
قبال  در  حزب  سياست هاى  و  ها  ارزيابى  ادامه  در  امروز:  جهان 
مركزى  كميته  هاى  اطالعيه  در  كه  اخير  وقايع  و  اى  توده  خيزش 
از  بعد  بويژه  كنونى  اوضاع  از  شما  ارزيابى  است،  آمده  بوضوح 

سخنرانى خامنه اى در نماز جمعه چند روز پيش چيست؟

صالح مازوجى: به نظرمن مواضع خامنه اى كامال قابل پيش بينى بود، چون 
بر خالف تصورى كه وجود دارد، خامنه اى مافوق جناح ها نيست، اين 
خامنه اى نيست كه خط مشى جناح مسلط در حاكميت جمهورى اسالمى 
را تعيين مى كند، بلكه اين رهبرى سپاه پاسداران است كه تعيين سياست 
نهمين دوره رياست جمهورى كه تسلط و  مى كند. از مقطع "انتخابات" 
برترى جناح سپاه پاسداران در آرايش سياسى درون حاكميت جمهورى 
اسالمى را رسميت بخشيد، خامنه اى مواضع خود را با منافع جناح سپاه 
واقع با  جمعه، در  خامنه اى در سخنان روز  پاسداران تطبيق داده است. 
تائيد مجدد "انتخابات"  و تائيد مجدد رياست جمهورى احمدى نژاد و بر 
حذر داشتن موسوى از ادامه اعتراضات خيابانى، عزم سپاه پاسداران براى 
تصفيه كامل طرفداران موسوى و جناح موسوم به اصالح طلبان از دستگاه 
حاكميت جمهورى اسالمى را دوباره اعالم كرد و از طرف ديگر به خيزش 

توده هاى مردم اعالم جنگ داد.
سه  حكومتى  طلبان  اصالح  طيف  و  موسوى  اى،  خامنه  سخنان  بدنبال 
گزينه بيشتر پيش رو ندارند. اينها هم اكنون با تالش هاى پشت پرده و 
در  و  خبرگان  مجلس  راس  در  كه  رفسنجانى  نظير  هايى  مهره  به  اتكا  با 
سازش  فرمول  كردن  نظام هم حضور دارد در پى پيدا  مصلحت  شوراى 
هستند. اينها به كمتر از ابطال "انتخابات" هم راضى مى شوند. اينها دنبال 
نگردد،  منجر  هم  "انتخابات"  ابطال  به  اگر  كه  گردند  مى  سازشى  و  راه 
ماندن و سهم آنها را در حاكميت جمهورى اسالمى را تضمين كند. اينها 
براى گرفتن امتياز در همانحال كه تالش مى كنند تا در صف فرماندهان 
از  كه  روحانيونى  از  بيشترى  بخش  و  كنند  ايجاد  شكاف  پاسداران  سپاه 
افراطى گرى هاى احمدى نژاد به هراس آمده اند را با خود همراه نمايند، 

با كارت خيزش و اعتراضات توده اى مردم نيز بازى مى كنند.
گزينه دوم اين است كه چنانچه به سازش و گرفتن تضمين هاى قابل قبولى 
دستيابى پيدا نكنند، راه تسليم و تمكين به حذف كامل خود از حاكميت 
جمهورى اسالمى را در پيش گيرند كه اين البته به معناى خودكشى سياسى 
است، چون طبقه متوسط و طيف نيروهاى ليبرال و اپوزيسيون هواخواه 
رژيم كه دور آنها حلقه زده اند، خاصيت موسوى و اطرافيانش را در اين 

مى بينند كه در حاكميت بمانند.
گزينه سوم تداوم سياست پناه بردن به اعتراضات توده اى است. كه البته 
اين اعتراضات در تداوم خود راديكاليزه مى شود و هم اكنون نشانه هايى 
روند  از  وحشت  و  ترس  دارد.  وجود  اعتراضات  اين  راديكاليزاسيون  از 
راديكاليزاسيون است كه امكان تسليم و يا سازش موسوى و طيف اصالح 

طلبان حكومتى با جناح مسلط را باال مى برد.
از سوى جناح سپاه پاسداران تاكنون هيچ نشانه اى از سازش ديده نشده 
است. اين جناح در تداوم جنايات و وحشيگرى هاى تاكنونى و به گلوله 

خبرنگاران  اخراج  نظير  اقداماتى  با  مردم  اعتراضات  صف  بستن 
خارجى، مسدود كردن همه خطوط اطالع رسانى، دستگيرى هاى 
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 اطالعيه هاى  كميته مركزى حزب كمونيست ايران
1     بمناسبت كودتاى انتخاباتى رياست جمهورى

2    در ارتباط با اعتراضات كنونى در شهرهاى ايران
3    در ارتباط با تداوم اعتراضات مردم

مصاحبه با صالح مازوجى 
عضو كميته اجرايى حزب كمونيست ايران

 در رابطه با رويدادهاى اخير ايران
خيزش توده اى مردم و
 اعالن جنگ خامنه اى!

و  خفقان  و  فالكت  و  فقر  از  كه  مردمى 
تبعيض جنسى در رنجند و به تنگ آمده 
و  ندارند  مبارزه  ادامه  جز  اى  چاره  اند، 
مبارزه  از  دست  هم  اى  خامنه  تهديد  با 

كردن برنخواهند داشت!   در صفحه 6 

غول از شيشه درآمد!
متن  بر  اخير  راهپيمائى هاى  و  تظاهرات 
مصائب ناشى از سه دهه حاكميت رژيم 
اسالمى بر مردم شكل گرفته و اگر رهبرى 
كمونيستى بر آن غالب شود به طور بالقوه 
اين ظرفيت را دارد تا حكومت اسالمى 

سرمايه  را به گور بسپارد. 
كردن،  آرام  موسوى  طرفداران  نقش 
خانه  به  سرانجام  و  كردن  محدود 
بود.  خواهد  و  است  معترضين  فرستادن 
تظاهرات  سركوب  مقابل  طرف  نقش 
به  ديگر  كه  است  شيوه اى  به  كنندگان 
فكر اعتراض نيافتند.           در صفحه 

تجربه بازگشايى سنديكاى
 كارگران نيشكر هفت تپه

 ضرورت شكل گيرى 
جبهه اى مستقل در برابر 

حاكميت در اوضاع كنونى !

تظاهرات ميليونى در ايران و 
مواضع دولت هاى غربى

   26 ژوئن 
روز آكسيون همبستگى جهانى 

و دادخواهى
 براى كارگران ايران

سرنوشت اين شورش اجتماعى را طبقه كارگر تعيين خواهد كرد!
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ميادين  و  خيابانها  كردن  نظامى  گسترده، 
براى  را  خود  مكرر،  تهديدهاى  و  شهر 
سركوب هاى خونين تر آماده مى كند.  سپاه 
حكومت  اعالم  كارت  هنوز  كه  پاسداران 
نظامى و ممانعت از تجمعات چند نفره و منع عبور 
با  خواهد  مى  دارد  دست  در  هم  را  شبانه  مرور  و 
دستاورد  مردم  هاى  توده  خيزش  خونين  سركوب 

كودتايى را كه انجام داده تثبيت كند.
اما آنچه روشن است حاد شدن كشمكش جناح هاى 
شدن  باز  سياسى،  بحران  تشديد  حكومت،  درون 
پرونده قدرت سياسى برروى جامعه، و آثار سياسى 
و روانى كه نمايش قدرت خيزش توده هاى مردم بر 
كل جامعه بر جاى نهاده است موقعيت مناسب ترى 
را براى پيشروى جنبش هاى اجتماعى فراهم آورده 
است. موقعيت جمهورى اسالمى به دوران قبل از 
اين خيزش هاى توده اى بر نمى گردد. در نتيجه اين 
تحوالت جمهورى اسالمى بشدت ضعيف مى شود،  
كشيده  بيشترى  انزواى  به  المللى  بين  سطح  در 
مى شود، جايگاه اجتماعى خود را از دست مى دهد 
و اساسا به نيروهاى نظامى متكى مى گردد، موقعيتى 

كه مى تواند بشدت گذرا و شكننده باشد.

فعالين  وظايف  شما  نظر  از  امروز:  جهان 
قبال  در  اجتماعى  هاى  جنبش  سوسياليست 
مردم  اى  توده  هاى  خيزش  و  كنونى  اوضاع 

چيست؟

كه  حزب  هاى  اطالعيه  در  مازوجى:  صالح 
خطوط  كه  شده  سعى  اند  يافته  انتشار  تاكنون 
بيان  رابطه   اين  در  حزب  هاى  جهت گيرى  اصلى 
امروز  آنچه  بگويم  را  اين  چيز  هر  از  قبل  گردد. 
كشانده  خيزش  به  را  مردم  از  وسيعى  بخش هاى 
"ابطال  خواست  و  موسوى  از  طرفدارى  نه  است 
انتخابات" بلكه خشم فروخورده از رژيمى است كه 
سه دهه اختناق سياسى، زندان و شكنجه و اعدام، و 
زير پانهادن ابتدائى ترين حقوق انسانى را به مردم 
از  سرخورده  مردم  هاى  توده  است.  كرده  تحميل 
نتايج انتخابات و كودتاى انتخاباتى كه انجام گرفته 
در توازن قواى فعلى دفاع از موسوى و اعتراض به 
را پوشش و مجرايى براى فوران  نتايج "انتخابات" 
خشم خود تشخيص داده اند. در همانحال موسوى 
با  حكومتى  طلبان  اصالح  رنگارنگ  هاى  طيف  و 
شناخت و آگاهى بر انگيزه هايى كه مردم را در اين 
ابعاد عظيم به ميدان آورده است، بسيار سازمانيافته 
تالش كرده اند كه اين حركت را در چهار چوب 
شعارها و اهداف محدود خود به كنترل در آورند. 
موسوى براى عقب راندن جناح احمدى نژاد و سپاه 
خيابان ها  در  مردم  شده  كنترل  حضور  به  پاسداران 
تثبيت  براى  هم  نژاد  احمدى  جناح  دارد.  نياز 
دستاوردهاى كودتايى كه انجام داده براى سركوب 

خونين مردم نقشه مى ريزد.
و  شعارها  رويدادها،  روند  از  عينى  ارزيابى  يك 
وجود  عليرغم  تاكنونى  شده  اتخاذ  هاى  تاكتيك 
شعارها،  شدن  راديكاليزه  از  زيادى  هاى  نشانه 
بيانگر اين واقعيت است كه در فقدان يك رهبرى 
طيف  و  موسوى  جريان   اين  انقالبى،  و  راديكال 

اصالح طلبان هستند كه رهبرى و كنترل اين حركت 
خود  اهداف  جهت  در  آن  از  و  دارند  دست  در  را 
خيزش  ضعف  نقطه  همين  كنند.  مى  بهره بردارى 
طلبان  اصالح  و  موسوى  است.  اخير  اى  توده 
تاريخى  و  اهداف  طبقاتى،  ماهيت  به  بنا  حكومتى 
اين  رهبرى  توان  و  صالحيت  دارند  سر  پشت  كه 
جنبش را ندارند. اينها خود بخشى از ضد انقالب 
را  مردم  هاى  توده  خيزش  اينها  هستند،  حكومتى 

قربانى اهداف خود مى كنند.
در شرايط كنونى آنچه سرنوشت اين خيزش توده اى 
را تهديد مى كند نبود و فقدان يك رهبرى راديكال 
انقالب  كه  كرد  فراموش  نبايد  است.  انقالبى  و 
حضور  غياب  در  سال 1357  سراسرى  و  اى  توده 
متشكل و مستقل طبقه كارگر در صحنه سياسى و 
فقدان رهبرى انقالبى به شكست انجاميد و سه دهه 

حاكميت جمهورى اسالمى را بدنبال داشت.
نقطه  با  اجتماعى  هاى  جنبش  سوسياليست  فعالين 
عزيمت از اين واقعيت ها و بهره بردارى از فضاى 
تشديد  و  انقالبى  روحيه  رشد  مناسب،  سياسى 
و  بااليى ها  كشمكش  اثر  در  كه  سياسى  بحران 
به  بايد  است  آمده  بوجود  مردم  هاى  توده  خيزش 
در  روشنگرى  بروند.  خود  وظايف  انجام  استقبال 
و  رژيم  درون  هاى  جناح  كشمكش  ماهيت  مورد 
ارزيابى واقع بينانه از روند اوضاع كنونى، آگاهى بر 
پيش شرط هاى پيروزى مبارزات مردم از ملزومات 
كنونى  اوضاع  قبال  در  سوسياليستى  سياست  اتخاذ 

است.
تالش  كنونى  اوضاع  قبال  در  سياست  اين  محور 
فعاالنه براى شكل دادن به آلترناتيو و قطب انقالبى 

و باز كردن جبهه سوم  در اين شرايط است.
ملزومات  مردم  هاى  توده  خيزش  كه  شرايطى  در 
و  سازمانيابى  انقالبى،  رهبرى  يعنى  خود  پيشروى 
جناح  ندارد،  رو  پيش  روشنى  سياسى  استراتژى 
حاكم در رژيم جمهورى اسالمى در تالش است كه 
آن را به پاى نبرد نهايى بكشاند. نبايد گذاشت مردم 

بدون آمادگى به پاى نبرد نهايى كشانده شوند.
اتخاذ سياست درست در قبال اين اوضاع مى تواند 
و  موسوى  رهبرى  زير  از  مردم  كشيدن  بيرون  به 
طيف اصالح طلبان حكومتى كمك كند و بسرعت 
زمينه شكل گيرى قطب سوم و آلترناتيو انقالبى را 

فراهم آورد.
اكبر  اهللا  شعار  كه  گفت  مردم  به  بايد  روشن  خيلى 
نماد حاكميت سياه جمهورى اسالمى است. سه دهه 
نداى  با   جنداهللا  و  اهللا  حزب  هاى  دسته  كه  است 
مى برند،  يورش  مردم  اعتراضات  صف  به  اهللا اكبر 
سى سال است كه با نداى اهللا اكبر به شقيقه مبارزين 
اين  زنند،  مى  خالص  تير  مردم  همين  فرزندان  و 

شعار بايد از اعتراضات مردم محو گردد.
الزم است براى خنثى كردن تاكتيك هاى موسوى و 
اصالح طلبان وسيعا تالش شود، نبايد گذاشت بعد 
دوباره  باز  اسالمى  جمهورى  حاكميت  دهه  سه  از 
شوند،  تبديل  سياسى  مراكز  به  تكايا  و  مساجد 
با  پى  در  پى  هاى  سوگوارى  مراسم  گذاشت  نبايد 
فرهنگ و رسوم مذهبى به ابزارى براى تداوم كنترل 

اعتراضات مردم تبديل شود.
در تداوم اين تالش ها طرح شعارها و مطالباتى كه 

ريشه در رنج و محروميت هاى سى ساله و كار و 
زندگى روزانه مردم دارد به ميان مردم برد. خواست 
معرفى و محاكمه عاملين و آمرين كشتارها،  جدائى 
مذهب از دولت، لغو حجاب اجبارى، آزادى بى قيد 
و شرط سياسى، آزادى زندانيان سياسى، لغو مجازات 
كه  شعارها  اين  غيره.  و  مرد  و  زن  برابرى  اعدام، 
پيوند عميقى با انگيزه هاى مردم معترض دارد و از 
مقبوليت اجتماعى و زمينه توده اى شدن برخوردار 
هستند، معناى روشنى از پيشروى و پيروزى را براى 
مردم به تصوير مى كشد و تحقق هر كدام از آنها 
يكى از اركان حاكميت جمهورى اسالمى را متزلزل 
مى كند. موفقيت در اشاعه اين مطالبات و شعارها 
قطب  و  انقالبى  آلترناتيو  گيرى  شكل  به  تواند  مى 

سوم يارى رساند. 
كارگرى،  جنبش  سوسياليست  پيشروان  و  فعالين 
تشكل هاى كارگرى و فعالينى كه با ابتكار تشكيل 
هيئت برگزار كننده مراسم اول ماه مه و برگزارى اين 
مراسم و قطعنامه اى كه صادر كردند، افق روشنى 
بسيار  است  الزم  اكنون  نهادند  جامعه  پاى  پيش  را 
فعاالنه به اين اوضاع برخورد كنند. ترديدى نيست 
كه اتخاذ سياست سوسياليستى در قبال اين اوضاع 
و تعهد به انجام وظايفى كه در اين راستا بر دوش 
فعالين و پيشرون سوسياليست جنبش كارگرى قرار 
مى گيرد مى تواند بسيار موثر واقع شود. براى مثال 
بررسى امكان فراخوان يك اعتصاب عمومى بمنظور 
محكوميت كشتارى كه رژيم جمهورى اسالمى در 
روزهاى اخير براه انداخته است، فراخوانى كه طى آن 
به مردم هشدار داده شود كه دنبال موسوى و اصالح 
دهد،  نشان  را  پيشروى  مسير  و  نيافتند،  راه  طلبان 
مى تواند به شكل گيرى قطب سوم كمك كند.  اين 
انتظار از فعالين و پيشروان جنبش كارگرى واقعى 
است چون طى چندين سال گذشته فعالين جنبش 
كارگرى نقش پيشتازى داشته اند و هيچگاه وسوسه 
طلبان  اصالح  پوچ  وعيدهاى  و  وعده  و  ها  پروژه 
حكومتى نشدند. فعالين كارگرى الزم است سريعا 
دست بكار شوند در هر مركز توليدى و كارخانه اى 
كه زمينه را فراهم ديدند شوراهاى كارگرى، يا ديگر 

تشكل هاى كارگرى را برپا دارند.
 برخى از ايدئولوگ هاى اصالح طلبان حكومتى به 
اين مى بالند كه توانسته اند گفتمان جريان فيمنيسم 
يارى  به  و  كنند  يكى  را  ليبرال  فيمنيسم  و  اسالمى 
آنها بخش هايى از جنبش زنان را دنبال موسوى روان 
كنند. فعالين سوسياليست جنبش زنان با آگاهى به 
اصالح  استراتژى  كه  شرايطى  در  و  كنونى  اوضاع 
طلبان حكومتى و طيف ليبرال ها  مبنى بر اصالح 
چهارچوب  اين  در  زنان  موقعيت  بهبود  و  رژيم 
آنها  ى  شعارها  و  رسانده  اثبات  به  را  خود  پوچى 
بسرعت رنگ مى بازد، الزم است تالش گسترده اى 
رهبرى  زير  از  زنان  جنبش  آوردن  بيرون  براى  را 
اصالح طلبان حكومتى بعمل آورند. ضرورى است 
كه صف مبارزه زنان را بسرعت متشكل كنند و اين 
جنبش را به يك پاى  شكل گيرى آلترناتيو انقالبى 

و قطب سوم تبديل نمايند. 
سوسياليست  فعالين  دانشجويى  جنبش  در 
دوره  اين  نياز  مطابق  است  الزم  چپ  و 
پراكندگى  از  را  خود  صفوف  بسرعت 
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آخرين صحنه هاى نمايش انتخابات رياست جمهورى اسالمى در ايران دارد 
موازين  و  استانداردها  ترين  پايين  اساس  بر  كه  نمايشى  رسد.  مى  پايان  به 
شناخته شده و متعارف جوامع بورژوائى هم نمى توان نام انتخابات را بر آن 
نهاد. در كارناوالى كه جعل و دروغ پردازى بر تمام لحظات آن سايه افكنده 
بود، چهار كانديداى مورد اعتماد و دست چين شده هيئت حاكمه با عبور از 

صافى شوراى نگهبان پا به كارزار رقابت گذاشتند.
در جريان مناظره هاى تلويزيونى كانديداها، كه شگرد تازه اى بود براى بازار 
گرمى و كشاندن مردم به پاى صندوق هاى راى، كانديداها با افشاگرى در 
مورد نمونه هاى محدودى از دزدى هاى انجام گرفته و ثروت هاى كالنى كه 
در دوران حاكميت دولت هاى مختلف به غارت رفته است، در همين حد هم 
براى همه ثابت كردند كه اين جانيان به جاى انتخاب، بايد محاكمه شوند. 
وابسته  مطبوعات  و  ها  رسانه  دولتى،  دستگاه  مختلف  هاى  بخش  اينهمه  با 
به رژيم، بنگاه هاى سخن پراكنى و تبليغاتى بى. بى. سى و صداى آمريكا و 
بخش هايى از اپوزيسيون بورژوائى و مستاصل طرفدار رژيم در ائتالفى غير 
عمومى و  مسموم كردن و فريب افكار  هماهنگ، براى  رسمى اما عملى و 
كشاندن مردم به پاى صندوق هاى راى وارد عمل شدند. گويى غريزه طبقاتى 
و هراس مشترک از رشد جنبش هاى اجتماعى همه اين نيروها را در يك 

جبهه گرد آورده است.
ها  صندوق  از  سر  نژاد  احمدى  محمود  مى شد  بينى  پيش  كه  همانطور 
بيرون آورد. با اعالم "نتايج" قرائت آرا، ادعاها اوليه مبنى بر شركت 75 در 
صدى مردم در اين نمايش انتخاباتى و جنجالى كه سران رژيم به همكارى 
مطبوعات غربى حول آن بعنوان نماد مشروعيت نظام جمهورى اسالمى براه 
انداختند، در اثر تقلبات كالنى كه صورت گرفته است، بسرعت جاى خود را 

به سرخوردگى و پشيمانى مردم راى دهنده از شركت در انتخابات داد.
با  كه  بودند  شرايط  واجدين  از  هم  نفرى  ميليون ها  رژيم،  ادعاهاى  عليرغم 
اتكاى به تجارب تلخى كه از حاكميت اين رژيم داشتند بى اعتنا به بازارگرمى 
هاى انتخاباتى  به پاى صندوق هاى راى نرفتند. از تصويرهاى شبكه هاى 
تلويزيونى خود رژيم پيدا بود كه از حضور اكثريت جوانانى كه اين روزها 
خيابان هاى تهران را شلوغ كرده بودند  در پاى صندوق ها خبرى نبود. در 
كردستان كه جنبشى انقالبى برپاست و جامعه اى تحزب يافته است، مردم 
يكپارچه تر نمايش انتخاباتى را تحريم كردند و با اين اعتراض شكوهمند 
خود نه تنها پاسخ محكمى به نمايش پوشالى قدرت رژيم در هنگام سفر ولى 
فقيه به كردستان دادند، بلكه چهره واقعى آن بخش از دوستان دروغين مردم 
را كه براى مضحكه انتخاباتى رژيم بازار گرمى مى كردند و در تالش بودند 
كه مردم را بدنبال وعده هاى پوچ  كانديد اصالح طلب حكومتى بكشانند، 

رسوا و برمال كردند.
شوراى  صافى  از  كرده  عبور  كانديد  چهار  هر  چه  اگر  "انتخابات"  اين  در 
نگهبان از عناصر و مهره هاى قابل اعتماد نظام و هيئت حاكمه بودند، اما تمام 
روند انتخابات طورى صحنه آرايى شده بود كه احمدى نژاد از صندوق ها 
بيرون كشيده شود. با اينكه هر چهار كانديد بر سر استراتژى بقاى رژيم با 
هم اتفاق نظر دارند اما رياست جمهورى دوباره احمدى نژاد كه مهره مورد 
نظر دفتر سياسى و فرماندهى حزب پادگانى سپاه پاسداران است با اهداف 
بيشتر  بحرانى  دوره  اين  در  اسالمى  جمهورى  استراتژيك  هاى  اولويت  و 

خوانائى دارد.
رژيم جمهورى اسالمى براى بقا و تداوم حاكميت خود، حل و يا تخفيف اين 
بحران و ورشكستگى اقتصادى و ممانعت از تبديل بحران سياسى كنونى به 
يك بحران انقالبى كه مى تواند كل نظام سرمايه دارى را به مخاطره بيندازد، 
خواهد  مى  يكطرف  از  رژيم  است.  داده  قرار  خود  استراتژيك  اولويت  در 
از مسير رفع موانع سر راه ادغام هر چه بيشتر سرمايه دارى ايران در بازار 
جهانى و توليد و تامين سودآورى مطابق استاندارهاى بازار جهانى، بار ديگر 

از  و  برساند  اثبات  به  ايران  دارى  سرمايه  براى  را  خود  مطلوبيت 
طرف ديگر با تجهيز و تثبيت هر چه بيشتر موقعيت سپاه پاسداران 
را  خود  قصد  گذارى،  سياست  مكانيسم هاى  و  دولت  دستگاه  در 

  اطالعيه (شماره 1 ) كميته مركزى حزب كمونيست ايران
بمناسبت  كودتاى انتخاباتى رياست جمهورى

بيرون آورند و با اتكا به تشكل و سازمانيابى خود و استراتژى روشنى 
كه دارند نگذارند كه دفتر تحكيم وحدتى ها جنبش دانشجويى را به 

نيروى ذخيره جنگ جناح ها تبديل كنند.
در اين شرايط بسيار حياتى و ضرورى است كه فعالين و پيشروان جنبش هاى 

اجتماعى در سطح سراسرى ارتباط و پيوند نزديكى با هم داشته باشند.

جهان امروز: در اين روزها در حالى كه خيزش توده اى تهران و برخى 
ديگر از شهرهاى ايران را فرا گرفته است، در كردستان خبرى از خيزش 
مردم در ابعاد توده اى نيست. با توجه به توقعاتى كه از كردستان و جود 

دارد، اين پديده را چگونه توضيح مى دهيد؟

صالح مازوجى: خودتان اطالع داريد كه مردم كردستان در ابعادى وسيع نمايش 
انتخابات رياست جمهورى را تحريم كردند و به پاى صندوق ها نرفتند. نبايد 
خيزش  به  كردستان  مردم  بنابراين  كه  گرفت  را  نتيجه  اين  واقعيت  اين  بيان  از 
اين دوره كه  تحت رهبرى موسوى و با خواست "ابطال انتخابات" و "موسوى 
بر  تاكيد  از  خواستم  مى  ندارند.  كارى  شد  آغاز  بگير"  پس  را  ما  راى  موسوى 
اين واقعيت استنتاج سياسى و تاكتيكى مشخصى را مطرح كنم. مردم كردستان 
براى  را  جنبشى  مخالفند،  اسالمى  جمهورى  رژيم  كليت  با  كه  است  سال  سى 
دستيابى به مطالبات برحق شان برپا داشته اند و سه دهه است كه با اين رژيم به 
اشكال مختلف مبارزه كرده اند، مبارزه مسلحانه يكى از اركان مبارزه اين مردم 
بوده است. اصالح طلبان حكومتى حتى در دوره رياست جمهورى خاتمى كه 
در حاكميت برو بيايى داشتند نتوانستند در صف مبارزه مردم عليه كليت رژيم 
داشتند  كه  وسيعى  امكانات  و  ها  مهره  به  اتكا  با  نتوانستند  كنند،  ايجاد  شكافى 
جنبش انقالبى كردستان را از محتواى انقالبى خالى كنند و آن را به زائده جدال 
و كشمكش جناح هاى درون رژيم تبديل كنند. مردم كردستان از دوره خاتمى 

هم با سرافرازى عبور كردند. 
روشن است كه مردم كردستان با اين سابقه اى كه دارند در اين شرايط به تجارب 
گذشته خود پشت پا نمى زنند. دنبال موسوى روان نمى شوند و به سياهى لشكر 
جنگ جناح هاى رژيم تبديل نمى شوند. مردم كردستان اگر در اين شرايط به 
ميدان آيند پوشش رهبرى موسوى و خواست ابطال انتخابات را ندارند. بنابراين 
محدود هم  مطالبات  خواست و  مشخص با  كردستان اگر در اين شرايط  مردم 
مردم  كه  شرايطى  در  و  بالفاصه  رژيم  آورند،  روى  خيابانى  خيزش  تاكتيك  به 
آمادگى الزم را ندارند نبرد نهايى را به مردم تحميل مى كند. اين درست است 
كه وضعيت رژيم كامال بحرانى است اما نبايد قدرت سركوب آن را دست كم 
گرفت. اگر نيروهاى سركوبگر رژيم هنوز بطور كامل و مطابق ميل فرماندهانشان 
به تيراندازى به صفوف مردم در تهران توجيه نشده و عادت نكرده اند، اما سى 
سال است به مغز اين نيروها فرو كرده اند كه در كردستان ضد انقالب بر قلب 
و روح مردم حاكميت مى كند. با توجه به حساسيت اوضاع  كردستان رژيم با 

تداوم مليتاريزه كردن آن ظرفيت هاى سركوب خود را ارتقا داده است.
دست  روى  دست  تنها  نه  شرايط  اين  در  كردستان  انقالبى  جنبش  اينحال  با 
نمى گذارد، بلكه با دخالت آگاهانه خود به شكل گيرى يك آلترناتيو انقالبى و باز 
كردن جبهه سوم مبارزه در سراسر ايران كمك مى رساند. براى نمونه در شرايط 
كنونى اتخاذ تاكتيك اعتصاب عمومى، سراسرى و هماهنگ در تمام شهرهاى 
كردستان به نشانه محكوميت كشتار و جنايات رژيم جمهورى اسالمى در مقابله 
با مردم بى دفاع، مى تواند مورد بررسى فعالين جنبش هاى اجتماعى در داخل 
برداشتن  براى  را  زمينه  بتواند  تاكتيك  اين  شايد  گيرد،  قرار  كردستان  شهرهاى 
گام هاى بعدى آماده كند.  در كردستان، جنبش كارگرى با مطالبات روشن طبقاتى، 
سنت هاى مبارزاتى پيشرو، تاريخچه اى از مبارزه براى برگزارى مراسم اول ماه 
و موقعيت پيشتازى كه از آن  برخوردار است، جنبش زنان با 8 مارس هايش، با 
آگاهى به حقوق خود و تجاربى كه در مبارزه عليه فرهنگ ارتجاع مذهبى و مرد 
ساالرى كسب كرده است، مبارزه جوانان تشنه آزادى، اينها همه بخشى از جنبش 
سراسرى  هستند. فعالين و پيشروان سوسياليست اين جنبش نه تنها خود را در 
قبال اوضاع كنونى بى وظيفه نمى دانند، بلكه خود را همسنگر و همرزم فعالين 
و پيشروان سوسياليست جنبش هاى اجتماعى در سراسر ايران براى شكل دادن 

به آلترناتيو انقالبى و قطب سوم مبارزه مى دانند.
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در  بيشتر  سركوبگرى هاى  و  خشونت  تشديد  اعمال  در 
مقابله با جنبش هاى اجتماعى و اعتراضى، و از اين راه 
ممانعت از تبديل بحران سياسى كنونى به بحران انقالبى 

را به اجرا در آورد.
قدرت توده هاى مردم را در  شگردها، صحنه سازى ها و عكس 
انتخاباتى  نمايش  اين  سازماندهى  روند  در  دشمن  العمل هاى 
نمايش  اين  سازماندهى  براى  كرد.  مشاهده  توان  مى  روشنى  به 
صرف  با  پيچيده اى  بسيار  هاى  تاكتيك  و  ها  روش  انتخاباتى 
هزينه هاى باال، براى كشاندن مردم به پاى صندوق ها بكار گرفته 
شد تا مشروعيت ادامه حيات حكومت ظلم و جنايت جمهورى 
اسالمى را از مردم بگيرند. تشديد جدال جناح ها و پرده برداشتن 
كانديداهاى رقيب از چند قطره اى از  دروغ گويى ها، دزدى ها 
سپاه  نمائى  قدرت  آرا،  جلب  براى  رفته  يغما  به  هاى  ثروت  و 
هاى  صحنه  همه  پرده  پشت  در  انتظامى  نيروهاى  و  پاسداران 
قدرت  از  رژيم  وحشت  از  ديگر  جلوه هايى  انتخابات،  سناريوى 
مردم بود. اكنون كه احمدى نژاد بار ديگر از صندوق بيرون آمده 
است و رقبا را بهت زده كرده است، براى همه بايد آشكار شده 
باشد كه، سفرهاى پى در پى استانى احمدى نژاد، به ميدان كشاندن 
در  خودجوش  اجتماعات  سركوب  از  خوددارى  طريق  از  مردم 
تلويزيونى  مناظره  برگزارى  و  انتخابات،  به  منتهى  آخر  روزهاى 
در  و  تهران  در  نظامى  حكومت  اعمال  انتخاباتى،  نامزدهاى  ميان 
دست گرفتن كنترل مناطق مهم پايتخت از سوى نيروهاى انتظامى 
جهت  انتخاباتى  كودتاى  اين  اجراى  براى  همه  رژيم،  امنيتى  و 

مقابله با جنبش هاى اعتراضى مردم طرح ريزى شده بود.
اما بخشى از مردم ايران عليرغم هشدارهايى كه به آنها داده شد و 
عليرغم تجارب سى ساله خودشان، تحت تاثير عوام فريبى و كمپين 
تبليغات دورغين سران رژيم، اصالح طلبان دولتى، مطبوعات غربى 
و آن بخش از اپوزيسيون بورژوائى رژيم قرار گرفتند كه براى اين 
آن  از  بخشى  خود  زعم  به  تا  مى كردند،  گرمى  بازار  "انتخابات" 
تحريم كنندگان ميليونى را براى كنار زدن احمدى نژاد به ميدان 
آورند، اين بخش از مردم تحت تاثير اين نيروها آراى شان را عمال 
خودشان  عليه  اسالمى  جمهورى  رژيم  سركوب  ماشين  هيزم   به 
تبديل كردند و اين يك اشتباه تاريخى بود، و در همان حال يك 

ننگ و رسوائى ديگر براى نيروهاى اپوزيسيون هواخواه رژيم.
و  سران  هاى  عوامفريبى  فريب  اين  از  بيش  نبايد  ايران  مردم 
جناح هاى مختلف رژيم را بخورند، نبايد به نيروى ذخيره تصفيه 
با  مبارزه  به  بايد  شوند.  تبديل  رژيم  درون  هاى  جناح  حساب 
خيابانى  تظاهرات  در  برخاست.  اسالمى  جمهورى  نظام  كليت 
بجاى حمايت از مهره هاى يك جناح در مقابل جناح ديگر رژيم 
بايد با خواست هاى روشن و مستقل به ميدان بيايند. مردم ايران، 
كارگرى  جنبش  آن  پيشاپيش  در  و  پيشرو  اجتماعى  هاى  جنبش 
مى توانند بر اين اوضاع كنونى غلبه كنند و قدرت و نيروى تحول 
بخش خود را در حركت آگاهانه، مستقل و مستقيم خود به نمايش 
بگذارند. رمز غلبه براين اوضاع و پيشروى جنبش كارگرى، جنبش 
زنان و جنبش دانشجويى و جنبش كردستان در تشكل يابى اين 
جنبش ها در ابعاد توده اى و مبارزه حول خواست هاى روشن و 
افق رهايى بخش سوسياليستى نهفته است. روند سازمانيابى جنبش 
كارگرى و ديگر جنبش هاى پيشرو اجتماعى خود بخش جدايى 
سرنگونى  براى  انقالبى  آلترناتيو  گيرى  شكل  پروسه  از  ناپذيرى 

جمهورى اسالمى و تحقق انقالب اجتماعى است.
سرنگون باد جمهورى اسالمى

زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى
زنده باد سوسياليسم

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
23 خرداد 2388 -  13 ژوئن 2009

كارگران، مردم آزاده ايران
 اكنون رژيم جمهورى اسالمى با يكى از گسترده ترين بحران هاى سياسى و اقتصادى دوران 
سى ساله حيات خود روبرو شده است. دامنه و ابعاد اين بحران در تورم و گرانى سرسام 
انزواى  صنعتى،  بنگاههاى  و  توليدى  مراكز  پى  در  پى  ورشكستگى  ميليونى،  بيكارى  آور، 
بين المللى، رشد جنبش هاى اجتماعى و اعتراضات توده اى و تشديد اختالفات و كشمكش 

سران و جناح هاى درون حاكميت به روشنى خود را نشان داده است.
در  پاسداران  سپاه  موقعيت  بيشتر  چه  هر  تثبيت  با  خواهد  مى  حاكميت  در  غالب  جناح 
حاكميت و با اعمال يك ديكتاتورى خشن نظامى اين بحران را از سر بگذراند و از اين 
راه بقاى رژيم جمهورى اسالمى را تضمين كند. رژيم در همين راستا با سازماندهى قدرت 
محمود  انتخابات،  سناريوى  صحنه  پرده  پشت  در  خود  امنيتى  و  نظامى  نيروهاى  نمائى 
احمدى نژاد را دوباره از صندوق ها بيرون آورد. اكنون جناح غالب در صدد اجراى آخرين 
صحنه سناريوى انتخابات است  و مى خواهد به كمك حكومت نظامى و به يارى بخش 
هاى مختلف دستگاه دولتى، صدا و سيما و ديگر مطبوعات و رسانه هاى وابسته به رژيم، 
حضور آن بخش از اليه های اجتماعي را كه به پاى صندوق ها كشانده بود، به پشتوانه اى 

براى سر كوب خود آنان  تبديل كند.
اكنون گروه ها و اليه هاى اجتماعى سرخورده و پشيمان از شركت در انتخابات، در كنار 
ديگر  و  تهران  هاى  خيابان  اند،  بوده  بيزار  رژيم  كليت  و  موجوديت  از  همواره  كه  مردمي 
شهرهاى بزرگ ايران را  به ميدان اعتراض عليه كودتاى انتخاباتى سپاه پاسداران تبديل كرده 
و نيروهاى انتظامى با درنده خويى به جان اين مردم خشمگين و معترض افتاده اند. دانشگاه 
ها ، خيابان ها و ميادين مختلف تهران و شهرهاى ديگر ايران به صحنه زد و خورد نابرابر 

مردم با دستان خالى و نيروهاى تا دندان مسلح رژيم تبديل شده است .
طلبان  اصالح  رژيم،  سران  دورغين  تبليغات  كمپين  و  فريبى  عوام  تاثير  تحت  كه  مردمى 
دولتى، مطبوعات غربى و آن بخش از اپوزيسيون بورژوائى هواخواه رژيم قرار گرفتند و به 
پاى صندوق هاى راى رفتند، نبايد بار ديگر با دنباله روى از موسوى، كروبى و خاتمى اشتباه 
تاريخى خود را به نحوى ديگر تكرار كنند. اين كارگزاران رژيم خودشان يك پاى ثابت 
حاكميت سى ساله جمهورى اسالمى بوده اند و در تمام جنايات رژيم عليه مردم شركت 
داشته اند. اكنون كه ميرحسين موسوى به مردم رهنمود مى دهد كه شبانه با شعار اهللا اكبر 
بر روى بام ها ظاهر شوند، مردم بايد بدانند كه سى سال آزگار است كه دسته هاى چماقدار 
انصار حزب اهللا با شعار اهللا اكبر، تحت رهبرى همين آقايان به صفوف كارگران معترض، 
زنان و دانشجويان بپاخاسته و به جنبش انقالبى كردستان يورش مى برند. شعار اهللا اكبر يكى 
از نمادهاى حاكميت دولت مذهبى و محروميت مردم از ابتدائى ترين حقوق انسانى است.

اصالح طلبان حكومتى هيچگاه تمايل، صالحيت و توانايى رهبرى مبارزات حق طلبانه مردم 
را نداشته اند و ندارند. مردم ايران نبايد به نيروى ذخيره تسويه حساب نامزدهاى بازنده با 

احمدى نژاد تبديل شوند. نبايد دنبال شعارهاى ارتجاعى آنان راه بيافتند.
زندگى و  واقعى  نيازهاى  ريشه در  كه  خود  روشن  مطالبات  شعارها و  با  است  الزم  مردم 
حقوق انسانى آنان دارد پا به ميدان مبارزه بگذارند. شعارها و مطالباتى كه تحقق هر كدام از 
آنها يكى از اركان حاكميت رژيم را به لرزه در مى آورد و گشايشى واقعى در زندگى مردم 

ايجاد مى كند.
كليه  آزادى  سياسى،  شرط  و  قيد  بى  آزادى  دولت،  از  مذهب  جدائى  خواست  بايد،  مردم 
حجاب  لغو  اجتماعى،  زندگى  شئون  تمام  در  مرد  و  زن  برابرى  تامين  سياسى،  زندانيان 
اجبارى، آزادى ايجاد تشكل كارگرى، افزايش دستمزدها مطابق سطح تورم واقعى، تامين 
شعار  به  را  غيره  و   اعدام  مجازات  لغو  ملى،  ستمگرى  به  دادن  پايان  فردى،  هاى  آزادى 

اعتراضات و مبارزه خود تبديل كنند.
جنبش كارگرى و ديگر جنبش هاى پيشرو اجتماعى بايد در مبارزه براى تحقق اين خواست 
ها صفوف خود را سازمان دهند. سرنگونى جمهورى اسالمى و تحقق انقالب اجتماعى از 
همين مسير مى گذرد. فعالين حزب و پيشروان سوسياليست جنبش هاى اجتماعى الزم است 
نسبت به اوضاع كنونى فعاالنه برخورد كنند و اين جهت گيرى ها را به ميان اعتراضات 

مردم ببرند.
سرنگون باد جمهورى اسالمى

زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى
زنده باد سوسياليسم

كميته مركزى حزب كمونيست ايران  25 خرداد 1388 -  15 ژوئن 2009

  اطالعيه( شماره 2 ) كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در ارتباط با اعتراضات كنونى در شهرهاى ايران
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اكنون 5 روز از اعتراضات توده اى مردم در تهران 
كودتاى  عليه  ايران  شهرهاى  از  ديگر  برخى  و 
انتخاباتى جناح خامنه اى و احمدى نژاد براى كنار 
مردمى  دادن  خفت  و  حكومتى  طلبان  اصالح  زدن 
كه از سر توهم و خوشباورى  به پاى صندوق هاى 

راى رفتند مى گذرد.
نيروهاى سركوبگر رژيم در برخورد به اعتراضات 
دريغ  جنايتى  و  وحشيگرى  هيچ  از  مردم  آرام 
نكرده اند. تاكنون در جريان يورش به صفوف مردم 
خود  جان  نفر  گذشته 8  شنبه  دو  روز  در  معترض 
را از دست داده و در جريان حمله به دانشگاه ها 
ايران  شهرهاى  ديگر  در  كنندگان  تظاهر  صف  و 
نيز تعدادى كشته و شمار زيادى زخمى و دستگير 

شده اند.
تعقيب لحظه به لحظه اخبار مربوط به اين اعتراضات، 
خواست ها و شعارهاى محورى آن و جلوگيرى از 
مردم  واقعى  خواست  بيانگر  كه  شعارهايى  طرح 
اعتراضات  اين  كه  است  آن  نشانگر  همگى  باشد، 
طلب  اصالح  جريان  كامل  كنترل  و  رهبرى  تحت 
حكومتى قرار دارد.  اين واقعيت تلخ نقطه ضعف 
مردم  اى  توده  اعتراضات  آشيل  پاشنه  و  اساسى 
است. تاكنون جريان اصالح طلب حكومتى توانسته 
حاكميت  از  فروخورده  خشم  كه  را  مردمى  است 
را  آنان  ساله،  سى  محنت  و  رنج  و  اسالمى  رژيم 
سياهى  به  است  كشانده  اعتراضات  اين  صفوف  به 
سپاه  جناح  با  خود  هاى  حساب  تسويه  لشكر 
پاسداران و خامنه اى تبديل كند. اينان مى خواهند 

خشم و اعتراض مردم و خواسته هايى كه ريشه در 
كار و زندگى روزمره آنان دارد را در قالب خواست 
موسوى  بكشند.  چهارميخ  به  انتخابات"  "ابطال 
را  ديكتاتور  بر  مرگ  شعار  كه  است  كرده  توصيه 
سر ندهند. كروبى فراخوان داده كه راهپيمائى سياه 
پوشان روز جمعه به محل برگزارى نماز جمعه كه 
ديگر  بار  تا  شود  ختم  است  آن  پيشنماز  فقيه  ولى 

التزام خود را به واليت فقيه نشان داده باشد.
طلبان  اصالح  اهداف  ماهيت  و  تاكنونى  تجربه 
حكومتى و خواستى كه اكنون پيش پاى اعتراضات 
مردم گذاشته اند بار ديگر نشان مى دهد كه اينان 
را  مردم  اعتراضات  رهبرى  توانائى  و  صالحيت 
ندارند. اينان خود بخشى از نظام جمهورى اسالمى 
هستند. اينان براى حفظ اين نظام هر لحظه ممكن 
است بر سر خواست محدودى كه مطرح كرده اند 

با جناح ديگر حكومت به سازش برسند.
از  يكى  بگيرد  صورت  سازشى  هر  ميان  اين  در 
كردن  خاموش  و  سركوب  آن  اساسى  پايه هاى 
به  هاى  توده  و  ايران  مردم  است.  مردم  اعتراضات 
حساب  تسويه  ابزار  به  بگذارند  نبايد  آمده  خيابان 

جنگ جناحى تبديل و قربانى سازش آنها شوند.
در اين شرايط كه بحران سياسى اوج گرفته است، 
در شرايطى كه پرونده قدرت سياسى بر روى جامعه 
سوسياليست،  فعالين  همه  رسالت  است،  شده  باز 
انسان هاى پيشرو و ترقى خواه ايجاب مى كند كه 
از فرصت پيش آمده كنونى بهترين استفاده را بنمايند 
و ضمن روشنگرى در مورد اوضاع حساس كنونى، 

ضرورت  انقالبى،  آلترناتيو  گيرى  شكل  ضرورت 
هاى  جناح  جدال  از  مستقل  حركتى  گيرى  شكل 
حكومتى را به ميان مردم ببرند، تالش ها و مبارزات 
هاى  تشكل  ديگر  و  شوراها  ايجاد  براى  را  خود 
پيشرو  هاى  جنبش  ديگر  يابى  سازمان  و  كارگرى 

اجتماعى تشديد كنند.
اين امر بسيار حياتى است كه تشكل هاى كارگرى 
سوسياليست  و  چپ  دانشجويان  و  زنان  موجود، 
مردم  اطالع  به  را  موجود  اوضاع  از  خود  ارزيابى 

برسانند.
الزم است اهميت مبارزه براى تحقق خواست هاى 
ملموس كه ريشه در كار و زندگى روزمره اكثريت 
برد.  مردم  ميان  به  را  دارد  ايران  ستمديده  مردم 
قيد  بى  آزادى  دولت،  از  مذهب  جدائى  خواست 
و شرط سياسى، آزادى كليه زندانيان سياسى، تامين 
برابرى زن و مرد در تمام شئون زندگى اجتماعى، 
لغو حجاب اجبارى، آزادى ايجاد تشكل كارگرى، 
افزايش دستمزدها مطابق سطح تورم واقعى، تامين 
آزادى هاى فردى، پايان دادن به ستمگرى ملى، لغو 
مجازات اعدام و  غيره بايد به خواست اعتراضات 

و مبارزه مردم تبديل شود.
 سرنگون باد جمهورى اسالمى

زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى
زنده باد سوسياليسم

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
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  اطالعيه (شماره3 )كميته مركزى حزب كمونيست ايران در ارتباط با تداوم اعتراضات مردم

 23 شنبه  سه  روز  آمريكا،  جمهور  رئيس  اوباما، 
كرد  اعالم  بيانيه اى  طى  تيرماه،  دوم  با  برابر  ژوئن، 
كه قصد دخالت در امور ايران را ندارد و تظاهرات 
داخلى  امرى  را  ايران  در  موجود  كشمكش هاى  و 
فشار  زير  و  فوق  موضع  البالى  در  او  خواند. 
ساير  و  جمهوريخواه  حزب  مسئولين  كه  شديدى 
محافظه كاران بر او وارد آوردند، از حق مردم براى 
اعتراض مسالمت آميز دفاع كرد و سركوب و كشتار 
كه  كرد  تاكيد  او  نمود.  محكوم  را  كنندگان  تظاهر 
سياست مذاكره  مستقيم با ايران تغييرى نكرده است.
گوردن براون، نخست وزير انگليس،  در جمعه 29 
جمعه  نماز  در  خامنه اى  سخنان  از  بعد  و  خرداد 
گفت كه ايران بايد به جهان نشان دهد كه انتخابات 
سالم بوده  است يا خير. او روز سه شنبه، بيست و 
سوم ژوئن، از اخراج شدن دو ديپلمات انگليسى از 
ايران خبر داد. وى كه در مقابل نمايندگان مجلس 
اين كشور سخن مى گفت، افزود كه دولت بريتانيا، 
در اقدامى متقابل، سفارت ايران در لندن را از اخراج 
دو ديپلمات ايرانى از اين كشور مطلع كرده است. او 

نيز هرگونه مداخله در امور ايران را تكذيب كرد. 
ژوئن   16 در  فرانسه،  جمهور  رئيس  ساركوزى، 
اظهار داشت كه تقلب گسترده بوده  و عكس العمل 
را  كنندگان  تظاهر  عليه  ايران  در  انتظامى  نيروهاى 

تراژيك خواند.

خانم آنگال مركل، صدراعظم آلمان نيز در بيانيه اى 
رياست  انتخابات  آراى  دوباره  شمارش  خواستار 
او  دولت  خارجه   وزير  شد،  ايران  در  جمهورى 
 14 يكشنبه  روز  شامگاه  اشتاين ماير  والتر  فرانك 
ژوئن (24 خرداد)، در گفتگو با شبكه  اول تلويزيون 
ايران  در  روزها  اين  در  آنچه  داشت،  اظهار  آلمان 
دولتى  نيروهاى  برخورد  ويژه  به  مى افتد،  اتفاق 
و  داخلى  روزنامه نگاران  و  گزارشگران  مردم،  با 

خارجى، غير قابل تحمل است
يا  و  مدت  كوتاه  منافع  به  بنا  غربى  دولت هاى 
دراز مدت خود در مقابل اعمال جنايتكارانه  رژيم 
العمل  عكس  ايران  مردم  عليه  اسالمى  جمهورى 
قيمتى  هر  به  مى خواهد  آمريكا  دولت  دادند.  نشان 
بهانه اى  ندهد  اجازه  ايران  حكومت  به  شده  كه 
دست  به  رو  پيش  مذاكرات  در  حضور  عدم  براى 
آورد. دولت اوباما مى خواهد در عمل به روسيه و 
چين نشان دهد كه جمهورى اسالمى خواهان حل 
مسئله  هسته اى از طريق مذاكره نيست. اين دولت 
اعمال  با  را  كشور  دو  آن  طريق  اين  از  مى خواهد 
متقاعد  ايران  حكومت  بر  بيشتر  فشار  و  تحريم 

سازد.
انتخابات  مسئله   به  تمام  احتياط  با  بريتانيا  دولت 
كشور  اين  اينحال  با  كرد.  برخورد  تظاهرات ها  و 
ايران  مقامات  حمله  مورد  كشورها  ساير  از  بيش 

قرار گرفت. وزارت خارجه دو ديپلمات اين كشور 
واقع  در  كرد.  اخراج  ايران  در  مداخله  بهانه   به  را 
سران جمهورى اسالمى مى خواهند نشان دهند كه 
تظاهرات ريشه در نابسامانى هاى داخلى ايران ندارد 
در  مورد  اين  در  انگليسى ها  دست  معمول  طبق  و 
كار است. حكومت فرانسه به دنبال شكست سياسى 
– نظامى آمريكا در خاورميانه به فكر تقويت حضور 
اولين  اخيرا  ساركوزى  است.  افتاده  منطقه  در  خود 
امارات  پايتخت  ابوظبى،  در  فرانسه  نظامى  پايگاه 
اين  صريح  مواضع  كرد.  افتتاح  را  عربى،  متحده  
فرانسه  استراتژى  از  بخشى  ايران  مقابل  در  كشور 

براى تقويت نفوذ در ميان كشورهاى عربى است. 
داليل موضع گيرى آلمان در برابر حوادث اخير ايران 
احتياج به بررسى دقيق تر دارد. اين كشور مناسبات 
اقتصادى گسترده اى با ايران دارد. بر اساس گزارشى 
سال  شد  پخش  امسال  مه  در 6  كه  آلمان  راديو  از 
گذشته حجم مبادالت بازرگانى بين آلمان و ايران 4 

ميليارد يورو بوده است.
مورد  كشورهاى  موضعگيرى هاى  در  كلى  طور  به 
بررسى يك نكته مشخص مى باشد. اين كشورها از 
سركار آمدن دولتى كه راحت تر بتوانند با آن وارد 
معامله و گفتگو شوند پشتيبانى مى كنند، اما در حال 
حاضر به شدت از بى ثبات شدن جمهورى اسالمى 

نگرانند. 

تظاهرات ميليونى در ايران و مواضع دولت هاى غربى
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قوا  كل  فرماندهى  و  فقيه  ولى  هيئت  در  اى  خامنه 
و در واقع سخنگوى حاكميت نظاميان و حكومت 

نظامى به مردم اعالن جنگ داد! 
ايشان ضمن تأييد درستى انتخابات و اعالم اينكه:  
«جمهورى اسالمى اهل خيانت در آراء مردم نيست» 
كودتاى انتخاباتى و تقلبات سازمانيافته بنفع احمدى 

نژاد را انكار كرد!
خامنه اى حضور مردم در خيابانها را «بدعت هاى 
غير قانونى» ناميد و ضمن تهديد هاى مكرر، از آنها 

خواست كه به اين روش ها خاتمه دهند. 
او به خونين بودن تبعات به خيابان آمدن هاى مردم 
داد  قلب  قوت  سركوب  نيروهاى  به  و  كرد  اشاره 
ببندند  رگبار  به  ها  خيابان  در  را  مردم  پروا  بى  تا 

ِ و بكشند.
مردم  بار  چندين  اش  سخنرانى  طول  در  اى  خامنه 
را تهديد به كشتن كرد و فرمان قتل و كشتار مردم 
احساسى  بيان  يك  در  اش  سخنرانى  پايان  در  را 

آخوندى مزورانه، مجددا تكرار كرد. 
و  رفسنجانى  از  نمايشى  دلجويى  ضمن  خامنه اى 
«داخل نظام دانستن» نامزدهاى رقيب احمدى نژاد، 
صريحا احمدى نژاد را بر همه آنها و بطور مشخص 
بر رفسنجانى ترجيح داد و بر همسويى و همراهى 

خود با احمدى نژاد تأكيد كرد. 
نظام"  "داخل  مخالفين  به  تهديدآميز  لحنى  با  او 
اهرم  توان  نمى  خيابانى  حركات  با  كه  داد  هشدار 
بخواهند  كسانى  اگر  و  بود  نظام  ضد  بر  فشار 
همراه شان نشوند و راه ديگرى بروند دوباره خواهد 

آمد و صريح تر حرف خواهد زد!
***

اظهارات خامنه اى در خطبه هاى نماز جمعه عالوه 
بر اعالن جنگش به مردم، آب پاكى هم روى دست 
اصالح طلبان و آنهايى كه اميد ابطال انتخابات را در 

دل داشتند، ريخت. 
اين اظهارات عمًال دست شوراى نگهبان را هم براى 
هر گونه باز بينى جدى نتايج انتخابات، بسته است. 
فصل  را  اى  خامنه  اظهارات  حكومتى  مفسران 
تعبير  آخر  حرف  ترى  ساده  عبارت  به  الخطاب" 

كرده اند. 
اكنون و بعد از حرف آخر رهبر، هيچ روزنه اميدى 
بازنده  نامزدهاى  هاى  خواهى  تظلم  براى  هم 
انتخابات باقى نمانده است. يا بايد گردن كج كنند 
و بپذيرند، يا به وعده اى كه داده بودند كه به كمتر 
از ابطال انتخابات رضايت نخواهند داد، در صحنه 

بمانند! 
اين  از  اما  ديد.  بايد  گزينند  مى  بر  را  راه  كدام 
كه  رسد  مى  بنظر  بعيد  نظام"  "داخل  اپوزيسيون 

در صحنه بمانند و تن به سازش ندهند و 
اسباب دردسر نظام بشوند. 

سئوال جدى اين است كه تكليف مردمى 
كه به بهانه نتايج انتخابات با يك خيزش عمومى و 

سراسرى به خيابانها ريخته اند، چه مى شود!؟ 
آيا اين مردم هم به خانه هايشان بر مى گردند و همه 

چيز تمام مى شود!؟ 
آيا اعالن جنگ رسمى و علنى خامنه اى عليه مردم، 

سكوت آنها را به دنبال خواهد داشت!؟
قطعا مردمى كه از فقر و فالكت و خفقان و تبعيض 
جنسى در رنجند و به تنگ آمده اند، و در اعتراض 
به همه آنها با پوشش اعتراض به نتايج انتخابات به 
خيابانها ريخته اند، چاره اى جز ادامه مبارزه ندارند 
كردن  مبارزه  از  دست  هم  اى  خامنه  تهديد  با  و 

برنخواهند داشت! 
اين مردم همواره به زندان و شكنجه و مرگ، تهديد 
براى  و  شان  رهايى  براى  هم  همواره  و  اند  شده 
مطالبات شان مبارزه كرده اند. بنابراين اعالن جنگ 
اخير خامنه اى تهديد بى سابقه اى نيست و خللى 

در عزم مبارزاتى مردم ايجاد نخواهد كرد! 
ممكن  تنها  مردم  عليه  اى  خامنه  تند  بسيار  تهديد 
هاى  تاكتيك  اتخاذ  در  را  آنها  حدودى  تا  است 

مبارزاتى شان محتاط كند.
بطور قطع نه تهديدهاى خامنه اى و نه سازش هاى 
هيچ  نه  و  طلبان  اصالح  طيف  و  موسوى  احتمالى 
درجه اى از سركوب و ديكتاتورى، اين مردم جان 
گرداند.  نمى  بر  هايشان  خانه  به  را  رسيده  لب  به 
مطمئنا از اين پس با حرارت بيشترى شعار: «مرگ 

بر ديكتاتور» را سر خواهند داد.
در  تقلب  بهانه  به  مردم  اخير  روزهاى  خيزش 
انتخابات و تداوم آن در هر بعد و مقياسى، در واقع 
نقطه جوش و انفجار سى سال نفرت انباشته شده 

در دل اين مردم عليه كليت اين رژيم است. 
در  اخير  روزهاى  كه  اى  خورده  فرو  خشم  اين 
خيابانها جارى بود و كنترل و رهبرى اش تا حدود 
جناح  عليه  حاكميت  از  جناحى  دست  در  زيادى 
ديگر بود، تنها خشمى عليه يك تقلب انتخاباتى و 
نبود  ديكتاتور  يك  عليه  و  شده  مصادره  هاى  رأى 
و نيست. خشمى است عليه كليت نظامى كه بدون 

ديكتاتورى نمى تواند حكم براند. 
اين خشم عليه كل سيستم، عليه واليت فقيه، عليه 
مجلس  عليه  قضائيه،  قوه  عليه  نگهبان،  شوراى 
تشخيص  مجمع  و  خبرگان  مجلس  و  اسالمى 
لباس  و  بسيج  و  انتظامى  نيروهاى  عليه  مصلحت، 

شخصى ها و عليه كل اركان حكومتى است. 
حاكميت  اين  كل  و  نظام  اين  كل  عليه  خشم  اين 

است! 
خيزش ها و اعتراضات مردم، ادامه همان مبارزاتى 
است كه در شكل جنبش هاى اجتماعى كارگران، 

اقشار  و  پرستاران  معلمان،  دانشجويان،  زنان، 
فرياد  و  رژيم  سرنگونى  شعار  با  جامعه،  تهيدست 
زدن مطالبات خود، كليت اين رژيم و اين نظام را به 

چالش مى كشيدند.
تلويزيونى  مناظره هاى  جريان  در  مردم 
كانديداتورهاى پالوده ى قيف شوراى نگهبان شب 
و  دادند  شعار  داشتند،  حضور  خيابانها  در  روز  و 

مطالباتشان را مطرح كردند. 
آن  اعتراضات  تداوم  مردم،  روزهاى  اين  تظاهرات 
و  تقلب  و  ديكتاتورى  عليه  است  اقدامى  و  روزها 
فساد و تحقير و بى حرمتى به آنها، و گامى است 

بسوى سرنگونى اين رژيم!
با  نبايد  است  شده  جارى  كه  انقالبى  پتانسيل  اين 
رهنمود ها و سمت و سو دادن هاى بخشى از همين 
نظام و در راستاى تأمين منافع بخشى و جناحى از 

اين حكومت بكار افتد!
اين انسان هاى معترض نبايد روزى با شعار هاى: 
اهللا اكبر و موسوى موسوى و كروبى كروبى، مظلوم 
بيصدا  و  بسته  دهانى  با  ديگر  روز  و  كنند،  نمايى 
سرشان را پائين بيندازند و از جانشان مايه بگذارند 
و به سياهى لشكر جناحى عليه جناح ديگر تبديل 

شوند! 
مردم معترض با لبانى دوخته و زبانى در كام چگونه 

خواهند توانست مطالباتشان را بيان كنند!؟ 
اگر چه جمهورى اسالمى از همين مردم ساكت كه 
به توصيه اصالح طلبان مهر سكوت به لب زده اند، 
هم در  به هراس افتاده است و  "فرمانده كل قوا" 
اما  است،  كرده  حالل  را  خونشان  فرمانش  آخرين 
اين شكل از اعتراض سنت مردم مبارز و حق طلب 

نيست. 
بزرگترين ايراد اين شكل از اعتراض اين است كه 
صف وسيع آزاديخواهان و برابرى طلبان و سرنگونى 
از  جناحى  و  موسوى  پشتيبانان  و  حاميان  با  طلبان 
كه  نمى شود  معلوم  و  است  شده  يكى  حاكميت، 
شعار:  ميليونى،  صفوف  اين  از  نفر  هزار  صد  چند 
سرنگون باد جمهورى اسالمى و مرگ بر ديكتاتور 

نوک زبانشان است، اما لب فرو بسته اند.
اين شگرد و اين تاكتيكى كه توسط اصالح طلبان 
شود،  مى  تحميل  بپاخاسته  مردم  ميليونى  صف  به 
ضد  زنان  خواست  سرمايه،  ضد  كارگران  خواست 
و  سوسياليست  جوانان  خواست  جنسى،  آپارتايد 
برابرى طلب، خواست معلم و پرستار و بازنشسته، 
خواست آزادى زندانيان سياسى، خواست لغو اعدام 
و سنگسار، خواست آزادى بيان و قلم را در فضاى 

سكوت گم مى كند.
تاكتيك سكوت، تاكتيك ساكت كردن كمونيست ها، 
تاكتيك  و  طلبان،  سرنگون  كردن  ساكت  تاكتيك 

كسانى است كه نمى خواهند اسالم شان، 
جمهورى اسالمى شان، واليت فقيه شان، 

خيزش توده اى مردم
 و اعالن جنگ خامنه اى!

عطا خلقى
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قانون اساسى و قوانين بر گرفته از شريعت 
شان، خدشه دار شود.

سكوت را بايد شكست و با صدايى رسا 
سرنگونى رژيم را فرياد زد!

روزهاى  سراسرى  تقريبًا  و  اى  توده  هاى  خيزش 
اصالح  جريانات  را  آنها  كنترل  و  رهبرى  كه  اخير 
طلب در دست داشتند و موسوى بيش از ديگر هم 
اين  تنفر  و  خشم  موج  بر  خطش  هم  هاى  مسلك 
مردم عاصى سوار بود، بعد از اعالن جنگ خامنه اى 
مى رود كه وارد فاز ديگرى شود و مردم معترض 
مبارزاتى  شگردهاى  و  ها  شيوه  آمده  خشم  به  و 

راديكال تر و پيشروانه ترى در پيش گيرند.
خشم مردم از اين پس و بعد از فرمان سركوب مردم 
توسط خامنه اى صريح تر و قاطعانه تر از پيش عليه 

خود او نيز خواهد بود.
اخير  خيزش  تجارب  از  بايد  اكنون  بپاخاسته  مردم 
ها  كمونيست  رهنمودهاى  و  ها  توصيه  از  و  خود 
و  مماشات  مشاهده  و  چپ  سياسى  جريانات  و 
برخوردهاى سازش پذيرانه جريانات اصالح طلب 
و فرمان قتل و كشتار خامنه اى، اين درس را گرفته 
زير  و  پوشيدن  سياه  و  بستن  فرو  لب  با  كه  باشند 
پرچم هاى سبز رفتن، به هيچ يك از خواسته هايشان، 
حتى به پس گرفتن آراء دزديده شده شان هم دست 

نخواهند يافت.
با تهديد خامنه اى پيش بينى مى شود كه مبارزات 
و  آرام  و  وسيع  هاى  راهپيمايى  شكل  از  مردم 
متمركز در مراكز شهرى بيشتر به جنگ و گريزهاى 
سطح  نقاط  همه  در  گسترده  اما  پراكنده  نامتمركز، 
كنترل  از  خارج  و  تر  راديكال  شعارهاى  با  شهر 

اصالح طلبان ادامه يابد.
***

شخص  و  حاكميت  مقتدر  جناح  و  طلبان  اصالح 
خامنه اى مى دانند كه اين به خيابان ريختن ها و 

اين تظاهرات توده اى مردم براى چيست. 
معترض  مردم  ميليونى  حضور  كه  مى دانند  آنها 
و  طلبان  اصالح  از  حمايت  در  صرفًا  خيابانها،  در 
حضور  و  نيست  و  نبوده  نژاد  احمدى  با  مخالفت 
از اين ببعد شان هم به اين خاطر نخواهد بود! مگر 
بورژواهاى  ميليونى،  جمعيت  اين  از  درصد  چند 
به  متوهمان  و  خاتمى  و  موسوى  و  كروبى  حامى 

پروژه و برنامه اصالح طلبان اند!؟ 
وجود  ابراز  خيابانها،  در  مردم  سابقه  بى  حضور 
مردمى است كه از سركوب و خفقان و بى حقوقى 
و فقر و تنگدستى و فساد ادارى و غارت و چپاول 

به فغان آمده اند.
در  كه  هستند  مردمى  همان  خشمگين،  توده  اين 
سطوح ديگر و مقياس ها و ظرف هاى كوچكترى، 
در قالب جنبش هاى راديكال اجتماعى خواست هاى 
مبارزه  برايشان  و  مطالبه  را  خود  سياسى  و  صنفى 

كرده اند. 
اين مردم، همان مردمى اند كه در غياب جنبش هاى 
نيرومند و فراگير اجتماعى، عاصى و خشمگين راه 
افتاده اند تا نارضايتى خود را به كليت اين نظام و به 

تحقيرى كه شده اند اعتراض كنند. 
كه  كارگرانى اند  همان  مردم،  اين  از  بسيارى 
داران  سرمايه  گرو  در  شان  ماهه  چند  حقوق هاى 

است. 
همان كارگرانى اند كه چند مرتبه به زير خط فقر 

رانده شده اند. 
همان كارگرانى اند كه همكاران و رهبران شان در 

زندان اند. 
ضرب  زير  هايشان  تشكل  كه  اند  كارگرانى  همان 

پليس است.
اسير  كه  اند  زنانى  همان  مردم،  اين  از  بسيارى 
دو  درجه  شهروند  و  اند  حجاب  اجبارى  پوشش 

جامعه بحساب مى آيند. 
همان زنانى اند كه زير قيودات افيون دين و عرف و 

عادات مذهبى و مردساالرى زير پا شده اند.
دانشجويى  جوانان  همان  مردم،  اين  از  بسيارى 
و  پادگان  به  را  شان  آموزشى  محيط  كه  هستند 

قبرستان تبديل كرده اند. 
اند،  جامعه  تهيدست  اقشار  مردم،  اين  از  بسيارى 
معلم اند، پرستار اند، دانش آموز اند، روشنفكر اند.

دانشجوى  شده،  تحقير  زن  مزد،  برده  كارگر  اگر 
پرستار  و  معلم  شده،  پادگان  دانشگاه  در  محبوس 
و بازنشسته بى حقوق، مردم فقير و گرسنه حاشيه 
شهرها، به فرمان موسوى و كروبى چپ و راست 
مى شوند و زير بيرق آنها راه مى روند و روزى سبز 
پوش و روزى سياه پوش و روزها شعار:«نصراً من 
اهللا و فتًح قريب» مى دهند و شبها بر پشت بام ها 
دين  به  باور  سر  از  دهند،  مى  سر  اكبر»  «اهللا  بانگ 
و آيين اين آقايان نيست. از سر اعتماد به وعده و 
سراغ  ديگرى  آلترناتيو  نيست.  هم  شان  هاى  وعيد 

ندارند. 
براى اينكه كمونيست ها ضعيفند. براى اينكه جنبش 
نو پاى كارگرى قوى و متشكل نيست. براى اينكه 
ظرف هاى  صاحب آن  اجتماعى  ديگر جنبش هاى 
قوى و وسيعى كه اين همه پتانسيل مبارزاتى متفرق 
را يك كاسه كند وجود ندارند. براى اينكه سكتاريسم 
جريانات چپ مانع از همكارى و هماهنگى آنها در 

امر سازماندهى جنبش هاى اجتماعى است.
در  حضورشان  و  ضعيفند  ها  كمونيست  كه  وقتى 

صحنه كم محسوس است، 
وقتى كه تشكل هاى مستقل و سراسرى كارگران، 
شكل  و...  پرستاران  معلمان،  زنان،  دانشجويان، 
نگرفته و ناموجودند و شكل گرفته هايش هم آنقدر 

قدرتمند نيستند كه روى پاى خودشان بند باشند، 
وقتى كه نشانه اى از همكارى و هماهنگى و اتحاد 
عمل و كار مشترک در ميان جريانات چپ بچشم 

نمى خورد، 
معلوم است كه مردم به هر آنچه كه دم دست براى 

اعتراض باشد روى مى آورند. 
هم  بيص  و  حيص  اين  در  كه  است  معلوم 
و  جناحين  از  يكى  و  فريبكاران  و  فرصت طلبان 
خود  پيشروى  براى  موجود  بورژوازى  هاى  شاخه 
و عقب راندن رقيبش بر موج خشم و نفرت توده 
هاى خشمگين سوار مى شود و بهره بردارى هاى 

خودش را مى كند. 
هاى  جنبش  غياب  در  و  شرايط  اين  در  بنابراين 
نيرومند و فراگير اجتماعى و اتفاقًا براى راه اندازى 

اين جنبش هاى نيرومند بايد:
1 -از هر امكانى كه در دست است بهره جست و به 

اين مردم بپا خاسته و به خيابان ريخته گفته شود: 
مردم مواظب باشيد كه وجه المعامله كشمكش هاى 
رو  دنباله  نشويد.  حاكم  جناحين  قدرت  تقسيم 
را  آنها  هاى  شعار  نشويد.  آنها  شگردهاى  و  شيوه 
هاى  شگرد  و  شيوه  با  را  مبارزاتتان  نكنيد.  تكرار 
خودتان  مطالبات  و  شعارها  با  و  خودتان  راديكال 

پيش ببريد.
به اين مردم معترض و مبارز بايد يادآورشد: 

روبان سبز به سر و دستتان نبنديد، پرچم سبز بدست 
و  مساجد  به  نكنيد،  سكوت  نپوشيد،  سياه  نگيريد، 
مذهبى  بودار  و  رنگ  شعارهاى  نرويد،  ها  حسينيه 

را تكرارنكنيد!
به اين مردم معترض و مبارز بايد ياد آور شد: 

رنگ سبز، حتى اگر از رنگهاى مورد عالقه شما هم 
باشد، در اين كارزار نماد ارتجاع و نشانه حمايت از 

بخشى از حاكميت است. 
رنگ سياه، حتى اگر از رنگهاى مورد عالقه شما هم 
باشد، در اين كارزار نماد ارتجاع و نشانه ضديت با 

خيلى چيزها از جمله شادى شماست.
سكوت نكنيد! سكوت، يعنى تسليم، يعنى خفقان، 
يعنى نداشتن توقع، يعنى نداشتن خواست و مطالبه. 
سكوت ترفندى است براى پاسخ ندادن به مطالبات 
و توقعات انسانى و برحق شركت كنندگان در اين 

خيزش ها!
به اين مردم معترض و مبارز بايد يادآورشد:

اين  نرويد!  خانقاه  و  حسينيه  و  تكيه  و  مسجد  به 
كردن  اقتدا  و  تسليم  عبوديت،  خرافه،  مراكز  اماكن 
هاى  محل  است.  خودتان  اراده  غير از  اراده اى  به 
كار، كوچه ها، محالت و خيابان ها جاى شماست! 
همان جايى كه خامنه اى را به هراس انداخته است. 
را  آن  در  شما  حضور  اى  خامنه  كه  جايى  همان 

«بدعت هاى غير قانونى» ناميده است. 
غير  هاى  "بدعت  اين   و  ها  خيابان  در  حضور 

قانونى" را بايد وسيع و وسيع تر كرد!
بايد به اين مردم معترض و مبارز ياد آور شد:

نه  است،  ارتجاع  و  اسالم  نماد  كه  سبز  رنگ  نه 
بانگ  نه  عاشوراست،  و  عزا  نشان  كه  سياه  رنگ 
و  سكوت  نه  است،  دين  افيون  جوهر  كه  اكبر  اهللا 
نه  رضاست،  و  تسليم  نشان  كه  خاموش"  "فرياد 
جهل  مراكز  كه  خانقاه  و  تكيه  و  حسينيه  و  مسجد 
و خرافه اند؛ رنگ ما، فرياد ما، نشان ما، شعار ما، و 

ميدان مبارزاتى ما نيستند!
نبايد با تسليم شدن به اين رنگ ها و اين شعارها و 
اين نشانه ها و اين بى صدايى ها اجازه داد خشم 
مان را مهار كنند، صدا و فريادمان را در گلو خفه 
كنند، تحرک مان را بگيرند و از وجود و حضورمان 
بهره بردارى جناحى بكنند و به وجه المعامله دعواى 

دو جناح بورژوازى حاكم تبديل شويم!
بسرعت  تا  شوند  گرفته  بكار  امكانات  همه   -  2
كارگر و زحمتكش و معلم و پرستار و دانشجو و 
دانش آموز در محيط كارش، در محل زندگى اش، 

متشكل شود.
3 - بخشى از مطالبات حداقلى را بعنوان مطالبات 
عاجل و همين امروز مردم بصورت سراسرى مطرح 

و مبناى قطعنامه هر تجمعى قرار گيرند.
موجود  الحال  فى  هاى  تشكل   -  4
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در  معلمان،  و  دانشجويان  زنان،  كارگران، 
مناسبت  به  مستمر  و  تنگاتنگ  ارتباطى 
پشتوانه  ايجاد  و  نمايى  قدرت  براى  هايى 
براى تحقق برخى از مطالبات، اتحاد عمل هايى در 

دستور بگذارند. 
5 - جريانات چپ و كمونيستى براى همكارى و 
هماهنگى و اتحاد عمل هاى مشخص و بهره گيرى 
از امكانات يكديگر تالشى مسئوالنه از خود نشان 

دهند.
هم  ديگرى  مطالبات  و  توقعات  موارد،  اين  به 
هماهنگى  كه  است  اين  مهم  كرد.  اضافه  مى توان 
و همكارى هاى صميمانه اى صورت گيرند و در 
اين دوران حساس به نفع مبارزات توده اى مردم، 
انرژى  صرف  با  و  شود  گذاشته  خشت  رو  خشتى 
راه  و  آيند  بدست  بزرگترى  دستاوردهاى  كمترى 

مبارزه براى پيشروى هاى بيشتر هموار گردد.
اين  حساسيت  بايد  اجتماعى  هاى  جنبش  فعاالن 
دوران را در يابند و با تالش خستگى ناپذير خود 
جايگاه خيابان، و شكست سكوت و فرياد مطالبات 
خيابانى  هاى  آكسيون  در  كنندگان  شركت  براى  را 

توضيح دهند. 
بايد به مردم توضيح دهند كه خيابان، براى تظاهرات 

كردن و طرح مطالبات است. 
بايد به مردم توضيح دهند كه محل كار و زيست، 
اجراى  و  گيرى  تصميم  و  تشكل  برپايى  براى 

تصميمات است.
بايد به مردم اين واقعيت را توضيح داد كه هر قدر ما 
كوتاه بيائيم دشمن جلو مى آيد. ميزان عقب نشينى 

دشمن به ميزان پيشروى ما گره خورده است.
فعاالن جنبش هاى اجتماعى بايد بدانند كه فصل، 
اتحاد  و  كردن  درست  تشكل  و  زدن  شورا  فصل 

عمل كردن و هماهنگ پيش رفتن است.
جريانات سياسى مسئول بايد بدانند كه فصل، فصل 

همكارى هاى بيشتر و نزديكتر با هم است.
رهبران جريانات سياسى چپ و راديكال بايد هيچ 
فرصتى را براى ظاهر شدن بر صفحه تلويزيون ها و 

صحبت كردن با مردم را از دست ندهند.
به  و  خاسته  بپا  مردم  است.  حساسى  دوره  دوره 
خيابانها آمده اند، نبايد فرصت ها از دست بروند و 
گم  صدايى  بى  و  سكوت  ميان  در  مردم  مطالبات 
شان  مطالبات  طرح  با  بايد  خاسته  بپا  مردم  شوند. 
طيف وسيعترى از همسرنوشتان محروم شان را به 

ميدان مبارزه بكشند.
مردم بپاخاسته نبايد به مطالباتى كمتر از مطالباتى كه 

تاكنون جنبش هاى راديكال اجتماعى و در رأس آنها 
جنبش كارگرى مطرح كرده اند، رضايت دهند. 

تحقق مطالباتى از قبيل: 
معرفى آمرين و عاملين كشتار اين روزها و محاكمه 

سريع و علنى آنها، 
آزادى بى قيد و شرط زندانيان سياسى، 

لغو فورى مجازات اعدام و سنگسار، 
آزادى حق تشكل، 

لغو حجاب اجبارى، 
لغو هر گونه سانسور و مميزى و آزادى بى قيد و 
شرط بيان و قلم، بايد جزء ليست مطالبات عاجل و 

همين امروز آنها باشد.
اين رسالت كمونيست ها و فعاالن كارگرى جوان 
از  دنيايى  كه  قديمى  سياسى  فعاالن  و  پرشور  و 
تجارب با ارزش قيام 57 را با خود حمل مى كنند 
و جريانات راديكال چپ و سوسياليست است كه 
سمت و سوى اين مبازات توده اى را هدايت كنند. 
را  رژيم  اين  سرنگونى  براى  مردم  مبارزات  راه  و 

هموار كنند!         
                        28 خرداد 88

آكسيون  روز  تير،   5 با  برابر  ژوئن،   26 روز 
كارگران  براى  دادخواهى  و  جهانى  همبستگى 
 4 توسط   پيش  ماه  چند  آكسيون  اين  است.  ايران 
تشكل بين المللى جهانى فراخوان داده شده است 
اتحاديه هاى  المللى  بين  فدراسيون  از  عبارتند  كه 
 ،(ET) المللى  بين  آموزش   ،(ITUC) كارگرى 
بين  فدراسيون  و   (IUF) غذا  المللى  بين  اتحاديه  
المللى كارگران حمل و نقل (ITF). اين تشكل هاى 
بين المللى كارگرى بيش از 170 ميليون كارگر را 
بريتانيا،  در  كارگرى  تشكالت  مى كنند.  نمايندگى 
هلند،  سوئد،  اطريش،  سويس،  بلژيك،  فرانسه، 
كنگ،  هنگ  بنگالدش،  كانادا،  استراليا،  نروژ، 
هندوستان، ژاپن، اندونزى، مالزى، نيوزيلند، تركيه، 
مراكش و نيجريه در ميان دهها فدراسيون، اتحاديه  
و كنفدراسيون هاى كارگرى سراسر جهان هستند كه 
كنسولگرى ها  سفارتخانه ها،  مقابل  در  روز  اين  در 
در  آنها  ميكنند.  تجمع  اسالمى  جمهورى  مراكز  و 
اين تجمعات از مبارزات كارگران ايران براى تامين 
حقوق خود پشتيبانى مى كنند و جمهورى اسالمى 
محكوم  آنها  مبارزات  اين  سركوب  خاطر  به  را 
حقوق  تامين  و  عدالت  خواهان  آنها  مى نمايند. 
براى  اعتصاب  حق  و  تشكل  حق  نظير  كارگرى 
كارگران ايران و آزادى تمام زندانيانى مى گردند كه 
در  خواست ها  اين  تحقق  راه  در  مبارزه  خاطر  به 
زندان به سر ميبرند. سازمان عفو بين الملل از اين 

كمپين جهانى پشتيبانى كر ده است.
كارگرى  حقوق  فعالين  و  ايران  در  پيشرو  كارگران 
همبستگى  جلب  براى  كه  دهه هاست  خارج  در 
تشكل هاى محلى و بين المللى كارگرى از مبارزات 
و مطالبات كارگران ايران تالش كرده اند. در سال هاى 

اين  كارگرى  مبارزات  گسترش  بستر  بر  و  اخير 
تالش ها وسعت گرفته است. تالش فعالين كارگرى 
براى برگزارى روز جهانى كارگر در سقز در 1383 
كه به يك روياروئى داخلى و جهانى با رژيم اسالمى 
سرمايه  منتهى شد و مبارزات كارگران شركت واحد 
كه به احياى اتحاديه شان انجاميد همبستگى كارگرى 
وسيعى در جهان با كارگران ايران را موجب گرديد. 
كمپين كنونى يكى از محصوالت اين تالش طوالنى 
 26 جهانى  همبستگى  روز  كمپين  است.  مدت 
ژوئن در واقع دومين كمپينى است كه تشكل هاى 
و  ايران  كارگران  از  دفاع  براى  كارگرى  بين المللى 
نخستين  داده اند.  سازمان  اسالمى  جمهورى  عليه 
كمپين اكسيون جهانى "دفاع از كارگران ايران" بود 

كه در 25 فوريه  سال 2006 انجام گرفت.
كمپين همبستگى كنونى در شرايطى انجام مى گيرد 
جنايتكارانه   اقدامات  عليه  اى   توده  جنبش  يك  كه 
جمهورى اسالمى در جريان است. اقدامات ددمنشانه 
نيروهاى نظامى و انتظامى عليه تظاهر كنندگان و به 
خاک و خون كشيدن دهها نفر از آنان رسانه هاى دنيا 
را متوجه ايران كرده  است. مدتى است كه حوادث 
قرار  رسانه ها  اين  خبرى  تيتر  سر  صورت  به  ايران 
گرفته  است. به همين دليل در شرايط كنونى نه تنها 
فعالين كارگرى و اتحاديه اى، بلكه توده ى كارگران 
از اقدامات وحشيانه ى مقامات رژيم آگاه و نسبت به 
آن معترض و خشمگينند. مطمئنا در اين روز و در 
تجمعها نسبت به خاک و خون كشيدن معترضان و 
مبارزان توسط مامورين رژيم اعتراض ميشود. خود 
جنايتها  اين  به  وسيعا  كارگرى  فعالين  و  كارگران 
اعتراض كرده اند. اما يك واقعيت را نبايد فراموش 
كرد. اين كمپين ماهها پيش و با خواستهاى كارگرى 

معين سازمان داده شده است. به همين جهت الزم 
است كه بر خواست هاى كارگرى تمركز شود. لزوم 
پايه ئى  كارگران  مطالبات  كه  اينجاست  از  كار  اين 
تر از خواستهاى فعلى تظاهرات هاست. تبليغ اين 
خواستها زمينه  را براى تقويت جنبش كارگرى باز 
ميكند. خود راديكاليزه شدن مطالبات تظاهرات ها و 
آكسيونهاى كنونى در گرو تقويت جنبش كارگران 

است. 
دولت هاى  مخالفت هاى  كه  نيست  شكى  اين  در 
مسئولين  فراخوان  بر  اسالمى  جمهورى  با  غربى 
اين  دارد.  تاثير  رفرميستى  كارگرى  تشكل هاى 
از  و  رژيم  ضد  نيروهاى  و  تشكل ها  اين  واقعيت 
جمله كارگران را در مخالفت با جمهورى اسالمى 
را در سطوح معينى در يك صف قرار داده است. 
مسئولين  اين  كه  كرد  فراموش  نبايد  حال  عين  در 
ناجارند به درجاتى و با توجه به ميزان راديكاليسم 
در ميان توده  اعضا در برابر دهها ميليون از آنها نيز 
توده ى  اين  ميان  در  آگاه  كارگران  باشند.  پاسخگو 
ميليونى بنا به عرق طبقاتى و لزوم پاى فشارى بر 
هميشه  گلوباليزاسيون،  شرايط  در  انترناسيوناليزم 
خواهان پشتيبانى از جنبش كارگرى در كشورهاى 
پشتيبانى  داليل  اين  به  بنا  هستند.  و  بوده   مختلف 
تشكل هاى كارگرى موجود، عليرغم هر ماهيتى كه 
داشته  آنها  مسئولين  و  سياست ها  موضعگيرى ها، 
باشند، به لحاظ سياسى به نفع كارگران ايران است. 
مهم اينست كه فعالين و كارگران آگاه به هيجوجه 
نسبت به ماهيت واقعى اينگونه تشك ها دچار توهم 
نشده  و هميشه خود را در صف كارگران معترض و 

سوسياليست درون اين تشكل ها قرار دهند.

26 ژوئن روز آكسيون همبستگى جهانى و دادخواهى براى كارگران ايران
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مضحكه ى انتخابات دوره ى دهم رياست جمهورى 
روز  يك  گرفت.  انجام  خرداد 1388   22 در  ايران 
بعد اعالم گرديد كه محمود احمدى نژاد با كسب 
بيش از 24 ميليون راى برنده ى انتخابات است. سه 
كانديداى رياست جمهورى گفتند تقلب شده است. 
موسوى و كروبى براى يك راهپيمائى اعتراضى در 
روز دوشنبه 25 خرداد تقاضاى مجوز كردند. اجازه 
صادر نشد و هر تجمعى غير قانونى اعالم گرديد. 
را  خامنه اى  خرداد  يكشنبه 24  ظهر  بعداز  موسوى 
از  و  كند  حفظ  را  آرامش  كه  شد  گفته  او  به  ديد. 
مجارى قانونى شكايات را پيگيرى نمايد. خامنه اى 
بعد از آن ديدار به انصار حزب اهللا و گارد دستور 
حمله داد. آنها شامگاه 24 خرداد به كوى دانشگاه 
بيشترى  تعداد  كشتند،  را  دانشجو   8 كردند،  حمله 
بردند.  زندان  به  را  تن  دهها  و  كردند  مجروح  را 
اين ميزان از توحش انجام گرفت تا به موسوى و 
در  را  معترضى  هر  كه  دهند  نشان  معترضين  باقى 
خون خود غرقه خواهند كرد. نامزدهاى از صندوق 
درنيامده پيام را گرفتند. رسانه هاى جمهورى اسالمى 
از قول موسوى و كروبى نقل كردند كه به دليل عدم 
صدور مجوز راهپيمائى به تعويق افتاده است. كسى 
به اين اطالعيه ها اعتنا نكرد. مردم موج وار به طرف 
ميدان انقالب حركت كردند. موسوى و كروبى ناچار 
شدند در راهپيمائى شركت كنند تا به قول خودشان 
بيرون  شيشه  از  غول  گردند.  آرامش  حفظ   باعث 
آمده و آنها رفتند تا آنرا به شيشه برگردانند. در روز 
دو شنبه 25 خرداد به قول شهردارتهران 3 ميليون 
نفر از ميدان انقالب تا ميدان آزادى رژه رفتند. شعار 
اصلى آنها اين بود: "موسوى راى مرا پس بگير!" اما 
شعار "مرگ بر ديكتاتور"، و "ما آزادى ميخواهيم" 
نيز به فراوانى شنيده شد. اين شعار ظاهرا احمدى 
نژاد را هدف گرفت، اما مى شد "مرگ بر خامنه اى" 
را نيز از آن استنباط كرد.  موسوى، محمد خاتمى، 
كروبى، محمد رضا خاتمى و غالمحسين كرباسچى 
كردند  تقاضا  آنها  شدند.  حاضر  جمعيت  ميان  در 
فقط  و  ندهند  ديكتاتور"  بر  "مرگ  شعار  جمعيت 
خواستار  و  شده  انتخابات  نتايج  ابطال  خواستار 
معترضين  كه  مبارزاتى  ظرفيتى  گردند.  آن  تجديد 
از خود نشان دادند، تعداد تظاهر كنندگان و مسير 
در  توده اى  مبارزات  شكوه  پر  روزهاى  راهپيمائى 
سالهاى 57 – 56 به ياد آورد. اما شباهت در همين 
لباس  مزدوران  و  امنيتى  نيروهاى  بس.  و  بود  حد 
يافتند  فرصتى  راهپيمائى  اواخر  در  گرچه  شخصى 
و 8 تظاهر كننده را كشتند، اما عموما در مقابله با 
تظاهر كنندگان عاجز ماندند. يك راهپيمائى توسط 
داده  سازمان  بعد  روز  براى  كنندگان  شركت  خود 
تانك،  "توپ،  شعارهاى  خرداد   26 روز  در  شد. 
جمهورى  بر  "مرگ  و  ندارد"  اثر  ديگر  مسلسل 
و  خاتمى ها  موسوى ها،  شد.  داده  سر  نيز  اسالمى" 
كروبى ها نگران شدند. آنها خواستار شدند تا شعار 
"مرگ بر ديكتاتور" و شعارهاى مشابه تكرار نشود. 

در روز چهار شنبه 27 خرداد دوباره امواج صدها 
گزارش ها  در  كردند.  راهپيمائى  مردم  نفره ى  هزار 
بود كه در اين روز شعار "زندانى سياسى آزاد بايد 
گردد" بر پالكارد نيروهاى سكوالر نقش بسته بود. 
فرخوان 5 شنبه نيز توسط خود تظاهر كنندگان داده 
شد، اما موسوى از مردم خواست آنرا به راهپيمائى 
آنها  از  او  كنند.  تبديل  جانباختگان  بزرگداشت 
در  و  بپوشند  سبز  روبان  با  سياه  لباس  تا  خواست 
سكوت راهپيمائى كنند. بى بى سى از قول نيويورک 
 5 تظاهرات  در  كنندگان  شركت  كه  نوشت  تايمز 
راهپيمائى  در  كنندگان  شركت  از  خرداد   28 شنبه 

دوشنبه 25 خرداد بيشتر بوده اند.
انتخاب  از  جمعه  نماز  در  خامنه اى  جمعه  روز 
احمدى نژاد دفاع كرد و امكان تقلب در انتخابات را 
رد كرد. او خطاب به موسوى و كروبى (و خاتمى) 
كه در نماز شركت نداشتند گفت كه در خط دشمن 
حركت مى كنند و مسئول حوادثى هستند كه پيش 

آيد.
دفتر  جانب  از  سازش  هرگونه  امكان  سخنان  اين 
خامنه اى، سپاه و دولت با معترضين را از بين برد 
و رودررويى را قطبى و آنرا به كشاكش دو نيروى 

دشمن تبديل كرد.
اختالف بر سر چيست؟

اختالف  در  ريشه   اختالفات  اين  پايه اى  داليل 
اليه هاى سرمايه  در ايران،  اوضاع بحرانى جهان و 
مقاله  اين  در  من  دارد.  اسالمى  جمهورى  وضعيت 
كوتاه فقط وضع جمهورى اسالمى را مد نظر قرار 
مى دهم. براى اينكه بتوان از اين زاويه دنبال جواب 
گشت بايد نگاهى سريع به تاريخ جمهورى اسالمى 

انداخت. 
بر  مرگ  از   57 و   56 سال هاى  توده اى  مبارزات 
پهلوى  حكومت  سقوط  از  پس  و  شد  شروع  شاه 
خواست هاى ديگرى  نيز در دستور نهاد. از اعم اين 
در  شدن  سهيم  براى  كارگران  مطالبه ى  خواست ها 
قدرت سياسى، اداره ى كارخانه ها و مراكز كارى بود. 
دهقانان در تركمن صحرا زمين خواستند و كردها در 
كردستان حق تعيين سرنوشت خويش. رژيم جديد 
كه از همان ابتدا به اتكا به اسالم سياسى سركار آمده 
نجات  و  خواستها  اين  همه ى  سركوب  براى  بود 
سرمايه دارى بر غلظت سياست هاى اسالمى افزود. 
حمالت به نيروهاى چپ، كارگران و شوراهايشان 
و زنان سكوالر از همان ابتدا شروع شد. از مرداد 
58 كه روزنامه ى آيندگان بسته شد، دانشگاهها مورد 
كردستان  حمله قرار گرفت و نيز پس از حمله به 
در 28 مرداد بر دامنه ى سركوبها افزوده شد. همه ى 
اين سركوبها با اتكا به سنن اسالمى و قوانين شرع 
انجام گرفت. حمله ى عراق به ايران در شهريور 59 
دست رژيم را براى تشديد سركوبها بر اساس سنن 
اسالمى، قوانين شرع و واليت فقيه بازتر كرد. خود 
جنگ عليه مردم كرد و جنگ با عراق نيز در ابتدا به 

اتكا به اسالم و شعارها و سنن اسالمى پيش رفت. 
گفتند خون بر شمشير پيروز است و بر اساس آن 
تهاجم با اتكا به امواج انسانى را در دستور گذاشتند. 
و  شد  اتخاد  سپاه  توسط  تاكتيك  و  استراتژى  اين 
با  ابتدا  همان  از  ارتش  بود.  بار  فاجعه  اش  نتيجه  
گهر"  پر  مرز  اى  "ايران  ناسيوناليستى  ايدئولوژى 
برنامه، قدرت آتش و به  گرفتن طرح و  و با بكار 
كار بردن آخرين دستآوردهاى تكنولوژى جنگيد و 
كارش موفقيت آميز بود. سپاه به ناچار به اين سمت 
كشيده شد. تا اينجا ناسيوناليسم ايرانى، كه هميشه 
گرايش  گامى  بوده،  عجين  ايران  در  شيعه  آئين  با 

اسالمى را به عقب راند. 
به  اتكا  به  همه  كه  دهه ى 60  سركوبهاى  شروع  با 
اسالم و سنن آن انجام گرفت و به كشتار دهها هزار 
كمونيستها،  نفره ى  هزار  ها  شكنجه ى 100  و  نفره 
مبارزين و مخالفين انجاميد توده هاى ميليونى را در 
اسالمى  گرايش  يعنى  حاكميت  ايدئولوژى  مقابل 
اسالمى  شيوه ى  به  نيز  كشور  اداره ى  گرفتند.  قرار 
مداوما با مشكل روبرو مى شد. در چنين پروسه اى 
براى  را  ميدان  گام  به  گام  سياسى  اسالم  كه  است 
ناسيوناليسم ايرانى خالى مى كند كه سپاه به تدريج 
نماينده ى آن مى شود. بايد بياد آورد كه ناسيوناليسم 
به  و  پهلوى  حكومت  هيئت  در  ايرانى  شوينيست 
تحوالت  آمريكا  و  انگليس  امپرياليست هاى  كمك 
ايران از زميندارى به سرمايه دارى را طورى هدايت 
كرد كه به نفع طبقات دارا تمام شد. در اين پروسه 
تشكل هايشان  و  سركوب  شدت  به  مبارز  كارگران 
در هم شكسته شد. تماميت ارضى ايران نيز از طريق 
سركوب شديد مليت ها حفظ گرديد. پس تا اينجا اين 
ناسيوناليسم و حكومت متكى به آن براى بورژوازى 
مفيد بود. تنها پس از اينكه حكومت ناسيوناليستى 
پهلوى نتوانست از ورود بحران اقتصادى دهه ى 70 
غرب به ايران جلوگيرى كند بورژوازى متوجه شد 
كه چنين حكومت وابسته اى توان اداره ى كشور را 
ندارد. به اين اعتبار از نظر بورژوازى ايران حكومت 
پهلوى ميبايست ميرفت، اما ناسيوناليسم به اصطالح 
مستقل و مقتدر مى بايست ميماند. اين ناسيوناليسم 
رشد  تدريج  به  و  ماند  اسالمى  جمهورى  دل  در 

كرد. 
موقعيتش  اساس  بر  نه  خامنه اى  خمينى  مرگ  با 
موقعيت  به  اتكا  با  بلكه  مذهبى،  مراتب  سلسله   در 
سركار  بسيج  و  سپاه  بر  نفوذش  ميزان  و  حكومتى 
آمد. درست در همين زمان است كه حكومت ايران 
گرايش  حساب  به  كه  جنگ  در  شكست  دليل  به 
اسالمى تمام شد به فكر مسلح كردن نيروهاى خود 
قاعدتا  كه  ايران  بورژوازى  افتد.  مى  اتم  بمب  به 
خواهان حكومتى قوى است تا در بازارهاى منطقه 
كرده  حمايت  و جهان جائى بيابد، از اين سياست 
و مى كند. اين امر نيز با اتكا به ايران و ايرانيگرى و 

ناسيوناليسم ايرانى انجام گرفته و مى گيرد: 
ايرانى كه در محاصره ى كشورهاى بيگانه 

فريدون ناظرى

غول از شيشه درآمد!
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و مخصوصا عربهاست. گفتند كه دستيابى 
و  است  ملى  امرى  هسته اى  انرژى  به 
زمان  در  نفت  كردن  ملى  با  است  مساوى 
مصدق. همين امر سبب شد كه ناسيوناليسم بازهم 
در مقابل گرايش اسالمى تقويت گردد. تنها جنبش 
رشد  مقابل  در  سالى  چند  مدت  براى  خرداد  دوم 
با  كه  درآمد  مانعى  صورت  به  مهاجم  گرايش  اين 
خشونت كنار زده  شد. اين گرايش كه مى توان آنرا 
ناسيوناليسم – اسالمى خواند اعتقاد دارد كه سياست 
خارجى، سياست اتمى، برخورد به اقشار جامعه بايد 
با اقتدار ايرانى – اسالمى پيش برده شود. به همين 
جهت آيات به اصطالح عظام در سايه ى فرماندهان 
سپاه و بسيج قرار داده شدند. بر خورد سركوبگرانه 
به كارگران و مردم حق طلب و اخراج صدها هزار 
نفره ى كارگران افغانى با اتكا به ناسيوناليسم ايرانى 
اينها  است.  شده  برده  پيش  سپاه  سردمدارى  به  و 
كه در عمل يك حزب سياسى دارند و در اقتصاد 
اين  مى خواهند  كرده اند  رخنه  شدت  به  كشورهم 

سياست اقتدار گرايانه پيش برده شود. 
كه  كسانى  اختالف  حاضر  حال  در  اعتبار  اين  به 
كه  جماعتى  با  مى كند  نمايندگى  را  آنها  موسوى 
نماينده ى  خامنه اى)  واقع  در  (و  نژاد  احمدى 
بر  ايران  كرد:  خالصه  مى شود  اينطور  را  آنهاست 
پايه ى دو ايدئولوژى اداره شده است. كدام يك از 
آنها بايد ميدان دار باشد و سرانجام به تمامى غالب 
گردد. كسانى كه موسوى را نماينده ى خود كرده اند 
اعتقاد دارند كه بايد تعادل بين اين دو چنان باشد كه 
اسالم و نمايندگان اسالم سنتى و غير دولتى جايگاه 
مهمى در سلسله  مراتب حكومتى داشته  باشند. در 
كشمكش فعلى معلوم شد كه آيات عظام پاى به پاى 
رسوا شدن گرايش اسالمى نفوذ خود را در ميان مردم 
از دست داه اند. آيت اهللا صانعى در جوابيه ى خود 
به نامه ى موسوى صراحتا بر بى تاثير بودن نظرات 
طرف  به  دارد  دومى  است..  كرده  اعتراف  خودش 
تقويت ناسيوناليسم گام بر مى دارد. اسالم مورد نظر 
اين دومى به تمامى سياسى و دولتى است. صاحبان 
ضد  كمونيست،  ضد  شدت  به  شيوه  اين  دوى  هر 
خدمت  در  تماما  و  آگاه  و  خود  به  متكى  كارگران 
غم  اينها  از  هيچكدام  سرمايه دارانند.  مدافع  و  نظام 
بشر  حقوق  و  ليبرالى  آزاديهاى  و  ندارند  را  مردم 
امرشان نيست.  اختالف آنها بر سر اداره ى كشور و 
مخصوصا سياست خارجى است. در زير به بعضى 

از اختالفات آنها اشاره ميشود
است  معتقد  آنهاست  نماينده ى  موسوى  كه  قطبى   
كه جمهوريت نظام بايد پر رنگ باشد. اين مى تواند 
به شورائى كردن واليت فقيه بيانجامد. به اعتقاد آنها 
در  و  برود  پادگانها  داخل  به  ارتش  مثل  سپاه  بايد 
سياست دخالت نكند؛ بسيج و لباس شخصى ها نيز 
عظام  آيات  شوند؛  ذخيره  كارگران  سركوب  براى 
تقويت گردند و جايگاه قبلى خود در اداره ى كشور 
نرمش  با  خارجى  سياست  در  آورند؛  دست  به  را 
خصوصى  سرمايه هاى  به  نيز  داخل  در  شود؛  عمل 
ميدان بيشترى داده شود تا به اصطالح توليد كنند و 
كارگران را به كار گيرند تا احتياج به يارانه نداشته 
خودشان  قول  به  واردات  مقابل  در  اينها  باشند. 
هستند.  داخلى  توليد  از  حمايت  خواهان  بى رويه 

خانه   و  اسالمى  شوراى  مى توان  مى كنند  فكر  اينها 
كارگر را نگهداشت و به نفع نظام به خدمت گرفت. 
اينها بر اين باورند كه مى شوند سر مليت هاى ايرانى 
شيره ماليد و حقوقى به شدت ناقص را برايشان به 
رسميت شناخت. اينها معتقدند كه مى شود درصدى 
به سرمايه داران آزادى داد، بدون اينكه كارگران از 
آن بهره بردارى كنند. موسوى در بيانيه اى كه در سى 
خرداد منتشر كرد تاكيد نمود كه اختالفى با ساختار 
دروغگوئى ها  و  كجروى ها  با  فقط  و  ندارد  كنونى 

مخالف است. او در اين بيانيه آورده است:
راه حل هاى  اين  يافتن  در  شما  برادر  اين  «آنچه 
كند  مى  توصيه  عزيز  جوانان  به  خصوصا  جديد، 
اين است كه نگذاريد دروغگويان و متقلبان پرچم 
اهالن  نا  بربايند و  شما  اسالمى را از  نظام  دفاع از 
و نامحرمان، ميراث گرانقدر انقالب اسالمى را كه 
شما  از  است  راستگويتان  پدارن  خون  از  اندوخته 
مصادره كنند. با توكل به خداوند و اميد به آينده و 
تكيه بر توانمندى هايتان حركات اجتماعى خود را 
پس از اين نيز براساس آزادى هاى مصرح در قانون 
اساسى و اصل امتناع از خشونت پيگيرى كنيد. ما 
برادر  بسيجى  نيستيم؛  روبرو  بسيجى  با  راه  اين  در 
ماست. ما در اين راه با سپاهى روبرو نيستيم؛ سپاهى 
روبرو  ارتش  با  ما  ماست.  نظام  و  انقالب  حافظ 
نظام  با  ما  ماست.  مرزهاى  حافظ  ارتش  نيستيم؛ 
مقدس خود و ساختار قانونى آن روبرو نيستيم. اين 
ساختار حافظ استقالل، آزادى و جمهورى اسالمى 
روبرو  ها  گويى  دروغ  و  ها  كجروى  با  ما  ماست. 
هستيم و در پى اصالح آنيم؛ اصالحى با برگشت به 

اصول ناب انقالب اسالم».
ولى  خامنه اى  كه  معتقدند  اساس  در  مقابل  طرف 
فقيه   است و قدرت مطلقه اش الهى است. اگر آنها 
گاهى استدالل مى كنند كه او هم انتخابى است، آنرا 
رياكارى  روى  از  و  ليبرالى  دموكراسى  فشار  زير 
به  اميرالمومنين  لقب  تازگى ها  آنها  مى دهند.  انجام 
داشت  امكان  و  شد  الزم  اگر  تا  داده اند  خامنه اى 
واليت را در خانواده ى او موروثى كنند. به نظر آنان 
جمهوريت نظام از ولى فقيه منشا و حقانيت مى گيرد. 
آنها اعتقاد دارند كه سپاه و بسيج بايد ميداندار بوده  
و روز به روز بر قدرتشان افزوده شود. به باور آنها 
بدون  يافت.  دست  اتم  بمب  به  نمى توان  نرمش  با 
جهان  در  و  منطقه  در  ايران  بورژوازى  اتم  بمب 
و  كند  پيدا  اقتصاد  در  را  خود  جايگاه  نمى تواند 
بقاى حكومت اسالمى نيز تضمين شده نيست. آنها 
صدام  سرنوشت  و  عراق  بعث  حكومت  تجربه ى 
نمائى  قدرت  بر  آنها  نمى كنند.  فراموش  را  حسين 
كره ى شمالى به دليل داشتن بمب اتم وقوف دارند. 
سپاه  به  اتكا  به  بايد  نيز  داخل  در  كه  مى دانند  آنها 
خفه  گلو  در  را  مخالفى  صداى  هرگونه  بسيج  و 
كنند، حتى اگر اين صدا از جانب نيروهاى خودى 
باشد. آنها هرگونه نرمش و قرائت هاى به اصطالح 
را  اسالمى  آنها  مى دانند.  مضر  را  اسالم  از  انسانى 
مى خواهند كه بر اساس آن سركوب و تحميق كنند 
بر  را  خارجى  سياست  نظير  كارها،  بقيه ى  بس.  و 
آنها  برد.  خواهند  پيش  ايرانى  ناسيوناليسم  اساس 
در مقابل كارگران و مليت هاى ايرانى يك ميليمتر 
نژاد  احمدى  خامنه اى،  آمد.  نخواهند  كوتاه  هم 

مى خوانند،  نماز  قبله  به  رو  بار  پنج  روزى  بقيه  و 
امام  دست  به  تا  مى اندازند  جمكران  چاه  در  نامه 
زمان برسد، اما در فرستادن كارگران افغان و حتى 
نبردگاههاى  و  كردستان  در  كه  شيعه اى  افغانهاى 
جنگ با عراق براى جمهورى اسالمى جنگيدند،  به 
جهنم افغانستان با خشونت و بى رحمى تمام عمل 
مى كنند. آنها احتياج زيادى به آيات و آخوندهائيكه 

بر سر سفره ى دولت ننشسته باشند، ندارند. 
تاكيد مى شود آنچه كه در مشى و سياست هر دو 
برجسته است اينست كه هيچكدام غم توده ى مردم 
كارگران  دو  هر  ندارند.  را  كارگران  ميان  آن  در  و 
و  دولت  براى  افسانه اى  سودهاى  توليد  براى  را 
هيچكدام  مى خواهند.  خصوصى  سرمايه داران 
طلب  مردم  براى  انسانى  و  دموكراتيك  حقوق 
اداره ى  شيوه ى  سر  بر  ايندو  بين  جنگ  نمى كنند. 
چنان  خود  نفس  در  نيز  جنگ  اين  است.  كشور 
عميق نيست كه نتوانند بر سر آن به سازش برسند. 
آنچه اين امر را مشكل و پيچيده كرده به ميدان آمدن 

مردم است.
معترضين كى هستند؟

مى كنند  شركت  تظاهرات ها  در  كسانيكه  اكثريت 
راى  كانديداها  از  يكى  به  كه  هستند  متوهمينى 
داده اند. خواست فعلى اينها دفاع از حق انتخابشان 
است كه به اشتباه به صورت راى دادن متجلى شد. 
و  است  شده  خيانت  راى شان  به  كه  معتقدند  آنها 
فقط  اين  اما  هستند.  انتخابات  نتايج  ابطال  خواهان 
ظاهر قضيه است. اكثريت تام مردم ايران سى سال 
است كه تحت سلطه ى يك حكومت سياه مذهبى 
لباس  حق  حتى  رژيم  اين  مى كنند.  زندگى  و  كار 
رسميت  به  مردم  براى  را  كردن  شادى  و  پوشيدن 
نمى شناسد. در نتيجه ى سياست هاى اين رژيم 14 
ميليون نفر زير خط فقر زندگى مى كنند. چند ميليون 
كودک كارگرند. بيش از 4 ميليون كارگر بيكارند. 4 
كه  كسانى  تعداد  معتادند.  نفر  ميليون  قولى 6  به  و 
توسط اين رژيم اعدام شدند و يا در ميادين جنگ 
راحتى  به  شدند  داده  كشتن  به  عراق  و  كردستان 
به يك ميليون مى رسد. اگر اينها هر كدام 4 عضو 
خانواده و 10 نفر قوم و خويش داشته باشند ميتوان 
فهميد چه مقدار از جمعيت ايران عزادار دست اين 
رژيمند. اينها فقط بخشى از مصائبى است كه اين 
رژيم اسالمى به مردم تحميل كرده است. تظاهرات 
و راهپيمائى هاى اخير بر چنين متنى شكل گرفته و 
اگر رهبرى كمونيستى بر آن غالب شود به طور بالقوه 
اين ظرفيت را دارد تا حكومت اسالمى سرمايه  را 
به گور بسپارد. نقش طرفداران موسوى آرام كردن، 
محدود كردن و سرانجام به خانه فرستادن معترضين 
سركوب  مقابل  طرف  نقش  بود.  خواهد  و  است 
تظاهرات كنندگان به شيوه اى است كه ديگر به فكر 

اعتراض نيافتند. 
نقش دولتهاى خارجى

به  آمريكا  آنها  راس  در  و  خارجى  دولت هاى 
و  اسالمى  جمهورى  ريختن  هم  به  نگران  شدت 
بى ثبات شدن منطقه هستند. آنها از هرگونه فشار 

در  آن  كشيدن  سازش  به  براى  رژيم  بر 
مقابل غرب استقبال ميكنند، اما حضور 3 
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ميليون معترض در خيابانها لرزه به جانشان 
كشمكش هاى  آمريكا  و  انگليس  مى اندازد. 
موجود را امرى داخلى خوانده اند، اما فرانسه 
را  رژيم  طرف  از  كنندگان  تظاهر  سركوب  صريحا 
محكوم كرده و نتايج انتخابات را ناشى از تقلب دانسته  
است. اين كشور كه چندى پيش اولين پايگاه نظاميش 
حوداث  از  مى خواهد  كرد،  افتتاح  فارس  خليج  در  را 
ايران و سياست احتياط آميز آمريكا استفاده كند و جاى 
پايش در منطقه ى نفت خيز خليج را تقويت كند. در 
مجموع بايد گفت به اين دليل كه كل غرب دچار يك 
بحران اقتصادى ساختارى و بحران سياسى است امكان 

تاثيرگزارى مستقيم آنها بر اوضاع ايران ضعيف است.
ايران به دليل جايگاه جغرافيائى و سوق الجيشيش يكى 
از مهمترين كشورها براى امپرياليستهاست. آنها در عين 
به  رژيمند  سياست هاى  و  رفتار  تعديل  خواهان  اينكه 
هيچوجه خواهان تضعيف آن به شكلى نيستند كه چپ 

و كارگر كمونيست در آن تقويت شود.
 وظايف فعالين كارگرى چيست؟

زيادى  قدرت  اسالمى  و  ناسيوناليستى  گرايش  دو  هر 
جمهورى  ندارند.  مخالفين  سركوب  و  مردم  بسيج  در 
اسالمى به حكم اين امر پايه اى مدتهاست كه در داخل 
و  اخير  انتخابات  است.  رفته   ضعف  به  رو  خارج  و 
اما  مى افزايد.  ضعف  اين  دامنه ى  بر  آن  از  بعد  وقايع 
مخالفين جمهورى اسالمى نيز ضعيفند و هم اكنون اكثر 
معترضين به نتايج انتخابات از موسوى تبعيت مى كنند. 
كارگرى  فعالين  و  كارگران  وظيفه ى  نخستين  بنابراين 
اينست كه شيفته ى راهپيمائى ها و تظاهرات هاى كنونى 
نشوند. الزم است كه آنها نقاط ضعف و قوت حركات 
مبارزاتى موجود را با خونسردى و به دقت بررسى كنند 
و بكوشند آنرا از زير رهبرى موسوى ها، خاتمى ها و 
كروبى ها بيرون بكشند. هم اكنون سكوالرها شعارهاى 
خود را مطرح كرده اند. فعالين كارگرى به اتكا به آن 
مردم  مطالبات  بايد  مبارز  و  چپ  سكوالر،  نيروهاى 
معترض را از صف بورژواها و سازشكاران جدا كنند. 
خود،  خواستهاى  تا  بكوشند  بايد  كار  اين  براى  آنها 
خواست  به  را  آمده،  مه  ماه  اول  قطعنامه ى  در  كه 
مردم معترض تبديل كنند و به تدريج از آنهاهم فراتر 
بروند. الزم است آنها بكوشند شعارهاى منبعث از اين 
كم  و  نمايند  مطرح  تظاهرات  صفوف  در  را  خواستها 
سازماندهى  براى  شرايط  االن  بروند.  فراتر  آنها  از  كم 
راهپيمائى  شروع  از  قبل  از  آماده تر  مردم  و  كارگران 
كارگرى بايد بكوشند از اين  فعالين  تظاهراتهاست.  و 
و  اطالعاتى  نيروهاى  اكنون   هم  گيرند.  بهره   شرايط 
كرده اند.  كارگرى  فعالين  دستگيرى  به  شروع  امنيتى 
شرايط  از  مامورين  سوءاستفاده ى  كردن  خنثى  براى 
كرد.  راديكاليزه  را  تظاهرات ها  آن  خود  بايد  موجود 
الزم است كه فعالين كارگرى بياد بياورند كه اگرچه از 
قدرت رژيم در اداره ى كشور و سركوب كاسته شده، 
برخوردار  توجهى  قابل  سركوب  قدرت  از  هنوز  اما 
بايد  سركوبگر  نيروهاى  با  روياروئى  هرگونه  است. 
داشته  ياد  بى  كارگرى  فعالين  باشد.  سنجيده  و  دقيق 
بايد  نيز  كنندگان  تظاهر  صفوف  است  الزم  كه  باشند 
از هم جدا شود، اين امر بايد وقتى صورت بگيرد كه 
سركوبگران  براى  جدا  جدا  جمع هاى  سركوب  امكان 

كم و كمتر شده باشد. 

 

شعرى براى مردم تحت ستم و سركوب ايران كه سالهاى طوالنى در زيرسلطة رژيم ارتجاعى 
سربرون  خويش  الک  واكنون اَرام اَرام ازدرون  سربرده  اسالمى به  جمهورى  سرمايه دارى 
كرده و زمين را زير پاى دشمنان خويش به لرزه درمى  اَورند.به اميد ادامة مبارزه وشركت 

كارگران و زحمتكشان وحزب طبقة كارگر در اين حركت اغاز شده.    بنفشه   

زخمى عميق
به عمق ساليان دراز-

برپيكرت
زخمى عميق
نشسته است
زخمى عميق

به درازاى 30 سال
برپيكرت

به درازاى شب
شبهاى سياه ِبى پايان

شب هاى سرد وطوالنى و
مردم كش

زخمى عميق 
به عمق 30 سال

اينك كه ترا مجالى است
مى خروشى ومى جوشى

مى دانم _
كه زخم عميقت

با شور و همبستگى و مبارزه
اَرام اَرام ترميم خواهد شد

اين زخم عميقت

22 جون

  اطالعيه شمارۀ 2 كميته هماهنگى
 در محكوميت سركوب اعتراضات اخير و كشتار 
بى رحمانه و ددمنشانة مردم آزاديخواه ايران!

در 23 خرداد نتايج از پيش تعيين شده انتخابات دهمين دوره  رياست 
جمهورى اعالم گرديد. معلوم شد كه به آراء مردمى كه از روى توهم راى داده بودند خيانت شده 
است. در اعتراض به اين وضعيت راهپيمايى و تظاهرات ميليونى مردم در تهران به صورت مسالمت 
آميز برگزار شد. نيروهاى امنيتى صرفا براى ايجاد رعب و وحشت، به مردم تيراندازى كردند. در 
نيتجه  اين عمل جنايتكارانه ده ها تن جان باخته و تعداد زيادى از مردم زخمى شدند. اعتراض مردم 

بر بستر بى حقوقى سياسى و تحميل فقر و بيكارى و تحقير مستمر انجام گرفته است.
كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى، وظيفه خود مى داند تا سركوب خشونت 
آميز جنبش هاى اجتماعى، دستگيرى هاى گسترده مردم آزاديخواه و عدالت طلب ايران، ايجاد رعب 
و هراس در خوابگاه ها وخسارت اموال دانشجويان، امنيتى كردن فضاى شهرهاى ايران، ضرب و 
شتم شقاوت آميز و به خاک و خون كشيدن مردم و كشتار هاى اخير را محكوم نموده و مراتب 
اعتراض شديد خود را نسبت به اينگونه برخوردها اعالم دارد. كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد 
تشكل هاى كارگرى در عين حال خواهان آزادى دستگيرشدگان اعتراضات اخير و توقف فورى 
سركوب مردم، به ويژه شناسايى، دستگيرى و مجازات آمرين و عاملين كشتارهاى اخير و محاكمه 

آنان در پيشگاه مردم تحت ستم ايران مى باشد.
اين كميته همچنين با طرح تاكتيك ها و مطالبات مناسب به سهم خويش تالش مى كند تا اينگونه 
اعتراضات و مبارزات را تا سطح موضع گيرى و تقابل با نظام  ضد كارگرى و ضد انسانى سرمايه 
دارى به مثابة اصلى ترين عامل سيه روزى و خانه خرابى كارگران و توده هاى مردم تحت ستم و 

استثمار ارتقا داده و در تعميق و گسترش اين اعتراضات و مبارزات نقش داشته باشد.  
كميته هماهنگى

براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى
2/4/1388
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از  تعدادى  و  تهران  در  مردم  اى  توده  اعتراضات 
جناح  انتخاباتى  كودتاى  عليه  ايران  شهرهاى 
سبعانة  يورش  از  پس  نژاد  احمدى  خامنه اى- 
صفوف  به  شخصى  لباس  و  ويژه  گارد  نيروهاى 
برگزار كنندگان مراسم هاى اول ماه مه در يازدهم 
از  جمعى  دستگيرى  و   1388 ماه  ارديبهشت 
چالشگران و فعالين كارگرى در همان تاريخ، دومين 
رويداد مهم ظرف پنج، شش هفتة اخير بشمار مى آيد 
كه افكار عمومى را چه در داخل و چه در خارج از 

كشور تماما به خود معطوف كرده است. 
جرقه هاى اولية اين اعتراضات گسترده اى كه بواقع 
نشانگر لب ريز شدن كاسة صبر و تحمل ميليون ها 
بيدادگريست،  و  ظلم  و  كشتار  سال  سى  از  انسان 
درست بدنبال اعالم نتايج انتخاباتى زده شد كه مثل 
دوره هاى قبل اين يكى نيز هيچ سنخيتى با موازين 
هاى  پرسى  همه  برگزارى  شده  شناخته  اصول  و 

رايج در جوامع بورژوائى نداشت.       
رياست  دوره  دهمين  انتخابات  مضحكه  هرچند 
و  دولتى  دستگاه  گرمى  بازار  سبب  به  جمهورى 
رسانه هايش، تبليغات شبانه روزى ميدياى متعلق به 
قدرت هاى امپرياليستى و توهم پراكنى بخش هائى 
از اپوزيسيون بورژوائى منجر به شركت اليه هايى 
اين  ولى  شد،  نمايش  آن  در  كشور  شهروندان  از 
موفقيت رژيم چندان دوام نياورد و به محض پخش 
نظام  جانيان  ديگر  بر  نژاد  احمدى  پيروزى  خبر 
استبدادى- سرمايه دارى حاكم، خروش و برآمدهاى 
مردمى چشمگيرى عليه خدعه و فريب حاكمين و 
سپاه  پادگانى  حزب  و  تندروها  انتخاباتى  كودتاى 

پاسداران، در تهران شكل گرفت. 
جمهورى  ليدر  باالترين  نورچشمى  آمدن  بيرون 
اسالمى از صندوق ها همچنين توده هاى سرخورده 
و نادم از رأى دادن را در ساير نقاط كشور به خشم 
اعالن  ساعات  نخستين  همان  در  را  آنان  و  آورد 
شاهد  كه  همانطور  و  واداشت  اعتراض  به  نتايج، 
بوده ايم در طى اين مدت، خيابان هاى بسيارى از 
مردمى  هاى  نارضايتى  ناظر  كشور  شهرهاى  كالن 
و  انتخابات  نتيجه  از  جوان  قشر  الخصوص  على 
درعين حال سركوب و به خاک و خون كشيده شدن 
شورش،  ضد  پليس  ويژه،  گارد  بدست  معترضين 

سپاهى ها و بسيجى هاى مزدور بوده است. 
نقاط  عليرغم  ها،  خيزش  اين  مجموع  در  آنكه  با 
ضعف اشان تداعى كننده صحنه هائى از مبارزات 
ضد  بر  خورشيدى  پنجاه  دهه  ميانى  هاى  سال 
ممتد  پيكارهاى  از  اى  جلوه  و  شاهنشاهى،  رژيم 
جنبش  و  دانشجويان  زنان،  كارگرى،  جنبش هاى 
آنكه  با  و  اند؛  كنونى  حكومت  با  كردستان  انقالبى 
بارها شعارهاى راديكال و فريادهاى مخالفت با كل 
حاكميت از سوى برخى از شركت كنندگان و تجمع 
كنندگان بلند شده است، وليكن اغلب معترضين در 

حمايت از جريان اصالح طلب حكومتى و نامزد آن 
ميرحسين موسوى و بعضا كروبى شعار سر داده اند 
كه اين خود گوياى كنترل جريان نامبردگان بر اين 
اعتراضات  مى باشد.(تا تاريخ نگارش اين مطلب)

شكل  به  تاكنون  خيزش ها  اين  اگرچه  بهرروى، 
گيرى قطب مستقلى در مقابله با كل هيئت حاكمه 
هنوز  رژيم  هاى  رفرميست  اگرچه  نشده،  منتهى 
معاش  در  ريشه  كه  هايى  خواسته  تا  نگذاشته اند 
و زندگى روزمره مردم دارند، در اين تظاهرات ها 
مطرح شوند و باز اگرچه در اين چند روز خواست 
حدادى شده  "ابطال انتخابات" به يك شعار محورى 
بدست  فرصتى  اعتراضات  اين  اما  گرديده،  مبدل 
رنج  انسان هاى  از  بيشترى  شمار  دم  هر  تا  داده اند 
بيرون  را  خويش  خورده  فرو  خشم  ايران،  كشيده 
پاسداراها،  هاى  گلوله  برابر  در  باكانه  بى  و  دهند 
بسيجى ها و ديگر نيروهاى جنايتكار اين حاكميت 
هار و ضد بشرى سينه سپر كنند. به جرأت مى شود 
ابراز كرد چنانچه اين طغيان ها تداوم يابند آنوقت 
هر روزه بر شمار اعتراضات در كشور و بر جمعيت 
معترضين خيابانى در ميان توده هاى ستمكش جامعه 
افزوده مى شود. از اينروى در وضعيت حساس و 
سرنوشت ساز كنونى، توضيح نكاتى واجب به نظر 

مى آيند. 
جمهورى  انصار  و  اعوان  حناى  هيچگاه  هرچند 
و  رو  ميانه  تا  گرفته  طلبش  اصالح  از  اسالمى 
اصولگرايش، به غير از اقليت كوچكى براى اكثريت 
سكنه ايران بويژه مردم كردستان رنگى نداشته است؛ 
يك  هر  اينكه  مجدد  تكرار  موقعيت  اين  در  معهذا 
تا  هايشان  كشمكش  برخالف  رژيم  هاى  جناح  از 
پيش از انتخابات، و پرده بردارى هاى مضحكشان از 
دزدى ها و اجحافات همديگر در اثناى فعاليت هاى 
حفظ  استراتژى  به  مشتركا  ايندوره،  انتخاباتى 

موجوديت جمهورى اسالمى مى انديشند. 
هاى  اليه  و  زحمتكشان  و  كارگران  است  درست 
چهار  هر  خوبى  به  مملكت  اين  شده  پايمال 
نگهبان  شوراى  صافى  از  كرده  عبور  كانديداهاى 
"قانون اساسى" را مى شناسند، و عملكردهايشان را 
واقعيت  اين  گوئى  دوباره  احوال  اين  با  اند،  ديده 
و  اينان  ميان  جارى  تنش  كه  دارد  اهميت  بسى 
گرايشاتشان [در قالب دلسوزى براى مردم]، گذشته 
هر  كه  است  خاطر  بدين  اصل  در  طلبى  قدرت  از 
كدام صرفا سياست هاى خود را به مصلحت نظام 

ارزيابى مى كند. 
چنگ  العلل  علت  از  ايران  دردمند  مردم  ترديد  بى 
خبر  يكديگر  به  گرگ ها  اين  دادن  نشان  دندان  و 
هم  قبال  در  ها  جناح  اين  آنچه  دانند  مى  و  دارند 
مى كنند، ناشى از بى باورى و عدم اطمينان نسبت 
به طرح ها و تاكتيك هاى سياسى طرف مقابل در 
حل بحران ها و آشفتگى هاى اقتصادى، سياسى و 

هاى  ستون  دارند  كه  است  دارى  پيشينه  اجتماعى 
تفاصيل  اين  با  كنند،  مى  متزلزل  را  آنها  حكومت 

بازگوئى اين حقيقت كماكان ضرورى است. 
مى بايد  مردم،  براى  حقايق  اين  يادآورى  كنار  در 
سعى شود تا اين مبارزات شجاعانه و اين از جان 
گذشتگى هاى فعلى كه همانگونه قبال اشاره شد در 
موارد زيادى در دفاع از رهبران رفرميست رژيم و به 
تأسى از مظلوم نمائى موسوى و دروغ پردازى هاى 
با  شوند،  مى  باز  و  اند  شده  برپا  وى  مسلكان  هم 
مسير  جداى از  مسيرى  به  انديشى  ژرف  و  درايت 
گردند تا  هدايت  مغلوب رژيم  مورد تعقيب جناح 
در  العملى  عكس  اساسا  كه  مردمى  برآمدهاى  اين 
سياسى  اقتصادى،  هاى  حقوقى  بى  دهه  سه  مقابل 
انقالب  سمت  به  قدم  به  قدم  اند،  اجتماعى  و 
عملى  جهت  اين روى  از  كنند.  پيشروى  اجتماعى 
شدن اين امر بايسته است تا جنبش هاى كارگرى، 
زنان، دانشجوئى و جنبش انقالبى كردستان با دقت 
و وسواس الزم در اين شرايطى كه پروندۀ قدرت 
روى  بر  حاضر  اعتراضات  اوج گيرى  با  سياسى 

جامعه گشوده شده، وارد عمل شوند. 
هاى  جنبش  كمونيست  و  چپ  فعالين  و  رهبران 
كردن  منسجم  و  متشكل  ضمن  مى توانند  اجتماعى 
اوضاع حساس  افشاگرى در مورد  صفوف خود و 
كنونى در حداقل زمان ممكن امر ساختن آلترناتيو 
عليه  مبارزه  دادن  قرار  دستور  در  لزوم  و  انقالبى 
زمينه  وجود  به  توجه  [با  را  حكومتى  هاى  جناح 

هاى الزم در جامعه] به ميان توده ها ببرند. 
براى  جامعه،  واقعى  مطالبات  شدن  مطرح  براى 
ها  موسوى  امثال  بازى  نيرنگ  هاى  چهره  از  عبور 
طلبان  اصالح  هاى  نقشه  ابطال  براى  خاتمى ها،  و 
ابزارى  همچون  را  مردم  خواهند  مى  كه  حكومتى 
در اين نزاع و مرافعة جناحى بنفع خود بكار گيرند، 
براى ممانعت از تبديل شدن توده هاى ناراضى و 
جناح  حساب  تصفيه  نيروى  به  جامعه  فرودست 
آزادى  پرچم  درآمدن  اهتزاز  به  براى  سرمايه،  هاى 
و برابرى در اين پيكارها و براى پايان دادن به سى 
سال ظلم و بى عدالتى رژيم اسالمى- سرمايه دارى 
رابطه  اين  در  را  كنشى  و  موضع  چنين  بايستى 

درپيش گرفت.  
چنگ زدن و تمسك جستن پيشروان اين جنبش ها 
به فعاليت در اين چارچوب، همزاد و همگام با ظهور 
حاكميت،  درون  قطب  دو  با  تقابل  در  متحد  قطبى 
بحران سياسى حاضر را به مراتب عميق تر مى سازد 
يكديگر  با  آنان  احتمالى  سازش  حتى  كه  بطورى 
يك  در  داشت.  نخواهد  پى  در  برايشان  اى  فايده 
جمهورى  سرنگونى  هدف  كه  است  حالتى  چنين 
مقام  در  كارگر  طبقه  مبارزات  پيشروى  و  اسالمى 
تنها طبقه تحول بخش و رهائى دهندۀ جامعه از ستم 

و استثمار و نابرابرى؛ متحقق خواهند شد.   

     ضرورت شكل گيرى جبهه اى مستقل
 در برابر كل حاكميت در  اوضاع كنونى!                               

فرشيد شكرى 
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اجتماعى  شورش  كه  بپذيريم  را  تعريف  اين  اگر 
وضع  به  نسبت  مردم  ناراضى  هاى  توده  اعتراض 
نه  و  افراد  برداشتن  آن  هدف  كه  است  موجود 
اجتماعى  ساختارهاى  و  بنيادها  دگرگونى  و  تغيير 
پيش  دوهفته  از  كه  آنچه  ظاهرا  پس  موجوداست؛ 
نه  لحظه  اين  تا  را  گذرد،  مى  ايران  خيابان هاى  در 
توان  مى  اجتماعى  شورش  يك  بلكه  انقالب،  يك 

ارزيابى كرد. 
اين  در  انقالب  با  اجتماعى  شورش  يك  تفاوت 
است كه انقالب مبارزه و خيزشى توده ائى است كه 
رهبرى آن خارج از دستگاه حاكميت و اولين هدف 
آن تصرف قدرت سياسى و نتايج آن ايجاد تحولى 
روشن   اهداف  و  رهبرى  بر  تكيه  با  كه  بنياديست 

تداوم  و به سرانجام خواهد رسيد. 
شورش  يك  با  تواند  مى  انقالب  يك  اول  گام  اما 
اجتماعى آغاز گردد و از آنجا كه انقالب برخالف 
كودتا و شورش اجتماعى يك تحول طوالنى مدت 
است، قدم هاى بعدى آن مى تواند آگاهانه برداشته 

شود. 
جامعه ايران سالهاست استعداد تغيير را در خود به 
نمايش گذاشته است. سالهاست كه  رشد نيروهاى 
توليدى با اين روبناى سياسى منطبق نيست و اين 
باعث برهم خوردن تعادل شده است. سالهاست كه 
نيروهاى ميرنده اين جامعه نه تنها بر سر راه رشد 
و تكامل نيروهاى بالنده قرار گرفته اند، بلكه خود 
در حال تبديل شدن به زائده ائى هستند كه هرگونه 
پيشرفت اين جامعه در گرو نابودى آنهاست.روبناى 
سياسى حاكم  در ايران حتى با نيازهاى سرمايه دارى 
ايران در عصر جهانى شدن سرمايه و گلوباليزاسيون 

خوانيائى ندارد. 
دولت و دستگاه عظيم روحانيت و طرفداران حفظ 
اين نظام چه در شكل و هئيبت آيت اهللا هاى معمم 
دارى  سرمايه  امروز  كه  آن  كراواتى  فكول  چه  و 
ايران را نمايندگى مى كنند، مانع هرگونه توسعه و 
تكامل اين جامعه بسمت پيشرفت اند و بدون ترديد 

هر تحولى بدون كنار زدن آنها ممكن نيست. 
حضور ميليونى توده هاى مردم به بهانه اعتراض به 
درونى  نزاع هاى  انتقال  خود  كه  انتخاباتى  كودتاى 
موقتى  ايستگاه  تنها  بود،  خيابانها  به  حاكمه  هئيت 
است كه هم مى تواند به اعاده نظم گذشته بيانجامد 
و هم مى تواند خيزشى باشد در روند تكوين يك 

انقالب كه بينادها را بطور كلى تغيير دهد. 
اعاده نظم گذشته در گروه كارائى و بهم پيوستن دو 
عنصر سركوب خشن و سازش از باالست كه تنها 
حضور مردم در صحنه، خنثى و بى تفاوت كردن و 
تواند  مى  سركوبگر  نيروهاى  فروپاشى  و  تسليم  يا 

مانع از آن شود. 
نيست،  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  تنها  انقالب 
و  كودتا  يك  اثر  در  تواند  مى  رژيم  اين  سرنگونى 
آنكه  بدون  بپيوندد  بوقوع  هم  خارجى  دخالت  يا 
گرو  در  هم  انقالب  باشد.  پيوسته  بوقوع  انقالبى 
ترسيم افق روشنى از آينده و تفاوت هايش با وضع 

موجود، ايجاد سازمان سراسرى بسيج و انقالب و 
برآمدن رهبرانى كه پيچيدگى هاى وضع موجود را 
به شعارهائى ساده و همه گير تبديل كنند است. با 
اين تعبير جامعه ايران بر سر يك دوراهى سرنوشت 

ساز قرار گرفته است.
موج  اين  رهبرى  در  ناخواسته  تاكنون  كه  افرادى 
عظيم مبارزاتى قرار گرفته اند، به زودى به انتهاى 
به  دعوت  شعار  با  امروز  آنها  رسيد،  خواهند  خط 
حركت هاى  با  همراهى  از  رفتن  طفره  و  آرامش 
زمينه  تدريج  به  و  شوند،  مى  ظاهر  جوش  خود 
به  جنبش  از  گرفتن  فاصله  و  عقب نشينى  هاى 
در  ظاهرا  موسوى  دهند.  مى  را  سر  افتاده  جريان 
مدافعين  به  فراخوان ها  همه  و  است  خانگى  حسر 
از  پس  يكى  هم  كروبى  و  شود  مى  داده  نسبت  او 
بدون  گيرد.  مى  پس  را  خود  فراخوان هاى  ديگرى 
ترديد با پيشروى جنبش رهبران تاكنونى اين حضور 
ميليونى مابين حفظ نظام و دگرگونى آن، حفظ نظام 
را ترجيح و در مقابل هرگونه راديكاليزه شدن اين 
جنبش قرار خواهند گرفت. منطق اين استدالل در 
اين است كه آنها هيچكدام با استراتژى عبور از نظام 
به ميدان نيامدند، كامال برعكس با احساس خطر از 
رقابت  به  پا  آن  حفظ  استراتژى  با  و  نظام  سقوط 

علنى جناحى گذاشتند. 
و  رهبرى  مسئوليت  بعد  به  لحظه  اين  از  بنابراين 
تداوم اين مبارزه برعهده نيرو و رهبرانى است كه 
نه  و  بوده  اجتماعى  مبارزات  ثقل  مركز  سالهاست 
شخص و افراد و حتى دولت بلكه كل نظام را در 
مقابل تحقق اهداف و آرمانهاى طبقاتى خود ديده اند. 
اين نيرو، نيروئى جزء نيروهاى چپ و كمونيست و 
اين طبقه، طبقه ائى جز، طبقه كارگر و اين رهبران، 
و  كارگرى  جنبش  رهبران  و  فعالين  جزء  رهبرانى 
اين تصوير، سندى جزء منشور تشكل هاى دهگانه 
اين  بود.  نخواهد  سال 88  مه  ماه  اول  در  كارگرى 

صريح ترين بيان و تشريح موقعيت كنونى است. 
فراموش نشود كه چندين دهه كار آگاهگرانه الزم 
است تا توده هاى جان به لب رسيده در اين مقياس 
و بطور موثر به ميدان آيند و آمادگى خود را براى 
تغيير به نمايش بگذارند. اين فرصت طالئى است. 
اين فرصت كم نظير است. رهبران جنبش كارگرى 
بايد با تكيه بر ظرفيت، نيرو  و خواست هاى طبقه 
كارگر و متحدين اين طبقه كه در سالهاى اخير حسن 
به  مختلف  مقاطع  در  كارگر  طبقه  به  را  خود  نيت 
نمايش گذاشته اند، به سمت گسترش سازمان هاى 
كارگرى بروند و اين نيروى عظيم آزاد شده را به 
زير رهبرى ، شعارها و پرچم خود كه پرچم تغيير 
بنيادى است بكشند. منشور تشكلهاى كارگران در 
مردم  اكثريت  مشترک  خواست  امسال  مه  ماه  اول 
نيروى  اين  از  زيادى  بخش هاى  منافع  است.  ايران 
آزاده شده، كارگران، زنان، دانشجويان آزاديخواه و 
تامين  را  رزمند  مى  شجاعانه  كه  جوانانى  و  مبارز 

مى كند.
بجز سردمداران نزاع جناح ها چه كسى حاضر نيست 

حاليكه  دهد،در  سر  را  دولت  از  دين  جدائى  شعار 
جزئى ترين  و  جامعه  بر  دين  ساله   30 حاكميت 
چرا  است؟  كرده  تجربه  را  اش  خصوصى  زندگى 
كنار  را  حجاب ها  عمال  روزها  اين  در  كه  زنان 
شده  بسيج  نيروى  و  فعال  به  توانند  نمى  زده اند، 
جنبشى بدل شوند كه  خواهان دور انداختن حجاب 

اجبارى است؟ 
مى  خيابانها  در  امروز  كه  شجاعى  جوان  كدام   
رزمد خواهان كار و زندگى شايسته نيست؟ اگر به 
منشور 15 ماده اى برگرديم و آن را مرور كنيم، بجز 
سرمايه داران دزد و چپاولگر جامعه ايران كه اقليتى 
ناچيز را در برمى گيرند،  اين منشور پاسخى است 
به خواست اكثريت مردم تهيدست و آزاديخواه اين 
جامعه و مى تواند تصوير آينده ما در مقابل وضع 
موجود باشد و بايد مفاد آن را به شعارهاى خيابانى 

تبديل كرد.
نياز  آن  به  برحق  شورش  و  جنبش  اين  كه  آنچه 
تشكل هاى   و  سازمان ها  گسترش  و  ايجاد  دارد، 
كارگرى براى رهبرى آنست كه با ايجاد و گسترش 
خود مى تواند اعتصابات كارگرى را سازمان داده و 
گلوگاه رژيم را در نقاط حساس بفشارد و فشار بر 

نيروى آزاد شده در خيابانها را كاهش دهد.
نبايد فراموش كرد كه يك انقالب در صورتى پيروز 
خنثى،  را  مسلح  نيروهاى  بتواند  كه  شد  خواهد 
اين  راههاى  و  بنمايد  خود  اراده  تسليم  و  تضعيف 
پيشروى  درجه  هر  است.  گوناگون  كردن  خنثى 
پائين  اليه هاى  بافت  اينكه  به  توجه  با  جنبش 
نيروهاى مسلح از مردم فرودست جامعه اند، خود 
بخود بر آنها تاثير مى گذارد و دچار ترديد خواهند 
ابتداء  خورد.  خواهند  ترک  پادگانها  ديوار  شد. 
خبرى،  ارسال  شكل  به  همبستگى  سپس  ترديد، 
اعمال  به  دست  كه  عناصرى  معرفى  و  شناسائى 
خشونت عليه مردم مى زنند، و به دنبال اهداء خون 
و ابراز همبستگى با تير خورده اى و عاقبت سرپيچى 
از فرمان و فرار از خدمت و پيوستن به مردم. اين 
كالسيك  انقالبات  از  بسيارى  در  كه  است  منطقى 
تجربه شده و در قيام 57 هم اين منطق حاكم بود 
قاعده  اين  از  تواند  نمى  هم  ايران  آينده  انقالب  و 
مستثنى باشد. اينكه نيروهاى مسلح ايران عقيدتى، 
به  منحصر  هاى  ويژگى  اند  شده  تربيت  و  وفادار 
فردى نيست. در تمام كشورهائى  كه  نهادهاى مدنى 
قدرتمند و جا افتاده و جود ندارند و نقش نيروهاى 
مسلح در تحوالت اجتماعى برجسته است همينطور 
بوده و هست. پس رهبرى يك انقالب بايد نسبت 
مسلح  نيروهاى  سركوبگرانه  نقش  كردن  خنثى  به 

عطف توجه داشته باشد.
با اميد به عبور از اين مرحله و گام نهادن به مرحله 
قرار  تاكيد  مورد  مجددا  بايد  را  نكته  اين  انقالب 
و  است  كارگر  طبقه  بعهده  رسالت  اين  كه  داد 
سرنوشت اين تحوالت را طبقه كارگر رقم خواهد 
زد، همانطوريكه 30 سال پيش شاهرگ حياتى رژيم 

پهلوى را طبقه كارگر فشرد.   

سرنوشت اين شورش اجتماعى را طبقه كارگر تعيين خواهد كرد!
فرهاد شعبانى 
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كه  است  صنعتى  مجتمع  يك  تپه  هفت  نيشكر 
دارد.  قرار  خوزستان،  استان  در  واقع  شوش،  در 
آنها  از  يكى  كه  دارد  عمده  بخش  دو  مجتمع  اين 
كه  است  نيشكر  برداشت  و  داشت  كاشت،  بخش 
معموال آنرا بخش كشاورزى مى خوانند. بخش ديگر 
حاصل  نيشكر  كه  است  توليدى  بخش  از  عبارت 
شده در بخش كشاورزى را به شكر تبديل مى كند. 
مجتمع در سال 1384 حدود 7 هزار كارگر داشت 
كرد.  اخراج  را  آنها  نفر  هزار   3 بتدريج  كارفرما  و 
مجتمع  دارد.  كارگر  حاضر 4000  حال  در  مجتمع 
تاسيسش  از  سال  از 50  بيش  كه  تپه  هفت  نيشكر 
گذشته يكى از بزرگترين واحدهاى توليد شكر در 
ايران است. اين مجتمع توسط وزارت صنايع اداره 
خود  قصد  سال 1386  در  وزارتخانه  اين  مى شود. 
مبنى برخصوصى كردن مجتمع را علنى كرد. معلوم 
آماده  واقع  در  كارگران  تدريجى  اخراج  كه  گرديد 
خصوصى  بخش  به  واگذارى  براى  مجتمع  كردن 

بوده  است.
طبق برنامه  دولت نيشكر هفت تپه بايد در سال 1389 
اطالعات  طبق  گردد.  منتقل  خصوصى  بخش  به 
اخراج  خواستار  مجتمع  خريد  داوطلبين  موجود 
2000 كارگر ديگر هستند. آنها قصد دارند بخشى 
مخصوصا  و  بقيه   و  نگه  داشته  فعال  را  مجتمع  از 
مشكالتى  از  يكى  بفروشند.  آنرا  وسيع  زمين هاى 
كه كارخانه  را با آن روبرو كرده اند، واردات وسيع 
شكر توسط مافيائى است كه گفته مى شود آيت اهللا 
مصباح يزدى در راس آن قرار دارد. اين امر سبب 
فروش  به  تمامى  به  كارخانه  توليدى  شكر  تا  شده 
كه  است  عميق  چنان  عمل  اين  رسوائى  نرسد. 
محسن رضائى در مناظره  تلويزيونى خود با احمدى 
نژاد از آن بر عليه دولت نهم استفاده كرد. در واقع 
همين امر بهانه  به دست كارفرما و مديران داده تا 
حقوق كارگران را مستمرا به تعويق بياندازند. همه 
و  كارگران  عليه  توطئه چينى  يك  از  حكايت  چيز 
زمينه  چينى براى اخراج بيشتر دارد. كارگران هفت 
تپه نيز  در مقابل توطئه ها ساكت ننشسته و به مقابله 

با آن برخاسته اند.
عليه  توطئه   از  پر  طرح  يك  شد  گفته  كه  همانطور 
بيشتر  چه  هر  اخراج  با  تا  شد  ريخته  كارگران 
افراد  به  مجتمع  واگذارى  براى  را  زمينه   كارگران 
وابسته به سپاه و حكومت و كال رانت خواران آماده 
دستمزدها  انداختن  تعويق  به  از  اينكار  براى  كنند. 
شروع كردند. كارفرما قصد داشت با اينكار محيط 
و  خسته  را  كارگران  و  ناخوشايند  و  امن  نا  را  كار 
نوميد كند و كم كم زمينه  اخراج آنها را فراهم سازد. 
اما كارگران به جاى چشم دوختن به باال به اتكا به 
نيروى جمعى خود و با اعتصاب و جلب همبستگى 
جواب  كارفرما  توطئه هاى  به  مبارز  كارگران  ساير 

دادند. اين مبارزه بطور آشكارتر از سال 1384 آغاز 
گرديد.

در  گذشت.  پيگيرانه  مبارزات  از  يكسال  حدود 
پروسه ى اين مبارزات كارگران پيشرو به اين نتيجه 
رسيدند كه بايد سنديكاى خود را بازگشائى  كنند. 
توده   كه  بود  ضرورى  اينكار  مقدمات  تهيه  براى 
برسند.  نتيجه  اين  به  فعالين  همچون  نيز  كارگران 
بود.  روشن  دليلش  نكشيد.  طولى  كارگران  اقناع 
كارگران در مبارزات يكساله عليه كارفرما، نيروهاى 
تشكيالت  كمبود  قضائى  و  انتظامى  اطالعاتى، 
تجربه  به  و  بودند،  كرده  احساس  را  خود  طبقاتى 
ايجاد  گرو  در  پيشروى  گام  هر  كه  بودند  دريافته 
مهمى  نكته   اينجا  در  اما  است.  كارگرى  تشكل 
و  كرد  بازگشائى  سنديكا را  بايد  آيا  داشت.  وجود 
آنرا عمال به مقامات تحميل نمود؟ و يا اينكه ابتدا 
بازگشائى  به  سپس  و  آورد  بدست  رسمى  مجوز 
دقت  بايد  مورد  اين  در  بخشيد؟  رسميت  سنديكا 
مى شد تا كارگران و فعالينى كه بازگشائى سنديكا از 
طريق كسب مجوز را ممكن مى شمردند خود عمال 
دريابند كه اين كار غير ممكن است. به عبارت ديگر 
مجوزى  دولتى  مراجع  كه  مى دانستند  كه  فعالينى 
صادر نخواهند كرد مى بايست صبورانه و در عمل 
نشان مى دادند كه حق با آنهاست و نشستن به انتظار 
لطف مقامات "آب در هاون كوبيدن" است. با اين 
آنها  با  رايزنى  و  مسئولين  به  مراجعه  انداز  چشم 
شروع شد. خواست اوليه  كارگران اين بود كه كنگره  
مستقيم  دخالت  طريق  از  و  دهند  تشكيل  را  خود 
كارگران، اعضاى هيئت مديره را انتخاب نمايند. اين 
خواست فورا با مخالفت مديران و مسئولين روبرو 
گرديد. پس از پاى فشارى كارگران بر خواسته  خود 
مامورين اطالعاتى علنا به ميدان آمدند. آنها از طريق 
احضار فعالين و تهديد آنها تالش كردند آنها را به 
عقب نشينى وادارند. براى نمونه به خبرى از سايت 
سنديكاى كارگران هفت تپه  در همين رابطه توجه 

كنيد:
بر اساس اين خبر: «در آبان ماه سال 86 نيز كارگران 
نامه ای به مدير كل كار خوزستان  نوشته و خواستار 
از 2500  بيش  سپس  و  شدند  سنديكا  اين  تشكيل 
را  موسس  هيات  اعضای  درخواست  نامه  كارگر 
اين  از  پس  روز  چند  بالفاصله  ولي  كردند  امضا 
به  درخواست   در  نامشان  كه  افرادی   درخواست 
بود  شده  ذكر  بازگشايى  هيات  عنوان  به  كار  اداره 
به همراه ابوالفضل عابديني نصر (خبرنگار ) توسط 

وزارت اطالعت بازداشت شدند».
مورد  منتخبين  سركوبگرانه  اعمال  اينگونه  اما 
اشاره ى كارگران را دلسرد نكرد. به طور كلى فعالين 
پشتيبانى  به  اتكا  با  تپه  هفت  نيشكر  در  كارگرى 
جمع كارگران نه تنها براى رسيدن به خواست هاى 

خود كوتاه نيامدند، بلكه براى بازگشائى سنديكا بر 
فعاليت خود افزودند. فعالين در اثناى تالش براى 
تماس با مقامات به رايزنى با ديگر كارگران مبارز و 
فعال تماس گرفتند تا از تجارب آنان استفاده نمايند. 
آنها يافته هاى خود را منظما در اختيار كارگران قرار 
خروش،  و  جوش  از  پر  دوران  اين  در  مى دادند. 
فعالين هفت تپه اولويت خود را فراموش نكردند. 
اولويت قانع كردن توده  كارگران به اين مسئله بود 
به  بايد  و  بست  اميد  دولتى  اقدامات  به  نبايد  كه 
تحميل  آنرا  و  گشود  نو  از  را  سنديكا  خود  نيروى 
نمود. در آخرين ديدارى كه نمايندگان كارگران با 
كاربدستان اداره  كار خوزستان داشتند به آنها چنين 

گفته شد:
قانوني  خواسته  يك  تپه  هفت  سنديكای  «تاسيس 
شورای  جلسات  در  موضوع  اين  چون  ولي  است 
تامين شوش مطرح شد هم اكنون يك مبحث امنيتي 
اعمال  تواند  نمي  كار  اداره  و  گردد  مي  محسوب 

نظر كند».
اين اظهار نظر مسئولين اداره  كار آخرين توهمات 
اكثريت  بين  در  دولتى  مقامات  از  اجازه  كسب  به 
كارگران  پيشروان  و  فعالين  و  زدود  را  كارگران 
مجمع  يك   1387 خرداد   27 در  تپه  هفت  نيشكر 
تعيين  براى  مجمع  اين  در  كردند.  برگزار  عمومى 
اعضاى هيئت بازگشائى سنديكا راى گيرى كتبى به 
عمل آمد و 8 تن از كارگران در فضائى پر از نشاط 
و ماالمال از اعتماد راى آوردند. به اين ترتيب اولين 
گام رسمى براى بازگشائى سنديكا به اتكا به نيروى 
كارخانه  نيشكر هفت برداشته شد و  بدنه  كارگرى 
تقويت  زيادى  درجه   به  كارگران  مبارزاتى  صف 

گرديد.
مقابل  در  تجمع  پى،  در  پى  اعتصابات  جريان  در 
در  راهپيمائى ها  و  جاده ها  بستن  دولتى،  ادارات 
بازگشائى  براى  مبارزه  پروسه   در  و  شوش  شهر 
سنديكا، اعضاى هيئت بازگشائى سنديكا با برخى 
تماس  ديگر  كشورهاى  در  كارگرى  تشكل هاى  از 
گرفتند. اعضاى هيئت در اين تماس ها ضمن معرفى 
كارخانه  نيشكر هفت تپه، شرايط كارى، اجحافات 
كارفرما و مبارزات كارگران عليه آنرا بر شمردند و 
خواستار پشتيبانى آنها گرديدند. آنها نتايج اقدامات 
براى  رساندند.  كارگران  اطالع   به  منظما  را  خود 
مثال اعضاى هيئت پس از تماس كتبى با فدراسيون 
بين المللى اتحاديه هاى كارگرى بخش مواد غذايى، 
و  تنباكو   و  خدمات  رستوران،  هتل،  كشاورزى، 
كسب پشتيبانى آن اطالعيه  زير را در تاريخ 8 تير 

1387 منتشر كردند:
خواهران و برادران عزيز در شركت نيشكر هفت تپه! 

فدراسيون   (IUF  ) اف  يو  آى 
بخش  كارگران  جهانى،  اتحاديه هاى 

با توجه به اينكه ايجاد و برپايى تشكل هاى كارگرى مستقل از دولت،  مدتهاست 
به يكى از مهمترين اولويت هاى فعاليت پيشروان كارگرى تيديل شده است، 
بررسى ايجاد سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه مى تواند گامى باشد 
در جهت يارى رساندن به فعالين و پيشروان كارگرى در امر ايجاد تشكل هاى 

كارگرى در كارخانه ها و مراكز توليدى. 

تجربه بازگشايى 
سنديكاى كارگران 
نيشكر هفت تپه
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رستوران،  هتل،  كشاورزى،  غذايى،  مواد 
را  جهان  سراسر  در  تنباكو  و  خدمات 
به  من  وسيله  بدين  كند،  مى  نمايندگى 
متشكل  اعضايمان  طرف  از  نمايندگى 
جهان،  سراسر  كشور   121 در  اتحاديه   373 از 
براى  شما  مبارزات  از  را  خود  كامل  همبستگى 
و  خود  انسانى  شان  و  حقوق  دستمزد،  به  دستيابى 

خانواده هايتان اعالم مى دارم.
هاى  تشكل  به  آزادانه  پيوستن  براى  كارگران  حق 
با  جمعى  دسته  قراردادهاى  زنى در  چانه  و  صنفى 
كافرمايان جزو حقوق جهانى بشر محسوب مى شود 
كه در اعالميه جهانى حقوق بشر به رسميت شناخته 
شده است  كه مى بايد با پشتيبانى قوانين بين المللى 
به اجرا درآيد. هيچ دولت، كارفرما و مدير نمى تواند 

كارگران را از اين حقوق محروم نمايد.
كارگران هفت تپه با ايجاد تشكل مستقل از دولت در 

جهت دستيابى به حقوق خود فعالت مى نمايند.
آى يو اف از اين حركت شجاعانه حمايت مى كند. 
مقامات  واكنش  به  نسبت  توهمى  هيچگونه  ما 
به  را  استبداد  مستقل  تشكل  هر  نداريم.  حكومتى 
چالش مى كشد . مبارزه شما آسان نخواهد بود ، اما 
من قول حمايت كامل اعضايمان در سراسر جهان 

را به شما مى دهم.
        در همبستگى با شما ران ازولد، دبير كل

Ron Oswald                    
از  بسيارى  كه  كرد  فراموش  نبايد  اينجا  در  البته   
فعالين و پيشروان كارگران نيشكر هفت تپه، نسبت 
فدراسيون  سازشكارانه  و  رفرميستى  ماهيت  به 
اتحاديه هاى جهانى توهمى  نداشتند و ندارند، اما 
تماس با اين اتحاديه ها را از آنجا الزم و ضرورى 
مى دانستند، كه با انعكاس اخبار مربوط به مبارزات 
نوع  اين  حمايت  جلب  و  جهان  سطح  در  خود 
سركوب  در  را  اسالمى  جمهورى  كار  ها  اتحاديه 
مبارزات كارگران با مشكل روبرو كنند و اين يك   
اقدام و  تاكتيك سياسى درست و نشانه بلوغ سياسى 

فعالين كارگرى است.
سرانجام پس از چند سال تالش مستمر و خستگى 
سنديكا  بازگشائى  كردن  آماده  جهت  در  ناپذير 
كارگران نيشكر هفت تپه، هيئت بازگشائى روز اول 
آبان 1387 برابر با 22 اكتبر را روز راى گيرى براى 
كارفرما  كرد.  اعالم  سنديكا  مديره   هيئت  انتخاب 
رسما و طى بخشنامه اى از كارگران خواست تا در 
مجمع عمومى شركت نكنند. در بخشنامه آمده بود 
كه انتخابات منوط است به صدور اجازه  از جانب 
امنيتى  را  پرونده  قبال  خود  كار  اداره   اما  كار.  اداره  
كارگران  ضمن  در  بود.  كشيده  پس  و  كرده  اعالم 
براى  كه  بودند  دريافته   خويش  مبارزاتى  تجربه   به 
بازگشائى سنديكا بايد به نيروى خود متكى باشند. 
اين خود باورى حاصل مبارزات سه ساله  كارگران 

و توضيح و اقناع صبورانه از جانب فعالين بود.
به  مربوط  اطالعيه   در  سنديكا  بازگشائى  هيئت 
انتخابات، كه در همان روز اول آبان منتشر گرديد، 

چنين نوشت:
«انتخابات در ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 12 
از  ناظر  چهار  صندوق  هر  كنار  در  داشت.  ادامه 
بخش كشاورزى و كارخانه حضور داشتند و پس از 

آن صندوق ها به مكانى ديگر منتقل و توسط ناظرين 
شمارش شد.

الزم به ذكر است با وجود مدت كم براى راى گيرى 
جو  و  شده  ايجاد  موانع  و  ساعت)  چهار  (حدود 
موجود در كارخانه بيش از هزار نفر از كارگران در 

اين راى گيرى شركت كردند.
در طى مدت راى گيرى نيروهاى امنيتى حضور پر 

رنگى داشتند اما برخورد خاصى صورت نگرفت.
به  را  نفر   9 كارگران  كه  نوشت  بازگشاى  هيئت 
نيشكر  كارگران  سنديكاى  مديره ى  هيئت  عنوان 

هفت تپه برگزيدند.
در ادامه  اطالعيه چنين آمده است:  

نظم  با  انتخابات  كارگران  تالش  و  پيگيرى ها  «با 
كامل و عادالنه برگذار شد».

آبان   8 روز  كه  جلسه،  نخستين  در  مديره  هيئت 
برگزار گرديد، على نجاتى را به عنوان رئيس هيئت 

مديره  سنديكا برگزيد.
تهديدها،  توطئه ها،  عليرغم  كه  سنديكا،  تشكيل 
ماموران  اطالعاتى،  ماموران  جانب  از  بازداشت ها 
افتاد،  اتفاق  تپه   7 نيشكر  مجتمع  مديران  و  امنيتى 
كارگرى  جنبش  در  الهام بخش  و  مهم  روديدادى 
ايران بود. به همين جهت نيز در داخل و خارج با 
استقبالى گرم از طرف تشكل ها و فعالين كارگرى 
ايجاد  به  كمك  براى  هماهنگى  كميته   شد.  مواجه 
بازگشائى  خواهان  مشتاقانه  كه  كارگرى  تشكل 
سنديكا كارگران هفت تپه بود، در پيام تبريك خود، 

كه روز دوم آبان صادر گرديد، چنين نوشت:
سراسر  تپه  هفت  نيشكر  كارخانه  فضاى  «ديروز 
بود. شور  پر  انتخابات  اين  برگزارى  براى  اشتياق 
كارگران اين واحد توليدى باالخره و پس از ماه ها 
مكرر  تهديدات  رغم  به  ناپذير  خستگى  مبارزات 
و  تهديد  همچنين  و  كارخانه  حراست  و  مديريت 
ارعاب  نهاد هاى امنيتى كه آنان را از تشكيل  چنين 
تولد  شيرين  طعم   ، بودند  داشته  برحذر  تشكلى 

تشكل مستقل خويش را چشيدند.
ما اعضاى كميته هماهنگى اين پيروزى بزرگ را به 
كارگران هفت تپه و فعالين جنبش كارگرى تبريك 
جنبش  پيش  از  بيش  سرفرازى  آرزومند  و  گفته 

كارگرى در عرصه مبارزات كارگرى هستيم».
سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران 

و حومه در پيام تبريك خود چنين نوشتند:
عمومى  مجمع  برگزارى  بخش  مسرت  «خبر 
سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه تمامى كارگران 
ايران و جهان را شاد نمود. بنا به گزارشات رسيده 
از خوزستان بيش از 1000 نفر از كارگران نيشكر 
هفت تپه با شور و ذوق در مجمع عمومى حضور 
هيئت  اعضاى  اساسنامه  تصويب  از  بعد  و  يافته 
انتخاب  خود  واقعى  نمايندگان  عنوان  به  را  مديره 
از  يكى  سنديكا  اين  انتخابات  بى ترديد  كردند. 
خواسته هاى اصلى كارگران براى به اجرا گذاشتن 
سنديكاى  باشد.  مى   98 و   87 نامه هاى  مقاوله 
حومه  و  تهران  اتوبوسرانى  واحد  شركت  كارگران 
كارگران  سنديكاى  مديره  هيئت  اعضاى  انتخاب 
نيشكر هفت تپه را به تمامى كارگران سخت كوش 
و منتخبين كارگران هفت تپه، تبريك گفته و توفيق 

در راهشان را آرزومند است.

جمعى از كارگران ايران خودرو در پيام تبريك خود 
بر الهام بخش بودن تجربه  كارگران هفت تپه انگشت 
گذاشتند. آنها در بخشى از پيام خود چنين نوشتند:

«همكاران و دوستان كارگر
مبارزه بدون تشكل  كارگران هفت تپه نشان دادند 
سرانجامى نخواهد داشت. وتشكل بدون حمايت و 
دخالت خود كارگران موفق نخواهد بود. براى همين 
كارگران هفت تپه با آگاهى از اين علم براى ادامه 
همان  خود  هاى  خواسته  از  يكى  به  شان  مبارزات 
و  حيات  ادامه  مطمنا  و  يافتند.  دست  است  تشكل 
و  كارگران  مبارزه  ادامه  گرو  در  تشكل  سالمت 

دخالت آنها در درون تشكل خواهد بود.
خودرو  كارگران ايران  كارگران ايران بخصوص  ما 
نيز بايد بدانيم كه براى تداوم مبارزه براى رسيدن به 
خواسته هايمان چاره اى جز تشكيالت نداريم بايد 
باور كنيم كه ما نيز مى توانيم همانطوريكه كارگران 
توانستند  تپه  هفت  كارگران  اينك  و  واحد  شركت 

تشكل خود را ايجاد كنند.
دوستان، توانستن فقط با خواستن مى شود .كارگران 
كردند پس ما نيز  خواستن را عملى  هفت تپه اين 

مى توانيم.
تشكيل  يعنى  پيروزى،  اين  و  موفقيت  اين  ما 
سنديكاى كارگران هفت تپه، را بر تمامى كارگران 
ايران به خصوص به كارگران زحمتكش هفت تپه 

تبريك مى گوئيم.
باد  زنده  كارگران،  همبستگى  و  اتحاد  باد  زنده 

مبارزات كارگران هفت تپه.
جمعى از كارگران ايران خودرو»

اهميت  كشور  خارج  در  كارگرى  تشكل هاى 
آن  تشكيل  به  نسبت  و  كرده  درک  را  بازگشائى 
عكس العمل نشان دادند. كنفدراسيون كارگران در 
به  خود  پيام  از  بخشى  در  ت  ژ  ث  نام  به  فرانسه 

هيئت مديره چنين نوشت: 
«ما بخوبى  به مسائل و مشكالت شما آگاهيم و به 
سنديكايتان  تشكيل  جهت  شما  پيگيرى  و  شهامت 
درود مى فرستيم. ... مبارزات شما شايسته ستايش  
و همبستگى تمام و كمال ماست . ما تالش خواهيم 
كرد با تحكيم همبستگى اين شجاعت شما را ارج 

بگذاريم
اتحاديه  كارگران پست كانادا در پيك تبريك خود 
كه يك هفته پس از انتخاب هيئت مديره  سنديكاى 

كارگران نيشكر هفت تپه ارسال شد چنين نوشت:
كارگران  اتحاديه  عضو  هزار   56 از  نمايندگى  «به 
شما  به  كه  مي نويسم  را  پيام  اين  من  كانادا،  پست 
و  مديره  هيئت  آميز  موفقيت  انتخابات  بخاطر 
از  پس  بار  نخستين  براى  سنديكا  نمايندگان  ديگر 
شما  از  مي خواهم  بگويم.  تبريك  دهه  دو  از  بيش 
بخاطر تالش شجاعانه در ايجاد يك تشكل مستقل 
كارگرى قدردانى كنم. ما حمايت و همبستگى خود 

را به شما اعالم مي كنيم.  
به  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  سنديكاى  بازگشائى 
همان اندازه كه در ميان كارگران و فعالين كارگرى 
در داخل و خارج شادى ايجاد كرد در ميان عوامل 
رژيم و كارفرمايان موجب ترس و نگرانى شد. اين 

هيئت  كه  شد  زياد  وقتى  نگرابى  و  ترس 
مديره بالفاصله اقدامات خود براى بهبود 
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حقوق  تحقق  و  زندگى  و  كار  شرايط 
كارگران را شروع كرد.

در اولين جلسه اى كه هيئت مديره سنديكا با مدير 
كردن  رسمى  خواهان  داشت  تپه  هفت  شركت 
سال   12 از  بيش  آنها  اكثر  كه  شد  موقت  كارگران 
سابقه  كار دارند. آنها همچنين خواهان افزايش حق 
قانونمند كردن خانه هاى سازمانى شدند.  مسكن و 
خواست ها  به  دادن  جواب  جاى  به  شركت  مدير 
كارگران  است.  قانونى  غير  سنديكا  كه  كرد  ادعا 
 87 و   98 مقاوله نامه هاى  به  اشاره   با  را  او  ادعاى 
تحقق  كه  گفتند  و  كردند  رد  كار  جهانى  سازمان 
خواست هاى كارگران را پيگيرى خواهند كرد. آنها 
ضمن پاى فشارى بر حق كارگران به داشتن تشكل 
كردند  يادآورى  مدير  به  مجوز  بدون  و  مستقل 
به  اينكه  جاى  به  شركت  سازمانى  خانه هاى  كه 
كارگران داده شود در اختيار نيروهاى انتظامى قرار 
انتظامى  مامورين نيروى  داده شده است. بعضى از 
كرده  مكان  نقل  ديگرى  خانه هاى  به  كه  مدتهاست 
ولى خانه هاى سازمانى متعلق به كارگران را همچنان 
در اختيار دارند. اين در حالى است كه بسيارى از 
كمر  اجاره ى  و  مستاجرند  خود  تپه  هفت  كارگران 

شكن مى پردازند.
اينگونه اقدمات، افشاگرى ها وحق طلبى ها موجبات 
تشديد توطئه گرى از جانب عوامل رژيم و كارفرما 
قضائى  مقامات  شد.  مديره  هيئت  اعضاى  عليه 
خوزستان در 30 آذر 5 تن از اعضاى هيئت مديره 
و از جمله على نجاتى را به اتهام واهى تبليغ عليه 
اقدام  اين  كردند.  محاكمه   اسالمى  جمهورى  نظام 
توطئه گرانه در داخل و خارج اعتراضات زيادى را 
برانگيخت. ران ازالد دبيركل   اتحاديه  صنايع غذائى 
طى نامه اى از خامنه اى خواست تا سريعا امكان رفع 
اتهام از رهبران سنديكا را فراهم سازد و با محترم 
شمردن حقوق بشر به تضييق حقوق انسانى كارگران 
پايان دهد. فدراسيون بين المللى حمل و نقل نيز از 
در  برخاست.  دفاع  به  تپه  هفت  سنديكاى  رهبران 
اطالعيه فدراسيون نوشته شد كه توطئه  چينى عليه  
فعالين كارگرى در هفت تپه و شركت واحد  ناشى 

از رشد جنبش كارگرى و ترس مسئولين جمهورى 
از آن است. در اطالعيه  اعالم شد:

«سنديكا ى كارگران شركت نيشكر هفت تپه عضو 
يو  آى  غذايى،  صنايع  كارگران  المللى  بين  اتحاديه 
اف، و كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى كارگرى، 
آى تى يو سى، است. اين دو اتحاديه كارگرى در 
كارگران  سنديكاى  رهبران  گناهى  بى  اعالم  جهت 

شركت نيشكر هفت تپه تالش مى كنند».
رژيم  كه  شد  سبب  خارجى  و  داخلى  فشارهاى 
تاكتيكش عوض كند. اگر قبال با قلدرى جمعى از 
تك  بار  اين  مى كرد،  دستگير  را  اتحاديه   مسئولين 
تك آنها را بازداشت مى كرد و پس از مدت كوتاهى 
آنها را آزاد مى كرد. براى مثال رژيم در 18 اسفند 
او  فروردين   25 در  و  كرد  دستگير  را  نجاتى  على 
رژيم  تاكتيك  اين  با  كرد.  آزاد  كفالت  قرار  به  را 
امكان عكس العمل مخصوصا تشكل هاى كارگرى 
شده  دستگير  فرد  هم  و  مى كرد  كم  را  خارج  در 
مى داد  قرار  شكن  كمر  فشارهاى  زير  و  تهديد  را 
به  تاكتيك  اين  تاكنون  بردارد.  فعاليت  از  دست  تا 
هفت  سنديكاى  مسئولين  و  رهبران  مقاومت  دليل 
به  سنديكا  اين  است.  شده  مواجه  شكست  با  تپه 
دليل مقاومت شجاعانه  رهبران و مسئولين سنديكا 
جايگاه  روز  به  روز  كارگران  پيگيرانه   پشتيبانى  و 
در  مى كند.  پيدا  ايران  كارگرى  جنبش  در  مهمترى 
حال حاضر رژيم با تمام قدرت سركوبش در تالش 
تپه و  هفت  كارگران  آنست و  كشاندن  شكست  به 
اقدامات  تا  مبارزه اند  در  ايران  كارگرى  فعالين  كل 
جمهورى اسالمى را به شكست بكشانند. به تاكيد 
بايد گفت كه "سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه" 
يكى از ارزشمندترين دستاوردهاى جنبش كارگرى 
است و الزم است با تمام قدرت محافظت شده و  

از تجارب آن  درس گرفت. 

"حزب و فعالين" از اين نوشته از برنامه 
تلويزيون كومه له پخش شده است.

نشريه سياسى
حزب كمونيست ايران
سردبير: هلمت احمديان

اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد، آدرس خود را 

براى ما ارسال كنيد.

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى اين 
نشريه ارسال شده باشد را چاپ مى كند.

ماخذ  ذكر  با  امروز  جهان  مطالب  از  *استفاده 
آزاد است.

* مسئوليت  مطالب جهان   امروز  با نويسندگان 
امروز  مطالبى كه با نام جهان  آن است و تنها 

امضا شده باشد، موضع رسمى نشريه است.
كردن  كوتاه  و  ويرايش  در  امروز  جهان    *
مطالب رسيده آزاد است. اين امر قبل از چاپ 

به اطالع نويسنده مى رسد.
*  مطالب جهان امروز با برنامه "ورد فارسى"  
تايپ مى شود و حداكثر سقف مطالب ارسالى 

سه صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز

تماس با  كميته تشكيالت داخل كشورتماس با  كميته تشكيالت داخل كشور
  حزب كمونيست ايران  حزب كمونيست ايران

 norpardazan@yahoo.com
h.faalin@gmail.com
تلفن، فكس و پيامگير

0046K8K43743767
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