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"موج سبز" در غياب حضور قدرتمند جبهه سوم، در اين اوضاع به چترى براى 
همسويى و همصدايى طيف متنوعى از اپوزيسيون بورژوايى رژيم تبديل شده 
است. در اين "جبهه" مجموعه اى از اصالح طلبان درون حكومتى تا مشروطه 
خواهان و سلطنت طلبان، توده اى و اكثريتى ها و جريانات ناسيوناليست جمع 

شده اند. 
اين جبهه غير رسمى در پرتو حمايت و پشتيبانى بيدريغ ميدياى غرب از يك 
طرف و  در غياب حضور قدرتمند و متشكل كارگران و جنبش سوسياليستى 
و در يك كالم جبهه سوم از طرف ديگر،  توانسته خود را بنماياند و بخشى 
از مردم تشنه رهايى و تغيير را به خود متوهم سازد، در حاليكه علت واقعى 
خيزش هاى مردمى ريشه در دردهاى عميق طبقاتى و اجتماعى طى سه دهه 

گذاشته دارد و به اين موج سوارى ناميمون ليبرالى بى ربط است. 
اين جبهه اى موقتى است از اصالح طلبان حكومتى، تا اپوزيسيون بورژوايى 
خارج از حاكميت درون و برون مرزى كه اميدشان به دخالت از باالى آمريكا 

و متحدينش براى سرنگونى رژيم مدت هاست  بر باد رفته است.
با اين حال، اين "جبهه" در مقابل اولين بارقه هاى خوديابى و حضور فعال 
و قدرتمند موج سوم كه متكى به حضور مستقل جنبش هاى اجتماعى در 
خواهد  پالريزه  و  پراكنده  سرعت  به  است،  حكومتى  جناح  دو  هر  با  تقابل 
شد و حريفان اصلى صحنه نبرد، يعنى رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمى 
و نيروى محركه اصلى انقالب در ايران و پيشاپيش آنها طبقه كارگر كه در 

جبهه اى مستقل و سوم خود را باز مى يابند، به مصاف نهايى خواهند رفت.
اين نه يك آرزو و اتوپى آرمان گرايانه، بلكه واقعيتى است كه فعليت خود را 
از فاكتورهاى عينى و از جمله  صف آرايى هاى طبقاتى و اجتماعى در اوضاع 

متحول كنونى در ايران مى گيرد. اين فاكتورها عبارتند از:

1. وضعيت سرمايه دارى ايران
اختالفات و كشمكش بورژوازى ايران قدمتى تاريخى دارد.  طبقه سرمايه دار 
در سه دهه گذشته تالش كرده است تا رژيم جمهورى اسالمى را به رژيمى 
كه توانايى تامين شرايط متعارف براى انباشت سرمايه دارى بر اساس الگوهاى 
صندوق بين المللى پول و بانك جهانى را دارد، تبديل كند. چگونگى تحقق 
اين امر همواره يكى از داليل اصلى مناقشات و تضادهاى درون سرمايه دارى 
ايران بوده و جناح بندى هاى درون حاكميت نيز ريشه در اين مسئله دارد. 
سازى  خصوصى  و  اقتصادى  تعديل  برنامه  با  كه  رفسنجانى  ساله   8 دولت 
بخشى از صنايع كه موجبات بيكارسازى هاى گسترده طبقه كارگر شد و در 
ادامه دولت خاتمى نيز با تداوم همان سياست، عمال ره به جايى نبردند و 
چهار سال پيش روياهاى اصالح طلبانه شان در برابر غول اقتصادى عمدتا 
منحصر در دست سپاه پاسداران و كارگمارده آنها احمدى نژاد به حاشيه رفت 

و آنها به اپوزيسيون بى صداى درون حكومتى تبديل شدند.
گردد،  برمى  رژيم  هاى  جناح  اقتصادى  هاى  برنامه  و  طرح  به  كه  آنجا  تا 
تجارى  سرمايه  به  نژاد  احمدى  سر  پشت  جناح  اصلى  تكيه  اينكه  عليرغم 
تفاوت  هيچ  خود  كالن  بعد  در  اما  است،  صنعتى  سرمايه  به  مقابل  جناح  و 
ماهوى در بين آنها نبوده و نيست. اگر چه كوتاه تر شدن دست اصالح طلبان 
از منابع اقتصادى علت اختالفات آنهاست، اما اين اختالف در هيچ دوره اى 
به هيچ راهكار اقتصادى متفاوت و بنيادى از طرف آنها منجر نشده و تنها به 

جنگ روى ميزان سهم خواهى و بهره برى از ثروت و منابع مالى  
از  سهم  ميزان  بر  دعوا  صرف  وصف  اين  با  است.  مانده  محدود 

جبهه سوم، آلترناتيو تغيير
 در جامعه ايران است!

گفتگوى جهان امروز  با حسن شمسى
پيرامون 28 مرداد سالگرد

 حمله سراسرى رژيم به كردستان

گزارش برگزارى پلنوم كميته مركزى كومه له
 

جنگ قدرت،
 بحران حكومتى،
 تداوم مبارزات!

هراس اپوزيسيون بورژوايى
 از  گسترش مبارزات توده ها عليه رژيم!

       نگاهى به نشست خاتمى 
با تنى چند از نمايندگان مجلس

                                      

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در ارتباط با حمله ارتش و پليس عراق 
به پايگاه سازمان مجاهدين خلق ايران

سراسيمگى رژيم در برگزارى يك نمايش ضد انسانى
 حكم تنفيذ، با مبارزه در خيابانها و محالت جواب 

گرفت!
در اين آشفته بازار همه بفكر نجات نظام هستند

بحران جهانى و مبارزات كارگران



نيمه اول مرداد 1388- نيمه اول اوت 2009شماره 231 - صفحه 2         جهان امروز

اين خوان نتوانسته و نمى تواند جنگى تمام 
عيار را در بين سرمايه دارى ايران توضيح 
دهد و همانگونه كه بارها هم شاهد بوده 
مردم،  توده هاى  مستقل  وجود  ابراز  محض  به  ايم 
گشته  فرعى  سرعت  به  آنها  بين  درونى  اختالفات 
است و همه يك صدا در مقابل سهم خواهى توده 

هاى مردم ايستاده اند.
سران كنونى "موج سبز" كه بعد از مضحكه انتخابات 
رياست جمهورى اجبارا و با اكراه سوار اين موج 
گشتند، در واقع نمايندگان آن بخشى از سرمايه دارى 
هستند كه در نتيجه قدرت گيرى امپراطورى مالى و 
نظامى سپاه پاسدارن و اعوان و انصارش هر روز بيشتر 
منافعشان و يا سهمشان كمتر و محدودتر گشته است. 
پيشروى  موقعيتى قرار دارند كه هم  اكنون در  آنها 
و هم عقب نشينى برايشان گران تمام خواهد شد.

2. اوضاع منطقه و روابط ايران و آمريكا
با  و  حساس  نقاط  از  يكى  به  مدتهاست  ايران 
اهميت بحران در خاورميانه تبديل شده است. نقش 
نقاط  تمام  در  اسالمى  جمهورى  رژيم  دخالت  و 
بحرانى اين منطقه همچون عراق، افغانستان، لبنان، 
ناكامى هاى  است.  هويدا  همگان  بر  و...  فلسطين 
آمريكا و متحدينش در خاورميانه، اين دخالت ها را 
براى جمهورى اسالمى به برگى براى سهم خواهى 
جناح  كالسيك،  صورت  به  اگر  است.  كرده  تبديل 
رفرميست حاكميت، متحدان طبيعى آمريكا و غرب 
به حساب آمده و مى آيند، در اواخر دوره رياست 
جمهورى بوش و بصورت بارزتر بعد از به ميدان 
آمدن اوباما، جناح واليت فقيه  مى رفت كه اين نقش 
را خود  بيشتر و بارزتر ايفا كند. قبل از انتخابات 
اخير رياست جمهورى در ايران، پيام هاى متعددى 
در بين سران دو حكومت رد و بدل گرديد. به نظر 
قناعت  اين  به  آمريكا  حاكمه  هيات  كه  رسيد  مى 
رسيده است كه عليرغم پاره اى موانع دست و پاگير 
در  اصلى  قدرت  كه  آنها  با  است  مايل  جناح،  اين 

ايران هستند وارد مذاكره و معامله گردد.
هر چند وقايع و رويدادهاى بعد از كودتاى انتخاباتى 
در ايران و خيرش هاى مردمى، آمريكا و متحدينش 
را در گفتمان ديپلماتيكشان با اين جناح محتاط تر 
نژاد  احمدى  به  اند  نشده  حاضر  هنوز  آنها  و  كرد 
كماكان  آنها  رسد  مى  نظر  به  اما  بگويند،  "تبريك" 
اين  تكليف  زودتر  چه  هر  كه  منتظرند  و  مايلند 
اوضاع ريسك بار (براى آنها) روشن شده و با به 
پروسه  جمهورى،  رياست  مجدد  شناسى  رسميت 

مذاكره  را با رژيم جمهورى اسالمى از سر گيرند.
اين روند مطلقا به اين معنا نيست كه آمريكا و غرب 
دارند،  اى  خامنه  و  نژاد  احمدى  با  بيشترى  قرابت 
بلكه از وقوف آنها بر موقعيت متزلزل جناح اصالح 
قدرت  هاى  زمينه  كه  دانند  مى  آنها  است.  طلب 
گيرى اين جناح در چهارچوب حاكميت جمهورى 
كه  دانند  مى  همزمان  و  نيست  ممكن  اسالمى 
همسويى آنها با موجى موسوم به سبز، فقط كاركرد 
سوپاپ اطمينان و موقتى را دارد و آنها با استمرار و 
راديكال شدن اين موج وارد شرايطى مى شوند كه 
كنترل اوضاع را از دست مى دهند و خودشان نيز 

به سرعت به حاشيه رانده مى شوند. با توجه به اين 
امر به نظر نمى رسد آمريكا و غرب و ميديايشان 
در شرايط فعلى رسالتى بيشتر از نقش ابزارى براى 
اصالح طلبان حكومتى قائل باشند، كه از اين رهگذر 
هم به جناح اصلى رژيم فشار بيشترى براى سازش 
بياورند و هم پيشروى مبارزات مردمى را با متوهم 

نگه داشتنشان به اطالح طلبان كنترل كنند. 

و  اجتماعى  هاى  جنبش  مطالبات   .3
توده اى در ايران

نياز به تغيير در جامعه ايران ريشه اى به قدمت همه 
عمر رژيم جمهورى اسالمى دارد. تورم، گرانى، فقر، 
بيكارى، خفقان، ناامنى در ابعاد اجتماعى، نبود حق 
تشكل و اعتصاب براى كارگران، نبود آزادى هاى 
سياسى، اعمال آپارتايد جنسى بر زنان، بى آيندگى 
و نااميدى نسل جوان ... همه و همه... جامعه ايران 

را به آستانه يك انفجار اجتماعى برده است. 
از  حتى  اعتراض  كوچكترين  كه  اى  جامعه  در 
از  شكل  ترين  بيرحمانه  به  هم  ها"  "خودى  طرف 
كه  اى  جامعه  شود،  مى  سركوب  حاكميت  طرف 
عقيدتى  و  سياسى  زندانيان  عام  قتل  و  كشى  نسل 
را در مقاطعى مانند تابستان هاى خونين  60 و 67 
بچشم ديده است. در جامعه اى كه در آن مخالفين 
برون  ترورهاى  يا  و  زنجيره اى  صورت  به  سياسى 
مرزى از طرف آدمكشان اين رژيم به قتل رسيده اند، 
در جامعه اى كه حق تشكل، آزادى بيان و آزادى 
مطبوعات و احزاب و ساير آزادى هاى اجتماعتى 
از مردم سلب شده است. در جامعه اى كه فعالين 
سياسى سركوب و ترور گشته و يا مجبور به تبعيد از 
محيط فعاليت خود گشته اند، آلترناتيو سوسياليستى 
مجال حضور مستقل و قدرتمند پيدا نكرده است. 
اما اين آلترناتيو در اعماق جامعه ريشه هاى قوى و 
تنومندى دارد. اين جبهه در جنبش كارگرى، جنبش 
دانشجويى، جنبش رهايى زن، جنبش انقالبى مردم 
كردستان و ساير جنبش هاى توده اى و دموكراتيك 

ريشه دارد. 
همانگونه كه در دوران انقالب 57 شاهد بوديم با هر 
گشايشى كه در جامعه بسته ايران بوجود آيد، اين 
جبهه به سرعت شكل مى گيرد. چرا، چون بازتاب 
خواست و مطالباتى به ژرفاى همه ستمديدگان اين 
است  كارگرانى  صداى  پژواک  چون  است،  جامعه 
كه بر اساس موقعيت اقتصادى و عينى شان چرخ 
گردش جامعه را در دست دارند، چون فرياد زنان 
توسط  جنسى  بردگى  آن  در  كه  است  اى  جامعه 
اين رژيم بر آنها قانونى و نهادينه شده است، چون 
قبيل  از  عدالتخوهانه اى  خواسته هاى  همه  بازتاب 

رفع ستم ملى  و ... است.
"موج سبز" جبهه اى شكننده است، چون استراتژى 
مشخصى براى پاسخگويى به مطالبات جنبش هاى 
كه  شعارهايى  و  هاى  خواسته  در  ندارد.  اجتماعى 
اعتراضى  هاى  حركت  در  اخير  هفته  چند  در  آنها 
هيچيك  به  پاسخ  از  نمودى  هيچ   اند،  كرده  طرح 
از مطالبات اساسى مردم محروم و آزاديخواه وجود 
رعايت  چارچوب  در  موج  اين  شعارهاى  ندارد. 
چارچوب  در  و  نظام  تماميت  حفظ  اساسى،  قانون 

مناقشات و سهم خواهى جناحى و آلوده به توهمات 
مذهبى و رفرميستى است كه حتى جناح حاكم هم 
هاى  حركت  در   نيست.  عاجز  تحققشان  عهده  از 
بوى  اى  ذره  كه  شعارهايى  طيف  اين  آكسيونى 
راديكاليسم را با خود داشته باشد، نه فقط در داخل، 
حتى در خارج كشور نيز بسرعت كنترل و محدود 

مى گردد.
بخشى از گرايشات اين طيف،  يعنى اصالح طلبان 
اند،  شده  موج  اين  سوار  تحميال  كه  حكومتى 
خود از مسببين و عاملين بخش زيادى از مصائب 
و  هستند  ايران  جامعه  بر  شده  تحميل  اجتماعى 
ظرفيتشان براى همراهى با اين موج محدود است. 
بخش ديگر، ليبرال ها، ناسيوناليست ها و سوسيال 
دمكرات هايى هستند كه رويا و اتوپى هايشان حتى 
طرف  از  مدتهاست  نيز  صنعتى  پيشرفته  جوامع  در 
بحران  است.  شده  گرفته  چالش  به  جهانى  سرمايه 
به  اخير  سال  چند  در  را  ها  طيف  اين  استراتژيك 
سادگى در زيگزاگ هاى سياسى شان شاهد بوده ايم 
كه گاهى به تسخير ايران توسط نيروى نظامى آمريكا 
نااميد، در پى  راهكار  اين  گاهى از  بسته اند و  دل 
جمهورى  حاكميت  از  جناحى  با  پاخت  و  ساخت 
اسالمى گشته اند و گاهى مانند اكنون، دل به امواج 

"سبز" سپرده اند.
جبهه سوم، 

آلترناتيو تغيير در جامعه ايران است!
و  واقعى  جنبشى  ايران،  در  مردم  توده هاى  جنبش 
اين  جرقه  كه  اى  بهانه  و  موضوع  است.  دار  ادامه 
سبز"  "موج  كنونى  موقعيت  است،  زده  را  جنبش 
به  آلوده  و  محدود  مطالبات  و  شعارهاى  و  آن  در 
توهمات مذهبى و سياسى كه در خيزش هاى اخير 
را  اجتماعى  و  ژرف  واقعيت  اين  شود،  مى  طرح 
نمى پوشاند كه ما در پشت سر اين امواج زمينه هاى 
واقعى طوفانى كه تغييرات بينادى در جامعه را نويد 

مى دهد، شاهد هستيم. 
ما مى دانيم كه غالب جوانانى كه اكنون خود را با 
نشانه هاى سبز مشخص مى كنند، در روند اوضاع 
جارى به جبهه واقعى خود مى پيوندند. ما مى دانيم 
براى  انگيزه ايى  هم  اول  همان  از  كه  كارگران  كه 
پشت سر رفتن "موج سبز" نداشته اند، در اثر تعميق 
اين اوضاع با صف هاى مستقل و طبقاتى خود ستون 
فقرات جبهه سوم را تشكيل مى دهند و حرف آخر 
را آنها مى زنند و ما مى دانيم كه جنبش كردستان 
كه سه دهه است در مقابل رژيم سركوبگر جمهورى 
مناجيان  هاى  فراخوان  با  كند  مى  مقاومت  اسالمى 
"موج سبز" در كردستان پاسخ نمى دهد و همبستگى 
مبارزات  ساير  با  هميشه  مثل  را  خود  مبارزاتى 
جمهورى  از  عبور  براى  ايران  سراسر  در  اجتماعى 

اسالمى به نمايش خواهد گذاشت. 
ما مى دانيم كه جنبش خانواده هاى داغديده براى 
رهايى فرزندانشان از سياهچال هاى رژيم اسالمى 
همه  كوبيدن  درهم  براى  سراسرى  جنبشى  به 
قتل گاهها و زندان هاى اين رژيم تبديل خواهد شد 
كه سه دهه است از ميان عاشق ترين انسان هاى اين 
بزودى  كه  دانيم  مى  ما  گيرد.  مى  قربانى  جامعه 

نوبت ماست.
هلمت احمديان
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حمله  سالگرد  مرداد    28  : امروز  جهان 
به  پيش  سال  سى  در  رژيم  سراسرى 
شرايط   چه  در  حمله  اين  است.  كردستان 
و با چه هدفى صورت گرفت و جايگاه آن 

در آن اوضاع تاريخى  چگونه بود؟

حسن شمسى: در سير مبارزات توده هاى مردم در 
اهميت  با  و  حساس  لحظات  و  روزها  تاريخ  طول 
برجستگى خاصى پيدا مى كنند و بعنوان بخشى از 
براى  مرداد   28 رسند.  مى  ثبت  به  مردم  آن  تاريخ 
مردم مبارز و مقاوم كردستان يكى از روزهايى است 

كه به تاريخ مبارزاتشان پيوسته است. 
جنايتكارانه  فرمان  صدور  اهميت 28 مرداد نه در   
روز  اين  در  كردستان  مردم  به  حمله  براى  خمينى 
است، زيرا حيات سى ساله جمهورى اسالمى مملو 
از صدور چنين فرمان هايى برعليه مردم در سراسر 
ايران است. بلكه جايگاه و اهميت تاريخى اين روز 
در اتخاذ تصميم قاطعانه و اراده انقالبى توده هاى 
مردم كردستان براى عدم تسليم، مبارزه و مقاومت 

در برابراين فرمان دشمنان آزادى و انسانيت بود. 
رژيم ضد انقالبى تازه به قدرت رسانده شده اسالمى 
در  نشستنش  تخت  بر  اول  روز  از  سال 1357  در 
اين  برآمد.  خود  تاريخى  رسالت  اجراى  صدد 
رسالت عبارت بود از سركوب انقالب در ايران كه 
رژيم شاه از عهده اش بر نيامده بود. براى رسيدن 
به اين هدف از همان ابتدا سعى نمود ابزارهاى الزم 
براى سركوب را فراهم نمايد.بالفاصله به بازسازى 
ارتش از هم پاشيده شاه پرداخت. به همه مأموران 
بازگردند.  خود  كار  سر  به  كه  داد  اطالع  ساواک 
طلب  اصالح  هاى  ايدئولوگ  و  متفكرين  يارى  به 
اطالعات  وزارت  به  ساواک  امروزى،  مغضوب  و 
و  وزارتخانه  اين  بازسازى  به  يافت  نام  تغيير 
تشكيل سپاه پاسداران پرداخت. پس از آن بيدرنگ 
شروع به حمله و تعرض براى باز پس گيرى همه 
دستاوردهاى قيام نمود. دستاوردهايى كه توده هاى 
مردم ايران با مبارزه  فداكارانه و از جان گذشتگى 
نهادها  تمام  اسالمى  جمهورى  بودند.  كرده  كسب 
و مراكز دمكراتيك چپ و مترقى را در ايران آماج 
با  را  زنان  و  كارگرى  شوراهاى  داد.  قرار  يورش 
قرار  حمله  مورد  ماليد»  پورا  «شورا  عنوان  تحت 
داد، به دانشگاه ها هجوم برد و دانشجويان را مورد 
تعرض قرار داد و دانشگاه ها را به تعطيلى كشاند تا 
وابسته  ارتجاعى  هاى  تشكل  و  سركوبگر  نهادهاى 
را جايگزين سازد، كردستان و تركمن صحرا را با 
تانك و توپ از زمين و هوا مورد يورش وحشيانه 

قرار داد و مردم را به خاک و خون كشاند.
جمهورى  انقالبى  ضد  تعرض  اين  مقابل  در  اما 
براى  كردستان  ستمديده  و  مبارز  مردم  اسالمى، 
در  مقاومت  و  خود  مبارزاتى  دستاوردهاى  حفظ 

يورش  و  زورگويى  برابر 
به  جانبه،  همه  نطامى 
ايجاد  و  سازماندهى 
تشكل ها و نهادهاى توده اى 
تشكيل  نمودند.  اقدام 
بنكه ها و شوراهاى مردمى 
و جمعيت هاى دمكراتيك 
در همه شهرهاى كردستان،  
كانونها  كارگرى،  شوراهاى 
اصناف،  شوراهاى  و 
هاى  جمعيت  و  شوراها 
اقداماتى  جمله  از  زنان 

يك  بعنوان  نيز  كومه له  گرفت.  انجام  كه  بودند 
تصميم  يك  در  اينكه  بر  عالوه  كمونيست  جريان 
تاريخى سازماندهى مقاومت مسلحانه را در دستور 
و  كارگران  از  مسلحى  نيروى  و  گذاشت  خود  كار 
همه  در  داد،  تشكيل  را  زحمتكش  مردم  توده هاى 
نيز  كردستان  در  جامعه  سياسى  حيات  هاى  عرصه 
مداخله گر  و  مؤثر  حضور  مسئول  نيرويى  بعنوان 
حضور  بدليل  كردستان  در  ترتيب  اين  به  داشت. 
قدرتمند جريان چپ و سوسياليست، كار سركوب 
انقالب با مشكالت زيادى براى رژيم مواجه گرديد. 
اشغال  از  سالها  اينكه  عليرغم  نيز  تابحال  بطوريكه 
كردستان توسط رژيم مى گذرد، جمهورى اسالمى 
هنوز نتوانسته بر اراده انقالبى توده هاى مردم غلبه 
كند و با چالش ها و مبارزات روزمره توده اى در 

كردستان روبرو مى باشد.  

جهان امروز:  همانگونه كه در توضيحات 
صرفا  حركتى  مرداد   28 بود،  پيدا  شما 
كردستانى نبود و در واقع يكى از حلقه هاى 
به  اسالمى  جمهورى  رژيم  حمله  سرآغاز 
اينك  چرا  بود.   57 سال  در  ايران  انقالب 
جريانات  اشخاص،  از  بعضى  فراخوان  در 
فراموش  مسئله  اين  سياسى  هاى  گروه  و 
مى شود و بعدى محلى و كردستانى به اين 

موضوع داده مى شود؟

فرمان  كه  دارد  واقعيت  اين  البته  شمسى:  حسن 
انقالبى   جنبش  برعليه  و  مربوط  خمينى  مرداد   28
هاى  توده  نيز  را  فرمان  اين  پاسخ  و  بود  كردستان 
كم  مقاومتى  و  خونين  اى  مبارزه  با  كردستان  مردم 
مربوط  مذكور  حمله  به  كه  آنجا  تا  و  دادند.  نظير 
مى شود ديديم كه پس از سه ماه اين حمله در هم 
شكسته شد و اين بار فرمان حمله به پيام مزورانه 
نيت  حسن  اصطالح  به  هيأت  اعزام  و  بس  آتش 

تغيير يافت. 
اما چنانچه گفتم استراتژى رژيم جمهورى اسالمى 
و  داشت  نظر  مد  را  ايران  كل  در  انقالب  سركوب 

استراتژى  اين  از  بخشى  كردستان  جنبش  سركوب 
بود. رژيم نمى توانست آزادى و دموكراسى و ايجاد 
جايى  هيچ  در  را  راديكال  و  مستقل  تشكل هاى 
نيز  ايران  سراسر  در  دانشگاهها  به  كمااينكه  برتابد. 
را  ايران  سراسر  در  كارگرى  شوراهاى  برد.  هجوم 
آنها   بجاى  نمود  تالش  و  داد  قرار  حمله  مورد  نيز 
تشكل هاى ارتجاعى اسالمى به اصطالح كارگرى 
را جايگزين سازد.  از اين نظر حرف شما درست 
است و يورش به كردستان نيز بخشى از وظيفه اى 

بود كه برعهده گرفته بود.
اما در كردستان كارگران و توده هاى مردم كه مصمم 
به حفظ دستاوردهايشان بودند، از همان ابتدا بنا به 
شناختى كه از ماهيت ارتجاعى و ضد انقالبى رژيم 
اسالمى سرمايه داشتند، به استقرار رژيم اسالمى نه 
رژيم  تعرض  برابر  در  مقاومت  براى  بودند.  گفته 
نيز  را  اين  پرداختند.  سازماندهى  و  آگاهگرى  به 
اضافه كنم كه جنبش انقالبى در كردستان هيچگاه 
خود را محلى قلمداد نكرده است. كومه له بعنوان 
پرچمدار جنبش انقالبى در كردستان قبل از برپايى 
اين جنبش نيز هميشه خود را سازمانى سراسرى در 
سطح ايران تعريف نموده بود. جنبش هاى اجتماعى 
موجود در كردستان مانند جنبش كارگرى و جنبش 
زنان نيز همواره در پيوند نزديك و ارگانيك با اين 
ادامه  خود  مبارزه  به  سراسرى  ابعاد  در  جنبش ها 
هاى  جنبش  به  پيوند  در  را  خود  منافع  و  اند  داده 
اجتماعى در سطح ايران بيشتر قابل تحقق مى دانند. 
چنانچه اطالع داريد در آن زمان فعاالن اين جنبش 
ها و انقالبيون چپ و كمونيست  در سراسر ايران 
بودند  مواجه  اسالمى  رژيم  اختناق  و  يورش  با  كه 
انقالبى  جنبش  در  فعاالنه  و  آمدند  كردستان  به 
كردستان به مبارزه خود بر عليه رژيم اسالمى ادامه 
اين  نيز در  آنان  زيادى از  سفانه تعداد  متأ  دادند و 

راه جان باختند. 
اينكه چرا  در فراخوان بعضى از اشخاص، جريانات 
فراموش مى شود  مسئله  اين  گروه هاى سياسى  و 

و بعدى محلى و كردستانى به اين موضوع 
به  مربوط  موضوعى است  شود،  داده مى 

گفتگوى جهان امروز  با حسن شمسى نماينده كومه له در خارج كشور

پيرامون 28 مرداد سالگرد حمله سراسرى رژيم به كردستان

نيمه اول مرداد 1388- نيمه اول اوت 2009
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آنها  كه  متفاوتى  استراتژى  و  تفكر  طرز 
براى جنبش در كردستان دارند. بنظر من 
اين استراتژى نمى تواند حتى به رفع ستم ملى در 

كردستان نيز كمكى بنمايد .                 
  

بر  تاكيد  جايگاه  و  اهميت  امروز:  جهان 
متحول  احوال  و  اوضاع  در  مرداد   28

كنونى در چيست؟

بعنوان  مراد   28 جايگاه  بر  تأكيد  شمسى:  حسن 
روز تصميم به مقاومت متحدانه در برابر سركوب 
كه  دارد  اهميت  كنونى  شرايط  در  جهت  آن  از 
هرزمان  از  بيشتر  اكنون  اسالمى  جمهورى  رژيم 
است.  رفته  فرو  جانبه  همه  بحران  در  ديگرى 
موج  خود،  سرنگونى  از  وحشت  در  رژيم  اين 
جديد و وسيعى از سركوب و ارعاب جنبش هاى 
راديكال اجتماعى را شروع نموده است. در چنين 
شرايطى تأكيد بر دستاوردهاى مقاومت توده اى، 
بر  متكى  انقالبى  مقاومتى  و  مبارزه  سازماندهى 
ارتقاى  و  رشد  جهت  در  اجتماعى  هاى  جنبش 
همبستگى و آگاهى سياسى و گسترش تشكيالتى 
در  ايران  سراسر  در  امروزه  كه  اى  مبارزه  براى 
جريان است و مى رود تا بنيان اين رژيم منحوس 
را از بيخ و بن درآورد، از اهميت بسيار برخوردار 
اجتماعى  هاى  جنبش  فعاالن  و  رهبران  است. 
آنها  طبقاتى  و  حياتى  منافع  كه  دانند  مى  بخوبى 
و  سرمايه  اسالمى  رژيم  سرنگونى  گرو  در  تنها 
استقرار يك رژيم انقالبى و دمكراتيكى است كه 
با اتكا به نيروى اين جنبش ها برسركار مى آيد. 
سى سال مبارزه برعليه رژيم اسالمى براى فعاالن 
آنان  و  كرده  ثابت  را  واقعيت  اين  ها  جنبش  اين 
را به چنان درجه اى از بلوغ سياسى رسانده كه 
معتقدند، نه تنها هيچ يك از جناح هاى اين رژيم، 
بلكه ديگر ليبرال ها و جريانات اصالح طلب ملى و 
مذهبى چه در داخل و چه در خارج نيز صالحيت 
رهبرى جامعه را ندارند. آنها عدم صالحيتشان را 
بارها به اثبات رسانده اند. بهمين دليل هم بود كه 
در جريانات و رويدادهاى اخير در ايران  فعالين 
اسالمى  اپوزيسيون  جريان  دنبال  ها  جنبش  اين 
درون حكومت نيفتادند و مبارزه مستقل خود را 
برعليه كليت نظام اسالمى سرمايه به پيش بردند 
را  خود  طبقاتى  و  سياسى  مطالبات  و  شعارها  و 

مطرح ساختند. 
سطح  در  اجتماعى  هاى  جنبش  تنگاتنگ  پيوند 
اين  ارگانيك  گسترش  و  رشد  و  سراسرى 
كه  را  اسالمى  رژيم  كابوس  تواند  مى  جنبش ها 
رژيم  اين  و  سازد  متحقق  است  سرنگونى  همانا 
انقالبى  جنبش  بسپارد.  تاريخ  دان  زباله  به  نيز  را 
در كردستان نيز بايد در همين مسير و در پيوند با 
جنبش كارگرى، جنبش زنان، جنبش دانشجويان 
حركت  به  ديگر  اجتماعى  هاى  جنبش  ساير  و 
مطالبات  كنونى  شرايط  در  زيرا  دهد.  ادامه  خود 
و  ارتباط  در  تنها  جنبش  اين  هاى  خواسته  و 
قابل  سراسرى  هاى  جنبش  با  نزديك  همكارى 

تحقق مى باشد.         

و   27 روزهاى  در  كومه له  مركزى  كميته  پلنوم 
 2009 ژوئيه   19 و   18 با  برابر   1388 تيرماه   28
با حضور رفقاى كميته مركزى كومه له  و رفقاى 
كميته مركزى حزب كمونيست ايران كه به عنوان 

ناظر به پلنوم دعوت شده بودند، برگزار گرديد.
در  اين نشست ابتدا كميته رهبرى كومه له گزارش 
سياسى و تشكيالتى خود را به پلنوم كميته مركزى 
مختلفى  هاى  سرفصل  كه  گزارش  اين  داد.  ارائه 
به  مربوط  تحوالت  مهمترين  ارزيابى  به  داشت 
عملكرد  گزارش  همچنين   ايران،  سياسى  اوضاع 
كميته  جمله  از  تشكيالتى  ارگانهاى  و  ها  عرصه 
و  راديو  (تكش)،  كردستان  داخل  تشكيالت  
تلويزيون كومه له، وضعيت مالى تشكيالت، نشريه 
بود.  پرداخته  فعاليت  ديگر  هاى  عرصه  و  پيشرو 
بدنبال آن، پلنوم محورهاى اصلى گزارش را مورد 

بحث و بررسى قرار داد.
به  پلنوم  ايران  سياسى  اوضاع  حول  بحث  در 
و  انتخاباتى  كودتاى  از  بعد  رويدادهاى  ارزيابى 
بويژه خيزش توده اى مردم  و تاثيرات دراز مدت 
و ماندگار آن بر فضاى سياسى و روندهاى جارى 
اختالفات  گيرى  اوج  پرداخت.  ايران   جامعه  در 
جمهورى  تالش  و  حاكميت  درون  هاى  جناح 
سياسى،  قدرت  كردن  كاسه  يك  براى  اسالمى 
جامعه  در  ترى  بنيادى  هاى  روند  پيامد  و  نتيجه 

ارزيابى شد. 
رژيمى كه 30 سال است به زور زندان و شكنجه 
و كشتار بر مردم اين كشور حكومت مى كند، هم 
در درون خود گنديده است و تناقضات سيستم آن 
بيش از پيش آشكار شده اند و هم از بيرون زير 
اقتصاد  دارد.  قرار  مردم  نفرت  و  نارضايتى  فشار 
دست  خود  مزمن  بحران  در  ايران  دارى  سرمايه 
و پا مى زند. تاثيرات اين بحران بصورت گسترش 
روز  هر  مردم،  اكثريت  بر  شديد  فقر  و  بيكارى 
جمهورى  رژيم  و  مى دهد  نشان  را  خود  بيشتر 
ندارد.  آن  از  رفت  برون  براى  راهى  اسالمى 
قدرت  ارگانهاى  در  كه  آنها  چه  شيعه  روحانيت 
قرار دارند و چه آنها كه به حاشيه رانده شده اند 
بيش از هميشه در ميان مردم بى اعتبار شده اند و 
نفوذ كالم خود را حتى بر طرفداران سنتى شان از 

دست داده اند. 
در  را  هايش  جناح  و  رژيم  كل  وضعيتى  چنين 
داده  قرار  بقا  براى  متفاوتى  استراتژى هاى  مقابل 
گرفتن  پيش  در  سر  بر  جدى  اختالفات  است. 
مقابل  در  رژيم  حفظ  براى  متفاوت  راه هاى 
بروز  مى كنند  تهديد  آنرا  موجوديت  كه  خطراتى 
سپاه  رهبرى  دستگاه  فعاالنه  ورود  است.  كرده 
پاسداران بعنوان يك نيروى سازمانيافته مسلح به 
اختالفات  رژيم  بقاى  استراتژى  سر  بر  كشمكش 
درونى رژيم را حادتر كرده است.  دور جديد اين 
اختالفات چهار سال پيش هنگامى خود را نشان 
داد كه احمدى نژاد با كمك سازمان سپاه و بسيج، 

رفسنجانى را شكست داد و سر از صندوق راى در 
آورد و به رياست جمهورى رسيد. طى اين مدت 
سپاه  اعتماد  مورد  هاى  مهره  كردن  مستقر  نقشه 
در اهرم هاى اجرايى و مديريت هاى باالى دولتى 
محل  از  كشور  كالن  درآمدهاى  آمد.  در  باجرا 
فروش نفت در گلوى سپاه و مجتمع هاى نظامى 
صنعتى تحت كنترل آن ريخته شد. اما دوره چهار 
ساله رياست جمهورى احمدى نژاد در شرايطى به 
پايان رسيد كه اين پروژه ها هنوز به فرجام نهايى 
سياسى  و  اقتصادى  بحران  و  بودند  نرسيده  خود 
عميق تر از پيش كل رژيم جمهورى اسالمى را در 

چنگال خود مى فشرد. 
يك  به  سياسى  بحران  اين  شدن  تبديل  از  هراس 
كل  و  اسالمى  رژيم  تواند  مى  كه  انقالبى  بحران 
جناح  بيندازد،  مخاطره  به  را  دارى  سرمايه  نظام 
تا  داشت  آن  بر  را  فقيه  واليت  و  پاسداران  سپاه 
كرده  آغاز  پيش  سال  چهار  از  كه  را  خود  نقشه 
بودند، با جديت و با سرعت  بيشترى دنبال كنند  
و براى خالصى از دام اين بحران قدرت سياسى و 
حكومتى را بطور كامل در دستان خود قبضه كنند. 
از نظر جناح سپاه پاسداران و خامنه اى "انتخابات" 
رياست جمهورى دوره دهم مكانيسمى بود كه از 
طريق آن، تصفيه و بيرون راندن جناح مقابل را از 
قانونى  و  شرعى  وجهه  حكومتى  اركان  و  نهادها 

مى بخشيد. 
رقيب  جناح  كامل  حذف  هدف  با  نژاد  احمدى 
از مراكز قدرت و با اتكا به تمام امكانات دولت، 
پادگانى  حزب  و  سيما،  و  صدا  تبليغاتى  دستگاه 
سپاه پاسداران و نيروى بسيج پا به ميدان كارزار 
صحنه  و  سناريو  گذاشت.  دهم  دوره  "انتخاباتى" 
نمايش  برگزارى  روند  به  مربوط  هاى  آرايى 
انتخاباتى و شگردهايى كه بكار گرفته شد ترديدى 
باقى نگذاشته بود كه سپاه پاسداران نه تنها تصميم 
گرفته  است كه احمدى نژاد را در جاى خود ابقا 
كند، بلكه عزم كرده است كه طيف اصالح طلبان 
راه  در  مانعى  كه  را  روحانيونى  كل  و  حكومتى 
يك كاسه شدن قدرت در دست سپاه پاسداران به 
حساب مى آمدند از حاكميت بيرون بياندازد. دفتر 
سياسى سپاه پاسداران كه همراهى خامنه اى را با 
خود تامين كرده بود و صدا و سيماى جمهورى 
اسالمى را در كنترل داشت،  تالش كرد از يك طرف 
با بكار گرفتن شگردهاى پيچيده اى نظير برگزارى 
مناظره هاى تلويزيونى از تمام ظرفيت هاى اصالح 
طلبان حكومتى و حتى رسانه هايى مانند تلويزيون 
مردم  و  بگيرد  بهره  آمريكا  صداى  و  بى.بى.سى 
را به پاى صندوق هاى راى، بكشاند و از طرف 
ديگر طرح از پيش آماده شده خود را براى بيرون 
كشيدن احمدى نژاد از صندوق راى اجرا كند. اگر 
اين طرح با موفقيت به اجرا در مى آمد، در واقع 

آنها توانسته بودند هم مشروعيت كاذب 
نظام جمهورى اسالمى را به رخ دولت ها 

گزارش برگزارى پلنوم كميته مركزى كومه له
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و افكار عمومى در سطح جهان بكشند و از 
آن براى تحكيم موقعيت جمهورى اسالمى 
در مقابله با مردم و نيز با بحرانى كه در آن 
در گير بود بهره بگيرند و هم رئيس جمهور مورد 

نظر خود را داشته باشند.
و  اعتراض  در  مردم  هاى  توده  ميليونى  خيزش  اما 
همه  انتخاباتى  كودتاى  به  اعتراض  پوشش  در  يا 
محاسبات كوته فكرانه رهبرى سپاه پاسداران و ولى 
فقيه را در هم ريخت. قدرت نمايى مردم رقابت و 
كشمكش جناح ها را بر سر نتايج انتخابات  به بحرانى 
حكومتى تبديل كرد و تاثيرات عميق و ماندگارى بر 
فضاى جامعه بر جاى گذاشت، بطوريكه  موقعيت 
بر  "انتخابات"  از  قبل  به   ديگر  اسالمى  جمهورى 
نمى گردد. موقعيت اين رژيم بشدت تضعيف شده 
كاذب  مشروعيت  بود  قرار  كه  "انتخاباتى"  است.  
دهد،  نشان  جهانيان  به  را  اسالمى  جمهورى  نظام 
به نماد عدم مشروعيت نطام در سطح جهان تبديل 
شد. رژيم نزد افكار عمومى جهان آبروباخته تر و 
نيمى  براى  شد.  منزوى تر  المللى  بين  مناسبات  در 
جمهورى  رياست  مشروعيت  حكومتيان  خود  از 
شوراى  و  فقيه  واليت  اعتبار  رفت.  سئوال  زير  به 
هم  در  جناحى  مافوق  قدرت  مراكز  بعنوان  نگهبان 
از  وسيعى  بخش  تقابل  و  مخالفت  ريخت.  فرو 
روحانيت با حكومت نظاميان، رژيم را با يك بحران 
وضعيت  اين  است.  ساخته  روبرو  ايدئولوژيك 
زمينه هاى سر باز كردن شكاف هاى جديدى را در 

درون حاكميت فراهم مى سازد.
بعد  رويدادهاى  و  انتخابات  برگزارى  جريان  در 
توهم  با  جامعه  متوسط  طبقه  از  بخش هايى  آن  از 
برخى  تعديل  و  رژيم  اصالح  سياسى  استراتژى  به 
قوانين اسالمى بدنبال طيف اصالح طلبان حكومتى 
روان شدند. موسوى و طيف اصالح طلبان حكومتى 
چوب  چهار  در  را  حركت  اين  كه  كردند  تالش 
شعارها و اهداف محدود خود به كنترل در آورند. 
سپاه  و  نژاد  احمدى  جناح  راندن  عقب  براى  آنها 
پاسداران به حضور كنترل شده مردم در خيابان ها 

نياز داشتند. 
 اما آنچه توده هاى بسيار وسيع ترى  از مردم را، 
آنها  چه  و  كرده  شركت  انتخابات  در  كه  آنها  چه 
خشم  كشاند،  خيزش  به  بودند،  نكرده  شركت  كه 
فروخورده از رژيمى بود كه سه دهه اختناق سياسى، 
زندان و شكنجه و اعدام و زير پانهادن ابتدائى ترين 
حقوق انسانى را به مردم تحميل كرده است. عبور 
به  حكومتى  طلبان  اصالح  شعارهاى  از  كردن 
روز  چند  فاصله  در  رژيم  ضد  راديكال  شعارهاى 

گواه همين واقعيت بود.
با  نيز  خود  حكومتى  طلبان  اصالح  طيف  اما 
تناقضات فلج كننده اى روبرو هستند، از يك طرف 
هيچ  كودتاچيان  راندن  عقب  به  براى  كه  دانند  مى 
اى  توده  اعتراضات  به  بردن  پناه  جز  فشارى  اهرم 
ندارند، از سوى ديگر به اين امر واقف هستند كه 
در جريان عمل، اين اعتراضات در كنترل آنها باقى 
نمى ماند و كليت نظام را نشانه مى رود. اينها تحت 
فشار اين تناقضات با اعالم پايبندى به اركان نظام 
و پيشبرد مبارزه در چهارچوب قانون و هشدار به 
مطرح  شكنانه  ساختار  مطالبات  و  شعار  كه  كسانى 

مى كنند عمال پرچم تسليم را باال برده اند.
اثبات  به  ديگر  بار  اخير  اعتراضات  دل  در  آنچه 
حكومتى  طلبان  اصالح  كه  بود  واقعيت  اين  رسيد 
بنا به ماهيت طبقاتى و اهدافى كه دارند توانائى و 
صالحيت رهبرى جنبش اعتراضى مردم را ندارند. 
درس ها  خود،  تجربه  به  اتكا  با  مردم  از  بخشهايى 
آموختند و بسرعت دريافتند كه پيش شرط هر گونه 
پيشروى جنبش اعتراضى آنها در گرو آن است كه  
صف خود را از صف اينان جدا كنند. مردم دريافتند 
مسيرى را كه اصالح طلبان حكومتى ترسيم كرده اند 
نه تنها به رهايى از دست رژيم جمهورى اسالمى 
ديگرى  امكان  و  فرصت  بلكه  نمى شود،  منتهى 
تامين  نظام  اين  تر   مدت  طوالنى  بقاى  براى  را 

مى كند.
در رويدادهاى اخير جنبش كارگرى در ابعاد طبقاتى 
دنبال  خود  آگاهى  و  تجربه  بر  اتكا  با  اى  توده  و  
اصالح طلبان حكومتى نرفت، و اين نقطه قوت اين 
جنبش بود. اما نقطه ضعف جنبش كارگرى در اين 
بود كه از لحاظ تشكل يابى و سازمانى در موقعيتى 
به  و  كند  باز  را  مبارزه  سوم  جبهه  بتواند  كه  نبود 
محور شكل گيرى يك آلترناتيو راديكال اجتماعى 
تبديل شود. جنبش انقالبى كردستان عليرغم توصيه 
و فراخوان برخى از احزاب و جريانات ناسيوناليست 
پا  پشت  خودش  مبارزاتى  تجارب  به  كردستان  در 
طلبان  اصالح  نشدند  حاضر  كردستان  مردم  و  نزد، 
اعتراض  پوشش  به  را  شعارهايشان  و  حكومتى 
خودشان تبديل كنند. ايدئولوگ ها و فعالين كمپين 
يك ميليون امضا در جنبش زنان كه منافع و اميال زنان 
طبقه متوسط و بورژواى جامعه را نمايندگى مى كنند 
كه  دانشجويى   جنبش  در  وحدت  تحكيم  دفتر  و 
همواره تالش كرده است مبارزات دانشجويى را در 
چهارچوب قوانين جمهورى اسالمى به ميخ بكشد، 
توانستند بخش هايى از جنبش زنان و دانشجويى را 
به دنبال اين جناح بكشانند، اما در همان حال تالش  
فعالين و پيشروان سوسياليست و انسانهاى آزاده و 
عدالتخواه در درون اين جنبش ها براى سر و سامان 
دادن به جبهه آزاديخواهانه و برابرى طلبانه در متن 
اوضاع كنونى  با همه محدويت هاى آن يك حركت 

واقعى بود.
قبل از خيزش و رويدادهاى اخير، ما شاهد تحرک  
و  خود  اوليه  حقوق  كسب  براى  كارگر  طبقه 
مبارزات گروه هاى مختلف حق طلب و تحت ستم 
جامعه بوديم. جنبش كارگرى، جنبش زنان، جنبش 
اعتراضات  كردستان،  انقالبى  جنبش  دانشجويى، 
ها  جنبش  اين  بودند.  آنجمله  از  معلمان،  وسيع 
دارند.  را  خود  مبارزاتى  و  سازمانيابى  سنت هاى 
اوضاع  اين  دل  در  جنبش ها  اين  رهبران  و  فعالين 
با اتخاذ تاكتيك هاى مناسب راه پيشروى خود را 
كارگرى،  اعتصاب هاى  نمونه  براى  كنند.  مى  باز 
اعتصاب معلمان و دانش آموزان، اعتصاب عمومى، 
تجمعات  دانشجويان،  وتحصن  اعتراضى  تجمعات 
در جلو زندان ها، اينها همه مى توانند نمونه هايى از 

تاكتيك مبارزاتى متناسب با شرايط كنونى باشند. 
البته با اين حال اين را هم نبايد فراموش كرد كه ضد 
انقالب حاكم در مقابله با خيزش هاى اخير صفوف 
خود را فشرده تر كرده است و اين روند از مدتها 

كه  شرايطى  در  بود.  شده  شروع  انتخابات  از  قبل 
سپاه پاسداران براى تثبيت كودتايى كه انجام  داده 
بيش از هر زمان ديگر به سركوب خونين اعتراضات 
مردم نياز پيدا كرده است نبايد ظرفيت هاى سركوب 
همين  در  نيروها  اين  گرفت.  كم  دست  را  دشمن 
اما  كنند  مرعوب  را  مردم  نتوانستند  چه  اگر  دوره  
تحميل  مردم  به  را  زيادى  تلفات  نابرابر  نبردى  در 
انسجام  و  فشردگى  بهم  كه  است  روشن  كردند. 
جديد،  اشكال  برابر  در  دشمن  سركوبگر  نيروهاى 
سازمانيافته و آگاهانه مبارزه در عرصه هاى مختلف 

و درمقياسى توده اى گذرا و شكننده خواهد بود.
ثمر  به  و  پيشروى  كه  آنچه  است  اين  واقعيت 
رسيدن مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران را تضمين 
كارگر  طبقه  قدرتمند  و  متشكل  حضور  كند،  مى 
به  بنا  كارگر  طبقه  است.  سياسى  مبارزه  صحنه  در 
موقعيت طبقاتى و موقعيت عينى كه در توليد دارد 
بيش از همه اقشار و طبقات ديگر از عقب راندن 
نفع  دمكراتيك  هاى  آزادى  تحقق  و  كودتا  دولت 
شرايطى  در  كارگرى  پيشروان  و  فعالين  برد.  مى 
برپايى  براى  مساعدترى  اجتماعى  هاى  زمينه  كه 
تشكل هاى كارگرى فراهم شده است الزم است در 
راستاى پاسخگويى به اين نياز سياسى تالش هاى 
گسترده ترى را پيش ببرند. طبقه كارگر متشكل با 
تاكتيك اعتصاب عمومى مى تواند كمر دولت كودتا 
را بشكند، تالش هاى موسوى و طيف اصالح طلبان 
مردم  اعتراضات  بردن  بيراهه  به  براى  را  حكومتى 
آزاديخواهانه  جنبش  فقرات  ستون  به  و  كند  خنثى 

مردم ايران تبديل شود.
بر  پلنوم  كردستان  در  سياسى  اوضاع  مورد  در 
عليرغم  كردستان  مردم  كه  كرد  تاكيد  واقعيت  اين 
تالش هاى رژيم و محافل و نهادى هاى وابسته به 
اصالح طلبان حكومتى و فراخوان برخى از احزاب و 
جريانات ناسيوناليست كرد، در ابعادى وسيع نمايش 
انتخابات رياست جمهورى را تحريم كردند و به پاى 
صندوق ها نرفتند. مردم كردستان  با اتكا به تجارب 
انتخابات  قبال  در  كه  موضعى  تبع  به  و  مبارزاتى 
رهبرى  انتخابات،  از  بعد  رويدادهاى  در  داشتند، 
موسوى و خواست "ابطال انتخابات" را به پوشش 
ابراز نفرت و اعتراض عليه رژيم تبديل نكردند و به 
تجارب گذشته خود پشت پا نزدند. مردم كردستان 
سى سال است كه با اساس رژيم جمهورى اسالمى 
مخالفند، جنبشى را براى دستيابى به مطالبات برحق 
شان برپا داشته اند و سه دهه است كه با اين رژيم 
طلبان  اصالح  كرده اند.  مبارزه  مختلف  اشكال  به 
خاتمى  جمهورى  رياست  دوره  در  حتى  حكومتى 
كه در حاكميت بود، نتوانستند در صف مبارزه مردم 
نتوانستند با اتكا به  عليه رژيم شكافى ايجاد كنند، 
مهره ها و امكانات وسيعى كه داشتند جنبش انقالبى 
كردستان را از محتواى انقالبى آن  خالى كنند و آن 
را به زائده جدال و كشمكش جناح هاى درون رژيم 
با  هم  خاتمى  دوره  از  كردستان  مردم  كنند.  تبديل 

سرافرازى عبور كردند. 
با اينحال جنبش انقالبى كردستان در اين شرايط نه 
تنها دست روى دست نمى گذارد بلكه با دخالت 

آگاهانه خود به شكل گيرى يك آلترناتيو 
مبارزه  سوم  جبهه  كردن  باز  و  انقالبى 
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كمك  ايران  سراسر  در 
مى رساند.

با  كارگرى  جنبش  كردستان،  در 
مطالبات روشن طبقاتى، سنت هاى 
آگاهى  با  زنان  پيشرو،  مبارزاتى 
در  كه  تجاربى  و  خود  حقوق  به 
مبارزه عليه فرهنگ ارتجاع مذهبى 
اند،  كرده  كسب  ساالرى  مرد  و 
مبارزه جوانان تشنه آزادى، اينها در 
محتواى واقعى خود همه بخشى از 
جنبش سراسرى  هستند. فعالين و 
پيشروان سوسياليست اين جنبش ها 
اوضاع  قبال  در  را  خود  تنها  نه 
بلكه  دانند  نمى  وظيفه  بى  كنونى 
خود را همسنگر و همرزم فعالين و 
هاى  جنبش  سوسياليست  پيشروان 
براى  ايران  سراسر  در  اجتماعى 
و  انقالبى  آلترناتيو  به  دادن  شكل 

قطب سوم مبارزه مى دانند.
پلنوم كميته مركزى كومه له با تاكيد 
بر اهميت همبستگى مبارزات مردم 
در  سراسرى  مبارزات  با  كردستان 
ايران، ازجمله براى تحقق مطالبات 
هم،  كردستان  انقالبى  جنبش  خود 
ضرورت در پيش گرفتن سياست ها 
را  مناسبى  مبارزاتى  تاكتيك هاى  و 
كه با روح و محتواى شرايط كنونى 
خوانايى داشته باشد را خاطر نشان 
كميته  به  رابطه  همين  در  كرد. 
كه  نمود  توصيه  كومه له  رهبرى 
اعتراضى  حركت  يك  بعنوان  به 
سركوبگرانه  سياست هاى  عليه  بر 
اوضاع  مشخص  ارزيابى  به  رژيم 
در شهرهاى كردستان جهت صدور 
فراخوان به يك اعتصاب عمومى در 
روز 28 مرداد سالگرد صدور فرمان 
حمله خمينى به كردستان ، بپردازد 
مورد  در  را  نهايى  قرار  چنانچه  و 
مبارزاتى  و  سياسى  حركت  چنين 
آنرا  پيروزى  ملزومات  كرد  صادر 

فراهم سازد.
به  خود  مباحث  خاتمه  در  پلنوم 
بررسى پاره اى از مسائل تشكيالتى 
پرداخت و بمنظور افزايش كارآيى 
كردستان  در  له  كومه  ارگانهاى 
دوره،  اين  مسائل  به   برخورد  در 

تصميماتى را اتخاذ نمود.
 

كميته مركزى كومه له
سازمان كردستان

 حزب كمونيست ايران
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عطا خلقى

جنگ قدرت، بحران حكومتى، تداوم مبارزات!
دستگاه  باالى  سطوح  در  شكاف 
گرفته  بخود  ديگرى  اشكال  حاكميت 
و مى رود تا عميق تر هم بشود. اگر 
دو  سطح  در  قدرت  جنگ  ديروز  تا 
طلبان  اصالح  و  اصولگرايان  جناح 
برجسته و اختالفات شان آشكار بود 
يك  با  خواست  اقتدارگرا  جناح  و 
را  قدرت  تكليف  انتخاباتى  كودتاى 
را  جناحى  هاى  كشمكش  و  يكسره 
براى هميشه به نفع خود خاتمه دهد، 
اين روزها كشمكش هاى نيمه پنهان 
درون جناح حاكم هم (كه البته چندان 
هميشه  از  تر  عريان  نيست)  تازه  هم 

سر باز كرده اند.
اختالفات احمدى نژاد و رئيس مجلس 
اعضاى  از  برخى  و  رهبرى  دفتر  و 
شوراى نگهبان و جمعى از آيت اهللا ها 
و آخوند هاى حوزه ها سابقه طوالنى 
دارد. اما هيچگاه مخالفت خوانى هاى 
دولت فعلى و شخص احمدى نژاد با 
خامنه اى اين اندازه برجسته و عريان 

ننموده است. 
شكاف  نوع  اين  نمونه  بارزترين 
درونى كمپ جناح حاكم در انتصاب 
عنوان  به  مشايى-  رحيم  اسفنديار   -
جمهورى  رياست  اول  معاون 

خودنمايى كرد.
احمدى نژاد عليرغم انتقاد هاى شديد 
و  حوزه ها  حجج  و  آيات  مكرر  و 
جمله  از  حكومتى  منصبان  صاحب 
انتصاب  به  خود  هاى  جناحى  هم 
از  را  او  تنها  نه  مشايى،  رحيم 
بلكه  نبرد؛  بيرون  حكومتيان  گردونه 
اول  معاونت  عنوان  به  انتصابش  با 
كامل  اعتنايى  بى  جمهورى  رياست 
هاى  توصيه  و  هشدارها  به  را  خود 

همه نشان داد.
اول  معاون  عنوان  به  مشايى  انتصاب 
مخالفين  اعتراض  جمهورى  رياست 
باال  آنقدر  را  حاكميت  برون  و  درون 
برد كه به دخالت خامنه اى انجاميد و 
ايشان طى نامه اى رسمًا عزل مشايى 

را از احمدى نژاد خواست.
و  نژاد  احمدى  روزه  شش  سكوت 
رهبر"  "فرمان  انداختن  گوش  پشت 
تازه  حكومت  هاى  بااليى  اختالفات 
دولت  سطح  در  را  شده  يكدست 
نظامى و دستگاه رهبرى به فاز ديگرى 

برده است.
اكنون بايد بر همگان روشن شده باشد 
فرمانبر  تنها  نه  نظاميان  حكومت  كه 

رود  مى  كه  نيست  قوا"  كل  "فرمانده 
تا رهبر و فرمانده كل قوا را تماما به 

فرمانبر خودتبديل كند.
برخى  به  توجه  تحليل  اين  تأييد  در 
از اظهارات خودى هاى بسيار خودى 
دستگاه حاكميت خواندنى و شنيدنى 
نماينده  كاتوزيان  رضا  حميد  است. 
مجلس هشتم ضمن اشاره به اين كه 
روز  ده  ظرف  جمهور  رئيس  رفتار 
بينى  پيش  قابل  غير  و  عجيب  اخير 

شده است، مى افزايد:
«احمدى نژاد با علم به مخالفت مقام 
معظم رهبرى با رحيم مشايى و موضع 
به  توجه  بى  وى  گذشته  هاى  گيرى 
معاون  سمت  در  را  او  رهبرى  نظر 
اولى دولت كه سمتى بسيار حساس و 

با صالحيت باالست قرار داد.» 
از  «پس  دهد:  مى  ادامه  كاتوزيان 
له  معظم  مكتوب  و  صريح  مخالفت 
با انتصاب رحيم مشايى، احمدى نژاد 
نامناسب  رفتارهاى  و  ها  پافشارى  با 
به سمت رهبرى نشانه گيرى كرده و 
موضع گيرى هيچكدام از علما، فقها، 
ائمه جماعات، حاميان و اصولگرايان 
موجب  مخالفان  و  خود  جناح  هم 
انتخاب  و  موضع  از  وى  آمدن  پايين 

خود نشد.» 
از  تبعيت  اينكه  به  اشاره  با  كاتوزيان 
رهبرى، در آغوش گرفتن و بوسيدن 

دست ايشان نيست، مى افزايد:
«در تبعيت و تعهد به واليت فقيه بايد 
التزام عملى به واليت و قانون اساسى 
وجود داشته باشدو تمام موارد قانون 
واقع  مقبوليت  مورد  كل  تا  جزء  از 

شود.»  و نتيجه مى گيرد كه:
نژاد،  احمدى  اخير  رفتارهاى  «با 
واليت  در  كه  كسانى  همه  به  حجت 
شده  تمام  داشتند،  ترديد  وى  پذيرى 

است،» 
و سرانجام خطاب به شوراى نگهبان 

مى گويد:
و  صالحيت  در  بايد  نگهبان  «شوراى 

كفايت ايشان تجديد نظر كند».
و  نژاد  احمدى  اخير  واكنش هاى 
كاتوزيان  اظهارات  نظير  اظهاراتى 
حكايت از اين دارند كه شكاف هاى 
شكاف  به  منحصر  حاكميت  درون 
بين دو جناح نيست و ترک هايى هم 
دستگاه  و  دولت  و  حاكم  جناح  در 
روز  كه  خورند  مى  چشم  به  رهبرى 
تر  عيان  و  تر  عريان  تر،  عميق  بروز 

مى شوند.
اگر چه خامنه اى با باال گرفتن سر و 
پا  به  ناچار  اسالم"  "دلسوزان  صداى 
آزمايى  خود  يك  در  و  شد  ميانى  در 
احمدى نژاد  به  و  كرد  خطر  سياسى 
كند  بركنار  را  مشايى  كه  داد  فرمان 
مصالحى  به  بنا  نيز  نژاد  احمدى  و 
"فرمان" خامنه اى را (البته با يك هفته 
تأخير) عملى كرد، اما احمدى نژاد در 
واكنش هاى بعديش "قرب و منزلت" 
وزرايش -  يكى از  بركنارى  با  آقا را 
كه  اطالعات  وزير  اى -  اژه  محسنى 
سنتا با تأييد واليت فقيه به كابينه مى 
رود و انتصاب مشايى به عنوان رئيس 
سئوال  زير  خودش  مشاور  و  دفتر 
برد تا به ولى فقيه و ديگران بفهماند 
و  امر  هر  به  گردن  نظامى،  دولت  كه 
بايد  "رهبر"  و  دهد  نمى  دستورى 

حواسش را جمع كند.
شكاف  بيشتر  هاى  كردن  باز  سر 
رهبرى،  دستگاه  و  حاكم  جناح  ميان 
به  را  قدرت  جنگ  هاى  كشمكش 
سطح ديگرى فراتر از سطح دو جناح 
طلب  اصالح  و  مسلط  اقتدارگراى 
مغلوب به ميان مجموعه تركيب جناح 
حاكم كشانده و موقعيت كليت رژيم و 
ابعاد بحران حكومتى را به فاز ديگرى 
برده است و تقسيم بندى ها و صورت 
بندى هاى جديدترى را بوجود آورده 

و مى آورد. 
نماد  بعنوان  نژاد  احمدى  تقابل 
حاكميت سپاه پاسداران با واليت فقيه 
و بخش وسيعى از روحانيون و مراجع 
را  اسالمى  جمهورى  حاكميت  تقليد، 
روبرو مى  ايدئولوژيك  با يك بحران 

كند.
حاكميت  بر  آن  اساس  كه  رژيمى 
واليت فقيه استوار است و تار و پود 
ايدئولوژى  از  اش  فكرى  هاى  بنيان 
اسالم نشأت گرفته است و همه احكام 
شريعت  از  برگرفته  اش  قوانين  و 
روحانيون  تعريف  به  بنا  و  اند  اسالم 
نوع  اين  دارند،  بااليى  دست  آن  در 
را  ايدئولوژيك  بحران  آن  در  تنش ها 

دامن مى زند. 
به هر اندازه كه ابعاد اين تنش ها بيشتر 
اسالمى  جمهورى  موقعيت  شوند، 
شكننده تر مى شود و شكننده تر شدن 
تواند  مى  اسالمى  جمهورى  موقعيت 

مواضع  اتخاذ  ساز  زمينه 
تعرضى ترى از جانب جنبش 
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هاى اجتماعى باشد.

ميان  در  اختالفات  اين  باالگيرى  روند  آيا 
جناح حاكم تسويه حساب هايى تازه ترى 
را هم بدنبال دارد؟! اين يك سئوال جدى است و 
بايد به آن پاسخ داد اما مورد بحث اين نوشته نيست. 
اينجا بحث بر سر اين است كه از اين پس مردم در 
حكومت  با  هايشان  يارويى  رو  و  اند  موقعيتى  چه 

"يكدست" اصولگرايان چگونه خواهد بود؟
آنچه مسلم است هر اقدام اين روزهاى دولت جديد 
و  صحنه  از  را  مردم  تا  است  جهت  اين  در  اساسا 
ميدان نبرد دور سازد و حاكميت بالمنازع خود را 
حكومتى  اركان  همه  بر  كه  تسلطى  از  استفاده  با 
و  سرمايه  سريع  گردش  زمينه  و  كند  تثبيت  دارد 

كاركردش را تأمين نمايد. 
حكومت نظاميان كه اين روزها با نمايش "اعترافات" 
سران و سردمداران جناح مخالفش به ضرب شكنجه 
و داروهاى مخصوص محاكمات غير انسانى و بدور 
از هرگونه استاندارد حقوقى را در تحقير آميزترين 
شكل خود پيش مى برد، و مقامات ارشد دولت هاى 
و  مخملى  انقالب  سازماندهان  اتهام  به  را  پيشين 
بر  بيچاره  و  ذليل  خارجى  هاى  دولت  وابستگان 
صندلى ضديت با جمهورى اسالمى نشانده است، 
هر قدر هم كه بتواند آن بخش از بورژوازى را كه 
بعهده  حكومت  دستگاه  در  را  آنها  نمايندگى  اينها 
داشتند عقب بنشاند، اما به آسانى نخواهد توانست 
از مردمى كه سى سال آزگار از اين رژيم و از اين 
نظام زجر ديده و فقر چشيده اند، زهر چشم بگيرد 
و بعداز اين همه خون دادن ها آنها را به خانه هايشان 

برگرداند.
هاى  دادگاه  شروع  با  فعلى  احوال  و  اوضاع 
نمايشى و "اعترافات" برخى از سران و سردمداران 
حكومتى دوره هاى پيشين، موقعيت اشخاصى چون 
بسيار  را  كروبى  و  موسوى  خاتمى،  رفسنجانى، 

متزلزل و در معرض تهديد جدى قرار داده است. 
عالوه  هايى  دادگاه  چنين  برگزارى  با  كودتاچيان 
پايان  در  دارند  تالش  مردم،  كردن  مرعوب  بر 
رديف  اكنون  هم  از  رقبايشان  با  آخرشان  جنگ 
بعد  و  كنند  تعيين  هم  را  آقايان  اين  اتهام  صندلى 
از زمينه سازى هايى آنها را هم در لباس راه راه و با 
دمپايى بر اين صندلى ها بنشانند. اين زمينه سازى ها 
خيلى پيشتر از برگزارى اولين دادگاه هاى نمايشى، 
از  برخى  دولتى،  تلويزيون  كيهان،  روزنامه  توسط 
نمايندگان مجلس و شخص خامنه اى شروع شده 

است . 
كيهان موسوى و خاتمى را خائن خوانده بود و برخى 
دستگيرى  خواستار  علنا  هم  مجلس  نمايندگان  از 
قوه  جمع  در  هم  اى  خامنه  بودند.  شده  موسوى 
نماز  در  رفسنجانى  اظهارات  به  واكنش  در  قضائيه 
جمعه اى كه به امامت او بود، "يار و همرزم" ديرين 

خود را را منفور خواند.
موسوى در عين حال كه حسابى از وضعيت خود 
العملى  عكس  اش  جربزه  از  فراتر  است،  بيمناک 
نشان داده و گفته است كه: «بزودى شاهد محاكمه 

همه كارگردانان دادگاه هاى اخير خواهد بود!» 
اعضاى  از  برخى  تند  هاى  واكنش  از  حد  همين 
و  كيهان  روزنامه  و  خبرگان  و  اسالمى  مجلس  دو 

اظهارات  و  ها  موضعگيرى  به  اى  خامنه  شخص 
موسوى و رفسنجانى و ...، كافى است تا اين آقايان 
را هم بجرم گفته ها و اظهارات شان دو حجره پايين 
تر از «بيت منتظرى» يا در همان تهران حصار كنند!

واقعيت اين است كه پيامد شكاف هاى عميق بين 
جناح ها و ترک خوردن هاى اخير مناسبات دولت 
نظاميان و دستگاه واليت فقيه، جبهه توده هاى مردم 

را هم به فاز ديگرى برده است. 
به  نسبت  مردم  توهمات  ميزان  از  روز  به  روز 
اصالح طلبان و ليبرال ها كمتر مى شود و توده هاى 
فرو دست مردم، سر راست تر و شفاف تر از گذشته 
و  نفس  به  اعتماد  با  و  زنند  مى  را  هايشان  حرف 
را  شان  راديكال  هاى  خواست  بيشترى  صالبت 

مطالبه مى كنند. 
امروز ديگر نه اصالح طلبان قدرت بسيج مردم را 
با شعار: اهللا اكبر و يا حسين مير حسين و رأى مرا 
پس بگير، را دارند. نه كسى با اين شعارها به هيجان 

مى آيد و به خيابان ها مى ريزد. 
براى  مبارزه  و  راديكال  شعارهاى  طرح  روزها  اين 
مبارزه  مشخصا  و  اجتماعى  و  فردى  هاى  آزادى 
براى آزادى بدون قيد وشرط كليه زندانيان سياسى 
و مجازات آمرين و عاملين كشتارهاى اخير، ذهن 
مشغول  خود  به  را  آمدگان  خيابان  به  و  معترضان 
داشته است. خانواده زندانيان سياسى همه روزه با 
اين خواست در برابر زندان ها و دادگاه ها تجمع 

مى كنند و آزادى عزيزان شان را مى خواهند.
ها،  پارک  در  جانباختگان  مادران  هفتگى  تجمع 
كماكان برگزار مى شود و گروه گروه از مردم مبارز 
ملحق  شان  جمع  به  آنان،  مطالبات  از  حمايت  به 

مى شوند و با آنها همصدا مى شوند.
***

تكليف  كردن  سره  يك  براى  حاكم  جناح  قطعا 
نظام  و  سيستم  حفظ  منظور  به  و  سياسى  قدرت 
به  توسل  با  كوشد  مى  اسالمى،  ارتجاع  و  سرمايه 
ترورهاى  و  ها  زندان  در  گيرى  اعتراف  و  شكنجه 

خيابانى مبارزات مردم را سركوب كند. 
اين  در  است  گامى  فرمايشى  محاكمات  برگزارى 
سوى  از  وسيعى  العمل  عكس  با  اگر  كه  راستا 
رهبرى  به  طلب  برابرى  و  آزاديخواه  انسان هاى 
كودتاچيان براى تسلط  نشود،  روبرو  كارگران آگاه 
سناريوى  از  ديگرى  پرده هاى  چيز  همه  بر  كامل 

كودتاى خود را به نمايش خواهند گذاشت. 
اين  اش  طبقاتى  غريزه  حكم  به  ايران  بورژوازى 
از  بعد  مردم  هاى  توده  كه  است  دريافته  را  تهديد 
شوند،  كنده  ليبرالى  توهمات  از  تمامى  به  اينكه 
كه  خيزشى  كرد.  خواهند  آغاز  را  دومى  خيزش 
كنترل و رهبرى آن را نه ليبرال ها و اصالح طلبان، 
كه كمونيست ها و كارگران و جنبش هاى راديكال 
روست  همين  از  داشت.  خواهند  بعهده  اجتماعى 
تا  گيرد  مى  و  گرفته  بكار  را  تمهيداتش  همه  كه 
زمينه هاى اين خيزش سرنوشت ساز را نابود كند 
روال  و  نبيند  خدشه  سودبرى  و  سرمايه  گردش  و 

استثمار و تحميل بى حقوفى كماكان ادامه يابد.
و  متشكل  كارگران  آمدن  ميدان  به  خطر  رژيم 
وجودش  تمام  با  را  اجتماعى  راديكال  جنبش هاى 
حس مى كند و براى رفع خطر هم از هيچ امكانى و 

هيچ ابزارى براى سركوب فروگذار نيست. 
جناح  سران  محاكمات  شروع  با  كه  روندى  اساسا 
مخالف آغاز شده است، در اين راستاست و اصلى 
ترين هدف رژيم از برگزارى چنين شوهايى قبل از 
اينكه براى از ميدان بدر بردن رقيب باشد، مرعوب 
كردن مردم و در نطفه خفه كردن خيزش دوم آنها را 
هدف گرفته است. آيا حاكميت فعلى قادر خواهد 
شده  نوشته  پيش  از  سناريوى  ديگر  هاى  پرده  بود 

اش را به اجرا در آورد؟
اشكال  در  شديد  سركوب هاى  عليرغم  ظاهرا 
نيست  به  سر  و  شكنجه  زندان،  خيابانى،  ترورهاى 
و  سركوب،  دستگاه  سوى  از  روزه  هر  كردن هاى 
نمايشى  محاكمات  سناريو  هاى  پرده  اولين  اجراى 
و  اعتراضات  اخير،  رويدادهاى  شدگان  بازداشت 

مبارزات مردم همچنان ادامه دارد! 
هاى  نشينى  عقب  اند.  صحنه  در  كماكان  مردم 
مقطعى شان تاكتيكى است. ياد گرفته اند كه كى و 
پيش  را  شان  مبارزات  ابزارى  چه  با  و  وقت  چه 
شكلى  و  سازمانى  لحاظ  به  هنوز  اينكه  با  ببرند. 
ضعيف اند، اما مى دانند كه براى چه در ميدان اند. 
حتى اگر هم نتوانند علت در صحنه بودن شان را 

توضيح دهند مى دانند كه از چه در رنجند. 
كسى كه گرسنه است مى داند كه نانش را دزديده اند. 
اند،  كرده  تحميل  او  به  اجبارى  پوشش  كه  كسى 
مى داند كه آزادى انتخابش را گرفته اند. كسى كه بى 
مأوا و مسكن است، مى داند كه حق سرپناهى اش 
را دريغ كرده اند. كسى كه از بيمارى رنج مى برد، 
مى داند كه دارو و درمانش را ضبط كرده اند. كسى 
كه بيكار است مى داند كه بيمه بيكارى حقش است. 
جوانى كه شادى و آزادى اش را گرفته اند، مى داند 
آزاد  و  شاد  حق  دنيا  در  همساالنش  همه  مثل  كه 

زيستن را دارد. و... 
ضعف اصلى جنبش جارى در اين است كه هنوز 
كارگران مثل طبقه متشكل و سازمان يافته به ميدان 
كه  انقالبى  آلترناتيو  جريان  يك  هنوز  اند،  نيامده 
نقش تعيين كننده اى در رهبرى اعتراضات روزمره 
كارگران و ديگر جنبش هاى اجتماعى داشته باشد 
پتانسيل  كل  بتوان  كه  ظروفى  هنوز  ندارد.  وجود 
انقالبى مردم را در مناسب ترين اشكال خود سازمان 
دهند و به ميدان آورند، يا شكل نگرفته اند يا هنوز 

به شكل متشكلى به ميدان نيامده اند. 
گريزهاى  و  جنگ  با  تنها  توان  نمى  را  رژيم  اين 
خود بخودى و واكنشى فعلى عقب راند و جناياتش 
را متوقف ساخت. براى رودر رويى با رژيمى اين 
چنين هار و وحشى و جنايتكار، با رژيمى كه اين 
قدرت  بايد  دارد،  اختيار  در  سركوب  نيروى  همه 
بايد  داشت،  نقشه  بايد  بود،  متشكل  بايد  داشت. 
اشكال تعيين كننده ترى از مبارزات را تجربه كرد! 

يك  بدنبال  كه  دار  سرمايه  نظامى  مشتى  دولت  با 
كودتاى انتخاباتى مافياى اقتصادى اش بال رقيت تر 
از هميشه شده است و اراده اقتصادى اش بر همه 
عرصه هاى توليد و گردش سرمايه مسلط است، تنها 
با فلج كردن سيستم اقتصادى و مختل كردن سيستم 
سراسرى  و  گسترده  اعتصابات  طريق  از  ادارى اش 

مراكز كار و توليد مى توان ابعاد تعرضات 
و جنايتكارى هايش را لگام زد.

نيمه اول مرداد 1388- نيمه اول اوت 2009
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مردم  كردن  مرعوب  براى  كه  را  رژيمى 
عام  قتل  را  دفاع  بى  شهروندان  بپاخاسته، 
مى كند و گوشش هم بدهكار اعتراضات 
بين المللى و افكار عمومى دنيا نيست، تنها با نيروى 
متشكل كارگران و رهبرى اين طبقه بر جنبش هاى 
راديكال اجتماعى مى توان عقب نشاند و خواست 

ها و مطالبات اقشار مردم را به او تحميل كرد!
سنگرهاى  آخرين  كه  مغلوب  جناح  ميان  اين  در 
مقاومت شان را در برابر تعرض و پاپوش دوزى هاى 
و  اند  داده  دست  از  حاكم  جناح  دروغ  و  راست 
شديدا در بيم روزهاى سختى بسر مى برند، اميدى 
هم به حمايت آنچنانى توده هاى مردم ندارند و به 

موقعيت بسيار دشوارى گرفتار آمده اند. 
ظاهرا هيچ نشانى از سازش بين جناح اصالح طلبان 
و جناحى كه فرمان از فرماندهان نظامى مى برند، به 
چشم نمى خورد و جناح راست به هيچوجه كوتاه 
نمى آيد و اهل سازش نيست. دادگاه هاى نمايشى 
قاطعيت  و  كودتاچيان  ناپذيرى  سازش  روزها  اين 
آنها در تسويه حساب هاى جناحى بر سر قدرت را 

يادآور مى شود.
كسى كه كودتاه مى كند مى خواهد بساط را به ميل 
خود بچيند. كودتاى اينها هم از نوع كالسيك نبود 
كه يك شبه همه چيز عوض شود كودتاى اينها از 
نوعى خزنده و ابداعى بود كه كارشان را از خيلى 
وقت پيش شروع كردند و االن هم هر سنگر تازه اى 
را فتح كنند با كسى شريك نمى شوند. ترسى هم 
از رقيب ندارند. كليه نيروهاى سركوب را در اختيار 
هم  مقننه  و  قضاييه  اجرائيه،  قوه  سه  بر  و  دارند 
فتوا  صاحب  هاى  آيت اهللا  غرولند  رانند.  مى  حكم 
گردن  و  گيرند  مى  هيچ  به  هم  را  تقليد  مراجع  و 
كلفت ترين شان را به اندرونى بيت اش فرستاده اند. 
امثال كروبى و موسوى و خاتمى هم بايد اميدوار 
باشد كه پرونده مهدورالدم شان را پى گيرى نكنند 
و اال يا بدرد قطب زاده گرفتار مى شوند يا تا آخر 
و  راز  شان  زمان  امام  با  حصارى  در  بايد  عمرشان 
نياز كنند. اينها حتى شانس اين را هم ندارند كه مثل 

بنى صدر به "هجرت" بروند!
جناح حاكم كه برنامه دارد تا همه اركان و ارگانهاى 
حكومتى را الروبى كند و حتى يك بخشدار متوهم 
اين  نقطه  ترين  افتاده  دور  در  را  طلبان  اصالح  به 
مملكت سركارش باقى نگذارد ترسى هم از رقباى 
شكست خورده اش ندارد. ترس واقعى اين جناح 
آمدند  خشم  به  كه  مردمى  همان  از  است.  مردم  از 
بغص  جستند،  بهره  ها  بااليى  شكاف  و  درز  از  و 

تركاندند، دق لشان را خالى كردند و جنگيدند.
ترس  شود.  مى  بيشتر  بروز  روز  اينها  ترس 
امروزشان بيشتر از روزهاى اول است. به هر اندازه 
براى  شان  تالش  گيرد،  مى  باال  ترسشان  كه  هم 

جنايتكارى هاى بيشتر گسترش مى يابد.
رو  كه  كوچكترى  هاى  تظاهرات  اين  از  اينها 
راست تر كليت نظام و ديكتاتورى را نشانه گرفته اند 
و شعار مرگ بر جمهورى اسالمى مى دهند، بيشتر 
و  كنترل  زير  و  ساكت  كه  وسيعى  تجمعات  از 
رهبرى اصالح طلبان در خيابان ها موج مى زدند، 

در هراسند. 
اينها را جنگ و گريز هاى خيابانى اين روزها كه در 

هر گوشه اى از شهر برپا مى شوند و آزادى زندانيان 
سياسى را سر مى دهند، كالفه كرده است. 

اصالح  و  ليبرالى  توهمات  از  كه  مردمى  از  اينها 
طلبى عبور كرده اند و بجاى "اهللا اكبر" شعار «مرگ 
بر  «مرگ  فقيه»،  واليت  بر  «مرگ  ديكتاتور»،  بر 

جمهورى اسالمى» مى دهند، بوحشت افتاده اند!
پارک ها  در  هفته  هر  كه  داغدارى  مادران  از  اينها 
جمع مى شوند و خواهان مجازات آمرين و عاملين 
كشتار فرزندانشان هستند، مى ترسند! اينها از تجمع 
حامى  مردم  و  سياسى  زندانيان  خانواده  روزه  هر 
آنها در برابر زندان ها و مراكز قضايى مى ترسند! 
اينها از جوانانى كه در خيابان ها و محالت سنگر 
مى  فرارى  را  يان  بسيجى  و  پاسداران  و  مى بندند 

دهند، مى ترسند!
و  مبارزات  از  شكل  اين  و  تجمعات  از  شكل  اين 
اين شعار هاى راديكال و انقالبى، اگر چه وحشت 
مرگ در دل رژيم كاشته است و بايد ادامه يابند و 
كننده  تعيين  و  كافى  هنوز  اما  كنند،  پيدا  گسترش 
نيستند. بايد با اشكال تعيين كننده ترى از مبارزه كار 

اين رژيم را يكسره كرد!
بايد با ايجاد تشكل هاى محل كار و محل زيست 
بستر مبارزاتى متحدانه تر و هماهنگ تر و هدفمند تر 
را فراهم كرد! بايد با اعتصابات عمومى و سراسرى 
مراكز كار و توليد را مختل كرد! بايد با اعتصابات 
كارگرى چرخه توليد سودآورى سرمايه را به خطر 
هاى  واحد  در  عمومى  اعتصابات  با  بايد  انداخت! 
ادارى، آموزشى و خدماتى، انتظام سيستم را مختل 

كرد! 
***

جناح  طيف  داخلى  اختالفات  تر  عريان  بروز  با 
راهكارهاى  از  مردم  عبور  به  توجه  با  و  حاكم 
و  طلبان،  اصالح  كمپ  طلبانه"  "اصالح  و  ليبرالى 
موقعيت  مجدد  ارزيابى  و  مرور  ديگر،  مؤلفه هايى 
با  درگير  مردم  امروز  موقعيت  و  جناح ها  تركيب 

كليت اين نظام، ضرورى و الزم است. 
بد نيست در انتهاى بحث ولو كوتاه، اين موقعيت 

را مرور كنيم:
موقعيت آيات "عظام" و مراجع تقليد

تقليد  مراجع  و  عظام  آيات  براى  كسى  روزها  اين 
تره هم خرد نمى كند. نه مردم دست به دامان شان 
مى شوند و نه آنها توان "دستگيرى" مردم را دارند، 
گذارند  نمى  شان  محل  هم  قدرتمداران  و  دولتيان 
به  نتوانست  هم  طلبان  اصالح  تمسك  و  توسل  و 
ميدانشان بياورد. كارشان پناه بردن به خدا شده است. 
مى كنند  سياست  هم  كه  هم  سپاهيانى  و  سرداران 
بيرنس  خدمت  در  شان  سياست  و  بيزنس،  هم  و 
شان است، نه وقتى براى دستبوس آقايان دارند، نه 
احتياجى هم به رهنمودها و فتواهاى شان دارند. اين 
آقايان ديگر وزنى در فعل و انفعال هاى سياسى و 
ميلياردرهايشان  ندارند.  نظاميان  بنى  يك  حكومت 
هم  شان  بقيه  روزى  و  دارند  را  شان  كسب  و  كار 
از طريق خمس و ذكات مردم آنقدرها هست كه با 
قباله مستغالت شان زندگى انگلى هفت پشت بعد 

از خودشان را هم تأمين كنند.
موقعيت رفسنجانى

و  كنونى  اوضاع  خواندن  بحرانى  با  رفسنجانى 

تندى  واكنش  چنان  فعلى،  دولت  دانستن  نامشروع 
پايگان"  ديگر"بلند  و  كودتاچيان  جانب  از  را 
با  كه  كرد،  دريافت  اى  خامنه  شخص  و  حكومتى 
اظهاراتش  تا  است  كافى  ها  واكنش  از  حد  همين 
را به كيفرخواستى عليه خودش اعالم كنند و تمام 
امتيازات ديروزى و امروزى اش را پس بگيرند و 
به اين هم رضايت ندهند و خواب هاى ديگرى هم 
براى خود و اعضاى خانواده اش ببينند. يار ديرين 
امام و دوست 50 ساله خامنه اى بايد خدا خدا بكند 

كه آخر عمرى سر از زندان در نياورد!
بيم  از  اكنون  بحران"،  دوران  "مرد  اين  رفسنجانى 
تهاجم همه جانبه جناح حاكم و مأيوس از حمايت 
مردم، به روزى افتاده است كه با يادآورى "نوانديشى 
رهبر و انكار شكاف عميق حكومتى در باال  هاى" 
«به قول خودش وجود يك بحران جدى» و كوچك 
نمايى كردن اختالفات جدى در باالترين ارگانهاى 
نحوه  سر  بر  اختالفاتى  به  آن  تخفيف  و  حكومتى 
اين  از  بيشتر  كه  است  اميدوار  انتخابات،  برگزارى 
خوار و حاشيه نشين اش نكنند و اظهاراتش را در 
حد پيشنهاداتى براى حل مشكالت نظام به حساب 

آورند!
موقعيت كلى اصالح طلبان

بسيار  طلبان  اصالح  برجسته  هاى  چهره  موقعيت 
بدتر از موقعيت رفسنجانى است. خاتمى و موسوى 
و كروبى اين بيچاره هاى شكست خورده كه پاره 
تن اين نظام بودند روزهاى سختى را در پيش دارند. 
مغضوب  اينها هم بايد خدا خدا كنند بيش از اين 
جناح رقيب نشوند و به «تير غيب» گرفتار نشوند. 
بايد خدا خدا كنند سر از زندان در نياورند و «دوا 

خور» نشوند! 
جناح رقيب به محض جا خوش كردن، همه اعوان 
پاک  حكومتى  مناصب  از  را  دسته  اين  انصار  و 
خواهد كرد. جناح حاكم اگر از "شر" مردم خالص 
شود، حتى نخواهد گذاشت كدخدا هاى دهات دور 

افتاده هم از اصالح طلبان باشند.
تداوم كشمكش هاى دو جناح هيچگاه به سازشى 
كه اصالح طلبان را به موقعيت گذشته شان برگرداند 
بايد  يكى  و  است  آخر  جنگ  جنگ  انجامد.  نمى 
تكليف دومى را به نفع خود يكسره كند. بازنده اين 
جنگ، اصالح طلبان اند. اما غلبه جناح حاكم به اين 
رژيم  با  مردم  جنگ  اند.  برنده  آنها  كه  نيست  معنا 

كماكان ادامه دارد!
بهمان اندازه كه توهم مردم به اصالح طلبان ريخته 
اراده  به  كه  آنها،  فراخوان  به  نه  مردم  و  شود  مى 
آيند؛  ميدان  به  خود  مطالبات  تحقق  براى  و  خود 
روزهاى اول  بهمان نسبت هم از "تند روى هاى" 
وارد  گرايى  مصلحت  در  از  و  آيند  مى  كوتاه  شان 
مى شوند. اينها تلويحا موقعيت جديدشان را پذيرفته 

اند، اما رقيب دست بردارشان نيست! 
كه  ميرحسين موسوى، اين پرچمدار "جنبش سبز" 
چتفه دور گردن مى انداخت و سوار بر موج خشم 
توده ميليونى مردم براى ابطال انتخابات و تا "تحقق 
خواست مردم" از "فدا كردن جانش دريغ نداشت"، 
رژيم  سوى  از  وحشيانه  سركوب  شاهد  كه  اكنون 

امان  در  هم  خودش  عزيز  جان  و  است 
نيست و مردمى را در حمايت و پشتيبانى 
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كال  و  خود  هاى  سياست  و  اهداف  از 
جريان شان پشت سر ندارد تا جناح رقيب 
را تحت فشار بگذارد، در مقام ناصحى كه 
و  هارت  است  اسالمى  جمهورى  سرنوشت  نگران 
و  نظام  حفظ  براى  هشدار  حد  تا  را  هايش  پورت 

قانون گرايى تقليل داده است. 
اصالح طلبان، مأيوس از حمايت مردم و مرعوب از 
قدر قدرتى جناح رقيب بيشترين تالششان اينست 
كه وضعيت فعلى شان وخيم تر از پيش نشود، و اگر 
اينجا و آنجايى همنوايى هاى ضعيفى براى برخى 
از مطالبات مردم از قبيل آزادى بازداشت شدگان و 
آزادى مطبوعات مى كنند، در واقع خواهان آزادى 
هم جناحى ها و هم خط هاى خود نظير نبوى ها 
و تاجزاده ها و روزنامه ها و سايت هاى خودشان 
اند. اينها بهيچوجه خواهان آزادى بدون قيد و شرط 

كليه زندانيان سياسى نيستند!
نه  بينند،  مى  قدرت  قدر  را  خود  كه  گرايان  اقتدار 
هم  عمال  بلكه  نيستند،  زنى  چانه  به  حاضر  تنها 
بدست  خواستند با  كه مى  رقبايشان را  مى خواهند 
گرفتن ابتكارات اعتراضات مردم «از پايين» به باال 
فشار بياورند، و نظريه معروف حجاريان را «فشار 
از پايين، چانه زنى در باال» به اجرا درآورند، چنان 
بر  كه  برانند؛  حاشيه  به  و  بگذارند  فشار  تحت 

خاستنى نباشند.
طلبان  اصالح  جبهه  گذرد  مى  زمان  كه  چه  هر 
و  طرفداران  از  بروز  روز  شود.  مى  تر  شكننده 
هوا داران و رهروانشان كم تر مى شود. بهمان اندازه 
كمتر مى شود و مردم اميد  كه اتكاء شان به مردم 
شان را از آنها مى گيرند، به همان اندازه هم انسجام 
بين  از  هايشان  خوانى  مخالفت  هاى  هماهنگى  و 

مى رود.
مردم در جريان خيزش اخير خود متوجه شدند كه 
اتكاء  قابل  اندازه  چه  تا  و  اند  قماشى  چه  از  اينها 
هستند. آنها لب مردم را دوختند و صداى مردم را 
خفه كردند و راه مردم را كج نمودند تا نظامشان و 

اسالم شان و خط امامشان خدشه نبيند.
اينها ديگر اين مردم را پشت سر خود ندارند و از 
خانه  كى  كه  باشند  داشته  را  بيم  اين  بايد  پس  اين 
شان را دق الباب كنند و به اطالعات و دادگاهشان 
بكشانند و پرونده انقالب مخملى شان را به جريان 

بيندازند.
حد  در  كه  كند  ارفاق  اينها  به  حاكم  جناح  اگر 
صاحبان يك روزنامه و چند سايت اينترنتى و حد 
اكثر احزاب موجودشان ورجه ورجه اى بكنند و گاه 

گدارى نقى بزنند، بايد كاله شان را هوا بياندازند. 
موقعيت جناح حاكم

واحدى  جبهه  كه  نظاميان  دسته  و  دار  چه  اگر 
دارند و در جريان كودتاى نظامى شان يكدست و 
يكپارچه ظاهر شدند و در تالش اند كه در اولين 
را  رقيب  جناح  بقاياى  و  آثار  تمامى  به  ها  فرصت 
در مراكز حساس و غير انتخابى به خارج از دايره 
هنوز  حال  اين  با  برانند،  ادارى  و  حكومتى  قدرت 
كسانى از درون خارج مى زنند و كلنجار هاى شان 

را نمى توانند درز بگيرند. 
بحران سياسى و حكومتى با رو شدن موارد جديد 
روزمره اى عمق بيشترى مى گيرد. شكاف بااليى ها 

فراتر از دوجناح است. فرمان اخير خامنه اى مبنى 
بر عزل مشايى و اكراه احمدى نژاد از پذيرش آن و 
نامه تند «جامعه مهندسين» عليه احمدى نژاد و عزل 
اژه اى توسط احمدى نژاد و حمايت 210 نماينده 
بحران  عمق  گوياى  همگى  و...  اى  اژه  از  مجلس 

سياسى حكومتى اين دوران است.
االن هر كسى مى داند كه قدرت نظاميان آنقدر باال 
گرفته كه خط رهبر جز در مواردى مصلحتى نافذ 
و  است  واقف  امر  اين  به  هم  رهبر  خود  نيست. 
خودش را خراب نمى كند كه بى حساب و كتاب 

امر كند و حكم بدهد. 
حكومتى  بحران  يك  با  اينكه  عليرغم  حاكم  جناح 
رو به تزايدى رو برو است، اما جملگى بر سركوب 
و  دارند  نظر  اتفاق  معترض  مردم  هاى  توده  خشن 
همه توجيه اند كه نبايد در برابر مردم كوتاه بيايند و 
از هيچ جنايتى نبايد دريغ داشته باشند. آنها مى دانند 
كه جنگ جنگ آخر است واگر مى خواهند بمانند و 

بچاپند بايد بگيرند و بكشند. 
بنابراين، اين جنايتكاران تا وقتيكه زورش را داشته 
باشند كما كان موج دستگيرى ها، اعدام ها، شكنجه 
ها، اعتراف گيرى ها را در نهايت بيرحمى با شدت 

تمام اعمال مى كنند.
موقعيت جريانات سياسى چپ

اختالفات  بدليل  چپ  سياسى  جريانات  متأسفانه 
استراتژى سياسى و رگه هايى از سكتاريسم، هنوز 
و  مشترک  كارهاى  مشتركاتشان  حول  اند  نتوانسته 
هماهنگى انجام دهند! حتى هنوز موفق نشده اند بر 
سر مشتركات شان هم، بيانيه مشتركى صادر كنند! 
چپ  سياسى  جريانات  همه  كه  اينجاست  جالب 
مه  ماه  اول  برگزارى  جريان  در  كارگران  اينكه  از 
مشترک  قطعنامه  و  آيند  گردهم  اند  توانسته  امسال 
همكارى  ضرورت  درک  و  زنند  مى  كف  بدهند، 
خود؟!  اما  ستايند.  مى  را  كارگران  عمل  اتحاد  و 
سؤال اين است كه آيا جريانات سياسى چپ عليرغم 
عليرغم  و  سياسى  استراتژى  اختالف  درجه  هر 
ارزيابى هاى متفاوت شان از رويدادهاى جارى، نمى 
صميمانه اى  هاى  همكارى  مشتركاتشان  حول  بايد 
باشند؟!  داشته  معينى  هاى  عمل  اتحاد  قالب  در 
جريانات  پراتيك  و  عمل  كه  است  اين  واقعيت 
و  آنهاست  سياسى  استراتژى  از  متأثر  سياسى 
نزديك  هم  به  مكانيكى  طور  به  را  آنها  نمى توان 
مشترک  عمل  اتحاد  و  كار  توقع  آنها  از  و  ساخت 
كه  دارد  خود  جاى  اما  داشت.  اى  زمينه  هر  در 
اشتراک  وجوه  مبناى  بر  كه  داشت  توقع  آنها  از 
نظرى و سياسى شان، سطحى از همكارى و اتحاد 
بگذارند.  خود  كار  دستور  در  را  معين  هاى  عمل 
اين توقعى است عملى و در عين حال پاسخى است 
ضرورى به نيازى جدى! چنين ضرورتى از جنس 
همان ضرورتى است كه كارگران را در جريان اول 
سياسى  اختالفات  از  سطح  هر  عليرغم  امسال  ماه 
و  آورد  هم  گرد  مشترک  اى  قطعنامه  حول  شان 
موفقيتى به موفقيت هاى جنبش كارگرى اضافه كرد. 
سياسى  اختالفات  اسالمى  جمهورى  با  رابطه  در 
جريانات سياسى چپ در هر سطحى كه باشد، همه 
اين باور مشترک را دارند كه جنايت هاى اين روزهاى 
اين رژيم به اوج خود رسيده است. آيا همه جريانات 

چپى كه اين باور مشترک را دارند، شايسته نيست كه: 
با بيانيه هاى مشتركى اين جنايات را محكوم كنند، 
از مبارزات دالورانه مردم حمايت كنند، فورى ترين 
كنند،  مطالبه  را  مردم  هاى  خواست  ترين  عاجل  و 
فراخوان به عمل هاى مشتركى در داخل بدهند، تحريم 
سياسى جمهورى اسالمى را از دولت ها بخواهند و...
باورهاى  چارچوب  در  موارد  اين  گيرى  پى  اگر 
مشترک جريانات سياسى چپ مى گنجد، چرا نبايد 
شد؟! همصدا  و  همراه  شان  گيرى  پى  براى  عمًال 

موقعيت مردم
و  شديدا  اينكه  با  دارند.  اى  ويژه  موقعيت  مردم 
بى رحمانه سركوب مى شوند، اما همچنان نبرد كنان 
در ميدان اند. اكنون هر دو جناح كودتاچى و بازنده، 
اين  از  هاى  آمدن  خيابان  به  كه  دانند  مى  بوضوح 
پس مردم از جنسى ديگر و براى چيزهاى ديگرى 

است. 
و  انتخاباتى  تقلب  به  اعتراض  از  مردم  مبارزات 
براى ابطال آن به مبارزه براى تحقق مطالبات شان 
و ضديت با كليت رژيم و نظام، شيفت كرده است. 
اهداف  با  و  دارند  سر  در  ديگرى  سوداهاى  مردم 

ديگرى مبارزات اعتراضى شان را پى مى گيرند. 
با علم به اين واقعيت است كه هر دو جناح رژيم 
بيشتر از آنكه به عمق كشمكش هاى خود بيانديشند، 
نگران اوجگيرى مبارزات مستقل و از كنترل خارج 
شده اصالح طلبان و جريانات ليبرالى اند. از همين 
روست كه جريان حاكم در حال حدادى كردن همه 
ابزارهاى سركوبش است و اصالح طلبان هم فقط 

پند و اندرز امنيتى به مردم مى دهند.
ادامه بحران سياسى و حاد تر شدن كشمكش هاى 
براى  بيشترى  هاى  فرجه  حاكميت،  دستگاه  درون 
بهره بردارى مردم از اين شكاف ها را بوجود آورده 
است كه بايد از آن بهره جست. اين وضعيت به نفع 
انقالبى  آلترناتيوى  اينكه  مگر  شود  نمى  تمام  مردم 
نخواهد  شكل  آلترناتيو  اين  و  گيرد  شكل  قوى  و 

گرفت مگر طبقه كارگر به ميدان آيد. 
تا  است  نموده  فراهم  را  امكان  اين  فعلى  وضعيت 
مايه  و  دهد  نشان  را  قدرتمندش  حضور  طبقه  اين 
اجتماعى  هاى  تشكل  و  جامعه  آحاد  كل  دلگرمى 
شكل گرفته و در حال شكل گيرى شود و بر روند 
پيشروى هاى مبارزات اجتماعى نقش تعيين كننده 

داشته باشد. 
به هر درجه اى كه اين طبقه سازمانيافته و متشكل به 
ميدان آيد به همان درجه كفه توازن قوا به نفع غلبه 
نظاميان  وحشى  و  هار  دولت  توحش  و  برتهاجم 
سنگين تر مى شود و راه سرنگونى اين دولت و كل 

نظام را هموارتر مى كند.
اگر كارگران متشكل به ميدان آيند و ديگر تشكل هاى 
در  بيشترى  نفس  به  اعتماد  با  اجتماعى  راديكال 
خيابانى  نمايشات  بر  عالوه  و  يابند  حضور  ميدان 
زنجيره  و  كنند  تجربه  را  مبارزه  از  ديگرى  اشكال 
در  سراسرى  و  محلى  بزرگ  و  كوچك  اعتصابات 
و  كليدى  مراكز  كارگران  و  شوند،  گذاشته  دستور 
توليدى در اين اعتصابات نقش داشته باشند، نه تنها 
بر تعرضات افسار گسيخته رژيم لگام خواهند زد، 

كه همزمان برخى از خواست هاى سياسى 
تحميل  هم  را  خود  اقتصادى  ـ  صنفى  و 
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خواهند كرد.
كل  زمانى  محلى  و  كوچك  اعتصابات 
جنبش را تقويت خواهد كرد كه حمايت 
جدى و عملى كارگران مراكز توليدى و خدماتى 
بزرگ را پشت سر خود داشته باشد. در غير اين 
به  تعرضى  هر  با  محلى  و  كوچك  مراكز  صورت 
تعطيل كشانده مى شوند و خيلى از كارگران بيكار 
و ميل به اعتصاب در ميان آنها تضعيف مى گردد.

در فاز جديد جنبش توده اى كه آغاز شده است، 
تنها با به ميدان آمدن كارگران متشكل به مثابه يك 
طبقه در هيئت تشكل هاى صنفى و سياسى مستقل 
پاسخ  را  جارى  جنبش  معضالت  توان  مى  خود، 

گفت. 
تنها اين طبقه است كه به اعتبار اهداف و نيازهاى 
طبقاتى اش و در اختيار داشتن اهرم هاى مبارزاتى 
اقشار  ديگر  از  فراتر  توانست  خواهد  مؤثرترى، 
دموكراتيك  آزاديهاى  براى  مبارزه  در  اجتماعى 

مصمم و پيگير باشد.
در  را  خود  مردم  اجتماعى  اقشار  كه  شرايطى  در 
نبردى  آماده  رژيم،  برابر  در  دوم  خيزش  قالب 
پيروزى شان در  اميدوارى به  كنند،  كارسازتر مى 
اين جنگ، در گرو اين است كه با چه سرعتى طبقه 
رأس  در  و  آمد  خواهد  ميدان  به  متشكل  كارگر 
جنبش هاى شان قرار مى گيرد و پيروزى مبارزات 

شان را تضمين مى كند؟!
اجتماعى  راديكال  هاى  تشكل  مقياسى  چه  در 
هاى  رهنمود  از  متأثر  را  خود  اجتماعى  حضور 
شان  زندگى  و  كار  هاى  محيط  در  كارگر  طبقه 
مطالبات  و  خواست  بر  و  گذارند  مى  نمايش  به 

مشترک و سراسرى شان پاى مى فشارند؟! 
بى گمان تحقق مطالبات مردم، شركت توده وسيع 
ترى از آنها را مى طلبد. اين وظيفه كمونيست هاست 
كه پتانسيل انقالبى و مبارزه جويانه مردم آزاديخواه 
و برابرى طلب را سازمان دهند و بكار اندازند و 
خواست  حول  را  اجتماعى  راديكال  هاى  جنبش 
هاى كارگران، زنان، دانشجويان و جوانان، معلمان، 
پرستاران و ديگر اقشار تهيدست جامعه به حركت 
ترين  عاجل  و  ترين  فورى  تحقق  بر  و  آورند  در 
عاجل:  بسيار  خواست  دو  جمله  از  شان  مطالبات 
و  سياسى  زندانيان  كليه  شرط  و  قيد  بى  «آزادى 
لغو اعدام» به عنوان دو خواست همين امروزشان، 

پافشارى كنند.
اكنون اين اميدوارى بيش از هر زمان ديگرى است 
كه طبقه كارگر با بهره گيرى از زمينه هاى مساعد 
ترى كه فراهم شده است بسرعت خود را سازمان 
دهد و به ميدان آيد و رسالت تاريخى طبقاتى خود 
را نشان دهد و رهبرى خود را بر مبارزات جارى 

اعمال كند.
اگر طبقه كارگر و كمونيست ها و جريانات چپ 
چند  اختالفات  از  نتوانند  مقطع  اين  در  راديكال 
حكومت  و  جويند  سود  رژيم  اين  درون  جانبه 
پيشروى  بستر  و  گيرند  ضرب  زير  را  زده  بحران 
فرصت  يك  سازند،  هموار  را  بزرگترى  هاى 
تاريخى بزرگى را از دست مى دهند! اين فرصت 
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 امروزه و با گسترش مبارزات و اعتراضات توده اى 
و  احزاب  واقعى  چهره  اسالمى  جهمورى  عليه 
زير  را  خود  اى  دوره  در  كه  بورژوايى  جريانات 
اسالمى  جمهورى  عريان  سركوب  و  ديكتاتوريت 
پنهان كرده بودند، روشن تر عيان مى شود. احزابى 
در  و  اند  خويش  طبقاتى  ماهيت  افشاگر  خود  كه 
مقاطعى از سه دهه حاكميت مستبدانه و سركوبگرانه 
جمهورى اسالمى، مدافعين جمهورى اسالمى بوده  
فدائيان  و  توده  حزب  اند.  ايستاده  آن  كنار  در  و 

اكثريت از جمله اين احزابند. 
نظريات و عملكرد كنونى طيف توده اى- اكثريتى 
ياد آور نقش و جايگاه اين طيف در دوران انقالب 
امپرياليست  ضد  با  طيف  اين  كه  آنزمان  است،   57
آنان  كنار  در  اسالمى  جمهورى  و  خمينى  ناميدن 
از  بعد  دوران  لحظات  تمام  در  و  گرفتند،  قرار 
شعار  كردند،  دفاع  سركوبگر  رژيم  اين  از  انقالب 
« مسلح شدن سپاه پاسداران به سالح هاى سنگين» 
سر دادند و تحت لواى مبارزه با «ضد انقالب»، پا 
به پاى پاسداران اسالمى و وزارت اطالعات رژيم 
اسالمى به شناسائى  نيروهاى انقالبى طيف چپ و 

سوسياليست مشغول شدند.
اسالمى  جمهورى  اين  كه  بود  اين  تاريخ  تلخ  طنز 
و  سركوبگرانه  ددمنشانه،  ماهيت  دليل  به  كه  بود 
ضد كمونيستى كه داشت به اين مدافعين پرشور و 
بى اجر و مواجب هم رحم نكرد و در يورش هاى 
احزاب  عليه  خو،  درنده  رژيم  اين  كه  وحشيانه اى 
كمونيست  و  چپ  سازمان هاى  بويژه  و  مخالف 
تدارک ديد، تعداد زيادى  از همين طيف توده اى 
هاى  جوخه  به  سپس  و  دستگير  نيز  را  اكثريتى  و 

اعدام سپرد. 
و  ايران  اخير  دهه  سه  تاريخ  از  طيف  اين  اينكه 
درسى  هيچ  اسالمى  جمهورى  سركوبگرى هاى 
نگرفته و اوضاع سياسى كنونى ايران، كه از يكسو  
عبارت باشد از تشديد كشمكش جناحهاى حكومتى  
مبارزات  گسترش  انداز  چشم  ديگر  سوى  از  و 
اجتماعى عليه كليت جمهورى اسالمى، آنان را دگر 
بار به همان نقش و جايگاهى كه بعد از انقالب 57 
در رابطه با دفاع از جمهورى اسالمى داشتند، قرار 
مشخصه  و  معرف  بلكه  نبوده  معرفتى  است،  داده 

ماهيت بورژوايى آنان است. 
مسئله اين نيست كه طيف توده- اكثريت در دوران 
انقالب 57 وابسته به شوروى سابق بودند. اما وجود 
اين طيف در ايران و اينكه آنان به مبلغين جمهورى 
سياست هاى  از  نشانه اى  شدند  تبديل  اسالمى 
جنگ  بطن  در  كه  بود  سابق  شوروى  امپرياليستى 
امپرياليستى شرق و  سرد و رقابت هاى قدرت هاى 
حفظ  براى  كه  مى دادند  شكل  را  احزابى  غرب،  
حاكم  دولت  گويى  مجيز  به  را  آنان  خود،   منافع 

در كشورى كه بزعم آنان مى خواستند تا آن كشور 
را بسوى خود بكشانند و به آن ترتيب حيطه نفوذ 
كشورهاى تحت سلطه شوروى را گسترش دهند.  

شوروى سابق مضمحل شد، ولى طيفى كه منشاءاش 
گذاشت.  بجاى  ايران  در  را  بود  خواستگاه  همان 
طيفى كه تماما در كنار جمهورى اسالمى و مدافع و 
مبلغ آنست. طيفى كه همين امروز و بعد از سه دهه 
به نيروهاى انقالبى و كمونيست پرخاش مى كند و 
شهرهاى  در  اخير  اعتراضات  و  اجتماعى  مبارزات 
مى دارند  عرضه  روايتى  همان  به  را  ايران  بزرگ 
ارائه  خاتمى  محمد  و  موسوى  حسين  مير  كه 
به  خود  تعلق  دادن  نشان  براى  كه  طيفى  مى دهند. 
جناح اصالح طلب جمهورى اسالمى با لباس سبز 
كه معرفه طرفداران آن سيد بزرگ اصالح طلب و 
رئيس جمهور قبلى جمهورى اسالمى است خود را 
مى آرايند و همرديف طرفداران مير حسين موسوى 
را  نژاد  احمدى  كه  هستند  ليستى  آن  كننده  امضاء 

رئيس جمهور خود نميدانند. 
جمهورى  عليه  اكثريتى ها   – توده  طيف  اعتراض 
به  آنان  راديكاليسم  تمام  بلكه  نيست،  اسالمى 
و  موسوى  امثال  كه  مى شود  خالصه  اعتراضاتى 
شخص  و  نژاد  احمدى  عليه  كروبى  و  خاتمى 
عليه  اعتراضشان  مذكور  طيف  اين  دارند.  خامنه اى 
سركوبگر  نيروهاى  ساير  و  پاسداران  سپاه  وجود 
اينست  اعتراضشان  بلكه  نيست،  اسالمى  جمهورى 
سركوب  و  كردن  مقابله  با  پاسداران  سپاه  كه 
ديگر  شهرهاى  و  تهران  در  اى  توده  تظاهرات هاى 
اعتماد مردم نسبت به اين ارگان سركوبگر را كاهش 

داده است. 
اسالمى  رژيم  طلب  اصالح  جناح  اينكه  اعتبار  به 
ايران، از مدافعين خردمند تر ادامه حاكميت جمهورى 
اسالمى هستند؛ چون آنان نسبت به بيزارى عمومى 
عليه كليت جمهورى اسالمى واقف تر بوده و خطر 
سقوط كل نظام را بهتر از جناح ديگر درون حكومت 
حس كرده اند، همه تالش آنان براى به كنترل در 
آوردن و خنثى كردن مبارزات و اعتراضات اجتماعى 

مردم عليه جمهورى اسالمى است.  
رژيم  درون  طلب  اصالح  جناح  اينكه  اعتبار  به 
اسالمى هدفش حفظ  جمهورى اسالمى  و قوانين 
طيف  اين  اصلى  سخنگويان  تمام  و  است  اسالمى 

اينرا با صداى بلند فرياد ميزنند. 
به اعتبار فاكتهاى فوق، طيف توده اى – اكثريتى كه 
به سخنگوى جناح اصالح طلب تبديل شده است، 
اهداف سياسى- تبليغى اين طيف تحكيم موقعيت 
اين  اختالفات  و  است  اسالمى  جمهورى  كليت 
طيف در رابطه با جمهورى اسالمى، در چهارچوب 

رژيم  اين  از  جناحى  كه  است  اختالفاتى 
عليه جناح دارد.  

هراس اپوزيسيون بورژوايى
 از  گسترش مبارزات توده ها عليه رژيم!

بهروز ناصرى
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جناح هاى  بين  جدال  در  اكثريت   – اى  توده  طيف   
از  و   ايستاده  حكومتى  طلبان  اصالح  كنار  در  حكومتى 
موسوى بعنوان چهره انقالبى ياد مى كنند و در تمام دل 
اعتماد  «عدم  مورد  در  اسالمى  جمهورى  سران  كه  نگرانى هايى 
را  خود  پاسداران»  سپاه  چهره  شدن  دار  «لكه  و  نظام»  به  مردم 
شريك مى دانند و اطالعيه هايى كه اصالح طلبان حكومتى صادر 
مى كنند قبل از هر جايى، در مطبوعات و رسانه هاى اين طيف 

منعكس مى شوند. 
راديكاليزه شدن مبارزات توده اى عليه همه جناح هاى جمهورى 
شامل  هم  را  ها  اكثريتى  اى-  توده  طيف  عليه  مبارزه  اسالمى، 
مى شود. همان نقشى كه اين طيف در اوايل انقالب 57  در رابطه 
در  هم  امروز  كردند،  ايفاء  اسالمى  جمهورى  موقعيت  تحكيم  با 
شرايطى كه  كارگران و توده هاى محروم بيزارى خود از اين سيستم 
را آشكارا بيان مى دارند، با توهم پراكنى نسبت به  جناح هاى اصلى 
تاريخ  آن  عمال  درگير،   جناح هاى  از  يكى  تبليغ   و  رژيم  درون 

ننگين همكارى با جمهورى اسالمى را تكرار مى كنند. 
و  كارگر   طبقه  اسالمى،  جمهورى  حاكميت  دهه  سه  طول  در 
سياسى  اقتصادى،  بار  مشقت  شرايط  تحت  زحمتكش  هاى  توده 
و اجتماعى زندگى و مبارزه كرده اند. كسب ابتدائى ترين حقوق 
مستلزم مبارزه اى پيگير بوده و فعالين كارگرى و سياسى تحت 
پيگرد قرار گرفته و روانه زندانها شده اند. فعالينى كه  به جرم بيان 
و دفاع از خواست ها و مطالبات كارگران، دانشجويان و...  دستگير 

و شكنجه شده اند. 
اولين گام در راستاى كسب حقوق و داشتن يك زندگى انسانى، 
از بين رفتن و سرنگونى جمهورى اسالمى است. هيچ ناجى اى 
از آسمان نازل نمى شود تا كارگران و توده هاى تحت ستم را از 
مصيبت ها و مشقات امروزين نجات دهد. هيچ دولت غربى موافق 
انقالب توده هاى تحت ستم عليه جمهورى اسالمى نيست.  تنها 
كارگران و توده هاى تحت ستم  ميليونى با مبارزه شان مى توانند 
سخنگوى  و  نماينده  اين  اسالمى  جمهورى  كه  توقى  از  را  خود 
سرمايه و سرمايه داران بر گردنشان آويزان كرده است رها كنند. 

رها شدن از دست رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمى ضرورت 
سازمانيابى و تشكل را ده چندان مى كند.  هم تشكل و هم خواست 
مشخص و روشن سطح كنونى مبارزات توده اى را گامها به جلو 

سوق مى دهد. 
در اوضاع سياسى كنونى ايران علم كردن مطالباتى از قبيل:

پيشرو  جنبش هاى  ساير  و  كارگران  سازمانيابى  و  تشكل  حق 
سياسى،  زندانيان  آزادى  و  دولت   از  دين  جدايى  اجتماعى،  
نموده  راديكالتر  را  اسالمى  جمهورى  عليه  اى  توده  مبارزات 
و  كارگر  هاى  توده  نفع  به  را  اى  توده  كنونى  مبارزات  مسير  و 

زحمتكش كاناليزه مى نمايد.  
طلبان  سلطنت  تا  اكثريت   – توده  طيف  از  بورژوائى  اپوزيسيون 
مبارزات  در  نهفته  پتانسيل  از  هراس  در  ناسيوناليست  احزاب  و 
از پايين توده ها براى تعيين تكليف نهايى با مذهب و حكومت 
و  پراكنى  توهم  با  سركوبگرى،  و  ريا  و  دروغ  مظهر  اين  مذهبى 
خاک به چشم توده ها پاشيدن، به حفظ وضع موجود برمى آيند، 
زيرا كه با راديكال شدن هر چه بيشتر مبارزات توده اى طى روند 
مطالبات  و  خواست ها  شدن  اجتماعى  با  و  جريان  در  پروسه  و 
رانده  حاشيه  به  پيش  از  بيش  آنها   ، كمونيست ها  سوسياليستى 

مى شوند. 
مكمل  بورژوايى   اپوزيسيون  و  اسالمى  جمهورى  عليه  مبارزه 
يكديگرند و شرايط كنونى  افشاءگرى در هر دو عرصه را براى 

كمونيستها ضرورى مى سازد.                 
                             2  آگوست 2009
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بحران جهانى و مبارزات كارگران
فروكش  از  كارشناسان  از  بعضى  اينكه  با 
كردن بحران اقتصادى در جهان سرمايه دارى 
صحبت مى كنند، با اين حال هر روز بر تعداد 
اينجا  مى شود. در  افزوده  جهان  بيكاران در 
كارى  مركز  چند  كارگران  العمل  عكس  به 
در فرانسه به توطئه هاى كارفرماها در جهت 

بيكار كردن كارگران اشاره مى شود.
دارد  كار  نيروى  ميليون   28 حدود  فرانسه 
از    2009 ژوئن  در  آمار  آخرين  طبق  كه 
هزار  و 550  ميليون  دو  از  بيش  تعداد  اين 
نفرشان بيكارند. تمام پيش بينى ها نشان از 
افزايش اين آمار در آينده دارد. فدراسيون ها 
و اتحاديه هاى كارگرى تا كنون دو اعتصاب 
در  ميليونى  چندين  تظاهرات  و  عمومى 
سراسر كشور ترتيب داده و خواهان اقدامات 
دولت رئيس جمهور ساركوزى براى ايجاد 
مراكز  در  نيز  كارگران  خود  شده اند.  شغل 
براى  و  سازى  بيكار  عليه  كارى  مختلف 
ايجاد شغل دست به اعتصابات گوناگون و 
اشغال مراكز كارى خود زده اند. اين اقدامات 
در  سرمايه گذارى  به  را  دولت  تاكنون 
اتحاديه ها  و  كارگران  نظر  مورد  عرصه هاى 
به  دولت  اعتناى  عدم  است.  نكرده   وادار 
از  بخشى  تا  شده  سبب  كارگران  خواست 
كارگرانى كه شغلشان در خطر از بين رفتن 

مى باشد دست به اقدامات حادى بزنند.
المللى  بين  سايت  "وب  خبر  طبق 
مركز  چند  كارگران  جهانى"  سوسياليسم 
كارى در فرانسه، كه تهديد شده بودند بدون 
گرفتن هيچ غرامتى بيكار خواهند شد، مواد 
منفجره در انبارها و دستگاه هاى كارخانه ها 
و مراكز كارى خود گذاشته و تهديد كردند 
در صورت عدم توجه به مطالباتشان آنها را 

منفجر خواهند كرد.
كارخانه هاى  از  يكى  در  شاغل  كارگران 
تعطيل شده  قطعات اتومبيل در شهر صنعتى 
نئو فابرى New Fabris در اواسط جوالى 
مواد منفجره در دستگاهها تعبيه كردند. آنها 
پژو،  و  رنو  يعنى  مركز،  اين  صاحبان  از 
خواسته اند تا  31 جوالى يا به هر يك از 
2 هزار و 4 صد كارگر بيكار شده 30 هزار 
يورو غرامت پرداخت كند و يا با انبارها و 
كارخانه اى منفجر شده روبرو گردند. اين دو 
مجتمع اتومبيل سازى در ماه ژانويه امسال 
دهندگان  ماليات  پول  از  يورو  ميليارد   6
كرده   دريافت  كمك  عنوان  به  فرانسوى 
بودند به اين شرط كه كسى را بيكار نكنند.

ارتباطات  مجتمع  كارگران  جوالى   14 در 
"شاتر فور" در نزديكى پاريس تهديد كردند 
كه اگر كارفرما مجتمع را ببندد آنرا منفجر 
تمام  در  را  منفجره  مواد  آنها  كرد.  خواهند 
مجتمع تعبيه كرده بودند. آنها پس از عقب 
جوالى  روز 15  در  را  مواد  كارفرما  نشينى 

جمع آورى كرده و از مجتمع خارج كردند.  
طبق خبر لوموند به نقل از اتحاديه  كارگران 
صاحب اين مركز 14 ميليون يورو از بودجه  
اين بخش را به مركزى در كانادا منتقل كرده 

است.
كارگران قطعات خودرو سازى در "فاوله"، 
بدون  اخراج  به  تهديد  كه  بوردو،  نزديك 
غرامت شده بودند پس از 57 روز اعتصاب 
تهديد كردند كه كارخانه را منفجر خواهند 
تا  شد  حاضر  جوالى   15 در  كارفرما  كرد. 
يورو  هزار   16 شده  اخراج  كارگر  هر  به 
بپردازد. كارگر با اين پيشنهاد مخالفت كرده 
 30 پرداخت  بر  مبنى  خود  خواست  بر  و 
كارفرما  سرانجام  فشردند.  پاى  يورو  هزار 
مصمم  اراده  برابر  در  جوالى   19 روز  در 
كارگرانى كه پشتيبانى وسيع هم طبقه اى ها و 
مردم آزاده منطقه  را داشتند سر فرود آورد.  
كه  مى دهد  نشان  نمونه وار  حادثه   چند  اين 
كارگران فرانسه به كارفرماها اجازه نمى دهند 
كه از شرايطى بحرانى نظام سرمايه دارى براى 
گرفتن كمك هاى مالى چند ماليارد يوروئى 
را  كارگران  همانحال  در  و  كنند  استفاده 
سنگفرش  به  غرامتى  هيچ  دادن  بدون 
خيابان ها بسپارند. كارگران در مصاحبه هاى 
متعدد با روزنامه هاى پر تيراژ تاكيد كرده اند 
كه آنها ترجيح مى دهند تا حقوق خود را از 
بياورند.  دست  به  متعارف  شيوه هاى  طريق 
مقامات  اعتنائى  بى  با  اعتصابات  وقتى  اما 
و سرمايه داران روبرو مى شوند و به هنگام 
اشغال مراكز كارى كل قوه  قضائيه و نيروهاى 
در  مى شتابند  كارفرماها  كمك  به  انتظامى 
به  ندارند  چاره اى  كارگران  صورت  اين 
متوسل  مبارزه  حادتر  اشكال  به  اينكه  جز 
را  ساركوزى  محافظه كار  دولت  آنها  شوند. 
دولت  اين  مى دانند.  كارفرمايان  خدمتگزار 
و  بانكداران  به  يورو  ميليارد  صدها  تاكنون 
جهت  همين  به  و  كرده  كمك  كارفرمايان 
قرار  مردم  نفرت  مورد  بيشتر  روز  به  روز 
مى گيرد. طبق آخرين نظر سنجى ها 59 در 
صد از اهالى فرانسه از شيوه  كار و اقدامات 

دولت ناراضى هستند. 
كارگران فرانسه تا كنون گذشته از تظاهرات 
و اعتصابات گسترده در مواردى كارفرمايان 
و مديران ارشد را در محل كار خود زندانى 
مطالبات  تا  كرده اند  مجبور  را  آنها  و  كرده 
بر حق كارگران را برآورده  كنند. اين عمل 
كارگران فرانسه مورد پشتيبانى اكثريت مردم 
ماشين  به  منفجره  مواد  بستن  گرفت.  قرار 
انبارها  وسايل  و  شده  تمام  كاالهاى  آالت، 
شده  اتخاذ  تاكتيك هاى  از  نوع  آخرين 

توسط كارگران است.
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       نگاهى به نشست خاتمى با تنى چند از نمايندگان مجلس
                                      

 فرشيد شكرى

آفتاب  سياسى  گروه  مرداد،  هشتم  پنجشنبه  روز   
نمايندگان  از  تعدادى  با  خاتمى  محمد  ديدار  از 
داد.  خبر  خمينى)  خط  فراكسيون  (اعضاى  مجلس 
بنا به گزارشات منتشره، رئيس جمهور سابق رژيم 
در   » گفت:  فراكسيون  اعضاى  به  نشست  آن  در 
بطور  مجلس  تالش  از  بايد  موجود،  ناگوار  فضاى 
اقليت  خيرخواهانه  و  دلسوزانه  فعاليت هاى  و  عام 
مجلس بطور خاص تشكر كرد»! محمد خاتمى پس 
رسيدگى  بر  حاضرين،  هاى  فعاليت  از  تمجيد  از 
و  بازداشتگاه ها  در  اخير  جنايات  سريع تر  هرچه 
زندانها تأكيد كرد و به اعضاى اين فراكسيون و همه 
از  تحقيق  طرح  تا  داد  پيشنهاد  مجلس  نمايندگان 
پروسه برگزارى خيمه شب بازى انتخابات رياست 
جمهورى را در دستور كار خود قرار دهند! گفتنى 
است ايشان با پناه بردن به سخنان خمينى مبنى بر 
جايگاه باالى مجلس، و اشاره به بندهائى از " قانون 
استيضاح  همچون  آن  اختيارات  مورد  در  اساسى" 
وزيران يا تفحص و تصميم گيرى درباره صالحيت 
و كفايت رييس جمهور، پيشنهادش را در آن جمع 

ارائه داد. 
خاتمى بسان اغلب ليدرهاى اصالح طلب حكومت 
و  بازجويان  نادرست  رفتارهاى  خصوص  در 
زندانبانان با دستگير شدگان اعتراضات اخير هشدار 
داد و اين نوع اعمال را غير قانونى و به زيان نظام 
رژيم  هاى  رفرميست  شاخص  چهرۀ  اين  دانست! 
(محافظه كاران ليبرال) بعد از بيان چنين حرف هائى 
بايد  كه  مجلس  «چرا  پرسيد:  فراكسيون  اعضاى  از 
بخش  نتيجه  اقداماتش  باشد  كشور  امور  رأس  در 
نيست؟ چرا دست و بال هيئت منتخب مجلس را 
براى رسيدگى به فجايع اين مدت بسته اند؟ و چرا 
كه  قضائيه  قوه  محترم  رياست  منتخب  هيئت  حتى 
كارى  نيافته  اجازه  شد  تشكيل  پيش  هفته  سه  دو، 

صورت دهد»؟!
التزام  ضمن  رژيم  هاى  مهره  ديگر  مثل  نامبرده 
مقام  دستور  با  حال  هر  «به  افزود:  فقيه  واليت  به 
فجايع،  و  مسائل  با  برخورد  در  رهبرى  معظم 
مى بايد  واقعا  و  است  آمده  پيش  اى  تازه  موقعيت 
ابعاد فاجعه را بررسى كرد و با عوامل آن برخورد 
جلب  جهت  در  باران  بنياد  رياست  شود»!  جدى 
هايش  جناحى  هم  و  او  از  كه  معترضى  مردم  نظر 
فاصله گرفته اند، اينگونه به حوادث پس از انتخابات 
هاى  خانواده  به  شد،  ريخته  هايى  پرداخت: «خون 
فراوانى آسيب هاى روحى و مادى وارد آمده است. 
ملت مورد اهانت قرار گرفته است. رفتارهاى بد و 
غيرشرعى، و غيرقانونى با مردم و بازداشت شدگان 
و  شوند  يابى  ريشه  بايد  همه  اينها  كه  است  شده 
حقيقت براى مردم روشن گردد»! رييس باصطالح 
تمدن ها  و  فرهنگ ها  گفتگوى  المللى  بين  موسسة 
اى  هزينه  هر  مردم  اعتماد  ترميم  «براى  داد:  ادامه 
اگر  حال  اين  با  نيست،  زياد  شود،  پرداخت  كه 
ظلم  رفع  براى  پيشنهادى  خيرخواهى  سر  از  كسى 

امواج  با  دهد،  مى  عمومى  اعتماد  بازگرداندن  و 
تهمت، دروغ و نسبت هاى ناروا روبرو مى گردد و 
اغواگران با امنيت خاطر به كارشان ادامه مى دهند». 
وى به منظور جذب آسيب ديدگان رخدادهاى اخير 
و وابستگان زندانيان اظهار داشت: « كفايت نمى كند 
تنها گفته شود يك بازداشتگاه غير استاندارد تعطيل 
هواكش  مثال  يعنى  چه؟  يعنى  استاندارد  غير  شد؛ 
نبود؟  تميز  هايش  دستشويى  يا  نبود  درست  آن 
باخته شده  هايى  هايى رخ داده، جان  جنايت  خير 
جوانان  و  مردان  زنان،  با  ناشايستى  رفتارهاى  و 
بيگانگان  عزيز شده است كه وقتى در زندان هاى 
همگان  گردد،  مى  مشاهده  ديگر)  (كشورهاى 

برآشفته مى شوند و فرياد مى زنند»! 
جزو  سال  ساليان  كه  كسى  بعنوان  خاتمى  محمد 
مقامات بلند پايه جمهورى اسالمى بوده و به سبك و 
سياق حاكميت در برچسب زدن به مخالفين آشنايى 
كامل دارد، در ارتباط با اتهاماتى كه از سوى جناح 
مسلط و برخى از رسانه هاى وابسته به واليت فقيه 
و سپاه پاسداران به چهره هاى سياسى بازداشت شده 
(همفكرانش) زده اند، گفت: «اگر جرمى هست اوال 
مدارک دقيق و روشن باشد، و نه شايعه يا ادعا بر 
يك  هم  بعد  مرحله  در  شده.  اخذ  اعترافات  مبناى 
دادگاه صالح و علنى آنهم با حضور هيئت منصفه و 
وكالى متهمين بايد به اين اتهامات رسيدگى كند»! 
او در بخش ديگرى از سخنرانيش اينچنين به تظلم 
خواهى پرداخت: « در اين مدت ببينيد تا چه حد 
علما، شخصيت هاى موجه، نخبگان و مردم مورد 

اهانت قرار گرفتند».
مردم ايران فراموش نكرده اند در دورۀ اول رياست 
توسط  اى  ددمنشانه  حمله  چه  خاتمى  جمهورى 
در  دفاع  بى  دانشجويان  به  رژيم  سركوبگر  عوامل 
كوى دانشگاه صورت گرفت و يا در آذر ماه سال 
1386 به چه نحوى جمع كثيرى از دانشجويان آزادى 
خواه و برابرى طلب بازداشت و روانه زندانها شدند 
و تحت شكنجه هاى روحى و جسمى قرار گرفتند. 
آنچه مايه تعجب و تحير است، اينست كه خاتمى 
فقط در رابطه با آخرين يورش لباس شخصى ها به 
خوابگاه دانشجويان دهان به انتقاد مى گشايد و در 
او  اين  همه  «با  گويد:  مى  العموم  مدعى  يك  مقام 
صاف مى  بينيم كه از بررسى مسئله اى مثل يورش 
وحشيانه به خوابگاه دانشجويان يا وضعيت زندانيان 
توسط مجلس ممانعت مى شود، اين يعنى انحراف 

در نظام». 
محمد خاتمى با بيان مجدد وفاداريش به رژيم ضد 
هشدار  و  حاكم  بشرى  ضد  و  زن  ضد  كارگرى، 
مقابل  هاى  طرف  هاى  سياست  عواقب  به  نسبت 
منتقد  نمايندگان  از  ديگر  اى  دسته  تا  كرد  سعى 
را  مجلس  در  كار]  محافظه  جناح  نژاد [از  احمدى 
متأثر سازد. وى ابراز داشت : «ما دلمان براى انقالب، 
و نظام و اصول و ارزش هاى آن كه متاسفانه مورد 
تعرض قرار گرفته است و انديشه هاى امام، و اصول 

مى  آنهاست  بيانگر  اساسى  قانون  كه  معيارهايى  و 
نظام،  هم  مى  شود  و  شد  آنچه  با  معتقدم  و   سوزد 
و هم مردم زيان خواهند ديد».  با پايان يافتن نطق 
و  حول  مذبور  تجمع  در  كنندگان  شركت  خاتمى، 
و  دادند  توضيحاتى  انتخابات  از  بعد  وقايع  حوش 
در تأييد حرفهاى چرند رييس جمهور سابق رژيم، 
آسيب ديدن  "اعتماد" مردم به حاكميت را محصول 
بى تدبيرى ، بى  تحملى  و عدم توجه به خواست 
مردم دانستند! محمد رضا تابش دبيركل فراكسيون 
نيز از تشكيل كميته ويژۀ بررسى وضعيت بازداشت 
جلسات  ذيربط،  وزيران  از  سئوال  طرح   شدگان، 
متعدد با رييس مجلس شوراى اسالمى و دادستان 
كل كشور، درخواست از رييس قوه قضاييه جهت 
بازديد از بازداشتگاه ها، تحقيق از وضعيت زندانيان 

و پيگيرى آزادى آنها سخن راند!

با نگاهى گذرا به سخنرانى خاتمى در جمع اعضاى 
عناصر  تك  تك  هاى  گفته  حتى  و  فراكسيون 
به  شود  مى  جناح]  دو  هر  [از  رژيم  نام  صاحب 
سهولت دريافت كه رهبران ريز و درشت حاكميت 
مى خواهند از هر راهى و به هر نحو ممكن تقابالت 
داخلى را بنفع جبهه خود تمام كنند. خيزش مردم 
ستمكش ايران بعد از كودتاى انتخابات دور دهم كه 
اينك بطرز روشنى از سيطره و كنترل رفرميست ها 
خارج گشته و بر له كل حاكميت در جريان است 
و  رژيم  رهبران  اختالفات  سطح  بردن  باال  ضمن 
واداشتن جريانات بورژوايى داخل و خارج كشور 
براى كوبيدن مهر خود بر تحوالت آتى، قطب هاى 
داخلى  مسائل  روى  بر  تفكر  به  هم  را  امپرياليستى 
اينكه  از  گرفتن  فاكتور  با  است.  برده  فرو  ايران 
طيف هاى ملون اپوزيسيون متعلق به گرايش راست 
جامعه به كدامين تاكتيك هاى سياسى در اين برهه 
با  غربى  پرقدرت  كشورهاى  يا  شوند،  مى  متوسل 
توجه به سير رويدادهاى ايران چه سياست هائى را 
گيرند،  مى  درپيش  اسالمى  جمهورى  با  تعامل  در 
مى بايد اين واقعيت را بازگو كرد كه خاتمى و بقيه 
به  عميقا  رژيم  طلب  اصالح  برجسته  هاى  چهره 
فقيه  ولى  جناح  با  جدال  در  تا  اند  افتاده  صرافت 
از  خود  شده  ضايع  سهم  تنها  نه  پاسداران  سپاه  و 
قدرت را بازستانند بل آتش جنبش توده اى حاضر 

را مهار كنند و شعله هايش را فروبنشانند. 
خمينى  خط  فراكسيون  نمايندگان  با  خاتمى  ديدار 
موسوى،  ميرحسين  ديدار  و  عيادت  مجلس،  در 
و  جانباختگان  هاى  خانواده  از  خاتمى  و  كروبى 
دستگير شدگان، فراخوان براى گرد آمدن برسر مزار 
جانباختگان و...، تحقيقا براى رسيدن بدين اهداف 
رفسنجانى  هاشمى  شدند.  داده  ترتيب  استراتژيك 
هم بمثابه يكى از ستون هاى حاكميت و از رهبران 

اخير  سال  چند  در  كه  نظام  پراگماتيست 
و  شد  متحمل  را  زيادى  هاى  كم لطفى 
قربانى نقشه يك كاسه شدن قدرت توسط 
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سپاه  فقيه،  واليت  مثلث 
تندروهاى  و  پاسداران 
يزدى  مصباح  امثال  رژيم 
به  يابى  راه  براى  گرديد، 
از  رژيم  نجات  و  سابقش  جايگاه 
نشده  اعالم  اتحادى  در  سرنگونى، 
با اصالح طلبان حكومتى به كار و 

فعاليت خود اشتغال دارد. 
و  اى  خامنه  جناح  ديگر  سوى  از 
استمرار  انضمام  به  پاسداران  سپاه 
از  هايشان  حمايت  به  بخشيدن 
احمدى نژاد كه به مفهوم بى رغبتى 
به  امتيازى  هرگونه  دادن  به  آنان 
تمام  جديت  با  است،  مقابل  جناح 
از  حاكميت  ساختن  رها  پى  در 
دچارش  كه  دشواريند  موقعيت 
حيله  اقسام  به  هم  آنها  است.  شده 
به  تا  مى شوند  و  گشته  متوسل  ها 
را  سخت  شرايط  اين  خود  خيال 
ترفندهاى  از  يكى  بزنند.  عقب 
تازه اينان روكردن تضادهاى عادى 
آفرينى  جنجال  و  جناحى  درون 
جناح  است.  اختالفات  آن  حول 
جنگ  اين  نمائى  بزرگ  با  مذبور 
مانند  آنرا  از  مواردى  كه  زرگرى 
مشايى  رحيم  عزل  حكومتى  حكم 
معاونت رياست جمهورى، بركنارى 
و  اطالعات  وزير  اى  اژه  محسنى 
حذف صفار هرندى وزير ارشاد به 
مى  اينكه  با  توأم  گذاشتند،  نمايش 
خواستند افكار توده هاى ناراضى را 
الينحلى  و  حاد  بسيار  اختالفات  از 
كه در سطوح باالى رژيم بروز يافته 
دور نگه دارند، همچنين بنا داشتند 
ظاهرى  ناسازگارى  اين  طريق  از 
مردم را سرگرم سازند تا شايد براى 
احتراز  خيابانى  اعتراضات  مدتى از 
درپى  ثمرى  آنان  حربة  ليكن  كنند. 
تنفيذ  مراسم  با  همزمان  و  نداشت 
جمهورى  رياست  دوم  دور  حكم 
احمدى نژاد كه رفسنجانى، خاتمى، 
موسوى و كروبى به نشانه اعتراض 
به جناح مسلط و شخص خامنه اى 
در آن مراسم شركت نكردند، هزاران 
بدون  تهران  مختلف  مناطق  در  نفر 
وحشيگرى  و  سركوب  از  واهمه 
رژيم  جنايتكار  و  مزدور  نيروهاى 
در  كردند.  برپا  اعتراضى  تجمعات 
ماه  مرداد  چهاردهم  چهارشنبه  روز 
نيز به هنگام مراسم تحليف احمدى 
اسالمى،  شوراى  مجلس  در  نژاد 
به  ناراضى  هاى  توده  مجددا 
دست  و  ريختند  تهران  خيابان هاى 

به تظاهرات زدند. 
هاى  جناح  جنگ  گيرى  شدت 
موسوم به اصولگرا و اصالح طلب 

پست  اجرائى،  نهاد  تصاحب  برسر 
اداره  نحوه  و  كالن  مديريتى  هاى 
كشور در راستاى حفظ نظام، درجه 
نابسامانى وضعيت جمهورى اسالمى 
سازد.  مى  نمايان  مقطع  اين  در  را 
محصول  آنكه  از  قبل  وضعيت  اين 
جنگ تاريخى كسب قدرت و مقام 
طلبى طرفين باشد در حقيقت نتيجه 
و  اقتصادى  دار  دنباله  هاى  بحران 
اين  طى  در  كه  است  اى  سياسى 
بسختى  را  نظام  گلوى  دهه  سه 
فشرده اند. اگرچه جناح هاى رژيم 
معتنابهى  راههاى  سال  سى  اين  در 
به  تفاصيل  اين  با  زدند،  محك  را 
آنها  برشمردن  كه  متعددى  داليل 
است،  خارج  گفتار  اين  حوصله  از 
يعنى  راهبردى  هاى  سياست  آن 
با  منطبق  اقتصادى  توسعه  طرح 
بورژوازى،  مالى  مراكز  نسخه هاى 
سياسى  توسعه  و  رفرم  برنامه 
همراه با "ديالوگ" و پادگانى كردن 
كشور همپاى برانگيختن احساسات 
حالل  نه  بودند،  جوابگو  نه  ملى 
مشكالت شدند و نه منفذى در اين 
بن بست ايجاد كردند. عدم كارآئى 
راهكارهاى گوناگون نظريه پردازان 
اين  حل  در  رژيم  متفكرين  و 
آشفتگى ها و برآمد كنونى ميليونها 
در  اصلى  سازه  دو  ستمديده  انسان 
جناح  كشمكش  و  نبرد  اوجگيرى 
عميقتر  و  يكديگر،  با  رژيم  هاى 
باشند  مى  سيستم  در  شكاف  شدن 
رفسنجانى  هاى  گفته  برخالف  و 
در  اختالفاتى  هيچ  اينكه  بر  مبنى 
نيست،  حكومت  رهبران  ميان 
حاكم  هاى  بال  دو   ميان  درگيرى 
راههاى  و  قدرت  كسب  [برسر 
داخلى  هاى  بحران  از  رژيم  رهايى 
است.  شده  دارتر  دامنه  خارجى]  و 
كه  ثباتى  آن  از  ايران  در  اينروزها 
خود حكومتگران ادعا مى كردند و 
مفسران و تحليلگران دول قدرتمند 
جهان عنوان مى داشتند، ديگر خبرى 
اوضاع  عينى  هاى  مشخصه  نيست. 
جنبش  تداوم  همانا  كشور  سياسى 
توده اى عليه كل حاكميت و حادتر 
شدن منازعات درون حكومتى به ما 
هميارى  صورت  در  كه  گويند  مى 
جنبش  ساير  و  كارگرى  جنبش 
هاى پيشرو اجتماعى، پيروزى قيام 
اضمحالل  و  مردم  آزاديخواهانه 
ايران  دارى  سرمايه  اسالمى-  رژيم 

قطعى خواهد بود.

 5/7/2009             
 

نيروهاى  مرداد   6 شنبه  سه  روز  در 
خودروهاى  به  مجهز  عراق  مسلح 
زرهى و انواع سالح هاى سرد و گرم به 
مجتمع اشرف، متعلق به مجاهدين،  در 
 3500 كردند.  حمله  عراق  دياله   استان 
سازمان  هواداران   و  اعضا  شامل  نفر 
مجاهدين بدون دفاع و با دست خالى 
مسلح  افراد  پرداختند.  خود  از  دفاع  به 
روى  بر  خود  فرماندهان  دستور  به 
معترضين بى دفاع آتش گشودند. طبق 
نفر  كشته ، 385  نفر  خبرها 12  آخرين 
دولت  شده اند.  اسير  نفر   36 و  زخمى 
به  پزشكى  امكانات  رسيدن  از  عراق 
همين  به  و  كرده  جلوگيرى  زخميان 
افزوده  كشته ها  تعداد  بر  روز  هر  دليل 
به  كه  جنايتكارانه،  عمل  اين  مى شود. 
وزير  نخست  مالكى،  مستقيم  دستور 
نيروهاى  طرف  از  گرفت،  انجام  عراق 
وسيعا  بشر  حقوق  مدافعان  و  چپ 

محكوم گرديد.
در اين شكى نيست كه حكومت دست 
جمهورى  همدستى  با  عراق  نشانده ى 
دست  آمريكا  سبز  چراغ  با  و  اسالمى 
به اين حمله زده است. اين عمل انجام 
جمهورى  مستاصل  حكومت  تا  گرفته 
كنونى  بحرانى  حاد  شرايط  در  اسالمى 
به  نيز  قبال  آمريكا  شود.  داده  يارى 
 18 در  تا  داد  اجازه  عراق  حكومت 
رژيم  عليه  گسترده  مبارزات  روز  تير، 
جمهورى  تروريست  پنج  ايران،  در 
را  اربيل،  در  شده  دستگير  اسالمى 
با  اينكارها  با  اوباما  دولت  كند.  آزاد 
طرف  يك  از  ميزند.  نشان  دو  تير  يك 
دست  دولت  كه  مى كنند  وانمود  آنها 
و  مى كند  عمل  مستقل  عراق  نشانده  
جمهورى  سر  به  دستى  ديگر  طرف  از 
آمريكا  حكومت  مى كشند.  اسالمى 
هويج"  و  "چماق  سياست  اساس  بر 
هم   تشويق"  و  "تهديد  سياست  يا  و 
دم  اسالمى  جمهورى  بر  فشار  ازياد  از 
دفاع  بى  مردم  جان  از  هم  و  مى زند 
امپرياليستيش  اهداف  تا  مى گذارد  مايه 
چنين  در  نمايد.  متحقق  را  منطقه  در 
مجاهدين  اول  طراز  مسئولين  شرايطى 
با پناه بردن به مقامات دولت اوباما براى 
دارند  اشرف  مجتمع  ساكنين  نجات 
دولت  اين  سياست هاى  پيرامون  توهم 
امپرياليستى پراكنده مى كنند. اين كارى 
كه در گذشته نيز به كرات به آن دست 
زده اند. همين توهم به امپرياليسم آمريكا 

را  توجه  قابل  نيروى  يك  تا  شد  سبب 
در عراق نگهدارند به اين اميد كه روزى 
اسالمى  جمهورى  عليه  آنها  از  آمريكا 
استفاده كند. بخشى از 3500 نفر باقى 
مانده در مجتمع اشرف به همين خاطر 
در آنجا نگهداشته شده بود. اما بر اساس 
بعضى گزارش ها بخش ديگر اين نيرو 
زندانها  در  و  بوده  رهبرى  مخالفين  از 
حبس بوده و توسط آمريكائيان در سال 
2003 آزاد شده بودند. گرچه مسئوليت 
حمله و اعمال جنايتكارانه  كنونى تماما 
به عهده  دولت عراق است، اما مسئوليت 
نگهداشتن آن انسانها در عراق به عهده  

رهبرى مجاهدين است. 
سياست هاى  كه  آورد  خاطر  به  بايد 
بورژوائى و اقدامات سازمان مجاهدين 
در 30 سال گذشته لطمات شديدى بر 
مردم  مبارزات  و  سازمان  اين  اعضا 
ايران زده است؛ اما اين سبب نمى شود 
تا در شرايط كنونى ما در كنار بقيه  مردم 
بشر  حقوق  مدافعان  و  ايران  آزاديخواه 
در جهان از حقوق افراد به بند افتاده ى 
مجاهد در عراق دفاع نكنيم. مسئوليت 
بر  تمامى  به  كنونى  جنايتكارانه   حمله  
دست  حكومت  و  اوباما  دولت  عهده  
نشانده ى مالكى مى باشد و براى كمك 
گرفته  انجام  اسالمى  جمهورى  به 
رزمنده  مردم  مبارزات  تداوم  اما  است. 
اين  كه  داد  نشان  ايران  در  انقالبى  و 
اقدامات تاثيرى بر اراده  آنان در مبارزه 
با رژيم جهل و جنايت در ايران ندارد. 
تهران،  در  مبارزين  شجاعانه   تظاهرات 
اصفهان، رشت، مشهد، شيراز، اراک و 
اهواز، در روز 8 تير كه براى بزرگداشت 
جانباختگان مبارزات اخير انجام گرفت، 

شاهد اين مدعاست.

 

حمله  به مجاهدين 
هديه ى ديگر به جمهورى اسالمى
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سراسيمگى رژيم
 در برگزارى يك نمايش 
ضد انسانى

در روز شنبه دهم مرداد ماه يكصد نفر به اتهام 
نظام  عليه  مخملى  كودتاى  يك  در  شركت 
كننده  متاثر  نمايش  يك  در  اسالمى  جمهورى 
به اصطالح محاكمه شدند. در ميان متهمين چند 
پايه هاى  كنندگان  تحكيم  و  كاربدستان  از  نفر 
رژيم جهل و سرمايه  جمهورى اسالمى حضور 
غير  يا  و  مستقيم  طور  به  كسان  اين  داشتند. 
مستقيم در تمام شكنجه ها، كشتارها، ارعاب ها، 
تباه كردن زندگى انسانها و تالش اين حكومت 
و  مادى  زندگى  بردن  قهقرا  به  براى  ننگين 
معنوى مردم ايران دست داشته اند. با اينحال ما 
كل اين نمايش مضحك، كل دستگيرى ها، زندان 
كردن ها و شكنجه ها را محكوم مى كنيم. حقوق 
ماجرا  اين  كل  باشد.  محفوظ  بايد  انسانها  كليه  
شكنجه ها  عامالن  و  آمران  و  است  ساختگى 
جوابگوى  بايد  انسانى  ضد  نمايشهاى  اين  و 

اعمالشان باشند.
اين نمايش هاى ضدانسانى در جمهورى اسالمى 
تازه نيست. بارها اين رژيم ارتجاعى از اين نوع 
اين  اما  است.  كرده  پا  بر  نمايشى  دادگاههاى 
نمايش در شرايط سياسى ويژه اى بر پا گرديده و 
به همين جهت توجه ويژه اى را مى طلبد. كسانى 
اقتدارگرا  كه  رژيم  جناح  يك  كه  مى گويند 
كه  نمايشات  و  شكنجه ها  اين  با  شده  خوانده 
شروع كرده است، مى خواهد با جناح مقابل كه 
اصطالح طلبان باشند تصفيه حساب كامل نمايد. 
دارد.  وجود  عيان  حقيقتى  داورى  اين  در  طبعا 
همه  چيز نشان مى دهد كه اين عمل ضد انسانى 
نشان  بيشتر  عمل  شدت  براى  است  مقدمه اى  
احتماال  يا  و  خاتمى  و  موسوى  مقابل  در  دادن 
از  رفسنجانى  هاشمى  نظير  كسانى  كامل  راندن 
ابطحى  دهان  در  كه  نشود  فراموش  حاكميت. 
گذاشته  بودند تا بگويد كه خاتمى خائن است. 
ايرنا، سايت پاسداران – دولت نيز با پخش يك 
به  را  فرار  راه  عمال  مرداد   11 روز  در  مطلب 
خاتمى نشان ميداد تا مجبور نشوند هزينه ى بر 
پا كردن شكنجه و دادگاه نمايشى او را بپردازند. 
اينها همه نشان ميدهد كه رژيم ميخواهد خود 
را هر چه يكدست تر كند تا بلكه بر بحرانهايش 
در  حاكم  جناح  اصلى  هدف  اگر  اما  آيد.  فايق 
شرايط كنونى فقط حذف جناح رقيب بود نيازى 
نداشت اين چنين با سراسيمگى نمايش حقارت 
با  آنچنان  نمايش  اين  دارد.  پا  بر  را  خود  آميز 
عجله ترتيب داده شد كه حتى با قوانين مضحك 
و ضد بشرى خود جمهورى اسالمى نيز نميتوان 
كردن  پا  بر  كه  آنچه  نهاد.  آن  روى  دادگاه  نام 
نمايشى چنين ننگين را براى جناح حاكم عاجل 
و فورى كرد وجود جنبش توده اى رو به تعميق 

و تقويت كنونيست. 
تداوم تجمعات اعتراضى و تظاهرات هاى خيابانى 

مردم مبارز و انقالبى نشان مى دهد كه سبعيت 
زندان هاى  كشتارها،  مردم،  به  حمله  در  نيروها 
وسطائى  قرون  شكنجه هاى  و  علنى  و  مخفى 
شركت كنندگان در آكسيون ها را مرعوب نكرده 
عينه   به  خودى  مهره هاى  حاكم  جناح  است. 
نمايش  دمپائى  و  زير  لباس  با  را  شده  شكنجه  
داد تا به مردم مبارز نشان دهد كه ميزان سبعيت 
را  آنها  ترتيب  اين  به  و  است  خارج  تصور  از 
مرعوب سازد. در همانحال اين نمايش به بقيه  
افراد جناح به اصطالح اصالح طلب نشان داد 
خود  اعتراضگرانه   كارهاى  به  بخواهند  اگر  كه 
بر  كه  رفت  خواهد  همان  آنها  بر  دهند  ادامه 
ابطحى ها رفت. آنجا كه يك آخوند خودى در 
مى شود  خمير  و  خرد  چنين  اسالمى  حكومتى 
حساب بقيه روشن است. اين تهديد شامل حال 
سازمان هاى غير دولتى نيز مى شود. اين نمايش 
ضد انسانى اهدافى ديگرى نيز دارد. سبعيتى كه 
اعمال شد و كشتارى كه پس از اتمام انتخابات 
به راه افتاد بدنه  نيروهاى سركوب را دچار نوعى 
تزلزل و شك كرد. در ميان اصول گرايان مجلس 
نشين نيز نمايندگانى پيدا شدند كه تحت فشار 
جنبش توده اى كميته درست كرده  سر زدن به 
زندانها را شروع و پرسشهائى مطرح كرده اند كه 
براى سپاهيان و بسيجيان ناخوشآيند است. اين 
نيروهاى  اين  كردن  قانع  خدمت  در  نمايشات 
الجرم  و  تصميمات  درستى  به  افتاده  شك  به 
انسجام بخشيدن به صفوف خود نيز هست. اين 
نمايش تراژيك در عين حال نشان داد فتواهاى 
بر  تاثيرى  آيات  ساير  و  منتظرى  مثل  كسانى 

سركوبگران ندارد.
رژيم جمهورى اسالمى تا خرخره  در بحران هاى 
اقتصادى و سياسى و بحران مشروعيت فرورفته 
به  رو  رژيم  چنين  سركوبگر   نيروهاى  است. 
نروند.  ضعف  به  رو  خود  نمى توانند  تضعيفى 
و  مبارزان  خود  ميدانى  و  مبارزاتى  تجارب 
نيروهاى  سبعيت  كه  مى دهد  نشان  انقالبيون 
همانطور  باشد.  ادامه  دار  نمى تواند  سركوبگر 
كه گفته شد نشانه هائى در دست است دال بر 
متزلزل شدن بخش هائى از نيروهاى سركوبگر. 
مبارزان و انقالبيون اين واقعيات را در ميدان هاى 
مقابله هاى  از  را  اين  كرده اند.  درک  كشاكش ها 
آنها  ديد.  مى شود  سركوبگران  با  آنها  شجاعانه  
از  ابتكارى  شيوه هاى  به  توسل  با  روز  به  روز 
گوشمالى  را  سركوبگران  و  كرده  دفاع  خود 
مى دهند. آنها با افشاى نام سركوبگران و تبليغ 
عليه آنان در تضعيف شان مى كوشند. نمى توان 
چنين  با  را  مبارزى  و  فعال  چنين  نيروى  يك 
شركت  ترساند.  راحتى  به  مسخره اى  نمايشات 
كنندگان در تظاهراتهاى موضعى روز 12 مرداد، 
روز تنفيذ احمدى نژاد با شعار «اعتراف، شكنجه 

ديگر اثر ندارد» اين واقعيت را بيان كردند.
مبارزانى  چنين  خشم  بر  فقط  نمايشات  اين   
خواهد افزود و اراده ى آنان براى تداوم مبارزه اى 
عليه  توهم  و  سازش  هرگونه  از  دور  و  فعالتر 

رژيم را مستحكم تر خواهد كرد. 

در اين آشفته  بازار
 همه بفكر نجات نظام هستند

جنايت  و  جهل  جمهورى  بنيانگزاران  از  منتظرى،  اهللا  آيت 
تير   3 روز  در  فقيه  واليت  تئوريسين هاى  از  و  اسالمى 
نوشت: «اينجانب سخت نگران آينده نظام و كشور مى باشم 
و  نشده  دير  تا  مى خواهم  تصميم   گيرندگان  از  مصرانه  و 
فرصت ها از دست نرفته است به توصيه ها   و راه حل هاى 
پيشنهادى توسط دلسوزان انقالب و ناصحان مشفق توجه  
 نمايند و شرايطى فراهم نمايند تا اعتماد از دست رفته مردم 
و  گردد  جبران  آنان  شده  تضييع  و   حقوق  آيد  دست  به 

موجبات نارضايتى مردم و بحران   كنونى از بين برود.
از  اسالمى  جمهورى  نجات  براى  كه  را  كسانى  دست  من 
اصالحات  با  اميدوارم  و  مى بوسم  زحمت   مى كشند  بحران 
جدى در روند كنونى اداره كشور،   نظام جمهورى اسالمى 
كشيده   شده  فراوان  زحمات  آن  تداوم  و  تشكيل  براى  كه 

است محفوظ و پايدار بماند».
البته همه  اين جانيان كه به تقال افتاده اند مى دانند كه نظام 
اسالمى در خطر است و به نظر خودشان دارند براى نجات 
جمعى  است.  متفاوت  روش ها  فقط  مى كنند.  تالش  آن 
و  مى شكنند  جمجمه  مى كنند،  خورد  دهان  خيابانها  در 
دادن  به  زندانها  در  نيز  جمعى  مى كنند.  خالى  قلب  در  تير 
مشغولند.  اعترافات  گرفتن  و  كشتن  اسالمى،  شكنجه هاى 
قصد همه  اين مشفقان اسالم اينست كه از طريق سركوب 
سبعانه مخالفين و معترضين را ساكت كرده  و نظام را نجات 
دهند. جمعى نيز مثل موسوى ها و كروبى ها همين هدف را 
از طريق كشاندن مردم به  غزادارى ها و سوگوارى ها انجام 
برون  حل  راه  ارائه   با  نيز  رفسنجانى  مثل  كسانى  ميدهند. 
رفتن از بحران مى خواهند مردم را به انتظار مرحمت آقايان 
نگهدارند. جمعى نيز مثل سردبير كيهان و جانشين نماينده 
ولى فقيه در سپاه براى حفظ جمهورى اسالمى فدا كردن 
و  فتنه  هدايتگر  را  او  و  بينند  مى  ضرورى  را  رفسنجانى  
سخنگوى ساختارشكنان مى خوانند. كسانى مثل احمدى نژاد 
با عزل وزير اطالعات مى خواهد تقصير جنايات انجام شده 
را به گردن وى بياندازد و يقه  نظام را رها سازد. خامنه اى 
براى نجات نظام دستور مى دهد داس مرگ به كار افتد و 
چنان كنند تا نام هر زندان رعشه به تن هر كسى بياندازد 
همزمان  اما  بكند.  را  اسالمى  جمهورى  با  مقابله  قصد  كه 
زندان مى بندد و براى بررسى وضع قربانيان خواهان درست 
حق  منتظرى  مى شود.  تحقيق  گروه  آن  و  كميته   اين  شدن 
دارد كه در اين آشفته بازار نگران كليت جمهورى اسالمى 
سرمايه باشد.  اين آشفته بازار كه خيلى ها همچون منتظرى 
را سراسيمه  كرده است حاصل تناقض هاى درونى حكومت 
اسالمى، بحران هاى سياسى و اقتصادى آن و ضرباتى است 
كه مردم مبارز و انقالبى بر الشه  مجروح آن وارد كرده اند. 
تيمار اين زخم با اين نوحه خوانى ها و آن جنايات ممكن 
نيست. اين مردم انقالبى طاليه دار نيروهاى سرنگونى طلبى 
نياورده اند.  ميدان  به  را  خود  اصلى  توان  هنوز  كه  هستند 
انقالبى را نمى توان با زدن و شكنجه  و كشتن  اين نيروى 
جمعه ها  نماز  و  سوگوارى ها  در  را  آنها  نميتوان  ترساند؛ 
آورده اند  ايمان  خود  نيروى  به  آنها  داشت؛  نگاه  ساكت 
اميد  منتظرى ها  و  موسوى ها  و  رفسنجانى ها  به   ديگر  و 

نمى بندند. 
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 حكم تنفيذ، با مبارزه 
در خيابانها و محالت 
جواب گرفت!

مردم  نام  به  كه  آرائى  مرداد   12 شنبه  دو  روز  در 
شد  كشيده  بيرون  نژاد  احمدى  براى  صندوق ها  از 
طى يك مراسم محدود و به شدت محافظت شده 
توسط خامنه اى تنفيذ شد. اينگونه مراسم يك دهن 
كجى آشكار به كرامت مردم و حق انتخاب آنها در 
مراسم هاى  با  مراسم  اين  است.  اسالمى  جمهورى 
زيادى  تفاوت هاى  اسالمى  جمهورى  در  مشابه 
نژاد  احمدى  كه  بود  اين  تفاوت  نخستين  داشت. 
شانه اش را بوسيد. او  اين بار به جاى دست "آقا" 
دست بوسيش را براى فرماندهان نظامى در پشت 
پرده  قدرت نگه داشته است. دوم اينكه از خاتمى 
و رفسنجانى و امثالهم خبرى نبود. جناح به قدرت 
چسپيده دست و بال آنها را قيچى كرده و دارد اذهان 
را براى سرنگون كردن كامل خودشان آماده مى كند. 
بحرانهاى  بر  غلبه  خاطر  به  مانده  قدرت  در  جناح 
و  بزند  كنار  را  آنها  داشت  احتياج  خود  كشنده  
چون  را  آنها  مردم  مبارز  توده هاى  ارعاب  بمنظور 
قوچ قربانى نمايش دهد. اما مبارزات مردم تهران در 
اشكال مختلف و با اتخاذ تاكتيك هاى تازه نشان داد 

كه آن زمان گذشت كه اينگونه نمايشات جنايتكارانه 
و  داده  راى هاى  تنفيذ  مى شد.  مردم  ارعاب  باعث 
توهينى  افتاده  عقب  آخوند  يك  توسط  مردم  نداده  
بزرگ به حقوق شهروندان ايرانى در قرن بيست و 
يكم است و آنها نيز با كيفيت بخشيدن به شيوه هاى 
مبارزاتى خويش به اين تنفيذ كننده مستبد و مقامات 

مرتجع پيرامونش جواب دادند. 
در روز مراسم "تنفيذ" كه بهتر است آنرا روز مراسم 
به خود كاربدستان رژيم بخوانيم مبارزان  "توهين" 
گذشته از نقاطى در شمال تهران جبهه هائى را نيز 
بسيار  ويژگى  گشودند.  رژيم  عليه  شهر  جنوب  در 
در  مرداد   12 گريزهاى  و  جنگ  و  تظاهرات  مهم 
جنبش  از  برآمده  رهبران  خود  توسط  كه  بود  آن 
انقالبى فراخوان داده شده بود. اينها مبارزاتى است 
كه دارد خصايل ضديت با كليت رژيم را به تدريج 
از خود نشان مى دهد و در آن نه تنها از موسوى ها 
و كروبى ها خبرى نيست، بلكه اين از قدرت رانده  
در  مى جويند.  تبرى  آن  از  زبان  هزاران  با  شدگان 
يكى از جبهه هاى جنگ و گريز شايع شد كه كروبى 
در ميان تظاهر كنندگان حضور دارد. دفتر اين جناب 
از  كرد.  تكذيب  را  خبر  تمام  بزدلى  با  و  بالفاصله 
دختران  و  زنان  كه  پيداست  رسيده  گزارش هاى 
تظاهرات  در  فراوانى  به  گذشته  مثل  تنها  نه  جوان 
كم  كم  بلكه  دارند،  حضور  گريزها  و  جنگ  و  ها 
اين  مى كنند.  ايفا  را  رهبر  و  هدايتگر  نقش  دارند 

زنان  است.  كنونى  مبارزات  سير  در  مهمى  تحول 
اين  آمدن  سركار  ابتداى  همان  از  ايران  در  پيشرو 
اجتماعى  سياسى،  اشكال  به  سرمايه  و  جهل  رژيم 
و فرهنگى در برابر آن ايستادند و نقشى اساسى در 
اكنون  نمودند.  ايفا  سياسى  اسالمى  گذاشتن  ناكام 
مبارزه اى  ميدان  در  دارند  انقالبى  و  مبارز  زنان 
فعاالنه تر به صورت ستون فقرات جنبش سرنگونى 

خواهى درمى آيند.
خامنه اى طى سخنانى كه در مراسم 12 مرداد ايراد 
كرد  اشاراتى به دشمنان خارجى و هدايتگرى آنها 
نمايشات  در  آورد.  عمل  به  كنونى  اعتراضات  در 
دادگاهى جنايتكارانه  اخير نيز همه  صحبت ها پيرامون 
نقش هدايتگرانه  خارجيان دور مى زد. هدف از اين 
است  گوناگون  ناسيوناليستى  و  زبونانه  اقدامات 
خود  مبارزات  تا  اينست  آنها  مهمترين  از  يكى  و 
و  زن  رهبران  و  كنونى  شجاعانه   و  مردمى  جوش 
مرد برآمده در آن و خطر آن براى موجوديت رژيم 
الپوشانى شوند. اما فرياد رزم اين مبارزان انقالبى و 
آنها بار ديگر به روشنى  شعار "مرگ بر ديكتاتور" 
نشان مى دهد كه خورشيد را نمى توان به گل اندود. 
خارجيان و به طور مشخصتر آمريكا در عين اعمال 
دارد  مختلف  اشكال  به  هويج"  و  "چماق  سياست 
توده هاى  برابر  در  را  اسالمى  جنايتكار  رژيم  خود 

مبارز و انقالبى محافظت مى كند. 

شكاف هاى جديد
سر باز مى كنند!
نژاد  احمدى  جمهورى  رياست  سايت  خبر  به  بنا 
طى حكم مورخه  26 تيرماه 1388 اسفنديار رحيم 
مشائى  را به عنوان معاون اول رئيس جمهور برگزيد. 
خامنه اى روز بعد از آن حكمى حكومتى صادر كرد 
تا احمدى نژاد عزلش كند. رئيس جمهور خود را 
به كرى زد. اصولگرايان دوآتشه نظير سردبير كيهان 
و بعضى از آخوندهاى ذوب شده در واليت فرياد 
شدند  خواستار  و  داشتند  بر  وامصيبتا  و  اعتراض 
اجرا  را  خامنه اى  حكم  بالفاصله  جمهور  رئيس  تا 
فقيه  ولى  حكم  اجابت  جاى  به  نژاد  احمدى  كند. 
به تعريف و تمجيد از مشائى پرداخت و گفت كه 
دليلى براى عزل وى نمى بيند. در دوم مرداد حكم 
كيهان  در  فقيه  ولى  نماينده   گرديد.  علنى  خامنه اى 
مهره هاى  از  مشائى  كه  نوشت  مرداد  سوم  روز  در 
انقالب مخملى است و احمدى نژاد به دليل ضعف 
نوشت  او  نمى كند.  درک  را  امر  اين  اسالمى  بينش 
آمريكا  با  بند  و  زد  مشغول  پرده  پشت  در  مشائى 
بوده و خامنه اى او را متوقف كرده است. در همين 
روز حسن فيروز آبادى، عضو شوراى عالى امنيت 
ملى و رئيس ستاد نيروهاى مسلح، از برادر عزيزش 
گردن  خامنه اى  حكم  به  تا  خواست  نژاد  احمدى 
نهد. وقتى پاى اين چهره  قدرتمند پس پرده به ميان 
آمد رئيس جمهور  ناچار شد در سوم مرداد مشائى 
را با كلى تعريف و تمجيد كنار بگذارد و روز بعد 

او را مشاور و رئيس دفتر خود كند. 
اين تصويرى كوتاه از يك هفته كشمكش پشت پرده 

است كه اجزاء بسيار كمى از آن به بيرون درز كرده  
خاطر  به  بايد  تصوير  اين  شدن  كامل  براى  است. 
آورد كه احمدى نژادى كه امروز در برابر حكم ولى 
خامنه اى  دست  پيش  سال   4 مى كند  مقاومت  فقيه 
را به هنگام تنفيذ خود بوسيد. عكس دست بوسى 
اين شخص تا چندى پيش به صورت عكس ثابت 
سايت خبرگزارى ايرنا در آمده بود كه به پشتيبانى 
تام و تمام از رئيس جمهور شهرت دارد. اين عكس 
مدت كمى است كه برداشته شده است. اينكه طى 
چهار سال يك دست بوس به كسى تبديل مى شود 
كه جواب خامنه اى را نمى دهد به لحاظ سياسى به 
چه معناست؟ معناى روشن اين امر اينست كه در 
تناسب قوا بين واليت فقيه و سپاه پاسداران، قدرت 

واقعى در دست سپاه پاسداران است.
در اواسط دوره  رياست جمهورى خاتمى جنبش هاى 
اجتماعى و در راس آنها جنبش كارگرى كمر از زير 
بار سركوب هاى سنگين دهه  60 راست كردند و به 
سركوبگر  نيروى  دو  هنگام  همان  از  آمدند.  ميدان 
سپاه و بسيج پا به پاى تقويت جنبش هاى اجتماعى 
بيشتر مورد نياز قرار گرفتند و به ميزان قدرت خود 
در داخل حكومت افزودند. حاصل اين امر تشديد 
سركوب در جامعه بود. در ميان جنبش هاى اجتماعى 
جنبش كارگرى نه تنها مرعوب نشد، بلكه بر تالش 
خود براى متشكل شدن افزود و دستاوردهائى كسب 
جنبش  يك  شدن  پيدا  امر  اين  نتايج  از  يكى  كرد. 
چپ و سوسياليستى دانشجوئى در دانشگاهها بود. 
توده  مردم و بويژه زنان نيز بيش از گذشته در برابر 
بسيج  و  سپاه  ورزيدند.  مقاومت  فشار  و  سركوب 
نيز با دست گرفتن كنترل شهرها، تشديد سركوب 
و دست زدن به اعدام هاى دهها نفره بيش از گذشته 

بر ميزان قدرت خود افزودند. گسترش مقاومتها و 
مبارزات و بويژه مبارزات بعد از انتخابات حكومت 
را ناچار كرد كه هرچه بيشتر به سركوب نظامى پناه 
ببرد و راه بيشترى براى قدرت گيرى سپاه و بسيج 
اين  از  كدام  هر  در  نيرو  دو  اين  پيشروى  بگشايد. 
درون  نيروهاى  از  شمارى  اعتراض  موجب  عرصه 
و  شديد  سركوب  با  اعتراضات  اين  شد.  حكومتى 
شديدتر جواب گرفت. قضيه ى مشائى نشان مى دهد 
كه سپاه و بسيج اكنون گذشته از روياروئى خصمانه 
با به اصطالح اصالح طلبان مى خواهد غرو و لند 
واليت فقيه را نيز خنثى كند. البته آشكار شدن اين 
شكاف ها بين سپاه پاسداران و واليت فقيه و بخش 
وسيعى از روحانيون، حاكميت جمهورى اسالمى را 

با يك بحران ايدئولوژيك روبرو مى كند. 
مسئله   آن  و  دارد  نيز  ديگرى  بعد  البته  قضيه  اين 
هسته اى و مذاكره با آمريكاست. بحران هاى تشديد 
شونده  سياسى و اقتصادى جمهورى اسالمى به طور 
پايه اى اين نياز را پيش رانده است تا  راه حلى براى 
يك  كه  حاضر  حال  در  اما  شود.  پيدا  مسئله  اين 
مبارزه ى توده اى در ميان است و جمهورى اسالمى 
در نتيجه  آن ضعيف تر گشته  امر مذاكره با آمريكا به 
شدت پيچيده شده است. در چنين شرايطى وجود 
كسانى نظير مشائى، كه مردم ايران را دوست مردم 
برابر  در  نرمش  خواهان  و  است  خوانده  اسرائيل 
آمريكاست، بايد  كنار برود تا نمايشى باشد از اتخاذ 

موضعى سخت تر در برابر آمريكا.
در مجموع بايد گفت كه انشقاق بين دفتر رهبرى 
و رياست جمهورى نشانه  آشكار ديگرى از تعميق 

بحران سياسى و تضعيف رژيم به طور كلى است.

نيمه اول مرداد 1388- نيمه اول اوت 2009
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سايت  كو مه له

از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران و كومه له

 ديدن كنيد!
ايران كمونيست  حزب  سايت 

www.cpiran.org

سايت تلويزيون كو مه له
www.komalah.org

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در ارتباط با حمله ارتش و پليس عراق 
به پايگاه سازمان مجاهدين خلق ايران

بنا به گزارش خبرگزارى ها روز سه شنبه 6 مرداد ماه 1388 برابر با 28 ژوئيه 
محل  2009  صدها نفر از نيروهاى ارتش و پليس عراق به پايگاه "اشرف" 
استقرار اعضاء و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران يورش برده و كنترل 
اين پايگاه را به دست گرفته اند. بنا به گفته سخنگوى ارتش عراق اين حمله 

به دستور دفتر نخست وزيرى عراق صورت گرفته است.
در جريان اين حمله نيروهاى ارتش و پليس عراق با استفاده از "بلدوزر" درب 
ورودى پايگاه اشرف را ويران كرده  و با بكار گرفتن باتوم هاى الكتريكى 
مسلح  غير  هواداران  و  اعضا  مقاومت  و  اعتراض  آور  اشك  گاز  پرتاب  و 
مجاهدين را در هم شكسته و اين پايگاه را به تصرف كامل خود در آورده اند. 
بنا به خبر "دبيرخانه شوراى ملى مقاومت" در جريان اين حمله چهار نفر از 
اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق جان خودشان را از دست مى دهند 

و صدها نفر ديگر زخمى و بازداشت مى شوند.
همچنين  و  اسالمى  جمهورى  رژيم  با  عراق  دولت  روابط  پيشينه  و  تاريخ 
تالشها و توطئه هاى هميشگى جمهورى اسالمى براى تحت فشار قرار دادن 
گذارد  نمى  باقى  ترديدى  عراق،  در  مستقر  خود  مخالف  احزاب  و  سازمانها 
جمهورى  رژيم  فشار  تحت  و  نقشه  با  خلق  مجاهدين  پايگاه  به  حمله  كه 
اسالمى صورت گرفته است. دولت عراق در همانحال كه براى تثبيت پايه هاى 
به  داخلى  منازعات  فصل  و  حل  و  عراق  يكپارچگى  حفظ  خود،  حاكميت 
هيچگاه  اما  است،  دوخته  چشم  آمريكا  دولت  هاى  مساعدت  و  همكارى 
نمى خواهد اتحاد و همكارى استراتژيك خود با رژيم جمهورى اسالمى را بر 
هم بزند. حمله به پايگاه مجاهدين خلق يك همدستى و خوشخدمتى آشكار 

به رژيم جمهورى اسالمى است.
پايگاه  به  عراق  دولت  حمله  كردن  محكوم  ضمن  ايران  كمونيست  حزب 
مجاهدين خلق، از همه نيروهاى سياسى اپوزيسيون ايران و نهادهاى مدافع 
حقوق بشر در سطح جهان مى خواهد كه نگذارند امنيت و جان هواداران و 
اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران مستقر در عراق قربانى بند و بست هاى 

نيروها و دولت هاى منطقه اى شود.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

7 مرداد 1388
29 ژوئيه 2009

سردبير: هلمت احمديان

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

ارسال كنيد.

صرفا  كه  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
را  باشد  شده  ارسال  نشريه  اين  براى 

چاپ مى كند.
*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر 

ماخذ آزاد است.
با  جهان   امروز   مسئوليت  مطالب   *
نويسندگان آن است و تنها مطالبى كه با 
نام جهان امروز امضا شده باشد، موضع 

رسمى نشريه است.
كوتاه  و  ويرايش  در  امروز  جهان    *
اين  است.  آزاد  رسيده  مطالب  كردن 
نويسنده  اطالع  به  چاپ  از  قبل  امر 

مى رسد.
"ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب    *
فارسى"  تايپ مى شود و حداكثر سقف 
سايز  با  آ4  صفحه  سه  ارسالى  مطالب 

13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز
نشريه سياسى

حزب كمونيست ايران

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

 norpardazan@yahoo.com
h.faalin@gmail.com

تلفن، فكس و پيامگير
0046.8.43743767

 پيشرو  ارگان كميته مركزى كومه له
 به زبان كردى را مى توان از طريق آدرس

 اينترنتى زير دريافت كرد.

www.komalah.org
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