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 گاهنامه سياسي تبلغاتي كارگران كمونيست

 »مرگ بر جمهوري اسالمي«

 شعار مركزي شرايط انقالبي
 

تحو!ت دو روز اخير در جامعه بسيار تعيين کننده بود و ھر تردیدی نسبت به سمت و سوی 
جنبش مردمی ضد کودتاچيان، در آغاز با خواسته ی . جنبش مردمی را بر طرف ساخت

در . ابطال انتخابات آغاز شد، اما به سرعت محتوای ضد دیکتاتوری یافت و سراسری گشت
یک ھفته اول، اص@ح طلبان حکومتی و حاميان امپریاليست شان، از طریق تبليغات وسيع 

اینترنتی و ماھواره ای، سعی کردند اینگونه به مردم القا نمایند که گویا با حفظ 
، با سکوت و نوارھای سبز رنگ می توانند به »انق@بات مخملی«اعتراضاتشان در حدود 

آزادی برسند، اما، با سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه و اعتراف به این واقعيت که 
حکومت دیگر نمی تواند بدون سرکوب مسلحانه، جنبش مردم را مھار و جامعه را کنترل 
کند، و پاسخ مردم که ایشان ھم دیگر نمی توانند این حکومت را تحمل کنند، به سرعت 

در درگيری ھای امروز مردم با نيروھای مسلح دیکتاتوری . بساط این دروغ را جمع کرد
حکومت اس@می، بار دیگر این واقعيت برجسته شد که ھمواره، دیکتاتوری حکومت 

سرمایه است که رنگ و بوی خون را به انق@ب تحميل کرده و ھمواره ایشانند که با درنده 
 .خویی و وحشيگری در مقابل اراده ی مردم مقاومت می کنند

اینک موضوع مھم این است که ببينيم خواسته ھا و اراده ی واقعی مردم چيست؟ آیا آنطور 
که جناح مغلوب سرمایه داری می خواھد نشان دھد، صرفاً خواست مردم ما به ابطال و 
تجدید انتخابات محدود می شود؟ آیا اینک که ھزینه ھای خونين انق@ب به مردم تحميل 
شده و ده ھا خانوار در سراسر ایران داغ دیده گشته و کشته داده اند، خواسته ھای 
ایشان ھنوز ھم با ریاست جمھوری موسوی ارضاء می گردد؟ مسلم است که جناح 
مغلوب سرمایه داران سعی خواھند کرد دوباره روحيه ی انق@بی مردم را مھار کرده و 
مبارزات ایشان را به کانال ھا و جھات مورد ع@قه و منافع شان برگرداند و در این راه از 
حمایت ھای مادی و معنوی سرمایه جھانی و قدرت تبليغاتی !یزالش استفاده خواھند 

اما مردم خود می دانند که اگر به سمت انتخابات فرمایشی روی آوردند و ت@ش کردند . برد
تا از اخت@فات این جناح ھا استفاده کنند، برای آن بوده است که برای به دست آوردن 

اما اینک که دیگر کار از کار . حداقل خواسته ھایشان ھزینه ھای خونين یک انق@ب را ندھند
گذشته است و ما وارد یک دوران انق@بی گشته ایم و در حال دادن ھزینه ھایش ھستيم، 

 . دليلی ندارد که خواسته ھایمان را محدود کرده و آنھا را مسکوت گذاریم
اینک ما خواسته ھایمان را با نيروی انق@ب مردمی به تمامی جناح ھای سرمایه داری 

خواسته ھای ما اینک سرنگونی و برچيدن کامل بساط قدرت جمھوری . تحميل می کنيم
خواسته . اس@می و ساختار ارتجاعی آن و تعيين آزادانه ی حق سرنوشت خویش است

ھای دمکراتيک آزادی تشکل و تحزب، آزادی قلم و بيان، آزادی اجتماعات و اعتراضات، 
دیگر خواسته ی ميان مدت … آزادی مطبوعات و ارتباطات و آزادی کليه زندانيان سياسی و 

اینک کارگران ما خواھان . و درازمدت نبوده، بلکه خواسته ھای فوری ما را تشکيل می دھد
و مسکونی شان می باشند تا بتوانند ) …کارخانه و (تشکيل فوری شوراھای محل مشغله 

مستقيماً در محيط کار و زندگی شان دخالت کرده و تأثير گذار باشند و جھت توليد را به 
خواسته ھای زنان ما الغاء فوری . سمت نياز جامعه و نه سودآوری سرمایه داران بچرخانند

تمامی قوانين تبعيض آميز در جامعه و محل کار و تضمين کامل حق آزادی پوشاک و حقوق 
مذاھب و قوميت ھای ما خواھان فوری آزادی زندگی، کار و آموزش بنابر . دیگرشان است

در یک ک@م، حال که این قدرت و اراده ی مردم است که . فرھنگ و سنن شان می باشند
در تقابلی انق@بی به نيروھای ارتجاعی و سرکوبگر تحميل می شود، پس نتيجه ی این 

نه آنکه دوباره جناح دیگری بر سر کار . مبارزات نيز باید رسيدن به خواسته ھایشان باشد
آید و با بھانه ی امکان نداشتن رسيدن فوری به این خواسته ھا، باز ھم ما را گرفتار ھمان 

 .کند» پيشرفت گام به گام«شرایط قدیمی و قول ھای بی اساس 
حال که امروز، حکومت ارتجاعی اس@می، انق@ب را به ما تحميل کرده است، ما نيز تا 

سرنگونی کامل و قطعی آن از پا ننشسته و خواسته ھای خود را نه تنھا به خامنه ای و 
بلکه به … احمدی نژاد و شورای نگھبان و خبرگان و دادگاه انق@ب و سپاه و بسيج و 

 .تمامی جناح ھای سرمایه داری تحميل خواھيم کرد
 

 سرنگون باد جمھوری اس�می
 برقرار باد حکومت شوراھا

 در اين شماره مي خوانيد
 

 :                               سرمقاله 

شعار  »مرگ بر جمهوري اسالمي«

 مركزي شرايط انقالبي

 :خبرهاي كوتاه

گزيده اي از اخبار مبارزات مردمي در 

 چند روز گذشته

 : نامه هاي رسيده

 »سكوت خفقان است«* 

به روايت  فاجعه در ميدان انقالب* 

  يك روزنامه نگار شاهد

 :گزارشات و تحليل ها

  كودتا به مثابه تكميل يك پروسه*

 فرهاد رها

 :متن آموزشي

نبرد روز اول ماه مه به وسيله *

 لنين . ا. و پرولتارياي انقالبي

 ” بسوي انقالب“

را بخوانيد و در ميان مردم پخش 

 !كنيد
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 اخبار كوتاه
 حکومت نظامی در تھران 

ماموران امنيتی به ھيج وجه اجازه ی توقف به مردم در پياده روھا ویا .پایتخت در شرایط فعلی در حکومت نظامی به سر می برد
مغازه ھای اطراف انق@ب تا آزادی وسایر محدوده ھای منتھی به این ميادین اصلی شھر در حالت .ایستگاه ھای اتوبوس را نمی دھند

چندین نفر در خيابان آزادی .تجمع بيش از دونفر با واکنش سریع نيروھا مواجه می شود.تعطيلی یا نيمه تعطيلی به سر می برند
چھره ھای بيشتر افراد ونيروھای گارد . با این وجود مردم با رفت وآمد ھای پياپی موجب سردرگمی ماموران شده اند.دستگير شدند

 .ویژه خسته نشان می دھد
 استقرار نيروھای امنيتی در مراکز پزشکی

نيروھای امنيتی با حضور پررنگ خود در مراکز پزشکی مشک@ت عدیده ای را برای بيماران و خانواده ھای پيگير وضعيت عزیزان خود 
 .ایجاد نموده اند

بنا بر گزارشات دریافتی ھر چند در طی روزھای اخير نيروھای امنيتی در ت@ش برای کمرنگ نشان دادن حضور خود در مراکز پزشکی 
 .حداقل در بھداری مح@ت و مراکز کوچک بوده اند

کشته در شھر تھران به جای  150تا  19از روز گذشته و وقوع درگيریھای گسترده و خشونت آميز که بنا به گفته رسانه ھای مستقل 
گذارده است نيروھای امنيتی به صورت ثابت در مراکز پزشکی اعم از مراکز درمانی بزرگ تا درمانگاھھای محلی کوچک و ھمچنين 

این نيروھا بی توجه به وضعيت بيماران یا خانواده ھای پریشانی که .مراکز پزشکی قانونی، بھشت زھرا و اماکن مشابه حضور یافته اند
به دنبال کسب اط@ع از سرنوشت عزیزان خود ھستند نسبت به بازجویی از آنان اقدام نموده و در پاره ای موارد اقدام به بازداشت فرد 

به گفته منابع پزشکی این نيروھا از پرسنل .بيمار یا عضوی از خانواده که به دنبال کسب اط@ع از سرنوشت عزیز خود ھست نموده اند
با امنيتی کردن مراکز درمانی . مراکز درمانی خواسته اند برای مصدومين و جان باختگان درگيریھای اخير اقدام به تشکيل پرونده ننمایند

 .بيم افزایش شمار جان باختگان درگيریھای خونين روز گذشته تھران ميرود
  تظاھرات مردم تھران در اعتراض به كشتار بي رحمانه روزھاي اخير در ميدان ھفت تير

در ميدان ھفت تير راھپيمايي براي اعتراض به كشتار مردم توسط نيروھاي سركوبگر و مزدور  4بنا بر خبر دريافتي فردا دوشنبه ساعت 
  .نظام برگزار مي شود 

بعد از ظھر به نشانه ی اعتراض و نيز ھمدردی با  6تا  5از ساعت , جوانان و مردم در اين رابطه گفته اند كه فردا دوشنبه اول تيرماه 
  .شھدای شنبه سی تير ماه چراغ اتومبيلھاي خود را روشن ميکنند

  روز سه شنبه اع�م اعتصاب عمومی مردم کردستان
ایران و دانشجویان ایرانی در دانشگاھھای کردستان عراق از   كردستان و دانشجویان كرد در دانشگاھھای  فعا!ن سياسی و مدنى

  .مردم کردستان خواستند ھمبستگی و حمایت خود را از ھم ميھنانشان با اعتصاب عمومی در روز سه شنبه اع@م دارند
كه مسئوليت ھر گونه نقض حقوق بشر، ايجاد درگيری و خون ريزی را متوجه  ھمچنين سازمان حقوق بشر کردستان نيزبا اع@م اين

کند تا آنان نيز به طرق مدنی و ممكن  داند از شھروندان کُرد در ايران درخواست می مسلح وابسته به آن می  دستگاه حاكمه و نيروھای
ھايی از كنشگران كُرد اع@م شده ھمبستگی و  شنبه در كردستان كه از سوی گروه از قبيل مشاركت در اعتصاب عمومی روز سه

صدا با مردم ايران عليه نقض فاحش حقوق بشر،  شان در شھرھای مختلف ايران اع@م نموده و ھم ميھنان حمايت خود را از ھم
 . اند اعتراض كنند ھا و كشتارھای اخير كه چند شھروند كُرد نيز از جمله قربانيان آن بوده ھا، فيلترينگ سايت ھا، توقيف روزنامه بازداشت

 ادامه اعتراضات مردمی در شھر آمل
شھر آمل طی چند روز اخير ھمچون سایر نقاط کشور صحنه اعتراضات مردمی بوده و جریان این اعتراضات با برخورد و یورش ماموران   

 .رژیم ھمراه بوده است
از آمل خبر می رسد که ماموران رژیم با حمله به مردم معترض و ناراضی که در سطح این شھر در حال برگزاری تظاھرات اعتراض آميز 

 .بودند، تعدادکثيری از آنان را بازداشت و زخمی کردند
گفته می شود از شمار بازداشت شدگان و مجروحين حوادث شھر آمل اط@عی در دست نيست اما شاھدان تعداد بازداشت شدگان 

 .خشونت ھای اخير را دھھا تن گزارش ميکنند
 نحوه عملكرد مزدوران وزارت اط�عات در اين روزھا

بنا برخبر دريافتي ماموران وزارت اط@عات دراين روزھا ت@ش ميكنند تا با سركوب و بگير و ببند گسترده مردم و جوانان ايران ھرچه 
به ھمين منظور با كنترل و شنود بر روي تلفن ھاي ھمراه و تلفن ھاي مردم ت@ش در كسب , سريعتر آتش قيام را خاموش كنند 

  .اط@عات دارند و تمام تماس ھاي مردم با خارج كشور را زير نظر گرفته اند 
در موارد بسياري ھم به دنبال دستگيري جوانان با ضبط گوشي موبايل آنھا براي مدتي خود را به عنوان دوست شخص دستگير شده 
معرفي ميكنند تا به اين وسيله اط@عات فرد و اطرافيان وي را براي وارد كردن فشار و اعمال شكنجه ھاي بيشتر براي درھم شكستن 

  .فرد دستگير شده به دست آورند 
ھمچنين با توليد فيلم ھاي تبليغي كه از صدا وسيماي نظام پخش ميگردد ت@ش در ايجاد جو رعب و وحشت بين مردم و جوانان دارند 

  .به اين صورت كه ت@ش ميكنند با تھديد شنود وزارت اط@عات ھرگونه خبر رساني و افشاي جنايت ھاي نظام را متوقف نمايند 
  تجمع اعتراضي مردم و درگيري در تھران

مردم در خيابان وصال شيرازي تجمع كرده اند و طنين شعارھاي مرگ برخامنه اي و مرگ , بنا بر خبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر 
دراين ميدان نيروھاي . ھمچنين درميدان آزادي جمعيت جمع شده و تظاھرات درحال شكل گيري است, برديكتاتور فضا را پر كرده است 

 .نظامي از ديروز مستقر بودند و ھنوز نيز مترصد فرصت براي يورش به تظاھر كنندگان مي باشند
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 اخبار كوتاه
  مردم و جوانان خيابانھاي رودكي و نواب تھران ھمچنان مقاومت و ايستادگي ميكنند

بنا بر خبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر به رغم ضرب و شتم وحشيانه و يورشھاي نيروھاي گارد ويژه و ماموران سركوبگرنظام به 
مردم و جوانان معترض و به رغم تمام تمھيدات امنيتي در خيابانھاي تھران آتش قيام ھمچنان شعله ور است و مردم و جوانان متحد و 

نفر از مردم معترض در مترونواب مردم خشمگين به  7بنا بر اين خبر به دنبال به شھادت رسيدن , يكپارچه دست به اعتراض زده اند 
حمله كرده و آن را به ,مسجد نواب كه ھمواره مقر نيروھاي بسيج و مزدور بوده است و حم@ت عليه مردم از آنجا سازماندھي ميشده 

ھمچنين در خيابان رودكي تھران طنين فريادھاي مرگ برخامنه اي مردم خيابان را پركرده است و مردم شيشه بانكھاي , آتش كشيدند
  .سينا و كشاورزي در چھارراه رودكي بوستان سعدي را شكسته اند 

  تجمع خانواده ھاي دستگير شدگان در مقابل دادستاني
درتجمع خانواده ھاي دستگيرشدگان وقايع اخير كه در مقابل دادستاني انجام شده بود , بنا برخبر دريافتي از خبرنگارآژانس ايران خبر 

  .مزدوران دور محوطه را نرده كشيده بودند كه كسي از آنجا وارد يا خارج نشود, نفر رسيد 400تعداد جمعيت به  1430تا ساعت
نفر را خوانده است كه فردا خانواده ھايشان وثيقه بياورند تا آنھا را  60يك سرباز به محل آمده و اسامي  1430بنا بر اين خبر ساعت 

  .آزاد كنند
 اسامی تعدادی از زخمی شدگان سرکوب خونين مردم تھران

بنابه گزارشات رسيده از بيمارستانھای مختلف تھران، در اثر یورشھا وحشيانۀ سپاه : فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ایران 
پاسداران یگانه ویژه لب@س شخصی ھا تعداد زیادی مردم تھران جانباختند و صدھا زخمی به بيمارستانھای مختلف تھران منتقل 

 .شدند
اعتراضات گسترده مردم تھران که در مناطق مختلف شروع شده بود با سرکوب خونين سپاه پاسداران و یگان ویژه و لباس شخصيھا 

افرادی که جان باختند و یا زخمی شدند اکثرا از .   سپاه پاسداران مردم را ھدف شليک مسقيم گلوله خود قرار داد. مواجه شد
نفر شده است این   30این سرکوب خونين منجر به جان باختن حداقل   شکم به با! ھدف گلوله ھا و سایر ابزار خود قرار دادند  ناحيه

 .بيمارستان گرفته شده است  آمار از چند
. تعداد زخميھا به حدی زیاد بود که اورژانس تھران برای انتقال آنھا به بيمارستانھا ناچار به استفاده از اتوبوسھای شھری شده است

وضعيت . زخمی که مورد اثابت گلوله و چاقو قرار گرفته اند بستری شده اند 85بيش از ) خمينی(تختخوابی 1000تنھا در بيمارستان 
 .افراد زخمی شده از ناحيه سر،صورت،سينه و کمر زخمی شده اند. نفر از آنھا بسيار وخيم می باشد  15  جسمی

منتقل شدند کسانی ھستند که در محدودی ميدان ) خمينی(تختخوابی  1000تعدادی از زخمی شدگانی که به بيمارستان 
 .انق@ب،پارک اوستا،جمھوری می باشند

 .از طرفی دیگر حراست داشگاه تھران به محض ورود به بيمارستان از آنھا عکس برداری ميکنند و برای آنھا پرونده تشکيل می دھند
 :اسامی تعدادی از زخمی شدگان خونين روز گذشته مردم تھران که بدست ما رسيده است به قرار زیر می باشد

 ساله ،گلوله به ناحيه فك اصابت كرده و در نزديكي دانشگاه تھران آسيب ديده 22سعيد طباطبائي -1
 ساله، اصابت گلوله به ناحيه پا در محدوده ايستگاه شادمان آسيب ديده 30مصطفي كاظمي -2
 ساله، خرد شدن دندانھا به علت اصابت باتوم به صورت 32علي جھانگيري -3
 ساله ،اصابت گلوله به شكم در پارك اوستا مورد اصابت گلوله قرار گرفته 28مرتضي شريفي -4
 ساله، اصابت گلوله به كتف بين ميدان انق@ب و آزادي زخمي شده 37محمد رضا پور محمد -5
 ساله ،اصابت گلوله به گردن در خيابان رودكي زخمي شده 21يوسف عبدي -6
 ساله، اصابت گلوله به شانه درخيابان نواب زخمي شده 16امير علي بھرامي -7
 ساله، اصابت گلوله به دست چپ در نزديكي بيمارستان امام زخمي شده 30سميه سعادتي -8
 ساله ،اصابت گلوله به پا سر دانشگاه شريف زخمي شده 47حسين زينلي -9
 ساله، اصابت گلوله به بازوي چپ در خيابان كاوه زخمي شده 26ايدا سحري زاده 10
 ساله، شكستگي سر به علت اصابت باتوم در خيابان انق@ب زخمي شده 42ثريا محسني -11
 ساله شكستگي سر به علت اصابت باتوم در خيابان توحيد زخمي شده 25سعيد پور قاضي -12
 ساله اصابت گلوله به پھلوي راست در خيابان خوش زخمي شده 37اسماعيل دري -13
 ساله اصابت گلوله به پا در خيابان اسكندري زخمي شده 40صديقه كشفي -14
 ساله شكستگي دست در خيابان اسكندري مجروح شده 33قاسم زماني فر -15
 ساله اصابت گلوله به قفسه سينه در خيابان زارع زخمي شده 35علي رضا شعباني -16
 ساله اصابت گلوله به شكم در خيابان كاوه زخمي شده 27الھه يميني -17
 ساله در رفتگي فك به علت اصابت باتوم در كارگر شمالي 46ھما جوادي -18
 ساله اصابت گلوله به دست در ايستگاه قريب زخمي شده 52خسرو خاوري -19
 ساله اصابت باتوم به صورت و شكستگي بيني در خيابان جمھوري زخمي شده 31ندا معصومي -20
 ساله اصابت گلوله به صورت در خيابان جمالي نرسيده به ميدان ازادي زخمي شده 24علي كھنه پوش -21
 ساله اصابت گلوله به دست در خيابان آزادي زخمي شده 26نريمان داوودي -22
 ساله اصابت باتوم به سر و شكستگي سر در خيابان انق@ب زخمي شده 28ابولفضل جعفري -23
 ساله اصابت گلوله به پھلو در خيابان قريب 34علي اكبر ھمتي -24



 

 88شماره چهارم، اول تير                      بسوي انقالب                                                                                                                     4صفحه      

 اخبار كوتاه
 .پيکر جانباختگان به بيمارستان بقيه هللا سپاه پاسداران منتقل شده اند

در نماز جماعت تھران که منجر به واکنشھای گسترده بين   بعد از تھدید ضمنی ولی فقيه رژیم علی خامنه ای به سرکوب خونين مردم
روز گذشته علی خامنه ای به تھدیدات خود جامه عمل پوشاند و مردم تھران و سایر شھرستانھا را به خاک و خون . المللی گردید

او به عنوان یک جنایتکار . ولی فقيه علی خامنه ای است,این جنایتھای توسط سپاه پاسداران صورت گرفته است که تحت امر . کشاند
 .باید مورد پيگرد بين المللی قرار گيرد تا جنایت عليه مردم ایران پایان یابد

فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ایران، سرکوب خونين مردم ایران که به دستور علی خامنه ای صورت گرفت بعنوان جنایت عليه 
و از دبير کل سازمان ملل و مراجع بين المللی برای متوقف کردن سرکوب ھای خونين عليه مردم بی دفاع . بشریت محکوم می کند

 .استمداد می طلبد
 ديده ھا و شنيده ھای خيابانی

ھای چندتایی جمع می شدند و شعار می دادند ¬مردم ھر کجا در دسته. دو روز نبرد بی امان خيابانی ترس معترضين را از بين برده بود
" مرگ بر دیکتاتور"گریخت شعار ¬جمعيت حتی در حالی که می. و با حمله پليش ضد شورش از حمایت و ھمراھی یکدیگر نااميد نبودند

سرکوب عریان جایی را . مردم در حال فرار اتوموبيل ھا را تشویق می کردند فریاد خود را با بوق زدن نشان دھند. کرد¬را فراموش نمی
 .کشيد¬شھر بغضش را فریاد می. ھا¬برای سکوت ھيچ کس بافی نگذاشته بود حتی اتوموبيل

اما از روز دوشنبه سياست سکوت سبز موسوی در خ@ رسانه ای دھان به دھان چرخيد تا خيل ستيزگران خيابانی را به سکوت  
جمعيت که با فریادھای " ساکت"ليدرھا فریاد می زدند   شنبه بود که در ميان تظاھرات ميليونی از نيمه راه 2نخستين بار روز . وادارد

خود مردم بسياری را از خانه و محل کار و خيابان به سمت خود فراخوانده بود وادار به سکوت شد اما مدت زیادی نتوانستند جمعيت را 
اند سکوت را ¬مردم که از دیدن قدرت خود به وجد آمده بودند و باور کردند که با قدرت خود پليس را خلع س@ح کرده. ساکت نگه دارند

پس از تير اندازی وحشيانه پایگاه بسيج به مردم جمعيت خشمگينانه تا پاسی از شب در خيابان . داد¬تاب نياورد و شادمانه شعار می
  .آن شب تھران تا صبح سکوت نکرد. شعار داد

 روز بعد ت@ش ليدرھا برای سکوت سازمان یافته تر بود و با پخش پ@کاردھایی چون
 "سکوت بر گلوله پيروز است"
 "سکوت سرشار از ناگفته ھاست"
 "سکوتم از رضایت نيست"

جمعيت را به سکوت واداشت و با پخش این ادعا که دیشب اگر سکوت می کردیم کسی کشته نمی شد جمعيت را بيش از پيش در 
اما جمعيت در راه . تظاھرات چندصد ھزار نفری به گردھمایی بدل شد. کنترل خود گرفتند و مخالفين سکوت را احمدی نژادی خواندند

بازگشت در ميدان ونک به نيروھای بسيج که جشن شان در ميدان وليعصر پایان یافته بود رسيد دیگر سکوت خواھان نتوانستند جلوی 
خشم مردم از وقایع چند روز گذشته را بگيرند و با چنان جسارت و خشمی شعار می داد که نيروی انتظامی حاضر در ميدان جرات 

جزئيات درز کرده فاجعه کوی دانشگاه و مفقودین آن نيز این حقيقت را مسجل کرده بود که نيروی انتظامی جاده صاف . دخالت نداشت
فرمانده ميدان مرتب به مردمی که ددمنشی پليس را در روزھای اخير دیده بودند بحث می . کن بسيجی ھای لباس شخصی است

به صراحت به مردم اطراف که تنھا از پليس انتظار حمایت داشتند گفت که ھوا . کرد و ت@ش داشت آن ھا را قانع کند آن ھا ھيچ کاره اند
 .بسيج ماند و خيل جمعيت. حاجی و مامورانش ميدان ونک را ترک گفتند. رو به تاریکی است و او و مامورانش دیگر مسئوليتی ندارند
آن ھا که خط . تيرانداری، باتوم، چاقو این جماعت به ھر س@حی مسلح بود. به ناگاه حمله ای در گرفت که بی شباھت به جنگ نبود

مردم تمام ت@ش خود را . جنازه ھا دریده شده بود. مقدم بودند زخمی ھا را عقب خط می فرستادند دختر خردسالی ھمانجا جان داد
نفر آن شب با شليک گلوله و ضربات باتوم جان باختند و  33بر طبق اخبار غير رسمی . کردند که حتی جنازه ھا به دست آنان نيفتد

  .بسياری نقص عضو شدند
ھرچه ضربات سھمگين تر سکوت طلبان با وقاحت بيشتری برای کنترل اضاع سياست . و باز چھارشنبه سکوت طلبان منسجم تر شدند

جمعيت بسياری معترض این پيک نيک آمدن ھای ھر روزه   و پنج شنبه نيز به ھمين منوال در ميدان توپخانه گذشت. خود را ترویج کردند
بود اما ليدر ھا می گفتند امروز آخر ما این جا متحصنيم اما در برابر این سوال که چطور این ھمه جمعيت به جای این که مقابل وزارت 

اعتراضات ميان جمعيت گسترده . کشور، مجلس، شورای نگه بان یا رھبری متحصن شوند به ميدان توپخانه آورده شدند حرفی نداشتند
 تر شد مردم که چند روز بود فریادھای شعار ندھيد را می شنيدند دیگر فریاد حرکت نکنيد را تاب نياورد و به حرکت در آمدند و تا انق@ب

 .پيش رفتند
ھای خود و گروه ھای محلی حنثی ¬اما سياست سکوت در خيابان و فریاد روی پشت بام را ھمين جمعيت سکوت پيشه در محله

صدای کوکتولمولوتف ھا و نارنجک ھای دستی . مردم خارج از گردھمایی ھا سکوت آن ھم از نوع سبز را در پيش نگرفتند. کند¬می
اش را با کاميون ھای شن و ماسه ¬ھای ورودی¬شھرکی راه. ھا و شھرک ھا ھمچنان در حال مقاومت اند¬محله. گواه این ادعاست

شب که شھر به دست . برند¬در ميدانی مردم به یک باره بر لباس شخصی ھا ھجوم می. دھند¬بندد و تا صبح شعار می¬می
ھا بوق می زنند مردم بسياری جمع می شوند ¬کنند تمام اتومبيل¬افتد و ميدان ھای اصلی را قرق می¬نيروھای لباس شخصی می

فط کافيست یکی شعار دھد تا . حتی اگر کاری نمی کنند می ایستند تا اگر شده جواب یک بسيجی را بدھند و بعد به خانه برگردند
 .وقت سکوت ایران گذشته است. را مشوش کند¬ محله ای طنين فریادش خواب سکوت طلبان خفته

 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد
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 نامه رسيده

 !سكوت خفقان است
 

دغدغه من »محبوبيت«آنھایيکه مرا می شناسند می دانند که 
مطرح می کنم حتی اگر مورد  بنابراین نظرات خود را صریحاً  .نيست

نفرت کسانی قرار بگيرم که معمو! تحت تاثير امواج عمومی قرار 
 .گيرند می
 

ھستم و به ميرحسين و یا کس دیگری  »تحریمی ھا«او!ً من جزو 
بقيه مردم ایران از تجاوز وقيحانه  اما ھمچون دوستانم و  .رأی ندادم

  .ی کودتاچيان به حقوق دمکراتيک مردم آزرده و عصبانی ام
بنابراین جای من در کنار مردم ایران است و به ھمين خاطر در 

 .ماندن در خانه را ندارم راھپيمایی ھا شرکت می کنم و قرار
دیگر  »سکوت«اما از خود سوال می کنم که پيشبرد این سياست 

سکوت و تکصدایی نتيجه  چه صيغه ای است؟ بغير از آنست که
 19تحميل خفقان بر یک جامعه است؟ بغير از آنستکه اکثریت 

به ميرحسين رأی دادند، به علت قول ھایی بود که  ميليون نفری که
  خفقان را خواھد شکست و حقوق دمکراتيک مردم  او

رأی »پس چرا در کنار شعار مرکزی   را به ایشان باز خواھد گرداند؟
شعارھای خواسته ھای خود از قبيل  مردم نباید «من کجاست؟

  آزادی بيان و قلم، آزادی اجتماعات و اعتراض، آزادی تجمع و
تحزب، و دیگر خواسته ھای صنفی و سياسی خود، و از ھمه 

چرا مير حسين و   کنند؟ مھمتر آزادی زندانيان سياسی را مطرح
عواملش می خواھند سکوت و خود سانسوری را به مردم تحميل 

، مردم را به «کلمه خاموشی»، آنھم «وحدت کلمه»بھانه  کنند و به
 خود خفقانی دچار سازند؟

 
پاسخ به این سوال ھا را باید با در نظر گرفتن حقایق تلخ توضيح 

بوده است و ھنوز ھم می گوید   ميرحسين ھمواره حکومتی  .داد
نظامی   .برای حفاظت از نظام سياسی ایران به ميدان آمده است

و سرکوب و ندانم  »تند روی«سپاه و محمود احمدی نژاد با  که
  .کاری در معرض سقوطش قرار داده اند

ميرحسين و یارانش از خود سوال می کنند که مگر بغير از آنست 
فشارھای مردمی باعث  که در بھترین حالت، این مبارزات و

شکستن کودتا و برقراری ریاست جمھوری ميرحسين خواھد 
آنھا خواھند توانست در مقابل خواسته ھای  آیا آنوقت  انجاميد؟

مردمی  دمکراتيک و آزادی ھای بدست آمده از طریق مبارزات
آنھا با خود می اندیشند که اگر مردم، بغير   نظامشان را حفظ کنند؟

ميرحسين بتوانند خواسته ھای صنفی و سياسی  از روی کار آمدن
تضمين کننده ی  خود را نيز به کرسی بنشانند، دیگر اثری از نظام

 قدرت شان نخواھند ماند؟
 

این واقعيت را نيز باید در نظز گرفت که قبل از کودتای سپاه و 
با ھمکاری شورای نگھبان و  احمدی نژاد و خامنه ای، ھمين ھا

کاندید، عليه تمام  4دیگر نھادھای حکومت استبدادی و ھمين 
دیگری که می خواستند کاندید ریاست جمھوری شوند،  کسان

آزادیخواه و دمکرات  کودتا کرده بودند؟ ميرحسين و عام@نش ھرگز
نبوده اند و با تحميل سياست سکوت می خواھند مبارزات مردمی 

عامل فشار به سپاه و رھبری و به قدرت رسيدن  را در حد یک
بازپس گيری حقوق  و نگذارند این مبارزات به. خودشان نگاه دارند

 .دمکراتيک مردمی بيانجامد
 

به ھر حال من و دوستانم در کنار مردم خواھيم بود و تا زمانيکه 
ھستند، سکوت خواھيم »سکوت«اکثریت این مردم خواھان 

اما ھمراه خود پ@کارھایی را خواھيم برد که بر روی آن به   .کرد
 »!سکوت خفقان است، مرگ بر دیکتاتور«: نوشته شده درشتی

  فاجعه در ميدان انقالب
  به روايت يك روزنامه نگار شاهد

از : شاید این جور باید شروع كرد كه ھمه آمده بودند....عصر شنبه بود
قرارگاه سپاه ثارهللا تھران، نيروھای سپاه بدر، نيروھای مقاومت بسيج، 

   .نوپو و چندین نيروی آماده سرکوب دیگر.نيروھای ویژه ذوالفقار، 
اینھا را من كه شھروند عادی ھستم از اول نمی دانستم حتی وقتی 

ھم كه دنبال مان می كردند و ما را تا كوچه ھای بن بست می 
كشاندند و باتوم ھای جور و اجورشان را به سر و بدن مان می كوبيدند 
ھم نمی دانستم كدام شان مال كدام خراب شده است و از كجا آمده 

فقط سعی می كردم دستان ام را روی سرم بگيرم و یا خودم را . اند
  .حائل باتوم ھایی كنم كه ممکن بود به ھمسرم اصابت كند
اما وقتی به . البته خودش می گفت چون چادری است اورا كمتر زدند

خانه آمدیم دیدم كه كبودی ھای پاھایش كمتر از من نيست و در 
  .پھلویش ھم بدجوری احساس درد می كند

ماھيت واقعی نيروھای حاضر در مسير خيابان انق@ب تا آزادی از ميدان 
امام حسين تا فردوسی و انق@ب و آزادی را در جریان ربوده شدن كيف 
دستی ھمسرم فھميدم؛ چادرش را از سرش كشيدند و یكی شان که 
!بد مانند بقيه ھم قطاران اش مدعی حفظ نظم و قانون و اس@م بود، 

اول فكر كردیم دنبال كارت . كيف را از روی شانه ھمسرم كشيد و رفت
شناسایی و یا سند ھویت می گردند ولی وقتی دیگر پيدایش نكردیم و 

كجا " برادر"دیگر پاسدارھا و لباس شخصی ھا ھم نمی دانستند كه آن 
رفته، گفتند شاید از نيروھای اط@عات و امنيت تھران بوده، یا از 

 نيروھای قرارگاه ثارهللا، یا از
  ...نيروھای بسيج، نيروھای ضربت ذوالفقار، نوپو یا 

وقتی خواستيم ردی و نشانی از كيف ھمسرم بگيریم به ھزار و یك جا 
كه نيروھایشان را به خيابان فرستاده بودند سرزدیم ولی اثری از كيف 

  .سرقت شده پيدا نكردیم
من و ھمسرم در ھمه راه پيمایی ھایی كه از سوی حاميان مھندس 

. خرداد برگزار شده است حضور داشته ایم 25موسوی پس از حماسه 
آن روز ھم بچه مان را به عمه اش سپردیم و راه افتادیم به سمت 

با مترو آمدیم كه ما را تا ایستگاه فردوسی پياده كرد و . ميدان انق@ب
 .اع@م كردند قطار از این جلوتر نمی رود

مجبور شدیم در آن ایستگاه پياده شویم و بقيه مسير به سمت ميدان 
ھنگام خروج از ایستگاه مترو، جمعی كه در قطار . انق@ب را پياده برویم

بودند ھمه با ھم شعار می داند ولی مردمی كه وارد می شدند به ما 
ھشدار دادند كه ھمان جا بمانيم چون خيابان پر از نيروھای ویژه است 

ما از ایستگاه خارج شدیم ودر ميان . و دارند به مردم حمله می كنند
در حاشيه خيابان . جمعيت به سمت چھارراه كالج حركت كردیم
نفره و به فاصله  10تا  7نيروھای ویژه ای با لباس پلنگی در گروه ھای 

متر قرارداشتند و در حاشيه پياده رو نيز نيروھای دیگری كه  15یا  10
 باتوم و سپرھای ھای تلقی

 شفافی كه 
  .ایستاده بودند  POLICEرویش نوشته بود 

دسته دوم با لباس شخصی بودند و ھمه جور تيپی داشتند از جوان 
تا وقتی چھارراه . ھای كم سن و سال گرفته تا پيرمردان چاق وریشو

صدایی از جمعيت در نمی . كالج را رد كردیم ھيچ اتفاق خاصی نيافتاد
تا . آمد و نيروھایی ھم كه نظاره گر ما بودند مشغول كار خودشان بودند

ميان نيروھای ویژه مسلح با مردم  16این كه اولين برخورد در ساعت 
زیر پل كالج اتفاق افتاد و لباس شخصی ھا به صف ھای جلویی 

  .مردمی كه در حركت به سمت چھارراه ولی عصر بودند حمله كردند
جمعيت به سمت خيابان حافظ دوید ولی دیدم از پشت نيز این گروه 

نفره را محاصره كرده اند و چون ما ھيچ دفاعی نداشتيم  200حدودا 
  .مجبور به فرار شدیم

من و ھمسرم به سمت پل رفتيم و یك لحظه از غفلت نيروھایی كه 
اول . دنبال مردم بودند استفاده كردیم و به سمت چھارراه رفتيم

صدایمان كردند و بعد ھم سوت زدند كه بھشان توجھی نكردیم و آرام 
  .به حركت خودمان ادامه دادیم

با عبور از چندین مانع این چنينی دیگر و به بھانه ھای مختلف توانستيم 
بعد ازآن از طریق . مسير خود را به سمت چھارراه ولی عصر ادامه دھيم

چندی كه جلو رفتيم مقابل . به سمت انق@ب برویم BRTاتوبوس ھای 
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سينما سپيده جلوی درگيری كوچكی ميان مردم و نيروھای سپاه درگفته بود كه چند گاز اشك آور شليك شد و چون دراتوبوس باز بود 
از ھمسرم آب گرفتم و به چشمم زدم كه خيلی بدتر شد و سوزش آن و پوستم . دود وارد شد و چشمان و گلوی ما را سوزاند

  .به خصوص اینكه ساعتی قبل اص@ح كرده بودم. دوچندان شد
 

من كه تمام عمر از سيگار . جوانی كه كنار من نشسته بود سریع از جيبش پاكت سيگاری در آورد و چند نخ آتش زد و به دست ما داد
نام فاميلش را به من نگفت ولی گفت . اسم این پسر كامران بود. و دودش بيزار بودم این نخستين بار از این دود استقبال كردم

حدود یك ربعی طول كشيد تا مسير چھار راه ولی عصر به ميدان انق@ب را با . دانشجوی دانشكده كشاورزی دانشگاه تھران است
  .اتوبوس طی كردیم، چراكه اغلب مسيرھای مستقيم بسته بود و یا موانعی وجود داشت و حركت معمول اتوبوس ممكن نمی شد

جمعيت داخل اتوبوس در مقصد پياده شد و راننده اع@م كرد . با كامران جوان خوش سيمای یزدی چند خبر را مبادله كردیم تا رسيدیم
  .از این جلوتر نمی تواند برود

 
آنجا نيروھای امنيتی از ھر نوع و شكل و اندازه دیده می شد . نفر بود 200به ھمراه كامران داخل جمعيتی شدیم كه تعداشان حداكثر 

ه و شاید تعدادشان از ما بيشتر بود آنھا ھم در پياده رو و ھم در خيابان ایستاده بودند و نيروھای كوماندوی موتور سوار ھم راه و بی را
من و ھمسرم با این تصور كه می توانيم ھمانند . سر و ته خيابان را با! و پائين می رفتند و ویراژ می دادند كه مردم را بترسانند

  .خرداد راه پيمایی آرامی داشته باشيم جلو می رفتيم وھيچ تصوری از آنچه چند متر جلوتر ممكن بود ببينيم نداشتيم 25دوشنبه 
آذر حركت كرده بودند و به سمت خيابان كارگر می آمدند به مرور  16در ميان جمعيتی كه از مقابل سينما بھمن تا حد فاصل خيابان 

شعارھای مردم داشت از سينه به زبان می آمد و به فریاد تبدیل می شد كه من و ھمسرم و كامران به . زمزمه ھایی شكل گرفت
  .ھمراه دو دوست او سعی كردیم مردم را به سكوت فرا بخوانيم

 
كامران از ما جدا شد و چند قدمی اون طرف تر با فریاد سعی كرد مردم را به سكوت دعوت كند كه از سمت مقابل ما مردی كه لباس 
پلنگی به تن داشت به داخل جمعيت حمله كرد و با فریادی كه از ته سينه می كشيد باتوم اش را كه در ھوا می چرخاند بر صورت 

  .در كسری از ثانيه صورت اش تركيد و گوشت آن با ضربه باتوم كنده شد. كامران فروآورد
به دنبال او دیگر ھم لباسان اش نيز به داخل جمعيت حمله كردند و لباس شخصی ھایی كه در پياده رو ایستاده بودند نيز شروع كردند 

دیدم خون از صورتی كه باتوم بر آن فرود آمده بود . دست ھمسرم را كشيدم و دویدم به سمتی كه كامران بر زمين افتاد. به زدن مردم
  .جای چشمش بود. به قاعده سر باتوم توی صورتش خالی بود. طرف چپ صورت كامران داغون شده بود. بيرون می زد

من كه با!ی سرش رسيدم ھنوز خون از درون صورتش می زد بيرون و دوستانش با!ی سرش . سر كامران به عقب خم شد و افتاد
با نوش جان كردن چندین ضربه چوب . در آن ھنگامه كه مردم فرار می كردند؛ دست و پای اون بی چاره لگدمال می شد. رسيده بودند

  .و چماق به زحمت توانستيم آن جوان را از زیر دست و پای مردم كنار بكشيم
وقتی می خواستم دستمالی را روی چشم چپ كامران قراردھم دیدم چشم راست اش باز است و دست و پاھایش رعشه خفيفی 

چيزی نمی گفت و چشم دیگرش ھم حركتی نداشت من خيلی ترسيده بودم ھمسرم شدیدا شوكه شده بود و با داد و فریاد . دارد
با صدای او بود كه ھمه دوره مان كردند و مھاجمان ھم برای چند ثانيه دست از زدن برداشتند و رفتند توی . مردم را به كمك می خواند

  .خيابان
نيروھای ویژه دوره مان كردند و یكی شان با مھربانی و . پارچه را گذاشتم روی صورتش دستانم می لرزد و ھمسرم مدام جيغ می زد

ھمسرم و چند . درحالی كه سعی می كرد خود را دلسوز نشان دھد گفت ا!ن آمبو!نس می آید و سعی كرد مردم را متفرق كند
یكی از دوستان یا ھم دانشكده ای ھایش ناگھان كنترل اش را از دست داد و با . خانم دیگر فریاد می زدند و فحش شان می دادند

  .مشت كوبيد توی صورت اون پاسدار
اون ھم ھمانطور كه صورتش را گرفته بود یك قدم عقب رفت و نمی دانم چه طور اسپری سوزناكی را در ھوا رھا كرد كه پدر 

  .فوجی از پاسدارھا به سمت ما حمله كردند و بالگد سعی كردند مردم را متفرق كنند. چشمانمان را در آورد
  .اگر ھمين ا!ن نروید ھمين ب@ را به سرتان می آوریم. ما گفتيم متفرق شوید... تقصير خودتان بود          -

پاھای كامران و یك دست اش را گرفتند و بردند كنار پيداه رو و گذاشتند اش داخل یك وانتی كه نفھميدم كی آمد وخيلی زود 
  .بقيه ھم سعی كردند مردم را متفرق كنند. طوری كه حتی ھمراھانش ھم نتوانستند دنبالش بروند  بردندش

من ھاج و واج مانند مسخ شده ھا ایستاده بودم كه این چه ب@یی بود كه سر این پسر آمد و ممكن بود برای من یا حتی ھمسرم 
  .اتفاق بيافتد كه از پشت چنان ضربه ای به كمرم خورد كه چند قدم تلوتلو خوردم و با سر روی كتف جلویی ام افتادم

طول این باتوم ھا حدودا بيست . ضربه باتوم الکتریکی قبل از اینكه موضعی كه به آن اصابت كرده را بسوزاند، برق از سر می پراند
سانتی متر است و به جز دردی كه دارد برق خيلی قوی ای ھم به بدن منتقل می كند كه ھمه جای بدن انسان را می لرزاند، وقتی 

  .ھم که از پشت سر بخورد كه دیگر نور علی نور است
 

ولی صدایش را شنيدم كه بلند . یك آن متوجه شدم ھمسرم نيست. پشتم به شدت می سوخت و ازطرفی گاز اشك آور شليك كردند
  .بلند سر پاسدارھا فریاد می زد

  .اگر ذره ای اعتقاد به جمھوری اس@می ھم داشتم دیگر آن ھم از بين رفت          -
چند مرد و زنی كه . مامورھا با چوب ھمسرم را ھل دادند به سمت كوچه ای داخل خيابان كارگر. اشك چشم ھای من را گرفته بود

دوست كامران حلقه زده بودند و مثل اینكه می خواستند ببرندشان  2پاسدارھا دور. ھنوز آنجا بدوند داشتند ماجرا را تماشا می كدند
پاسدارھا ھم معلوم بود از آنچه پيش آمده بود . درحالی كه آنھا مدام به رھبر و احمدی نژاد بد و بيراه می گفتند و كتك می خوردند

  .ترسيده بودند و می ترسيدند مردم خشمگين شوند
  :یكی از پاسدارھا مدام می گفت

  چيه می خوای مردومو جمع كنی؟!...داد نزن           -
نامسلمونا زنم رو رھا  داد و فریاد كردم كه . وقتی خواستم بروم و ھمسرم را از دستشان خ@ص كنم نگذاشتند و جلویم را گرفتند

  یك پاسدار كوتاه قد سریع آمد و گفت چی می گی؟.كنيد
  این جا چه كار می كنيد؟! موضوع را گفتم و اون رفت چادر ھمسرم را كشيد و آورد پيش من و گفت این ھم از زنت
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  ...اومده بودیم راھپيمایی          -
  مگر نمی دانيد كه راھپيمایی مجوز نداره          -
  اگر كسی بخواد با زنش توی پياده رو راه بره باید مجوز بگيره          -

  .خندید
  چرا به رھبری و كشور و نظام توھين كردید؟! پس شعار چرا می دادید ؟          -
  .كسی شعار نداد... شما زدید جلوی چشم ما یك بی گناه را كشتيد... كسی شعار نداد          -

  این رو كه گفتم عصبانی شد و گفت
  .ببریدشون قرارگاه          -

اون پاسدار كوتاه قد ھم اص@ بر نگشت پشت . و از فرمانده تا زیردست ھمه را زیر باد ناسزا گرفت: دیگر ھمسرم از كوره در رفت
من از دید كمر و پا نمی توانستم راه بروم و ھنوز اتفاقی كه برای كامران افتاده بود جلوی چشمم بودو ھمسرم ھم . سرش را نگاه كند

را با دست " ادوارد براون"كه یكی شان آمد و گفت از اون طرف بروید و خيابان . از شدت ناراحتی به شدت عصبانی بود و فریاد می زد
  .نشان داد

آن سوی خيابان چند تنی از مغازه دارھا داشتند ما را می دیدند و بيشتر پاسدارھا و بسيجی . ھيچ كسی از مردم آن نزدیكی نبود
  .ھایی بودند كه توی خيابان ایستاده بودند و با چوب و چماق ھا و سپر شيشه ای ابراز وجود می كردند

به كمك خانمی كه خدا خيرش دھد و نمی دانم از كجا پيداش شد به طرف جایی كه مجوز داده بودند برویم راه افتادیم كه چند قدم 
پشت سرشان ھم چند پاسدار آمد كه یكی . ده بيست نفر دوان دوان فرار می كردند و آمدند داخل كارگر" ادوارد براون"با!تر از داخل 

  .دوجوان دختر و پسر را دست بند زده می بردند
خانمی كه ھمراه ما بود مدام شعار می داد . ما با چند نفر داخل یك پاساژ با!تر از ادوارد براون شدیم چند پاسدار تعقيبمان می كردیم

  .ته پاساژ یك راه پله بود كه ھمگی به آن سمت دویدیم شاید كه دست از تعقيب ما بردارند. و پاسدارھا ھم ھوار می كشيدند
وقتی پشت سرھمسرم از پله ھا با! می آمدم اول صدای شليك وحشتناك از اسلحه آن پاسدار را شنيدم كه در فضای بسته پاساژ 

  .گوشمان را كر كرد و بعد صدای ناله مردی كه پشت سرم می دوید و دیگر پشت سرم نبود
  !یا حسين           -

ھركس چند پله با!تر صدای شليك دیگری آمد كه از اولی آرام تر بود ولی وقتی از ترس جان مان تا پشت بام رفتيم فھميدیم اولی 
  .گلوله اسلحه بود و دومی گاز اشك آور

. تعدای از كسبه و مغازه دارھا ھم ھمراه ما بودند.پاسدارھا تا چند پله با! آمدند و از ما خواستند كه از پاساژ بيرون بيائيم و برویم خانه
  .نه پاسدارھای مسلح از پله ھا با! می آمدند و نه كسی از ما از جایش تكان می خورد. یك نيم ساعتی آنجا بودیم

  اون ھا از پایين داد می زدند كه
  !بيائيد پائين           -

و می گویند می خواھند پاساژ " كاری باھاتان نداریم "خ@صه نيم ساعتی اون جا بودیم تا سرایدار ساختمان آمد با! و گفت می گویند 
  .پيرمرد آرام و آھسته به ما گفت كه یكی را داخل پاساژ با تير زده اند. را تعطيل كنند

با ترس از . چند تن از كاسب ھای ساكن ساختمان ھم مغازه ھایشان را بسته و قفل كردند و از ماھم خواستند كه آن جا را ترك كنيم
خون پا خورده بود؛ یكی از پاسدارھا تكه ای مقوا از . پله ھا آمدیم پائين جلوی پله ھا خون زیادی روی موزائيك ھای كف ریخته بود

  :جایی گير آورد و انداخت رویش و به ما گفت
  !مواظب باشيد پایتان را روی خون نگذارید نجس می شوید

  من تند گفتم
  ؟!كشتينش          -
  .نه تير به پاش خورد          -

  :ھمسرم با عصبانيت گفت
  .نجاست شمائيد كه مردم را می زنيد و می كشيد          -

به خاطر چادری كه ھمسرم . نفر بودند 15یا  10شاید . جلوی درخروجی ساختمان چند پاسدار و نيروی لباس شخصی ایستاده بودند
به این ترتيب یك بار دیگر در روز نكبت . داشت گذاشتند ما برویم ولی دو خانم دیگری كه ھمراه ما بودند گرفتار سين جين آنھا شدند

  .چادر ھمسرم باعث خ@صی ما شد
بعد از خروج از پاساژ به سمت شمال خيابان كارگر به قصد رفتن به جمالزاده راه افتادیم كه البته انتھای ھمان خيابان و در خيابان 

  .انق@ب به كلی مانع از حضور مردم می شدند
با پرس و جو دو كوچه . با!خره موفق شدیم به سمت فردوسی برگردیم و سراغ پاسدارھایی را بگيریم كه كيف ھمسرم را گرفتند

كسی آنجا كمكی نكرد و فقط سين جينمان كردند كه از كجا آمده اید و برای . با!تر از ميدان فردوسی به مقر اط@عات و امنيت رفتيم
  .چه آمدید و چرا آمدید و خ@صه كلی جر و بحث باھاشان كردیم

چه بعد كه از آن جا بيرون آمدیم از دیگر پاسداران سراغ مقر نيروھایی كه قب@ در آن مستقر حوالی بودند را گرفتيم كه گفتند این ھا از ب
  .ھای پایگاه شھيد بھشتی ھستند و ما را به سمت ميدان ھفت تير ھدایت كردند

ما این طور نتيجه گرفتيم كه در آن بلبشو كسی به كسی نيست و اگر كيف را ھركسی برده باشد فع@ قابل دسترسی نيست و از 
  .خير پيدا كردنش گذشتيم

ھرگز شعار ندادیم ولی به ھمراه جمعيت پراكنده ای كه ھنوز در خيابان بودند راه پيمایی كردیم . در خيابان بودیم 9ما تا حوالی ساعت 
  .و بارھا با پاسدارھایی مواجه شدیم كه به گروه ما فحش می دادند و می خواستند پراكنده مان كنند

 98. این روزھم به پایان رسيد درحالی كه من فكر می كردم بيش از یکصد سال است که مردم در جستجوی عدالت و آزادی ھستند
نخستين راوی و تحليلگر دقيق و " 1909-1905: انق@ب ایران"سال قبل ادوارد براون ایران شناس فرھيخته بریتانيایی با نگارش کتاب 

سرنوشت آن بود که من و ما در عصر شنبه سی ام خرداد در خيابان ادوارد براون در حاشيه . تيزبين این رویداد تاریخ ساز باشد
  .دانشگاه تھران گرفتار سرکوبگران عدالت و آزادی شویم

  
  روزنامه نگار در تھران -لواسانی . م
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  كودتا به مثابه تكميل يك پروسه
 فرهاد رها

از یک سو به .سير حوادث با چنان سرعتی پيش می رود که پيش بينی اینده را برای ھر دو اردوگاه کودتا و ضد کودتا دشوار کرده است
اما اعتراضـات خيابـانی روز .  خرداد ھژمونی جریان کودتایی را تثبيت کرده است 29نظر می رسيد که تھدیدات خامنه ای در نماز جمعه 

ساعاتی بعد بيانيه مير حسين موسوی .بعد که به درگيری مردم با نيروھای گارد و بسيج انجاميد دوباره خواب کودتاچيان را اشفته کرد
اکنون به دشواری می توان سير حوادث را تشخيص داد .که در ان بر مواضع خود تاکيد کرده بود موقعيت جریان ضد کودتا را بھبود بخشيد

به .کودتاچيان راھھای ارتباطی مردم را ھر چه بيشتر محدود کرده اند،شبکه پيام کوتاه بعد از چند ساعت فعال شدن دوباره مسدود شد
نظر می رسد پيام رسانی از طریق ایميل نيز مختل شده و کانال ھای ماھواره ای نيز یکی پس از دیگری به وسيله امواج پارازیت از رده 

اما این صـرفا .طبعا فقدان اط@عات به طور مقطعی مردم را در سردرگمی قرار داده و به کودتاچيان امکان تمرکز می دھد.خارج شده اند
زیرا تجربه نشان داده است که مردم به سرعت راھھای تازه ارتباطی را می گشایند و در این ميان کودتاچيان .یک نتيجه مقطعی است 

 .مجبور می شوند ھر چه بيشتر به سرکوب عریان روی بياورند
 

کودتای انتخاباتی سپاه و رھبری که حوادث ھشت روز گذشته نتایج فعلی ان است در یک سطح تحليلی در واقع نشانه مراحل پایانی 
 .پروسه تبدیل دولت جمھوری اس@می از یک دولت فاشيستی به یک دیکتاتوری نظامی.تکميل یک پروسه است

 

توانست خود را تثبيت کند در حقيقت برامد سياسی جنبش ارتجاعی  60دولت جمھوری اس@می که پس از حوادث خونين خرداد سال 
ھم ضدیت با ليبراليزم بورژوایی .جنبشی که ھویت خود را در مقابل تمامی مظاھر مدرنيته تعریف می کرد.طبقه خرده بورژوای ایران بود

اما این جنبش در شرایط تاریخی عروج کرد که طبقـه بـورژوازی .این جنبش بود   و ھم ضدیت با سوسياليزم کارگری مشخصه اساسی
بنـابراین جنبـش خـرده .ایران به دليل بحران سلطنت ھم به لحاظ سياسی و ھم به لحاظ ایدئولوژیک در ضعف مطلق به سر مـی بـرد 

بورژوازی ایران ضرورتا در برابر قطب دیگر مدرنيته یعنی سوسياليزم خواھی طبقه کارگر قرار می گرفت و به این ترتيـب بـود کـه دولـت 
بـه عبـارت .فاشيستی جمھوری اس@می در تئوری به ليبراليزم حمله می کرد و در عمل جنبش کارگری را به خاک و خون مـی کـشيد

دیگر دولت فاشيستی جمھوری اس@می متکی بر طبقه خرده بورژوا ھم رسالت سرکوب بورژوازی و ھم طبقه کارگر را بر عھده گرفتـه 
بود اما طبقه بورژوا پس از فروپاشی نھاد سلطنت دیگر عينيت سياسی مشخصی نداشت بنابراین سرکوب این دولت تنھا متوجه طبقه 
کارگر می شد و به این ترتيب بود که دولت جمھوری اس@می متکی بر طبقه خرده بورژوا و به نيابت از بورژوازی حاکميت سرمایه را بـر 

خرده بورژوازی ایران به عنوان مبنای طبقـاتی دولـت جمھـوری اسـ@می در تمـامی ایـن .نيروی کار در شرایط بحران انق@بی اعاده کرد
امـا بـا پایـان .پروسه سرکوب ھمراه دولت بود و به عنوان گروه ضربت دولت در قالب نھاد ھایی مانند سپاه و کميته ھا عمـل مـی کـرد

بحران انق@بی دولت فاشيستی جمھوری اس@می در اثر اصطکاک با قوانين اقتصاد سياسی سرمایه،ضرورتا به سمت سياست ھـای 
ایــن گــرایش تــازه کــه خــود را در سياســت ھــای تعــدیل ســاختاری دوران .راســت ھــوادار منــافع بــورژوازی بــزرگ گــرایش پيــدا کــرد

نشان می داد ضرورتا با منافع عينی مبنای طبقاتی دولـت جمھـوری اسـ@می یعـنی طبقـه خـرده بـورژوا در تعـارض قـرار "سازندگی"
این دوری از مبنای طبقاتی که خود را در .و ادامه این سياست ھا روز به روز جمھوری اس@می را از مبنای طبقاتيش دور می کرد.داشت

نارضایتی اقشار از جنگ برگشته و پایان ضرفيت ھای ایدئولوژِکی نھاد ھایی مانند مساجد و کميته ھـا نـشان ميـداد در عيـن حـال بـا 
جمھوری اس@می اگر چه در تماميت خود دولـتی مدافـع .ناتوانی جمھوری اس@می برای یافتن مبنایی در درون طبقه بورژوا ھمراه شد

ھژمونی سرمایه بر نيروی کار است اما ھيچ گاه نتوانست به دولت مطلوب سرمایه در ایران تبدیل شود و این واقعيـت ریـشه در عـدم 
در اثر این پروسه امروز جمھوری اس@می به دولتی تبدیل شده است که .تمایل جمھوری اس@می برای پيوستن به بازار جھانی داشت

خارج از قشری از سرمایه داران سپاه ھيچ مبنای طبقاتی ندارد و دولتی که ھيچ مبنای طبقاتی نداشته باشد برای بقای خود تنھا می 
به ایـن .تواند به نيروھای مسلح خود تکيه کند بنابراین دیکتاتوری نظامی اخرین امکان برای بقای دولتی مانند جمھوری اس@می است

ترتيب در سطح تحليلی کودتای انتخاباتی سپاه و رھبری در حقيقت نقطه تبدیل یک دولـت بـدون مبنـای طبقـاتی بـه یـک دیکتـاتوری 
کودتاچيان چھار سال گذشته ادعای حرکت به سوی ژاپن اس@می را داشتند اما اکنون عم@ در حال تبدیل شدن به کـره .نظامی است

 .شمالی اس@می ھستند
 

در مقابل اردوگاه کودتا یعنی بيت .اما مساله اساسی اینجاست که این گذار تاریخی با دخالتگری غافلگير کننده مردم روبرو شده است
این اردوگاه خود را حول خواست ابطال انتخابات .احمدی نژاد و سپاه پاسداران به سرعت اردوگاه ضد کودتایی مردم شکل گرفت-رھبری

ھمان گونه که پيـش تـر .سال گذشته قرار داده است 28متشکل کرده و با مقاومت خونين خود جمھوری اس@می را در بدترین شرایط 
گفتيم با ھمين سطح از تناسب قوا اینده این رویارویی کام@ قابل پيش بينی نيست اما مساله اینجاست که جریان کودتا تمام ضـرفيت 
 خود را به ميدان اورده و ضرفيتی بيش از این ندارد یعنی این جریان به لحاظ نظری نمی تواند از تھدیدات خامنه ای فراتر رود و به لحـاظ
. عملی نيز نمی تواند نيروی سرکوبی فراتر از انچه را به خيابان اورده است فراھم کند اما درباره اردوگاه مردم وضع کام@ متفاوت است
انچه تا به امروز اردوگاه ضد کودتا به صحنه اورده است چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی تنھا بخشی از ضرفيت عظيم این جنبش 

به لحاظ نظری ھر مایه عبور رھبری جریان ضد کودتا از مرزھای نظام می تواند کودتاچيان را کام@ مرعوب کند و به لحـاظ عملـی .است
بنابراین تنھا راھکار مـردم بـرای در .پيوستن طبقه کارگر به اعتراضات در قالب اعتصابات عمومی کمر جریان کودتایی را خواھد شکست

اما سوال اساسی این است کـه رھـبری کنونـی جریـان ضـد کوتـا .ھم شکستن حکومت کودتا،فرارفتن از مرزھای نظریه و عمل است
توانای این فراروی را دارد؟به اعتقاد ما پاسخ به این سوال با وجود برخی رشادت ھا منفی است و اگر رھبری جنبش ھمچنان در دست 

بـه سـوی رھـبری )کمونيـست(بنابراین حرکـت نيروھـای رادیکـال و انق@بـی.رفرميستھا باقی بماند تثبيت حکومت کودتا محتمل است
این مساله اکنون نامحتمل .جنبش، تنھا نقطه اميد در فراروی از مرزھای کنونی نظریه و عمل برای در ھم شکستن حکومت کودتاست

کمونيست ھا باید خـود را بـرای ایـن .است اما سير حوادث به سرعت پيش می رود و ھمراه با ان شرایط نيز به سرعت تغيير می کند
 .شرایط تغيير یافته اماده کنند

 گزارشات و تحليل ها
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بانـد .  یک سال تمام از وقایع لنا و نخستين شورش قطعی در جنبش طبقه کارگر انق@بی پس از کودتای سوم ژوئن سپری شده است
سياه تزار و مالکين، جمعيت اداری و بورژوازی سيصدمين سالگرد غارتگری، حم@ت وحشيانه تاتاری و ننـگ بـار کـردن روسـيه توسـط 

خویش را آغاز کرده است، گرچه ھيچگونه ایمانی به چنين کـاری »  کار«تشکيل شده و ) ١(دومای چھارم . رومانف ھا را جشن گرفتند
جامعه [سردرگمی و خستگی مفرط جامعه ليبرالی را احاطه کرده است، .  ندارد و کام@ ھيجان ضدانق@بی خود را از دست داده است

بدون داشتن ھيچ اميدی درخواست اص@حات می کند، حال آنکه غيرعملی بودن جزئی ترین اص@حات را اکنون دیگر قبول کرده ] ای که
 .اند

ابتدا در ریگا تمرین آن شد و سپس به صورت نبردی قاطعانه در . و اکنون زمان نبرد اول ماه مه توسط طبقه کارگر روس فرا رسيده است
 .سن پترزبورگ در روز اول ماه مه اجرا شد

وظایف سنگين انق@ب قریب الوقوع ، با تمـام عظمـت و شـکوه .  این عمل بمثابه غرش رعد و برق، فضای تاریکی و ترس را از ھم درید
و نيروھای طبقه پيشرو که رھبری آن را به دست دارند با شایستگی تمام و قاطعانه در مقابل چـشمان .  خود یکبار دیگر در پيش است

و نيز در برابر  -انق@بيونی که تعقيب ج@دان و یا ترک و فرار دوستانشان باعث شکست و خردشدنشان نگشته  -صدھا انق@بی قدیمی 
 .ميليونھا نفر از نسل جدید دمکراتھا و سوسياليستھا بپا خاسته اند

ھفته ھای قبل از اول ماه مه، به نظر می رسيد که دولت عقل خود را از دست داده است، حال آنکـه آقایـان کارخانـه داران بـه نحـوی 
ایا!ت دیگـر .  توقيف ھا و تفتيش ھا تمام نواحی کارگری پایتخت را درھم و برھم کرده بود.  رفتار کردند که گویا ھرگز عقلی نداشته اند

کارخانه دارانی که به سطوح آمده بودند کنفرانس ھای مختلفی برپا کردند و شعارھای متناقضی .  ھم مستثنی از وضع پایتخت نبودند
. گاه کارگران را تھدید به تنبيه و یا زندان می کردند، گاه از پيش امتياز می دادند و یا به متوقف کردن کارھا رضایت می دادند. را پذیرفتند

گاھی ھم دولت را برمی انگيختند تا دست به خشونت بزند، و حا! از دولت تقاضا می کنند تا روز اول مـاه مـه را در شـمار تعطيـ@ت 
 .رسمی ثبت نماید

کردنـد، بـا اینکـه بـر اسـاس آخریـن »  تصفيه«ولی با اینکه ژاندارمھا نھایت حرارت خویش را نشان دادند، با اینکه بخشھای صنعتی را 
کارگران بـر خـشم نـاتوان بانـدھای تـزار و طبقـه . خویش، چپ و راست مردم را توقيف کردند، کاری از پيش نبردند» ليست مظنونين«

آنھـا اشـعار طنزآمـيزی نوشـته و .  ھای تأسف انگيز و تھدید کننده دولت را به باد تمسخر گرفتنـد»  اط@عيه«سرمایه داران خندیدند و 
دست به دست و یا دھان به دھان پخش می کردند یا اینکه اع@ميه ھایی با کميت کوچک و چاپی بد، خ@صه و مفيد، که دارای نکاتی 

اع@ميه ھایی که معلوم نبود از کجا سردرمی آورند و . مؤکد بودند و مردم را به تظاھرات و اعتصابات دعوت می کردند، تھيه می نمودند
نخستين حمله شدید توده ھا را بر ضـد حکومـت  ١٩٠۵بدون ھيچ تغييری شعارھای انق@بی قدیمی سوسيال دمکراتھا را که در سال 

روز بعد از اول ماه مه، روزنامه ھای دولتی اع@م نمودند که صـد ھـزار نفـر .  مطلقه و سلطنت رھبری کردند، به خاطر مردم می آوردند
روزنامه ھای بورژوازی، با استفاده از نخستين خبرھای تلگراف شده تعداد اعتصاب کنندگان را صد و بيست و . دست به اعتصاب زده اند
یکی از خبرنگاران ارگان مرکزی سوسيال دمکراتھای آلمان تعداد اعتصاب کنندگان را به وسيله بی سيم به .  پنج ھزار نفر گزارش کردند

ولـی در .  نفـر را گـزارش کردنـد ٢٠٠٠٠٠-٢٢٠٠٠٠نفر گزارش داد و روز بعد کليه روزنامه ھای بـورژوازی رقمـی مـابين  ١۵٠٠٠٠ميزان 
 !نفر رسيد ٢۵٠٠٠٠حقيقت ميزان واقعی اعتصاب کنندگان به 

تظاھرات انق@بی خيابانی بود که  -و در واقع مھم ترین مسئله  -اما موضوع جالب توجه به غير از تعداد اعتصاب کنندگان روز اول ماه مه 
ھمه جا، در گوشه و کنار پایتخت جماعت کارگران به خواندن اشعار انق@بی پرداختنـد و بـا آوازی بلنـد در .  توسط کارگران برگزار گردید

حالی که پرچم ھای سرخ حمل می کردند و انق@ب را فریاد می زدند ساعتھا برعليه پليس و نيروھای امنيتی که توسط دولت بـسيج 
این کارگران افراطی ترین مریدان تزار را واداشتند که احساس کنند که مبارزه شان جدی و از روی شوق بوده . شده بودند مبارزه کردند

روبرو نيست، بلکه اینان در حقيقت توده ھای طبقه ) ٢(»س@وفيل«و پليس با مشتی از افراد درگير مسئله ساده و مبتذل مانند جریان 
 .کارگر پایتخت اند که برخاسته بودند

این یک تظاھر واقعاً عالی و آشکار از اھداف انق@بی طبقه پرولتاریا، از نيروھـای انق@بـی او کـه توسـط نـسل ھـای جدیـد فـو!دین و 
سال گذشته دولت و کارخانه داران توانستند با این مسئله .  مستحکم گشته بود و درخواست انق@بی از مردم و خلق ھای روسيه بود

که انفجار لنا قابل پيش بينی نبود خود را تسکين دھند و اینکه نمی توانستند اقدامات و تـدارکات فـوری بـرای مبـارزه بـا نتـایج چنيـن 
انفجاری را تھيه ببينند، لکن اینبار سلطنت، دوراندیشی شدیدی را به نمایش گذارده بود، چرا کـه دقـت کـافی و زیـادی بـرای تـدارک 

اقدامات بودند، نتيجه این بود که سلطنت تزار ضعف کامل خود را در مقابلـه بـا » شدیدترین«که انجام شده بود » اقداماتی«داشتند و 
 .بيداری انق@بی توده ھای پرولتاریا نشان داد

در حقيقت، یک سال تمام از مبارزه اعتصابی پس از واقعه لنا نشان داده است عليرغم فریادھـای تأسـف آمـيز ليبرالھـا و نوکـران بلـه 
، عليه ترکيب مسائل اقتصادی با اعتـصابات سياسـی و قـس علـی »سندیکاليستی«عليه اعتصابات »  جنون اعتصاب«گویشان عليه 

ھذا، امسال نشان داده است که پرولتاریای سوسيال دمکرات چه اسلحه غيرقابل تغيير و عظيمی بـرای تھييـج تـوده ھـا، بـرای برپـا 
اعتصاب انق@بی توده ای بـه دشـمن نـه مھلـت و نـه . داشتن آنھا، و برای کشيدن آنھا به مبارزه در چنين عصر انق@بی برگزیده است

» قدرتمنـد«این مبارزه حتی به وضع مالی دشمن نيز صدمه زد و در انظـار ھمـه جھـان حيثيـت سياسـی ظـاھراً . اجازه استراحت داد
این نبرد بخشھای بيشتر و بيشتری از کارگران را قادر کرد که حداقل قسمت کوچکی از آنچه را کـه در .  حکومت تزاری را لجن مال کرد

به دست آورده بودند مجدداً تحصيل کنند و نيز بخشھای جدیدی از مردم زحمتکش را، حتی عقب مانـده تـرین آنھـا را، بـه  ١٩٠۵سال 
چنين مبارزه ای ظرفيت انق@بی کارگران را تحليل نبرد، بلکه به صورت تظاھرات نمایشی مداوم و کوتاه مدت بود، و در .  مبارزه بکشانند

 .ضمن راه را برای مبارزه ای آشکار و باز ھم مؤثرتر و انق@بی تر به وسيله توده ھا به شکل تظاھرات خيابانی ھموار کرد
در طول سال گذشته، ھيچ کشوری در جھان مانند روسيه این تعداد از مردم را بخاطر مقاصد سياسی در حال اعتصاب به خـود ندیـده 

 نبرد روز اول ماه مه به وسيله پرولتارياي انقالبي

 رنجبر آنلين -لنين . ا. و

اين متن را گروهي 

مطالعه كرده و نكات مهم 

 آن را به بحث بگذاريد
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این وضعيت به تنھایی و در نھایت نمایانگر حقارت و حماقت نفرت بار آن . است، آن ھم چنان اعتصابات پرثبات، متنوع و با چنين اشتياقی
بـا اسـتفاده از  ١٩١٣-١٩١٢عاقل نمایان ليبرال و انح@ل طلبانی است کـه کوشـيدند تـا تاکتيکھـای کـارگران روسـيه را بيـن سـالھای 

دوره ھایی که اساساً صرف کارھای تدارکاتی جھت اشائه تعليمات سوسياليستی و   -دوره ھای قانون اساسی » اروپائی«معيارھای 
 .نمایند» تنظيم« -آگاھی در ميان توده ھا شد 

عظمت برتری اعتصابات در روسيه بر اعتصابات کشورھای اروپائی، یعنی پيشرفته ترین کشورھای جھان، نمایـانگر کيفيتھـا و توانایـی 
ھنگامی که رشـد .  ھای ویژه کارگران روسی نيست، بلکه نشانه وجود موقعيت انق@بی و رشد مستقيم یک بحران انق@بی می باشد

، )در آنجا انق@ب سوسياليستی خواھد بود و نـه یـک انقـ@ب بـورژوا دمکراتيـک، ماننـد کـشور مـا(مشابھی از انق@ب در اروپا فرا رسد 
پرولتاریای پيشرفته ترین کشورھای سرمایه داری، دست به آغاز اعتصابات انق@بـی نيرومنـدتر، تظـاھرات و مبـارزه مـسلحانه برعليـه 

 .مدافعين بردگی مزدی خواھند زد
زیـرا کـه نـه تنھـا از اعتـصابات .  ماه گذشته در روسيه، خصوصيتی انق@بی داشـت ١٨اعتصاب روز اول ماه مه امسال، مانند اعتصابات 

اقتصادی معمول متمایز بود بلکه حتی با آن اعتصابات تظاھرات آميز و اعتصابات سياسی که تقاضای اص@حات مشروطه نيز می کننـد، 
آنھایی که در قيد جھان بينی ليبرالی ھستند و دیگر قادر نيـستند کـه امـور را از نظـر .  برای مثال آخرین اعتصاب بلژیک، متفاوت است

انق@بی بررسی کنند، قادر نخواھند بود که این خصوصيت بارز اعتصابات روسيه را درک کنند، خصوصيتی که کـام@ بـستگی بـه حالـت 
عصر ضدانق@ب و آزادی عمل برای افکار مرتدین، مردمان بسياری از این نوع را در پشت سر گذاشته، حتی آنھایی . انق@بی روسيه دارد

 .که مایلند سوسيال دمکرات ناميده شود
نه تنھا طبقه پرولتاریا بلکه نه دھم توليدکنندگان به ویژه  -روسيه یک موقعيت انق@بی را تجربه می کند زیرا که ظلم عليه اکثریت مردم 

و این ستم تشدید شده، گرسنگی، فقر، بی حقوقی، تحقير مردم، عـ@وه بـر ھمـه، بـه طـرز .  به حداکثر خود رسيده است -دھقانان 
برانگيختـه  ١٩٠۵کام@ آشکاری با وضع نيروھای مولده روسيه متضاد است، با سطح آگاھی طبقاتی و خواستھای توده ای که در سال 

 .نيز متضاد است -نه تنھا اروپائی بلکه آسيائی  -شدند متضاد است، با اوضاع ھمه کشورھای ھمسایه 
. ظلم به تنھایی، ھر اندازه ھم زیاد باشد، ھميشه موجب پيدایش موقعيت انق@بی در یک کشور نمی شود. اما این ھمه مطلب نيست

ھمچنين !زم است که طبقـات . در اکثر موارد برای انق@ب تنھا کافی نيست که طبقات پایين نخواھند تحت شرایط قدیمی زندگی کنند
یک . و این ھمان چيزی است که ما امروز در روسيه مشاھده می کنيم. با!ئی نيز قادر به فرمانروائی و حکمرانی به شيوه قدیم نباشند

بورژوازی تمام توان خویش را به کار گرفته است تا ضدانق@ب را حمایت کند و . بحران سياسی در جلو چشمان ما به بلوغ خود می رسد
بورژوازی به ج@دان و اربابھای فئودال ھر قدر پول که می خواستند داد، . را بر مبنای چنين ضدانق@بی تضمين نماید» توسعه صلح آميز«

بورژوازی به انق@ب ناسزا گفت و آنرا انکار کرد، بورژوازی چکمه ھای پورشکویچ و تازیانه مارکوف را ليسيد و چـاکر آنھـا شـد، بـورژوازی 
، ضـعيف، »روشـنفکر مآبانـه«را لوث کرده و آنرا انق@بـی  ١٩٠۵تکميل کرد، تئوریھایی که انق@ب »  اروپائی«تئوریھایی بر مبنای مباحث 

 .جنایت آلود، خيانت کار و چنين و چنانی توصيف کرد
می پذیرد که حکومت   -گرفته تا اکتبریست ھا ) ٣(از کادتھا  -و ھنوز بورژوازی، عليرغم وقف کردن این ھمه از پول، شرف و وجدان خود 

را »  نظمی«و » قانون«را تضمين نمایند، قادر نبودند که شرایط اساسی برای » توسعه صلح آميز«مطلقه و مالکان زمين قادر نبودند که 
 .مھيا کنند که بدون آن ھيچ کشور کاپيتاليستی قادر نيست در قرن بيستم، پھلو به پھلوی آلمان و چين نوین زندگی کند

یک بحران سياسی در سطح تمام کشور روسيه مشھود است، بحرانی که نه تنھا بر قسمتھایی از سيستم دولتی بلکه بـر بنيـاد آن 
صـرف نظـر از .  تأثير خواھد گذاشت، بحرانی که بر بنياد ساختمان تأثير خواھد گذاشت و نه بر شکل ظاھری آن و یا فقط یک طبقـه آن

یورتمـه برونـد و یـا اینکـه »  شکر خدا ما قانون اساسی داریم«اینکه ليبرالھا و انح@ل طلبان ما با چه عبارات چرب و نرمی دایر بر اینکه 
، صرف نظر از اینکه چه )فقط اشخاص محدودی رابطه نزدیک بين این دو موضوع را نمی بينند(اص@حات سياسی در دستور روز قرار دارد 

مقدار از این درازگوئی اص@ح طلبی بيرون می ریزد، حقيقت این است که حتی یک نفر انح@ل طلب و یا ليبرال ھم نمـی توانـد در ایـن 
 .موقعيت ھيچ راه اص@ح طلبانه ای را نشان دھد

که زميـن داران فئـودال بایـد بـه عنـوان آخریـن (وضعيت توده مردم روسيه، بدتر گردیدن موقعيت آنھا به واسطه سياست ارضی جدید 
، اوضاع بين المللی، و طبيعت بحران سياسی عمومی که در کشور ما شکل گرفتـه اسـت، )وسيله نجات خویش به آن می چسبيدند

چنين است جمع کل شرایط عينی که وضع روسيه را به صورت یک موقعيت انق@بی درآورده است چرا کـه اجـرای وظـایف یـک انقـ@ب 
 .بورژوازی با دنبال کردن سير فعلی و با وسایلی که در دست حکومت و طبقات استثمارگر وجود دارد غيرممکن است

چنين است وضع اجتماعی، اقتصادی و سياسی، چنين است روابط طبقاتی در روسيه که باعث ظھور نوع ویژه ای از اعتصابات گـشته 
است که در اروپای مدرن غيرممکن است، اروپای مدرنی که ھمه انواع مرتدھا می خواھند نمونه ای از آن را به عاریت بگيرنـد، آن ھـم 

نـه ).  که از پرتو آن انق@ب آینده پرولتاریـا خواھـد درخـشيد(و نه از انق@بھای گذشته بورژوازی »  مشروطيت«نمونه ای از شرایط کنونی 
ظلم به طبقات پایين و نه بحران در ميان طبقات با! قادر است موجب انق@ب گردد، بلکه آنھا فقط مـی تواننـد موجـب زوال یـک کـشور 
شوند مگر اینکه آن کشور برخوردار از یک طبقه انق@بی باشد که بتواند حالت منفعل ستم را به یک حالت فعـال انقـ@ب و قيـام تبدیـل 

 .نماید
نقش یک طبقه واقعاً پيشرفته، طبقه ای که حقيقتاً قادر باشد توده ھا را بـه انقـ@ب بکـشاند، طبقـه ای کـه بتوانـد روسـيه را از زوال 

این . این وظيفه ای است که توسط اعتصابھای انق@بی پرولتاریا عملی می گردد. برھاند، فقط توسط پرولتاریای صنعتی ایفا خواھد شد
یکـی از «  )  R.S.D.L.Pبر طبق قطعنامه فوریه (اعتصابات، که ليبرالھا از آن نفرت دارند و انح@ل طلبان قادر به درکش نيستند، عبارتند از 

و آنھا را به سوی متمرکزترین، ھمزمان …  مؤثرترین وسيله غلبه بر بی تفاوتی، نا اميدی و تفرقه در ميان پرولتاریای کشاورز و دھقانان 
 )۴(» .ترین و گسترده ترین عمليات انق@بی می کشاند

طبقه کارگر، توده ھای زحمتکش و مردم تحت استثمار را که از حقوق اساسی خویش محروم بوده و در نااميدی به سر مـی برنـد بـه 
طبقه کارگر، به آنھا مبارزه انق@بی می آموزد، آنھا را برای عمل انق@بی تربيت می کند و بـرای آنھـا تـشریح . عمل انق@بی می کشاند

طبقه کارگر آنھا را نه تنھا در حرف، بلکه در عمل آموزش . می کند که چطور از مخمصه رسته و چگونه رھائی خویش را به دست بياورند
با مثالھای عينی و نه مثالھایی از ماجراجوئی ھای قھرمانـان تکـرو بلکـه حاصـل از عمـل انق@بـی تـوده ای کـه ]  آموزشی. [می دھد

 .خواستھای اقتصادی و سياسی را درھم آميخته اند
چقدر این افکار ساده و روشن به افکار ھر کارگر صادقی که فقط اصول مقدماتی تئوری سوسياليسم و دمکراسی را فرا گرفتـه نزدیـک 

ناسزا گفته »  مخفی«] جریان[و چقدر دور از روشنفکران خائن به سوسياليسم و دمکراسی که در روزنامه ھای انح@ل طلب به ! است
 .ھستند» نيز سوسيال دمکرات«و استھزایشان می کنند و به ساده لوحان اطمينان می دھند که ایشان 
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نبرد اول ماه مه پرولتاریای سن پترزبورگ که از طرف پرولتاریای تمام روسيه حمایت می شد، بار دیگر به وضوح به آنھایی که چشم بينا 
در سن پترزبورگ  R.S.D.L.Pتنھا سازمان حزب . و گوش شنوا دارند اھميت تاریخی جریان انق@بی مخفی در روسيه امروزی را نشان داد

ژانویه و در روز عيد سيصدمين  ٩حتی روزنامه ھای بورژوازی را مجبور کرد که قبل از اول ماه مه ھمچنين در روز )  کميته سن پترزبورگ(
 .آوریل یادآور شوند که اع@ميه ھای کميته سن پترزبورگ بارھا و بارھا در کارخانه ھا دیده شده است ۴سالگرد رومانف ھا و ھمچنين 

بعضی از آنھا، مث@ . بعضی از اوقات آنھا از نظر ظاھر اص@ دلپسند نيستند. این اع@ميه ھا به قيمت فداکاریھای عظيمی تھيه می شوند
خط اع@م می کند که به وضوح به صورت مخفی و با عجله بـسيار  ۶آوریل، فقط ساعت و محل تظاھرات را در  ۴دعوت به تظاھرات روز 

که وقتی دربـاره ایـن )  »سوسيال دمکراتھا«از به اصط@ح (ما کسانی را داریم . در چاپخانه ھای مختلف و با چاپھای مختلف تھيه شده
اگر تمام حزب محدود به جریان مخفی می شد، «:صحبت می کنند، با پوزخند کينه جویانه لب برچيده می گویند» کار زیرزمينی«شرایط 

اش از آقـای سـدوف کـه » سرمقاله ای«لوچ، یک ارگان خائن در دفاع  ٩۵)١٨١(شماره (» چند عضو می داشت؟ دویست یا سيصد تا؟
یعـنی درسـت .  این شماره لوچ پنج روز قبل از نبرد اول ماه مه منتشر شد. شجاعت غم انگيز برای اعتراف به انح@ل طلب بودن را دارد

آقایان دن پترستوف و ھمراھان که چنين اظھار نظرھای وقيحانـه !)  در ھمان زمانی که جریان مخفی در حال آماده کردن اع@ميه ھا بود
و حتی ھمين حا! ھزاران و  ١٩٠٧ھزار نفر در  ١۵٠ھزاران پرولتاریا در صفوف حزب بوده اند و  ١٩٠٣ای می کنند باید بدانند که تا سال 

اما آقایان انح@ل طلب . اع@ميه ھای جریان مخفی را چاپ و پخش می کنند R.S.D.L.Pدھھا ھزار کارگر به عنوان اعضای جریان مخفی 
کـه از »  شکلکھایـشان«استوليپينی از رد قانونی اکاذیب پليدشـان و » قانونيت«می دانند که آنھا به خرج جریان مخفی، تحت حمایت 

 .دروغھایشان نيز پليدتر است، در امان ھستند
 

و آن ! ببينيد که تا چه حد این اشخاص نفرت انگيز تماس خود را با جنبش توده ای طبقه کارگر و کار انق@بی بطور کلی از دست داده اند
شما بـرای یـک لحظـه ممکـن اسـت فـرض کنيـد کـه .  ھم با استفاده از معيارھای خود که تعمداً و مناسب ليبرالھا تحریف شده است

 .کارگر در سن پترزبورگ در کار چاپ و توزیع این اع@ميه ھای مخفی شرکت داشته اند» دویست یا سيصد«
 

کارگر، پيشقراو!ن طبقه پرولتاریای سن پترزبورگ، مردمی که نه تنھا خود را سوسيال دمکـرات »  دویست و یا سيصد«نتيجه چيست؟ 
می خوانند، بلکه مانند سوسيال دمکراتھا نيز عمل می کنند، مردمی که بخاطر این عمل مـورد احـترام و قـدردانی تمـام طبقـه کارگـر 

یاوه سرائی نمی کنند بلکه در واقع تنھا حزب سوسيال دمکرات مخفی موجود » حزب توده ای«روسيه ھستند، مردمی که راجع به یک 
که به وسيله سانسورچيان (انح@ل طلبان لوچ . در روسيه را تشکيل می دھند، این مردم اع@ميه ھای مخفی را چاپ و پخش می کنند

 .آن و غيره می خندند» غلو شده«و اھميت » جریان مخفی«،»دویست یا سيصد نفر«با استھزاء به ) استوليپين حمایت می شوند
طبق تصميمی که به وسيله نيم دوجين از اعضاء کميسيون اجرائی کميته سـن پـترزبورگ گرفتـه مـی !  ناگھان معجزه ای رخ می دھد

 .ھزار نفر چون پيکری واحد برمی خيزند ٢۵٠ -چاپ و توزیع می گردد » دویست یا سيصد نفر«شود، اع@ميه ای توسط 
یا اص@حاتی از این نوع » آزادی تجمع«،»حزب علنی طبقه کارگر«اع@ميه ھا و نطق ھای انق@بی کارگران در ميتينگھا و تظاھرات از یک 

آنھا از انق@ب به عنوان تنھا راه رھائی صحبت . ، با خيال پردازیھایی که به وسيله آن ليبرالھا مردم را اغفال می کنند، صحبت نمی کنند
آنھا از جمھوری به عنوان تنھا شعار صحبت می کنند که در مقابل دروغھای ليبرالی مبنی بر اص@حات، نشان دھنده تغييری .  می کنند

 .است که برای تضمين آزادی ضروری است، نشان دھنده نيروھای بالقوه ای است که آگاھانه جھت دفاع از آن برمی خيزند
دو ميليون سکنه سن پترزبورگ این درخواستھا برای انق@ب را که تا قلب تمام بخشھای زحمتکش و ستمدیده مردم نفوذ می کند، می 

تمام سن پترزبورگ از یک واقعيت، در مقياس توده ای درمی یابند که راه نجات واقعی کدام است و چـه چـيزی در .  بينند و می شنوند
و صدھا روزنامه بورژوازی، که حداقل به صـورت خ@صـه   -تماس ھزاران نفر کارگر با ھم . ورای صحبت ليبرالھا درباره اص@حات وجود دارد

مجبور به گزارش اکسيون توده ای سن پترزبورگ شدند در سراسر روسيه اخبار مربوط به مبارزه اعتصابی پيگـير پرولتاریـای پایتخـت را 
ھم توده دھقانی و ھم دھقانانی که در خدمت ارتش ھستند اخبار مربـوط بـه ایـن اعتـصابات، درخواسـتھای انق@بـی . پخش می کند

اعتـصابات انق@بـی، بـه .  کارگران و مبارزه آنھا را برای یک جمھوری و جھت مصادره زمينھای کشاورزی به نفع دھقانـان را مـی شـنوند
 .آھستگی اما با اطمينان، توده ھای مردم را برای انق@ب تھييج، بيدار، روشن و متشکل می کند

 
بيان کننده منافع و نيازھای ميليونھا و دھھا ميليون ھستند، آنھا حقيقت وضع نااميدکننده را » مردم مخفی«از » دویست یا سيصد نفر«

برایشان نقل می کنند، چشمان آنھا را نسبت به ضرورت مبارزه انق@بی بازمی کنند و ایمان آنھا را به این مسئله قوی می کنند، آنھا را 
مسلح به شعارھای انق@بی واقعی می سازند و این توده ھا را از زیر نفوذ پرطمطراق و کام@ جعلی شعارھای اص@ح طلبانه بـورژوازی 

دوجين انح@ل طلب در ميان قشر روشنفکر، با استفاده از پولی که در خارج و از ميـان بازرگانـان ليـبرال »  دو یا سه«و . نجات می دھند
 .برای اغفال کارگران ناآگاه جمع آوری می شود، ھمان شعارھای بورژوازی را در ميان کارگران می برند

، سه اردوگـاه سياسـی را کـه روسـيه امـروز بـر طبـق آن ١٩١٣-١٩١٢اعتصاب روز اول ماه مه، مانند تمام اعتصابات انق@بی سالھای 
این اردوگاه حداکثر ت@ش خود را با . اردوگاه ج@دان و اربابان فئودال، سلطنت و پليس مخفی. تقسيم شده است، روشن ساخته است

اردوگـاه بـورژوازی، کـه ھمـه آن، از .  تمسک به روشھای بيرحمانه کرده است و در حال حاضر در مقابله با توده ھای کارگر عاجز اسـت
ن کادت ھا گرفته تا اکتبریست ھا، فریاد و فغان راه انداخته اند و طالب اص@حات ھستند و خود را با این تفکر که اص@حات در روسيه امکا

 .اردوگاه انق@ب، تنھا اردوگاھی است که بيان کننده خواست توده ھای تحت ستم است. پذیر است، مضحکه می کنند
 

تمام کارھای ایدئولوژیکی، ھمه کارھای انق@بی در این اردوگاه تنھا توسط سوسيال دمکراتھای مخفی انجـام مـی شـود، بـه وسـيله 
کسانی که به خوبی می دانند تا چگونه از ھر نوع فرصت قانونی و آن ھم با روح سوسيال دمکراسی اسـتفاده کننـد و بطـور جدائـی 

ھيچ کس از پيش نمی تواند بگوید که آیا این طبقه پيشرو می تواند با موفقيت . ناپذیری با طبقه پيشرو، یعنی طبقه پرولتاریا پيوند دارند
رھبری توده ھا بـه چنـان   -ولی این طبقه وظيفه خود را .  رھبری توده ھا را در تمام مسير منتھی به انق@ب پيروزمند ھدایت کند یا خير

تمـام .  ھـستند، انجـام خواھـد داد»  ھمچنين سوسـيال دمکـرات«عليرغم تمام دودلی ھا و خيانتھای ليبرالھا و آنھایی که   -راه حلی 
عناصر زنده و حياتی سوسياليسم روسی و دمکراسی روسی ھم اکنون و به تنھایی بر اساس مثال مبارزه انق@بـی پرولتاریـا و تحـت 

 .رھبری آن در حال آموزش ھستند
 

نبرد روز اول ماه مه امسال، به ھمه جھان نشان داده است که پرولتاریای روسيه با ثبات قدم مسير انق@بـی خـود را طـی مـی کنـد، 
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 .مسيری که جدا از آن ھيچ راه نجاتی برای روسيه که اکنون در حال زنده به گور شدن و زوال است وجود ندارد
  
 لنين. ای . و 
 ١٩١٣ژوئن  ١۵

 ٣١سوسيال دمکرات شماره 
 ٣١کليات آثار جلد 

  
  
لنيـن جلـد فارسـی کليـات صـفحه .  ای.  و(قصد تأسيس آن را داشت  ١٩٠۵مجلس مشاوره نمایندگان که حکومت تزاری در سال    -١

٨٧٧.( 
منظور تظاھرات س@وفيل است که توسط ناسيوناليستھای مرتجع پس از پيروزی سربھا و بلغارھا بر ترکيه در سن پترزبورگ برگزار     -٢

 .شد
این حزب، حزب عمده بورژوازی روسيه یعنی حزب بورژوازی ليبرال سلطنت طلب بود کـه در .  کادت یا حزب دمکرات مشروطه طلب    -٣

ناميده بودند، » آزادی خلق«کادتھا که دمکراتيسم جعلی را وسيله استتار خود قرار داده و حزب خود را . تأسيس یافت ١٩٠۵اکتبر سال 
کادتھـا .  آنھا سعی داشتند تزاریسم را با شکل سـلطنت مـشروطه حفـظ نماینـد.  می کوشيدند تا دھقانان را به سوی خود جلب کنند
پس از پيروزی انق@ب سوسياليستی اکتبر کادتھا بر ضد جمھوری بـه توطئـه ھـا و .  بعدھا به حزب بورژوازی امپریاليستی تبدیل شدند

 ).٨٧٧صفحه  -چاپ فارسی  -آثار منتخب لنين در یک جلد (طغيانھای ضدانق@بی دست زدند 
 .۴۵٧صفحه  ١٨کليات آثار لنين جلد    -۴
 

 »سقوط انترناسيونال دوم « بخشي از كتاب 
در ضـمن ھـر .  یک مارکسيست نمی تواند در این موضوع شکی داشته باشد که انقـ@ب بـدون موقعيـت انق@بـی غـيرممکن اسـت… 

عموماً ع@یم یک موقعيت انق@بی چيست؟ مطمئناً اشتباه نخواھيم کرد اگر به سه ع@مت . موقعيت انق@بی به انق@ب ختم نمی شود
 :عمده زیر اشاره کنيم 

یعـنی بحـران »  با!یی ھا «  طبقات فرمانروا امکان نداشته باشند فرمانروائی خود را به شکل تغيير نيافته حفظ کنند؛ بحران در ميان )  ١
برای شروع . سياست طبقه فرمانروا موجب پيدایش شکافی می شود که ناخرسندی و برآشفتگی طبقات ستمدیده در آن راه می یابد

بـا!یی ھـا ھـم «  بر روال سابق زندگی کنند، بلکه ع@وه بر آن !زم اسـت کـه » پایينی ھا نخواھند « انق@ب معمو! کافی نيست که 
 .بر روال سابق زندگی کنند» نتوانند 

 .تشدید بيش از حد عادی فقر و بدبختی طبقات ستم زده) ٢
به آرامی می گذارند غارتشان کنند ولـی در ادوار »  آرام « ترفيع قابل م@حظه ناشی از علل پيش گفته فعاليت توده ھا که در دوران ) ٣

 .به ميدان عمل تاریخی مستقل کشانده می شود» با!یی ھا«طوفانی چه تحت تأثير مجموع بحران و چه به وسيله خود 
به عنوان   -بدون این تغييرات عينی، که نه تنھا از اختيار گروھھا و احزاب جداگانه بلکه از اختيار طبقات جداگانه ھم مستقل می باشند 

امـا .  در روسيه و در تمام دوران انق@ب در غرب وجود داشت ١٩٠۵چنين موقعيتی در سال . انق@ب غيرممکن است -یک قانون عمومی 
در روسيه وجود داشت اگر چه در این  ١٨٧٩-٨٠و  ١٨۵٩-۶١آن موقعيت ھمچنين در سالھای شصت در قرن اخير در آلمان و در سالھای 

در چنين شرایطی فقط وقتی انقـ@ب .  چرا؟ بخاطر اینکه ھر موقعيت انق@بی باعث انق@ب نمی گردد.  حا!ت، انق@بی به وقوع نپيوست
یعنی قدرت طبقه انق@بی برای بـه انجـام .  به وقوع می پيوندد که ع@وه بر تغييراتی که در با! ذکر شد، تغييری ذھنی ھم اضافه گردد

که حتی در دوره بحران ھم اگر سـرنگون نـشود بـه   -رساندن عمليات توده ای انق@بی به قدر کافی قوی باشد تا بتواند دولت قدیم را 
 .کند) و یا جابجا(خرد  -خودی خود سقوط نمی کند 

اینھا نظرات مارکسيستی درباره انق@ب می باشند، نظراتی که بارھا تکامل یافته اند، به وسيله تمام مارکسيستھا بـدون بحـث قبـول 
 .به طریق تکان دھنده ای اثبات شده اند ١٩٠۵شده اند و برای ما روسی ھا در تجربه 

  
 لنين. ای . و 
 ١٩١۵ژوئن سال  -مه 
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 با ما همكاري كنيد
proletariat1871@gmail.com 


