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   دتيراندازي بسوي مردي كه شعار مرگ بر خامنه اي مي دا
( شھریورماه، فردی ميانسال  ١٧ظھر امروز . یک شھروند ميانسال در قم توسط نيروھای لباس شخصی ھدف گلوله قرار گرفت

به )  ١٣٢مدل ( دی شھر قم با ماشين سواری پراید  ١٩که به ھمراه ھمسر و فرزند خردسال خود در خيابان ) ساله  ٣۵-۴٠
) مدل جی ال ایکس( ه ای از نيروھای لباس شخصی که سوار بر اتومبيل پژو سمت کمربندی کاشان در حال حرکت بود توسط عد

 .بودند دستگير شد
عوامل لباس شخصی پس از توقف در مقابل اتومبيل فرد مزبور و سد راه وی با ضرب و شتم در مقابل ھمسر و فرزند خردسال 

کنند که با مقاومت و اقدام به فرار این فرد، توسط عوامل لباس شخصی با ایشان سعی کردند وی را به داخل اتومبيل خود منتقل 
  .تير اندازی مستقيم در بين جمعيت از ناحيه کتف ھدف گلوله قرار گرفت

می پرداخت توسط نيروھای “ مرگ بر خامنه ای“ نامبرده پس از اصابت تيردر حالی که به سر دادن شعارھای سياسی منجمله 
  .اه خانواده اش به داخل خودرو نيروھای مزبور برده و نھایتاً به نقطه نامعلومی منتقل شدلباس شخصی به ھمر

^زم به ذکر است ھویت و اتھام شھروند مذکور و ھمچنين نھاد و رسته نيروھای لباس شخصی مشخص نيست، اطXعات تکميلی 
  .اعXم خواھد شد

 سركوب در شاهرود تشديد فضاي خفقان و
پليس با گذاشتن مجدد پليس ارشاد به آزار واذيت جوانان پرداخته است به طوري كه با افزايش , بنا بر خبردريافتي از شاھرود 

در اين ميان .مجدد گشت ارشاد در سطح شھر به بسياري از جوانان گير ميدھند وآنھا را جلوي ديدگان مردم تحقير وكوچك ميكنند 
  .ا شدت بيشتري مورد حمله وھجوم قرار ميگيرنددختر ان ب

 “قدس“بگير و ببند و احضارها در آستانه روز 
در استانه آخرین جمعه ماه رمضان که نظام آن را روز جھانی قدس نامگذاری کرده احضار رھبران تشکلھای صنفی و اجتماعی و 

دھای امنيتی در این احضارھا آنان را به اجتناب از نھا.فرھنگی توسط نھادھای امنيتی در استان کردستان آغاز شده است
ھمراھی با طرفداران موسوی و معترضان به انتخابات ریاست جمھوری که قرار است ھمزمان با روز جھانی قدس راھپيمایی برگزار 

  .کنند دعوت می کنند
جلوگيری از ھمراھی کسبه و بازاریان در گفته می شود در این احضارھا از مسوو^ن اتحادیه و مجامع صنفی تعھداتی مبنی بر 

نھادھای امنيتی بخاطر تعطيلی مراکز دانشگاھی اکثر تXش خود را معطوف به بازاریان .راھپيمایی روز جھانی قدس اخذ می شود
وز قدس و کسبه شھرھای کردستان از جمله سنندج ؛ مریوان و سقز کرده اند تا مانع از شرکت آنان در راھپيمایی معترضين در ر

از سوی دیگر سازمان بازرگانی کردستان نيز از طريق تشکيXت بازرسی خود اقدام به احضار بازاریانی که به نارضایتی از .بشوند
سياستھای نظام مشھور ھستند نموده و با تشکيل پرونده ھای کXن و جعلی بازرسی برای اخذ جرایم سنگين ؛ آنان را وادار به 

  .ر راھپيمایی روز قدس می کنندتسليم و شرکت نکردن د
  صف آرائی مردم و سپاه براي راھپيمائي روز قدس

و از ھم اکنون فرمانده کل سپاه , جنازه چند بسيجی کشته شده در کردستان را می خواھند در روز قدس در تھران تشييع کنند
  .پاسداران از کشته شدن بسيجی ھا در تظاھرات سخن گفته است

  سپاه براي راهپيمائي روز قدسصف آرائي مردم و 
خرداد با  15نفر از بسيجيان پایگاه شھدای  178در جریان تظاھرات مردم معترض به کودتای انتخاباتی و آتش گشودن کودتاچی ھا به روی آنھا 

داشته اند نيز برای سرکوب  در ھمين حال تعدادی از آنھا که البته رتبه ھایی ھمردیف پاسدار. فرمان آتش مستقيم به روی مردم شرکت کردند
برای ھمين نيز نماینده وزیر نيرو  .تعدادی از این افراد جمعی شرکت آبفای جنوب شرقی بودند. ھموطنان کُرد به این مناطق فرستاده شده بودند

  .برای تقدیر از نقش بسيجی ھا در جریان انتخابات به فرمانده آنھا جایزه داده است
  .در کشتار مردم، دستگيری ھا، تيغ کشی ھا، چماق کشی ھا و قمه زنی ھا به خدمت گرفته شدند آنھا که در تھران بودند

جسد ھا حدود ده روز پيش . از ميان آنھا که به کردستان اعزام شده بودند چند نفر در درگيری ھای مسلحانه کشته و شماری زخمی می شوند
  .واقع در جاده شاه عبدالعظيم نرسيده به شھر ری نگھداری شدبه تھران انتقال داده شد و در سردخانه ميوه گوشت 

ابتدا این نظر غالب بود که اگر کشته شدن آنھا در کردستان را اعXم کنيم . برای اعXم دليل کشته شدن این افراد بحث ھای فراوانی انجام شد
بيت رھبری بصورت واحد اینگونه ابXغ شد که کشته شدگان بعنوان سرانجام نظر احمدی نژاد و . ضعف سپاه و بسيج را در منطقه نشان داده ایم

درحاليکه آنھا در درگيری ھای . یعنی بگویند اینھا ھمه بدست معترضين نتيجه انتخابات کشته شدند. کشته شدگان بدست مردم اعXم شوند
  .نظامی کشته شده بودند و ارتباطی به تظاھرات و اعتراضات مردم نداشت

یی در سطح بسيج گسترش یافته استگفته می ش نظام در این مدت سرگرم خاموش کردن اعتراضات بسيجی ھا و  .ود که نارضایتی بسيار ب̂ا
البته او نگفت که این کشته ھا مربوط به درگيری ھای . کشته داشته است 20سردار جعفری اعXم کرد که بسيج . خانواده ھای آنھا بوده است
  .ست و نه درگيری با مردم بی سXح و معترض به نتيجه انتخاباتنظامی در منطقه بوده ا

سوی و در روزھای آینده قرار است این اجساد را مانند اجساد قربانيان جنگ با عراق نمایش دھند و به مردم وانمود کنند که اینھا نتيجه کار مو
و کاشتن تخم کينه و انتقام در بسيج و سپاه عليه این سه  این نمایش با ھدف خاموش کردن موج نارضائی در بسيج. خاتمی و ھاشمی است

  .شخصيت است، زیرا مردمی که ھولناک ترین صحنه ھای سرکوب را در خيابان ھا دیده اند، از کشته شدن این افراد ناراضی نيستند
ع خود مصادره کنند و با به خيابان آوردن بسيج شاید جنازه ھا را در روز قدس بخواھند تشييع کنند تا نماز جمعه ھاشمی رفسنجانی را ھم به نف

  .مردم را ھم بترسانند تا در باره انتخابات شعاری ندھند
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  دولت خواهي سوسياليستها
و ) ليبرالھای چپ(که اینگونه است چون ھم سوسياليستھای رفرميست " ظاھرا. آیا تنھا راه رسيدن به سوسياليسم کسب قدرت دولتی است

. جامعه است متفق القولند که در اختيار داشتن نھادھای دولتی تنھا راه ممکن برقراری سوسياليسم در) انقXبيون(سوسياليست ھای رادیکال 
 –سوسياليستھا فکر می کنند با کسب اکثرت در نھادھای دولتی و شرکت در پروسه انتخابات  -تفاوت این دو گرایش در اینجاست که رفرميست 

نا برقراری قادرند قدرت موجود دولتی را در اختيار بگيرند و با سوسياليزه کردن تدریجی توليد به ھدف استراتژیک خود که ھما -گيرم دمکراتيک 
" اما رادیکالھا این شيوه را قبول نمی کنند و ھدف کسب قدرت دولتی را با توسل به شيوه ھـای انقXبـی و گاھـا. سوسياليسم است برسند

سر کار قھرآميز دنبال و گمان می کنند اگر به جای فرد سرمایه داری که کنترل و ھدایت کارخانه را به عھده دارد ، مدیر دولت سوسياليستی  بر 
  . بياید مشکل کارگران حل خواھد شد

در عمل نشان داده اند که به جای نابودی سيستم سرمایه داری به " ھر دوی این تفکرات در پاره ای از کشورھای جھان عملی شده اند و اتفاقا
  .ھمزیستی و انطباق با آن می پردازند و نظام مبتنی بر کارمزدی را به اشکال دیگر ادامه می دھند

ی با توجه به تجارب حاصل شده سوسياليستھا راه حل دیگری  برای حل این معضل ارائه کرده اند که آن خرد کردن ماشين دولتی و ایجاد نھادھا
وان دولت به مثابه ابزار اعمال دیکتاتوری طبقه نابود شود یا به عن" آیا باید صرفا: مسئله اینجاست . دمکراتيک کارگری به جای آن خرابه ھاست

دارد یا  سيستم مبتنی بر کارمزدی؟ اگر سيستم ھمچنان به کارکرد خود ادامه دھد آیا امکان بازتوليد ارگانھا و نھادھای غارتگر و استثمارگر وجود
  نه؟ 

ا برافراشته جواب سوال فوق ھرچه باشد می تواند ما را در درک ماھيت جنبشی که ھم اینک پرچم مبارزات ضد دیکتاتوری و فساد دولتی خود ر
  . یاری کند و نيز چگونگی برخورد، نزدیکی و یا فاصله گيری از آن را بنمایاند

جنبش جاری اگر به واقع در پی نابودی سيستمی که بازداشتگاھھایی از قماش کھریزک توليد می کند و در زندانھایش قتل و تجاوز امری عادی 
و تعویض مقام  ھای قضایی و سياسی را دستاوردی روبه جلو تلقی کند ، و راھيابی چند زن    در پی تغيير دولتمردان بوده" است ، نباشد و صرفا

جنبشی که لبه تيز حمXت خود را . را به جمع وزرا جشن بگيرد ، بXتردید ھيچ دستاورد مثبتی به نفع دمکراسی و عدالت واقعی نخواھد داشت
بعضی ھا . دن به چشم اقشار و طبقات تحت استثمار آنھا را ھم به انحراف خواھد کشيداز سيستم به سوی افراد منحرف کرده ، با خاک پاشي
این . آنھا چنين عنوان می کنند که دولت و نھادھای دولتی بخودی خود نه خوب اند و نه بد. جابه جایی ظریفی در این قضيه انجام می دھند 

در بسياری از کشورھای دمکراتيک از این " رند اگر نفس وجود دولت بد است چرا مثXآدمھا ھستند که آن را خوب و یا بد می کنند و مثال می آو
از سوی ارگانھای " افراد منحرف و بيمار که حقوق مردم را پایمال می کنند  پيدا شوند فورا" جنایات خبری نيست و یا چنانچه در آن کشورھا احيانا

این مقدمه نتيجه می گيرند اگر جابه جایی در مقام و^یت فقيھی انجام شود  و به جای اینا ن از . ناظر و مسئول کشف و ریشه کن می شوند
یکی از نقض ھای دم دست و . ھيت وزیران کنونی ھيئت وزیرانی از اصXح طلبان بر سر کار بياید  ھمه مسائل بطور اتوماتيک حل خواھد شد

تمام " قبل است که ھمين آقایان مورد نظر دولت و مجلس را در اختيار داشتند و عمXاثبات شده این ادعا ارجاع صاحبان این اندیشه به چند سال 
  . بافته ھایشان یک شبه دود شد و به ھوا رفت 

. بحثی در اصل موضوع نيست و ھمه می توانند تغيير کنند . حا^ بيایيد فرض کنيم این آقایان تغيير کرده اند و ھمان آدمھای چند سال قبل نيستند
تغييرات باید در ارائه برنامه ھای روشن و عملی برای . له اما نشان دادن حداقل عXیمی از این تغييرات در گفتار و ادبيات مبارزاتی  استمسئ

  .اصXح سيستم دولتی باشد
که قبل از رسيدن به قدرت اعXم کنند که قصد اعمال دیکتاتوری و سرکوب مردم و استثمار در دنيا سراغ نداریم دیکتاتور یا نظام ھای دیکتاتوری را 

ھمه دیکتاتورھا با وعده و وعيد و حتا بعضی ھا با مبارزات مردمی به قدرت رسيده اند اما بXفاصله تغيير . و غارت ثروت ھای اجتماعی را دارند
تم طبقاتی و ملزومات گریز ناپذیر مبارزه طبقاتی  برپا می کند و در مقابل ھمين دولتھا به تداوم در حقيقت دولت دیکتاتور را سيس. روش داده اند

دولتھای آزادی و عـدالت .  عکس این قضيه ھم صادق است. و تعميق نظام طبقاتی با استفاده از انواع شيوه ھا و روشھا مساعدت می کنند
توليد نعم مادی و روابط معين اجتماعی که راھھای غارت ارزش اضافی توليد شده را از سوی گستر را سيستم مبتنی بر حاکميت واقعی مردم بر 

  . سد کند ، برپا خواھد کرد –ھرچند منتخب  –دولتمردان 
مور را در زمام ا –ھستيد ... خواننده این نوشته که فکر می کنيد سوسياليت ، کمونيست ، رادیکال و  -حال بيایيد بار دیگر فرض کنيم خود شما  

درست از ھمان لحظه ای که ميز ریاست را اشغال می کنيد با گزینه ھای مشخصی روبرو . یکی از بخش ھای اجرایی این دولت بدست گرفتيد
و یا یا باید به خواست ھای آزادیخواھانه و برابری طلبانه مردم پاسخ مثبت بدھيد که در آن صورت با کليت یک طبقه در خواھيد افتاد . می شوید

به اعمال زور و فشار و سرکوب مردم متوسل می شوید که در این صورت نه تنھا تفاوتی با حاکمان قبلی نخواھيد داشت بلکه به مصداق مثل 
  . از حاکمان قبلی ھم بدتر عمل خواھيد کرد " ھرکه با چراغ آید گزیده تر برد کا^" معروف 

" یق تاریخی و منطقه ای ، دل بستن به اصXحات غير ساختاری و فرا سيستمی  که اصطXحابا این توضيحات به نظر می رسد با توجه به حقا
اما در عين حال با پا پس کشيدن و خالی کردن صحنه برای کسانی که اصXح . اصXحات از با^ خوانده می شود نتيجه ای در بر نخواھد داشت 

تنزه طلبی و قھر با مردمی که ھزار و یک نوع بدبختی و . د ، نمی توان کاری از پيش بردامور و مبارزه برای دمکراسی را ارث پدری خود می دانن
ای  مشکل دارند و برای حل ھرکدام از آنھا به طریقی عمل می کنند که شاید بسياری از ما آن را نپسندیم و با اصول ما جور در نيایـد ، فایـده

مردم نشان داده اند که اعتنایی به وعده ھای . به نق زدن ھای روشنفکرانه منجر خواھد شد نخواھد داشت و در عمل به انزوای خود ما و به تبع
چاره کار متشکل شدن ، متشکل کردن و ایجاد وحدت برای تدارک ایجاد . سرخرمن روشنفکران و دانشمندان پيشگو و برج عاج نشين نمی کنند 

اقليت کوچکی از انقXبيون نمی توانند و نبایـد بـه نيابـت از کـارگران و زحمتکشـان در در این مبارزه . تغييرات در سيستم مبتنی بر غارت است
با این نگرش آنھا حتا در صورت کسب قدرت تنھا . اندیشه تسخير قدرت دولتی باشند و به آنھا به مثابه سربازانی برای کسب قدرت نگاه کنند

شکی نيست حتا با خرد کردن دولت اگر ! را ) حاکميت اکثریت( و نه دیکتاتوری پرولتاریا خواھند توانست دیکتاتورھای پرولتر را حاکم خواھند کرد 
  .  با^ پایين اش تفاوت اساسی نخواھد داشت. مردم بر سرنوشت خود حاکم نشوند در بر ھمين پاشنه خواھد چرخيد
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