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  !راه به جايي نمي بريدخود شيريني با آقاي كروبي، 

ناميد و از جوانان خواست تا در صورت تعرض و اعمال خشونت و اقدام » اعمال خشونت«بار دیگر مھدی کروبی دفاع مردم از خود را 
  .  نکنندبه بازداشت یاران خيابانی شان بی تفاوت باشند و کوششی برای نجات آنھا مزدوران سرکوبگر 

ھـای  ای، حركت ای دوست دارند تـا بـا ایجـاد بھانـه مجموعه«: نمایندگان اقلّيت مجلس گفته است کهمھدی کروبی در نشستی با 
تو گویی که تا بـه حـال نيروھـای مـزدور حکـومتی در حـال نـوازش مـردم » .خشنی صورت گيرد تا شدیداً دست به كار برخورد شوند

  .معترض بوده اند
ورد اظھارات آقای کروبی اینست که او حرفی در مورد رفتار گاردھای شخصی شان برای جلوگيری از بازداشت جالب ترین نکته در م

آبان، گاردھای شخصی آقای کروبی بـرای دور نگـاه داشـتن مـزدوران  13در روز .  و احياناً سوء قصد نسبت به جان خودش نمی زند
کردند که اخبار و فيلم ھا و عکس ھای آن در سراسر جھان پخش شد و  انھاجمجناح کودتا از او اقدام به درگيری ھای خونينی با م

فقـط  »خرما خوردن و منع رطـب کـردن«تو گویی . تبليغات چی ھای آقای کروبی و حزب اعتماد ملی حداکثر استفاده را از آنھا بردند
چی و اصYح طلـب، خـود را صـاحب حقـی مـی به خامنه ای و جناح ھای کودتاچی منحصر نمی باشد و تمامی حکومتيان، از کودتا

  .دانند که مردم می بایست از آن بی بھره باشند
با قرار دادن این گفته ی آقای کروبی در جمع نمایندگان اقليت مجلس، در کنار گفته ی دیگـر ایشـان متوجـه مـی شـویم کـه ھـدف 

: ھمـان جلسـه بـر روی ایـن نکتـه پافشـاری کردنـد کـهایشان در   ؟آقای کروبی و اصYح طلبان از چنين توصيه ھایی چه می باشد
نـه «خواھنـد  انـد را می درصـد رای مثبـت داده ٩٨رھبران اصـYحات و جنـبش سـبز، ھمـان جمھـوری اسـYمی را کـه مـردم بـه آن «

یِ کروبـی آنچـه کـه تزئينـی مـی باشـد، جملـه یِ آخـر ایـن گفتـه   ».داننـد جمھوری برخی آقایان كه مردم و رأی آنھا را تزئينی می
بـوده و بـر اصـل حکومـت » خـودی«چرا که ھدف او از چنين بياناتی متوجه ساختن جناح کودتاچی است کـه اصـYح طلبـان .  است

امنيتـی و رھبـر عزیزتـر از  –ایشان خود شيرینی و چاپلوسی شان را بـرای جنـاح نظـامی .  دیکتاتوری جمھوری اسYمی پای بندند
  .ارز به تسليم مطلق در برابر تھاجمات خونين مزدوران حکومتی کامل می کنندجانشان، با دعوت از جوانان مب

  

  سرمايه داري وبالگ نويس اصالح طلب در مورد نقش پليس در جامعه ناباوري

آيـا ماموريـت ذاتـی پلـيس، خشـونت بـر عليـه « : با ناباوری به اظھارات رئيس پليس تھران می پرسد» با مردم«نویسنده ی وبYگ 
او با برگزیدن چنين سوألی برای عنوان مطلب خود، فکر می کند کـه مـچ سـردار عليرضـا عليپـور ریـيس » ان معترض است؟شھروند

سـرمایه داری  ننـد دیگـر مسـئوnن حکومـتماایـن سـردار  اینکـهدر .  کرده اسـتاش را افشاء » دروغگویی«پليس تھران را گرفته و 
اصوnً در حکومتی کـه بنيـان اش .  بحثی نيست، نيروی تحت ریاستش را توجيه کند یی است تا جایگاه و عملکرددروغگو مجبور به 

بر حاکميت اقليتی بسيار قليل بر اکثریتی قریب به مطلق است، نمی توان انتظار داشت که مسئوnنش، بخصوص در بخش ھـایی 
، در مورد انگيـزه و اھـداف وجـودی شـان که عملشان در راستای اعمال قھر و خشونت مستقيم برای حفاظت از آن نظام می باشد

جـایی اسـت کـه  ،اما اینکه دروغ پردازی ھای سردار عليپـور بـرای پوشـاندن کـدام اصـل حقيقـی اسـت  .به مردم حقيقت را بگویند
  .وبYگ نویس ما به خطا رفته است

ریـيس لـب مـان دشـوار مـی باشـد؟ حال ببينيم این سردار پليس چه گفته است که حضم آن تا این حد برای نویسنده ی اصـYح ط
پلـيس یـك واحـد « :آبـان مـی گویـد 13برای توجيه اقدامات نيروھایش در برخورد با تظاھر کننـدگان  پليس تھران در نشستی خبری

. ھـای ذاتـی خـودش را انجـام ميدھـد انتظامی است كه وظيفه تامين امنيت جامعه را بـر عھـده دارد و بـه صـورت مسـتقل ماموریت
  .» آبان ھم كامY قانونی بوده است 13ته به این جناح و آن جناح نيست و برخوردھای صورت گرفته در روز پليس وابس

خواھد با آوردن نمونه ھایی از برخوردھای تبعيض آميز نيروھای انتظامی با نيروھای درگير در خيابان ھا می » با مردم«وبYگ نویس 
ی سرکوبگر و از جمله نيروی پليس از جناح غالب ھيئت حاکمه که جنـاح کودتـاچی و یـا این واقعيت را ثابت کند که سرداران نيروھا

چـرا ھمـين برخوردھـا را بـا لبـاس اگر بی طرف ھسـتيد، پـس : مثYً می گوید.  امنيتی است حمایت و حفاظت می کنند –نظامی 
ل ھایی نشان می دھد که احکام ایدئولوژیک و یا اینکه، پس چرا به مھدی کروبی حمله کردید؟  چنين سوا شخصی ھا نمی کنيد؟

و » داوری«او به خيال اینکه حکومت و اجزائش در یک جامعه نقـش .  ليبراليسم چشم وبYگ نویس ما را به واقعيات کور کرده است
و از روابـط  دمـی گيرنـدارند، و در نتيجه مسئوnن و مدیران چنين حکومـت ھـایی در ھالـه ای از تقـدس ليبرالـی قـرار » بی طرفانه«

این وابستگی سرداران پليس را امری غيـر طبيعـی دانسـته و سـخنان سـردار عليپـور را از واقعی و عينی طبقاتی جدا می باشند، 
در  )نقـل بـه معنـی(» .شما وابسته به جنـاح غالـب در ھيئـت حاکمـه ھسـتيد.  دروغ می گویيد! خير«: که این موضع نقد می کند

  .ار عليپور، و نه وابستگی اش به جناح حاکم امری غير طبيعی استصورتيکه نه دروغگویی سرد
نيروی پليسی که فرمانده ھان و کادرھایش توسط مردم انتخاب نشوند و برگزیـده ی جنـاح ھـای حکـومتی باشـند، خـوب، مسـلماً 

برای چنين نيرویی، معنـایِ .  اند وابسته به اشخاصی می شوند که آنھا را برگزیده و چنين مقام و امتيازاتی را در اختيارش گذاشته
عکس آن نيز صحيح است، یعنی اگر نيـروی .  حاکميّت و رھبری ای است که به آن وابسته است، تضمين بقای »امنيت اجتماعی«

پليس و ارتشی داشته باشيم که مستقيماً از طرف شوراھای مردمی به این مقام برسـند و بداننـد کـه ھـر زمـان کـه ایـن شـوراھا 
کنند می توانند ایشان را برکنار کنند، خود را وابسته به مردم دانسته و تبدیل به مأموران اعمال دیکتاتوری مـردم بـه نيروھـایی  اراده

  .می شوند که اقدام به براندزی آن کنند
  

ذاتـی پلـيس، در چنـين حکـومتی، سـرکوب و اعمـال وظيفـه ! آری«ایـن اسـت کـه،  »با مردم«پس پاسخ ما به سوأل وبYگ نویس 
و ایـن واقعّيـت، تـا زمانيکـه » .امنيتی را با خطـر مواجـه سـازند –امنيت جناح نظامی حاکميّت و خشونت عليه اشخاصی است که 

 . جوامع طبقاتی وجود دارند، پابرجاست
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  اخالق و عاليق اقتصادي

  شايان.س

عده ای تصور می کنند اگر حکومت اسYمی را از نظر اخYقی بی آبرو کنند و با پرھيـز از شـعارھای رادیکـال پاسـخ گلولـه را بـا گـل 
ن و به زیـر بدھند و حس ھمدردی جھانيان را با تبليغ معصوميت و صلح طلبی به نفع خود برانگيزند قادر به شکست دادن اقتدارگرایا

  . کشيدن آنھا از اریکه قدرت خواھند بود

  .در این یادداشت می خواھم با استYل نشان بدھم که چنين تصوری درست نيست

حتا کسانی که گمان می کنند جنگ ھای جھانگير و نابرابرانه ای ھمجون جنگ ویتنام ، بر اثر اعتراضات داخلی و خارجی مردم بـر  
  .ان،  پایان یافت اشتباه می کنندعليه جنگ در سراسر جھ

آخـرین نامـه او بـرگ زریـن دیگـری از . احسان فتاحيان، عضوی از کومله و عضوی از چپ ایران بدست عمال حکومـت بـه قتـل رسـيد
بـر پایمردی و عزم راسخ انسانھایی است که بر خYف بعضی از مدعيان مبارزه ننگ تسليم و دریوزگی به آستان دیکتاتوری حاکم را 

  .به خيال خود زرنگی نمی کنند و مھر تایيد بر وحشی گری حاکمان نمی زنند. نمی تابند

دشـمن واقعـی دیکتـاتوری کسـانی . قتل احسان نشان داد که معيار ھيئت حاکمه برای برخورد با مردم ميزان رادیکاليسم آنھاست
از این رو رژیـم در کشـتن و نـابودی . ست ویران را درھم بکوبندھستند که نه تنھا در بند نقش ایوان نيستند بلکه می خواھند پای ب

حال ھر اندازه قلم بدستان بورژوازی مـی خواھنـد در . فيزیکی آنھا چه بصورت علنی و چه بطور مخفی و تروریستی ابایی نمی کند
  . مورد فواید نفی خشونت قلم فرسایی کنند و رژیم را به مدارا و تولرنس فرا بخوانند

این عملکرد حاکمان ، وحشی گری ، سرکوب و قتل دولتـی آنھاسـت کـه . ھيچگاه ابتدا به ساکن به خشونت روی نمی آورندمردم 
  . جان مردم را به لب می رساند و چاره ای جز برخورد متقابل برایشان نمی گذارد

شکی نيست که به صرف نوحه سرایی و پتيشن و تظلم خواھی به درگاه این و یا آن حکومت اروپایی و آمریکایی دردی از دردھـای 
حکومت باید . برخورد صرف اخYقی با مسائل ھم تاثيری بر عملکرد ھيئت حاکمه نخواھد داشت. بيشمار این ملت حل نخواھد شد

ھم تا زمانی که وضعيت اقتصادی از خط قرمز نگذشته بود حاضر به زھرمـار خـوری و  57ب انقYب غاص. از نظر اقتصادی به زانو درآید
دیکتاتور پيش از او ھم پـس از فراگيـر شـدن اعتصـابات فلـج کننـده وقيـام مسـلحانه مـردم از قـدرت دسـت . پذیرش آتش بس نشد

  .کشيد

بـازیگران و دول . نيافتـد وضـع بـه ھمـين منـوال ادامـه خواھـد داشـت تا زمانی که منافع اقتصادی پایه ھای نگھدارنده رژیم به خطر 
آنھـا . صحنه گردان سياست جھانی نيز تنھا و تنھا در پی کسب سود ھسـتند و خـون نـداھا و احسـان ھـا ارزشـی برایشـان نـدارد

له اخيـر ھمـه ایـن دولتھـای از نظر آنھا اخYق کيلویی چنـد؟ پرونـده یکصـد سـا. صرفاً  در پی غارت و کسب منافع اقتصادی ھستند
دولتـی کـه . ھمه ھای و ھموی ھا به خاطر ذليل تر کردن دولت است. ليبرال و نئوليبرال مملو از کشتار و کودتا و قتل و غارت است

ـر زمـان بنـا بـه . چاره ای جز پنـاه بـردن بـه دامـان اربابـان اش نخواھـد داشـت –که داده  –پایگاه داخلی اش را از دست بدھد  در ھ
اینجاسـت کـه مـی . مقتضيات بازیگر جدیدی وارد صحنه مس شود و اینک ترکيه از این خوان یغما به سھم خواھی برخاسـته اسـت

  .نفت معنا دارد و تجارت مواد مخدر. برای اینھا تنھا دnر و یورو معنا دارد. گویم اخYق برای اینھا مفھومی ندارد

؟ حاn که ھيئت ھای مرگ دوباره فعال شده اند چه !!ناممکن است 60تکرار وقایع دھه خيلی ھا با قاطعيت می گفتند دیگر امکان  
  حرفی برای گفتن دارند؟  

  !بر اين دولت سرمايه داررگ م

  !شوراييجمهوري  –مسكن، آزادي  نان،

  كمونيست ايرانكارگران 
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