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ارگان سازمان احتاد فدائیان کمونیست
چرابخشی ازتوده ها...
محسن رجب زاده
چرا بخشی از توده ها و بخصوص بخشی از جوانان و تحصیل کرده ها
علیرغم تجربه پیشین خود و اطمینان از تدارکات چی بودن رییس جمهور
باز هم در انتخابات و رقابت بین کاندیداهای ان درگیر شدند؟
چند روزی است که به دلیل بر پایی نمایش انتخاباتی رژیم برای پست رییس
جمهوری فضای سیاسی جامعه درگیر با رقابت کاندیداهای از فیلتر گذشته
رژیم جمهوری اسالمی شده است و از انجایی که در این انتخابات بر خالف
روال همیشگی با مناظره رو در روی کاندیداها برگزار می شود که در ان
جناح های مختلف حکومتی که بر اثر فشار روز به روز گسترده شده توده
ها شکاف فی مابین انها عمیق تر می گردد و به موازات این عمق و فشار
خواسته روزانه توده ها نیز رادیکالتر می شود .چاقو را برای یک دیگر از
رو بسته و با انتقادهای جدی تری نسبت به گذشته در تلویزیون روبروی
هم قرار گرفته و حتی برخی از خط قرمزها را نیز پشت سر گذارده اند .و
در این نمایش حکومتی اجازه دریافت کردند تا بخشی از فساد و دزدی های
حکومتی را فاش نمایند هر چند که این اطالعات برای مردم تازه گی نداشت
و سالهاست که توده ها بر این بخش از اطالعات از فساد درون حکومتی
دست یافته بودند و دهان به دهان برای خود باز گو می نمودند اما عنوان
کردن این اطالعات از زبان بخشی از حاکمیت بود که به ان جنبه تازه گی
می داد.

اعالم جنگ از سوی خامنه ای  -انتخابات دهم
کیومرث منصوری
در شرایط فعلی ما کمونیستها دو راه پیش رو داریم نخست با این استدالل
که جنگ بین باالیی هاست دخالت نکنیم و بنشینیم و ببینیم کدام طرف پیروز
این جنگ قدرت میشود دوم اینکه با تمام توان وارد گود شده و بکوشیم تا
تظاهراتهای مسکوت و آرام را رادیکالیزه کرده و حرکتهای اعتراضی را به
عرصه ای بکشانیم که مورد قبول هیچ کدام از جناحها نیست وبقای کل رژیم
را مورد تهدید قرار دهد.
انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران نقطه عطفی در تاریخ سی ساله شکل
گیری این حاکمیت است و میتواند به نوعی چگونگی تداوم بقائ رژیم را رقم
زند .الزم است با تبین و تحلیل وقایع اخیر تاکتیک درست را اتخاذ کرد تا به
مانند سال  57در برابر کار انجام شده قرار گرفته و اچمز نشویم.

حکومت اسالمی برای سه هدف به این نمایش تن داده بود:
 :1توده ها را علی رغم تجارب بدست آورده از انتخابات های سی سال
گذشته فریب داده و انها را به میدان انتخابات وارد کند.
 :2رژیم از مخالفت ها نسبت به این یا ان کاندیدا تا جایی که بتوان ان را
کنترل نمود و از ید کانون قدرت و سرکوب خود خارج نشود به جهت تبلیغ
برای دموکراسی دینی خیالی خود استفاده خواهد برد و ضمن این قضیه
انرژی بخشی از ناراضی های حکومت را نیز تقلیل دهد.
 :3شناسایی عناصر فعال ضد قوانین موجود در چنین جوی برای حاکمیت
آسان تر و دست یافتنی تر می باشد به همین دلیل ما شاهد فیلم برداری طی
این چند روز بودیم که توسط عناصر اطالعاتی از درون اتوموبیل و خارج
از ان صورت می گرفت.
با این دالیل رژیم وارد نمایش انتخاباتی کنونی گردید حال هر یک از
کاندیداها برای دمیدن به این کوره شعارهای خود را بر گرفته از بخشهایی
از خواسته های توده ها تعیین نموده و با اعالم انها به میدان مبارزه انتخاباتی
وارد شده بود .با وجود این که مردم ما طی سی سال حکومت جمهوری
اسالمی دریافته است که تصمیم های کلی و اصلی در پشت پرده و کانون
هایی جدا از پست های مدیریتی نظام و ریاست جمهوری گرفته می شود و
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اعالم جنگ از سوی خامنه ای ...
این انتخابات در اصل نقطه اوج نزاع بین دو جناح حاکمیت است که هر
کدام در یک سو صف ارایی کرده اند و با به کارگیری تمام توان خود سعی
در تصاحب کامل قدرت و یکپارچه کردن ان دارند .واقعیت این است که
بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده است که دیگر مانند سابق نمیتواند
حکومت کند و الزم است تغییراتی اساسی در سیاستها و روشهای اجرایی
در عرصه داخلی و خارجی داده شود ،نمود بیرونی این حرکت از جلسه
افتتاحیه دوره اخیر مجلس خبرگان رهبری که در ان رفسنجانی طی سخنانی
خواستار تدوین راهکارهایی برای نظارت بر رهبری و ارگانهای تحت
کنترل ان و فعال شدن مجلس خبرگان در این جهت شده بود ،بروز یافت.
اینک این جناح با تمام توان و جمع کردن همه قوا وارد گود انتخابات شد
و امید داشت با استفاده از سناریوی دوم خرداد خاتمی این بار با چهره ای
اکبند و طرح شعارهای لیبرالی فریبکارانه با به اجرا در اوردن غیر رسمی
نقش اپوزیسیون ( البته اپوزیسیون بخش دیگر حاکمیت ) اقشار متوسط و
توده های به جان امده و ستم کشیده را به پای صندوقها بکشاند و با به چنگ
اوردن ارای انها گام اصلی را در تصاحب قدرت بردارد و تمام قراین و
شواهد حاکی از
ان است که در این راه یک هماهنگی و اتحاد نانوشته ای با امریکا و انگلیس
و برخی کشورهای اروپایی برقرار کرده است ،در این راستا تا حدودی
موفق بوده و توانسته تودها را به پای صندوقها بکشاند و لیکن پیش بینی این
تقلب گسترده و اشکار را از جانب جناح دیگر نمیکرد.
جناح مقابل که از انتخابات مجلس هفتم یک کودتای خزنده را با هدف
یکپارچه کردن حاکمیت کلید زد و در انتخابات نهم حلقه دیگری از ان
را تکمیل کرد با تمام قوا کوشید در این انتخابات ان را کامل کند و تداوم
سیاستهای ارتجاعی گذشته را تضمین کند .نتایج انتخابات دهم از پیش قابل
پیش بینی بوده و سپاه برای پیروزی تن به چنین تقلب علنی و عجیب داد
ولی انتظار چنین مقاومتی را از جانب جناح مقابل نداشت .باند " رفسنجانی
موسوی کروبی " با شکست در انتخابات بخش دیگر سناریوی تنظیمی را
کلید زدند و با براه انداختن تظاهراتهای شبانه روزی که به شدت مورد
استقبال توده های ناراضی و خشمگین قرار گرفت ( توده ها با انگیزه های
مختلف در این تظاهراتها شرکت میکنند ) ،طرح انقالب مخملین را به اجرا
گذاشته اند .هفته اول بعد از انتخابات هفته بالتکلیفی باند خامنه ای بوده
ولیکن با سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه و اتمام حجت با جناح مقابل
تکلیف روشن شده است ،حال فرا روی هر کدام از جناحها تنها یک راه
وجود دارد ،تداوم تظاهرات ها توسط باند رفسنجانی موسوی کروبی تا
بدست اوردن نتیجه و موفق شدن انقالب رنگی و مهار و سرکوب حرکتهای
اعتراضی و ارام کردن اوضاع توسط باند خامنه ای و سپاه.
در شرایط فعلی ما کمونیستها دو راه پیش رو داریم نخست با این استدالل
که جنگ بین باالیی هاست دخالت نکنیم و بنشینیم و ببینیم کدام طرف پیروز
این جنگ قدرت میشود دوم اینکه با تمام توان وارد گود شده و بکوشیم تا
تظاهراتهای مسکوت و ارام را رادیکالیزه کرده و حرکتهای اعتراضی را
به عرصه ای بکشانیم که مورد قبول هیچ کدام از جناحها نیست و بقای کل
رژیم را مورد تهدید قرار دهد .سوار شدن بر موج اعتراضات توده ها و
کشاندن ان به سمت قیام علیه کل نظام جمهوری اسالمی برای سرنگونی ان
تنها وظیفه عاجل ما است.

گزارشی از تهران در باره انتخابات
بهزاد کاظمی
ترجمه :احمد خزاعی
فکر می کنم که جنبش اجتماعی ای که من خواهان آن هستم در لحظه
کنونی کمترین حضوری ندارد و فهمیدن آنچه که آنجا ،در کوجه
و خیابان ،جریان دارد آسان نیست .این تظاهرات ها آبستن شورش
است ،اما با چه هدفی ...این بخش مبهم و مه آلود یا باید بگویم دود آلود
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گزارشی از تهران در باره انتخابات
بهزاد کاظمی
ترجمه :احمد خزاعی
فکر می کنم که جنبش اجتماعی ای که من خواهان آن هستم در لحظه کنونی
کمترین حضوری ندارد و فهمیدن آنچه که آنجا ،در کوجه و خیابان ،جریان
دارد آسان نیست .این تظاهرات ها آبستن شورش است ،اما با چه هدفی...
این بخش مبهم و مه آلود یا باید بگویم دود آلود تمامی این اوضاع است.
در تهران شب فرا می رسد و مثل هر شب دیگری در هفته گذشته صدها
نفر در خیابان ها سرشار از شور و شوق انتخابات جمع می شوند .انتخابات
ریاست جمهوری قرار است که ظرف یک هفته صورت بگیرد و قرار
است که اولین دور رأی گیری جمعه آینده ،دوازدهم ژوئن ،باشد .از داخل
آپارتمانم می توانم صدای مردمی را که در محله مان جمع می شوند بشنوم.
محله ما فقط یک بلوک از دفتر مرکزی از تلویزیون ملی ایران که تبدیل به
نوعی مرکز تجمع برای تظاهراتی رو به افزایش شده است ،فاصله دارد.
در لحظه کنونی این که اینجا بنشینی و سعی کنی برای نوشتن تمرکز حواس
پیدا کنی چیزی است سرتا پا سوررئالیستی چرا که در همان حال که سعی
می کنم افکارم را متمرکز کنم می توانم صدای شعار دادن ها ،سرود خواندن
ها ،فریاد کشیدن ها و آژیرها را که در آن پائین جریان دارد بشنوم .این فکر
مدام به ذهنم خطور می کند که که انرژی جوشان شب پیش عمل امروز را
به پیش می راند و چه بسا که آن را به فراسوی این انتخابات ،به سوی چیزی
بزرگتر براند ...اما به سوی چه؟
فکر می کنم که جنبش اجتماعی ای که من خواهان آن هستم در لحظه کنونی
کمترین حضوری ندارد و فهمیدن آنچه که آنجا ،در کوجه و خیابان ،جریان
دارد آسان نیست .این تظاهرات ها آبستن شورش است ،اما با چه هدفی...
این بخش مبهم و مه آلود یا باید بگویم دود آلود تمامی این اوضاع است.
چهار شب گذشته را مشغول زیر پا گذاشتن کوچه وخیابان این دور و بر
بوده ایم و از باال تا پائین طوالنی ترین خیابان این شهر یعنی ولی عصر
(پهلوی سابق) ،را که صحنه اصلی این نمایش ها بوده ،عمدتأ به خاطر
این که محل استقرار دفاتر مرکزی تلویزیون است ،از زیر پاشنه در کرده
ا یم .مردم از ساعت  7شب در اتومبیل هایشان با سرعتی الک پشتی ،بوق
زنان با عکس نامزدهای موردنظرشان در پنجره ،شروع به جوالن دادن در
خیابان می کنند .جوانان (که  95درصدشان مردند) شعار می دهند ،آواز
می خوانند و آگهی های اانتخاباتی را به رهگذران می دهند .در این بخش
از شهر اکثر مردم طرفدار نامزد اصالح طلب ،میر حسین موسویند ،که
در نقطه مقابل احمدی نژاد ،رئیس جمهور سنت گرای کنونی قرار دارد.
موسوی که اکنون مدتی است در حاشیه سیاست قرار داشته است نه فردی
است با جذبه و نه سخنوری بلیغ .امابه دالئلی جوانان او را به منزله کسی
که خواسته هایشان را برآورده خواهد کرد بر گزیده اند .همین است که مرا،
با توجه به تضادهائی که تمامی این جریان به ذهن متبادر می کند ،گیج و
ویج کرده است .جوانان تظاهرات کننده بیشتر خواهان آزادی های اجتماعی
و کاهش سرکوبند ولی معلوم نیست به چه دلیل فکر می کنند که میرحسین
موسوی واقعأ از این خواسته ها پشتیبانی می کند .شاید به این دلیل باشد که
رئیس جمهور پیشین ،محمد خاتمی که هنوز هم در نظر مردم نماد استواری
از اصالحات است ،رسمأ از او پشتیبانی می کند .اما احساس من این است
که یک بازی ایدئولوژیک پیچیده تر دارد موفق در می آید.
واقعیت این است که هواداران جوان موسوی در حال شورش نیستند .سرود
ها ،شعارها و مخالف خوانی ها برعلیه حکومت نیست بلکه بر علیه رقبا،
برعلیه هواداران احمدی نژاد است که در طرف دیگر خیابان جمع شده اند
تا با نمایش های شاد و پر شور و شوق انتخاباتی طرف مقابل مقابله کنند .در
حالی که هواداران موسوی می خندند ،می خوانند و پایکوبی می کنند پیروان
احمدی نژاد میخکوب و سم و بکم سرجایشان ایستاده اند و پرچم ایران و
عکس های احمدی نژاد را در حال بوسیدن دست رهبر معظم تکان می دهند.
به این امید که مخالفان هوادار اصالحات را با سگرمه ها درهم کشیده شان
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گزارشی از تهران درباره انتخابات ...
مرعوب و از میدان بدر کنند .آنها از روش های مرعوب کننده نیز مثل
راندن موتور سیکلت هایشان از میان جمعیت خوشحال و شکلک در آوردن
استفاده می کنند .انها گاهی نیز با بسیجی های مسنی که لباس شخصی به
تن دارند و یا با مأموران امنیتی که نوع لباس و تاکی واکی هایشان داد می
زند که کی هستند همراهی می شوند .در همان حال که مأموران امنیتی پشت
سرهم از تک تک تظاهر کنندگان عکس می گیرند ،که قطعأ آنها را برای
آلبومشان نمی خواهند ،بسیجی ها همان دور و بر می پلکند و اوضاع را
زیر نظر دارند.
این جماعت طرفدار احمدی نژاد که نماینده سنت گراترین و محافظه کار
ترین خط فکری در کشورند در این چند شب اخیر خیلی سرخورده و
عصبانی شده اند .تعداد آنها در مقابل طرفداران موسوی بسیار ناچیز است
و سوار بر موتور سیکلت هایشان به طرف شمال شهر در حرکتند تا از دژ
خود محافظت کنند .دو گروه که تک وتوک مأموران پلیس و ماشین های در
رفت و آمد از هم جدایشان می کند شعارهائی رد و بدل می کنند که بیشتر به
یک مسابقه داغ فوتبال شبیه است تا به یک اعتراض سیاسی .در این طرف
هواداران موسوی (مرد و زن قاطی هم) هستند که پیشانی بند و بازوبند سبز
پوشیده اند و آواز می خوانند و کف می زنند و در طرف دیگر مردهای سنت
گرائی که دندان قروچه می کنند .هواداران موسوی می خوانند" :احمدی
نژاد ،خدا حافظ !" ،یا "طرف ماعروسیه ،طرف شما عزاداریه !" .وقتی
که جمعیت انبوه تر می شود و انرژی ها افزایش می یابد مردم به شعارهای
سیاسی تر روی می آورند" :مرگ بر استبداد!" – "دیکه بسیجی نمی خوایم"
یا "جیش ،جیش ،بسیجی جیش داره" .آن وقت احمدی نژادی ها از کوره
در می روند و راه می افتند طرف جماعت موسوی خواه یا به آنها نزدیک
می شوند و این پلیس را وادار به مداخله می کند تا جلو آنچه را که قطعأ به
خشونت خواهد انجامید بگیرد .اما همین است که مجذوب کننده است .در
این کشور فاشیستی که پلیس و ارتش دنباله و ادامه قدرت مطقه است ،این
روزها هواداران موسوی سپاسگذار آنند و برایش هورا می کشند چرا که از
گردهمائی شاد آنها در مقابل جماعتی که در آن سوی خیابان جمع شده اند
"محافظت" می کند .پلیس ضد شورش ،گذشته از شلیک یکی دو مرتبه گاز
(نه گاز اشک آور بلکه گازی به مراتب مالیم تر) به داخل جمعیت ،اکثرأ
تماشاچی است .اینجاست که اوضاع گیج کننده می شود .این رژیم فاشیستی
راهی برای رهائی خود از استبداد زدگییش و اجازه دادن به رها شدن بخار
از دیگ زود پز تحت فشار اجتماعیش یافته است :مردم اجازه یافته اند که
در عرصه محدود و کنترل شده انتخابات اجتماع کنند مشروط بر این که در
ساعات دیر وفت شب به خانه هایشان برگردند .و این درست همان چیزی
است که روی می دهد .حدود ساعت  4صبح همه به خانه هایشان بر می
گردند و فردا همچنان روزی معمولی است .صبح که شد بقایای اعتراض از
خیابان ها رفت و روب می شوند و مردم که آرام شده اند سرکار و زندگیشان
(کار ،مدرسه و غیره) می روند ،آگاه از این که دوباره ساعت  7شب در
خیابان ها جمع خواهند شد تا بازهم جیغ بکشند .این هر شب پشت سرهم
ادامه خواهد یافت تا همچین که رئیس جمهور جدید ،هر که می خواهد باشد،
انتخاب شد به احتمال زیاد متوقف شود.
من تفکرات زیادی در باره نامزدهای مختلف ،خودانتخابات ،نظام انتخاباتی
ایران و تأثیرات ایدئولوژیک دراز مدت آن بر مردم کرده ام؛ اما این
گردهمائی های شبانه عنصر مضاعفی را به این آش شله قلمکار افزوده و
سر تا پای توجه مرا به خود جلب کرده است .هر چند که این تظاهرات به
گمان من با سرستیز داشتن با دستگاه حکومت فاشیستی موجود فرسخ ها
فاصله دارد اما چیزی در آن هست که دلشاد کننده و نیرو بخش است .شاید
فقط تمرینی باشد در آزمودن آنچه که معنیش باهم بودن در عرصه عمومی
است .یا شاید لحظه ای باشد در توانستن این که به همدیگر نشان دهیم که می
توانیم با هم باشیم و همین به خودی خود لحظه مهمی است در تاریخ سیاسی
این کشور .این جامعه ،که همیشه و هنوز در ساختارهای سنتی و غالبأ
باستانی خانواده و عرصه خصوصی خود میخکوب شده است ،در سی سال
گذشته توسط فاشیسم اسالمی از هرگونه تصوری در مورد عرصه عمومی
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بریده شده است .البته سرچشمه های این بریدگی بسیار به عقب تر بر می
گردد ،و ساواک شاه به "نا امن" کردن مفهوم عرصه عمومی بسیار یاری
رساند ،اما کنترلی که این رژیم از طریق ایدئولوژی مذهبی اعمال کرده آن
را در ذهن مردم بسیار فراتر برده است .نه فقط عرصه عمومی نا امن شده
است بلکه انسان باید مواظب آنچه که در خلوت خانه اش نیز می کند باشد.
پس شورش در حال حاضر چه سیمائی می تواند داشته باشد؟
این است آنچه که ما در اینجا از خودمان می پرسیم ...به رغم نبود تحلیل
سیاسی در این گردهمائی های توده ای ،آنچه که روی می دهد بی اندازه
مهم است .این باز پس گرفتن فضا و گفتار عمومی در کشوری که زیر
سرکوب سیستماتیک است و واژه فاشیسم واژه ای به قدر کافی رسا برای
توصیف دستگاه حگومتی نیست ،به طور قطع شکلی از شورش است با این
که به زحمت بتوان واژه شورش را به آن اطالق کرد .جنبه نگران کننده و
مشکوک تمامی این جریان این است که چگونه کوشش در بازپس گرفتن
عرصه عمومی در نهایت تبدیل به شامورتی بازی حکومت می شود یا از
سوی آن برای تقویت و برقرار کردن دوباره ایدئولوژیش مورد استفاده قرار
می گیرد .زیر نظر گرفتن تحوالت در هفته آینده و پس از انتخابات برای پی
بردن به این که کل این جریان در شمای بزرگتر امور چگونه عمل می کند
امری اساسی است .از همه چیز گذشته این انتخابات (بیش از هر انتخابات
دیگری در گذشته) فرصتی برای مردم تبدیل شده است که از یک صحنه
سازی برای عملی کردن آنچه که از آنها گرفته شده است یا هرگز امکان
پدید آوردنش را نداشته اند استفاده کنند .اشباح انقالبهای گذشته (خواه انقالب
 1285و خواه انقالب )1388هنوز یقینأ با ما و در میان ما هستند .صرف
نظر از این که این لحظه تا چه اندازه محدود یا موقت از آب در آید ،به هر
حال لحظه ای برجسته و قابل توجه است .پلکیدن در خیابان های تهران در
ساعت  3صبح ،این تهرانی نیست که من می شناسم .به رغم این واقعیت که
تنها درصد کوچکی از تظاهرکنندگان زن هستند ،احساس می کنی که گشت
زدن شبانه در خیابان ها برای زنان بی خطر است در حالی که در یک شب
معمولی چنین نیسست .هر چند بعضی از مردها همچنان به شما خاطر نشان
می کنند که شما از حقوقی مساوی با آنها برخوردار نیستید اما در این خیابان
ها انزوای کمتری وجود دارد چرا که همه را نیازها و آرزوهائی مشترک
"یگانگی" بخشیده است .احساسی (هرچند محدود) وجود دارد که این روزها
انسان می تواند آزادانه سخن بگوید یا آزادانه حرکت کند و این که همه ما
بخشی از چیزی بزرگ تر هستیم که از مرزهای خانواده یا ملت فراتر می
رود .این تظاهرات در یک کشور هفتاد ملیونی ممکنست برقی کوچک در
پیکاری زودگذر باشد اما اعماقی که می پیمایند و احساس هائی که در آن
اعماق بر می انگیزند بسیار مهم تر از آنند که در ظرف یک هفته جه کسی
در انتخابت برنده می شود .در لحضه کنونی مردم برای لحظه ای تنفس در
هوای آزاد در جامعه ای سرکوب شده دست و پا می زنند و از هر فرصتی
برای به چالش کشیدن مرزهای اندیشه وعمل استفاده می کنند و به طور
قطع می دانند که وقتشان تنگ است .حضور نیروهای امنیتی ،ارتش و پلیس
ضد شورش نشانه های دیگری هستند حاکی از این که به رغم تنگ بودن
وشکننده بودن زمان شل کردن دهنه ،در صورتی که انسان بتواند افسار را
پاره کند ،می تواند اثر معکوس داشته باشد.

بقیه در صفحه 4

نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم امریکا

کوشش در بازپس گرفتن عرصه عمومی در نهایت تبدیل به شامورتی
بازی حکومت می شود یا از سوی آن برای تقویت و برقرار کردن دوباره
ایدئولوژیش مورد استفاده قرار می گیرد .زیر نظر گرفتن تحوالت در هفته
آینده و پس از انتخابات برای پی بردن به این که کل این جریان در شمای
بزرگتر امور چگونه عمل می کند امری اساسی است .از همه چیز گذشته
این انتخابات (بیش از هر انتخابات دیگری در گذشته) فرصتی برای مردم
تبدیل شده است که از یک صحنه سازی برای عملی کردن آنچه که از آنها
گرفته شده است یا هرگز امکان پدید آوردنش را نداشته اند استفاده کنند.
اشباح انقالبهای گذشته (خواه انقالب  1285و خواه انقالب )1388هنوز
یقینأ با ما و در میان ما هستند .صرف نظر از این که این لحظه تا چه اندازه
محدود یا موقت از آب در آید ،به هر حال لحظه ای برجسته و قابل توجه
است .پلکیدن در خیابان های تهران در ساعت  3صبح ،این تهرانی نیست که
من می شناسم .به رغم این واقعیت که تنها درصد کوچکی از تظاهرکنندگان
زن هستند ،احساس می کنی که گشت زدن شبانه در خیابان ها برای زنان
بی خطر است در حالی که در یک شب معمولی چنین نیسست .هر چند
بعضی از مردها همچنان به شما خاطر نشان می کنند که شما از حقوقی
مساوی با آنها برخوردار نیستید اما در این خیابان ها انزوای کمتری وجود
دارد چرا که همه را نیازها و آرزوهائی مشترک "یگانگی" بخشیده است.
احساسی (هرچند محدود) وجود دارد که این روزها انسان می تواند آزادانه
سخن بگوید یا آزادانه حرکت کند و این که همه ما بخشی از چیزی بزرگ
تر هستیم که از مرزهای خانواده یا ملت فراتر می رود .این تظاهرات در
یک کشور هفتاد ملیونی ممکنست برقی کوچک در پیکاری زودگذر باشد
اما اعماقی که می پیمایند و احساس هائی که در آن اعماق بر می انگیزند
بسیار مهم تر از آنند که در ظرف یک هفته جه کسی در انتخابت برنده می
شود .در لحضه کنونی مردم برای لحظه ای تنفس در هوای آزاد در جامعه
ای سرکوب شده دست و پا می زنند و از هر فرصتی برای به چالش کشیدن
مرزهای اندیشه وعمل استفاده می کنند و به طور قطع می دانند که وقتشان
تنگ است .حضور نیروهای امنیتی ،ارتش و پلیس ضد شورش نشانه های
دیگری هستند حاکی از این که به رغم تنگ بودن وشکننده بودن زمان شل
کردن دهنه ،در صورتی که انسان بتواند افسار را پاره کند ،می تواند اثر
معکوس داشته باشد.
از سوی دیگر باگذشت زمان توده مردم به آهستگی محو می شوند و من
از خودم بازهم می پرسم که چه اتفاقی افتاده است؟ راستی چه اتفاقی دارد
می افتد؟
بگذریم از این که انتخابات یک شامورتی بازی محض است اما همچنان
صحنه را به خود اختصاص می دهد و آن چه را که می تواند تبدیل به
جنبشی اجتماعی شود خفه می کند .آن چه مأیوس کننده است این است که
همان هائی که شعار "مرگ بر دیکتاتوری" را سر می دهند (که انسان را
یاد "مرگ بر شاه  30سال پیش می اندازد) به نظر می رسد که به این
انتخابات اعتقاد دارند؛ بی گمان به این علت که چاره ای نیست جز این که
باور داشته باشند که رأیشان -صدایشان به حساب می آید .جوانان ،که در
نظام اسالمی پرورش یافته اند ،هیج گونه ابزاری برای تحلیل نظام سیاسی
در دست ندارند و درباره ایدئولوژی ای که خودشان تبدیل به بخشی از آن
شده اند نیز فکر نمی کنند .به رغم آرزویشان برای شرکت در یک نظام
سیاسی دمکراتیک تر مسائل سیاسی به نظرشان دلبخواهی می نماید .اقتصاد
به علت فساد به بن بست رسیده و زیربنا متالشی شده است .مردم گرسنه اند.
اما این مسائل تحت الشعاع مبارزه ای پوپولیستی بر سر تغییراتی در آزادی
های اجتماعی قرار گرفته است.هرچند دیگر نامزدها (مهدی کروبی اصالح
طلب و رضائی ،سرمایه دار محافظه کار) چهره های سیاسی پر قدرتی
هستند و دستور کارهائی دارند که با قدرت مطلق حکومت می تواند بالقوه
از در ستیز درآید ،اما پشتیبانی توده ای به صورتی که در خیابان ها دیده
می شود دو شق احمدی نژاد/موسوی را تقویت می کند .از آنجا که هیچ کدام
از این دو نفر عضو دستگاه آخوندی نیستند ،پوپولیسم آنها برای جوانان که
دیدکاهی انتقادی دارند جاذبه دارد هر چند که خود این دو در سنت های این
رژیم قویأ ریشه داشته باشند .من میان احساس های نیرو یافتن ،مقاومت و
این یادآوری که انرژی واالیش یافته می تواند ظاهر شود و به همان سادگی
به جائی برگردد که از آن سرچشمه گرفته است در نوسانم .آنچه که من با
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آن در حال دست و پنچه نرم کردنم این است که در این گردهمائی ها چقدر
خود افساز زنی و فرمانبرداری نهفته است ،و چه امکان بالقوه ای در این
فضا وجود دارد .جوانان در حین نشان دادن نارضائی اجتماعی در خیابان
ها از ته دل از نامزد اصالح طلبی پشتیبانی می کنند که همبستگیش با این
رژیم نامشروط است و استفاده آشکارش از تصویرهای شیعی در مبارزه
انتخاباتیش تردید ناپذیر ومسلم .مبارزه انتخاباتیش توانسته است همه کس
را به رنگ سبز ،نمادی شیعی ،مزین و ملبس کند و این را برساند که
موسوی یک "سید" ،و مستقیمأ از سالله پیغمبر است .حیران می شوم وقتی
گروههائی از دختران با صورتهائی خالکوب شده و گروه های مبهوت
کننده مردهای غیرعادی (مفعول؟) را می بینم که شال گردن و مچ بند سبز
دارند و می خوانند" ،ای حسین -میر حسین!"و یا "سید مائی تو ای موسوی
عزیزم!"
**********************************************

آفتاب آمد دلیل آفتاب
کیومرث منصوری

در شرایطی که بورژوازی با بزرگترین بحران اقتصادی خود درگیر است و
از رشد گرایشات کمونیستی در بین کارگران و توده های شهری و روستایی
به هراس افتاده ( طبق گزارش خبرگزاریها کتابهای مارکسیستی رده دوم
پرفروش ترین کتابها را در جهان به خود اختصاص داده است) .امپریالیسم
فرتوت انگلیس در بخش فارسی بی بی سی در شامگاه دهم خرداد با همکاری
عنصر معلوم الحال و زبونی که در خوش خدمتی به رژیم جمهوری اسالمی
ید طوالنی دارد و در این راستا کارنامه پر باری کسب کرده است،به نجات
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی بر خواسته اند و بعد گذشت نزدیک به
چهل سال از حماسه سیاهکل ،که در سال  49جنبش کمونیستی ایران را از
خمودگی و انفعال و بن بستی که به دنبال اقدامات خائنانه حزب توده گرفتار
شده بود نجات داد و سراغاز نوینی را در پیکار با امپریالیسم و حاکمیت
بورژوازی رقم زد ،به تخطئه و به اصطالح نقد این حرکت پرداختند.
فرخ نگهدار در این مصاحبه میکوشد با نفی حرکت چریکی و نظامی به
نفی مارکسیسم و لنینیسم برسد و با نفی م .ل بن بستی را که خود و همپالگی
هایش در ان گرفتار شده اند توجیه کند .مصداق جمله ای از شعر رفیق "
خسرو گلسرخی " که " مرکز زمین انجاست که من ایستاده ام " ،نگهدار
میگوید من به بن بست رسیده ام پس م  .ل به بن بست رسیده است و تنها راه
سوسیال دمکراسی بورژوایی و اصالح طلبی است و صریحا خود را یک
اصالح طلب و نه یک انقالبی میداند و خواهان ان است که مردم با شرکت
در نمایش مسخره انتخابات رژیم و حمایت از اصالح طلبان برای اصالح
رژیم بکوشند !!! و از انقالب و کمونیسم اجتناب کنند .این مصاحبه سی
دقیقه ای به وضوح نشان میدهد که حرکت رفقای سیاهکل در ان مقطع کامال
بجا و تاثیر گذار بوده و امپریا لیسم همچنان از زخم عمیقی که کمونیست
های ایران در دهه  50بر پیکر سرمایه دلری وارد کردند خشمگین است.

" افتاب آمد دلیل افتاب "
این برنامه اعتراف صریحی است که روند شکل گیری " سچفقا " نقطه
اغازین جنبش فعلی کمونیستی ایران است و میکوشند ریشه و بنیان این
جنبش را مورد حمله قرار دهند و چه بهتر این کار توسط عنصری انجام
شود که خود از این حرکت هویت کسب کرده است .فرخ نگهدار و اعوان
و انصارش تنها یک رسالت به دوش دارند و ان از درون تهی کردن جنبش
کمونیستی است ،این عناصر با هر ژست و شعاری کارگزاران ضد انقالب
در صف انقالب هستند ،طرد این عناصر بخشی از پیکار با امپریالیسم و
جمهوری بورژوایی اسالمی است.

پارک الله  ,تجربه ای جدید
کیومرث منصوری
به لحاظ گام مستقلی که بطور رسمی از جانب تشکلهای کارگری و چپ
برای برپایی تجمع پارک الله برداشته شد که اولین گام در نوع خود است و
به همین دلیل اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است فکر میکنم الزم است این
حرکت مورد موشکافی و بررسی بیشتر قرار گیرد ... ,بدنبال اقدام بسیار
بجا گروهی از فعالین کارگری در تحلیل و بررسی این حرکت ,به نظر من
هم پیرامون این حرکت چند نکته قابل طرح است که بیان میکنم.
 -1در شرایط فعلی بیش و پیش از هر چیز الزم است که نیروهای چپ تمام
تالش خود را برای هماهنگی و اتحاد در برخورد با جمهوری اسالمی به
کار گیرند و به ضرورت یک الترناتیو انقالبی پاسخ دهند ,این ضرورت
با میز گردها و کنفرانسها و نشستهای مختلف در خارج متحقق نخواهد شد
همانطور که در این سی سال این روش مکانیکی جواب نداده است بلکه
این امر مهم تنها در پراتیک مبارزاتی در داخل کشور صورت واقعیت
خواهد گرفت و در این راستا اطالعیه دعوت به مراسم روز کارگر از
جانب تشکلها و سازمانهای کارگری و ازادیخواه چپ در پارک الله نقطه
عطف و اولین گام عملی مهمی بوده که برداشته شده و میتواند پیش درامد
گامهای بعدی باشد گامهایی که میبایست نیروهای کمونیست بطور رسمی با
هویت مشخص بردارند و با اطالعیه های مشترک و با فراخوانهای متعدد
به مناسبت های مختلف شکل گیری الترناتیو کمونیستی را کلید بزنند .باید
در عمل به این باور برسیم که انقالب ایران در داخل و در پیکار رودرو با
رژیم به نتیجه خواهد رسید.
 -2بی هیچ تردیدی جمهوری اسالمی با اموزه های قشری دینی از ماهیتی
به غایت سرکوبگر برخوردار است و از هیچ درنده خویی و وحشیگریی
رو گردان نیست .رژیم هر حرکتی ,حتی کامال غیر سیاسی را تا زمانی
که در حیطه کنترل خودش باشد تحمل میکند و در غیر این صورت لحظه
ای در سرکوب ان تردید به خود راه نمیدهد ,خیلی ساده انگارانه و تاسف
بار خواهد بود که فکر کنیم ممکن است در شرایط خاص مانند انتخابات یا
فشارهای جهانی و یا  .....استانه تحمل رژیم باال رود و در برابر حرکتهای
اعتراضی قدری با اغماض برخود کند یا ناتوان از برخورد شود .چنین
تفکری از تجربه نگرفتن از سی سال حاکمیت سیاه بورژوازی مذهبی ناشی
میشود .تاسف بارتر انکه بعد از سی سال هنوز به فشارهای بین المللی از
جانب سازمانها و دولتها برای کشیدن افسار جمهوری اسالمی امید داشته
باشیم .این دولتها بدنبال جنایات رژیم در ترکمن صحرا و کردستان  ,در
کشتارهای سالهای  60و 61و  62و  ,67 .....در کشتار کارگران شهر
بابک ,در قتلهای زنجیره ای در  18تیر در در در  ..........چه کردند؟ ولی
بدنبال ماجرای دستگیری رکسانا صابری دیدیم جه کردند.
 -3بعد از قیام  18تیر تنها حرکتهای خود جوش و بدون اعالم قبلی توانسته
رژیم را ازار دهد و هر مکانی که از قبل با فرا خوان از جانب هر نیرویی
برای تجمع اعالم شد قرق مزدوران رژیم شده و نیروهای سرکوبگر قبل
از هر اقدامی کوجکترین صدایی را در نطفه خفه کردند ( خود شاهد بیشتر
موارد بوده ام ) و تجمع پارک الله اخرین مورد از این دست بوده که قبل
از شروع تمام شد .به وضوح روشن است که فرا خوان علنی دادن و مکانی
را به عنوان محل تجمع مشخص کردن ,به معنی اطالع دادن به رژیم برای
تدارک گسترده سرکوب و اعالم شکست از پیش حرکت است  .برای هر
نوع گردهمایی و حرکت اعتراضی الزم است که تا اخرین لحظه رژیم
در بی خبری محض باشد ,فراخوانها باید در درون تشکلها و رابطه ها
اعالم شود ,بی شک اگر چندین سازمان کمونیستی و نیروهای کارگری
و ازادیخواه با هم حول یک اقدام مشترک فراخوان درون تشکیالتی دهند
حرکت موفق و پر ثمری را رقم خواهند زد و در غیاب نیروهای سرکوبگر
همراهی توده ها را خواهند داشت.
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هنگامی که اوباشان رژیم در میدان ابنما با وحشیگری زنان و مردان مبارز
را سوار ونها میکردند عده زیادی از مردم داخل پارک گویا یک فیلم اکشن
تماشا میکنند تنها نظاره گر بودند و بس .همین تجمع نیم بند اگر در یکی
از میادین و تقاطع های جنوب شهر مانند میدان خراسان ,راه اهن ,گمرک,
اذری ,لشگر  ......برپا میشد مطمئنا به این راحتی به پایان نمرسید .پارکها
به مانند جزیره ای داخل شهرها پراکنده اند و هر نوع تجمع در انها یعنی
تجمع داخل حصار که کامال به نفع پلیس است.

**********************************************
بقیه از صفحه 6

آقای گلدن بروان دلسوزی ...
میکرد فیلتر شده ،و گرنه هرگز در مورد فیلتر رژیم دست نشانده تان در
وبالگ های فارسی چیزی " نمیدانید" ،و اصال هم به روی مبارک تان
نمیاورید فیلترهای دالل خبریتان  -بی بی سی  -را که در مورد تظاهرات
ضد رژیم در انگلیس و نیروهای رادیکال مخالف رژیم موجود در ایران
چیزی نمیگویید ( و تحریف تاریخ نیز رکن اصلی سیاست خونبار و کثیف
تان است!
مثل تحریف قیام با شکوه  57و نقش کمونیستها و سایر مبارزین انقالبی در
به ثمر رساندن آن که از تمام به اصطالح مستندهای تلویزیونی تان صحنه
های قیام را از فیلتر سانسور تان گذرانده اید) البته که نباید هم بگویید ،شما
مزدورانی را الزم دارید که وطن فروش بوده ،منافع دولت شما را به منافع
مردم ایران اولویت دهد و برای حفظ منافع دولت شما از سرکوب مخالفین
رژیم های دست نشانده در ایران کوتاهی نکنند ،مثل مزدورانی که مثل شما
تحت لوای باصطالح سوسیالیست و دفاع از" کارگر" اسراییل صهونیست
را به رسمیت شناختند و بعد هم در جلسات لردهایتان شرکت کرده و به آن
مفت خورها برای " آزادی زنان " در ایران آویزان شدند .نه! آقای گلدن
بروان! لطفا شما در مورد حقوق بشر در ایران اصال نگران نباشید!
هنوز افغانستان و عراق و فلسطینین یوگسالوی و غیره از لطمات خونبار
ارتش وحشی شما و استفاده ی بمب های مملو از اورانیوم رقیق شده در
رنج است و تا صدها سال همچنان زیر بار این آسیبها کمر خم کرده دارند و
نسلها با سرطان بدنیا میایند و با مرگهای زودرس میمیرند .مردم بپاخاسته
ی ایران به خوبی میدانند که از حقوق شان چگونه دفاع کنند و رژیم های
دست نشانده ی شما امپریالیست های خونخوار را چگونه سرنگون کنند! شما
فقط زیادی " دلسوز" هستید! منتهی " دلسوز" منافع سیستم غارتگرتان! با
احترام به آزادی واقعی که به دست مردم ایران در سازماندهی یک انقالب
واقعی کسب میشود .و با تنفر از هرگونه " دموکراسی امپریالیست مابانه"
و دلسوزی تهوع آور " بشردوستانه "!

 -4محل هایی که برای برگزاری تجمع یا تظاهرات برگزیده میشود باید
متناسب با موضوع باشد ,بین پارک الله عصر جمعه که مملو از مردمی
است که برای تفریح و گردش وارد ان شده اند و برگزاری مراسم اول ماه
مه که یک گردهمایی کارگری است چه سنخیتی وجود دارد؟ من شاهد بودم

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش حق مسلم آنهاست

آقای گلدن بروان دلسوزی شما "خونبار"
است
صبا راهی
ساعتی پیش گلدن بروان نخست وزیر در یک مصاحبه مطبوعاتی " فورا"
حاضر شد تا نسبت به " اهانت" خامنه یی جنایتکار در مورد انگلیس موضع
گیری کند .البته طبق معمول بنا بر سیاست کثیف انگلیسی گلدن بروان به
اهانت خامنه یی جانی نپرداخت ....و برای فریب مردم ایران به عدم رعایت
حقوق بشر در ایران اشاره و به وضعیت زندانیان سیاسی در زندان در حال
حاضر!
نوشته ی زیر را پاسخی ست به گلدن بروان که قلب " لطیفش" برای عدم
رعایت حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در عراق و افغانستان و فلسطین و
 ...به درد میاید! نخست وزیر انگلیس " :من فکر میکنم که این حق برای ما
میباشد که در مورد حقوق بشر در ایران صحبت کنیم".
آقای گلدن بروان بهتر است ابتدا در مورد حقوق بشری که در عراق و
افغانستان ببار آورده اید " صحبت" کنید و بعد در مورد ایران که دولت شما
در منحرف کردن قیام با شکوه  57و به قدرت رساندن خمینی جالد و دار و
دسته ی تعلیم داده ی او نقش بسزایی داشت سخن پراکنی کنید!
زمانی که به فرمان خمینی جالد هزاران زندانیان سیاسی را که در به ثمر
رسیدن انقالب نقش داشتند را شکنجه کرده و کشتند ،شما و " حقوق بشر
مسخره تان" کجا بودید؟
آ ...فراموش کردم ،شما مشغول سفارش کتاب آیه های شیطانی به سلمان
رشدی ،مزدورتان ،بودید تا به این وسیله چماقی دیگر به دست خمینی جالد
دهید تا با آن بحران دیگری را برای سرکوب بیشتر اعتراضات به قتل عام
بهترین فرزندان ایران" رهبری" کند.
حرفهای امروز شما " بوی خون" میدهد ،بوی همان خونی که در مورد "
دموکراسی" و قوانین حقوق بشری که از بندهای آن برای کشتار محرومان
در عراق استفاده کردید تا نوکرتان صدام حسین را برکنار کرده و مزدور
دیگری را برای غارت ثروت و اموال مردم عراق بر مسند قدرت نشانید!
شما الزم نیست برای دخالت در امور ایران و حمایت جنایتکاری چون
رفسنجانی که همپالگی شماست و دولت شما چند سال پیش او را " چرچیل"
نامید به فکر حقوق بشر در ایران بیفتید .شما نیز مثل آمریکا به فکر این
هستید که جناحی را در ایران تقویت و حمایت کنید که نرخ داللی های شما
را در غارت ثروت ملی ایران باال برده و منافع شما را تامین کند .شما به
همین علت به سخنان خامنه یی جنایتکار در مورد انگلیس واکنش سریع
نشان دادید .و گرنه تا همین دیروز نسبت به کشتاری که این رژیم چند روز
پیش براه انداخته بود هم واکنش مسخره ی امروز تان را " بروز" ندادید!
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بمناسبت دهمین سالگرد  18تیر
شورای مرکزی
تداوم حرکتها واقدامات انقالبی به اشکال مختلف وامید به پیروزی پشتوانه
مبارزه برعلیه ارتجاع حاکم است.
درشرایطی دهمین سالروز  18تیر و یاد جانباختگان و جان فشانان این روز
بزرگ را گرامی میداریم که رژیم جمهوری اسالمی درمقابله با جنبش توده
ای اخیر شکست سختی متحمل شده ومشروعیت و قدرقدرتی خود را بیش
از بیش در داخل و خارج کشور از دست داده است.
اکنون رهبران رژیم به هر وسیله و ترفندی متوسل میشوند تا در دل توده
های مردم رعب و هراس افکنده و از تدام مبارزات آنها جلوگیری کنند .اما
برغم تشدید سرکوب و تالشی که از هر طرف صورت میگیرد تا خواست
های عمیقا دموکراتیک و برابری طلبانه توده های مردم را مهار کرده و در
دایره اصالحات جزئی درون نظام محبوس و سرانجام به سازش بکشانند،
جنبش توده ای تداوم یافته و با استفاده از شکافهای درون حاکمیت روز به
روز با شعارها و مطالبات رادیکال و انقالبی جنبش های اجتماعی گام در
مرحله ای نوین میگذارد.
 18تیر امسال فرصت دیگری است تا بمناسبت گرامیداشت یاد دانشجویان
و جوانانی که ده سال قبل خشم فروخفته توده های رنجدیده مردم برعلیه
کلیت رژیم و طبقه حاکم را فریاد زدند و جان و زندگی خویش را در راه
تحقق آرمانهای انسانی فدا نمودند ،به خیابانها بیائیم و با طرح شعارها و
خواست های جنبش های اجتماعی کارگران و زحمتکشان ،زنان ،جوانان،
دانشجویان ،خلقهای تحت ستم و استثمار وفاداری به آرمانهای انسانی آنها
را اعالم و به تداوم مبارزه تا سرنگونی نظام ارتجاعی حاکم پای بفشاریم.
تداوم حرکت ها و اقدامات و ابتکارات انقالبی و امید به پیروزی پشتوانه
مقاومت بر علیه ارتجاع حاکم است.
مااز همه کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و جوانان دعوت میکنیم که
در این روز به پاس جانفشانی دانشجویان در  18تیر و به پاس گرامی داشت
همه شهدای راه آزادی و سوسیالیسم به خیابانها آمده و با طرح خواست ها و
مطالبات انقالبی و دموکراتیک و سوسیالیستی گام دیگری به پیش بردارند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ایران
برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

پیشینه کثیف و جنایتکارانه سیستم استعمار و استثمارگرانه شما و سیاست "
خونبار" این سیستم ( تفرقه بینداز و حکومت کن) را الزم نیست در البالی
کتابهای قطور تاریخ چند قرن پیش جستجو کرد .کافی ست به چند ماه پیش
رجوع کرد و به مواضع " ضدبشری" شما در مورد حمله چماق تان در
خاورمیانه یعنی اسراییل اشغالگر مراجعه نمود تا به این درک رسید که
دستهای شما تا چه اندازه به خون مردم بی دفاع فلسطین آغشته است .شما در
آنزمان داشتید از سود فروش سالح کشتارتان به اسراییل صهیونیست الشه
ی بانکدارهای خونخوارتان را تحت لوای " حزب کارگر" پروار میکردید
و کودک ُکشی اسراییل برایتان چندان بی اهمیت بود که وزیر امورخارجه
تان دیوید میل بن حاضر نشد در یک مصاحبه در کانال دو بی بی سی تان
حمله اسراییل به مردم بی دفاع فلسطین را "محکوم" کند.
بهتر است از دلسوزی در مورد " حقوق بشر" در ایران دست بردارید و
بگذارید مردم ایران در مورد سرنوشت شان تصمیم بگیرند شما در مورد
" سانسور و فیلتر" شدن سایت ها توسط رژیم ایران سخن میگویید چون
سایت بی بی سی شما هم که غذای مسموم انقالب مخملی را در ایران تزریق
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چرا بخش از توده ها ...
طی هشت سال دولت اصالحات این موضوع را عریان حتی از زبان رییس
جمهور وقت خاتمی نیز شنیده بودند و دریافته بودند که این شعارها تنها
وعده های قبل از انتخابات خواهد بود و هیچ ترتیب اثری به انها بعد از
انتخاب شدن نخواهند داد .علل خصوص شعارهای کاندیداهای اصالح طلب
که عناوینی چون آزادی بیان رفع و ممنوعیت شکنجه و حقوق ملل و ....
غیره را در بر می گرفت یعنی همان حقوقی که بعضا به واسطه قیام علیه
شاه توده ها بدست آورده بودند و در دولت خود همین آقایان اصالح طلب به
ضرب شکنجه و اعدام گسترده از توده ها باز پس گرفته شده بود.
اما علیرغم اینکه توده ها نیز خود به خوبی این ها را می دانند و طی سی
سال حکومت لمس کرده اند اما باز هم شاهد این بودیم که بخشی از همین
توده مردم علی رغم دانسته ها و تجارب خود را در این رقابت های کاندیداها
درگیر کرده و تنور انتخابات را نیز گرم نمودند.
اینکه ما فکر کنیم برنامه ریزان رژیم خیلی توانایی دارند و توانسته اند کار
خود را پیش برند یا فکر کنیم که توده مردم علیرغم تجارب به دست آورده
چنان بی تدبیر و ساده هستند که دوباره فریب این شعارها را بخورند بی شک
خود دچار خود فریبی شده ایم.
واقعیت ان است که توده مردم از مبارزات و عملکردهای خود و نتایج
این مبارزات درس می گیرند و به همین دلیل ما شاهد این بودیم که پس
از انتخاب خاتمی و روشن شدن اینکه رییس جمهور تدارک چی بیش نمی
باشد توده مردم به ندای تحریم پاسخ داده و در هر انتخابات شاهد افزوده
شدن تعداد تحریم کننده ها بودیم علیرغم اینکه به ندای تحریم پاسخ دادند هیچ
نتیجه ای از ان در زندگی روزمره و مبارزاتی اتی خود نگرفتند و روزگار
در تمامی عرصه ها بعد از انتخابات گذشته برای انها سخت تر گردید .و
با توجه به اینکه تعداد بلند گوهای تبلیغاتی اصالح طلبان نسبت به تحریم
کننده ها بیشتر است و با داشتن روزنامه هایی مانند اعتماد و  ...هر روزه
به توده ها می گفتند که اگر اوضاع اقتصادی و سیاسی بدتر شده این دلیل
تحریم و قهر شماست و در کنار تبلیغ اصالح طلبان رفرمیست های درون
اپوزسیون نیز به کمک اصالح طلبان این مسئله را دائما تبلیغ نموده و توده
مردم زیر این بمباران تبلیغاتی و از طرف دیگر بی عملی ما تحریم کننده ها
سر خورده شده و بخشی از انها راه برون رفت از این جهنم سرمایه داری
اسالمی را درگیر شدن در رقابت کاندیدا ها دیدند .اگر ما تحریم کننده ها
که بر باور درست تحریم نمایش انتخاباتی رژیم پای می فشردیم و توانسته
ایم توده ها را نیز به تحریم ترغیب نماییم در ادامه تحریم می توانستیم چشم
انداز روشنی از مبارزه اتی را پیش روی توده قرار دهیم و با اتخاذ تاکتیک
درست در این شرایط حضور ملموس خود را با صف مستقل که با هویت
کمونیستی خود در میدان حضور دارد را به توده بنمایانیم و نشان دهیم که
تحریم انتهای راه نیست و مبارزه به شکل و صورت های مختلف علنی و
مخفی در جریان است می توانستیم تبلیغات اصالح طلبان و رفرمیست ها
را نقش بر آب نماییم .اگر پس از تحریم با تاکتیک های درست به توده نشان
می دادیم که حضور فرزندان مبارز خود را بیشتر از گذشته حس کنند و در
برابر مبارزه ای جدی و متشکل و با چشم انداز اینده ای روشن قرار می
گرفتند تحمل سختی های بیشتر و حتی بیشتر از این برای انها آسان می نمود
و موج تحریم در این دور مطمئنا بیشتر هم می گردید .اما اینکه فکر کنند
که فقط خارج کشوری ها هستند که اعالم تحریم می کنند و بالطبع چون فکر
می کنند که انها از دور دست بر اتش دارند و تنها اینها هستند که هزینه را
پرداخت می کنند بخصوص قشر متوسط جامعه که در این چهار ساله بیشتر
از گذشته مورد تعرض قرار گرفت و هر روز از ان کاسته و به قشر فقیر
افزوده می شد و در تمامی صحبت های روزانه با این قشر می توانستیم
دریابیم که عامل تمامی این بدبختی های خود را در این چهار سال اخیر
انتخاب احمدی نژاد و سیاست های غلط او می دانست.

اندازی از مبارزات پیش رو را به انها نشان داده ایم .ما چرا علیرغم اینکه
در درون مبارزات کارگری و توده ای نقشهایی داریم با هویت واقعی خود و
به عنوان یک کمونیست و سازمان کمونیستی شناخته نمی شویم .و در یک
کالم ما چگونه به توده نشان داده ایم که تحریم انتهای مبارزه نیست .بلکه
همراه با تحریم نمایش انتخابات رژیم نیروهای انقالبی با تاکتیک های روشن
و انقالبی مبارزه را تداوم داده و راه را به انها می نمایاند.
**********************************************
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وحدت انقالبیوم ضرورت ...
و پیروزی طبقه کارگر به تالشهای وحدت بخش شما رفقای کمونیست در
خارج نیازمندیم حتی یک روز تاخیر گران تمام میشود.

برای دریافت نشریات سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست به سایت سازمان مراجعه نمائید
www.fedayi.org

پس ما نباید بپرسیم که چرا توده ها علی رغم تجارب خود در این سی سال
بخصوص تجارب به دست آورده از دوران دولت اصالحات چرا دوباره
درگیر رقابت های انتخاباتی شده است .بلکه باید بپرسیم که ما چه چشم

اعتصاب  ،تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست
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وحدت انقالبیون ضرورت عاجل و فوری
کیومرث منصوری
سه پارامتر مشخص برای وجود ثبات یک رژیم اینک در مورد جمهوری
اسالمی به زیر سوال رفته ,بحران اقتصادی عمال پروژه ها و برنامه های
اقتصادی را مختل کرده ,روز بروز مراکز مختلف تولیدی و صنایع با
تعطیلی و یا کاهش فعالیت اقدام به اخراج گسترده کارگران کرده اند و دولت
برای حمایت از این صنایع و مراکز تولیدی هیچ برنامه مشخصی ندارد... ,
بدنبال بحران اقتصادی که گریبان رژیم را گرفته ,بحران عمیق سیاسی را
شکل داده که انتخابات دهم اوج این بحران در بین باالیی ها و شکل گیری
صف بندی جدیی است که جز با تصفیه ( حتی خونین ) یک طرف حل
نخواهد شد و اینک تنها توان نظامی و امنیتی رژیم باقی مانده است.
دو جناح رژیم هر کدام در هماهنگی با قدرتهای امپریالیستی وارد میدان
انتخابات دهم شدند تا با یکپارچه کردن قدرت بر بحران بی ثباتی سیاسی
فائق ایند ولیکن نیروهای نظامی ( سپاه و بسیج ) با تمام قوا و با تقلب گسترده
انتخابات را به نفع خود رقم زدند و با بیرون اوردن احمدی نژاد از صندوقها
که با استقبال و تایید سریع دولت روسیه همراه بود شکست سنگینی را به باند
رفسنجانی موسوی تحمیل کرد ,این جناح با سناریویی از پیش تنظیم شده در
هماهنگی با دولتهای اروپایی و امریکا و انگلیس ,بعد از این شکست طرح
انقالب رنگی را به اجرا دراورد و با بسیج مردم و براه انداختن راهپیمایی
های ارام متعدد نشان داد که به هیچ وجه قصد عقب نشینی ندارد و برای
حذف جناح مقابل و یکپارچه کردن قدرت کمر همت بسته است ,ولیکن
خشم وغضب انباشته شده توده ها به همراه ( به جرات میتوان گفت ) تالش
نیروهای سیاسی و انقالبی در رادیکالیزه کردن حرکتهای اعتراضی و اتخاذ
سیاست سرکوب وحشیانه و فاشیستی باند حاکم ( که قابل پیش بینی بود )
حرکتهای ارام اعتراضی مردم به شورشهای گسترده خیابانی تبدیل شد و
توده ها با اتش زدن و ویران کردن مراکز دولتی و نظامی و مذهبی کل نظام
جمهوری اسالمی را به چالش کشیدند ,وضعیتی که به هیچ وجه مورد پسند
باند رفسنجانی نبوده و بدین خاطر به تکاپو افتادند که این جنگ قدرت را با
زد و بند سیاسی و معامله در باال حل کنند .حال تا چه حد موفق خواهند بود ؟
و ایا چنین معامله ای شکل خواهد گرفت؟ قریب به یقین میتوان گفت احتمال
خیلی کمی وجود دارد خصوصا با معرفی موسوی به عنوان رهبر اپوزسیون
ایران و تشکیل شورای هماهنگی جبهه اصالحات و تایید ضمنی این رهبر
توسط امریکا و شخص اوباما در مصاحبه مطبوعاتی امروز اوباما مرکل,
ارایش صحنه نبرد قدرت شکل جدیدی گرفتهاست .حال سوال این است که
در این صحنه ما کمونیستها کجا قرار داریم ؟ همین که نیروهایمان را در
حرکتهای اعتراضی به میدان ببریم و بکوشیم این حرکتها را به قیام علیه
کل رژیم جمهوری اسالمی تبدیل کنیم کافی است؟ حضور در صحنه مستقیم
نبرد در میان توده ها مشخصا وظیفه نیروهای داخل کشور است ولی وظیفه
سنگین دیگری که بر دوش نیروهای خارج از کشور وجود دارد ساپورت
کردن نیروهای داخل است .در شرایطی که همه جناحهای درگیر در این
نبرد در پی برقراری اتحاد و هماهنگی هستند ,ضرورت برقراری اتحاد و
انسجام در بین نیروهای کمونیست و انقالبی در شرایط حاضر از اولویتهای
اولیه و اصلی تمام نیروهای خارج از کشور در ساپورت مبارزه توده ها
میباید باشد و هر گونه کوتاهی و کم کاری و سهل انگاری در این راستا غیر
قابل پذیرش و نابخشودنی خواهد بود .الزم است در سریعترین زمان ممکن
بدون هر اما و اگر و تبصره ای شورا یا اجالسی برا ی هماهنگی و اتحاد
تشکیل شود .جنبش کمونیستی ایران به اندازه کافی متفرق و ملوک الطوایفی
بوده و به اندازه کافی و بیش از کافی این وصعیت به انقالب و طبقه کارگر
ایران لطمات سنگینی زده است حال زمان ان رسیده است که نشان دهیم
برای رهایی طبقه کارگر ,برای سرنگونی جمهوری اسالمی ,برای ازادی
و برابری تا چه حد جدی هستیم .تاکید میکنم در شرایطی که امپریالیستها
هر کدام در تالشند با حمایت کردن از مزدوران خود در داخل صحنه قدرت
را به نفع خود شکل دهند ,ما در داخل برای خنثی کردن توطئه امپریالیستها
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آخرین اخبار و گزارشات  ،مقاالت  ،اطالعیه ها و
نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید

www.fedayi.org
www.kare-online.org
برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر
تماس بگیرید
کار کمونیستی آنالین
info@kare-online.org
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
kurdistan@fedayi.org
کمیته تهران
tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karaj@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org
مسئولین پا لتاک
paltalkroom@fedayi.org
کمیته امور پناهندگی
panahjo@fedayi.org

