
   فاشيسم ديگری در راه نيست،     
  ! به فاشيسم حاکم گردن نگذاريد   

  
رياست جمهوری با دوره های        "  انتخابات"    مرحله ی اول نهمين        

اول اين که شارالتانيسم در تبليغات             .  قبل دو فرق چشم گير داشت            
همه ی  .  کانديداها حتی با معيارهای جمهوری اسالمی بی سابقه بود              

  سعی    -"  اصول گرا " و از جمله کانديداهای به اصطالح            -کانديدا ها 
  .کردند به نحو بسيار زننده ای خود را با مردم هم صدا نشان بدهند

   2بقيه در صفحه                                 
   ----------------------------------------------------------  

 "رئال پليتيک "   بوی تعفن     
  ؟!ا  کوتوله سياهپوش ييجناب سرخپوش عال

                                                
   آرش کمانگر                              

  
از همان اول مشخص بود، يا بايد مشخص ميبود که رژيم بحران زده                 
جمهوری اسالمی با هر ترفند، تهديد، تطميع ، تزوير و تقلبی که شده                

گذاشت ، نتيجه نهايی شمارش آرای واقعی به صندوق                     ، نخواهد      
را در برابر افکار عمومی بين         "  هولناک  "  ريخته شده، اين تصوير     

المللی به نمايش گذارد که اکثريت قاطع مردم ايران از شرکت در                           
  4         ص .نمايش انتصاباتی رژيم، خود داری ورزيده اند 

    ---------------------------------------------------------  

  به  کاری بزرگ درراه است، بايد      
  ! تدارک جنبش توده ای انديشيد      

  
   اميرجواهری لنگرودی                

 
 حرفِ  آخر، تکليفِ  مردمان چيست؟: گفتم که" 

  ! "ِ  انتخابات تحريمدرشت بنويس، : گفتا     
  ٨۴ يکم تيرماه  ) ياور استوار (                                

  
 تا جانم را باجانِِِ     ارسال می دارد     دوست جوانی که مرتب برايم خبر         

  7         ص : برايم نوشتديشبدهد، جوان جامعه پيوند
   -----------------------------------------------------------                                

  !؟ ه تب راضی ميشوندبگ آيا مردم از ترس مر
 11 ص               رسول  آرام                     

  -----------------------------------------------------------  
    پايان اعتصاب غذای زندانيان سياسی  

  10 در صفحه                    
  ---------------------------------------------------------  

     
  !بار ديگر به مضحکه انتخاباتی رژيم نه بگوئيم 

3در صفحه                           
   ---------------------------------------------------------------  

   الله حسين پور        !درسی برای زنان هم  
  

. نائی ستبراستی که روند سياسی در جامعه ايران در نوع خود استث
انتخابات . حکومتی استثنائی، مردمی استثنائی، جنبش های استثنائی

در شرايطی که . نيمه تمام اخير نيز خود، گواهی بر اين مدعاست
اکثريت مردم ايران با تمام پوست و گوشت خود خواهان برکناری 

رژيم اسالمی هستند، اما بخش بزرگی از آن ها فعاالنه در انتخابات 
9                           بقيه در صفحه .نندشرکت می ک  

   ----------------------------------------------------------  

   12ص      احمد زاهدی        پايان بناپارتيسم   
  -------------------------------------------------------------  

  9  ص  نامه وزارت خارجه سوئد به آزاده شکوهی
 

  :   اعالميه جديد سازمان           
رژيم اسالمی مسئول جان و سالمتی  

  10 ص        ! زندانيان سياسی است 
 -------------------------------------------------------------  

  تير4گرامی باد 
   سالروز تولد  

" راه کارگر  "  
          13ص      
 

  
  
  
  

به مرگ بگيرتا:    دوم نمايشنامه پرده
 6 صتقی روزبه     !!   به تب راضی بشه

       

  
  )راه کارگر ( زمان کارگران انقالبی ايران  خبری کميته مرکزی سا–  نشريه سياسی               

     2005    ژوئن23         1384   تير2  پنجشنبه      256   شماره     آرش کمانگر :  سردبير        



  فحه يک ادامه از ص
  

   ....فاشيسم ديگری در راه نيست
  

آنها روی بخش قابل توجهی از اعتراضات و مصيبت های مردم            
دوم اين که تقلب    .  انگشت گذاشتند و پذيرفتند که مردم حق دارند       

" خودی ها "در انتخابات چنان رسوا کننده بود که حتی فرياد                
 دو   ترديدی نمی توان داشت که هيچ يک از اين                .  هم بلند شد    

حادثه بدون رضايت و حتی سازمان دهی دستگاه واليت نمی                    
  .توانست اتفاق بيفتد

    هر تفسيری که در باره ی اهداف سازمان دهندگان اين دو                   
حادثه داشته باشيم، بايد بپذيريم که اوآل آنها از گسترش                               
نارضائی ها و اعتراضات مردم و مخصوصآ از عدم شرکت آنها             

شتند و ثانيآ می دانستند که بدون تقلب در          در انتخابات وحشت دا   
پس .  انتخابات نخواهند توانست به نتايج مطلوب شان برسند                

ناگزير بودند به شيوه ی سلطان سابق، به مردم بگويند                                
و در همان حال برای مقابله  با         "  صدای انقالب تان را شنيديم     "

پيشروی مردم، با اعالم حکومت نظامی، شبح سرکوب را باالی           
  . ر مردم نگهدارندس

       مرحله ی اول انتخابات نشان داد که جمهوری اسالمی در             
وضعيتی نيست که بتواند به سرکوب توده ای گسترده ای دست              
بزند، اما در عين حال نشان داد که در مقايسه با اپوزيسيون                      
آويزان از قدرت و ويالن در پيرامون قدرت، بسيار زيرکانه تر                

وزيسيونی که اعتقادی به مردم ندارد و با اولين          عمل می کند، اپ   
بلوف دستگاه واليت به زير عبای يکی از رسواترين رهبران                  

  . نظام واليت فقيه پناه برده است
    آنهائی که يک شبه حتی توخالی ترين شعارهای اصالح                       
طلبی خودشان را نيز به فراموشی سپرده اند و  از ترس                               

رفسنجانی پناه می برند، نقدآ  آب          "  اعتدال گرائی "فاشيسم به    
اگر انکار صريحِِ نه    .  تطهير بر سرهمين فاشيسم حاکم می ريزند       

فقط حق حاکميت، بلکه حق انتخاب ساده مردم در زندگی                             
روزانه شان و حتی لباس پوشيدن شان، فاشيسم نيست پس                      
چيست؟ اگر زنجيره ی بی پايان قتل های زنجيره ای و غير                         

عام چندين هزار زندانی سياسی در عرض چند        زنجيره ای ، قتل     
روز، تحقير روزمره ی زنان کشورو تبديل آنها به شهروندان                 
درجه دوم و بی حقی سياسی ميليون ها ايرانی غير مسلمان و                  
حتی غير شيعه ، فاشيسم نيست پس چيست؟ اگر محکوم کردن               
نزديک به هشتاد در صد جمعيت کشور به فقری خرد کننده                         

 ، بريدن زبان فعاالن کارگری به جرم تالش برای ايجاد        وذلت بار 
تشکل مستقل  و محروم کردن اکثريت کارگران از هر نوع                          

  پوشش قانون کار، فاشيسم نيست پس چيست؟
اما اشتباه  .      می گويند فاشيسم خشن تر از اين هم ممکن است          

اگر تيغ واليت فقيه می بريد، بی ترديد خشن تر عمل                .  می کنند 
آنها نيست که به اين حد قانع شان             "  رأفت آسالمی .  "کردمی  

می کند، ايستادگی و مبارزات مردم است که تيغ شان را کند                        
جمهوری اسالمی اکنون شکننده تر از آن است که             .  کرده است 

بتواند به سرکوب توده ای خشن تری متوسل بشود و مردم                        
گذشته بيشتر از آن جلو آمده اند که به آسانی بشود مانند                              

می گويند در هر حال ، رفسنجانی در                       .  مرعوب شان کرد      
برخورد با مردم معتدل تر از احمدی نژاد است و عاقالنه تر از                  

اما فراموش ميکنند که رئيس      .  او می تواند با آمريکا کنار بيايد        
جمهور بدون رضايت رهبر حتی نمی تواند يک پاسبان به در                   

همچنين .  اکره با آمريکا   خانه کسی  بفرستد تا چه رسد به مذ                
فراموش می کنند که احمدی نژاد فقط يکی از پادوهای روحانيت           
حاکم بوده است و رفسنجانی يکی از ستون های اين رژيم                           

  .جهنمی در همه ی سرکوب ها و مصيبت آفرينی های آن
  

  !   زنان ومردان آزادی خواه وبرابری طلب ايران
  

اقدام وسازمان يابی مستقل    به نيروی جمعی تان ، به اثر گذاری          
. به فاشيسم حاکم گردن نگذاريد           .  خودتان باور داشته باشيد        

. شايسته ی شما نيست         "  بدترين"و    "  بدتر"انتخاب ميان       
  .بالماسکه ی انتخاباتی اين رژيم جهنمی را تحريم کنيد

  
  

   سرنگون باد جمهوری اسالمی           
  سم     زنده باد آزادی ، زنده باد سوسيالي

  
  
   راه کارگر-کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران  
  

  2005 ژوئن 22- 1384                     اول تير ماه 
  

  
  

!مردم ايران  
. رفسنجانی ضد فاشيسم نيست
فاشيسم، خوِد جمهوری 

.اسالمی است  
و نمايندهء فاشيسم به هر د

!بگوئيد» ! نه« اسالمی   
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  بار ديگر به مضحکه انتخاباتی رژيم نه بگوئيم 
  
  

دور دوم مضحکه انتخاباتی رياست جمهوری اسالمی درجمعه             
 دور دوم در    مضحکه انتخاباتی .  سوم تير ماه بر گزار می شود          

شرايطی  برگزار می شود که رسوايی برگزار کنندگان اين                          
انتخابات عالم گير شده و حتی حجت االلسالم کروبی را نيز به                  
فغان و اعتراض وا داشته و قاليباف و معين و رفسنجانی را نيز             
به غرولند در اعتراض به دخالتهای دفتر رهبری و فرزند                           

ج و نظاميان و شورای نگهبان       ارشدش و دخالتهای سپاه و بسي      
  !و دستگاه قضايی

تحريم دور اول انتخابات رژيم و خالی ماندن صندوقهای                              
انتخاباتی آن و اعتراضات گسترده مردمی بيش از انتخابات                      
عليه  کليت رژيم اسالمی و اعالم تحريم فعال انتخابات فرمايشی            

وهر که در جشن فوتبال و اعتصابات زندانيان سياسی اوين و گ              
دشت و دانشجويان بسياری از دانشگاههای سراسر کشور و در          
اعتراض گسترده زنان و کارگران در مقابل دانشگاه تهران و                  
استاديوم آزادی و دهها و صدها نمونه ديگر منعکس شد، چنان             
رژيم اسالمی را دچار بحران و تشويش کرد که انتخاباتی                            

انتحاباتی با تقلبات     .  رسواتر از همه انتخابات ديگر بر پا کرد              
آشکار و دخالتهای سازمانيافته دستگاه سرکوب حکومتی،                     
انتخاباتی که دو قاتل ، دو جانی، دو تروريست و دو چهره                           
  حکومت اسالمی را به نمايش انتخاباتی دور دوم فرستاده است 

اينک در دور دوم اين مضحکه که انتخابات بين آمر و مأمور                    
شيسم مذهبی و فاالنژيسم حزب الهی ،          قتلها و ترورها ، بين فا       

بين عالی جناب سرخ پوش و چاقو کش انصار است ؛ تنها با                     
تحريم و نه آشکار می توان به اين توهين آشکار و تجاوز به                     
حق مردم جواب داد و با اعتراضات گسترده و تحريم فعال                           
سازمانگران اين مضحکه را رسوا کرد و طرفداران دخالت در               

  .ا با هر اسمی منزوی کرداين مضحکه ر
 راه کارگر همه مردم ايران را        –سازمان کارگران انقالبی ايران      

دعوت می کند که بار ديگر صندوقهای انتخاباتی رژيم را خالی               
گذارند و برای آخرين بار به اين سياست انتخاب بين بد و بدتر                  

مردم ايران شايسته آنند که در آزادی و برابری                  .  نه بگويند     
مردم ايران شايسته آنند که خود سرنوشت خويش          .  گی کنند   زند

برای اين کار در اولين گام با  تحريم مضحکه            .  را بدست گيرند     
انتخاباتی رژيم، به فاشيستها و قاتلين فرزندان مردم، به دزدان             
اموال و ثروتهای عمومی کشور، به چاقو کشان و قداره کشان               

  .نه خواهند گفت   ماه  ومتی، روز جمعه ّسوم تيردستگاه حک
  
  

       زنده باد آزادی، زنده باد برابری         
  
   راه کارگر–کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   

                                                                                                                                                                    
   2005 ژوئن 20                        

  
  

     
  

  
سه روز  "  انتخابات  "  اين شماره هفته نامه ، بخاطر           :  توجه  

   .پيش از موعد منتشر شده است
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                                

arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

زمان  تلفن عمومي سا  
  

              6777819- 40- 49               
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

   www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

          www.rahekargar.net   
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                    

www.etehadchap.com 
   

 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com  
 

مشخص"  ديدگاه  "  مقاالتی که با کد     :  توجه  
ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان

 .نيستند 
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  " ....رئال پليتيک " بوی تعفن       
  

 مثًال در حد ميزان      از همان اول حدس زده می شد که رژیم،           
 55 تا    50بين  (  مشارکت عادی مردم در کشورهای غربی           

رقم نهایی آرای به صندوق ریخته شده را اعالم کند،            )  درصد  
اما کمتر کسی تصور ميکرد که این رژیم منزوی، از جعبه های             

 ميليون رأی، استخراج کند و ميزان          30مار گيری خود، حدود       
اکنون از  .   صد اعالم نماید         در 65مشارکت مردم را حدود        

البالی جدالهای باالیئها فاش شده که یک هفته قبل از                     
 خرداد، خامنه ای با فرا خواندن اجالس           27برگزاری انتخابات    

شورای عالی امنيت جمهوری اسالمی ، به آنها حکم نموده             
امروزه .   درصد است     60که رقم مورد دلخواه او، چيزی باالی          

ردیدی در تقلب و نيز جابجایی آراء           کمتر کسی است که ت       
مهدی کروبی در نامه شدید الحنی        .  کاندیداها داشته باشد   

که به خامنه ای نوشته، ضمن محکوم کردن او به جهت گيری             
از احمدی نژاد، و نيز دخالت      )  مجتبی  (  و دفاع علنی فرزند او      

گسترده بسيج و بخشی از سپاه در روند رأی گيری و                        
 نفع شهردار حزب الهی تهران، آشکارا بر غير          جابجایی آراء به  

برخی سایتها  .  واقعی بودن نتایج انتخابات پای فشرده است         
هم از قول برخی بسيجی ها فاش کردند که آنها با در دست               
. داشتن چند شناسنامه، هر نفر حداقل ده بار رأی داده اند               

حتی رفسنجانی و قاليباف نيز نتایج شمارش آراء را هدایت               
یکی از بازنده گان اصلی این خيمه          (  ده دانسته و معين       ش

  . اعالم نموده است " مخدوش " انتخابات را کامًال ) شب بازی
" جبهه دو خرداد  "  دفتر تحکيم وحدت و پاره ای جریانات عضو           

به همين خاطر   .  نيز، حکم بر مخدوش بودن نتایج آراء داده اند          
ولند که حداقل     بسياری از تحليلگران سياسی ، متفق الق            

 درصد بطور مصنوعی بر کل آرای مأخوذه اضافه شده          15حدود  
و بخش اعظم این پمپاژ نيز بسوی حلقوم احمدی نژاد هدایت            

  . شده است 
پاره ای در این ميان ابراز عقيده می کنند که رژیم از طریق                   

" محسوب کردن آرای مصطفی معين به نفع احمدی نژاد،                 
اما من چنين    .  مال داشته است      ظلم بزرگی در حق او اع        

جبهه مشارکت ، مجاهدین       (  این جماعت     .  تصوری ندارم     
...  )  مذهبی و    –انقالب اسالمی، طيف توده ای، طيف ملی          

ميخواهند شکست فاحش، سياست انتخاباتی خود راکتمان          
واقعيت این است که اگر به آناليز دو انتخابات ریاست               .  کنند

ه کنيم، می بينيم که خاتمی در       جمهوری گذشته ایران مراجع   
بخش .   ميليون رأی برگزیده شد      20هر دو انتخابات با بيش از        

اصالح طلبان  (اعظم این آراء متعلق به پایه حمایتی رژیم حتی          
نبود، بلکه از آن جمعيت رأی دهنده ای بود که                  )  حکومتی

بعض "  بلکه از   "  حب علی "  مخالف حکومت هستند، آنها نه از     
و بی سر انجام خود را بپای        "  تاکتيکی  "  د که رأی    بو"  معاویه

  . خاتمی ریختند
اما در آستانه نهمين انتخابات ریاست جمهوری، کليه نظر                 
سنجی ها نشان ميداد که بخش قابل توجهی از آن جمعيت              
ناراضی رأی دهنده، قصد شرکت در این بالماسکه و تکرار بن             

آن بخش از   .   را ندارد  76بست هشت ساله پس از دو خرداد          
مردم غير متوهم به رژیم نيز که به دالیل متنوع ، قصد شرکت              

  در این انتخابات را داشتند، بخود ميگفتند که  
از اینرو  "  معين ، تکرار خاتمی خواهد بود، بدو ن امکانات او             "  

بهتر است به کسی رأی داد که توان ایستاده گی نسبی در              

 همين خاطر بخشی از         به.  برابرخامنه ای را داشته باشد        
پشتبانان خاتمی در هشت ساله اخير، تصميم گرفتند در                 
انتخابات نهم، رأی خودرا به نفع رفسنجانی، به صندوقها                  

بنابراین مصطفی معين در شرایطی که حداقل نيمی         .  بریزند  
از مردم انتخابات را تحریم ميکردند، به هيچوجه شانسی برای          

از سورپرایزهای این انتخابات    اما یکی   .  انتخاب شدن نداشت    
چرا که پایه حمایتی      .  ، آرای نسبتًا قابل توجه کروبی بود            

محافظه کاران به کاندیداهای خود رأی ميداد و پایه حمایتی به        
به معين و بخشی از جبهه دو " اصالح طلبان پيشرو" اصطالح    

خرداد و محافظه کاران ميانه رو به رفسنجانی، طبعًا در چنين             
اما دیدیم که اگر رژیم       .  طی ، کروبی شانسی نداشت      شرای

بطور فله ای آرای چند ميليونی را به الشه نحيف احمدی نژاد             
تزریق نمی کرد، چه بسا کروبی بعنوان نفر دوم ، رقيب                      

کروبی اگر چه در تهران بزرگ آرای            .  رفسنجانی می شد      
چندانی نياورد، اما در شهرستانها و روستاها، آرای قابل                   

علت اصلی این حادثه، وعده او مبنی بر          .  جهی کسب کرد  تو
پرداخت ماهانه پنجاه هزار تومان تومان به خانواده ها ی                    

برای جمعيتی که اکثریت آن در زیر خط فقر بسر           .  نيازمند بود   
این بخش از      .  می برند، این وعده نان و آب داری بود                    

ر بياید، قرا "  خری"  زحمتکشان ، به خود می گفتند ، هر                
نيست آزادی بياورد، بهتر است کسی بياید که الاقل در حوزه            

اما در نهایت با تقلب      !!    داده باشد "  مثبتی"  اقتصادی، وعده   
آشکار به نفع احمدی نژاد ، کروبی نتوانست به آرزوی خود                
برسد و به رغم همه گالیه های دیگر کاندیداها ، شورای                   

 اعالم داشت و       خرداد را   27نگهبان سالمت کامل انتخابات        
مقرر نمود که یک هفته بعد دور دوم انتخابات، ميان                            

  . رفسنجانی و احمدی نژاد برگزار شود
و حاميان آنها در    "  اصالح طلب "  اکنون اما شکست خورده گان      

بودن نتایج   "  غير قانونی  "  خارج از حاکميت، بجای اعالم            
 جهان  کاری که در  (  انتخابات و بایکوت دوره دوم این بالماسکه        

)  انجام ميدهد    – حتی راست    –کنونی هر سياستمدار عاقل     
به زیر برف فرو برده و با چشم فرو            "  کبک"  سر خود را چون      

بستن بر حقایق آشکار و ردیف کردن مجموعه ای از پوچ ترین              
استداللهای تاکتيکی و توجيه گرانه ،  مردم را مجددًا به پای               

" از آنها ميخواهند که ميان       صندوقهای رأی فرا خوانده و اینبار        
رأی خود را به نفع رفسنجانی فاسد و دزد و             "  بدتر و بدترین     

  !!جنایتکار، به صندوقها بریزند
آنها که در دور اول، برای اقناع مردم جهت پشتيبانی از معين              
یا کروبی، هر چه نقد در چنته داشتند عليه کارنامه سياه                   

ک چرخش قلم، آنهم     رفسنجانی منتشر ساختند، اکنون با ی       
" درعرض یک هفته، موجود ملعونی مثل رفسنجانی، مبدل به   

" می شود و احمدی نژاد ، بدل به          "  فرشته نجات ایران زمين     
" که ميخواهد ایران را چهار نعل بسوی              "  دیو هفت سری   

تنور این تقابل کاذب چنان داغ شده         .  هدایت کند   "  فاشيسم
ه در دور اول از شرکت       ک"  روشنفکرانی"  که حتی بخشی از      

"  بعنی حتی به معين         -در انتخابات خود داری ورزیده بودند        
 اکنون سخن از ضرورت     –رأی نداده بودند    "  اصالح طلب پيشرو  

کوتوله "  در برابر   "  عاليجناب سرخپوش   "  حمایت تاکتيکی از     
  !!بميان می آورند" سياهپوش

یکی از   در مصاحبه با       (  اما بقول آقای فریبرز رئيس دانا              
آنها که می گویند ،احمدی      )    "  رادیوهای فارسی زبان سوئد      

نژاد، تير خالص زن، بوده، چرا نمی گویند در دولت کدام رئيس            
ظاهرًا برای این دسته از به      "    جمهور این کار را ميکرده است ؟      

اصطالح روشنفکران ، مجری و پادوی قتل و ترور ، مهمتر از                 
  !!آمرین آنها می باشد 
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  " ....رئال پليتيک " بوی تعفن           
  

به زبان آمار هم که کار نامه احمدی نژاد را بررسی کنيم، پی               
 26خواهيم برد که ميزان مشارکت او در جنایات و خيانات                   

سال حکمرانی رژیم والیت فقيه از هاشمی رفسنجانی کمتر          
بوده است، نه از اینرو که آدم خوبی بوده، بلکه از اینرو که                    
مقام، نفوذ و نقش او به هيچوجه قابل قياس با رفسنجانی                

رفسنجانی چه در کشتارهای مهيب تابستان      .  نبوده و نيست    
، چه در سازماندهی و صدور فرمان ترور              67 و تابستان      60

مخالفين رژیم در خارج و داخل و چه در بر باد دادن جان صدها               
 بخاطر  –هزار جوان کشور در تنور جنگ هشت ساله با عراق             

  .  نقش کليدی داشته است –اصرار بر تداوم آن 
" واواک"  فالحيان آدمکش، وزیر برگزیده او برای پست حساس         

محمود احمدی نژاد در بخش عمده عمر حزب الهی خود، . بود 
او تنها در آستانه دومين دوره        .  کوتوله ای بيش نبوده است        

ط الرجال   در قح  –انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا         
طيف اصول گرایان محافظه کار،  باال کشيده شد و مقام چرب             

  . و نرم شهرداری تهران را تصاحب کرد
بنابراین اگر بخواهيم بر مبنای بيالن سياسی ایندو مرتجع در             

 سال اخير، قضاوت کنيم، رفسنجانی به مراتب از او                      26
  .رفتار کرده است " فاشيستی تر"

جانی، طوری وانمود می کنند که         اما مدافعين کنونی رفسن     
انگار قرار است بين یک فرشته ميانه رو و فاشيست تند رو،                

وابسته به سعيد   "  امروز"  مثًال  سایت    .  یکی را انتخاب نمایند   
حجاریان و شرکاء با مشابه کردن وضعيت ایران با دوران قبل از            
جنگ جهانی دوم، که حزب نازیها به رهبری هيتلر در انتخابات            

لمان پيروز شد و سپس آن فجایع هولناک را در اروپا آفرید،                 آ
اینطور استنتاج می کند که گویا احمدی نژاد ، هيتلر ایران و                 

همچون سوسيال دمکراتها و ليبرال دمکراتهای        (  رفسنجانی  
البته اینها صراحتًا    .  یک آزادیخواه واقعی است       )  آلمان آنزمان 

ران را با وضعيت آلمان در      اینرا نمی گویند ولی وقتی وضعيت ای      
سالهای نخست دهه سی ميالدی مقایسه می کنند، آنگاه            
این تصور بوجود می آید که مردم برای جلوگيری از بقدرت                   

" غافل از اینکه    .  رسيدن نازیسم باید به ليبراليسم رأی دهند         
اول باید برادری یا خواهری رفسنجانی را ثابت کنند، بعد                    

اول ثابت کنند که او همچون        !!"  نمایندتقاضای ارث برای او ب      
سوسيال دمکراتها و ليبرالهای آلمان، آزادیها و دمکراسی                
سياسی را تحمل می کند ، بعد فرمان حمایت از او را صادر                 

عاليجناب "  کسی که تا همين یک هفته پيش ،                   .  کنند
خوانده می شد تا مردم را برای حمایت از معين یا           "  سرخپوش

" فرشته نجات   "   بزنند، حاال چگونه تبدیل به         "تيغ  "  کروبی،  
  !شده است ؟

در ثانی مقایسه ایران با وضعيت سالهای قبل از جنگ جهانی            
دوم و حتی سالهای خونبار دهه شصت در ایران، نوعی خاک            
پاشيدن به چشم مردم و ندیدن تحوالت سياسی در ایران،               

ين سطح آگاهی و جنبش های اجتماعی در ایران و وضعيت ب            
کسی که فکر می کند جمهوری        .   است   21المللی در قرن     

اسالمی با به سرکار آوردن یک رئيس جمهور محافظه کارتر،             
موجی از قتل عام و ترور در داخل و خارج بپا خواهد کرد،                      
خيلی ساده دارد مردم را فریب ميدهد تا رأی آنها را برای                    

 امروز،   غافل از آنکه ایران        .  کاندید مورد نظر خود بگيرد           
فاشيسم پذیر نيست و دیگر نميتوان با سر نيزه های عریان و             
پرده آهنين بر مردم آزادیخواه و برابری طلب این دیار، حکومت             

ثالثًا مگر مقام تشریفاتی رئيس جمهوری، در ایران کاره             .کرد
ای است که بتواند خود در مورد استقرار آزادی یا فاشيسم                

وره هشت ساله ریاست        تصميم بگيرد؟ مگر در همين د            

جمهوری خاتمی، بگير و ببندها، شکنجه کردن ها، یورش به             
را ....  اجتماعات، پرت کردن دانشجو از طبقه سوم خوابگاه و             

نهاد ریاست جمهوری انجام ميداده که اکنون قرار باشد کسی          
  بياید جلوی آنرا بگيرد و یا بالعکس تشدیدش کند؟

 را اساسًا قوه قضائيه ،          در ایران کنونی، سرکوب و خفقان         
بسيج، سپاه و قوای نظامی و انتظامی، انصار حزب اهللا و                   

، انجام ميدهند که    "  لباس شخصی "  اطالعاتی ها و مزدوران     
. همگی تحت هدایت مستقيم یا غير مستقيم رهبرهستند            

 هم که شهربانی و نيروی           76در دوران قبل از دو خرداد             
د، دیدیم که بعد از دو خرداد       انتطامی تحت امر وزارت کشور بو     

آنرا نيز از رئيس جمهور گرفتند و بدتر از آن وزارت اطالعات                    
دولت خاتمی، بی آنکه او خبر داشته باشد، قتلهای زنجيره              

 را سازمان داد که فتوا دهنده گان آنها ، ایت اهللا               77ای پائيز   
  . ها ی طراز اول متحد خامنه ای بودند

وی جنایتکار بخواهد نویسنده ای را         بنابراین اگر سعيد مرتض     
بازداشت کند،  اینکار را خواهد کرد و طبق قانون اساسی،                
رئيس جمهور و دولتش حق دخالت در کار قوه قضائيه را                     

سرنوشت هر الیحه ای را هم که دولت به            .  نخواهد داشت   
مجلس بدهد در تحليل نهایی با شورای نگهبان و مجمع                    

  . تشخيص مصلحت نظام است 
" رابعًا رفسنجانی جنایتکار در شعارهای تبليغاتی ، خود را                

ميداند یعنی به زبان سياست ،          "  اصول گرای اصالح طلب      
محمد خاتمی هشت سال     .  حتی پائين تر از اشل خاتمی          

" اصالح طلبی شان  "  تمام و مجلس ششم پنج سال تمام، با         
 نتوانستند کاری کنند و به بن بست رسيدند ، حال بيا این                  

نير توأم کن، ببين چه تحفه ای         "  اصول گرایی   "  ملغمه را با     
آنها که می گویند با آمدن احمدی نژاد ، وضع بدتر            !!  می شود 

می شود، از این غافل اند که گاهی و در برخی جوامع،                      
یکدست شدن حاکميت ، عوض به افت کشاندن جنبش                  
. مردم، سبب لبریز شدن خشم آنها به رژیم وقت می شود               

" ميانه رو "  یا  "  اصالح طلب "   که وقتی نيروئی تحت عنوان       چرا
در حاکميت باشد که در حرف، شعارهای قشنگ ميدهد، این            
امر این نکته منفی را به همراه دارد که بخشی از مردم را                    

در .  نسبت به امکان اصالح رژیم از درون، متوهم نگه ميدارد              
را پيدا می   واقع آن جناح مذکور، حکم نوعی سوپاب اطمينان           

کند برای خنثی کردن فشارهای توده ای، این سوپاپ که                  
حذف شد یا بسته شد، ممکن است دیگ پر از بخار، منفجر                

البته هيچکس طالب بدتر شدن وضعيت در ایران نيست            .شود
و معلوم نيست  این بدتر شدن هم لزومًا در کشور ما ساعت               

 تا کی ميتوان     اما ماجرا این است که     .  انقالب را بجلو بکشد      
مردم را بجای تشویق به در پيش گرفتن راه سوم مستقل                 

بدتر و  "  و اکنون   "  بد و بدتر  "  خود ، ترغيب به انتخابات ميان         
هشت سال طول کشيد که ما بخشی از              .  کرد  "  بدترین  

اصالح رژیم  "  اپوزیسيون استحاله طلب سابق را قانع کنيم که         
ر هيچ جهاتی متصور     در چهار چوب قانون اساسی موجود، د         

اما  اکنون باز بخشی از اصالح طلبان غير حکومتی            ."  نيست  
دل به فردی بسته اند که تا همين یکسال پيش، علنًا در                     
خطبه های نماز جمعه تهران ، اصالح طلبان حکومتی و                     
خاتمی را به بهم زدن جامعه  و پر رو و زیاده طلب کردن مردم،           

 مصلحت نظام، عمومًا به      متهم می کرد و در مجمع تشخيص       
اکنون .  نفع شورای نگهبان عليه مجلس ششم عمل می کرد         

رئال "  همين جنایتکار بين المللی با غسل تعميد طرفداران              
مردم در برابر خطر فاشيسم         "  ناجی"  قرار است     "  پليتيک
  !زهی خيال باطل !!  باشد 
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  : ه دوم نمايشنامهپرد
   !!به مرگ بگيرتا به تب راضی بشه

                                                                                                       
یک نمایشنامه مسخره را تنها با ترک سالن                  

   !خاص کرد نمایش می توان رسوای عام و
  
جعبه "آن بود که ازدرون         صورت مساله رژیم        پرده اول   در

خود چگونه می تواند دوتن ازنام کسانی         "  مارگيری انتخاباتی 
را بيرون بکشد که ازخودی ترین عناصر منتسب به نظام                    

بدون آن که ازرونق بازارانتخاباتی برای         .  محسوب می شوند   
جلوه گری وباصطالح مشروعيت دادن بخود چيزی کاسته                

ف بنيادی تر رژیم آن بودکه        والبته درنگاهی ژرف تر هد     .  شود
رونداعتراضات و نارضایتی های انباشته شده، خودپو وبيرون            
ازکنترل  را درمسيرکانال رقابت های خودی ترین باندهای                 

رژیم برای ادامه حيات وبقاء خود به        .  درونی نظام جاری سازد   
چنين رونقی هم برای کنترل برجامعه درحال عاصی شدن و             

درواقع .  ا قدرت های بزرگ نيازداشت       هم برای چانه زنی ب       
تأمين مشارکت حداکثری و بيرون کشيدن اسامی خودی ترین         
افراد وابسته به نظام دوهدف متناقض و مانعه الجمعی بودند            

چنين هدفی تنها   .  که رژیم درفازنخست در جستجوی آن بود        
می توانست برفریب هم جانبه وباهدف باصطالح داغ کردن              

دارک سازمان یافته ووسيع اراده غيبی برای          تنورانتخاباتی، ت 
جهت دادن و جابجاکردن آراء عمومی  وباألخره همکاری و                 
همراهی اصالح طلبان و مدعيان بزدل و دمدمی مزاج                       

اکنون فرجام به پایان رسيدن      .  صورت گيرد "  دمکراسی خواه "
حاصل چنين   .  پرده اول نمایشنامه درمقابل همه قرار دارد            

 فریب خوردگی و خيانت و احساس خيانت         فرجامی رسوائی، 
شدگی عظيم است و این درس بزرگ که حيات ننگين                       
جمهوری اسالمی با توليد و بازتوليد جماعت گسترده ای                 
تحت که خود را دمکراسی خواه و اصالح طلب می نامند                    
ووظيفه اشان درحساس ترین لحظات خارج کردن رژیم                    

  . ازتيررس مردم است، گره خورده
 اکنون آن دومهره مورد نظر نظام ازدرون جعبه                 :دومپرده  

مارگيری بيرون آورده شده و رژیم مانده و رسوائی بزرگ                    
واین درحالی است که مشارکت حداکثری       .  دوراول"  انتخابات"

وگزین نمایشی یک رئيس جمهور با رأی باال هم چنان                       
تأمين سوخت  .  ازنيازهای عمده این مرحله ازانتخابات است        

راین مرحله را تنها می توان ازپراکندن  ترسی موهوم              الزم د 
به مرگ  "وازتاکتيک  "  فاشيسم و نظام گيری    "درباره خطرظهور 

واین درحالی است که . بدست آورد" بگير تا به تب راضی کنی     
 سال است      27فاشيسم و سياست های فاشيستی               

برجامعه ما حاکم است و نبض اصلی آن نيزدربيت رهبری می            
ه این بارنيز شاهدیم بازهم انبوهی از مدافعان               چنان ک  .زند

اصالح طلب حکومتی و غيرحکومتی با تمام وجود خود برای              
داغ کردن این خيمه شب بازی انتخاباتی،باتعویض یک شبه              
لباس وکنارگذاشتن حيرت انگيز شعارهای مرحله نخست               

برای ...  نمایشنامه نظيرجبهه  دموکراسی و حقوق بشرو             
  .به کمک رژیم شتافته اند" انتخابات "گذرازگردنه دوم

نفس برمالشدن سناریوی نمایشنامه  انتخاباتی بخودی خود          
واکنون باشروع  .  حقانيت شعارجنبش تحریم را به اثبات رساند       

فازدوم نمایشنامه حتی دالیل قبلی منادیان دعوت به شرکت          
بی مصرف شده و دالیل جدید و نيرومندی هم برای تداوم                  

  : خارجی پيداکرده اندتحریم وجود

نخست آن که حتی با فرض درست انگاشتن دالیل شرکت               
، معلوم شد که ظهورو دخالت         "انتخابات"کنند گان دردوراول     

صرف چنين  .  یک دست نامرئی  نتایج آن را مخدوش می کند           
دخالت وبرمالشدنی، تحت هرشرایطی بدیهی ترین  پاسخ و          

 گسترده توده ای    واکنش متقابل اش سازمان دهی اعتراضات      
و خواست تعویق دوردوم انتخابات تا تأمين پيش شرط های               

امری که به برکت وجود  یک شبه اپوزیسيون              .  الزم آن بود   
دولتی وغيردولتی بزدل وضعف یک اپوزیسيون واقعی و واقعا            

اما حتی باهرمحاسبه و اندیشه ای،           .  دمکرات عقيم ماند    
واند تحریمی گسترده   کمترین واکنش و کف اعتراض تنها می ت       

بنابراین تبليغ برای حضورو مشارکت در          .ترازدورنخست باشد 
دوردوم انتخابات که برگزاری آن توسط همان دستگاه                       
رسواشده قبلی صورت می گيرد، ازسوی هرمدعی                       
دموکراسی خواهی جزنهایت بزدلی وخيانت به همان آرمان            

ی چنين مروجينی را فقط م     .  های مورد ادعای خویش نيست     
توان عمل و اکره رژیم ودربهترین حالت کودن های سياسی              

البته .  ناميد که کاری جزتيزکردن شمشيروالیت ندارند                 
درموردکسانی چون شمس الواعظين که معقتداست تا اطالع        
ثانوی دمکراسی ازمجاری رژیم خواهد گذشت، و دولت                   
استبدادی مبشردموکراسی خواهدبود، یعنی ازسوی کسی        

اسی و اجتماعی خود را باین گونه تئوریزه می          که عملکردسي 
کند، چنين دوگانگی وجود خارجی ندارد  وازاو وامثال وی                   

  . انتظاری بيش ازتبدیل شدن به عمله و اکره نظام نيست
دوم آن که گفته می شود،برای رهائی ازخطرفاشيسم                   
وجلوگيری ازبه قدرت رسيدن یک فاشيست باید مشارکت کرد         

 که ازجعبه مارگيری بيرون آمده است رأی            وبه کاندید دومی   
روشن است که احمدی نژاد ازکارگزاران دبش و خادم                  .داد

بيت رهبری محسوب می شود و نبض فاشيسم هم دربيت              
بنابراین تبلورفاشيسم دریک کارگزارفاقد اراده     .  رهبری می زند  

بنابراین .  مستقل تنها می تواند برای پوشاندن حقيقت باشد         
ین حضرات قصد مبارزه بافاشيسم را دارند، بهتراست        اگرواقعا ا 

امری .  مستقيما به مصاف  بيت رهبری واقتدارولی فقيه خيزند        
که بالفاصله با واکنش رفسنجانی یعنی همان کسی که می           

  . خواهند او را دربرابر فاشيسم علم کنند مواجه خواهد شد
 و.  سو م آن که ازیکدست شدن حکومت مردم را می ترسانند          

حال آن که اوال همانطورکه تجربه نشان  داد اوال جنبش تحریم            
و تنها گذاشتن رژیم موجب افزایش تضادها و تنش های                    

تا آنجا که مجبورمی شود پوستين          .  درونی رژیم می شود     
وارونه پوشيده وبا تغيير ظاهری گفتمان ودادن وعده و                      
 وعيدهای بی شماروبرانگيختن توقعات غيرقابل تحقق بنيان          

ثانيا اگرهرآینه رژیم حداقل     .  های هستی خود را سست کند      
عقالنيت را ازدست بدهد و ازدرون جعبه مارگيری نام احمدی            
نژاد را بيرون بکشد، بی تردید درشرایط کنونی خود را                        
دربرابرشدیدترین بحران های درونی و بين المللی قرارمی               
دهد که حاصلی جزتشدید بحران موجودیت آن نخواهد                    

فرق رفسنجانی و احمدی نژاد آنست که رژیم دروجود         .  شتدا
رفسنجانی به منافع عمومی ترودرازمدت ترخود می اندیشد و         

بنابراین نگران  .  درقامت احمدی نژاد به منافع کوتاه مدت ترخود       
نشوید و بگذارید رژیم با ارتکاب چنين حماقتی خود تاوانش را             

واقعی بسود آزادی و    اگرحتی قراراست ازرژیم  امتيازی      .  بدهد
مردم گرفته شود،تتها وتنها ازطریق تنها گذاشتن آن حاصل              

خلوت کردن وترک کردن سالن یک نمایش رسوا . شدنی است
ومسخره مؤثرترین شيوه به شکست کشاندن آن نمایشنامه          

سالن نمایش را چنان خلوت کنيم که باقی ماندگان              .  است
  .درآن برای هميشه رسوای عام و خاص شوند
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 7

  ادامه از صفحه یک 
  
  

   ....کاری بزرگ درراه است  
  

   دهيم احمق ازآن به که کشوربه  --   دهيماکبراگرسربه سر رای به 
  
بايداين سئوال را طرح کنی که اين             ":   به دوست جوانم نوشتم             
، وآمرينیکسانی و به دستورکدام آمر           دردامن چه کس و        "  احمق"

تيرخالص اش را به قلِب پاک باخته گان، ميهن می نشاند، که                                   
پسر   خوانند؟  امروزاين چنين وبال گردنشان شده ، که احمقش مي                 

 اسيرمان ، دست پروردِه گان همان         اين چنين احمق کاِن ميهنِِ      :  خوبم
بال    باد  احمقان حکومت گرند، کالهت را محکم به دستت بگيروبه                   

، راهمان نه همراهی با     نسپارش ودرمسيرتند پيچ احمق کان قرارنگير      
اصغر و نه با اکبراست که او را، بعضی ازروشنفکران خوش نشين ،                
يک شبه حربن الرياحی اش کرده اند ، که دراين نظام آدمکش                                 
هردويک کرباسند وهمين است که بخشی ازمردم حاضرند ديگرباره به 

ی تن بسپارند، ما بايد راه خود جوييم وآن راهجويی                آن کفن دزد قبل     
  ! "پس به پيش. ناهموارجنبش توده ايست

باری بخش اول بالماسکه انتخابات ، درميان تحيرفراوان مردم وهمه              
ناظران، به دوردوم کشيد وهاشمی رفسنجانی و محموداحمدی نژاد                  

(جمعهروز به   لذا بخش دوم اين سيرک    ٠دررديف اول و دوم جا گرفتند     
  .کشانده می شود ٨۴تير )٣

به اينسو، ُکرواحدی نواخته می شودوباچنان            ٨۴خرداد٢٧از جمعه     
 حمله ور می     " تحريم يان     "شتاب وسماجتی ، بعضی ها چنان به ما            

که ٠ يورش ايلغارانه می برند       " حرام يان   "شوند که انگار به قبيله          
قهای رای به      ازپای صندو    مردم را تازانديدوآنانرا     :  اين شما بوديد     

 باقی ، شمس الواعظين ها ازدرون      عمادالدين  .  درون خانه ها کشانديد   
تا   سانند   مسعودبهنود ها ازبرون ، آبشخوراين ُکرهم        ، نبوی   ابراهيمو
خط "ودراين ميان کس وکسان از             َخْش نبيند      "عمود خيمه نظام      "

  ! ازيکديگرفرونپاشد     "کيان اسالم            "  عبورنکنند تا     "  قرمزها
که دردرون کشوروبيرون ازمرزها اين چنين به صف               اين کسان        

 دارند، بدون کمترين    نما مردمان   شده اند تا ِعرْض خودبرند و زحمت       
تمامی اغواگری های تبليغاتی،      :  توجه به رويدادهای پيش آمده نظير        

ويترين نمايی جوانان وآذين بستن آنان بضرب پول و به رقص                               
، عوام فريبی ها، رای دزدی         ی باالی تهران   واداشتنشان درخيابان ها   
مداخله گسترده بسيج وسپاهيگری ، صرف            ها، پول پخش کنی ها،         

 شناسنامه فروشی ها وتقلب آشکارشمارش   بودجه های آالن بيت المال،  
رای، درکنارچند ميليون رای باطله همه وهمه آن کشاکش حساب شده            

 ديگرانجاميده   ياآنهایای بوده و است که به حذف مهدی کروبی                        
حاصل .  وشعبده انتصابات رابرای دوردوم به پيش صحنه رانده است             

انتخابات دوراول ازدرون آرای واقعی مردم درنيامد ، بلکه : کالم آنکه 
به نام مردم و توسط رژيم درزرورق سالوس و سرنيزه نظاميگری                    

  . پياده شده و به خورد مردم کرده اند
گان ، بلکه ازجانب همان      کننده  "تحريم"اين همه را نه اززبان ما          من

کروبی درنامه اش به خامنه ای ، معين                  "  رای باخته گانی چون          
،قاليباف و حتی بنوعی رفسنجانی که ازاين مسايل صحبت بميان                         

اين جنابان روزنامه سازعاشق راه اصالحات        ٠آوردند به قلم می کشم      
ر و چانه زنی ازباال،تا ديروزدرخدمت خاتمی قلم ميزدند، امروزپشت س

فضاحت آفريده شده        آن همه        اينان    .معين اندو فردا رفسنجانی                
گنجانند، همه وهمه را     نمی  را درمحاسبه خود     دربرابرچشمان جامعه    

 مايی که تحريم را نه صرفا ، متوجه          !رها ساخته وما رانشان کرده اند     
نه پرشکوه ما،    .  انتخاب اين وآن فردبلکه متوجه کل نظام کرده ايم                 

بعيت کل رژيم و فاشيزم متجلی درنظام جمهوری                   هماره متوجه س     
  .اسالمی ونفی تماميت ساختارآن بوده واست                                                                      

 مدعيان اصالح طلبی داخل وخارج که مردم را به شرکت                                   
کذايی   "جبهه دمکراسی و حقوق بشر            "درانتخابات وجانبداری از      

معين و سينه زنی برای اصالح طلبان پيشرو، بسيج کرده بودند،                          
 قبل ازحکم        ،  ، بمانند دوراول تبليغات شان               ی نقدخود   امروزبجا
هيجان به  ر درمورد آقای معين ، گردوخاکی پ           "ولی قبيح  "حکومتی   

 توسط شورای نگهبان رد        " معين    "پيشروما  پاداشتند، که اگرکانديد   
 شده اين      ٠ ماراه عدم شرکت درانتخابات راپيش می گيريم                   ٠شود

 دادندبازی  وغ ،جامعه را       به در   چرا:  جماعت روسياه ازخود بپرسند     
   بکشانند؟ "ربدت"درمقابل"بد"تامردم را به گزينه 

بارديگرمتاع :  اصالح طلبان با آوازه گری بی رمق شان می خواستند             
 پس گردنی   لی اينبارنيز  و .خود رادراين بازارآشفته به خوردمردم دهند     

ودانشجويانی    ای اززنان، مردان ، همان جوانان              وُاوردنگی جانانه  
 همه آنان که  يم  مشاهده کرد امروزو که پيشترمتحد شان بودند        وردندخ

خودرا ازآنان   ٧۶خرداد٢دوانتخابات پيشين ، بارديگر رای                 بمانند
  ! بنوعی انتقام جويانه پس گرفتندحتی جانانه و

 باختند،جنبش تحريم را         دردوراول  اين جماعت که چنين مفتضحانه          
 جماعت ديگری   ٠را بپوشانند که تاالنگری تا ديروزخود        زيرمی گيرند 

 ونخبه   که درپيکره طيف توده ای ونوعی پوشش جمهوری خواهی                
.  تا برای مردم سربزنگاه نسخه بپيچند              خزيده اند    گری روشنفکری  

  . برای مرحله دوم با حربه ديگری به وسط ميدان پريده اند                        اينبار
:  قصه سرمی دهند      ٠شمشيرازنيام برآمده فاشيزم را عمده می کنند             

خرداد، انتخاب  ٢٧دوردوم تنها تفاوت گويا آن است که اگرآن روز              در
 است  " بدترين "و"بدتر" بود، امروزانتخاب بين    " بدتر "و" بد "بين  

اوضاع امروزما، همچون انتخابات قبلی درفرانسه               :  و می افزايند     
است، که مردم با رای دادن به راست ها ، جلوی فاشيست ها را                               

 با اين مجيزگويی محمود       ٠سه را بيافرينيم   گرفتندوماهم بايدهمين حما   
 کلوپن ايران است وهاشمی رفسنجانی نيزژا      ژان ماری   احمدی نژاد،   

 نيزدراين قماربرد وباخت ودرتلخ هنگامی                ايرانيانشيراک اندوالبد   
!  َتْک خورد  "ژان"  را برگزينند تا     "    ژاک"وبايد  محکو اند انتخاب ،   

 برهمگان معلوم می گردد،           هم اينان غافلند ، چون پرده برافتد ،                   
  .دولنگه يک کرباسند

همين جوسازی عوام فريبانه است ، که اينبارنيزبه صف                   درست در  
 عاليجناب سرخ   "، با شال وکاله به استقبال        ٨۴ تير ٣شده اندتا جمعه    

 برزبان می       روندودراين ميان دانه درشت هاشان بنوعی                "پوش   
  :رانند

اين جماعت بدون کمترين شرم " !دماغ مان را گرفته، رای می دهيم" 
، عوض پشت کردن به صندوق ها دردوردوم ، مردم را بسيج می کنند  

" دوراول ،اينباريعنی دردوردوم          "  بدتر"  و"  بد"  تا ازگزينش       
. ه را بايد برگزيد      "بد تر  "  ها رامی بايست جا گذاشت و              "  بدترين

زمعمم تا  آيا دراين مملک ، با وجود جانورانی دوپا ا           :  پرسيدنی است   
مکال ، مردمان ما هيچگاه به انتخاب بين خوب وخوبتروخوبترين نايل            

  !می گردند؟ دريک کلمه ،تااين نظام است ؛ نه
 سال حکومت رفسنجانی که     ٨.      وقتی ما کل نظام را تجربه کرده ايم          

 و رويکرد به      نئوليبراليسم    حاصلش فقروفالکت، پيشبرد سياستهای       
 مافياى   گی  پدرخوانده دريافت وام های متعدد،    صندوق بانک جهانی ،      

 خصوصی سازيهای بيرويه، احراج کردن های                          ،رانت خواران    
 عامل افالس       بيشمارکارگران و گسترش ارتش ميليونی بيکاران،                

 قتل های سياسی زنجيره ای               ،بگيروحقوق   ميليونها شهروند مزد     
رلين درداخل وقتل دکتر قاسملو، ديگرجنايات وپرونده ميکونوس ب                  

.  جا داشته است      67 و  60واوبوده که پشت تمامی جنايات سالهای                
 تمامی اين اعمال کارکرد فاشيزم کرداری هاشمی رفسنجانی رادردرون 
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   ....کاری بزرگ درراه است     
 
 

 ٨همينطور. همين نظام فاشيستی جمهوری اسالمی به اثبات می رساند      
و سربزنگاهها به     سال رياست جمهوری محمد خاتمی که به دفعات                 

دعوت مردمان به شرکت     .  توده مردم ومطالبات آنان پشت کرده است         
 سال گذشته، آب       16نی ، بازگشت به          درانتخابات ورای به رفسنجا       

درهاون کوبيدن ، آن دسته ازسياست بازان حرفه ای و کهنه کاری اند              
که تنها به منافع حقيرخود نگاه می کنندوکمتربه توده محروم می                         

به قدرت وصندلی حقيری چشم        .  دانديشند وهميشه چشم به باال دارن         
بايد با صدای   .      نددارندکه وعده اش راازگزمه وداروغه کان شنيده ا          

وبا سالم وصلوات آوردن      "  اعتداللی"  نقش مندی    :  بلند اعالم نمود   
حمايت :  "  ديگرباره هاشمی رفسنجانی جانی ،اينباربه نام ليست های          

حمايت   "–"  فراخوان فعاالن سياسی وفرهنگی        "  -"فرزندان شهدا  
 بيانيه دانشجويان حامی     "–"  بيانيه موسيقيدانان "–"  احمد منتظری 

" –"  حمايت تعدادی از سينماگران             "-"دموکراسی حقوق بشر       
بيانيه "  –"  حمايت خانواده آيت اهللا خمينی      "–"  مدرسين دانشگا هها  
اوضاع :"   اين وبالگ وآن مصاحبه نظير               –"  همسرشيهيد رجايی  

 سال پيش است ،نه           10دگرگون شده است ، نه هاشمی آن هاشمی                
ن افكارعمومی بشدت نگران       اال  .رهبرآن يارقديمی هاشمی رفسنجانی    

آه حتی   فاشيسم است و من ازخيلی ازافراد مختلف ونيزازدانشجويای          
درمرحله اول انتخابات شرآت نكرده اند، می شنوم آه چون نگران                      
بروزفاشيسم هستند، مايلند درمرحله دوم حتما شرآت آنند، تا                              

انتخاب .  ازبروزيك خطربزرگ برای آشورو مردم جلو گيری شود                   
رهبری ....  ای هاشمی يك نه بزرگ به فاشيسم مورد نظررهبراست             آق

حتی اآنون آن نزديكان قديمی را هم تحمل نمی آند ودرصدد حذف                        
آقای هاشمی بوده واين پالن درسال های گذشته مدام اعمال شده                            

فاطمه حقيقت جو، گفتگو با راديوی آوای آشنا، به نقل ازسايت             .(است
سازی هاکه استمرار، دوراول تبليغاتی       همه وهمه اين جو    )"  پيک نت 

) پيک نت    (  برای معين ازجانب ورشکستگان اصالحات و راه توده               
دراين ميان   .   ادامه وضع موجود است             تبليغ می شدو می شود ،            

کروبی به سرعت عمامه چرخانی کرده و معين نيزيا آن همه                                    
" رجزخوانی ها ، به صف شرکت کننده گان پيوستندو اعالم نمود                       

زاين روست آه ازواآنش وشخصيت حقيقی خود می گذرم و به رغم                 ا
آنكه متاسفانه تضمينی برای سالمت انتخابات درمرحله دوم هم نمی                 

ايران عزيز را در سطوح      بينم اما برای مقابله با خطرات گوناگونی آه        
ملی و بين المللی تهديد می آند اعالم می دارم درمرحله دوم شرآت                       

أی خود به خطرتحجر، خطرمرگ اصالحات وازآحاد        خواهم آرد و با ر     
خطربازگشت تحجروخودآامگی را دراين       ملت صميمانه می خواهم آه     

ازنگاه طيف توده    )  به نقل ازسايت پيک نت        (  "ايام جدی قلمداد آنند    
پيوست به خط امام ورهايی           .  ای اين است آنچه بشايدوآنچه ببايد             

د راين ميان      !  جاع حاکم  انقالب ضدامپرياليستی درهم سويی با ارت             
" هرسطح عوام فريبی عامدانه وکوردالنه وشستن تمام تاريخ سياه                

که کشور را به ويرانی کشاند، جعل مرکب است                  "  سردارسازندگی   
وفراخوان دهنده گان رای به رفسنجانی يا احمدی نژاد ، ديگرباربه                    

  .مردم خيانت می ورزند وبايد دربرابرتاريخ پاسخگوباشند
چگونه ماداميکه ازمحمد خاتمی    :  ميان پرسش اساسی اينستکه   دراين  

 ميليون دربرابرحکم ولی فقيه           20،رييس جمهوری با رای باالی              
وعمله سرکوب بسيج ،سپاه ،انصارحزب اهللا، دستگاه قضايی                               
،دادستانی ، لباس شخصی ها ، شبکه اطالعات موازی دربرابروزارت           

زهاشمی رفسنجانی آدم     ا.  اطالعات ، هيچ کاری ساخته نشده است              
وخود شياد ورشکسته ای که پرونده جناياتش، ُکوس رسوايی آفريده              

درتمامی جنايات حيات اين نظام نقش کليدی داشته است ومردم تهران             

اورا درانتخابات ششم مجلس به منتهی اليه جامعه رانده اند، معجزه                 
  رهايی برخواهد خواست؟ 

" اصول گرای اصالح طلب   " عنوان      ازنگاه من هاشمی را امروز به     
پيش روی ،   "  فاشيزم"شهره کردن واورابه قهرمان نجات مبارزه با           

مبدل ساختن ،شارالتانيزم مفسده جويانه ايست ،که تنها ازدستان خون        
چکان همين حکومت گران ، برای سرکوب جنبش مقابل خود سود می             

 خون وپی    به مانند شعاربی   "  جبهه فراگيرضد فاشيسم   "    آوای.  جويد
 می  "جبهه دمکراسی وحقوق بشر     "  مصطفی معين ، يعنی گشايش         

باشد که دل وايمان خيلی ها را ربود تا يک شبه به ستادانتخاباتی                           
ايشان بپيوندند وبه بلند گوی تبليغاتی اش مبدل شوندکه درخارج                         

، دورزدن و     "جبهه ضد فاشيسم    "کابوس.  وداخل هم به صف شدند        
وجوديت حکومت فاشيستی جمهوری اسالمی       سال م   26ناديده گرفتن    

ايران ايست ، که تمام قد درمقابل داد خواهی های جامعه ما                                        
ازبعدانقالب تا امروزعرض واندام می کند و فاجعه ، کشتار و جنايت                 
می آفريندو شخص هاشمی رفسنجانی ، يکی ازسردمداران و تجسم                 

نخود سياه نبايد   مردم را به دنبال     .عينی فاشيسم طالبانی حاکم آن است      
ايران امروز به داليل بيشماروبويژه جسارت تاريخی                           .  فرستاد

 اقليت های    – تهيدستان اعماق      - دانشجويان – جوانان    –حضورزنان  
 روشنفکران آزاديخواهی که حاضرنيستند برسفره                -ملی و مذهبی      

 – مبارزات چند دهه ای مادران اعداميان               -خونين اين نظام بنشينند      
 زحمتکشان   - معلمان وپرستاران         - زندانيان سياسی         خانواده های  

 کارکران واحدهای صنفی ،کارگاهی و صنعتی            –روستايی و شهری       
ازاينرو .  همه وهمه، شعاع عمل فاشيستهای مذهبی را برنمی تابند                 

صحنه آرايی های کاذب وموجه جلوه دادن اختاپوسی چون رفسنجانی            
نشان دادن محمود      ايران معرفی کردن وی وديو          "  نجات"و منجی      

" احمدی نژادشنيع وترساندن، رماندن وکيش دادن جامعه به گزينش             
ظريفی .  است  "  عاليجناب سرخ پوش   "  پرگل ترکردن کيسه      "  بد تر 

 درروايات است، درآخرزمان انسان ازفرزند آدم به                  :"نقل می کرد    
با هرنيت خيری هم که شده ، يکدوره ديگرمردم            ."  آوسه پناه می برد  

جود مارغاشيه به دهان کوسه هدايت نفرماييدوآنان رارها                     را ازو  
مبارزات چند دهه ای نيروی رنج                   !    سازيد تاهوايی تازه کنند           

وکار،آثاربجا مانده ازاين مبارزات ورودررويی با موانع سازمان يابی            
جنبش مستقل وآزاد توده ای ، درسراسرکشورونيروی چند ميليونی                

مردم ايران دردل تبعيديان                 پشيتبان مبارزات ضد استبدادی                       
واپوزيسيون آزاديخواه درسراسرجهان ، نه قدرتمندی به فاشيسم                    
حاکم است ، دراين دوره نيزبايد بالماسکه انتخابات را پشت کردو به                 

" جنبش مستقل اکثريت عظيم برای اکثريت عظيم                       "  سازمانيابی
ورودررويی باهرگونه مداخله وسلطه خارجی ومقاومت                                           

نه گفتن به فاشيسم مذهبی ايران با            .  دادحاکم راه جست      دربرابراستب
. سامان يابی مبارزات پراکنده وحکومت مردم برمردم ممکن می گردد           

  ..." ازشب هنوزمانده دو دانگی و."کاربه پايان برده نشده است
                                                                     

  ران،و ما گرفتا          
                                                                                          

  راست باآنکه ازچپ و از
  

                                                                                                  
  ؛ دست مان می اندازند

  
  "   کاريم هنوزدر       

         
    ) حسن حسام  (                                         
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

   ....درسی برای زنان             
  

. از ميزان درصدی که تقلب ها بر آراء مردم افزوده است، می گذریم                 
حتی بدون در نظر گرفتن تقلب نيز می توان دید که مردم نسبت به                   

آن ها با اینکه در جنبش ها        .  انتخابات بی تفاوت نبودند   سرنوشت این   
 ها را سازمان می دهند، سندیکا می سازند و              NGOفعال هستند،    

خواهان سازمان گری و سازمان یابی اند، اما فاقد رهبر، فاقد                         
از مختصات و ویژگی های جامعه ایران        .  هماهنگی و فاقد آلترناتيو اند     
  .هر چه بگویيم، کم گفته ایم

مردم، اما هر بار در یک حرکت مقطعی درس های ارزنده ای به آن                     
نه آن بی استعدادهایی که     .(هایی که قدرت یادگيری دارند، می دهند      

و هربار  !)  از نتایج دور اول انتخابات به خيانت تحریم کنندگان رسيده اند          
باعث تعجب آن هایی می شوند که توهمات سنگينی نسبت به روند             

د، توهم به قدرت شعارهایشان و توهم به ذهنيت توده            حرکت ها دارن  
  . های مردم دارند

یکی از درس های مهم این دوره نشان داد که سازمان های                            
سياسی، گروه ها و احزاب مختلف چپ و راست هنوزفرسنگ ها با                 

هنوز به دوره ای که یک رابطه دو طرفه و                .  توده مردم فاصله دارند     
.  این سازمان ها بوجود آید، قدم نگذاشته اند        ارگانيک بين توده مردم با    

بنابراین اگر شعارهای مطرح شده با عمل کرد مردم، دو جهت متفاوت             
اگر تاکتيک تحریم توده گير نشد، و           .  طی می کند، متعجب نشویم      

تنها در بخشی از مردم کارکرد داشت، به این نتيجه نرسيم  که  این                  
ن تاکتيک را باید در آن بخشی            اوال حقانيت ای   .  تاکتيک اشتباه بود   

جستجو کرد که از آن استفاده به حق کردند، ثانيا، عدم کاربرد آن را                    
  .در بخش دیگر مردم، باید علت یابی کرد

یکی از مظاهر این علت یابی، دیوار چين نامرئی ای ست که مابين                  
دیواری که مابين جنبش      .  اقشار مختلف مردم کشيده شده است         

زنان و جنبش های مختلف دیگر با توده مردم وجود            های دانشجویی،   
دارد و در هر حرکت خود را نمایان می سازد، مانع بسيار جدی در برابر               

ما مکررا شاهد آن هستيم که حتی موفق          .  این ارتباط ارگانيک است    
ترین حرکت های سازمان دهی شده، توان جذب توده مردم را ندارد و              

خته توده ای عموما فاقد یک رهبری        یا برعکس، حرکت های خود انگي      
  .سازمان یافته و متشکل بوده اند

این درسی است که جنبش زنان نيز باید از آن بهره برد، وگرنه در                      
تظاهرات اخير زنان در جلوی دانشگاه، با اینکه          .  حصار خود می پوسد   

در نوع خود بسيار سازمان یافته و آگاهانه برگزار شد و هم چنين از                   
اری از جنبش های موجود در جامعه مورد حمایت قرار                   جانب بسي  

گرفت، اما نشانگر همين دیوار نامرئی بود که مابين زنان روشن فکر و               
البته جنبش زنان در      .  فمينيست و سایر زنان و توده مردم قرار دارد             

ابتدای راه خود است و قطعا اميد فراوانی به آینده روشن این جنبش                
ن جنبش از همان ابتدا دیوار مابين خود و توده               وجود دارد، اما اگر ای      

 4 و     3،   2مردم را نشکند و  از آن عبور نکند، با تظاهرات های                         
هزارنفری نمی تواند برای مثال، فریاد تحریم انتخابات را به گوش آن                 
زنانی برساند که روز جمعه چادر خود را به سر کرده و همراه                            

  .تندشناسنامه های خود به صندوق رأی شتاف
اگر زنان روستایی نفهمند که کتک خوردن حقشان نيست، اگر زنان                
کارگر ندانند که چگونه حقوقشان ضایع می شود، اگر زنان مذهبی                 
حاضر به تحمل ازدواج های مکرر همسرانشان شوند و  اگر زنان خانه               
دار ندانند که چرا صبح تا شب بی جيره و مواجب در چهارگوش خانه                  

ریادی، نه تحریم و نه برابری زن و مرد، نه آزادی و نه              می دوند، هيچ ف   
  .عدالت اجتماعی به گوششان نخواهد رسيد

  

                                            

  سوئد از وزارت امور خارجه   
  استكهلم – به آميته حمايت از ناصر زرافشان

  
  !  آزاده شكوهى گرامى

 
ت از ناصر زرافشان  به              از اطالعيه مطبوعاتى آميته حماي           

 ژوئن آه براى آگاهى دولت ارسال آرديد، سپاس                        9تاريخ    
من از تعهد شما براى حمايت از ناصر زرافشان قدردانى              .گذارم

اين بسيار مهم  است آه ما را در جريان مسائل مربوط            .  مى آنم   
به زرافشان قرار مى دهيد و مهم است آه همچنان ارسال                             

  . را ادامه دهيداطالعات مربوط به وى 
دولت سوئد از گذشته در جريان مسئله ناصرزرافشان بوده                      

سوئد و اتحاديه اروپا در دوره هاى متفاوت آه با                             .  است
نمايندگان دولت ايران در تماس بوده اند نگراني ما را در ارتباط            

 آوريل سال     20آخرين بار     .  با ناصر زرافشان طرح آرده اند             
مورد مسائل حقوق بشر و مسئله               گذشته اتحاديه اروپا در            

مشخص زرافشان با نماينده وزارت خارجه ايران گفتگو داشته             
ما متعقديم حكم زرافشان بايد در يك دادگاه صالحه و بي                .  است

من بسيار خوشحالم آه شنيدم        .  طرف مورد بررسى قرار گيرد       
زرافشان اجازه يافته زندان را ترك گويد و در بيمارستان مورد               

  .الزم قرار گيردمراقبت 
سوئد معتقد است آه اآنون دوباره وقت آن رسيده                   )  دولت  (

است آه  اتحاديه اروپا در مورد  مسئله زرافشان با نمايندگان                  
پنجشنبه گذشته  من همكارانم را در             .  دولت ايران مذاآره آند      

. اتحاديه اروپا مالقات آردم و مسئله را با آنان در ميان  گذاشتم              
تصميم گرفته شد آه  اتحاديه اروپا بعد از             )    ژوئن  21(امروز  

پايان دوره انتخابات در ايران، فورا وزارت امور خارجه ايران              
در اين گفتگو قرار است مسئله اآبر          .  را مورد سوال قرار دهد      

  .گنجي هم مورد بررسي قرار گيرد
من به شما اطمينان خواهم داد آه دولت سوئد مسئله ناصر                         

  . دقت و توجه بسيار زياد پى گيرىخواهدآردزرافشان را با
                                                                                                                     

  با سالمهاى دوستانه                            
                     امور خارجه سوئد      ليال فرى والدز  وزير         

  
 9اين نامه در پاسخ به نامه آميته حمايت از ناصر زرافشان به تاريخ                

  . ژوئن ارسال شده است
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    رژيم اسالمی مسئول جان و سالمتی    
  زندانيان سياسی است             

  
آدمکشان دستگاه قضايی حکومت اسالمی باسياست انکار اعتصاب               

ذای زندانيان سياسی زندانهای اوين و گوهر دشت و رجايی شهر، با         غ
تبعيد زندانيان سياسی به زندانهای خطرناک و هم بند کردن زندانيان                

سياست آزار و    .  سياسی با قاتلين و جنايتکاران و اشرار و معتادين                
. شکنجه زندانيان سياسی را بشکل بسيار خطرناکی پيش می برد                       

رنامه ريزی اعزام افراد شرور به سلولهای انفرادی           عالوه بر آن با ب      
وايجاد دعواها و کشاکش ها قصد کشتن زندانيان سياسی خصوصًا                    

افشای .  اکبر گنجی، ناصر زرافشان و برخی ديگر از زندانيان را دارد             
توطئه قتل اکبرگنجی توسط يک قاچاقچی مواد مخدر، در شرايطی که               

 برد، نشان ديگری است از توطئه       اکبر گنجی در اعتصاب غذا بسر می      
  . ها و طرحهای حساب شده دستگاه آدم کشی قضايی

در عين حال وضعيت بسيار دردناک وخطرناکی که در رابطه با                               
اعتصاب غذای زندانيان سياسی خصوصًا آقای دکتر ناصر زرافشان،              
اميد عباسقلی زاده وديگر زندانيان سياسی در اوين و گوهر دشت                      

و احتمال مرگ تدريجی زندانيان سياسی اعتصابی اين                جريان دارد     
هشدار را به همه مردم ايران ، نهادهای حقوق بشر وطرفداران حقوق            
انسانی می دهد که بايد اقدامات خود را برای آزادی فوری و بی قيد و                 

نامه های ارسالی به ناصر        .  شرط همه زندانيان سياسی تشديد کنند           
گر زندانيان توسط خانواده های زندانيان         زرافشان و اکبر گنجی و دي        

سياسی و قربانيان قتلهای زنجيره ای و گروهی از آزاديخواهان و                      
برای پايان اعتصاب غذا ، همه و همه نشانگر بيم و هراسی است که                  
خانواده ها از امکان صدمات جبران ناپذير به سالمتی و جان زندانيان             

  .اعتصابی دارد 
 راه کارگر ضمن هشدار به سران           –بی ايران     سازمان کارگران انقال   

حکومتی در سازمان دادن طرحهای جنايتکارانه عليه زندانيان سياسی         
، رژيم اسالمی رامسئول هرگونه صدمه به جان و سالمتی زندانيان                   

و از زندانيان سياسی اعتصابی مصرانه تقاضا دارد            .  سياسی ميداند    
و قربانيان قتلهای سياسی و         که پيام خانواده های زندانيان سياسی             

مردم ايران  و . آزاديخواهان ايران را برای پايان اعتصاب غذا بپذيرند  
جهان پيام شما را به جان و دل شنيده اند و بيش از هر چيز به                                   

  . سالمتی شما برای ادامه مبارزه برای آزادی و برابری نياز دارند 
های آزاديخواه و بشر     سازمان ما در عين حال همه مردم ايران ، نهاد            

دوست ايرانی و بين المللی را فرامی خواند که تمام تالش خود را                          
برای آزادی فوری و بی قيد و شرط همه زندانيان سياسی و عقيدتی                    
در ايران فراهم کنند و نگذارند که جانيان حاکم بر ايران فرزندان                           

کومتی آزاديخواه و حق طلب آنان  را بيش از اين بخاطر حفظ قدرت ح              
  . قربانی کنند

    ژوئن23        زنده باد برابری–  زنده باد آزادی       
   راه کارگر–کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  

                                                                                         

  پایان اعتصاب غذا                  
  
ــا چهــار دلــيل و    ه مانگــونه کــه در چهــار پــيام پيشــين یــادآور شــدیم، ب

  : خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زدیم20خواسته ی مشخص زیر از 
 اعتـراض بـه برگـزاری انـتخابات نمایشـی، غيـر آزاد و غيـر دمکراتيک          -1

  ریاست جمهوری و تحریم انتخابات
ــو     -2 ــم جمه ــوق بشــر از ســوی رژی ــت حق ــدم رعای ــه ع ــراض ب ری  اعت

  اسالمی
   آزادی قلم و بيان و عقيده-3
   آزادی بی قيد و شرط همه زندانيان سياسی و عقيدتی-4
  

 روز ادامه 10 خـرداد مـاه به مدت       29ایـن اعتصـاب غـذا تـا روز یکشـنبه            
ایـنک بـه دلـيل درخواسـت شخصيت ها و گروههای آزادیخواه و              . یافـت 

د پایان می   طـرفدار حقـوق بشـر، به صورت موقت به اعتصاب غذای خو            
  .دهيم

امـا دربـاره ی هـدف اصـلی ایـن اعتصاب غذا یعنی اعتراض به برگزاری             
انتخابات غير دمکراتيک و فرمایشی،  کافی است به نظرات سه نفر از             
کاندیـداهای مـورد تایـيد حکـومت؛ آقایـان کروبـی، معـين و رفسنجانی                

ایـن سـه کاندیـدا بـا صـراحت اعـالم کـرده انـد کـه نيروی                   . تـوجه شـود   
نظامـی سـپاه و شـبهه نظامـی بسيج و ناظرین شورای نگهبان با یک                
سـازماندهی مشـخص در انـتخابات دخالت کرده و آقای احمدی نژاد را              

  .به دور دوم کشانده اند
از . مطابـق دیدگاه این کاندیداها، انتخابات مخدوش و تقلبی بوده است  

ــی، سياســی      ــد ارزش حقوق ــتایج آن فاق ــتخابات و ن ــن ان ــا ای ــر م  و نظ
 کاندیدا 1000زیـرا بـا دخالـت شورای نگهبان بيش از     . دمکـراتيک اسـت   

همچنـين بـه دلـيل سـاختار غير دمکراتيک و رفتار            . رد صـالحيت شـدند    
ــوق     ــاده ی حقـ ــر و اعـ ــرایط برابـ ــان شـ ــران، امکـ ــتبدادی حکومتگـ اسـ

به همين دليل سپاه پاسداران با اداره و کنترل         . شـهروندی وجـود ندارد    
دا و سـيما سـعی کـرده بـا برگـزاری یـک نمایش               شـورای نگهـبان و صـ      

ــای     ــه پ ــاذب، بخشــی از جــوانان و نوجــوانان را ب انتخاباتــی و رقابــت ک
اما سازوکار انتخاباتی را به گونه ای تنظيم        . صـندوق های رای بکشاند    

  .از صندوق بيرون آید" فاشيستی"نماید که در نهایت کاندیدای 
ــين مخالفــان جمهــوری اســالمی تحــت هــيچ شــرایطی   ــيجه ی چن  نت

زندانيان سياسی که به    . انـتخابات غيـر دمکراتيکـی را نخواهند پذیرفت        
صـورت دسـته جمعـی دسـت به اعتصاب غذا زده اند از پيش درباره ی                 
دخالـت ولـی فقيه رژیم و نيروهای نظامی و شبهه نظامی در انتخابات       

ریم بـه همـين دليل از مردم دعوت کردند که انتخابات را تح            . آگـاه بـودند   
اما کسانی که اینک انتخابات را مخدوش می دانند همان هایی            . کنـند 

هسـتند کـه مردم را دعوت کردند تا تنور انتخابات را به نفع ولی فقيه و             
در واقـع از مردم خواستند که در یک انتخابات          . احمـدی نـژاد گـرم کنـند       

 بـرای مـثال آقـای معـين در پایان انتخابات          . غيـر دمکـراتيک حضـور یابـند       
در روزهـای پایانـی انـتخابات بـه ناگاه اراده ای قاهر برای            : گفـته اسـت   

پيـروزی یـک کاندیـدای خـاص و حـذف کاندیداهای دیگر به ميدان آمد و                 
بـاب سـازماندهی برخـی نهادهـای نظامـی و حمایت دستگاه نظارتی              
انـتخابات را گشـود تا حقوق مسلم نامزدهای دیگر را در انتخابات مورد              

  .هدف قرار دهد
ــا ی          ــت ه ــن دخال ــر ای ــنی اث ــه روش ــواند ب ــی ت ــر کســی م ــروز ه ام

  .سازماندهی شده را در انتخابات ببيند
بخشی از سپاه در انتخابات دخالت     : همچنـين آقای کروبی گفته است     

کـرده اسـت و من معترض این امر هستم و خواستار جوابگویی مراجع              
يرد و به   ایـن نمـی شـود که بسيج پول بيت المال را بگ            . ذیـربط هسـتم   

مــن عقــيده دارم کــه دخالــت عجــيب و . نفــع افــراد وارد انــتخابات شــود
  .غریبی در انتخابات شده است

ایـنک معلـوم شده است که اعتصاب غذای ما به حق بوده و انتخاباتی               
. کـه سـپاه پاسـداران سرنوشت آن را ورق می زند ارزش شرکت ندارد          

در جمهــوری . زیــرا حقــوق واقعــی ملــت زیــر پــا گذاشــته شــده اســت  
اسـالمی دمکراسـی و رای ملـت بـه بـازی گـرفته مـی شـود و حقوق                    

ما در هيچ شرایطی نمایش انتخاباتی و تتایج        . بشـر رعایـت نمی شود     
  .آن را نخواهيم پذیرفت

  
  کميته اعتصاب غذا   -  زندانيان سياسی زندان اوین

  
  20/ 06/ 2005،  دوشنبه                    
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    دیدگاه                               
   
  

 !؟ آيا مردم از ترس مرگ به تب راضی ميشوند
 

  رسول  آرام                       
 
 

به روى احمدى نژاد نماينده قشری ترين                "  توپخانه دشمن  "وقتی   
وقتی قشری ترين جناحهای رژيم      !!  جناحهای رژيم  نشانه رفته است       

دست هم داده و با تقلب      برای ابقای رژيم قرون وسطايی خود دست در         
، نامه پراکنی ؛ افشای دستان کثيف يکديگر ، مردم را در مقابل دو                      
چهره خبيث ، يکی با پرونده ای آنچنان آلوده و سابقه ای جنايتکارانه              
و آن يکی متحجر ؛ با سياست وعملکردی فاشيستی تر قرار ميدهند ،               

 آيا مردم به تب راضی خواهند شد؟
الت رهبری در اين برهه از انتخابات که                              تقلب آشکار و دخ            

ورشکستگی رژيم  حتی برای کوته بين ترين  رای دهنده هم روشن                   
بود؛  نشان داد که آنها ميتوانند يک رای را به صد رای تبليل نمايند                      

قدرت "  اثبات آن  نياز به         .وهيچ بنی بشری نميتواند آن را ثابت کند           
 .دارد" الهی

بار رزيم با برنامه ريزی بزرگی وارد ميدان           واقعيت اين است که اين        
ابتدا حذف باصطالح اصالح طلبان با سياست          .  کارزار عليه مردم شد     

تکرر کانديدهای اصالح طلب  وسپس حذف معين و تاييد مجدد او با                    
قيچی کردن کوپالش ، و وارد کردن مهره اصلی خود رفسنجانی و د ر               

با يک اشاره ابرو    .    روشن بود   نتيجه  .    کنارش امثال احمدی نژاد ها       
احمدی نژاد بيشتر از همه آنکسانی که اختالفاتی جزيی با رهبريبت                   

 .داشتند رای مياورد
حيله اول بدون واکنش انقالبی مردم و فقط با  افشاگری کروبی  از                        

برنامه دوم موزيانه تر از پيش با             .  فرزند خامنه ای فروکش ميکند        
از يکسو احمدی نژاد بعنوان جناح       .ودتهديد وارعاب مردم شروع ميش     

فناتيک ، ضد زن ، ضد زن تر از رفسنجانی؛ ضد حزب ، ضد حزبی تر 
از رفسنجانی پا به ميدان کارزار مصنوعی انتخابات در دور دوم                           

يعنی ميتواند  .  او با بيرون مرزها با تلفن موبايل تماس دارد            .  ميشود  
من حتى  "  او ميگويد .گروههای تروريستی را به راحتی سازمان دهد         

تا بدينوسيله اعمال    ".    آدرس محل و شماره موبايل آنها را مى دانم             
 . قدرت خود را در همه عر صه ها گوشزد کند

مردم :"  ضديت خود با تشکل و احزاب را چنين اعالم ميدارد            .  احمدى
 ." انقالب را مى خواهند، مطلقا حزبى و جناحى نيستند

ه نمايندگان مردم نيستند و همه با تقلب           احمدى نژاد، مجلس هفتم   ک        
موجب اميدوارى   "  وحيله وارد همين مجلس آخوندی شده اند را                     

بسيارى از مردم با وضو و نيت الهى          :"  دانست و گفت  "  فراوان ملت 
پاى صندوق هاى راى حاضر شدند و به نمايندگان مجلس هفتم راى                   

 ". دادند
نمى دانم وزارت         "  او با خط ونشان کشيدنهای بسيار و اينکه                     

نشان داد اگر    "اطالعات و آشور و نيروى انتظامى ما چه مى آنند؟                 
مردم به وی رای دهند ؛ با رياست جمهوری او همه چيز عوض                             

درباره آزادى هاى اجتماعى او پاسخ خبر نگار آمريکايی            .  خواهد شد 
". پاسخ او برای خبرنگار خيلی سنگين بود       "  را  هم داده وگفته است      

وی  برای   . ما از حمله آمريکا و تحريم نظامی هم ترسی نداريم                 يعنی
اينکه آب پاکی را بر روی دست همين احزاب فرمايشی بريزد                                  

من اين ادبيات را قبول       "  ؛صراحتا  درمورد سهم خواهى احزاب گفت         
 ." ندارم

 " در زمينه افشاگری هاعليه خودش  اعالم کرد
با اين فضا امنيت    ".  ريست است فالنى آدمكش و ترو   " به يكباره گفتند    

اگر خيال آرده اند من با اين حرفها از                    .براى آسى باقى نمى ماند         
من اين باندها را مى        .  صحنه بيرون مى روم، حتما اشتباه آرده اند             

 ".شناسم و آدرس و شماره تلفن آنها را هم پيدا آرده ام
دانجا وقاهت وبيشرمی او  ونمايندگانش در خليفه سرای اسالمی تا ب                

پيش رفت که به مسخره گرفتن زنان پرداخته ونشان داد که از نظر                      
 !!!! آنان زن فقط بدرد رختخواب ميخورد

زنان تاج سر همه ما           :"  او  درباره حضورزنان در آابينه  گفت                  
اين جمله او، خنده اآثر مردان حاضر درجلسه را در پى                       ".  هستند
 . داشت

اين را توهين به .ى بشدت مخالفمبا اين حرفهاى مصنوع: "و ادامه داد
دراين هنگام يكى از     ".  زنان مى دانم آه مثال سه زن به آابينه بيايند              

 . تا چهار تا جا دارد: نمايندگان گفت
 .........متعاقب آن، تمامى جانيان  خنديدند

بی پروايی چنين کانديدای رياست جمهوری  در ارايه برنامه های                        
ه ميبيند در خوشبينانه ترين فرض و با          ارتجاعی خود در حالی است ک      

 29عنايت به همين رای گيری که سراپا شيادی و حقه بازی است از                   
وی قاعدتا  .   ميليون را به او تعلق دارد             6ميليون رای چيزی حدود        

ميبايد بيشتر به شعارهای عوامفريبانه اتکا نمايد تا نيروی بيشتری را            
وه ای که او در پيش گرفته و             تبليغات به شي   .  برای خود بسيج نمايد     

واقعيت های جامعه و انزجار مردم از اينگونه سياست ها نشان ميدهد             
 .کاسه ای زير نيمکاسه قرار دارد

 وقتی کمی به قضايا دقت کنيم متوجه  خواهيم شد که انتخاب او حتی                  
و بعيد  .  با رای ساختگی هم بزرگترين دردسر رژيم اسالمی خواهد شد          

از سوی ديگر      .  توده ای را در پی داشته باشد                نيست که خيزش         
ارگانهای بين المللی و حتی ارتجاعی هم در مقابل او کوتاه نخواهند                   

 .امد
از سوی ديگر خامنه ای که رهبری همه اين رياکاريها را بعهده دارد                 
همواره تاکيد بر حضور گسترده مردم در انتخابات کرده تا از اين                          

 . خريده باشدرا" حقانيت" طريق برای خود
از اينروست  .  با اننخاب احمدی نزاد بدست نخواهد امد       "  حقانيت"  اين

که همه ارگانهای سرکوب و باندهای رژيم خود را هماهنگ کرده اند                 
گذشته از اختالفاتات فاحشی که بين جناحهای درونی رژيم وجود دارد             

ر ادامه حکومت را برای مدت چها     "  حقانيت  "  ؛ با رای به رفسنجانی      
 .سال ديگر تضمين نمياند

از اينروست که همسر رجايی هرگونه وابستگی احمدی نژاد را با                        
اشخاص و گر    ,خانواده خود تکذيب ميکند؛ هادی خامنه ای ، معين                 

حمايت خود را از            "  اصالح صلب        "وههای مختلف باصطالح            
رفسنجانی اعالم کرده اند و فردا هم انتظار ميرود که  نيروهای راست              

 حزب توده و همپالگيهايش از رفسنجانی حمايت کرده ،  سعی                       مثل
اما مردم   .  دارند اين نمايش مضحک و تهوع آور را مهييج کنند                        

بيائيد  دست در      .  ميتوانند بساط اين خيمه شب بازی را بهم بريزند                 
با انتخاب هاشمی يا     .  دست هم اين  انتخابات فرمايشی را تحريم کنيم             

مشکلی از مشکالت عديده مردم حل نخواهد شد احمدی نژاد هيچ گونه 
بلکه رژيم  اگر از آرای زيادی برخوردار باشد سعی خواهد نمود                      .  

خويشتن را دارای مشروعيت مردمی جا بزند و از ابعاد انزوای بين                   
  .المللی خود بکاهد 
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  دیدگاه                                      
  

  
 پايان بناپارتيسم

 
 

حمد زاهدی لنگرودیا  
 
 

 خرداد روی داد اتفاق        27آنچه در ایران، به هنگام انتخابات           
از .  غریبی بود که به هر حال می بایست روزی روی می داد              

آن رو که با تمام فراز و فرودهای دودهۀ گذشته، در بطن نظام              
ۀ بورژوازی در   توتاليتر جمهوری اسالمی طبقات و آن هم  طبق         

نمایندۀ مشخص این طبقه،     .  حال شکل گيری بود و هست        
تنها باند درون رژیم در سال های گذشته است که امکان البی     
مستقيم با مافيای سرمایه داری جهانی و فرستادگان کاخ               
سفيد را داشته و با در دست گرفتن دوبارۀ قدرت این امکان                

ن هاشمی   خاندا.  برایش بيش از پيش مهيا می شود                
رفسنجانی، با در دست داشتن هژمونی بورژوازی نو خواسته          
. در ایران امروز خود را در برابر یک نبرد دشوار قرار داده است               

در سوی دیگر نبرد، که با کشيده شدن انتخابات به دور دوم و              
باال آمدن رفسنجانی و احمدی نژاد، اوج گرفته است، جناح               

رفته که با دستمایه قرار دادن         پنهان و مافيایی قدرت قرار گ        
مذهب، به عنوان ایدئولوژی سياسی، به دنبال کسب قدرت            

این جناح که . اقصادی و بهره برداری از رانت های موجود است     
با در پيش گرفتن روندی پوپوليستی، امروزه با جذب حمایت              
اقشار فرودست اجتماع و همچنين خورده بورژوازی گسسته و   

ان، که یک سر در بازارتهران و بازارهای             نامشخص امروز ایر   
بزگ شهرستان ها و ميادین فروش کاال دارد و سر دیگر در                  
حجره های انجمن حجتيه و طلبه های مرفه آن، و بازوهایی               
چون سپاه پاسداران و شورای نگهبان را در اختيار گرفته                    

می کوشد با فتح قوۀ مجریه به آرزوی دودهه ای                   .  است
 گرفتن تمام حاکميت جامعه عمل              خویش در به دست        

ناکارآمدی دستگاه اداری، ناشی از فساد اقتصادی         .  بپوشاند
مدیران کل، تا سطح معاونين وزیر در دولت های گذشتۀ                    
هاشمی و خاتمی که غالبًا مدیران کارگزارانی ناميده می                
شوند، مهمترین نقطۀ ضعف کارگزاران و هاشمی بوده و                  

جانی این روزها از حمایت        با اینکه هاشمی رفسن      .  هست
گسترده ای برخوردار گشته، اما در الیه های زیرین اجتماع،              
اجماعی ناپيدا و عظيم، توازن را به نفع احمدی نژاد متمایل               

  .می کند
آنچه پيش آمده این که با وجود حمایت کارفرمایان و انجمن                 
های صنفی و بنگاه های اقتصادی کالن از هاشمی، همين              

نی روشنفکران و فعاالن سياسی دیگر گرایش ها         طور پشتيبا 
از وی، از آنجا که هيچکدام به او به عنوان اصلح و نمایندۀ                     
راستين و آورندۀ آزادی نمی نگرند، خود به خود هاشنی از                 

به عنوان نمونه به این      .  پشتوانۀ چندان قوی برخوردار نيست     
چند خط از بيانيۀ اساتيد دانشگاه صنعتی شریف می شود               
اشاره کرد که موضع طيف عظيمی از مدافعان امروزی                      

امضاآنندگان اين  :  ...هاشمی را به خوبی مشخص می کند         
بيانيه، ضمن هشدار نسبت به خطرى آه آشور عزيز ايران را            

آنيم آه براى جلوگيرى از سيطره         آند اعالم مى   مى تهديد
 تواند عين حال ابتر آه مى      تام و تمام يك ديدگاه بسته و در          

 هاى المللى به پرتگاه     آشور را از جنبه داخلى و نيز بين            
رفسنجانى راى      خطرناك بكشاند، به آقاى هاشمى                 

هايمان نسبت    ديدگاه رغم تفاوت  اين راى آه به    .  دهيم مى
شود  به نظرات و عملكرد آقاى هاشمى به ايشان داده مى             

نيست بلكه راى از سر دلسوزى براى آشور و          راى به شخص  
و جالب این که در هيچ بيانيه       .  اى تاريك است    از آينده  حفظ آن 

از هيچ فرد و یا جناحی به این صراحت چنين گفته نشده                    
در حالی که رای دهندگان شش ميليونی به احمدی          ...  است

نژاد هيچ کدام چنين نمی پندارند و تنها با اعتقاد و از سر                     
ای قبول و پذیرش دیدگاه تماميت خوئاه و اصولگرای وی ر                  

مسئوليت .  خودرا به نفع احمدی نژاد در صندوق می ریزند              
تمام فجایع در بيش از دو دهۀ گذشته در ایران، از ادامۀ جنگ               

... گرفته تا ترورهای بيرون مرز و کشتار زندانيا سياسی و                  
و یا اینکه به    .  بخشی، مستقيمًا بر عهدۀ هاشمی می باشد       

 در سال های گذشته     پادارندۀ نيمه ارتش لمپن پرولتاریایی که     
به نام انصار حزب اهللا و در قامت گروه های فشار همواره،                   
کارکردی تخریبی و ارعاب آميز داشتن، هاشمی رفسنجانی           

با تمام این ها نه تنها امروز رای دادن به وی تنها گزینۀ                  .  بود
موجود نيست، بلکه حذف هر دو شق مافيایی باید در دستور             

 خرداد  27انتخابات  .  ر داشته باشد   کار گروه های پيشرو قرا      
نشان داده که راه اصالحات جوابگوی خواست اکتریت خاموش         

آن چه به چشم می       .  برای دستيابی به دموکراسی نيست      
توان دید، پایان بناپارتيسم پدر خوانده و آغاز عملکردهای                  

با اینکه احمدی نژاد       .  فاشيستی اسالمی آبادگران است      
فقير و فرصت طلب ها پيش می تازد،         سوار بر موج توده های      

. اما در انتخاباتی که روز شنبه نتيجه اش را می شنویم                     
تضاد .  پيروزی از آن طبقه ی به ظاهر پشتيبان او نخواهد بود             

حاصل ميان توده ها نقش اساسی در روند تنایج این انتخابات            
تنها تضاد در باال تشدید       .  بسته و فرمایشی نخواهد داشت      

. تا ممکن است روند خونباری به خود بگيرد             می شود و ح     
روندی که در نهایت موجب فتح قله های قدرت توسط ملت                

و یا اگر زودتر تدبيری برای آن اندیشه نشود،               .  خواهد شد 
  .همگان را به کام نيستی خواهد کشانيد
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   چهار تيرگرامی باد           
  
  " راه کارگر"  سالروز تولد     

  
 ، چند ده نفر از زندانيان سياسی چپ دوره           1358 تير   4در روز   

ستم شاهی، که با انقالب مردم ایران از زندانهای رژیم پهلوی           
رها شده بودند ، گرد هم آمدند تا بر مبنای اشتراکات فکری و              

پایه )  ته بود    به بعد شکل گرف    54که عمدتًا از    (  سياسی خود   
بخش اعظم  .  های یک جریان نوین کمونيستی را پی بریزند           

این بنيانگذاران ، در دهه چهل و پنجاه، مشغول مبارزه                       
سياسی ، صنفی، فرهنگی و بعضًا چریکی با رژیم استبدادی          

  . و وابسته به امپریاليسم محمد رضا پهلوی بودند 
ق ، سازمان   ،  سازمان چریکهای فدائی خل     "  گروه فلسطين   "  

جریاناتی بودند که پایه    "  ستاره سرخ   "  مجاهدین خلق و گروه     
این کادرها در درون    .  به آنهاتعلق داشتند    "  راه کارگر "  گذاران  

" زندان، حول مرزبندی با حزب توده ، استقالل از بلوکهای                  
، مرزبندی با مشی چریکی جدا       "  سوسياليسم واقعًا موجود    
 اقتصادی ایران به مثابه     – احتماعی   از مردم و تحليل مناسبات    

که عميقًا به امپریاليسم        (  یک فرماسيون سرمایه داری          
بتدریج بهم نزدیک   )  جهانی به سرکرده گی آمریکا وابسته بود       

شده و حول این اشتراکات، در درون زندان به بحث با نحله                  
آنها پس از رهایی از چنگ           .  های فکری دیگر ميپرداختند         

دست پرتوان زحمتکشان ایران، بالفاصله در       ساواک جهنمی ب  
تحليل از انقالب ایران و رژیم نو پای جمهوری اسالمی نيز به               
توافق رسيده و تقریبًا جزو معدود جریانات سياسی بودند که             
با اعالم شکست انقالب بهمن، رژیم اسالمی را یک رژیم                 

  .ارتجاعی و ضد مردمی ارزیابی نمودند
ر آنزمان نوعی شنا خالف جریان آب بود         که د  -این تحليل دقيق  

 در شرایطی ارائه می شد که بخش اعظم نيروهای                       –
سياسی کشور، در توهم نسبت به ماهيت رژیم نوپا بسر                 
برده و شماری از آنها مشغول ائتالف و همکاری با کاست                  

پس از اعالم    "  راه کارگر "  بنيانگذاران  .  روحانيت حاکم بودند     
، شروع به انتشار       58 تير     4ر   رسمی تأسيس سازمان د       

شرایط .  "  سلسله مباحثاتی بصورت کتاب و جزوه نمودند            
فاشيسم ،  "  و  "  درباره تئوری پيشاهنگ     "  ،    "  عينی انقالب 

از جمله این آثار بودند که      )  در پنج جلد  !      (  کابوس یا واقعيت؟  
به سرعت ، موجبات رشد نفوذ فکری راه کارگر در ميان                      

 نيز هفته نامه راه کارگر      58از آذر   .  اهم نمود   مبارزین  چپ را فر    
شروع به انتشار نمود که بنوبه خود سهم به سزایی در                     

راه کارگر  .  افشای رژیم نوپا و جریانات راست مدافع آن داشت          
یکسال پس از تأسيس، بدل به نيروئی با چند هزار عضو،                   
هوادار و دوستدار شد که در سراسر ایران، مشغول پاشيدن             

اما متاسفانه  .   آگاهی، آزدیخواهی و برابری طلبی بودند          بذر
 ، این پروسه     60برقراری اختناق هولناک پس از سی خرداد           

رشد را متوقف نمود و ضربات هولناکی بر پيکره سازمان نوپای           
در جریان کشتار زندانيان سياسی در فاصله           .  ما فرود آورد      

انگذاران ، اعضا و    ، راه کارگر صدها تن از بني       67 تا   60سالهای  
هواداران خود را از دست داد که در ميان آنها حدود پنجاه کادر،             

از ميان جانباختگان ، ده     .  زندانی سياسی زمان شاه بودند ک     
از جمله دبير   .  نفر در کميته مرکزی سازمان عضویت داشتند          

اول کميته مرکزی سازمان در جریان این سالخی ها جان                  
ن ضربات وحشتناک و توقف موقت انتشار       اما به رغم ای   .  باخت  

 62نشریه راه کارگر ، سازمان ما توانست ابتدا در طول سال               

 ماهنامه  63 نشریه منطقه ای و سپس از فروردین            12حدود  
سراسری خود را منتشر نماید که با انتشار یک فصلنامه                   

باآغاز فعاليت رادیوی سازمان     .  تئوریک بصورت کتاب توأم بود        
  راه کارگر توانست فصل جدیدی از فعاليت های              65  در پائيز 

  .خود را آغاز کند
 سال، هيچگاه از بازنگری در            26سازمان ما در طول این            

 با نقد گرایشات    61ما در سال    .    اندیشه های خود غافل نبود    
پوپوليستی خود، همه توان خویش را صرف سمتگيری بسوی          

ست و کار آنها     کارگران و زحمتکشان و استقرار در محيط زی           
سازمان کارگران  "   نام    62در همين راستا در سال        .  نمودیم  

آزادی "پذیرش شعار    .  را برای خود برگزیدیم       "  انقالبی ایران    
لغو کامل هر   "  و نيز   "  بی قيد و شرط اندیشه ، بيان و تشکل         

 60تحول دیگری بود که در اواسط دهه         "  نوع شکنجه واعدام    
  .به آن نائل آمدیم 

فانه این تحول، سبب نقد به موقع بورکراتيسم و فقدان            متاس
دمکراتيسم درون تشکيالتی، نشد ، لذا این کمبود فاحش،              
سبب بروز انشعاب در تشکيالت خارج از کشور سازمان ما در             

 شد که طی آن دهها تن از کادرها واعضای سازمان،            67سال  
ک بودن  این انشعاب وا خراجها، عليرغم دردنا     .  از آن جدا شدند   

آن، سبب بروز تحوالت دمکراتيک مثبتی در سازمان ما با هدف           
برگزاری اولين   .  نقد سنتهای بوروکراتيک و استالينی شد           

 و انتخابی شدن کميته        1370کنگره سراسری سازمان در        
مرکزی، که  در سالهای بعد با حق ایجاد فراکسيون نظری و               

مله تحوالت  نيز تبعيض مثبت به نفع زنان، تکميل شد، از ج              
ما .    مثبتی بودند که سبب رشد کيفی راه کارگر گردید                  

 به نقد خود بر کشورهای به اصطالح             70همچنين از سال      
سوسياليستی ، عمق بيشتری داده و اعالم کردیم که تجربه           
بکار گرفته شده در این کشورها، ربطی به اندیشه های                   

ی مارکسيستی که سوسياليسم را از دمکراسی و آزادیها             
بدون شک  .  بی قيد و شرط ، جدائی ناگذیر می داند، ندارد              

این تحوالت مثبت ،باید باز هم ادامه پيدا کند تا قادر گردد در                 
کنار دیگر مبارزین سوسياليست و کارگران پيشرو در جهان ،             

جهنم فقر و نابرابری و جنگ      (  بار دیگر در برابر بربریت سرمایه       
نقالبات سوسياليستی و     موجبات عروج مجدد ا      )  و کشتار  

  . رهائی بخش را فراهم کند 
ما در گذشته، اشتباهات و کمبودهای بسياری داشتيم ودر              

اما در همه حال،    .  آینده هم ممکن است ، از آنها بری نباشيم         
به خون صدها جانباخته راه کارگری و ميليونها مبارز چپ و                  

ز کمک  آزادیخواه در چهان سوگند یاد می کنيم که یک لحظه ا           
کارگران و زحمتکشان ایران و جهان غافل          "  خود رهایی "  به  

نباشيم و تا آخرین نفر و تا آخرین نفس، شانه به شانه آنها                  
. آزادی و برابری، مبارزه کنيم        :  برای آرمانهای نيکوی بشری      

  ! با اميد به استواری همه ما در این راه سترگ 
  
  

  سيس راه کارگر  تير سالروز تأ4   خجسته باد         
 ، زنده باد سوسياليسم     زنده باد آزادی           

  
  )راه کارگر (کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

                                                                                    

                     


