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 اعالميه کميته مرکزی سازمان          
 درمورد نتيجه انتخابات نمايشی رژيم 

 
سرانجام دستگاه واليت رژيم جمهوری اسالمی با بکارگيری                     

 ، اتکاء به تقلبات گسترده و سازمان يافته          انواع طرفندها و با    
صندوق های  رأی         واليت را از     يکی از کانديداهای ذوب در         

به "  قدرت مجريه     "  ن ترتيب با سپردن         و به اي    .  بيرون کشيد  
دست کارگزاری بنام احمدی نژاد ، دستگاه واليت گام نهائی را                  
برای قبضه همه قوا و يا به تعبيری تحقق واليت مطلقه درمعنای             

 .به انجام رساند"  يکدست " کامل وشکل دادن به حاکميتی 
   2بقيه در صفحه                                

===== ================================  

  چه کسانی در قبال آينده ايران مسئولند؟
  

    الله حسين پور                           
  

) انتصاب، شعبده بازی، نمايش و يا هر لقب ديگر         (يک هفته از انتخاب     
يک هفته حسرت و       .  يک هفته بهت و حيرت        .  احمدی نژاد می گذرد      

وايای نهفته در حرکت ها و نقشه های جناح          حاال بسياری از ز   .  وحشت
پشت پرده های اين         .  حاکم در چند ماهه گذشته آشکار شده است                    

  . نمايشنامه  افشا شده و مابقی نيز کم کم به روی صحنه می آيد
  3                                 بقيه در صفحه 

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

  ! چگونه  شهردار ، رئيس جمهور شد ؟  
  

    آرش کمانگر                               
  

تقريبًا هيچکس در صفوف اپوزيسيون ، پيش بينی نمی کرد که سر                       
انجام در معرکه مضحک انتخاباتی رژيم ، از درون جعبه مارگيری ،                     

  .دفاالنژ دست چندمی چون محمود احمدی نژاد بيرون بياي
  4                   بقيه در صفحه                                         

  

  ! تيرمی رسد١٨ ،اه بگشائيمر   
  

  6در صفحه             اميرجواهری لنگرودی         
  

         

  !زندانيان سياسی را فراموش نکنيم   
  

می، خالد  بيش از يکماه  از اعتصاب غذای حجت زمانی ، جعفر اقدا                     
حردانی و بينا داراب زند می گذرد و وضعيت جسمی اين زندانيان                            

اين در حاليست که اکبر گنجی در        .  سياسی زندان رجايی شهر می رود        
زندان اوين و در سلول انفرادی در اعتصاب غذا بسر می برد و ناصر                   
زرافشان پس از دوره ای طوالنی از اعتصاب غذا، در حالت اغماءو بی      

  .به بيمارستان منتقل و عمل جراحی کليه را روی انجام داده اندهوشی 
  10                                      بقيه در صفحه 

  ---------------------------------------------------------------  
" بابک " گزارشی از مراسم بزرگداشت    

13 در صفحه              !      در آذربايجان   
  --------------------------------------------------------------  
     12      صرسول آرام     !حمدی نژاد ، گرگ صحنه سيرکا
  ------------------------------------------------------------  
را "  مختار مای   "   کارزار بين المللی در دفاع از         

  11ص                  ی اميدوار  گل     ! جدی بگيريم 
   ---------------------------------------------------------------  

  10ص   از کارگران ايران خود رو ديزل حمايت کنيم 
  -----------------------------------------------------------------------  

      

  بيانيه کميته مرکزی سازمان     
  

کميته "   درمورد خروج از
"اتحاد عمل برای دموکراسی

 8 در صفحه             
 دانشجو در ايران گفتگو با چند 
 

  14 در صفحه                 

       

  
  )راه کارگر ( ازمان کارگران انقالبی ايران  خبری کميته مرکزی س–  نشريه سياسی               
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     ادامه از صفحه يک     
  
        

  ...درمورد نتيجه انتخابات           
  

همانگونه که واقعيت ها هم نشان داد تحقق چنين هدفی بدون                     
توسل به تقلبات گسترده وطرح عوام فريبانه پاره ای از مطالبات             
مردم وباآلخره بدون جراحی درون حکومتی و افزايش تنش های          

ای کودت"  اقدامی که بدرستی به عنوان                   .  آن ناممکن بود       
و بهم زدن قاعده بازی درميان جناح های حکومتی               "  انتخاباتی
  . تلقی شد

آن چه که رژيم را وادارساخت که اين چنين تن به رسوائی تقلب                 
و طرح  شعارهای عوام فريبانه برای جلب آراء بخشی ازمردم                  
بدهد، جز نگرانی از دامنه گسترده تحريم و افزايش فشارهای                   

درعين حال برمال شدن اقدامات          .   نبود  بين المللی ناشی از آن         
گسترده دستگاه واليت برای جهت دادن به آراء ودستکاری آن                 
برای تأمين پيروزی وتأمين باصطالح مشروعيت درانظار داخلی          

وخارجی،نشان دهنده  هم نگرانی رژيم از کثرت دامنه تحريم                      
کننده گان بود وهم حقانيت ودرستی رويکرد تحريم را بعنوان                    

ها گزينه درست در برابر يک انتخابات نمايشی و مبتنی برتقلب            تن
  .وفريب باثبات رساند

 گرچه هدف تمرکز قدرت در بيت رهبری، هدفی جزکنترل دامنه              
بحران موجوديت و سرکوب و کنترل جامعه مدنی و مخالف                         
حاکميت ندارد، اما درهمان حال هم بدليل انطباق قدرت واقعی و                

ت شدن حکومت و در نتيجه مسدود               صوری وباصطالح يکدس    
شدن راه گريز از پاسخ گوئی مستقيم، ونيز بدليل انبوه وعده                      
های غيرقابل تحققی که در جريان انتخابات برای جلب نظرمردم              
داده، و بخاطر افزايش شکاف های درونی و خودزنی های                           
صورت گرفته و باألخره تشديد فشارهای بين المللی، که                                

تر شدن بحران های سياسی و اقتصادی                 درمجموع باعث حاد     
واجتماعی می گردد، رژيم را عليرغم ماهيت سربکوکرانه و                      
فاشيستی اش در برابر جنبش های اجتماعی و سياسی آسيب                     

  .پذير تر وشکننده تر کرده است
 يکی ازداليل شکست  اصالح طلبان حکومتی وغيرحکومتی،                 

از سوی آنها و     بکارگيری سياست های فالکت آفرين نئوليبرالی          
بی اعتنائی کاملشان به افزايش شکاف های طبقاتی و مطالبات                 
معيشتی اکثريت بزرگ مردم مزد وحقوق بگير و بيکاران                             
وزحمتکشان واقشارآسيپ پذير، به بهانه تؤسعه سياسی                             

سياستی که تماميت خواهان  با مهارت وتحت عنوان                              .بود
 از اليه های     باصطالح شعار عدالت اقتصادی برای فريب بخشی         

زحمتکش وجمعيت حاشيه و روستائيان فقير مورد بهره برداری           
اما نبايد فراموش کرد که دستگاه واليت و سرمايه                 .قرار دارند  

داران حامی وی که خود بعنوان دارندگان قدرت واقعی در تمام                  
طول حيات جمهوری اسالمی مدافع اصلی سياست های اقتصادی           

يرغم دادن شعارهائی چون مقابله با          حاکم بر دولت بوده اند،عل       
رانت خواری ، فساد ، تبعيض وپديده آقازاده ها، خود ازمصاديق            
اصلی و مجسم رانت خواری بوده و بخش عظيمی از توليد                           
ناخالص و درآمد نفت و شبکه های مافيائی اقتصاد زيرزمينی و               

قاچاق گسترده را بدون هرگونه حسابرسی تحت کنترل خود                        
ترديد بکارگيری دروغ، عوام فريبی درابعاد جديد،                بی   .  دارند

بنابراين افشاء ماهيت     .  يکی ازمشخصات کارگزاران جديد است        
واقعی اين مستضعف پناهان قالبی واربابان تزوير و ريا ،                             

  .ازاهميت زيادی برخورداراست
نبايد "  انتخابات  "  همچنين به عنوان يکی ديگر از درس های              

لبان باصطالح پيشرو، ملی مذهبی ها        فراموش کرد که اصالح ط      
و نهضت آزادی و بخشی از نيروهای شبه اپوزيسيون دست                       
دردست يکديگر، برای مقابله با جنبش تحريم و داغ کردن تنور                

رژيم سنگ   "  انتخابات"انتخابات و الجرم مشروعيت دادن به              
ودر نتيجه در فراهم کردن وضعيت کنونی                         .  تمام گذاشتند    

گرچه آنها ، با روشن شدن طرفندهای        .   دارند مسئوليت مستقيمی 
رژيم و ماهيت مزورانه رقابتی بودن انتخابات، رسوا شدند اما                 
همچنان بر ادامه همان سياست های  ارتجاعی و ضدمردمی خود            

از همين رو منزوی ساختن کامل اين نيروها                 .  ادامه می دهند    
 و   برای بالندگی حرکت مستقل و واقعا دمکراتيک و راديکال                    

متکی برمطالبات سياسی و اقتصادی و اجتماعی مردم از اهميت             
  .زيادی برخورداراست

  
 !کارگران و زحمتکشان ! مردم مبارز ايران

  
قرارگرفتن يک کارگزار تبهکار و ذوب شده در واليت فقيه در                    

، بی ترديد با هدف تشديد سرکوب جامعه           "  قوه مجريه   "  رأس  
فين نظام حاکم صورت گرفته      مدنی، جنبش های اجتماعی و مخال       

ونفس برآمد آنان می تواند بطوراجتناب ناپذير موجب افزايش                  
دامنه فالکت و بحران اقتصادی، تاريک انديشی و گسترش دامنه            
تبعيضات و بطورکلی نقض حقوق بشر و همچنين افزايش                            
فشارها و تهديد های بين المللی عليه کشور و مردم ايران، بويژه            

اما نبايد فراموش کرد که قبضه کامل              .  ن گردد  انبوه زحمتکشا  
قدرت و کنترل همه قوای کشور بدست ولی فقيه  درعين حال هم               
نشانه ضعف رژيم است وهم موجب شکننده ترشدن نظام حاکم                 

از اين رو برهمه زحمتکشان و مدافعان راستين                   .  خواهد شد  
دمکراسی و عدالت اجتماعی است که بی اعتناء به هرگونه                         

 وتالش های مذبوحانه و تفرقه افکنانه حاکميت، صفوف             نيرنگ
خود را متحد و متشکل کرده و وبا تکيه بردست آوردهای تا                         

نان ، کار ،     "  کنونی خود وبا دفاع هم زمان از پيوند ناگسستنی             
به مقابله با تاريک انديشان و سرمايه داران         "    آزادی و برابری    

تنها .  اند، برآيند       رانت خواری که پوستين وارونه پوشيده                    
مقاومت و مبارزه شماست که تضمين کننده افول شب پرستان و              

 . برآمد صبح است
  
  

     سرنگون باد جمهوری اسالمی              
                   زنده باد آزادی ، زنده باد برابری 

  
  ) راه کارگر (   کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

   ....چه کسانی در قبال آينده          
  

از هر زاویه که به مضحکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران                
بنگریم، تأیيدی بر باطل بودن نه تنها این انتخابات، بلکه رژیم                

 طلب ترین   حتی اگر از زاویه استحاله    .  جمهوری اسالمی است  
دیدگاه ها نگاه کنيم، این رژیم دیگر حتی ذره ای نيز گنجایش               

ی می ماند که تمام شيره اش        "انار"مثل  .  حرکت به جلو ندارد   
کشيده شده و جز دانه های خشک و تيز، چيزی از او باقی                   

  . نمانده است
اما هم چنان هستند کسانی که خيال داشتند به درگاه آن                  

که سر احمدی نژاد از جعبه مارگيری بدر          و حال   .  دخيل ببندند 
آمده است، تمام خشم و عصبانيت شان را بر سر تحریم                     

این ماجرا مرا به یاد پدر و مادرهای          .  کنندگان سرازیر کرده اند    
بدبختی می اندازد که وقتی فرزندشان دستگير و یا اعدام می            
شد، به جای اینکه خشم خود را به طرف رژیمی که با بی                    

وانی را تنها بخاطر پخش یک اعالميه یا نشریه اعدام           رحمی ج 
کرده است، نشانه روند، دوستان فرزندشان را مسبب آن                  

با این حال خشم این خانواده ها بسيار           .  فاجعه می دانستند   
ملموس تر از خشم کسانی است که رژیم جمهوری اسالمی            
را گذاشته اند و تحریم کنندگان را مسئول بر سرکار آمدن                    

دی نژاد و مسئول فجایعی که رئوس برنامه آینده او است و احم
 27برنامه ای که قرار بود در        .  قرار است اجراء شود، می دانند      

سال آزگار اجراء شود و اکنون نيز تالش مذبوحانه خود را می                
  . کند

هم چنان هستند کسانی که حتی از تفاوت خامنه ای و                     
رست است که     د.  رفسنجانی  نيز می خواهند سود ببرند            

اما .  اختالفات باالیی ها هميشه بر تاکتيک ها تأثير می گذارد            
 پا های   -مالک این تأثيرگذاری چيست؟ تعيين تاکتيک بدون جا         

بسيار محکم در پایين و در ميان مردم، تنها با سير و سفر در                   
باال و به این جناح یا آن جناح اميد بستن، هيچ گونه نقشی جز              

معيار و مالک برای     .  ادن فرصت ها ندارد    گمراهی و از دست د     
استفاده از اختالف باالیی ها، منافع اکثریت مردم و توده های              

نه فرصت هایی که چند محقق سياسی       .  زحمت کش هستند  
یا چند روزنامه نگار برای نوشتن مقاالت ولرم شان بدست می            

خرده نان هایی که قرار بود رفسنجانی بعد از انتخاب                .  آورند
بر روی زمين بپاشد، تنها به دهان همين چند نفری می            شدن  

از این  .  رسيد که به دنبال شعارهای انتخاباتی او دوان بودند             
 ميليونی که به او رأی          9-10دانه ها چيزی نصيب حتی آن            

رفسنجانی تنها برای آن هایی مفيد می       .    دادند، نيز نمی شد   
عيين می  بود که حاضر بودند در حصار بسيار تنگی که وی ت                

همان خستگان سياسی که دیگر حوصله         .  کرد، فعاليت کنند   
ندارند و می خواهند سر خود را پایين آورده و کار خود را بکنند                 

اما .  ونئوليبراليسم هم خطری برایشان محسوب نمی شود           
می نامد که می     "  خستگان سياسی "آقای نبوی آن هایی را       

جالب .  ب کنند خواهند کار حکومت را یک سره کرده و انقال               
  !است

 سال آزگار   8رفسنجانی دیگر خاتمی نيست که برای تجربه او          
رفسنجانی که زمانی به دروغگوی بزرگ معروف بود،         .  الزم بود 

البته رفسنجانی با   .  آزمایش خود را سال ها پيش پس داده بود        
با .  برنامه ای کامل تر از گذشته پا به عرصه انتخابات گذاشت             

اثرات آن را در عرصه جهانی و در بسياری               نئوليبراليسم که    
برنامه ای که بدون فقيرتر       .  کشورهای جهان دنبال می کنيم      

شدن زحمت کشان، بدون بيکارتر شدن کارگران، معلمان،                
پرستاران و غيره، بدون انباشته کردن ثروت در دست عده ای              
محدودتر و بدون محو تأمين اجتماعی یا خصوصی کردن آن، ثمر       

خرده نان هایی که قرار بود رفسنجانی به عده            .  دارددیگری ن 
ای بدهد، همانا پهن کردن تور نئوليبراليسم است که با مهارت            

حال اگر رفسنجانی بر سرکار     .  بر سر مردم ایران فرود می آورد      
. می آمد، چه کسانی در قبال آینده ایران مسئول بودند                      

ش را  رفسنجانی که الگوی اقتصادی،  سياسی و مذهبی بو            
دنبال می کند و  اگر توانش را داشت، چنين جامعه ای را برپا                 
می کرد، چگونه می توانست به خواست های برحق اکثریت             

خير، رفسنجانی نيز ثمری جز        .  قاطع مردم ایران پاسخ دهد       
  .وخيم تر کردن اوضاع برای مردم ، نداشت

ی صدالبته احمدی نژاد نيز جز خرابی و نابودی چيزی به بار نم             
در واقع سياست احمدی نژاد، ادامه سياست های                 .  آورد

شکست خورده تاکنونی جناح والیت فقيه است که اکنون نيز             
آنها به خيال خود می توانند با       .  با تمام قوا آن را دنبال می کنند       

تفاوت .  یک دست کردن خود، بن بست موجود را برطرف کنند            
شيوه احمدی نژاد در این است که تالش می کند به                           

فاشيستی و با سوءاستفاده از تهيدستان و محرومان و با                   
اما، حتی عرضه نگه داشتن       .  بسيج آن ها وارد صحنه شود        

احمدی .  همين محرومين را نيز در پيرامون خود نخواهد داشت          
نژاد به مثابه نماینده مستقيم جناح والیت فقيه، تنها کسانی             

، نيازمند این رژیم     را در پيرامون خود دارد که به شکل مزدوری           
) بدون در نظر گرفتن تقلب       ( درصد مردم    50اگر حدود   .  هستند

مثال رأی  .  به احمدی نژاد رأی دادند، دالیل بسيار متنوعی دارد         
. به احمدی نژاد را می توان همچنين رأی نه به رفسنجانی دید           

و چنين  .  رفسنجانی به مثابه مظهر سرمایه ، ثروت و فساد             
ه شيوه کامال فاشيستی و نظامی، از ماه ها            رأی ای را نيز ب     

  . پيش تدارک و سازماندهی کردند
 درصد از مردم ایران،       50در منصفانه ترین تحليل ها نيز حدود           

این ها دیگر اعضای این سازمان و آن . رأی گيری را تحریم کردند
این ها  .  گروه و یا طرفداران این همآیش و آن نشست نبودند             

قشار جامعه ایران هستند که با تحریم خود نه         بخشا آگاه ترین ا   
تنها به احمدی نژاد، رفسنجانی، معين و غيره  نه گفتند، بلکه             

آن ها به      .  به تماميت رژیم جمهوری اسالمی نه گفتند                
کسی که در شرایط امروز ایران تن به             .  اصالحات، نه گفتند   

. تحریم می دهد، از سر بی تفاوتی، خونسری و انفعال نيست          
 ریسک می کند، آینده خود را به خطر می اندازد، ناامنی را                او

به جان می خرد و فریاد نارضایتی خود را به صورت تحریم به                  
در حاليکه بخشی از آن هایی      .  گوش مردم و جهان می رساند     

که رأی دادند را می توان  شامل کسانی دانست که به مهر                 
 و حوصله و توان     انتخابات در شناسنامه های خود نيازمند بودند      

چنين شرکتی را باید یک         .  درگيری با این رژیم را نداشتند          
 درصد  50پيامی را که      .  شرکت صددرصد منفعل ارزیابی کرد       

مردم، شجاعانه در اعالم تحریم خود، نه در خارج و پشت                    
کامپيوتر، بلکه در شهر و محل خود در لحظه لحظه های زندگی         

 باید آن را تحليل کرد، به آن              .خود، ابراز کردند، باید دریافت       
هم چنان که رأی های ریخته          .  احترام گذاشت و پی گرفت       

 درصد بقيه را نيز باید بررسی کرد و خواسته        50شده توسط آن    
های برحق بخش بزرگی از رأی دهندگان را باید اعالم کرد و بر              

  .سر لوحه برنامه هایمان حک کرد و دنبال نمود
 توان حل کردن مشکالت اقتصادی و       اگر رژیم جمهوری اسالمی   

 سال حکومت به جایی که       27سياسی ایران را داشت، بعد از        
با آمدن احمدی نژادنيز این رژیم،          .  امروز هست، نمی رسيد     

احمدی نژاد نفس مرده ای ست که         .  نفسی تازه نخواهد کرد    
  . زهر خود را در شاهرگ های این رژیم جاری خواهد کرد
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"  ( اصالح طلبان پيشرو   "  پيش بينی می شد که نه کاندید             
" اصالح طلبان ميانه روئی    "  و نه نامزدهای     )  مصطفی معين    

چون کروبی و مهر عليزاده ، با توجه به فضای رو به رشد تحریم    
اکثر نظر سنجی ها     .  ، شانسی برای پيروزی نداشته باشند         

پيروزی رفسنجانی و یا یکی ازکاندیداهای معروف       حول و حوش    
 دور ميزد، اما کمتر کسی       – مثًال قاليباف     –"  محافظه کاران   "  

، "  ذوب در والیت     "  فکر می کرد که ماده مورد دلخواه برای             
  .چدن نتراشيده و نخراشيده ای چون احمدی نژاد باشد 

 بودم که   نوشته..."  اکبر شاه   "  من پيش از انتخابات در مقاله         
" دو خردادی    "  خامنه ای نه تنها خواهان پيروزی مجدد یک              

آقای سعيد  .  نيست ، بلکه با آمدن رفسنجانی نيز مشکل دارد          
 ساعته 24در تلویزیون " چالشگر چپ" مجری برنامه  (  بهبهانی  

در مصاحبه ای که با من پيش از                )  و ماهواره ای رنگارنگ      
 ابراز نظری را پرسيد و من       انتخابات صورت داده بود، علت چنين     

و افزودم که خامنه    "  دو پادشاه در یک اقليم نگنجند      "  گفتم که   
از یکطرف در بطن بحران بين           .  ای دچار یک تناقض است           

المللی ، احساس ميکند که رئيس جمهور شدن یک محافظه             
کار دو آتشه سبب افزایش تنش با آمریکا و در نتيجه کاهش                 

اسالمی خواهد شد و زیره کی و            احتمالی طول عمر رژیم        
معامله گری رفسنجانی را برای مهار این دوره پر تنش مفيد                

رفسنجانی رئيس  "  ميداند و از سوئی دیگر واقف است که با             
نخواهد توانست همچون نوچه و تدارک چی           "  جمهور شده    

او حيطه قدرت خود را از جانب رفسنجانی، مورد            .  برخورد کند 
ن خاطر سخت گرایش داشت که یکی از          تهدید ميدید به همي    

پادو های محافظه کار و نامزدهای ذوب در والیت ، بر مسند                  
اکنون با مشخص شدن نتایج          .  ریاست جمهوری بنشيند        

به همراه فرماندهان   )  مجتبی(  انتخابات ، که پسر خامنه ای         
سپاه و بسيج، نقش بر جسته ای در آن داشت، معلوم شده               

اقض خویش فائق آمده و حفظ و گسترش          که سرانجام او بر تن     
اصول لگرای  "  قدرت بالمنازع و انحصاری خود را به آمدن یک              

کودتا ی  "  و قدرتمند ، ترجيح ميدهد حتی اگر این              "  معتدل  
به قيمت گسترش تنش و انزوای داخلی و بين               "  انتخاباتی  

البته در این ميان هستند کسانيکه        .  المللی رژیم تمام شود       
ند کل ماجراها و کشيده شدن انتخابات به دور دوم ،             فکر ميکن 

یک سناریوی از پيش نوشته شده بوده و از یکسال قبل ،                     
. خامنه ای گرایش به همين محمود احمدی نژاد داشته است            

اما از آنجا که اثبات چنين فرضيه هایی دشوار است ، از آن                    
 عبور می کنيم و سعی می نمائيم بر بستر رخدادهای واقعی            
و احتماالت نزدیک به واقعيت ، مسئله را مورد بررسی قرار                  

در این راستا، اولين نکته ای که باید به آن پرداخت ،                 .  دهيم  
 26حجم باالی تقلب در هر دو دوره انتخابات بود که در تاریخ                  

. ساله حيات جمهوری اسالمی سابقه نداشته است                      
 پيش از   دستگاههای اطالعاتی رژیم در چند  نظر سنجی که           

 تا  25انتخابات انجام داده بودند، حد مشارکت مردم را بين                  
اما پيدا بود که اعالم        .   درصد ارزیابی می کردند         30حداکثر  

چنين رقمی در پایان روز انتخابات ، حکم خود کشی را خواهد              
از .  لذا سردمداران رژیم به فکر دو راهکار مهم افتادند           .  داشت  

کردن "  مال خود "  نه انتخابات ،      یکطرف با مهييج کردن صح       
، به بازی    "  اصالح طلبان    "  بخشی از شعارهای تا کنونی          

گرفتن جوانانی که در تبليغات انتخاباتی به نفع برخی کاندیداها           

اصالح "  را رعایت نمی کردند و کشاندن           "  کدهای شرعی "  
و بخشی از اپوزیسيون رفرميست به رقابت از        "  طلبان حکومتی 

نظر شورای نگهبان مبنی بر رد صالحيت معين         "  ویوت"  طریق    
به "  انتخابات رقابيتی "  فضای کاذبی از یک      ...  و مهرعليزاده و     

معرض نمایش گذاشتند، از طرفی دیگر تدابير گسترده ای برای          
تقلب ، رأی سازی و جابجایی آراء تدارک دیدند تا از طریق آن                 

دم ، کنترل و     شوک ناشی از تحریم انتخابات توسط اکثریت مر         
اعتراضاتی که از سوی کروبی ، معين ،                     .  خنثی شود  

صورت گرفته و اخبار موثقی که اینجا و آنجا           .....  رفسنجانی و   
( از درون خود رژیم درز کرده نشان ميدهد که بخشی از رژیم                

مشخصًا بيت رهبری، شورای نگهبان ، بسيج ، بخشی از                  
با )  رو محافظه کار  فرماندهان سپاه و بخشی از گروههای تند          

چاپ شناسنامه های قالبی ، تشویق صدها هزار بسيجی               
برای دادن چندین بار رأی ، تعویض صندوقهای  از قبل پر شده                

، واریز کردن بخشی از      "  مسئله دار "  با صندوقهای حوزه های      
آراء باطله و آراء کاندیداهای نامطلوب به حساب کاندید مورد                

 تومان برای خرید آرای مردم در             نظر خود، صرف ميليارد ها        
شهرستانها و روستاها ، مرعوب کردن مردم در پای صندوقها و            

، "  بد حجاب "  حتی در مواردی جلوگيری از رأی دادن زنان                
گماشتن افراد معينی برای به اصطالح کمک به بيسوادان و                

ار جمله اقداماتی بودند که اکنون حتی بسياری از عوامل و             ....
به این  .  ابسته به دولت ، قادر به انکار آن نيستند              نهادهای و 

مسئله باید ، افزودن مصنوعی بررقم نهایی اعالم شده از                  
سوی شورای نگهبان را نيز افزود که با هدف به نمایش                       

رژیم در انظار جهانيان و دستيابی           "  مشروعيت   "  گذاشتن   
مورد دلخواه صورت گرفت     "  مشارکت  حداکثری  "  مصنوعی به   

مکن است لزومًا به حساب کاندید معينی واریز نشده               که م 
در ميان اکثر آنها، سرشکن شده        "  عادالنه  "  باشد و بنوعی     

  !!باشد 
در این رابطه اگر از دو گرایش افراط و تفریط در صفوف                            
اپوزیسيون و تحليلگران سياسی ایران بگذریم که یکی تبليغات          

وقهای رأی را باور    رژیم مبنی بر حضور اکثریت مردم در پای صند         
کرده و دیگری هر نوع حضوری را منکر می شود و بخش اعظم              
آراء را تقلبی ميداند ، اکثر تحليلگران اذعان ميکنند که به                      

در )  و ضد مردم    (  احتمال زیاد، حدود چهل تا پنجاه درصد مردم          
 15بر همين مبنا ، ميزان تقلب را بين          .  انتخابات شرکت کردند    

بنابراین حداقل نيمی از مردم در      .  زیابی می کنند   درصد ار  20تا  
 درصد در دور دوم، انتخابات ضد              60 تا     55دور اول و بين         

دمکراتيک رژیم را بایکوت کردند که خود نوعی پيروزی برای                  
جنبش تحریم محسوب می شود ،  اما چون انتظار بسياری از              
 نيروهای اپوزیسيون، این بود  که حداقل دو سوم مردم این                 

نمایش را تحریم کنند، ميتوان گفت که این انتظار بر آورده                     
نشده و بخشی از مردم ، به دالئل مختلفت تن به مشارکت در             

بخشی از تحليلگران معموًال در       .  این خيمه شب بازی دادند         
مهردار شدن  "  توضيح این مسئله ، صرفًا به پارامتر ضرورت               

، اشاره می کنند    برای بخش قابل توجهی از مردم     "  شناسنامه  
اما پرسش اینجاست که    .  که بدون شک پارامتر درستی است       

اگر صرفًا بخاطر مهر شناسنامه است که بخشی از مردم در               
انتخابات شرکت کردند، آنگاه پرسيدنی است که چرا آنها به               
انداختن رأی سفيد یا باطله بسنده نکرده ، بلکه به کاندیداهای           

م که طبق آمار رژیم ، ميزان آرای             ميداني!  معينی رأی دادند؟   
باطله در دور اول، کمی بيش از دو ميليون و در دور دوم ، کمتر                 

بنابراین بخشی از مردم هم که دل        .  از یک ميليون بوده است       
خوشی از رژیم ندارند، در این انتخابات شرکت کرده و به                      

این دالیل چه   .  کاندیداهای معينی به دالئل مختلف رأی دادند          
  ودند ؟ب



 5

  ...چگونه شهردار ، رئيس جمهور        
  
 بخشی از کسانيکه در دور دوم انتخابات شرکت کرده و به               -1

رفسنجانی رأی دادند، تحت تاثير این جنجال سياسی بوده که           
گویا با پيروزی احمدی نژاد، ایران به دوران تاریک فاشيسم دهه           

" ستفاشي"  ، برخواهدگشت و گویا رفسنجانی،           60خونين   
. نيست و نوعی اعتدال و اصالح طلبی را نماینده گی می کند              

شکست خورده  "  اصالح طلبان "  در این جنجال کذایی نه تنها         
: نظير( دور اول، بلکه بخشی از نيروهای به اصطالح اپوزیسيون 

نهضت آزادی، بخشی از مليمذهبی ها، راه توده ، حزب                     
و )  رج از کشور   دمکراتيک مردم، بخشی از جمهوریخواهان خا        

محمود (  بخشی از نویسنده گان و هنرمندان داخل کشور                
دولت آبادی ، محمد علی سپانلو ، عزت اهللا انتظامی، صدر                 

بخشی از این جمعيت رأی      .  نقش ایفاء کردند     ....)    عاملی و   
ضمن اینکه بخش   .  دهنده، حتی در دور اول شرکت نکرده بود         

حکومتی در دور اول، از       قابل توجهی از حاميان اصالح طلبان          
به این دليل ساده که      .  شرکت در دور دوم خود داری ورزیدند          

اگر همه حاميان معين ، کروبی ومهرعليزاده، در دور دوم به                 
 ميليون رأی   17رفسنجانی رأی ميدادند، او می بایست بيش از         

  .می آورد نه ده ميليون 
 تاثيرآن بر    اهميت مسئله تهاجم احتمالی آمریکا به ایران و           -2

در این رابطه ، مسئله مذکور، در             .  آرای بخشی از مردم         
از یکطرف آن   .    دوراستای متفاوت ، تأثير خود را بجای گذاشت          

بخش از رأی دهنده گان که از دچار شدن سرنوشت ایران به                
سرنوشت عراق و افغانستان و در نتيجه از هم گسيختگی                 

تند که در این        شيرازه جامعه، می هراسند ، تصميم گرف              
بالماسکه شرکت کنند، مبادا از طریق عدم شرکت ، مجوز و                
. چراغ سبزی به آمریکا برای تهاجم به ایران داده باشند                      

بخشی دیگر ، دقيقًا به همين دليل ، ولی از روی عالقه به                    
تهاجم آمریکا و اینکه روی کار آمدن احمدی نژاد ، سبب                       

آمریکا خواهد شد، در     گسترش تنش ميان رژیم های ایران و            
شماری از کسانيکه   .  انتخابات شرکت کرده و به او رأی دادند           

از ایران با رسانه های ماهواره ای فارسی زبان ، تماس می                 
" گرفتند ، آشکارا این گرایش را بيان ميداشتند که مورد                       

بخشی از پایه حمایتی سلطنت طلبان در خارج نيز              "  هورای
  . قرار  می گرفت 

به شعارهای مستضعف پناهانه در بخشی از تهيدستان          چذ -3
 –یکی از ترفندهایی که بخشی از کاندیداها          .  شهر و روستا     

 برای جلب مشارکت و آرای مردم بکار              –بویژه احمدی نژاد      
گرفت طرح  وعده های مربوط به برقرار عدالت و بهبود معيشت            

و در کشوری که طبق آمار رسمی برخی نهادها             .  مردم بود    
رسانه های رژیم، حداقل چهل درصد زیر خط فقر بسر می برند            
و نرخ تورم و نرخ بيکاری دو رقمی می باشد ، نميتوان صرفًا با                
طرح شعارهای سياسی در حوزه مسائل داخلی و خارجی،              

شما اگر در   .  رضایت خاطر انبوه ميليونی تهيدستان را جلب کرد       
تظار کروبی هم که نگاه      دور اول انتخابات، به آرای غير قابل ان         

که احتماًال با تقلب و رأی سازی به نفع احمدی نژاد، او             (  کنيد  
می بينيد که وعده او مبنی بر           )  را به پله سوم پرتاب کردند        

"  هزار تومانی به خانواده های           50اعطای مستمری ماهانه      
این خود درس بزرگی    .  نقش مهمی داشته است     "  آسيب پذیر 

از اپوزیسيون، که سقف مطالبات او از         است برای آن بخشی      
و "  ، آزادی مطبوعا ت و احزاب       "آزادی زندانيان سياسی   "  حد  

کًال اصالحات مربوط به توسعه سياسی، فراتر نمی رود و در                
زمينه نابرابریهای دهشتناک طبقاتی، گسترش فقر و بيکاری و          
آواره گی ، و در یک کالم در برابر مصائب ناشی از بربریت                       

یه داری و طرحهای مربوط به نئو ليبراليسم اقتصادی،                سرما

حرفی برای گفتن ندارند هيچ، عمًال در حوزه اقتصادی ، از                    
طریق دفاع از کاپيتاليسم، گلوباليزاسيون بورژوایی و نسخه              
های امپریاليستی اقتصاد نئو ليبرال، با رژیم و طبقه حاکم،                 

کی از جسورترین   مثًال حتی ی  .  اشتراکات بنيادی طبقاتی دارند     
در مانيفيست شماره   )  آقای اکبر گنجی  (  افراد مبارز این طيف      

غير "  بازار آزاد "  یک خود، دمکراسی را بدون همه گير شدن             
با "  عدالت   "  ممکن ميداند و حتی می گوید که خواست                 

اما ميليونها کارگر و زحمتکش       .  تقابل دارد    "  آزادی"  خواست  
ید گفت که بدون عدالت          بالعکس با   .چنين نمی اندیشند     

اجتماعی و تأمين معاش مردم، برخورداری از مواهب آزادی                
ممکن نيست ، همچنانکه دمکراسی واقعی بدون برابری،                

کارگری که حتی با دو یا سه شغل ، هم             .امکان ناپذیر است     
نمی تواند خرج خانواده خود را تأمين کند، مسلمًا بجای خریدن           

 خرید کتاب و روزنامه و کامپيوتر          نان، نمی رود پولش را صرف       
کند یا درآمد ناچيز خود را صرف پرداخت حق عضویت درحزب یا              

آدم گرسنه، دین وایمان ، نمی       "   .نهاد مورد عالقه خود نماید       
از اینرو کسانيکه شعار آزادی را بدون شعار نان و            "  !!  شناسد  

برابری وعدالت اجتماعی طرح می کنند، یا شکم شان سير               
بر بستر چنين زمينه .  و یا از شکم آدم گرسنه خبر ندارند         است

عينی و فالکت باری است که فاالنژی چون احمدی نژاد، سعی 
می کند با شعارهای مستضعف پناهانه در برابر نماد ثروت و                

قد علم کند و بخشًا با تقلب و بخشًا با              )  رفسنجانی(  فساد  
او را به خاک     کمک بخشی از مردم تهيدست و نا آگاه، پشت             

این بخش از مردم، به اميد لقمه ای نان و آرزوی واهی              .  بمالد  
 دالر شده ،      60برخورداری سهم کوچکی از نفت بشکه ای             

حاضر شده اند به قيمت لگد مال کردن مطالبات آزادیخواهانه              
بدین ترتيب  .  خود، راه را برای یک مرتجع دیگر هموار کنند                 

دی به خاطر عدالت و یا فدای           دورتسلسل و باطل، فدای آزا      
عدالت بخاطر آزادی ، ادامه می یابد بی آنکه هيچکدام از آنها               
توسط هيچيک از جناح بندیهای رژیم اسالمی سرمایه در طول           

این اما بار دیگر        .   سال گذشته متحقق شده باشد                26
 چپ وفا دار به اردوی کار و           -مسئوليت سنگين ، چپ جامعه      

 آور می شود که بيش از گذشته برای طرح           را به او یاد    –زحمت  
توأمان مطالبات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه  بکوشد و در این              
راه نه تنها کليه جناحها ی رژیم، بلکه کليه جناحهای                           
اپوزیسيون راست را نيز افشا ء و نقد کند که هيجکدامشان نه             
 قادرند دمکراسی عميق و واقعی را مستقر کنند ونه برایری و             

  . عدالت اجتماعی را 
همزمان باید به مردم گفت که احمدی نژاد و رژیمش، رویای باز            

 70 و   60گرداندن عقربه های ساعت به سالهای هولناک دهه          
نه شرایط داخلی و نه شرایط خارجی،        .  را به گور خواهند برد       

امکان چنين جسارتی را به آنها نخواهد داد ، بالعکس ممکن                
رژیم "  سوپاپهای اطمينان    "  رداشته شدن    است با توجه به ب      

که هشت سال مردم را سر کار گذاشته بودند ، هر نوع                       
. تشدید سرکوبی منجر به رویا رویی نهایی مردم با رژیم شود            

 شاخبر   "  روند حوادث، مشخص خواهدکرد که آیا رژیم                    
   ژوئن 28                !؟" یا نه "  خواهد برید بننشسته، 

  

        



 6

  ! تيرمی رسد ١٨ ، راه بگشائيم    
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 نزديک  ٨۴تير١٨ هنوزتب انتصابات رياست جمهوری فروکش نکرده  به            
  .می شويم

، خيزشی ازميان دانشجويان سربرآورد،      ١٣٧٨تير١٨هفت سال پيش در   
نونی گشوده  که بيان اعتراضی آنان درتاکتيک بهره گيری ازامکانات قا            

  . بود                      ١٣٧۶شده بعدازدوم خرداد                                            
 امروزهفت سال بعد ازآنروزوهشت سال بعدازدوخرداد، نشانی                  

٨۴خرداد٢٧ انتصابات     ٠ازاصالح طلبی وفرجه هايش نمانده است              
وشکست دوعنصرمدعی اصالح طلبی نظام مصطفی معين و مهدی              
کروبی ـــ مکال ومعمم ــ وهمچنين شکست هاشمی رفسنجانی                  

، سقوط وورشکستگی      ٨۴تير٣درخوانده مافيای قدرت درُرونددوم           پ
بطوريکه روزنامه شرق می      .  پرِادباری را برای اينان بنمايش گذاشت         

هاشمى بارها درسخنان ترديدآميزى آه طى پاييزوزمستان           :  "نويسد
 ايراد آرد براين گزاره تاآيد ورزيد آه آمدن من به آن معنا است آه                   ٨٣

يران ارشد ناتوان مانده وآماآان احرازمسئوليتهاى          انقالب اززايش مد   
همه آن  :"  نویسنده ادامه می دهد    .  "  آالن درانحصار نسل اول است      

اش  روزاين تحليل را نه ازسرصدق آه وجهى ازرندى سياسى                       
نگرانى هاشمى و ترديدهاى چند ماهه او گرچه به                .  پنداشتند مى

تا پايان بازى انجاميد    ...  فروپاشى شوراى هماهنگى نيروهاى انقالب و      
اش  نگرانى اصل...و.  اما اين دستامد توجيه همه دودلى هاشمى نبود        

دلشوره اقبال مردمى     .  گيرى جمعه قابل درك بود         با مرورنتايج راى    
، ذهنش را درهروله ميان     "آمدن"وموانع سياسى تا عصرروزانتشاربيانيه     

 ، شماره   ٨۴ تير ۶روزنامه شرق ، دوشنبه     "  (  آمدن و نيامدن جوالن داد    
فكر مي آنم  :  "  و رفسنجانی با زبان خویش اینگونه حرف می زند         )  510

را مصرف آنم   )  نامزدی انتخابات رياست جمهوري    (بايد اين داروی تلخ      
هاشمی ."  واتفاقی آه مايل نبودم، بيافتد، ظاهرا درحال وقوع است             

هستند نيروهای خوب وتوانا برای اداره آشور زياد        :  "  رفسنجاني افزود 
ولی احزاب قوی برای معرفی آنها وجود ندارد ومردم نيزتا شناخت روی              

ايرنا .  ..."  (آسی پيدا نكنند به وی برای رای دادن، اعتماد نخواهند آرد           
  )٢٠٠۵ آوريل ٢۵ – ١٣٨۴ ارديبهشت ۵، دوشنبه 

 دراين ميان آنچه که ازپس تقلب آشکاروهيجان به جا مانده                             
 های گوناگون بين رفسنجانی وخامنه ای ،            ازدوُروندُکشتی وبدل زدن   

. را به دنبال داشت      "  سردازبازندگی"ازميدان بدرشدن     .  اتفاق افتاد  
را به پای خامنه ای نوشت که موفق شدبا امت حزب           "  پيروزی  "  بايداين

که درتقلب و کارچاق کنی شهره است یا        "آقا مجتبی   "اهللا وآقازاده اش    
به خامنه ای ازآن ياد می کند، با             آنگونه که کروبی درگله نامه اش           

درآوردن محمود احمدی نژاد ازجعبه مارگيری ، شانه رفسنجانی را به               
 ساله،  ٧١ ساله دربرابر      ۴٩روى روحانى،     مكال روبه ."  خاک ماليدند  

شرق آنالین  ..."(عليه متن و   نشين مقابل ساآن نياوران، حاشيه     نارمك
  .بنمایش درآمد) ، ماخذ پيشين 

"( شب تاریک وبيم موج وگردابی چنين هائل                 "  ميان    باری در      
مردمان کشورمان باامواجی ازبيم وهراس فراهم آمده ازبختک              )حافظ

هاشمی رفسنجانی درپای صندوق رای       . روبرو می گردند    ٨۴سوم تير 
اگرشکست خوردم ، می ایستم         :"   می گوید    ٨۴خرداد٢٧درروزجمعه

 درچنين فضای آفریده     ٠)خبرگزاری ایسنا    "  (  وازانقالب دفاع می کنم    
  به کارنظاميگری ورتق وفتق      -- قاليباف و رضایی     –شده نظاميان بازنده    

 کروبی ، معين       --امورخویش روی آوردند وورشکسته گان به تقصير            
    به کارحزب سازی و جبهه سایی ها ، به روغن --ورفسنجانی 

  .کاری چرخ دنده های بی رمق خود، به چانه زنی درگردشند
کارخویش به این وآن پهلو       "  یکدست کردن "    احمدی نژاد نيزبرای         

ولی یکدست باقی ماندن ، مالزمه اش بيش ازپيش می              .  می اندازد 
تواندبرآن پایه استوارباشد که وی بتوانند به فوريت خواسته ها                         
ونيازهای معيشتی آن بخش ازمردمی که ازسرنيازبه اورای داده اند                

 به حمايت مردمی ،ديگرجناح های حاکم                 راارضاء کرده وبا تکيه        
اما آيا شرايط کنونی ساختارقدرت و مشکالت        .  راازحاکميت حذ ف کند      

اقتصادی واجتماعی ايران چنين یکدست سازی را برای احمدی نژاد                
وگو  امکان پذ يرمی سازد ؟ دراین زمينه عبارت نغزعباس عبدى درگفت            

درنهمين انتخابات   گويد    اومى:"  سى قابل توجه است           بى با بى  
جمهورى شرآت نكرده و راى هم نداده است اما اين انتخابات               رياست
داند، زيرا   نظرازنتايجى آه به دست آمده، اتفاق مثبتى مى             را صرف 

نشينند آه قدرت را      ازاين پس همان آسانى برمسند مسئوليت مى         
 را"  مسئوليت و قدرت   "در ادامه عبدى شكاف ميان         ."  نيزدراختياردارند

داند آه به گفته     هاى گذشته مى   منشاء اصلى بسيارى از نابسامانى    
گاه  اى را آه هيچ     مردم ما مسئله   :  "  اوبا انتخابات اخيربرداشته شد     

٧شرق آنالین ."  (    طلبان نخواستند به آن بپردازند را حل آردند           اصالح
عبدی که خود مغضوب این ساختارسياسی قدرت بود ، شرط             )  ٨۴تير  

با این همه بحران      .  ود را به شرکت نکردن درانتخابات دید          مدافعه ازخ 
کنونی ونابسامانی های آشکاردرحوزه مسایل عمومی اقتصادی،                 

 اتحادیه اروپا ، آمریکا ،        –اجتماعی ووضعيت نابهنجارسياست خارجی      
ساختار قدرت  "  یکپارچه گی "   همه وهمه این      --ژاپن ، چين و روسيه       
" یيس جمهوری که ازدل تقلب و زدوبند         پاسخ ر .  را ناممکن می نماید    

حاضر است  :  "  ازدرون صندوق ها سربرآورد واعالم می دارد        "  امروالیت
جان فدا کندتا دست مافيای قدرت و ثروت ازسرمایه های کشورکوتاه               

صنعت نفت ایران دردست خانواده ای      :"  احمدی نژادمدعی است    "شود
 نفت درزندگی مردم    خاص است واوقصد دارد کاری کند که درآمد فروش        

" پول نفت را به سرسفره ها مي بريم          "  و می گوید   "  عادی دیده شود   
آیا می توان دربسترساختارقدرت سياسی         :  پرسشم این هاست       

موجود، ازدل اليگارشی خاندان رفسنجانی ، شبکه هرازتوی                         
بازاروشيوه های انگلی کارکرد شان، آقازاده هاواسکله هاشان ،قاچاق          

ای بيشمارارکان نظام،رشد اختاپوسی بخش خصوصی           کاالودزدی ه  
ونظام بورسی ، توليت آستان رضوی ؛ بنياد مستضعفان و کارگزاران                 
شورای نگهبانش ، هرازان صندوق قرض ا لحصنه که فاشيسم مذهبی            
حاکم برپيکره آن بمانند تارعنکبوت تنيده وخانه کرده اند ،عبورنماید                   

 خالی شکم های گرسنه ، لقمه         وفراترازکمک کميته امام برسرسفره    
نانی گذارد؟ اگرامدادهای غيبی به نجات احمدی نژاد برنيایند ویاری                
اش نرسانند ، به زودی مشخص خواهد شد که ایشان دربرابراختاپوس            
فساد قدرت وثروت اقتصادی و سياسی خواهد بود يا تكميل آننده ی                

شان می   شواهدتا حال موجود ن      .  زنجيره ی بسته ی قدرت و ثروت         
دهد،درسراپرده این نظام پاسخ ریيس جمهوردرمقابل این همه                      

  !نامالیمات نمی تواندمثبت وکارسازباشد
       درست درچنين شرایط و فضایی استکه ؛ دانشجویان مستقل                
وآزادیخواه که تحریم انتخابات رااعالم داشتند امسال نيز چون گذشته              

بارزه و رودررویی با نظام        ، به م   ٧٨ تير ١٨درهنگامه هفتمين سالگرد      
دانشجويان برای مطالبات   .    کشانده می شوندتا یادآنرا را گرامی بدارند       

ودادخواهی های خون های برزمين ريخته و آزادی زندانيان سياسی                
، ناگزیربه تکرارهمه   ٧٨تير  ١٨وورق زدن پرونده به بايگانی سپرده شده        

 گران به هيچ       آن مطالباتی اند که دردوران خاتمی توسط حکومت               
انگاشته شده وهربارکه برای طرح آن فرصت یافتند ، به خشن ترین                  

. اگردانشجویان به خيابان آيند    .  شکل ممکن سرکوب و دستگيرشدند        
ماباامواج پرچالش رودررويی هاتا حدی گسترده ترازگذشته ، روبرومی            

  .گرديم
ه ،که باید آنرا تاوان کشف قتل های سياسی نویسند           ٧٨تير١٨خيزش  

گان وروشنفکران الیيک دردوران ریاست جمهوری خاتمی واولين                    
 اسالمی   رژیم شورش وسيع وتاحدی عمومی وخودبرانگيخته برعليه        

یان درفاصله شش روزدرتهران وبعد تردرتبریز،               .دانشجو.  دانست   
  :مشهد،اصفهان، شيرازوگيالن باشعارهای 

 بايدگرد زندانی سياسی آزاد    --مرگ براستبداد، زنده بادآزادی    "
 استقالل ،آزادی ، جمهوری      --  جنايت جنايت ، زيرعبای رهبر       --

 خامنه ای   –  خواست هردانشجو، یک رهبرپاسخگو         –مردمی  
  مرگ برمثلث خاین ودزد وجانی ،         –سلطنت رارهاکن     حيا کن، 

  خطيب ورشکسته ، برگرد       –خاتمی ، خامنه ای و رفسنجانی        
  .ظام را موردحمله قراردادند تمامی پایه های اصلی ن "به باغ پسته

وقتی شورای امنيت ملی کشوربه زعامت محمد خاتمی رئيس جمهور          
 ٠ميليونی به شورنشست تاراه سرکوب خيزش شش روزه را بيابند           ٢٠

خيزشی که ترس ووحشت رادردل جانيان کاشت وآنان را بدون کمترین            
گذشتی به سرکوب خشن همراهی های مستقل فرزندان مردم                   

 سرکوبی که توسط رفسنجانی به        ٠شگاه هامتوجه نمود   درسطح دان 
به عمودخيمه نظام اهانت شدواينان ازخط      :  "  دقت فرموله گرديدوگفت    

  قرمزها گذشتند ، برای اولين باراست که دراين سطح 



 7

  ....ر تي ١٨ ، راه بگشائيم     
  
  

وخاتمی به عنوان مسئول اجرايی با کرشمه مردی               "  جسارت شد  
به نظاره نشست و دست رودست گذاشت تاعمله           "  خندان"هميشه  

لباس شخصی ها ، خيزش خيابانی دانشجویان را ميخکوب نمايندوفوج           
  !دستگيری هارا به سطح باالی یک هزارنفر، به رهبرگزارش کنند

 هرچند سرکوب گردید ولی درس های ازخود برجا          ٧٨تير١٨      خيزش  
آن دنبال فرصت ها و شکار        نهاد که باید ازآن آموخت و برای باز یافتن             

  . لحظه ها بود
شاهدبوديم ، اينکه دانشجويان با مشاهده         ٨٧تير١٨ آنچه ما ازفردای     

بی عملی وبی خاصيتی اصالح طلبان ، با ضربآهنگ تندتری ازآنان                    
روی "  فراقانونی  "  کنده شده وازپوشش حرکات قانونی به تحرکات             

چشم گيرتر و دراشل      هرساله وزن حرکات مستقل با شتابی          ٠آوردند
  ٠سراسری عمدتا درسطح دانشگاه ها، افزايش يافت

بر اين پايه يکی از ويژه گی اعتراضات دانشجويان، اهميت سراسری                
شدن سريع حرکت آنها بوده که توانست تا حدی همدلی                                

  .اقشارديگراجتماعی راباخودهمراه گرداند
ادکه اصالح   تحرکات اعتراضی وخيزش دانشجويان نشان د       ٧٨تير  ١٨در  

طلبان درون وبرون نظام ، حاضرنشدندکه اقدامات جنايتکارانه قتل های            
سياسی موسوم به قتلهای سياسی زنجيره ای و يا حمله به کوی                  

 وقتی دانشجويان بر خواسته های خود پای           ٠دانشگاه را بعهده گيرند    
 ٠کوبيدندو پيشروی بسوی جنبش توده ای و دادخواهی را پيش گرفتند           

از "عمودخيمه نظام     "ه واليت وشخص خامنه ای برای حفظ               دستگا
بسيجيان و عوامل سرکوبش خواست به خيابان ها ريزند                                

 بدين  ٠ودانشجوومردم نيازمندبه حرکت درآمده را مرعوب و منکوب کنند         
ترتيب زندان ها از جوانان پرشوروجسور ورها شده ازقيدوبندحاکميت               

ستن روحيه پرصالبت دانشجوی    زندان ، شکنجه وشک   .  ودو خرداد ُپرشد  
معترض ، بگير وبه بند دراغلب شهرهای دانشگاهی همه                              
گيرگردیدودرتبريزدختران دانشجوی دستگيرشده رادر وضعيت فضاحت          

  .باری درسطح خيابان ها گرداندندوبه روی دانشجويان آتش گشودند
 مي  ٧٨ تير ١٨خيزش  :  درهفت سالگی بلوغ اين جنبش ، ميتوان گفت          

به جلوخيز برمي داشت ، اگر همدلی مردمان بی چيز و                    توانست  
   ٠گرسنه و توده های محروم و تهيدست را با خود همراه مي کرد

 اگر جنبش دانشجويی به راه مستقل خويش گامی بلند و پرتوان بر                 
می داشت و دامنه حرکت اش را به درون زنان ، معلمان ، کارگران                       

قيم عليه حکومت بدون چشم     وزحمتکشان می کشاند و با اقدام مست       
 صد البته اين چه      ٠داشتن به اين وآن جناح به پيکار بر می خواست               

انجام نيا کارها در آن شرايط که اربابان قدرت کمر به قتل و نابودیاین                     
فرزندان رنج و کار بسته بودند ، پرهزينه می نمودولی اگر خود را                        

انداخت وازتمرکز  درهمان شرايط می گسترد ، دشمن را به هراس می            
سرکوب اوباشانه رژیم بر روی دانشجو می کاست و از سوی ديگر                    
  دامنه تعرض و تحرک خود را نيز وسعت می بخشيده                                       

 امروز بزرگترين درس فرا گرفته از آن روز، پراکندن قدرت دشمن ، در                  
گره خوردن با اليه های گسترده اعماق جامعه و مزدوحقوق بگيرانی                

 سال در زير دست وپای چرخه سرمايه له می               است که سال های     
  ٠شوند و راه آسايش و زندگی را بر خود تنگ می بينند

  نيروی دانشجوی مان باخيزبرداشتن به درون اين نيروی عظيم برپايه             
سازمان دهی ارتباطات و مراودات فکری هر چه گسترده تر در ميان                   

ن وکار، آزادی    جريان های مختلف جنبش مطالباتی بی چيزان برای نا            
وبرابری ، سرانجام تالش برای ارتقاء سطح عمومی دانش خودآگاهی             

  .ازضرورت های عاجل وحياتی مبارزه برای دانشجويان می تواندباشد
از روزی که سرکوب عريان و سکوت اصالح طلبان در برابرخيل گسترده              

"  شعار     ٠دانشجویان در پهنه دانشگاه ها وخيابان ها قد کشيد                    
در درون جامعه رنگ باخت و خود به عامل کند کنده               "  ت قانون   حاکمي

ای دربرابر پيشروی مردم و بدست آوردن مطاليات همه کسانی که به              
 مشخص ساخت نه استتار      ٠جنبش خيابانی کشيده شدند بدل گرديد      

بلکه حرکات فرا قانونی و      "  حاکميت قانون   "  و جا گرفتن پشت شعار        
 که جنبش توده ای را می تواند به صف             تاکيد بر حاکميت مردم است     

  .کشد و در مقياسی نسبتا بزرگ در برابر کليت نظام به چالش وا دارد
امروز بيش ازهرموقع تنها ازطريق مبارزات فراقانونی است  که می توان            

شعاری تا به امروز     ٠راه پيشروی را برای جنبش براندازی هموارساخت        

فت خويش را با آن بار ها به نمايش         اصالح طلبان درون وبرون نظام مخال     
  . گذاشتند

 دانشجويان با درس آموزی ازآنچه درطول تمامی سالهای سياه                     
د؛  فرا گرفته باشن   دریافته و بايداين را ٠حاکميت ارتجاعی بر سرشان آمد    

 ، به سازمان یابی    بيش ازهرچيز ،  بايد برای سفت کردن پايگان خويش       
 رست همين توقع وتاکيد بر     تشکل های مستقل خويش پای کوبند و د         

٠نشان گيرند    طبقات محروم نيز       برای ديگر    حق تشکل يابی را       
فشارنظری برای اقدام عملی چنين تشکل های مستقل وآزاد، و احياء             
تشکل های ثبت نشده و پيشروی آنها جمهوری اسالمی را وادار به                 

  .کانون نویسنئگان تبلوراین چالش است.عقب نشينی می کند
، عوامل حزب     به فرمان سران رژیم اسالمی  درتهران          که روزیاز        
 واموالش را   ندبه دفتر کانون نويسنده گان يورش برد       "زهرا خانم   "  و    اهللا

 سعيد سلطانپور را از جشن عروسی        ٠  ند و درب آنرا بست     ندغارت کرد 
 کانون نويسنده گان يک       .  ند واعدامش نمود   نداش به قربانگاه کشاند    

تعطيل نساخته است و با پيشروي وعقب نشينی                لحظه خود را       
همواره تالش اش را برای تثبيت موقعيت خود بعنوان تشکلی مستقل              
بکار می گيردو در اين راه هزينه بس سنگينی را نيز با از دست دادن                    

 و ديگران   ، عالیی، زال زاده، غفاری    محمد جعفر پوينده و محمد مختاری     
   ٠پرداحته است 

امروز بعد ازچندين سال تالش ، با          مبارزوترقيخواه  ان  کارنامه دانشجوی 
سرمایه و دارایی دهها وبالگ و نشريه اينترنيتی و پايگاه خبر رسانی                

 تجمع تدارک نظری و     ٠کمی نيست ته  وخندبت رسيده است و این ا     ثبه  
سياسی و طبقاتی بين آن دسته از دانشجويان چپ و سوسياليست              

ه مند ، می تواند کارپايه اتحاد بزرگ        به شيوه سنجيده ، منعطف و نقش      
چپ سوسياليستی را با حفظ انديشه های مستقل هر گرايش                      
سوسياليستی در درون يک ظرف متحد برپايه اشتراکات وحفظ                       

 و مطلوب در سطح سراسری             قدراختالفات به سرانجامی گران           
درمقابله با هر نوع تجاوز ارتجاع حاکم وسلطه طلبی سرمايه خارجی               

گری سترگ درکنارکارگران وزحمتکشان و لگدمال شده گان                به سن  
 فعاالن بصير دانشجوی مان                 ٠بدل سازد    شهری وروستایی         
، صف مستقل سازمان يابی خود را در           ٧٨تير١٨بايددرهفتمين سالگرد 

اين .  با جنبش عظيم گره خورند       برابر فاشيسم حاکم به صف کشند و        
   !   چنين باد٠کاری است که ازشما بر می آيد

  
                                                   

   ٨۴تير10                                       
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  سازمان  بيانيه کميته مرکزی              
  

    درمورد خروج از           
  "کميته اتحاد عمل برای دموکراسی" 

     
 -ارگران انقالبی ايران   بدين وسيله اعالم می کنيم که سازمان ک             

شرکت "  کميته اتحاد عمل برای دموکراسی        "  راه کارگرديگردر  
شکلی ازائتالف   "  کميته اتحاد عمل برای دموکراسی           ."  ندارد

ب دموکرات     سياسی ميان سازمان اتحاد فدائيان خلق، حز                        
مارس (  1374کردستان ايران و سازمان مابود که ازاسفند                      

برپايه ی نکات مورد قبول هرسه سازمان به وجود آمده            )  1996
  :نکات مورد توافق به شرح زيربودند. بود

  
 سرنگونی  رژيم جمهوری اسالمی ايران با استفاده از تمامی         --1

  .اشکال و تاکتيک های مبارزاتی
ظامی دموکراتيک و مردمی در شکل جمهوری با             استقرار ن   --2

 .انتخاب آزادانه اکثريت مردم ايران
 تامين آزادی های سياسی و حقوق دموکراتيک و مدنی                       --3 

 .مردم به کامل ترين شکل آن
 آذربايجانی ها،   -تامين حقوق ملی خلق های تحت ستم ايران         --4 

يت کردها، بلوچ ها، عرب ها و ترکمن ها بر اساس به رسم                          
شناختن حق ملل در تعيين سرنوشت خود در سرزمين های محل              

  .زندگی آنها
 جدائی کامل دين از دولت و آزادی همه اديان و مذاهب و                        --5

 .عقايد
 لغو هرگونه تبعيض جنسی و تامين برابری حقوق زنان با                 --6 

  .مردان در همه عرصه ها
ان و   تامين حقوق و ارتقاء سطح زندگی کارگران و زحمتکش          --7

 .تضمين حق تشکل مستقل  و حق اعتصاب
  تامين حق حاکميت مردم ايران در مناسبات بين                    -- 8

 .المللی و مخالفت با هر گونه مداخله ی خارجی
 

کميته "  نگاهی به اين مواد هشتگانه ترديدی نمی گذارد که                       
برپايه يک پالتفرم دمکراسی کامًال      "  اتحاد عمل برای دموکراسی   

ته بود وهيچ اشاره ای به سوسياليسم درآن                 حداقلی شکل گرف    
ولی سازمان ما که تعهد به پيکارطبقاتی کارگران           .  وجود نداشت 

وزحمتکشان را بنيادهويت خود می نگرد وبرضرورت مبارزه ی          
ازهمين امروزبرای سوسياليسم تاکيد دارد، نه تنها مشکلی در                
اين همکاری نمی ديد بلکه آن را عليرغم همه ی محدوديت                          

به دليل اين که ما مبارزه برای                       .  هايش مفيد می دانست           
دموکراسی را جزئی ازپيکارسوسياليستی می دانيم و می کوشيم            
ضمن تاکيد برهويت و وظايف سوسياليستی خودمان، درصورت           

. امکان با همه طرفداران دموکراسی در اين حوزه همکاری کنيم            
رين حزب خلق   بعالوه اتحاد عمل با حزب دمکرات، يعنی قديمی ت          

کرد و قديمی ترين حزب برخاسته ازمليت های زيرستم ايران،                  
ازنظرما تاکيدی بود براهميت و حساسيت حق تعيين سرنوشت                 

 .ملی درپيکاردموکراسی درکشورچند مليتی ما

" کميته اتحاد عمل برای دموکراسی       "    اما مشکل همکاری در     
ح های  هنگامی شروع شد که رهبری حزب دموکرات درقبال طر           

جهان خوارانه ی آمريکا آشکارا موضعی درپيش گرفت که از                   
دبيرکل حزب  .  نظرما مطلقًا نمی تواند با دموکراسی سازگارباشد         

دموکرات کردستان ايران آقای مصطفی هجری درپيام تبريک به             
جرج بوش به مناسبت انتخاب مجدداوبه رياست جمهوری،                        

راردموکراسی صراحتًاخواهان مداخله ی آمريکابرای استق                       
کميته "   پالتفرم   8اين جززيرپا گذاشتن آشکارماده      .  درايران شد 

به همين دليل ما        .  معنائی نداشت  "  اتحادعمل برای دموکراسی    
بالفاصله هرنوع اقدام مشترک با حزب دموکرات کردستان را به             
حالت تعليق درآورديم و درچندين ديداربا رهبری آن سعی کرديم              

تغييرسياست آنها رااززبان خودشان بشنويم            اوًال معنا وابعاد          
وثانيًا نظرمان را درباره ی ناسازگاری چنين سياستی با                                 

"  پالتفرم   8دموکراسی، حق حاکميت مردم ايران و همچنين ماده         
. به آنها توضيح بدهيم         "  کميته اتحاد عمل برای دموکراسی             

 - که درفضای دوستانه ای صورت گرفتند       -درجريان اين گفتگوها  
امًال روشن شد که رهبری حزب دموکرات کردستان طرح ها                    ک

ومداخالت آمريکا رابرای پاگرفتن دموکراسی درايران و                              
خاورميانه مفيد والزم ارزيابی ميکند وبنابراين حداقل شرايط                   

  .الزم برای همکاری درراستای دموکراسی ميان ما وجود ندارد
را با سازمان     الزم به يادآوری است که ما اين ارزيابی مان                      

اتحاد فدائيان خلق نيزدرميان گذاشته ايم ولی آنها با سياست                       
جديد حزب دمکرات مشکلی ندارند و بنابراين ادامه ائتالف ما با              

نيز "  کميته اتحاد عمل برای دمکراسی               "  آنهادرچهارچوب   
  .ناممکن شده است

در همين فرصت الزم است برای رفع هرنوع ابهام ، يک                                 
  : نکته تاکيد کنيمبارديگربرچند

 
باادامه موجوديت جمهوری اسالمی، بی حقی                               -1

عمومی،فالکت،نابرابری،تاريک انديشی و فساد درکشورما                     
همچنان ادامه خواهد يافت وهرروزی که برعمراين رژيم افزوده            

بنابراين .  شود مصيبت های مردم ايران نيز فزونی خواهد گرفت            
سالمی مبرم ترين و       ، مبارزه قاطع برای براندازی جمهوری ا             

تعطيل ناپذيرين وظيفه طرفداران آزادی و برابری و حق حاکميت            
وهرکس که ازاين حقيقت طفره می رود فقط             .  مردم ايران است   

بی اعتقادی اش به دموکراسی و ترس اش از انتخاب مردم را به              
 .نمايش می گذارد

براندازی جمهوری اسالمی گرچه شرط الزم وحياتی               -2
کراسی است ولی به خودی خود به دموکراسی             شکل گيری دمو   

وحتی شرکت فّعال مردم درضديت با استبداد                       .  نمی انجامد   
 57تجربه ی انقالب سال     .  نيزضرورتًا دموکراسی به بارنمی اورد    

دموکراسی با   .  پيش روی ماست و شاهد گويای اين حقيقت                    
سازمان يابی مستقل بخش های مختلف مردم حول خواست ها و              

خودشان پا می گيرد و با توده ای شدن و مستحکم تر                  نيازهای  
مطمئن .  شدن اين سنگربندی های مستقل قابليت بقا پيدا می کند             

ترين وکم هزينه ترين راه براندازی جمهوری اسالمی نيزباهمين            
آنهائی که    .  سنگربندی های مستقل مردم گشوده می شود                      

ی خارجی  ميگويند مردم ايران به تنهائی و بدون کمک قدرت ها             
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نمی توانند جمهوری اسالمی را براندازند، بيش ازهرچيزديگر،             
بی اعتقادی شان به مردم و اصول بنيادی دموکراسی را تبليغ                    

چنين کسانی درپشت شعارهای  ضديت با استبداد حاکم،          .  می کنند 
شکل های ديگری ازقّيم مآبی برمردم را تدارک می بينند                                

های خارجی نباشند، خواسته     واگرخودشان هم وابسته به قدرت         
يا نا خواسته، قبح وابستگی به قدرت های خارجی راازبين می                  

فراموش نبايد کرد که دموکراسی درساده ترين وکوتاه                    .  برند
ِ اعمال حق حاکميت                         ترين بيان يعنی توانمند شدن مردم برای

به همين دليل  منطق قّيم مآبی و حواله دادن مردم به                 .  خودشان
 بخشی که ازپشت ابرها يااز بيرون مرزها می آيد با            نيروی نجات 

 . پيکار دموکراسی غيرقابل جمع است
اگرخوشامدن گوئی به مداخله ی قدرت های خارجی با            -3

دموکراسی غيرقابل جمع است، متوسل شدن به امپرياليسم                         
با نگاهی به      .  آمريکا اعالم جنگ به منطق دموکراسی است                 

اسی درهمين شصت سال         تجربه ی همه ی پيکارهای دموکر              
گذشته می توان ديد که آمريکا بزرگ ترين دشمن دموکراسی                     

ازجمله درمنطقه ی     .  وحق حاکميت مردم دردنيای امروزماست        
 که آمريکا درتمام اين مدت حضوری فعال داشته ودر           -خاورميانه

 هرجا يک     -بخش بزرگی ازاين دوره حتی نيروی مسلط بوده                 
ازحد معينی توده ای شده             جنبش دموکراتيک ومردمی بيش             

درتمام اين  .  وپيشروی کرده، آمريکا را درمقابل خود ديده است            
دوره اکثررژيم های ارتجاعی و سرکوب گرخاورميانه تحت                        

درکشورخودمان نقش آمريکا   .  حمايت همه جانبه امريکا بوده اند      
.  فراموش نکرده ايم و نبايد بکنيم         1332 مرداد    28رادرکودتای  

رتحکيم ديکتاتوری دوم پهلوی ها وبنابراين،                   کودتائی که د       
درفراهم آوردن زمينه شکل گيری مصيبت جمهوری اسالمی                    

بعضی ها می گويند اين ها همه به            .  نقش تعيين کننده ای داشت      
دوره ی جنگ سرد تعلق دارند که آمريکا ناگزير بود همه                               

اين .  نيروهای ضد کمونيست را درمقابل اتحاد شوروی متحد کند          
اگرآمريکا واقعًا مدافع   .  دالل خود به حد کافی رسواکننده است       است

دموکراسی بوده، آيا نمی بايست درمقابل شوروی نيزبه جای                    
حمايت ازرژيم های سرکوب گر،از دموکراسی حمايت کند؟ آيا                   
می شود برای دفاع ازدموکراسی متحد ضد دموکراسی بود، آن                

اهی به مجموعه ی    هم به مدت نيم قرن و درسراسرجهان؟ اما نگ        
اقدامات آمريکا بعد از پايان جنگ سرد ترديدی نمی گذارد که                      

مثًال درهمين  .  دشمنی آن با دموکراسی ربطی به جنگ سرد ندارد         
همسايگی ما درافغانستان، بعد ازخروج نيروهای شوروی ازاين           

 نبود که آمريکا به قدرت گيری طالبان ياری            1989کشوردرسال  
 درعراق، از ترس پاگرفتن      1991 نبود که در      رساند؟ آيا آمريکا  

دموکراسی از پائين، عمًال دست صدام حسين را درسرکوب قيام               
تقريبًا سراسری مردم بازگذاشت؟ و يعد، ازطريق يک محاصره               

 ساله ودرنهايت، ازطريق        12ی اقتصادی وبمباران فرسايشی          
د؟ يک اشغال نظامی جنايت کارانه، اين کشور را به نابودی کشان            

آيا اکنون دردوره ی بعد ازجنگ سرد، پشتيبانی بی چون و                           
چرای آمريکا ازجنايات اسرائيل و پشتيبانی آن از حکومت های              
فوق ارتجاعی و سرکوب گر درکشورهائی مانند عربستان                           
سعودی، امارات متحد عربی وپاکستان را می توان ناديده گرفت؟           

ه مداخله درايران     آيا می توان به نام دموکراسی، آمريکا را ب                  

دعوت کرد تا شهرهای ما را هم به روز فلوجه و رمادی وبغداد                  
 ساله عراق را    12بيندازد و يا مصيبت محاصره ی جنايت کارانه          

 در کشورايران نيز تکرار کند؟  
هما نطور که با دموکراسی       –منافع امپرياليسم آمريکا      -4

اگر .  ست با حق تعيين سرنوشت مليت ها نيزعمومًا درتضاد ا                -
حکومت آمريکا استثنائًا درجائی ازجنبش ملی خاصی پشتيبانی              
می کند، حتمًا در پی استفاده ی ابزاری ازآن دربازی های منطقه              

بازی آمريکا با همين جنبش ملی کردهای عراق خود              .  ای است 
آيا آمريکا نبوده که دردهه های             .  به حد کافی روشن گراست          

تيغ حکومت های مرکزی عراق       گذشته چند باراين جنبش را دم          
فرستاده ودرحساس ترين لحظه ها به آن خيانت کرده است؟                       
همين اآلن نيز آمريکا با استفاده ابزاری ازاين جنبش بذردشمنی             
عميقی ميان کردها وعرب های عراق می پراکند که شرايط پای                
گيری دموکراسی را دراين کشور به نحو فاجعه باری دشوارتر                 

راموش نبايد کرد که حق تعيين سرنوشت ملی              ف.  خواهد ساخت 
جزئی تفکيک ناپذيراز دموکراسی است و بدون دموکراسی عمًال           

به همين دليل، ناسيونا ليسم قومی      .  نمی تواند معنائی داشته باشد    
 که با دامن زدن به دشمنی و نفرت ميان مليت های مختلف پا                   –

ت ملی را می     عمًال راه دستيابی به حق تعيين سرنوش        –می گيرد   
بندد، نهادی شدن دموکراسی را ناممکن می سازد، جنبش                           
طبقاتی کارگران وزحمتکشان را خفه می کند و همه ی افراد                       
مردم را به سياهی لشکرمنفعل و بی حق رهبران همه دان و همه             

آينده ی مليت های ايران و کشورهای                   .  توان تنزل می دهد         
، دموکراتيک، دوستانه    ديگرمنطقه ی ما درهم زيستی داوطلبانه        

 .و صلح آميزآنهاست، نه درروياروئی ها و دشمنی های قومی
راه کارگرهمچنان خود را متعهد به حق تعيين                                 -5

سرنوشت ملل وازجمله حق جدائی همه ی مليت های ايران می                 
داند واين راازلوازم حياتی تاسيس دموکراسی وبه ويژه تحکيم                

ن درکشورچند مليتی ما     هم بستگی طبقاتی کارگران و زحمتکشا        
بازهم با صراحت اعالم می کنيم که ما مخالف جدائی               .  می نگرد 

طلبی هستيم وقاطعانه برای اتحاد داوطلبانه و دموکراتيک همه               
ولی اتحاد داوطلبانه و        .  ی مليت های ايران مبارزه می کنيم               

دموکراتيک را بدون پذيرش حق جدائی و بدون پذيرش آزادی                  
 .ت همه جنبش های ملی دست نيافتنی می دانيمتبليغات وتشکيال

راه کارگرسنت مبارزاتی طوالنی وظرفيت های                             -6
دموکراتيک حزب دموکرات کردستان ايران را ناديده نمی گيرد                
وهمچنان اميدواراست وازاين حزب می خواهد که درسياست                    
جديدش بازبينی کند وهرنوع خوشبينی به سياست های قدرت                   

 که طرح     –صوصًا امپرياليسم آمريکا را         های امپرياليستی ومخ    
.  کنار بگذارد  -های مصيبت باری برای کشور و منطقه ی ما دارد         
مبارز هزاران   دريغ است حزبی با سنت ضد امپرياليستی و با                    

نسبت به طرح های جهان خوارانه ی                جانباخته راه آزادی ،           
  . امپرياليستی چشم فرو بندد

  آزادی، زنده باد سوسياليسم زنده باد                     
  
   راه کارگر- کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران      
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  زندانيان سياسی را فراموش نکنيم    
  
  

بيش از يکماه  از اعتصاب غذای حجت زمانی ، جعفر اقدامی،                   
د می گذرد و وضعيت جسمی اين            خالد حردانی و بينا داراب زن         

اين در حاليست که    .  زندانيان سياسی زندان رجايی شهر می رود         
اکبر گنجی در زندان اوين و در سلول انفرادی در اعتصاب غذا                  
بسر می برد و ناصر زرافشان پس از دوره ای طوالنی از                               
اعتصاب غذا، در حالت اغماء و بی هوشی به بيمارستان منتقل                

به اين ترتيب      .   کليه را بروی انجام داده اند                و عمل جراحی     
گروهی از زندانيان سياسی در زندانهای رژيم اسالمی در                              
وضعيت وخيمی بسر می برند و اعزام آنها برای معالجه و آزادی            
آنان ، اولين شرط بهبودی آنها و جلو گيری از صدمات جبران                   

  . ناپذير به سالمتی آنهاست
 راه کارگر ضمن ابراز نگرانی        –يران  سازمان کارگران انقالبی ا    

 اعتصابی  –خود از وضعيت جسمی و سالمتی زندانيان سياسی              
در زندانهای اوين و رجايی شهر ، رژيم اسالمی را مسئول هر                   
گونه صدمه جسمی به زندانيان سياسی ميداند و به همه                                  
سازمانها و نهادهای حقوق بشر ايرانی و بين المللی هشدار                        

د اقدامات خود را برای آزادی  بی قيد و شرط کليه                 ميدهد که باي   
زندانيان سياسی در زندانهای رژيم افزايش دهند و نگذارند که                  

 پيروزی در نمايش         –رژيم جنايتکار اسالمی در پس مستی                  
انتخاباتی و يکدست شدن همه قوا در دست جناح آدمخواران ،                  

  . زندانيان سياسی را در سکوت و خاموشی قربانی کنند
  
  

     زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم               
  

            سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی ايران 
                                            

  
   راه کارگر–  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  
  

  2005  جوالی1                                 
  
  

      
  
  

  از کارگران ايران خود رو ديزل حمايت کنيم      
  
  

کارگران شرکت ایران خود رو دیزل ، بيش از یکهفته است در                 
در   جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو دیزل             .  اعتصابند   

اطالعيه ای که انتشار داده اند آورده اند که تضمين امنيت                   
-های      شغلی ، بازگشت کارگران اخراجی و انحالل شرکت              

پيمانکاری و لغو قرار دادهای موقت ، استخدام رسمی کارگران           
قرار دادی و تشکيل مجمع عمومی خواست اصلی ما کارگران            

  . اعتصابی است 
در حالی که بيش از یکهفته از اعتصاب کارگران می گذرد،                    
کارگران اخراجی شرکت پيمانکاری احيا گستر سبز به سر کار            

یران این شرکت هيچگونه ، اقدامی در        خود باز نگشته اند و مد      
این رابطه انجام نداده و مسئوالن حکومتی در  وزارت کار و                    
تشکلهای حکومتی نظير خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار            

  .نيز خود را به خواب زده اند 
کارگران اعتصابی در اطالعيه خود به زبان همه کارگران ایران               

اعتصاب است  - نجات ما کارگران       که امروز تنها راه   :    می گویند   
زمانی که کوجکترین جواب ما کارگران سرکوب و اخراج می              .  

. ممنوع می باشد       باشد زمانی که ایجاد هر تشکل کارگری         
وظيفه ما کارگران است که با هم متحد شده و به اعتصاب و                 

ما کارگران شرکت ایران خود      .  مبارزه منفی خود ادامه بدهيم       
ان بازگشت دوستان اخراجی خود به سر کار              رو دیزل تا زم     

روز پنجشنبه و    .  همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهيم داد            
جمعه که از طرف شرکت اضافه کاری اعالم شده است به                  
عنوان پشتيبانی با کارگران قرار دادی و اخراجی در سر کار                  
حاضر نخواهيم شد و تا رسيدن به خواستهای خود به اعتصاب            

کارگران ایران خودرو دیزل، کارگران ایران و         .  اهيم داد   ادامه خو 
جهان را به یاری طلبيده اند تا از خواست بر حق شان برای                   
تضمين امنيت شغلی و بازگشت کارگران اخراجی و انحالل               
شرکت های پيمانکاری و لغو قرار داد های موقت، استخدام               

ان رسمی کارگران قرار دادی و تشکيل مجمع عمومی کارگر             
  .حمایت کنند 

سازمان ما در کنار شماست و صدای بر حق شما را در ایران و               
  .  جهان فریاد خواهد کرد 

حق کار، حق تشکل مستقل کارگری، حق اعتصاب               
  !نيازی انسانی است و مردم ایران در کنار شمایند 

  
   راه کارگر-کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران

  
  2005اول جوالی                    
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     کارزار بين المللی در دفاع از     
  !را جدی بگيريم " مختار مای "     

  
    گلی اميدوار                                  

                    
 به حکم    2002 ساله پاکستانی در ژوئن          30يک زن    "  مختار مای "  

يل که برادرش با       روسای روستايی در جنوب ايالت پنجاب به اين دل                 
طرح دوستی ريخته بود       )  قبيله ماستويی     (  دختری از قبيله مجاور          

محکوم شناخته شد و حکم تجاوز دسته جمعی در مورد او به اجرا                          
  . درآمد 

 مرد در مقابل چشمان ديگران به او تجاوز می کنند و جالب است که                   6
" عانه  ديوان عالی کشور پاکستان بعد از شکايت و پی گيريهای شجا                

او با شهامت    !!       نفر از متجاوزين  را عفو ميکند              5"  مختار مای     
داستان تجاوز خود و پيگيری محاکمه متهمان را دنبال کرد و اين                            
جريان به خارج از مرزهای پاکستان کشيده شد و بدل به يک کمپين بين 

کودتا چی نوچه      "  رئيس جمهور  "  المللی گشت ، چيزی که برای                
خط قرمزی است که       )    ژنرال پرويز مشرف       (  ستان      امريکا در پاک    

مختار مای  .  نبايستی بيش از محدوده روستای نامبرده پيش می رفت              
هم اکنون ممنوع الخروج شده است تا نتواند صدای آزاديخواهی و                        

او .  ستمديده گی زنان پاکستان را بگوش افکار عمومی جهان برساند               
افع حقوق زنان در امريکا به        قرار بود به دعوت يکی از تشکلهای مد           

آن کشور سفر کند که مقامات رژيم پاکستان از خروج او جلوگيری                         
  .نمودند

 واقعيت اين است که خشونت عليه زنان در سراسر جهان وجود دارد                  
خصوصًا در کشورهای پيرامونی سرمايه داری که دموکراسی و مدنيت           

 اين جوامع    رشد نکرده و سنت ها و فرهنگ سکسيستی وخرافات در               
نمونه مختار مای يکی از آن نمونه های                 .  ريشه های عميق دارند          

بربرمنشانه خشونت و تبعيض و تحقيرعليه زنان  ميباشد که مو بر تن               
  . آدم سيخ ميکند 

رسم معمول جوامع عقب      (  اما اينبار قربانی تجاوز ، بجای خودکشی             
عال پيگير جنبش جسورانه بپا خواسته و بدل به يک ف       )  نگه داشته شده    

مختار مای ميداند که هزاران مورد از          .  برابری طلبی زنان شده است         
اين نوع خشونتها وجود دارند که قربانيان آنها در هراس و خفا ، خشم                
و بغض خود را فرو می بلعند و يا با خودسوزی و خودکشی ، ترک                          

يده جهان مردساالر را به مقاومت و مبارزه با اين گونه سنتهای پوس                   
از اين رو مختار مای با طرح گسترده شکايت و تظلم               .  ترجيح ميدهند   

خواهی خود ، ميخواهد صدای فروخورده اين بخش از زنان پاکستان را            
  .نيز پژواک دهد  

 عالوه  - ميليونی ايران    72 نيمی از جمعيت      -در ايران نيز زندگی زنان       
 خود تاثير   بر اينکه از خشونت خانگی در عرصه به اصطالح خصوصی         

گرفته ، آپارتايد جنسی هم با هزار و يک قانون عقب آفتاده آلوده به                       
مذهب و خرافات، آنها را همچنان در موقعيت کهتری و فرودستی                           

  .نگهداشته است 
طبق اخبار بدست آمده از نشريات       .   تجاوز جنسی رو به افزايش است         

 مورد جرايم   174قم با ميانگين بيش از       "  مقدس  "  داخل ايران استان     
جنسی در صدر استانهای کشور قرار داشته است ، حتی در استان                          

  . مورد گزارش شده اشت 70کوچک ايالم هم 
مرد ساالری در فرهنگ جوامع اسالمی ريشه دارتر از آنست که صرفًا               

برای  در . با اصالح و تغيير چند قانون در آينده نزديک ريشه کن شود  
ظيم اجتماعی مقتدر و يک مبارزه گسترده       هم شکستن آن يک نيروی ع     
اولين قدم و مهمترين حرکت روشنگری        .    و از پايئن با يد بوجود آيد           

  بايستی ارتباط با اقشار تحتانی جامعه برقرار و تنکاتنگ شود . ميباشد 

. و  آگاهی و آموزش های فمينيستی و برابری طلبانه را بين آنها برد                     
درسه در روستايی که مورد تجاوز قرار           شايد مختار مای با تأسيس م        

گرفته وآموزش دختران و پسران روستايی به اين موضوع  توجه                         
  !داشته است 

  2005 ژوئن 29                                      
  

           
  

  !به و حشيگری اعتراض کنيم           
  ! احکام وحشيانه قصاص فورًا بايد لغو شود    

  
  

زارشات انتشار یافته ، یکی از بيداد گاههای اسالمی            بنا به گ  
وحيد متهم .  ساله را به حکم قصاص کور خواهد کرد       28جوانی  

 سال پيش با پاشيدن اسيد بر روی یک جوان دیگر           12است که   
  .منجر به کوری چشمان وی شده است

بر اساس قوانين وحشيانه قصاص اسالمی ، آدمخواران                    
  .ن وحيد را از حدقه در آورند حکومتی می خواهند چشما

. چشم در برابر چشم، حکمی جنایتکارانه و غير انسانی است     
بشریت پيشرو نمی باید در مقابل این بی حرمتی به انسان               
خاموش بنشيند، سازمانهای بين المللی دفاع از حقوق بشر و           
نهادهای مدافع حقوق انسانی باید دولتها و نهادهای بين                  

. تراض عليه این احکام وحشيانه بر انگيزانند            المللی را به اع    
رژیم اسالمی می بایست بخاطر این احکام غير قابل تصور، غير  
. انسانی و وحشيانه مورد مجازاتهای بين المللی قرار گيرد                

  برای اعتراض به حکم چشم در 
در آوردن و سنگسار و دیگر احکام وحشيانه قصاص اسالمی               

   فشار سهمگين اعتراضات باید حکومت اسالمی را زیر
مردمی و بين المللی قرار داد تابيش از این قربانيان ، به دست              

  .آدمخواران حکومت اسالمی قربانی نشوند 
  
  

  زنده باد آزادی، سرنگون باد حکومت اسالمی    
                                                                               

   مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران  کميته      
  

  2005 جوالی 1      
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   !احمدی نژاد ، گرگ صحنه سيرک    
  

     رسول آرام                       
  

وقتی که يك شياد در عرصه ای به بزرگی ایران و فراتر از آن ذر جهان ؛                   
دعی برابری  دست به عوام فریبی ميزند و در  ميان زحمتکشان م                   

اجتماعی و اقتصادی  ميگردد، وقول و قرارهایی برای  تغييرات  پردامنه                
در  مديريت می دهد واجرای چنين کاری را  به عهده همکيشان خود                  
واگذار مينماید ؛ معلوم است که بایستی لباس مردم عادی را بپوشد و              

  .در ميان آنان مدعی برابری خواهی و عدالت باشد
يتواند بشيوه قبلی مردم را سرکيسه و حکومت را از                  این شياد نم    

او و همپالگی هایش ميباید  ادای دیگری در          .  ورشکستگی نجات دهند  
   ساله گذشته هر کس آمد ؛ هر کاری کرد به               26تاکنون ظرف   .اورند

. زیرا که در آن باال آقا باید پاک ومنزه بماند           .  حساب خودش نوشته شد   
 و وزیران همه مستقل و متکی بخود             در ظاهر قضيه روسای جمهور      

وقتی غير از آن باشد که آقا            .  ميباشند اما واقعيت چيز دیگریست          
ميخواهد  هيچ چيزی تغيير نخواهد کرد و هرکس که غير از آن بخواهد                  

   .که آقا ميخواهد؛ باید برود
در حقيقت همه کسانی که در دستگاه والیت فقيه به مقامات باالی                 

حال یکی  .، بایستی دستی در کاسه داشته باشند       حکومتی ميرسند   
مدعی اصالحات ميباشد  آن دیگری ميل دارد  انقالب را صادر و حاال                    

  .احمدی نژاد  خمينی وار مدعی  برابری وعدالت اجتماعی است
این آقای احمدی نژاد از آن تيپهایی است که اصالتی جز خدمت به                     

  .اسالم  و رهبر ش آقای خامنه ای ندارد
و نانی است که در تنور دستگاه والیت فقيه پخته شده و با همه                        ا

آن بخش  .  نانهای قبلی که برای ملت پخته شده بود ند  متفاوت است              
از مردم که  نا آگاهانه دندانهای خود را برای جویدن سنگ پاره های                     
والیت فقيه بجای نان برشته نابود ميکنند بعدا طلبکار ترین انسانهایی              

که با فریاد وخشم خود تمامی سد های والیتی را در هم                   ميباشند  
اگر دست نشاندگان جدید ميخواهند گناه بدبختی مردم          .خواهند کوبيد 

را به گردن مسؤالن قبلی رژیم  و قانون شكني آنان  بياندازندتا                           
بدینوسيله  ضمن دفاع از قوانين جمهوری اسالمی از والیت فقيه                     

 قدیم در کمال آرامش و زیر پوشش             حراست نمایند؛ دست اندرکاران     
  . .والطفات   رهبری آسوده به چپاول خود مشغول ميباشند

احمدی نژاد با به راه انداختن جنگ تبليغاتی عليه رقيب خود یعنی                    
تصميم دارد ابتدا  عنان  اسب سرکش را         "  اصالح طلب و اعتدال     "جناح  

ن و آزادیست     در دست گيرد وسپس بر منافع حياتی مردم که همانا نا             
به همين دليل است که در  سخنرانی اش که  به                  .    حمله ور گردد   

 تير ایراد نموده ؛ خط و نشانهای خود را                 7مناسبت سالگرد انفجار      
فرهنگ شهادت، رمز بقاي آشور است و فرهنگ         :  "  ميکشد و ميگوید    

ترين پشتوانه ما است، هرچند دشمنان ما            طلبي بزرگ   ايثار و شهادت   
و هستند و آساني آه پس از هفتم تير براي جانيان آن آف زدند،                   پرر

دهند؛ اما    امروز مدعي آشور ما بوده و شعار حقوق بشر سر مي                   
دوران ظلم سر آمده و انشاءاهللا امواج انقالب اسالمي به زودي همه                 

بدینجهت ميتوان مدعی بود که عدالت         ."جهان را در بر خواهد گرفت        
سترش اسالم و سرکوبی زنان ومردان نخواهد       اجتماعی او چيزی جز گ    

عوامفریبی او تا بدانجا رسيده که  نه تنها خود را ناجی فقرا و                        .بود
امروز انقالبي ديگر رخ    :"  ایران ميداند بلکه مدعی است      "  مستضعفان  "

عدالتي و ظلم      آه قرار است ريشه بي      84انقالب در سال    .  داده است 
با .می حرفهای خمينی را تکرار مينماید       یعنی تما " در دنيا را بخشكاند    

"  درصد مردم رهبری    80این تفاصيل که اگر خمينی با آرای دست کم             
را در  دست داشت و با این وجود نتوانست                     "    انقالب اسالمی  

کوچکترین حرکتی در جهت رفاه مردم بکند؛ بلکه  بر عکس   سعی                    
بن بکند و وقتی    کرد  ریشه شادمانی و خوشبختی را در ایران ا ز بيخ و              

   .در این محدوده ناکام و  ناموفق ميگردد؛  جام زهر را مينوشيد
حال این کوتوله سياسی که خود آلت دست  خيمه شب بازان بازار                    

و تقلب   "  رهبر"سياست رژیم اسالمی ميباشد و حتی  با کمک                    
  در  صد آرا را به دست آورد  که از             30گسترده نتوانسته است بيش از        

 درصد بقيه اش را از طریق        50 درصد با تقلب وعوامفریبی و        50ا    این آر 
سپاه و بسيج بدست آورده ؛ خيلی زودتر از رهبر فقيدش  جام زهر را                  

زیرا که زیر پای احمدی نژاد سفت نيست و از سوی           .  سر خواهد کشيد  
دیگر برای نيروهای انقالبی بستر جدید و پهناوری برای دخالت بيشتر              

جبهه ای که تا کنون      .  عی مردم ایران باز شده است       در سرنوشت قط  
  . سال گذشته در ایران  سابقه نداشته است26در ظرف 

اونيز به زودی  مورد تعرض کارگران و زحمتکشان و از سوی دیگر                          
  .روشنفکران و آزادی خوهان  و خلقهای تحت ستم  قرار خواهد گرفت             

را باید تحمل نماید     ضمن اینکه موجی از فشارهای جدید بين المللی            
 نبردهای بزرگ در راه است      .که بعيد است زیر بار آن کمر خم نکند           

    ژوئن29                   !، به استقبالش بشتابيم 
  

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

   
 

  درخانه سوگندسرخ
  سر در هواى گذشتن از آتش دارند

  ! بال گشودگان قفس ناپذيرآن
  ؟!فلك چه ميبينم

  مگر پر در پر ققنوس داده اند اينان؟
  !  آن خانه، خود، خانه ققنوس است! اى دل خونگشته! نه

  !دل قوى دار ! عزيزا
  آه عطر تو در جهان افشان گشت

  آس نيارد ديگر
  ديرى درپوش نهد بر آتش جانت

    .ما آردند    آنگونه آه با
   آر بودباما گوش جهان

  برچشم وجدان جهان چشمبند
  وجهانخواران پابه پاى شيخ شنيع
  بر گور شهيدان در رقص عبا بودند

  بانسل ما تا جان دوباره گيريم، جان آنديم
  چند تقويم تا صفحه آخر ورق خورد
  باتو اما، لوالهاى بند شل شده اند
  تيغ هاى سرآوب ديگرآل شده اند

  و صداى سوگند سرخ
  ينه به سينهپژواك ميدهد س

          آه اينك،
  عمر هدر رفته ما هدر نرفت
  آن سوگند سرخ بر باد نرفت

  و جان سرخ خاوران ها
  در حنجره هاى جوانتان ميخواند

  تا آزادى دستها و دلها
  از دست خدايان خود ساخته

  و سوگندآه اين راه ،
  !رهروانش را خود ميزايد 

  
  

  الهيجانى_ بهروز اميدى
  2003 انگوتنبرگ تابست
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 گزارش تبريز نيوز از 
  بزرگداشت تولد بابک در آذربايجان

  
  روزنامه نگار در تبريز-پيمان پاک مهر

 
  
 چاپ این گزارش به معنای تائيد همه :توجه ( 

سازمان ما عليرغم دفاع از اتحاد . نکات آن نيست 
داوطلبانه مليتهای ایران و مرزبندی با جدائی 

رنوشت ملل ، قاطعانه طلبان ، از حق تعيين س
ق تماميت ارضی را وسيله اپشتيبانی نموده و چم

   )ای برای سرکوب این حق دمکراتيک ميداند 
 

مردم ايران به پاس رشادت هاي :سرويس سياسي:تبريز نيوز
بابک خرمدين در دفاع از کيش و آيين خود در سالروز تولد وي 

  .پردازنده و به شادي و سرور مي در قلعه بابک گرد هم آمد
به گزارش خبرنگاران تبريز نيوز که درهشت منطقه قلعه بابک 
در شهرستان کليبر مستقر هستند جوانان و نوجوانان از ديروز 

  .ه به دسته به اين قلعه مي آيند شنبه نهم تير دست۵
 ۵بسياري از خانواده ها که با اتومبيل هاي شخصي از روز 

 ، وسايل پخت وپز و شنبه به کليبر آمده اند با خود چادر
ابزارهاي نواخت موسيقي به همراه دارند تا در کنار ساير اقوام 

و جنگل هاي و دوستان روز خوب و آرامي را در کنار طبيعت 
  .ارسباران سپري کنند

و عکس ا زاين مراسم مي خبرنگاران نيز به راحتي به تهيه خبر 
  .پردازند

ام و فرهنگي در اين ميان عده اي تالش مي کنند فضاي آر
قلعه بابک را پليسي و امنيتي نشان دهند آن ها با ارسال پيام 
کوتاه به تلفن هاي همراه يا ايميل اخبار و آمار هاي غير واقعي 

   رسانه هاي خبري ارسال مي کنند به
اين عده که از افراد شناخته شده نزديک به قوم گراهاي 

 ١٢ا ساعت افراطي تجزيه طلب هستند آمار شرکت کنندگان ت
 ٢٠امروز را يک صد و هشتاد هزار نفر و بازداشت شدگان را 

نفر اعالم کرده و مي گويند نيروهاي پليس و بسيج کليه جاده 
  .ت قلعه بابک را مسدود کرده اندها به سم

!!! حال اگر جاده ها مسدود شده يک صد و هشتاد هزار نفر
  نه در قلعه بابک تجمع کرده اند؟چگو

کيست از تعداد افرادي که از آن ها مشروبات گزارش ها حا
الکلي يا تعداد متنابهي پيشاني بند قرمز رنگ منقش به تصوير 
توامان بابک وماه و ستاره که به پرچم يک کشور همسايه ترک 

زبان شبيه است و اعالميه هايي با رسم الخط ترکي التين 
ده ر قلعه ممانعت به عمل آمآذربايجاني کشف شده از حضور د

  .است
جريان افراطي قوم گرا نزديک به تجزيه طلبان قصد دارند تا با 
چنين رفتاري فضاي حاکم بر قلعه بابک را سياسي امنيتي 

کرده و چنانچه موفق شدند افرادي را که در اثر چنين اقداماتي 
دچار مشکل شده اند به نفع خود مصادره کرده و وانمود کنند 

  .اي سنگيني مي پردازدکه جريان تجزيه طلب هزينه ه
  

حتي عده اي که قصد دارند خود را افرادي مهم جلوه دهند 
اين افراد .بواسطه اي اعالم کرده اند که دستگير شده ايم

شناخته شده بارها دست به چنين اقداماتي زده اند تا آمار 
  .دستگير شده ها را باال ببرند

  
 حقوق فرمانداران شهرهاي اين مناطق در گفتگو با سرويس

بشر تبريز نيوز اخبار منتشره در خصوص دستگيري هاي 
اران گسترده را تکذيب کرده اند ، ولي با اين حال تالش خبرنگ

  .تبريز هم چنان ادامه دارد
در چنين فضايي هيچکدام از احزاب ، گرو ه ها و سازمان هاي 

ن در اين مراسم شرکت نکرده سياسي و دانشجويي در ايرا
ش چند کشور خارجي بر لزوم سرمايه گذاري در پس از تال .اند

بين ناراضيان قومي ، يک شبکه تلويزيوني ماهواره اي تازه 
تاسيس که خود را مدافع آذري ها دانسته ولي خط تجزيه را 

دنبال کرده و مروج افکار ناراضيان قومي و پان ترک هاست ، با 
ال انتشار اخبار غير موثق سعي دارد جو قلعه بابک را کام

اين گروه تالش مي کند وانمود .سياسي و پليسي نشان دهد 
 محل سرازير سازد حاضرين در قلعه بابک با هدايت آن ها به آن

  .شده اند
تجزيه طلبان خارج نشين که از اختالفات داخلي و عدم 

موفقيت در سياست هاي خود به شدت رنج مي برند تنها در 
  .ن روزهايي قصد موج سواري دارندچني
کي از اين ناراضيان که پس از اخراج از آذربايجان و ترکيه در ي

آمريکا به سر برده و پرچم آذربايجان تجزيه شده را طراحي و 
منتشر ساخته با شرکت در يک گفتگوي تلويزيوني در آمريکا 

مطالبات آذري ها را به گوش " پنتاگون"گفته بود که با حضور در 
اي از شنوندگان در تماسي آمريکاييان رسانده ام ، که عده 
 بان ايران مطالبات نظامي دارند؟پرسيدند ، مگر مردمان ترک ز

حال بايد پرسيد تالش در جهت تغيير الفباي فارسي به التين 
آذربايجاني و بر افراشتن پرچم يک کشور بيگانه و پرچم ايران 

تکه تکه شده و تالش به پيوستن به جمهوري آذربايجان و 
 با هزاران مشکالت اجتماعي و اقتصادي مواجهند ترکيه که خود

از مطالبات مردم به شدت وطن پرست ترک زبان است ، که 
دم ترک تجزيه طلبان تالش مي کنند خود را مدافع مطالبات مر

  زبان ايران قلمداد کنند؟
  

               

  
  

   



 14

  

  با چند دانشجو در ايرانتگو     گف
  

  :يادداشت  
 سال پيش درچنين روزهايی        ششه است،     در را   ٨۴ تير ١٨    

ازکوی دانشگاه بيرون آمدند تاضمن دفاع                               دانشجويان       
 تاکيد ورزندومطالبات         نيز   آزادیرتحقق    ب،    ازموجوديت خود   

 بر آن شديم که باچندتن ازدوستان       ٠معوقه خويش را دنبال نمايند    
 ايده گفتگوی    ٠دانشجودرداخل کشورگفتگويی را صورت دهيم          

ها در  دراين گفتگو ٠آنان درميان گذاشتيم که پسنديدند    پالتاکی را با  
 اسامی  ، مابه لحاظ مالحظات امنيتی با                    دو بخش می آيد            

 شب خيز،     ،بشارت  :  و آقايان   ساشا:  خانم    :(اين دوستان مستعار
  .  باآنهابه بحث می نشينيم ) آزادی

  ر   هفته نامه  راه کارگ                                            
      

  *****************************        
     
 وآزادی  شب خيز  دوستان عزيز خانم ساشا وآقايان بشارت ،              

که دعوت ما رابرای اين گفتگو پذيرفتيد، ازيکايک شما                                 
   ٠متشکريم                                                                                                                                        

آن لحظه که خبرخيزش دوستان وخيابان آمدن         :  پرسش                
تيد؟ هرکدام  آنان درکوی دانشگاه را دريافتيد، چه احساسی داش             

ازدوستان که دوست داشتيد، می توانيد پاسخ تان رابه اين                           
  سئوال اداکنيد

من راستش سريع يک دوربين عکاسی برداشتم و                :  پاسخ     
رفتم که عکس بگيرم، توی راه، راننده تاکسی از صورت هيجان             
زده ام و مقصدی که داشتم، سرخيابان کارگر، فهميد کجا می                      

نمی توانستم چيزی را     .   شروع کرد به صحبت     روم و دراين باره    
من همان وقت، راستش را بگويم حسابی به        .  که می بينم باورکنم   

اين جريان مشکوک بودم، احساس می کردم که نمی تواتند                          
واقعی باشد؛ گرچه دوستانی درتظاهرات شرکت داشتند که خوب            

 اما نمی شد باورکرد     .  می شناختمشان و به آن ها اعتماد داشتم           
که اين تعداد دانشجو که از اساس هم جريانی مذهبی آن ها را                      

هيچ نظم  .  آورده بوده به تظاهرات بتوانند کارجدی ای انجام دهند         
دوربين عکاسی من شکست و       .  و برنامه و هدفی وجود نداشت        
هر چند تصاويرويژه ای ازآن         .  تصويری ازآن روز ثبت نکردم        

عازم محل بودم      روزها موجود است ولی از آن شب که من                        
  . کمترعکسی است

  
چگونه شدکه اين خيزش بعدازشش روزشکت          :    پرسش          

کمات دربسته ای شديم که به            خوردوماشاهددستگيری ها ومحا    
   انجاميد؟"فرهادنظری" آزادی سرکوب گرانی ازنوع 

  
ببينيد اين فرهاد نظری که که نام اصلی اش گويا                     :        پاسخ

 سابقًا يک فاالنژبوده و حتا پرونده های              فرهاد آذرارجمند است   
چنين آدمی اگر بنا بود محاکمه شود بايد خيلی                .  دزدی هم دارد   

فکر می کنم همان حضورش دردادگاه      .  پيش ترها محاکمه می شد    

. هم يک نمايش برای آرام  کردن فضای ملتهب جامعه بود و بس             
شورش های    :   تير   18اما درباره سرکوب و شکست قيام                      

کوم به شکست اند، يک باره فضايی بازشده بود، دوم                    کورمح
. خرداد، و حاال هرکسی که ناراضی بود داشت فرياد می کشيد                    

معلوم است که اين همه آشفتگی و بی نظمی و افسارگسيختگی                 
هيچ جريان فکری   .  درنهايت به انحراف و بعد شکست می انجامد       
 68يام مه   اگر درق .  و سازمانده در پشت دانشجويان معترض نبود      

حزب کمونيست فرانسه با جداکردن کارگران از دانشجويان منجر          
 درتهران عدم پشتيبانی       78 تير     18به شکست جنبش شد، در           

اصالح طلب های حکومتی، به خاطرترس ، در راستای ازدست               
دادن منافع شان، دانشجويان را بی پناه گذاشت و شکست                             

دو روز اولش ،  با         ديديد که خامنه ای بعد از سکوت            .  خوردند
يک فراخوان تظاهرات درروزهای بعد جمعيت چند هزار نفری از           
اوباش شانش را برعليه دانشجويان به خيابان ها کشاند و ماجرا             

  . تمام شد
   

اين حرکت با اينکه ازفرجه قانونی بعدازدوخرداد               :   پرسش    
 گرفته  ناديدهفراهم آمد، چرا توسط همان مدعيان اصالح طلبی                

    آنان آزادی دانشجويان را به هيچ گرفتند ؟شدو
  

. انتظار داشتن ازدوم خردادی ها بيهوده بوده وهست               :    پاسخ
آن ها بنا نبود که حاميان انقالبی برای براندازی رژيم منحوس                  
جمهوری اسالمی باشند، آن ها بخشی ازبدنه اين نظام بودند و                  

مًا بايد طرف   وقتی نظام با شورش دانشجويان مواجه گرديد مسل          
نظام را می گرفتند تا ازسرنگونی احتمالی و فراگيرشدن جنبش                

اينجا بايد بگويم که يکی ازمهمترين داليل ناکامی         .  جلوگيری کنند 
 تير تهران عدم فراگيری آن و عدم                  18جنبش دانشجويی در        

حمايت کارگران و کارمندان از فرزندان دانشجوی خود بودو يا                 
ن رويدادها نبود رسانه های آزاد برای               شايد مهمترين علت اي       

اينجاست که به    .  آگاهی توده های  مردم ازقيام دانشجويان بود             
دوربسته ای برمی خوريم که به دليل عدم اطالع رسانی کافی و                 
عدم ابزاراطالع رسانی، نه مردم دانستند که داشجوها چه                            

وند تفکری داشتند و نه دانشجوها توانستند با توده های مردم پي              
خواست ها وهمچنين آمار کشته و زخمی ها کماکان                        .  بيابند

  . نامشخص مانده است
    

ی دانشجويان دستگير   ازنگاه شما پرونده دادخواه     :    پرسش      
شده و زندانی را چگونه می توان بدرون افکارعمومی                                   
کشاندوميليونی اش کرد يا وقتی حاکميت حمله کردن ، دوستان                

  بود؟شما چه می کردند بهتر 
  

جنبش های دانشجوئی اساسًا آنارشيستی هستند،                 :      پاسخ
بنابراين نمی توان دقيقًا تبيين کرد که به گاه حمله حاکميت چه                    
کاری بايدفراترانجام می شد، مسلمًا اين مقاومت دانشجويان                     

  ! الزمه آن حرکت شتابزده عقب نشينی بهنگام بود. ستودنی است
اشا اينطورفهميدم که بايدعقب      من ازحرفهای س     :     پرسش         

می پرسم ، عقب     نشينی می کردندواين بهترين وتنها گزينه بود،         
نمی :  دی می پرسم     حاال ازشماآقای آزا      نشينی از چی و کی ؟           
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شددرست درآن شرايط به سامان يابی صف مستقل تان می                           
زنان ، معلمان ،کارگران      :  پرداختيدوباديگرنيروهای مردمی مثال   

يونی بيکاران که زيردست وپای حاکميت له شده           ونيروی چندميل 
ومی شوند، بجای عقب نشينی همراه می شديدوپيوندمی                               

  خورديد؟
 اگربازهم رخ دهد و من هم حضور داشته باشم،                           :     پاسخ

موافق عقب نشينی نيستم، بلکه اعتقاد دارم بايد يک شورش را               
 درجهت  بی دليل رها نکرد، بايد آن را سازمان داد و با برنامه                   

 تيراين   18گرچه با توجه به تجربه             .  هدفی عمومی پيش برد       
حرف را می زنم، آن موقع اين ها را نمی دانستم، همه ما جوان                  

 آذر به بعد اين      16تر بوديم و بی تجربه، به ياد داشته باشيم از               
نخستين تجربه اعتراض عمومی و خشونت بار جنبش دانشجويی         

تهبی که جامعه به يک رئيس              آن هم درشرايط مل        .  ايران بود  
و به  .  جمهوردرنظام اسالمی بيش از بيست ميليون رای داده بود          

راحتی امکان سرنگونی نظام ميسر نبود، باشد که همچنان                          
 تير    18اعتقاد دارم هدف بنيانگزاران قيام دانشجو ها در                            

به نفس ماجرا      )  آزادی   (ازاينرومن   .  سرنگونی نبوده است         
  .تمچندان اعتمادی نداش

 دوستان درآن روزها و سالگرد های بعدی اين                          :  پرسش    
می خواستم   !   آذر ماست        16 تيرما ،        18:  شعارمطرح شده      

بپرسم ، شما چه حد با اين وجه مشابهت تاريخی  آگاهی داريد و                
 تير را با آن گره می         18 آذر را می شناسيد و         16چه حد تاريخ     

  زنيد؟ 
 تيرنه ازنظرايدئولوژيک و نه      18 جدًا اعتقاد دارم که        :     پاسخ

 آذرارتباطی ندارد، فقط هردو جنبش       16ازهيچ ديدگاه ديگری به      
شايد هردو     .  های خاموش شده دانشجويی درايران هستند                    

درهنگام رخداد اصالحات درايران به وقوع پيوست هردو بفرمان          
اين شباهت ظاهری        .  ديکتاتورهای زمانش سرکوب شدند                 

 تيرحضورداشتند  18 آذر و    16نسلی که در    موضوع ، اما هم دو       
به هرحال حمله   .  متفاوتند وهم نيروی حاکميت تغييراتی کرده بود       

نظاميان به دانشگاه درقبال اعتراضات و نافرمانی های مدنی                    
دانشجويان شايد تنها خصيصه مشترک اين دو روزو جنبش                      

مهمترين تفاوت اما در خواستگاه ايدئولوژيک              .  هايشان باشد  
اين نکته ای است که بايد             .   آذر است     16 تير و        18فاوت   مت

و نمی توان به سادگی و کوتاه ازکنارآن گذشت                  .  بررسی شود  
  .ومن دراين مورد آشنايی زيادی ندارم

   شايد اين سوال قدری عجيب بياد ، ولی فرض کنيم                :   پرسش  
 تير ديگری همين     18که اين ممکن باشه و آن اينکه ، اگر يک                

ش بياد ، شما با کدام درس آموزی از خطای گذشته ،                        فردا پي  
امروز حرکت می کنيد؟ و چگونه خودتان را با ديگر نيروهای                    

  اجتماعی همراه می گردانيد ؟
نمی گويم جنبش     (  بايد کارمنظم روی پيوند گروه ها              :   پاسخ   

فعال جامعه کرد، زنان، کارگرها دو گروه عمده فعال درايران           )  ها
ه گاهی ازمرجعيت بيشتری ازگروه های                             امروزهستند ک     

 تير ديگری رخ      18امروزاگر  .  دانشجويی درجامعه برخوردارند   
دهد، با توجه به اين که قطعًا سرکوب گران هم آزموده ترند و                      
قدرت سرکوب بيشتر است، اعتقاد دارم که نبايد به حاکميت                         
اجازه داد ازآن به عنوان سوپاپ اطمينان استفاده کند تا بقيه                       

بايد جدی و مقاوم با هدف سرنگونی         .  سال را درآرامش بگذراند    
جدا از اينکه بايد خاصيت         .  تا پيروزی جنبش، آن را ادامه داد            

جنبش را مانند نظم و برنامه و هدف به آن تزريق کرد و با                              
استفاده از روش های مختلف اهداف و برنامه ها را درسطح                       

  . ش همراه کردشهرها پخش و مردم را درفراخوانی با جنب
  

 اگربخواهيم از مسايل تا حدی روزصحبت کنيم ،آنطور         :  پرسش  
که ساشا قبال خبرداده بود ، جمع شما درانتخابات اخيرشرکت                    

چی شد که شما درانتخابات شرکت            :  می تونم بپرسم       .  نکرديد
نکرديد، هرچند که گرايشی ازدانشجويان که ادعای چپ بودن هم           

ديداتوری معين رای دادند ، در همين جا             دارند دردوراول به کان     
در "بد"آقای آزادی نقد شما به  تاکتيک رای به گزينه               :  بپرسم  
اين دوستان چيست؟ چرا که شنيدم يا آنها بحث           "    بد تر "  مقابل  

  .های زيادی داشتيد
 آری ما درانتخابات شرکت نکرديم چون انتخابات را               :پاسخ      

وفکرنمی کنيم دليلی محکم           .  قانونی ودمکراتيک نمی ديديم          
اين دوستان که دنبال گزينه راه افتادند،          .  ترازاين بشود پيدا کرد    

با همان تاکتيک ابتدای دهه پنجاه قصد دارند بخشی ازحاکميت را            
منزه ازرفتارهای فاشيستی اش جلوه داده وسواربرموج ائتالف             
با بخشی ازنظام ازکاريزمای تاريخ مصرف گذشته آن برای                        

نه مشخصًا چند      .  شدن درقدرت سياسی استفاده کنند           شريک    
دانشجوی موافق اصالحات که کًال بانيان چنين تفکری را می                     

دوستی سوآل جالبی کرده بود،       .  گويم؛ اين بسيارغم انگيز است      
" بدتر"  و"  بد"  با منطقی که آقايان دارند و بين دو گزينه                      

انديد انتخابات  انتخاب می کنند، اگراحمدی نژاد و مثًال الجوردی ک         
بودند، آن وقت احمدی نژاد بد والجوردی بد تر بود، پس اين ها                 

چنين تفکری رسمًا      .  می خواستند به احمدی نژاد رای بدهند                
  .سازشکاراست و خود جلوی هرتحول و انقالبی را خواهد گرفت

 با  57 و    32     همانگونه که تفکر مشابه اين ها درسال های               
ود را پيش برد، اينبار نيزبا ضرب و                    انفعال و خيانت راه خ           

 که ما     –زورانتخاب بين دو گزينه قصد داشتند از گزينه سوم                    
  که تغيير بنيادين رژيم را می               --درکنارمردم سرنگونی طلبيم       

خواهيم دوری کنند، چرا که درشرايط انقالبی و بحران، جايی                     
در ضمن   .  برای افکارسازشکار خورده بورژوا باقی نمی ماند             

ن چپ بودن وادعای آن را هم داشتن را هم نمی دانم چيست که               اي
به جای ادعای روشنفکری مثل کک به جان برخی آقايان افتاده،              

فکر می  .  بعضی ازآن طرف بوم می افتند و برخی ازاين طرف                
کنم تا زمانی که درشرايط آزاد، منظورم درايران است، امکان                   

گی ازاين چپ بودن        نشرونقد آزاد عقايد به وجود نيامده، هم              
  .وادعايش پرهيز کنيم بهتر است

      تاريخ است که نشان می دهد نه جريانات تند رو ونه                                
جريانات محافظه کار بلکه  تنها تفکرعلمی و آن که تحليلش                        

چپ .  مبتنی برتاريخ خواهد بود، نيروی چپ و پيروزميدان است           
ه راستين درکارخانه هايی است که هرگز ما دانشجويان ب                              

سراغشان نمی رويم، چپ در مغز داشجو و روشنفکرودربازوی           
کارگر است و نه درمشت عده ای هوچی و يا درجوه قلم تعدادی                 

  ...  ادامه دارد                .  نويسنده نابالغ
    گزارش کنفرانس مطبوعاتی تحصن استکهلم
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، کنفرانس مطبوعاتی    ١٨ ساعت    ٢٠٠۵ ژونن    ٣٠ز پنجشنبه،    

ه با وضعيت زندانيان سياسی و ناصر زرافشان در                   در رابط  

دوتن از مسئولين    .  دهمين روز در محل تحصن برگذار گردید           

کميته ارتباطات بين المللی تحصن اجرای این کنفراس                      

برای تدارکات این کنفرانس از      .  مطبوعاتی را به عهده داشتند      

قبل تماسهای گسترده ای با مطبوعات، رادیو و تلویزیون،                    

اما به علت تعطيالت تابستانی      .  اب و سازمانها گرفته شد     احز

  .  بسياری از آنان نتوانستند در کنفرانس شرکت کنند

رهبر حزب چپ سوئد  الرش اوولی  پيشتر حمایت حزب چپ را     

احزاب و نهادهایی که     .  از خواستهای تحصن اعالم داشته بود       

  : در این تحصن شرکت کردند عبارت بودند از

 ساعته  ٢۴ سوئد، انجمن وکالی بدون مرز،  رادیو            انجمن قلم 

  .  کردی زبان و روزنامه پرتيراژ روز سوئد سونسکا داگ بالدت

  

 
 

 
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                                

arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

ازمان  تلفن عمومي س  
  

              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 


