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  تا عمیق تر هم بشود. اگر تا دیروز جنگ قدرت در سطح دومی رودشكاف در سطوح باالی دستگاه حاكمیت اشكال دیگری بخود گرفته و 
 جناح اصولگرایان و اصالح طلبان برجسته و اختالفات شان آشكار بود و جناح اقتدارگرا خواست با یک كودتای انتخاباتی تكلیف قدرت را
 یكسره و كشمكش های جناحی را برای همیشه به نفع خود خامته دهد، این روزها كشمكش های نیمه پنهان درون جناح حاكم هم (كه البته

چندان هم تازه نیست) عریان تر از همیشه سر باز كرده اند.
 اختالفات احمدی نژاد و رئیس مجلس و دفتر رهبری و برخی از اعضای شورای نگهبان و جمعی از آیت اله ها و آخوند های حوزه ها سابقه

 و شخص احمدی نژاد با خامنه ای این اندازه برجسته و عریان ننموده است. دولت فعلیطـوالنی دارد. اما هیچگاه مخالفت خوانی های 
ه این ـنوع شكاف درونی كمپ جناح حاكم در انتصـاب    به عنوان معاون اول ریاست جمهوریاسفندیار رحیم مشایی - -بارزترین منوـن

خودمنایی كرد.
 صاحب منصبان حكومتی از جمله هم جناحی های خود به انتصابآیات و حجج حوزه ها و احمدی نژاد علیرغم انتقاد های شدید و مكرر 

 رحیم مشایی، نه تنها او را از گردونه حكومتیان بیرون نبرد؛ بلكه با انتصابش به عنوان معاونت اول ریاست جمهوری بی اعتنایی كامل خود
را به هشدارها و توصیه های همه نشان داد.

 انتصاب مشایی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری اعتراض مخالفین درون و برون حاكمیت را آنقدر باال برد كه به دخالت خامنه ای
اجنامید و ایشان طی نامه ای رسماً عزل مشایی را از احمدی نژاد خواست.

 دولتسكوت شش روزه احمدی نژاد و پشت گوش انداخنت ''فرمان رهبر'' اختالفات باالیی های حكومت تازه یكدست شده را در سـطح 
نظامی و دستگاه رهبری به فاز دیگری برده است.

 می رود تا رهبر و فرمانده كل قوا را نه تنها فرمانبر ''فرمانده كل قوا'' نیست كه حكومت نظامیاناكنون باید بر همگان روشن شده باشد كه 
متاماً به فرمانبر خودتبدیل كند.

 حمید رضا كاتوزیاندر تأیید این حتلیل توجه به برخی از اظهارات خودی های بسیار خودی دستگاه حاكمیت خواندنی و شنیدنی اـست. 
مناینده مجلس هشتم ضمن اشاره به این كه رفتار رئیس جمهور ظرف ده روز اخیر عجیب و غیر قابل پیش بینی شده است، می افزاید:

 «احمدی نژاد با علم به مخالفت مقام معظم رهبری با رحیم مشایی و موضع گیری های گذشته وی بی توجه به نظر رهبری او را در سمت
 معاون اولی دولت كه سمتی بسیار حساس و با صالحیت باالست قرار داد.»

كاتوزیان ادامه می دهد:
 «پس از مخالفت صریح و مكتوب معظم له با انتصاب رحیم مشایی، احمدی نژاد با پافشاری ها و رفتارهای نامناسب به سمت رهبری نشانه
 گیری كرده و موضع گیری هیچكدام از علما، فقها، ائمه جماعات، حامیان و اصولگرایان هم جناح خود و مخالفان موجب پایین آمدن وی از

موضع و انتخاب خود نشد.» 
كاتوزیان با اشاره به اینكه تبعیت از رهبری، در آغوش گرفنت و بوسیدن دست ایشان نیست، می افزاید:

 والیت و قانون اساسی وجود داشته باشدو متام موارد قانون از جزء تا كل مورد مقبولیت«در تبعیت و تعهد به والیت فقیه باید التزام عملی به 
 واقع شود.»

و نتیجه می گیرد كه:
«با رفتارهای اخیر احمدی نژاد، حجت به همه كسانی كه در والیت پذیری وی تردید داشتند، متام شده است،» 

وسراجنام خطاب به شورای نگهبان می گوید:
«شورای نگهبان باید در صالحیت و كفایت ایشان جتدید نظر كند.»

 واكنش های اخیر احمدی نژاد و اظهاراتی نظیر اظهارات كاتوزیان حكایت از این دارند كه شكاف های درون حاكمیت منحصر به شكاف
 عریان تر و عیان ترعمیق تر، بین دو جناح نیست و ترک هایی هم در جناح حاكم و دولت و دستگاه رهبری به چشم می خورند كه روز بروز 

می شوند.
  بهاگر چه خامنه ای با باال گرفنت سر و صدای ''دلسوزان اسالم'' ناچار به پا در میانی شد و در یک خود آزمایی سیاسی خطر كرد و

 احمدینژاد فرمان داد كه مشایی را بركنار كند و احمدی نژاد نیز بنا به مصاحلی ''فرمان'' خامنه ای را (البته با یک هفته تأخیر) عملی كرد،
  وزیر اطالعات كه سنتاً با محسنی اژه ای- - بركناری یكی از وزرایش اما احمدی نژاد در واكنش های بعدیش ''قرب و منزلت'' آقا را با 

 انتصاب مشایی به عنوان رئیس دفتر و مشاور خودش زیر سوأل برد تا به ولی فقیه و دیگران بفهماند كهتأیید والیت فقیه به كابینه می رود و 
دولت نظامی، گردن به هر امر و دستوری منی دهد و ''رهبر'' باید حواسش را جمع كند.
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 كشمكش های جنگ قدرت را به سطح دیگری فراتر از سطح دو جناحسر باز كردن های بیشتر شكاف میان جناح حاكم و دستگاه رهبری، 
 موقعیت كلیت رژیم و ابعاد بحران حكومتی را به فازاقتدارگرای مسلط و اصالح طلب مغلوب به میان مجموعه تركیب جناح حاكم كشانده و 

دیگری برده است و تقسیم بندی ها و صورت بندی های جدیدتری را بوجود آورده و می آورد.
ه و بخش وسیـعی از روحانـیون و مراـجع تقلید، حاكمـیت جمهوری ا والیت فقـی  تقابل احمدی نژاد بعنوان ـمناد حاكمـیت سـپاه پاـسداران ـب

اسالمی را با یک بحران ایدئولوژیک روبرو می كند.
 و همهرژیمی كه اساس آن بر حاكمیت والیت فقیه استوار است و تار و پود بنیان های فكری اش از ایدئولوژی اسالم نشأت گرفته اـست 

 احكام و قوانین اش برگرفته از شریعت اسالم اند و بنا به تعریف روحانیون در آن دست باالیی دارند، این نوع تنش ها در آن بحران
ایدئولوژیک را دامن می زند. 

 به هر اندازه كه ابعاد این تنش ها بیشتر شوند، موقعیت جمهوری اسالمی شكننده تر می شود و شكننده تر شدن موقعیت جمهوری اسالمی
می تواند زمینه ساز اتخاذ مواضع تعرضی تری از جانب جنبش های اجتماعی باشد.

 آیا روند باالگیری این تنش ها و این اختالفات در میان جناح حاكم تسویه حساب های تازه تری را هم بدنبال دارد؟! این یک سؤال جدی
 است و باید به آن پاسخ داد اما مورد بحث این نوشته نیست. اینجا بحث بر سر این است كه از این پس مردم در چه موقعیتی اند و

رویی هایشان با حكومت ''یكدست'' اصولگرایان چگونه خواهد بود؟رویا
  اساساً در این جهت است تا مردم را از صحنه و میدان نبرد دور سازد و حاكمیتدولت جدیدآنچه مسلم است هر اقدام این روزـهای 

بالمنازع خود را با استفاده از تسلطی كه بر همه اركان حكومتی دارد تثبیت كند و زمینه گردش سریع سرمایه و كاركردش را تأمین مناید. 
  كه این روزها با منایش ''اعترافات'' سران و سردمداران جناح مخالفش به ضرب شكنجه و داروهای مخصوص محاكماتحكومت نظامیان

 غیر انسانی و بدور از هرگونه استاندارد حقوقی را در حتقیر آمیزترین شكل خود پیش می برد، و مقامات ارشد دولت های پیشین را به
 هر قدراتهام سازماندهان انقالب مخملی و وابستگان دولت های خارجی ذلیل و بیچاره بر صندلی ضدیت با جمهوری اسالمی نشانده است، 

 هم كه بتواند آن بخش از بورژوازی را كه اینها منایندگی آنها را در دستگاه حكومت بعهده داشتند عقب بنشاند، اما به آسانی نخواهد
 توانست از مردمی كه سی سال آزگار از این رژیم و از این نظام زجر دیده و فقر چشیده اند، زهر چشم بگیرد و بعداز این همه خون دادن

ها آنها را به خانه هایشان برگرداند.
ا ـشروع دادـگاه ـهای منایـشی و ''اعتراـفات'' برـخی از ـسران و سردـمداران حكومتی دوره ـهای پیشین، موقعیت  اوضـاع و اـحوال فعلی ـب

اشخاصی چون رفسنجانی، خامتی، موسوی و كروبی را بسیار متزلزل و در معرض تهدید جدی قرار داده است. 
  با برگزاری چنین دادگاه هایی عالوه بر مرعوب كردن مردم، تالش دارند در پایان جنگ آخرشان با رقبایشان از هم اكنون ردیفكودتاچیان

 صندلی اتهام این آقایان را هم تعیین كنند و بعد از زمینه سازی هایی آنها را هم در لباس راه راه و با دمپایی بر این صندلی ها بنشانند.
 روزنامه كیهان، تلویزیون دولتی، برخی از منایندگان مجلساین زمینه سازی ها خیلی پیشتر از برگزاری اولین دادگاه های منایشی، توسط 

و شخص خامنه ای شروع شده است . 
 كیهان موسوی و خامتی را خائن خوانده بود و برخی از منایندگان مجلس هم علناً خواستار دستگیری موسوی شده بودند. خامنه ای هم در

جمع قوه قضائیه در واكنش به اظهارات رفسنجانی در مناز جمعه ای كه به امامت او بود، ''یار و همرزم ''دیرین خود را را منفور خواند.
 موسوی در عین حال كه حسابی از وضعیت خود بیمناک است، فراتر از جربزه اش عكس العملی نشان داده و گفته است كه: «بزودی شاهد

محاكمه همه كارگردانان دادگاه های اخیر خواهد بود!» 
 همین حد از واكنش های تند برخی از اعضای دو مجلس اسالمی و خبرگان و روزنامه كیهان و شخص خامنه ای به موضعگیری ها و
 اظهارات موسوی و رفسنجانی و ...، كافی است تا این آقایان را هم بجرم گفته ها و اظهارات شان دو حجره پایین تر از «بیت منتظری» یا

در همان تهران حصار كنند!
  و دستگاه والیت فقیه، جبههدولت نظامیانواقعیت این است كه پیامد شكاف های عمیق بین جناح ها و ترک خوردن های اخیر مناسـبات 

توده های مردم را هم به فاز دیگری برده است. 
 سر راست تر و شفاف تر نسبت به اصالح طلبان و لیبرال ها كمتر می شود و توده های فرو دست مردم، ممرد از میزان توهمات روز به روز

 با اعتماد به نفس و صالبت بیشتری خواست های رادیكال شان را مطالبه می كنند.از گذشته حرف هایشان را می زنند و 
 ، را دارند. نه كسی با اینرأی مرا پس بگیر و یا حسین میر حسین و اله اكبرامروز دیگر نه اصالح طلبان قدرت بسیج مردم را با شعار: 

شعارها به هیجان می آید و به خیابان ها می ریزد. 
 ـطرح شعارهای رادیـكال و مبارزه ـبرای آزادی ـهای فردی و اجتماـعی و مشخصـاً مبارزه برای آزادی ـبدون قید وـشرط كلیهاین روزهـا 

 زندانیان سیاسی و مجازات آمرین و عاملین كشتارهای اخیر، ذهن معترضان و به خیابان آمدگان را به خود مشغول داشته است. خانواده
زندانیان سیاسی همه روزه با این خواست در برابر زندان ها و دادگاه ها جتمع می كنند و آزادی عزیزان شان را می خواهند.

 جتمع هفتگی مادران جانباختگان در پارک ها، كماكان برگزار می شود و گروه گروه از مردم مبارز به حمایت از مطالبات آنان، به جمع شان
ملحق می شوند و با آنها همصدا می شوند.

***
  قطعاً جناح حاكم برای یک سره كردن تكلیف قدرت سیاسی و به منظور حفظ سیستم و نظام سرمایه و ارجتاع اسالم، می كوشد با توسل



به شكنجه و اعتراف گیری در زندان ها و ترورهای خیابانی مبارزات مردم را سركوب كند. 
 برگزاری محاكمات فرمایشی گامی است در این راستا كه اگر با عكس العمل وسیعی از سوی انسان های آزادیخواه و برابری طلب به

ز كودتاچیانرهبری كارگران آگاه رو برو نشـود،   پرده های دیگری از سناریوی كودتای خود را به منایش برای تسلط كامل بر همه چـی
 خواهند گذاشت.

 بورژوازی ایران به حكم غریزه طبقاتی اش این تهدید را دریافته است كه توده های مردم بعد از اینكه به متامی از توهمات لیبرالی كنده
 شوند، خیزش دومی را آغاز خواهند كرد. خیزشی كه كنترل و رهبری آن را نه لیبرال ها و اصالح طلبان، كه كمونیست ها و كارگران و
 جنبش های رادیكال اجتماعی بعهده خواهند داشت. از همین روست كه همه متهیداتش را بكار گرفته و می گیرد تا زمینه های این خیزش

سرنوشت ساز را نابود كند و گردش سرمایه و سودبری خدشه نبیند و روال استثمار و حتمیل بی حقوفی كماكان ادامه یابد.
 رژیم  خطر به میدان آمدن كارگران متشكل و جنبش های رادیكال اجتماعی را با متام وجودش حس می كند و برای رفع خطر هم از هیچ

امكانی و هیچ ابزاری برای سركوب فروگذار نیست.  
 اساساً روندی كه با شروع محاكمات سران جناح مخالف آغاز شده است، در این راستاست و اصلی ترین هدف رژیم از برگزاری چنین

 قبل از اینكه برای از میدان بدر بردن رقیب باشد، مرعوب كردن مردم و در نطفه خفه كردن خیزش دوم آنها را هدف گرفته است.شوهایی 
آیا حاكمیت فعلی قادر خواهد بود پرده های دیگر سناریوی از پیش نوشته شده اش را به اجرا در آورد؟

 ، ودستگاه سركوبظاهراً علیرغم سركوبهای شدید در اشكال ترورهای خیابانی، زندان، شكنجه و سر به نیست كردنهای هر روزه از سوی 
اجرای اولین پرده های سناریو محاكمات منایشی بازداشت شدگان رویدادهای اخیر، اعتراضات و مبارزات مردم همچنان ادامه دارد! 

 مردم كما كان در صحنه اند. عقب نشینی های مقطعی شان تاكتیكی است. یاد گرفته اند كه كی و چه وقت و با چه ابزاری مبارزات شان را
 پیش ببرند. با اینكه هنوز به حلاظ سازمانی و شكلی ضعیف اند، اما میدانند كه برای چه در میدان اند. حتی اگر هم نتوانند علت در صحنه

بودن شان را توضیح دهند می دانند كه از چه در رجنند. 
 كسی كه گرسنه است میداند كه نانش را دزدیده اند. كسی كه پوشش اجباری به او حتمیل كرده اند، میداند كه آزادی انتخابش را گرفته
 اند. كسی كه بی مأوا و مسكن است، می داند كه حق سرپناهی اش را دریغ كرده اند. كسی كه از بیماری رجن می برد، می داند كه دارو و
 درمانش را ضبط كرده اند. كسی كه بیكار است می داند كه بیمه بیكاری حقش است. جوانی كه شادی و آزادی اش را گرفته اند، می داند

كه مثل همه همساالنش در دنیا حق شاد و آزاد زیسنت را دارد. و... 
 ضعف اصلی جنبش جاری در این است كه هنوز كارگران مثل طبقه متشكل و سازمان یافته به میدان نیامده اند، هنوز یک جریان آلترناتیو
 انقالبی كه نقش تعیین كننده ای در رهبری اعتراضات روزمره كارگران و دیگر جنبش های اجتماعی داشته باشد وجود ندارد. هنوز ظروفی
 كه بتوان كل پتانسیل انقالبی مردم را در مناسب ترین اشكال خود سازمان دهند و به میدان آورند، یا شكل نگرفته اند یا هنوز به شكل

متشكلی به میدان نیامده اند. 
 این رژیم را منی توان تنها با جنگ و گریزهای خود بخودی و واكنشی فعلی عقب راند و جنایاتش را متوقف ساخت. برای رودر رویی با
 رژیمی این چنین هار و وحشی و جنایتكار، با رژیمی كه این همه نیروی سركوب در اختیار دارد، باید قدرت داشت. باید متشكل بود، باید

نقشه داشت، باید اشكال تعیین كننده تری از مبارزات را جتربه كرد! 
 با دولت مشتی نظامی سرمایه دار كه بدنبال یک كودتای انتخاباتی مافیای اقتصادی اش بال رقیت تر از همیشه شده است و اراده اقتصادی
 اش بر همه عرصه های تولید و گردش سرمایه مسلط است، تنها با فلج كردن سیستم اقتصادی و مختل كردن سیستم اداری اش از طریق

اعتصابات  گسترده و سراسری مراكز كار و تولید می توان ابعاد تعرضات و جنایتكاری هایش را لگام زد.
 رژیمی را كه برای مرعوب كردن مردم بپا خاسته، شهروندان بی دفاع را قتل عام می كند و گوشش هم بدهكار اعتراضات بین املللی و افكار
 عمومی دنیا نیست، تنها با نیروی متشكل كارگران و رهبری این طبقه بر جنبش های رادیكال اجتماعی می توان عقب نشاند و خواست ها و

مطالبات اقشار مردم را به او حتمیل كرد!
 در این میان جناح مغلوب كه آخرین سنگرهای مقاومت شان را در برابر تعرض و پاپوش دوزی های راست و دروغ جناح حاكم از دست
 داده اند و شدیداً در بیم روزهای سختی بسر می برند، امیدی هم به حمایت آنچنانی توده های مردم ندارند و به موقعیت بسیار دشواری

گرفتار آمده اند.  
 ظاهراً هیچ نشانی از سازش بین جناح اصالح طلبان و جناحی كه فرمان از فرماندهان نظامی می برند، به چشم منی خورد و جناح راست

 و قاطعیت آنها در تسویه حسابكودتاچیان به هیچوجه كوتاه منی آید و اهل سازش نیست. دادگاه های منایشی این روزها سازش ناپذیری 
های جناحی بر سر قدرت را یادآور می شود.

 كسی كه كودتاه می كند می خواهد بساط را به میل خود بچیند. كودتای اینها هم از نوع كالسیک نبود كه یک شبه همه چیز عوض شود
 كودتای اینها از نوعی خزنده و ابداعی بود كه كارشان را از خیلی وقت پیش شروع كردند و االن هم هر سنگر تازه ای را فتح كنند با كسی
 شریک منی شوند. ترسی هم از رقیب ندارند. كلیه نیروهای سركوب را در اختیار دارند و بر سه قوه اجرائیه، قضاییه و مقننه هم حكم می
 رانند. غرولند آیت اله های صاحب فتوا و مراجع تقلید را هم به هیچ می گیرند و گردن كلفت ترین شان را به اندرونی بیت اش فرستاده اند.
 امثال كروبی و موسوی و خامتی هم باید امیدوار باشند كه پرونده مهدورالدم شان را پی گیری نكنند و اال یا بدرر «قطب زاده» گرفتار می



 شوند یا تا آخر عمرشان باید در حصاری با امام زمان شان راز و نیاز كنند. اینها حتی شانس این را هم ندارند كه مثل «بنی صدر» به
''هجرت'' بروند!
  تا همه اركان و ارگانهای حكومتی را الروبی كند و حتی یک بخشدار متوهم به اصالح طلبان را در دور افتاده برنامه داردجناح حاكم كه

 ترین نقطه این مملكت سركارش باقی نگذارد ترسی هم از رقبای شكست خورده اش ندارد. ترس واقعی این جناح از مردم است. از همان
دق لشان را خالی كردند و جنگیدند.بغص تركاندند، مردمی كه به خشم آمدند و از درز و شكاف باالیی ها بهره جستند، 

 ترس اینها روز بروز بیشتر می شود. ترس امروزشان بیشتر از روزهای اول است. به هر اندازه هم كه ترسشان باال می گیرد، تالش شان
جنایتكاری های بیشتر گسترش می یابد.برای 

 اینها از این تظاهرات های كوچكتری كه رو راست تر كلیت نظام و دیكتاتوری را نشانه گرفته اند و شعار مرگ بر جمهری اسالمی می
دهند، بیشتر از جتمعات وسیعی كه ساكت و زیر كنترل و رهبری اصالح طلبان در خیابان ها موج می زدند، در هراسند. 

 اینها را جنگ و گریز های خیابانی این روزها كه در هر گوشه ای از شهر برپا می شوند و آزادی زندانیان سیاسی را سر می دهند، كالفه
كرده است. 

ه  ر'' از توهمات لیبرالی و اصالح طلبی عبور كرده اند و بجایاینها از مردمی ـك  ،«مرگ بر والیت فقنه»، «مرگ بر دیكتاتور»شـعار ''اله اكـب
 میدهند، بوحشت افتاده اند!«مرگ بر جمهوری اسالمی»

 اینها از مادران داغداری كه هر هفته در پاركها جمع می شوند و خواهان مجازات آمرین و عاملین كشتار فرزندانشان هستند، می ترسند!
 جوانانی كه در اینها از اینها از جتمع هر روزه خانواده زندانیان سیاسی و مردم حامی آنها در برابر زندان ها و مراكز قضایی می ترسند!

خیابان ها و محالت سنگر می بندند و پاسداران و بسیجی یان را فراری می دهند، می ترسند!
 این شكل از جتمعات و این شكل از مبارزات و این شعار های رادیكال و انقالبی، اگر چه وحشت مرگ در دل رژیم كاشته است و باید ادامه

یابند و گسترش پیدا كنند، اما هنوز كافی و تعیین كننده نیستند. باید با اشكال تعیین كننده تری از مبارزه كار این رژیم را یكسره كرد!
 باید با ایجاد تشكل های محل كار و محل زیست بستر مبارزاتی متحدانه تر و هماهنگ تر و هدفمند تر را فراهم كرد! باید با اعتصابات
 عمومی و سراسری مراكز كار و تولید را مختل كرد! باید با اعتصابات كارگری چرخه تولید سودآوری سرمایه را به خطر انداخت! باید با

اعتصابات عمومی در واحد های اداری، آموزشی و خدماتی، انتظام سیستم را مختل كرد! 
***

 اختالفات داخلی طیف جناح حاكم و با توجه به عبور مردم از راهكارهای لیبرالی و ''اصالح طلبانه'' كمپ اصالح طلبان، وعریان تر با بروز 
مرور و ارزیابی مجدد موقعیت تركیب جناح ها و موقعیت امروز مردم درگیر با كلیت این نظام، ضروری و الزم است. مؤلفه هایی دیگر، 

بد نیست در انتهای بحث ولو كوتاه، این موقعیت را مرور كنیم:
موقعیت آیات ''عظام'' و مراجع تقلید

 اینروزها كسی برای آیات عظام و مراجع تقلید تره هم خرد منی كند. نه مردم دست به دامان شان می شوند و نه آنها توان ''دستگیری''
 كارشانمردم را دارند، دولتیان و قدرمتداران هم محل شان منی گذارند و توسل و متسک اصالح طلبان هم نتوانست به میدانشان بیاورد. 

 پناه بردن به خدا شده است. سرداران و سپاهیانی هم كه هم سیاست می كنند و هم بیزنس، و سیاست شان در خدمت بیرنس شان است نه
 وقتی برای دستبوس آقایان دارند نه احتیاجی هم به رهنمودها و فتواهای شان دارند. این آقایان دیگر وزنی در فعل و انفعال های سیاسی
 و حكومت یک بنی نظامیان ندارند. میلیاردرهایشان كار و كسب شان را دارند و روزی بقیه شان هم از طریق خمس و ذكات مردم آنقدرها

هست كه با قباله مستغالت شان زندگی انگلی هفت پشت بعد از خودشان را هم تأمین كنند.
موقعیت رفسنجانی

 اوضاع كنونی و نا مشروع دانسنت دولت فعلی، چنان واكنش تندی را از جانب كودتاچیان و دیگر''بلند پایگان''با بحرانی خواندن رفسنجانی 
 همین حد از واكنش ها كافی است تا اظهاراتش را به كیفرخواستی علیه خودش اعالم كنندحكومتی و شخص خامنه ای دریافت كرد، كه با 

 متام امتیازات دیروزی و امروزی اش را پس بگیرند و به این هم رضایت ندهند و خواب های دیگری هم برای خود و اعضای خانواده اشو 
 ساله خامنه ای باید خدا خدا بكند كه آخر عمری سر از زندان در نیاورد!۵۰ببینند. یار دیرین امام و دوست 

ون رفسنجانی این ''مرد دوران بحـران''،   از بیم تهاجم همه جانبه جناح حاكم و مأیوس از حمایت مردم، به روزی افتاده است كه بااكـن
 نواندیشی های'' رهبر و انكار شكاف عمیق حكومتی در باال «به قول خودش وجود یک بحران جدی» و كوچک منایی كردن اختالفاتیادآوری''

 جدی در باال ترین ارگانهای حكومتی و تخفیف آن به اختالفاتی بر سر نحوه برگزاری انتخابات، امیدوار است كه بیشتر از این خوار و
حاشیه نشین اش نكنند و اظهاراتش را در حد پیشنهاداتی برای حل مشكالت نظام به حساب آورند!

موقعیت كلی اصالح طلبان
  خامتی و موسوی و كروبی این بیچاره های شكستموقعیت چهره های برجسته اصالح طلبان بسیار بدتر از موقعیت رفسنجانی است.

 خورده كه پاره تن این نظام بودند روزهای سختی را در پیش دارند. اینها هم باید خدا خدا كنند بیش از این مغضوب جناح رقیب
نشوند و به «تیر غیب» گرفتار نشوند. باید خدا خدا كنند سر از زندان در نیاورند و «دوا خور» نشوند! 

 جناح رقیب به محض جا خوش كردن، همه اعوان و انصار این دسته را از مناصب حكومتی پاک خواهد كرد. جناح حاكم اگر از ''شر''



مردم خالص شود، حتی نخواهد گذاشت كدخدا های دهات دور افتاده هم از اصالح طلبان باشند.
 تداوم كشمكش های دو جناح هیچگاه به سازشی كه اصالح طلبان را به موقعیت گذشته شان برگرداند منی اجنامد. جنگ جنگ آخر است و
 یكی باید تكلیف دومی را به نفع خود یكسره كند. بازنده این جنگ، اصالح طلبان اند. اما غلبه جناح حاكم به این معنا نیست كه آنها برنده

اند. جنگ مردم با رژیم كماكان ادامه دارد!
 بهمان اندازه كه توهم مردم به اصالح طلبان ریخته می شود و مردم نه به فراخوان آنها، كه به اراده خود و برای حتقق مطالبات خود به
 میدان آیند؛ بهمان نسبت هم از ''تند روی های'' روزهای اول شان كوتاه می آیند و از در مصلحت گرایی وارد می شوند. اینها تلویحاً

موقعیت جدیدشان را پذیرفته اند، اما رقیب دست بردارشان نیست! 
رای  ه دور ـگردن ـمی انداـخت و ـسوار ـبر ـموج خـشم توده میلیوـنی ـمردم ـب  ابطالمیرحسـین موـسوی، اـین پرچـمدار ''جنـبش سـبز'' كه چتـف

 تا ''حتقق خواست مردم'' از ''فدا كردن جانش دریغ نداشت''، اكنون كه شاهد سركوب وحشیانه از سوی رژیم است و جان عزیزانتخابات و 
ً جریان شان پشت سر ـندارد   تا جناحخودش هم در امان نیست و مردمی را در حمایت و پشتیبانی از اهداف و سیاست های خود و كالً

  در مقام ناصحی كه نگران سرنوشت جمهوری اسالمی است هارت و پورت هایش را تا حد هشدار برای حفظرقیب را حتت فشار بگذارد،
نظام و قانون گرایی تقلیل داده است. 

  جناح رقیب بیشترین تالششان اینست كه وضعیت فعلی شان وخیم تر ازقدر قدرتیاصالح طلبان، مأیوس از حمایت مردم و مرعوب از 
 پیش نشود، و اگر اینجا و آجنایی همنوایی های ضعیفی برای برخی از مطالبات مردم از قبیل آزادی بازداشت شدگان و آزادی مطبوعات
 می كنند، در واقع خواهان آزادی هم جناحی ها و هم خط های خود نظیر نبوی ها و تاجزاده ها و روزنامه ها و سایت های خودشان اند.

اینها بهیچوجه خواهان آزادی بدون قید و شرط كلیه زندانیان سیاسی نیستند!
 نه تنها حاضر به چانه زنی نیستند، بلكه عمالً هم می خواهند رقبای شان را كه می خواستند اقتدار گرایان كه خود را قدر قدرت می بینند،

  «فشار از پايني، چانه زنی در باال»نظريه معروف حجاريان رابا بدست گرفنت ابتكارات اعتراضات مردم «از پایین» به باال فشار بیاورند، و 
چنان حتت فشار بگذارند و به حاشیه برانند؛ كه بر خاستنی نباشند.به اجرا درآورند، 

 هر چه كه زمان می گذرد جبهه اصالخ طلبان شكننده تر می شود. روز بروز از طرفداران و هوا داران و رهروانشان كم  تر می شود. بهمان
 اندازه كه اتكاء شان به مردم كمتر می شود و مردم امید شان را از آنها می گیرند، به همان اندازه هم انسجام و هماهنگی های مخالفت

خوانی هایشان از بین می رود.
 مردم در جریان خیزش اخیر خود متوجه شدند كه اینها از چه قماشی اند و تا چه اندازه قابل اتكاء هستند. آنها لب مردم را دوختند و

صدای مردم را خفه كردند و راه مردم را كج منودند تا نظامشان و اسالم شان و خط امامشان خدشه نبیند.
 اینها دیگر این مردم را پشت سر خود ندارند و از این پس باید این بیم را داشته باشند كه كی خانه شان را دق الباب كنند و به اطالعات و

دادگاهشان بكشانند و پرونده انقالب مخملی شان را به جریان بیندازند.
 اگر جناح حاكم به اینها ارفاق كند كه در حد صاحبان یک روزنامه و چند سایت اینترنتی و حد اكثر احزاب موجودشان ورجه ورجه ای بكنند

 و گاه گداری نقی بزنند، باید كاله شان را هوا بیاندازند.
موقعیت جناح حاكم

 اگر چه دار و دسته نظامیان كه جبهه واحدی دارند و در جریان كودتای نظامی شان یكدست و یكپارچه ظاهر شدند و در تالش اند كه در
 اولین فرصت ها به متامی آثار و بقایای جناح رقیب را در مراكز حساس و غیر انتخابی به خارج از دایره قدرت حكومتی و اداری برانند، با

این حال هنوز كسانی از درون خارج می زنند و كلنجار های شان را منی توانند درز بگیرند. 
 فرمان اخیربحران سیاسی و حكومتی با رو شدن موارد جدید روزمره ای عمق بیشتری می گیرد. شكاف باالیی ها فراتر از دوجناح است. 

 خامنه ای مبنی بر عزل مشایی و اكراه احمدی نژاد از پذیرش آن و نامه تند «جامعه مهندسین» علیه احمدی نژاد و عزل اژه ای توسط
 منایند ه مجلس از اژه ای و... همگی گویای عمق بحران سیاسی حكومتی این دوران است.۲۱۰احمدی نژاد و حمایت 

 االن هر كسی می داند كه قدرت نظامیان آنقدر باال گرفته كه خط رهبر جز در مواردی مصلحتی نافذ نیست. خود رهبر هم به این امر واقف
 است و خودش را خراب منی كند كه بی حساب و كتاب امر كند و حكم بدهد.

 جناح حاكم علیرغم اینكه با یک بحران حكومتی رو به تزایدی رو برو است اما جملگی بر سركوب خشن توده های مردم معترض اتفاق نظر
 جنگ جنگ آخردر برابر مردم كوتاه بیایند و از هیچ جنایتی نباید دریغ داشته باشند. آنها می دانند ـكه نباـید دارند و همه توجیه اند كه 

اگر می خواهند مبانند و بچاپند باید بگیرند و بكشند. است و
 بنابراین، این جنایتكاران تا وقتیكه زورش را داشته باشند كما كان موج دستگیری ها، اعدام ها، شكنجه ها، اعتراف گیری ها را در نهایت

بیرحمی با شدت متام اعمال می كنند.
موقعیت جریانات سیاسی چپ

 متأسفانه جریانات سیاسی چپ بدلیل اختالفات استراتژی سیاسی و رگه هایی از سكتاریسم، هنوز نتوانسته اند حول مشتركاتشان كارهای
مشترک و هماهنگی اجنام دهند! حتی هنوز موفق نشده اند بر سر مشتركات شان هم، بیانیه مشتركی صادر كنند! 

 جالب اینجاست كه همه جریانات سیاسی چپ از اینكه كارگران در جریان برگزاری اول ماه مه امسال توانسته اند گردهم آیند و قطعنامه



و درک ضرورت همكاری و احتاد عمل كارگران را می ستایند. اما خود؟!  می زنند مشترک بدهند، كف
 ست كه آیا جریانات سیاسی چپ علیرغم هر درجه اختالف استراتژی سیاسی و علیرغم ارزیابی های متفاوت شان از رویدادهایسؤال این ا

جاری، منی باید حول مشتركاتشان همكاری های صمیمانه ای در قالب احتاد عمل های معینی داشته باشند؟! 
 واقعیت این است كه عمل و پراتیک جریانات سیاسی متأثر از استراتژی سیاسی آنهاست و منی توان آنها را به طور مكانیكی به هم نزدیک
 ساخت و از آنها توقع كار و احتاد عمل مشترک در هر زمینه ای داشت. اما جای خود دارد كه از آنها توقع داشت كه بر مبنای وجوه

اشتراک نظری و سیاسی شان، سطحی از همكاری و احتاد عمل های معین رادر دستور كار خود بگذارند. 
 این توقعی است عملی و در عین حال پاسخی است ضروری به نیازی جدی! چنین ضرورتی از جنس همان ضرورتی است كه كارگران را در
 جریان اول ماه امسال علیرغم هر سطح از اختالفات سیاسی شان حول قطعنامه ای مشترک گرد هم آورد و موفقیتی به موفقیت های جنبش

كارگری اضافه كرد.                 
 در رابطه با جمهوری اسالمی اختالفات سیاسی جریانات سیاسی چپ در هر سطحی كه باشد، همه این باور مشترک را دارند كه جنایت

های این روزهای این رژیم به اوج خود رسیده است. آیا همه جریانات چپی كه این باور مشترک را دارند، شایسته نیست كه: 
 از مبارزات دالورانه مردم حمایت كنند، فوری ترین و عاجل ترین خواست های مردم رابا بیانیه های مشتركی این جنایات را محكوم كنند، 

مطالبه كنند، فراخوان به عمل های مشتركی در داخل بدهند، حتریم سیاسی جمهوری اسالمی را از دولت ها بخواهند و...
 اگر پی گیری این موارد در چارچوب باورهای مشترک جریانات سیاسی چپ می گنجد، چرا نباید عمالً برای پی گیری شان همراه و همصدا

شد؟!
موقعیت مردم

د. م  اكنون هردو جناحردم موقعیت ویژه ای دارند. با اینكه شدیداً و بی رحمانه سركوب می شوند اما همچنان نبرد كنان در میدان اـن
كودتاچی و بازنده، بوضوح می دانند كه به خیابان آمدن های از این پس مردم از جنسی دیگر و برای چیزهای دیگری است. 

 مبارزات مردم از اعتراض به تقلب انتخاباتی و برای ابطال آن به مبارزه برای حتقق مطالبات شان و ضدیت با كلیت رژیم و نظام، شیفت
كرده است. مردم سوداهای دیگری در سر دارند و با اهداف دیگری مبارزات اعتراضی شان را پی می گیرند. 

 با علم به این واقعیت است كه هر دوجناح رژیم بیشتر از آنكه به عمق كشمكش های خود بیاندیشند، نگران اوجگیری مبارزات مستقل و از
 كنترل خارج شده اصالح طلبان و جریانات لیبرالی اند. از همین روست كه جریان حاكم در حال حدادی كردن همه ابرزارهای سركوبش

است و اصالح طلبان هم  فقط پند و اندرز امنیتی به مردم می دهند.
 ادامه بحران سیاسی و حاد تر شدن كشمكش های درون دستگاه حاكمیت، فرجه های بیشتری برای بهره برداری مردم از این شكاف ها را
 بوجود آورده است كه باید از آن بهره جست. این وضعیت به نفع مردم متام منی شود مگر اینكه آلترناتیوی انقالبی و قوی شكل گیرد و این

آلترناتیو شكل نخواهد گرفت مگر اینكه طبقه كارگر به میدان آید. 
 وضعیت فعلی این امكان را فراهم منوده است تا این طبقه حضور قدرمتندش را نشان دهد و مایه دلگرمی كل آحاد جامعه و تشكل های

اجتماعی شكل گرفته و در حال شكل گیری شود و بر روند پیشروی های مبارزات اجتماعی نقش تعیین كننده داشته باشد. 
 به هر درجه ای كه این طبقه سازمانیافته و متشكل به میدان آید به همان درجه كفه توازن قوا به نفع غلبه برتهاجم و توحش دولت هار و

وحشی نظامیان سنگین تر می شود و راه سرنگونی این دولت و كل نظام را هموارتر می كند.
 اگر كارگران متشكل به میدان آیند و دیگر تشكل های رادیـكال اجتماعی با اعتماد به نفس بیشتری در میدان حضور یابند و عالوه بر
 ومنایشات خیابانی اشكال دیگری از مبارزه را جتربه كنند و زجنیره اعتصابات كوچک و بزرگ محلی و سراسری در دستور گذاشته شوند، 
 كارگران مراكز كلیدی و تولیدی در این اعتصابات نقش داشته باشند، نه تنها بر تعرضات افسار گسیخته رژیم لگام خواهند زد، كه همزمان

برخی از خواست های سیاسی و صنفی ـ اقتصادی خود را هم حتمیل خواهند كرد.
 اعتصابات كوچک و محلی زمانی كل جنبش را تقویت خواهد كرد كه حمایت جدی و عملی كارگران مراكز تولیدی و خدماتی بزرگ را پشت
 سر خود داشته باشد. در غیر این صورت مراكز كوچک و محلی با هر تعرضی به تعطیل كشانده می شوند و خیلی از كارگران بیكار و میل

به اعتصاب در میان آنها تضعیف می گردد.
 در فاز جدید جنبش توده ای كه آغاز شده است، تنها با به میدان آمدن كارگران متشكل به مثابه یک طبقه در هیئت تشكل های صنفی و

سیاسی مستقل خود، می توان معضالت جنبش جاری را پاسخ گفت. 
 فراتر ازخواهد توانست اهرم های مبارزاتی مؤثرتری،  به اعتبار اهداف و نیازهای طبقاتی اش و در اختیار داشنت تنها این طبقه است كه 

 باشد.اقشار اجتماعی در مبارزه برای آزادیهای دموكراتیک مصمم و پیگیردیگر 
 امیدواری به پیروزی شاندر شرایطی كه اقشار اجتماعی مردم خود را در قالب خیزش دوم در برابر رژیم، آماده نبردی كارسازتر می كنند، 

 در این جنگ، در گرو این است كه با چه سرعتی طبقه كارگر متشكل به میدان خواهد آمد و در رأس جنبش های شان قرار می گیرد و
پیروزی مبارزات شان را تضمین می كند؟!

 در چه مقیاسی تشكل های رادیكال اجتماعی حضور اجتماعی خود را متأثر از رهنمود های طبقه كارگر در محیط های كار و زندگی شان به
منایش می گذارند و بر خواست و مطالبات مشترک و سراسری شان پای می فشارند؟! 

 این وظیفه كمونیست هاست كه پتانسیل انقالبی و مبارزه جویانهبی گمان حتقق مطالبات مردم، شركت توده وسیع تری از آنها را می طلبد. 



 مردم آزادیخواه و برابری طلب را سازمان دهند و بكار اندازند و جنبش های رادیـكال اجتماعی را حول خواست های كارگران، زنان،
 دانشجویان و جوانان، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار تهیدست جامعه به حركت در آورند و بر حتقق فوری ترین و عاجل ترین مطالبات

  به عنوان دو خواست همین امروزشان،«آزادی بی قید و شرط كلیه زندانیان سیاسی و لغو اعدام»شان از جمله دو خواست بسیار عاجل: 
پافشاری كنند.

 اكنون این امیدواری بیش از هر زمان دیگری است كه طبقه كارگر با بهره گیری از زمینه های مساعد تری كه فراهم شده است بسرعت خود
را سازمان دهد و به میدان آید و رسالت تاریخی طبقاتی خود را نشان دهد و رهبری خود را بر مبارزات جاری اعمال كند.

 اگر طبقه كارگر و كمونیست ها و جریانات چپ رادیكال در این مقطع نتوانند از اختالفات چند جانبه درون این رژیم سود جویند و حكومت
 بحران زده را زیر ضرب گیرند و بستر پیشروی های بزرگتری را هموار سازند، یک فرصت تاریخی بزرگی را از دست می دهند! این فرصت

را نباید از دست داد!


