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 انتخاب کودتا و قيام مردم
 احمدی نژاد رقيب خود را طی يک کودتای - باالخره پس از سه دھه کشمکش و جنگ جناحی، باند نظامی خامنه ای

احمدی نژاد در مضحکه انتخابات رژيم، مردم به " پيروزی"ساعاتی پس از اعالم . از ميدان بدر کرد" خاباتیانت"

به مصداق . خيابانھا ريختند و با مامورين امنيتی و نظامی رژيم که خيابانھا در تھران را قرق کرده بودند، درگير شدند

  . عی را دستگير نمودنديتمامی کودتاھای جھان، باند نظامی ولی فقيه تعداد وس

عميق شدن بحران حکومتی و تحرک وسيع جنبش سرنگونی در ماھھای قبل از انتخابات موجب ايجاد ائتالف وسيع 

ادامه حکومت احمدی نژاد از نظر آنھا لحظات مرگ . حکومتی گرديد" اصالح طلبان"مابين راست ميانه حکومت با 

اتمی را مامور جمع و جور کردن سران اين دو طيف نمودند که تظاھرات ابتدا خ. شدت نزديک کرده بوده رژيم را ب

مير حسين موسوی . برای خروج ايشان از بازی کافی بود" آقا"بزرگ مردم شيراز سيد خندان را ترساند و يک نھيب 

يشان می اظھارات وی مبنی بر اينکه ا.  برای گرد آوردن نيروھای دو طيف خارج از دولت، چسب بھتری بودًظاھرا

  . خواھد يک دولت اصالح طلب اصولگرا تشکيل دھد، ناظر بر ھمين ائتالف بود

به قدرت رسيدن احمدی نژاد با ماموريت سرکوب متمرکز جنبش سرنگونی ، موجب تغييراتی در ساختار سياسی و 

م از ع دولتی ادولت احمدی نژاد پست ھایطيف وسيعی از نظاميان سپاه در . حتی اقتصادی رژيم اسالمی گرديد

 قبضه تمامی بنگا ه ھای بزرگ  اتفاق مھمتر اما. وزارت، مجلس و فرمانداری ھای استان ھا را ، قبضه نمودند

بدين شکل نه تنھا سپاه کل بودجه دولتی را در اختيار گرفت، بلکه بخش . اقتصادی توسط سپاه پاسداران و بسيج بود

با اين اوصاف ديگر بعيد می نمود که باند نظامی .  خود تبديل نمودخصوصی خارج از حکومت را ھم به زير مجموعه

موجوديت سپاه و نيروی امنيتی رژيم بگونه ای در تارو .  احمدی نژاد دولت را به آسانی به رقيب خود بسپارد-خامنه ای

به نظرم طيف . اک استپود دولت احمدی نژاد تنيده شده بود که به مانند طفل دو قلو جدا کردن آنھا برای ھر دو خطرن

مردم ھم اينرا . رقيب با آگاھی به ھمين شرايط از ابتدای بازی می دانست که وارد يک بازی مرگ و زندگی شده است

سرعت ه حرکت ھای اعتراضی مردم، جنگ در باال را ب. تشخيص دادند و بنزين بر آتش اختالفات اين دو جناح ريختند

نامه تند رفسنجانی به خامنه ای و به .  کنترل جنگ خود را در دست نداشتندًيگر تماماگونه ای که آنھا ده قطبی نمود، ب

  . نمايش می گذاشته  بازی آخر را بیصف کردن آيت هللا ھای قم در تقابل با خامنه ای توسط ناطق نوری اجزا
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  :کودتا مخملی يا انقالب مخملی: سپاه

انقالب "سپاه، موسوی را رھبر . از قبل پازل بازی را چيده بودنداد و خامنه ای ژست که احمدی نااکنون روشن شده 

اما . زير يک سقف نگه داشت روشن بود که اين دو جناح را نمی شود ديگر . ناميد و تھديد به کودتا کرد" مخملی

 و شاخ و انتساب رھبر مخملی به موسوی توسط سپاه، قبل از آنکه واقعيتی را در خود منعکس کند، عمدتا به تبليغات

يس ئر. طيف و جناحی نمی داديم اجازه شکلگيری اين پروژه را به ھيچ ژساختار ر. ن دولت کودتا شبيه بودشانه کشيد

يم را در ولی فقيه با حمايت کل دستگاه سرکوب، بند ھای اصلی رژ. جمھور در اين ساختار نفر اول حکومت نيست

حرکت ھر جناحی برای برکناری . يم ايجاد نمی شدژدر سياست رتغيير اساسی يس جمھور ئبا برکناری ر. دست دارد

اضافه بر ان موسوی در درون . ولی فقيه بالفاصله منجر به سرنگونی کل رژيم ميشد و کل جناحھا را با خود می برد

ھمه و مھمتر از . بخشی از جنايات اين رژيم توسط وی به اجرا کذاشته شده است. اين سيستم خودی تر از خودی بود

  . وجود يک جنبش سرنگونی و حزب کمونيست کارگری، پيشبرد ھر گونه پروژه ای از اين دست را نقش بر آب می کند

 احمدی نژاد اما قبل - کودتای خامنه ای. دست شدن قدرت در رژيم اسالمی بينھايت مشکل شده بوده به بيان ديگر دست ب

ناری جناح رقيب بالفاصله صورت وقوع کودتا و برک.  استاز ھمه يورش نظامی کل رژيم به جنبش سرنگونی مردم

يس جمھوری را از ولی ئ در پی اين حوادث درخواست کرسی راگر موسوی و طيف ھوادارش. له را عوض نمودأمس

  دار و دسته موسوی در ھيچ مقطعی. فقيه دارند، برای مردم اما جدال برای سرنگونی رژيم در دستور کار رفته است

شکی نيست که تعدادی به موسوی رای دادند، اما در ھيچ بخشی . اه گذشته بر تجمعات مردم اتوريته ای نداشتنددر چند م

. حرکات بعدی مردم بر اين حکم صحه می گذارد.  موسوی وجود نداشته است از اعتراضات مردم عنصر توھم به

و تقلب " انتخابات. " صحنه ھای چند روز گذشته ، صحنه ھای يک قيام بر عليه کل رژيم است. رفتندمردم به راه خود 

مردم ديگر خواسته و مطالبه ای از رژيم اسالمی ندارند، فقط . کسی ديگر موسوی را صدا نمی کند. به تاريخ پيوست

وی رضايت بدھد، ديگر قادر به پس راندن مدن موسآھمين امروز به حتی اگر ولی فقيه ھم . می خواھند سرنگون شود

. جمھوری اسالمی با کودتا و سرکوب سی خرداد متولد شد و با کودتا ھم دارد می رود. مردم به خانه ھايشان نيست

  .مردم سرنگونش ميکنند

    : سکوت غرب

 سکوت کرده اند زيرا .آنھا از کل جدالی که در باالی رژيم در جريان است، مطلعند. سکوت دول غربی اتفاقی نيست 

پيام . آنھا در دو ماه گذشته مشغول بازی خود بودند. راه افتاده است در ھراسنده که از جنبش عظيمی که در خيابانھا ب

رژيم استقبال ميکردند، اما با ولی فقيه و " مليح تر"از آمدن جناح ھای . دوستی را برای کل رژيم فرستادند" و " مودت"

ھر دو جناح تمايل خود برای سازش را به . ه پراکنی می کردند و نشستھای دزدکی برگزار می کردنداحمدی نژاد ھم نام

دل به موسوی . اينھا منتظر بودند تا جنگ مغلوبه شود تا بتوانند مذاکرات خود را شروع کنند. غرب مخابره کردند

يک بال خامنه ای و سپاه را در لبنان چيدند، . دداشتند اما می دانستند که موسوی را بايد با بودن ولی فقيه قورت بدھن

  اما مردم ھمه. منتظر بودند بسرعت و تحت ھمين شرايط مذاکرات را با برگ برنده لبنان با رژيم اسالمی آغاز کنند

  . محاسباتشان را به ھم ريختند

 و سيل دارد جاری می جنبش سرنگونی سد ھا را شکسته است. سکوت امروز غرب البته از سر مبھوت شدنشان نيست

برای غالب نشدن چپ بر اعتراضات کنونی مردم، غرب به اين فرجه نياز دارد که فعال . غرب اينرا نمی خواھد. شود

اينکه کدام جناح در رژيم . و لذا از ھرگونه فشاری به رژيم خودداری ميکند. آسيبی به جمھوری اسالمی وارد نشود

دول غربی اين فاکتور را در حرکت . نونی برای غرب در درجه دوم اھميت استقدرت را در دست دارد، در شرايط ک
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ھای موسوی نيست و اين کار را برای " رای"خود بشدت ملحوظ خواھند کرد که شورش مردم برای بازگرداندن 

ز ھمين تصور می کنم که دول غربی کار را ا. مھندسی کردن صحنه سياسی ايران دو چندان برايشان مشکل خواھد کرد

اپوزيسيون پرو رژيم قطعا در خارج کشور مبنای کار خود را بر بازگشت موسوی خواھند . نقطه دنبال خواھند کرد

گونه از اينجا می " مخملی"پروزه . بخشی از نيروھای پرو غرب بی شک از اين حرکت حمايت خواھند کرد. گذاشت

 از نظر غرب در يک شرايط بحرانی می  نيرويی که. داردنياز " محلل"غرب به اين نيرو بعنوان . تواند شروع شود

 ۵٧اکنون ديگر سال . نياز دارد" دو سره"غرب به اين بازی .  نيرو ھای بيرون قلعه تحويل دھند تواند کليد قلعه را به

 بعنوان کمونيسم کارگری. به اين علت ساده که ما ھستيم. نمی تواند آلترناتيو سازی کند و تحويل مردم بدھد. نيست

کار برای . مردم ھم ديگر براحتی ھمه چيز را قورت نمی دھند.  را به غرب نمی دھد۵٧مدعی قدرت اجازه بازی سال 

  .دول غربی مشکل شده است

حزب کمونيست کارگری امروز عالوه بر گسترش دادن تجمعات و تظاھرات خيابانی و حاکم کردن خواست سرنگونی 

سری مردم، بايد تالش کند با فراخوانھای سياسی خود مردم را برای يک اعتصاب رژيم اسالمی بر اعتراضات سرا

اعتصابات کارگری مخصوصا در صنايع کليدی و بزرگ، جنبش سرنگونی را قدمھا بجلو خواھد . عمومی آماده نمايد

.  ظاھر شودرھبری اعتصابات اين امکان را برای حزب بوجود می آورد که بسرعت در قامت رھبر قيام مردم. برد

حزب کمونيست . تسريع خواھد کرد با تظاھراتھای خيابانی پروسه سرنگونی رژيم را  ھمراه شدن اعتصابات کارگری 

رھبران عملی اعتراضات . کارگری بايد روزانه برای گسترش تظاھراتھای خيابانی، به مرم فراخوانھای عملی بدھد

ھم اکنون شبکه ای از اين رھبران مشغول رھبری تظاھراتھا .  کنندخيابانی بايد خود را به حزب و کانال جديد متصل

شعار ھای . حزب و ليدر حزب بايد در راس اين شبکه ھا برای اعمال رھبری بر تظاھراتھا ، قرار بگيرند. می باشند

 تنھا دخالت سريع حزب نه.  است، اما نبايد در اين نقطه بماند مردم در تظاھرات ھا از نقطه خوبی شروع شده

راديکاليزم تجمعات مردم را باال تر می برد، بلکه ادامه حرکت مردم را گارانتی خواھد کرد و امکان دست اندازی نيرو 

    . ھای راست به قيام مردم را به حداقل خواھد رساند

  


