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  قيامی که در پايتخت به دشمنانش
 ! يک مھلت مھلک داد

   
   

ليونی شته نمايش اقتدار و قدرت مروز گذ در  خيزش انقالبی مردم ايران در مرکز و قلب تپنده خود در تھران بزرگ

 ترس و با شکوه، مداومتمام رسانه ھای غربی، ضمن گزارش کردن اين رژه انقالبی . مردم در مقابل کل نظام بود

الشان اين بود که آيا اين بار نيز موج انقالبی خيزش سؤ.  ابراز کردند۵٧انقالب " فاجعه"نگرانی خود را از تکرار 

د را در ھم خواھد ريخت؟ اکنون تمام دنيا چه صف ارتجاع و چه صف انسانيت در جھان مردم ساختارھای موجو

درجاتی که صف ارتجاع بين الملل نگران ه ب. متمدن، به اين قيام و به خيزش انقالبی مردم ايران چشم دوخته است

 مبادا اوضاع از دستش دربرود، ی که به موسوی خط ميدھند کهه درجه اقيام کنندگان در خيابان ميباشد، ب" زياده روی"

نگران زانو زدن قيام در مقابل اوھام . به ھمان ميزان صف بشريت متمدن، نگران توقف و عدم پيشروی مردم است

وجود ضد انقالب سبز، شعائر مذھبی و تبليغات و تاکيدات رسانه ھای غربی در اين مورد، . مذھبی و حکومتی است

مردم دنيا ھنوز . شتر طبقه کارگر دنيا و مردم آزاديخواه جھان از اين خيزش ميباشديک مانع مھم ابراز ھمبستگی بي

 رھبر جلوه دادن نظاره گرند، علت نظاره گر بودن آنھا تبليغات رسانه ھای نوکرو ترجمه کردن شعارھای هللا و اکبر و

 یسالمی از آن بلند شود، امضا ديگر زيرھيچ نوع خيزشی که بوی ا جھان متمدن. س اين حرکت ميباشدموسوی در رأ

به .  مرتکب شد۵٧مردم نگرانند که مبادا قيام امروز مردم ايران، اشتباھی را بکند که در سال . ھمبستگی نخواھد زد

 مثابه مکمل ماشين سرکوب باور من اگر تا امروز وجود کارکرد اين ضد انقالب اسالم ميانه رو و سبز نبود که به

د عمل ميکند، بيشترين حمايتھای بين المللی کارگری، آزاديخواھانه و متمدن از اين خيزش ی و احمدی نژاخامنه ا

ی عدالت فر اروپائاگر تنھا در دو شھر تھران و شيراز حجابھا سوزانده شده بود، ھزاران ھزار ن. صورت گرفته بود

ه قيام کنندگان ده و برای کمک بخواه و برابری طلب، سکوالريست و ضد کاپيتاليست روبه مرزھای ايران سرازير ش

س قدرت سياسی و ماشين دولتی  رغم اينکه نگذاشتند به رأر وقتی نيست که قيام آتن بالفاصله و علیدي. چادر زده بودند

فرانسوی چنگ اندازی کند، با بيشترين حمايتھای عملی و سياسی مردم اروپا مواجه شد و کرور کرور جوانان آلمانی و 

اسالم سياسی و ضد انقالب سبز بزرگترين مانع حمايت مردم . رای پيوستن به صف قيام سرازير آتن شدندی بو ايتاليائ

اين نه فقط مانعی در مقابل ھمبستگی مردم جھان که به باور من عامل . جھان از خيزش امروز مردم ايران ميباشد
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شور در پيوست تمام و کمال و بدون نگرانی اصلی ترديد کارگران سوسياليست و قشر کمونيست فعالين کارگری داخل ک

مردم کردستان . اعتقاد به برداشتھای پوچ و شکست طلبانه مشتی مشنگ سياسی نيست سکوت کردستان علت.به آن است

سکوت مردم . ھيچگاه اعتقاد و باور خود را به سرنگونی نظام و اميد به شکست دادن آنھا از دست نداده و نخواھند داد

زودی راھی برای ه من مطمئنم که مردم کردستان ب. شه در ھمان علتی دارد که زير بار خمينی نرفتندکردستان ري

ی که چپ جامعه ايران را و کل خيزش انقالبی مردم انقالبی پيدا خواھند کرد، الگوئپيوستن مستقل خود به اين خيزش 

  . را يک قدم بلند به جلو ھل خواھد داد

پاخاسته و صيقل داده نشده، ديدن اين نمايش اقتدار، ه نده در ميان اين غول بميھا و اوھامات پراگخابا اين وجود و با تمام 

در ميان خود صف ضد انقالب سبز به . باعث ايجاد ترس و وحشت مرگ در ميان دشمنان مردم ايران شده است

روزنامه کيھان در صفحه اول خود . دموسوی ھشدار ميدھند که تا دير نشده کاری کند که مردم به خانه ھايشان برگردن

ی از زبان وی ھشدار داد که تا دير نشده صف خود را از پنھان موسوی و خامنه ابه نقل از مذاکرات و تبانی 

حق مردم ايران، برای ه جدا کند و موسوی و باند ھاشمی و طراحان توطئه ضد انقالب سبز عليه مبارزه ب" آشوبگران"

 تاکيد و تکرار ميکنند که مردم بايد مسالمت با مردم مدامی و نشان دادن فاصله عميق خود  اه دست آوردن دل خامنهب

صدای آمريکا از زبان محسن سازگارا و در توافق مشترک با موسوی و ! بايد شعار هللا و اکبر بدھند! آميز رفتار کنند

ميخواھند .  لباس سياه به ميدان ولی عصر بيايندايادی اش اعالم کرده است که مردم بايد امروز با شعار هللا و اکبر و

ميدانند که اسالم بزرگترين سالح آنھا . مراسم جانباختگان دانشگاه تھران را به مراسم سينه زنی و عزاداری تبديل کنند

ين با اصرار آنھا به پوشيدن لباس سياه و تکرار پی در پی ا. برای ممانعت از چپ شدن اين خيزش عظيم انقالبی است

ی حتی به موج زم ھستند معلوم ميشود که خامنه احرف که موسوی و طرفدارنش به نظام و به قانون اساسی معتقد و ملت

  .ضد انقالب سبز ھم رضايت نداده است

رغم تيراندازی بسيج و نيروھای انتظامی به مردم،  ليونی ديروز مردم اولين کاری که کرد، علیبه ارزيابی من قدرت م

طور قطع در مواجھه حاکميت با مردم در ه ليونی مردم بخود ابراز وجود م.  کامل فلج کردطوره وب را بابزار سرک

ستراتژيستھای نظام با محاسبه قيام ديروز تھران ديگر بايد به اين نتيجه رسيده . ی آتی تاثير بسزايی خواھد داشتروزھا

بلشان بل مردم، قادر به فلج کردن آنھا و ايستادگی در مقاتاکنونی نيروھای سرکوب در مقا" معمول"باشند که با حرکت 

ی و موسوی برای حضور او در ميدان آزادی برای ھمين بود که از طريق وی مردم کنترل توافق خامنه ا. نخواھد بود

در عين حال موسوی برای اجازه گرفتن از قيام کنندگان جھت حضورش در . شده در خيابان خشم خود را تخليه کنند

از . تا اينجا ھنوز با مردم بازی ميکنند. خيابان و عکس گرفتن در کنار آنھا، بايد متاعی برای عرضه کردن داشته باشد

ی و جنتی عقب نشسته و حاضر به بررسی تقلب و حتی ابطال انتخابات ميباشند، طرف شايعه پخش ميکنند که خامنه ايک

اما مردم معطل اين بازيھا نخواھند .  در دست بررسی استً عجالتااز طرف ديگر ادعا ميکنند که ھمه چيز نامعلوم و

ی اگر عقب بنشيند و صحنه را خامنه ا. ند بيش از اين بازی کندلذا به باور من کليت نظام با کارت موسوی نميتوا. ماند

برای ھمه ولو يک قدم به ھاشمی و موسوی بسپارد، مردم از روی اين عقب نشينی رد خواھند شد، چون در جنگ 

 در نظام جمھوری اسالمی بساط ًی عقب بنشيند، کالاگر خامنه ا! به معنی خودکشی است" عقب نشينی"طرفھای درگير 

اگر عقب ننشيند، مردم ! واليت فقيه جارو خواھد شد و اين يعنی ايستگاه آخر بحران حکومتی نظام و کل موجوديتش

ه با ھال اين است که آينده چه خواھد شد؟ نظام از ديروز در مواجسؤ. ددست بردار نيستند و از موسوی نيز عبور ميکنن

. انه عليه مردم خواھد شداقتدار قيام در تھران، وارد فاز جديدی از چاره انديشی برای رودررويی نظامی و سرکوبگر

.  برگشتی نداردی ديگر امروز ميداند که با اجماع دول غربی از بيرون و محاصره قيام مردم از درون راهخامنه ا
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لذا به باور من آنطور . نميتواند عقب بنشيند چون ھم دول غربی و ھم مردم از وی و حکومت اسالمی عبور خواھند کرد

منتھی اقتدار ديروز قيام در .  حاکميت استءستراتژی بقااز لھجه سياسی کيھان بر می آيد، ستراتژی مقاومت ھنوز که 

با نمايش ديروز، . ا آرايش نظامی حاکميت را در مقابل خود دستخوش تغييرخواھد کردتھران خود نحوه اين مقاومت و لذ

خود اين امر . قيام مردم، دشمنان خود را وادار کرد تا در بلوغ و ظرفيت جديدی در مقابل اين عظمت به ميدان بيايند

ی و آيا خامنه ا. يد از پس آن درآيندباچالش بسيار بزرگتر و پيچيده تری را در مقابل صف قيام کنندگان نيزميگذارد که 

احمدی نژاد و طرفدارانشان مملکت را برای تحويل ندادن آن به مردم به سمت جنگ داخلی خواھند برد؟ آيا افروختن 

روی حاکميت در اوضاع جديد ميباشد؟  شعله ھای جنگ داخلی و تبديل ايران به لبنان آن جواب سياسی و نظامی پيشا

اما ھر اتفاقی که بيفتد، يک پای ثابت تبديل شدن اوضاع به مسيری غير از . اع را زير نظر داشتبايد ديد و اوض

اينھا چون نه ميخواھند و نه ميتوانند . خواست مردم،ھمين موسوی و باند ھاشمی و جبھه ضد انقالب سبز خواھند بود

با ھم و به موازات ھم قدم بر ميدارند، به بساط کل حاکميت را جمع کنند، اسالم سياسی را درھم کوبند، در تبانی 

مقاومت صف مقابل ميدان و فرصت ميدھند و لذا خود يک فاکتور بردن مملکت به سمت جنگ داخلی و سناريوی سياه 

تعرض بيشتر ميگيرد، ھر نيرويی که جلو خلع سالح حاکميت را ھر نيرويی که امروز جلو مردم را برای . ھستند

اليه ھای ميانه رو اسالم با اليه . ميگيرد دارد مملکت را پای يک جنگ داخلی ميبرد و اين سناريوی مشترک اينھاست

 بودن "مسالمت آميز"بر خالف تبليغات باند ھاشمی و موسوی مبنی بر . ھای افراطی آن در مقابل ھم قرار ميگيرند

  .حرکتشان، به نفس سازشی که با حکومت دارند، خود جزو سناريستھای برپايی جنگ داخلی ھستند

آينده . به باور من شکست يا پيروزی ھيچ يک محتوم نيست. اما سرنوشت خيزش انقالبی مردم ميتواند چنين رقم نخورد

تی کارگری قادر بشود مردم را از ضد ی که کمپ چپ و کمونيساما به درجه ا. يک کتاب ننوشته استاين خيزش 

فاصله معنی پيروزی طبقه انقالب سبز بکند، صف آنھا را جدا کند، به سمت سناريويی پيش ميرويم که حتی اگر بال

 آن را در موضع بسيار قويتر و قدرتمندتری قرار ًرا در دقايق اول ندھد، اما مطمئناستراتژی انقالب کارگری کارگر و 

به اعتقاد من اوھام تاکنونی صف قيام کنندگان انعکاس وجود يک نوع ھمزيستی . وزی نزديک خواھد کردداده و به پير

انعکاس قرار نگرفتن در موضع رھبری و حرف زدن از . ولو ناخواسته در صف چپ و کمپ انقالب در جامعه است

به اعتقاد من آن . برانش جلو نميزندھيچ جنبشی از رھ. روبرو با قيام کنندگان به جای سوت و کف زدن برای آنھاست

ی که بايد در مقابل اسالم و اليه ھای بدون تخفيف و سازش ناپذير بسته اگارد راديکال و انقالبی، کمونيستی و 

اپوزيسيون نمای حاکميت وجود داشته باشد، آن حساسيت عميق و بدون تخفيفی که بايد وجود داشته باشد، آن تالش 

 برحذر داشتن قيام و مصونيت بخشيدن به آن وجود داشته باشد يا وجود ندارد، يا کم وجود دارد، ھرکولی که بايد برای

کم بنيه است، قابل روئيت و اثرگذار نيست، يا جای اين تالش رھبرگونه کاريسماتيک و سازش ناپذير با بيخيالی و خود 

ی  فقط متوجه احمدی نژاد و خامنه ا رااالن ھر حزب و جريان سياسی که نوک حمله خود. اغوايی عوض شده است

ھم . قيام را تنھا گذاشته است. حضورشان باشد، بازنده است" چگونگی"کند، اغوای حضور مردم در خيابان و نه 

ی پالکاردی است که در عين حال ه احمدی نژاد و حتی عليه خامنه اامروز ميبازد چون شعار علي. امروز و ھم فردا

ديگر متمايز کننده " سيد علی پينوشه"دشمنی با . ا قدرت بسيج به مراتب بيشتری قرار دارددست ضد انقالب سبز ب

امروز با دادن اين شعار و . برای گرفتن جای اين پينوشه، ھاشمی ھمين امروز در صف انتظار ايستاده است. نيست

احزاب ... اشمی، موسوی، کروبی وی و احمدی نژاد، عليه ھحاکميت و مشخصا عالوه بر خامنه اندادن شعار عليه کل 

. رنگ اين توھمات خود را به قيام خواھند داد. سياسی راديکال ھم بدل به عمله ضد انقالب سبز در صحنه خواھند شد

به نظر من رھبری قيام فقط حزبی نيست که به مردم ميگويد چه . بازنده فردا ھم باز چپی است که دنبال موج افتاده است
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! اريسماتيک، آن جريانی است که قدرت اين را داشته باشد در حين قيام به مردم بگويد اين کار را نکنيدرھبری ک! بکنند

 شرقزده و چپ جامعه ما که در مکتب. آن شعار را بدھيد، آن يکی را ندھيد. آن رھنودی را که من ميدھم عملی کنيد

اين چپ يا بلکل . تمايل به مجيزگويی توده ھاستسفانه يک مشکل دائمی آن در ھمه مراحل سنتی بزرگ شده است، متأ

روان است، مجيزشان يا دنبال صف آنھا ) که البته نمونه ھايش اندک است( به توده ھای مردم و تحرکاتشان پشت ميکند 

محسن سازگارا . برعکس است. به صف مقابل نگاه کنيد.  ساعت خود را روی نرماندن آنھا تنظيم ميکندرا ميگويد مدام

 دست سپاه داده و دستش به خون ۵٧ی است که طرح مالک و مستاجر را برای گير انداختن بچه ھای مردم در سال کس

: رھبر ضد انقالب سبز ميگويد " مھندس موسوی"ايشان به راحتی از زبان . نسل جوان ما در اين مملکت آلوده است

ال ميکنم آيا رھبری کمونيستی که حرفه  من از خود سؤ... و!به نيروھای انتظامی حمله نکنيد! مردم لطفا شلوغ نکنيد

اش قيام راه انداختن است، تخصصش انقالب کردن است، به خود جرئت ميدھد ضمن حمايت راديکال و بدون تخفيف از 

تتان او را به اجتماعا! بيخود ميکنيد با موسوی عکس فدايت شوم ميگيريد! يدم، به مردم بگويد هللا واکبر نگوئمبارزه مرد

اين در حالی است که در تاريخ جنبش کمونيستی جھانی رھبری در اپيزودھای مختلف از اين شجاعت و از ! راه ندھيد

مارکس به انقالب فوريه گفت انقالبی که دولت موقت را در خون برپادارندگانش . اين کاريسما برخوردار بوده است

اگر روبروی خود کيفيت رھبری . ان ناشی از قيام تشخيص ميدھندبه نظر من مردم اين را در حين ھيج! غسل تعميد داد

را نبينند، کسانی را ببينند که خود در صف قيام کنندگان با ھمھمه و ھيجان گم و گور شده اند، صورت حساب آنھا را در 

  چون اين موج وقتی برگشت ميپرسد من ھيجان داشتم، تو چرا؟. مسير بازگشت کف دستشان خواھند گذاشت

به عنوان يک نمونه الگوی درست، توجه خوانندگان اين صاحب قلم را به سخنان ديروز حميد تقوايی با مردم جلب ( 

     )در سنتھای رايج تاکنونی نبود. سخنرانی که به باور من برای اولين بار از روبرو بود. ميکنم

   غم دستاوردھای بيشمار اين حرکت به باور منر ھمينجا بايد بگويم که قيام ديروز ميليونی مردم در تھران بزرگ علی

ل و اوباش حاکميت به راه دادن به اراذ. ت خود مرتکب شدباور قدرتمند به قدر بزرگترين اشتباه را نيز در نمايش عدم 

ا اسم اپوزيسيون و عکس گرفتن قيام کنندگان در کنار ھم با دشمنان مردم، با موسوی جنايتکار که در دانشگاه بابل رسو

ديدن . تحميل شدسياستی بود که به مردم آگاھانه ... شد، با کروبی دزد و جنايتکار، با محمد رضا خاتمی و سعيد جليلی و

الی را که پيش روی قيام کنندگان ميگذاشت اين بود که پس ترديدھا، اوھاماتی که مانع تصاوير اين موج مليونی اولين سؤ

انلو، جعفر عظيم زاده، محمد پور عبدهللا، سعيد ت اوين سرازير و منصور اساين شد مسير قيام تھران به سمت زندان

يوزی و ھزاران زندانی سياسی را از اوين بيرون بکشد، سر دست بلند کند و در جلو صف خود بحرکت در آورد چه 

ت نداده است بلند  علت اين فرصت دادن به جناحی از سران حاکميت را اين ميدانم که قيام به خود جرئًبود؟ من شخصا

وجود خواھد آورد ه آيا چپ و رھبری کمونيستی اين اطمينان خاطر را در قيام کنندگان ب. شده و روی پاھای چپ بايستد

به نظر من جلب اين اعتماد . تا به جای ايستادن به روی يک پا و تکيه به ديگران روی پای کمپ چپ بايستد؟ بايد ديد

. من جلب اين اعتماد را روی سه اصل ممکن ميدانم. بزنگاه دير ميباشد ولی ممکن استاگر چه با جبران خسارتھا در 

سياستھايی که عالوه بر . يکم سياستھای سازش ناپذير و بدون تخفيف در ظرفيت و کيفيت يک رھبری کاريسماتيک

در . در دستور بگذاردکوبيدن جناح حاکم، رسوا کردن مستمر ضد انقالب اين حرکت در نزد توده ھای مردم را نيز 

دوران انقالب نه فقط ھدايت جنگ عليه دولت يک نرخ رھبری است، خود توده ھای مردم يک موضوع مستقيم ھدايت 

دوم جلب ! رھبری آماده است که بتواند در عين شمشير زدن به مردم بگوييد بکنيد يا نکنيد. انقالب محسوب ميشود

من بر اين اعتقادم که ھيچ تحول . يدان آمدن روی پای خود، مستقل و انقالبیحمايت و رضايت مردم کردستان برای به م

در کردستان ايجاد اتحاد وسيع انقالبی را برای ابراز . انقالبی در ايران بدون ايفای نقش مردم کردستان به نتيجه نميرسد
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روی خود از سويی و درايت حزب کمونيست کارگری با توجه به ني. وجود سياسی نه فقط ضروری، بل حياتی ميدانم

اين . سياسی از سوی ديگر ميتواند مبتکر ايجاد سقف وسيعی از نيروھای انقالب مردم عليه نظام در کردستان بشود

سوم . الگو جلو بقيه ميگذارد. درمرحله اوليه امکان ابراز وجود سياسی مردم و رفع نگرانيھای آنھا را ممکن ميکند

ياسی در خارج کشور و ايزوله کردن عملی و سياسی ضد انقالب سبز چه با اتحاد عمل و ايجاد تحرک بسيار وسيعتر س

رگری اقدامات مشترک با کليه نيروھای چپ، انقالبی و آزاديخواه و چه در بسياری از کشورھا که حزب کمونيست کا

رگری در خارج کشور يک در ھمين مدت، حزب کمونيست کا.  اقدام کنيمًی دارد راسانيروی وسيع و سازمانيافته ا

 اين سه فاکتور را برای جلب حمايت و اعتماد مردم از اين ًمن شخصا. حزب فعال و سازش ناپذير و متحرک بوده است

ناگفته پيداست . در کسب ھژمونی بدون بروبرگرد محسوب ميکنم. در اعتالی قيام حياتی ميدانم. حزب بسيار مھم ميدانم

  .ر جدا و قدرتمند ميباشدکه کانال جديد خود يک فاکتو

  


