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مردم . ریان است نقطھ اوجي از یك انقالب براي بھ زیر كشیدن كل بساط جمھوري اسالمي استآنچھ در ایران در ج

ساده اندیشي است . آمده اند تا خشم و نفرت خود از سرتاپاي حكومت توحش و سركوب و تبعیض و چپاول را ابراز كنند

 و تھاجمات پا بھ میدان گذارده اند، كھ كسي فكر كند میلیونھا مردمي كھ اینچنین با شور و فداكاري و تحمل خطرات

!مشكلشان اینست كھ چرا موسوي نخست وزیر سابق ھمین حكومت بر سر كار نیست

بر عكس این حكومت است كھ زیر فشار یك . كسي كھ اینچنین فكر كند در واقع سطحي نگري خودرا بھ نمایش میگذارد

مردم دادشان از فقر در . ارد بیرون میزند بھ انشقاق افتاده استدنیا نفرتي كھ در خیابانھا و كوچھ و كارخانھ علیھش د

آمده است جناحھاي حكومت دزدي یك دیگر را رو میكنند تا خشم عظیم و عمیق كارگران و مردم از فقر گراني و 

ویش تبدیل دستمزدھاي زیر خط فقر را كھ بویژه در یك سال اخیر وسیعا بھ جریان افتاده، بھ پشتوانھ رقابتھاي جناحي خ

مردم از دستیگري و شكنجھ و اعدام دادشان در آمده است، اینھا زندانھاي خصوصي یكدیگر را رو مي كنند تا . كنند

 تیر و روزھاي ١٨ آذر و ١٦دانشجویان در . جنبش ضد زندان و شكنجھ و دستگیري را بر علیھ آن دیگري ھدایت كنند

نشگاھھا فریادشان بلند شده است و فریاد زنده باد آزادي و برابر سر متعدد دیگر از كنترل و تفتیش و سركوب در دا

در دانشگاھھا بود یكدیگر را گاز " انقالب خونین فرھنگي"دادند، جناحھاي حكومت بر سر اینكھ چھ كسي مسئول 

ھمین قرار در ھمھ زمینھ ھا از بحث اعدام و سنگسار و اعدام كودكان و غیره مو ضوع از . میگیرند و متھم میكنند

سروش ھم "! داستان عبرت آموزي است كھ یاران انقالب و امام از خط امامشان برائت میجویند"بقول سروش . است

این را دیده است كھ این یاران دیروز امام یك شبھ دیوانھ نشده اند بلكھ یك نیروي عظیم دارد اینھا را بھ سمت و سویي 

بدون ذره اي تردید اینگونھ . شند و خود او در این زمینھ از ھمھ جلوتر استھل میدھد كھ گلیم خودرا از آب بیرون بك

فكر میكنم كھ كھ این مردم بعد از تجربھ یك انقالب شكست خورده، و سي سال جنگ و گریز با یك ارتجاع ھار و دزد و 
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فقط در ایستگاه نخست چپاولگر و ضد زندگي، و با وجود یك حزب ھوشیار و آماده و فعال كمونیستي و كارگري، نھ 

توقف نخواھند كرد، بلكھ ھر كسي و شخصیتي و جریاني كھ صد سال پیش ھم " یار قار امام" حكومت و ٦٧وزیر سال 

. یك جملھ در دفاع از حكومت اسالمي حرفي زده باشد، یك لحظھ نمیتواند ذره اي اعتماد توده مردم را با خود داشتھ باشد

نظر ندارم كھ كسي از حكومتیان امروز یا سابق حكومت بتواند مردم را ذره اي فریب شخصا ھیچ نگراني اي از این 

زیرا مردم طي این سالھا جنگیده اند و آموختھ اند و .  نیست٥٧زیر ایران امروز ایران سال . دھد و بدنبال خود بكشاند

حزب كمونیست كارگري كھ از روز اول . و بعالوه و مھمتر اینكھ این مردم حزب خودرا دارند. سیاسي و آگاه شده اند

تشكیل شده است و پا بھ میدان گذارده است كھ این جانیان مرتجع حاكم را بھ زیر بكشد و جامعھ را از فقر و استثمار و 

مضحك است كھ كسي فكر كند یك شخصیت دست چندم و كپك . سركوب و عقب ماندگي و ارتجاع اسالمي خالص كند

.  را فریب دھدزده حكومت بتواند مردم

این واقعیتي است كھ جنبش ملیوني امروز مردم با صورت مخالفت با تقلب انتخاباتي ولي فقیھ و در دفاع از موسوي بھ 

برعكس این مكانیزم . این بھ دلیل بي خطي و گیجي مردم نیست. اما این بھ دلیل نا آگاھي مردم نیست. جریان افتاده است

ر انقالبي است كھ راه فوران و پیشروي خودرا از گذرگاھھا و منافذ در دسترس خویش باز این مكانیزم ھ. انقالب است

و آزادي ورفاه بھ ارمغان خواھد چند نفر در ایران امروز از میان مردم مي اندیشد كھ جناب میرحسین براي ا. میكند

ثانیا آنقدر ھم كھ گمنام نبود با سابقھ . اوال او آدم گمنامي بود. آورد؟ فكر نمیكنم یك نفر انسان سالم ھم اینگونھ بیندیشد

ھیچ انساني كھ از حداقلي از آگاھي و شعور سیاسي .  در خاطرھا بود٦٠دوره سركوب و جنگ و كشتارھاي دھھ 

اما میلیونھا نفر اینگونھ مي اندیشند كھ این جناب و جناحش و .  بھ او امیدي ندارد و نخواھد بستبرخوردار باشد

این امكان را ایجاد میكند . وجنگش با جناح ولي فقیھ این امكان را ایجاد میكند كھ مردم بصورت میلیوني بیرون بریزند

مصرف .و ھمین قدر ھم تاریخ. ن را بدست آورندكھ مردم فرجھ و فرصتي براي متحد شدن و ھماھنگ كردن نیرویشا

و گرنھ مگر شخصیت مذھبي و حكومتي امروز و سابقي كھ از این جناب شجاع تر و حتي رادیكال تر و تواناتر و . دارد

شوراي "كاریسماتیك تر و شناختھ شده تر باشد كم است؟ او تمام ھنرش این بوده است كھ توانستھ است از فیلتر تنگ 

حتي آخوند كروبي از این شخص . رد شود و معدل جناحھاي منتقد والیت فقیھ و حكومت احمدي نژاد باشد" نگھبان

قول و وعده روشن و دندان گیري ھم بھ مردم نداده . مردم ھم میدانند. این را حكومتیان میدانند. اصالح طلب تر است

ھمانگونھ كھ اشاره كردم كسي كھ اینگونھ بیندیشد . دمعلوم نیست چرا مردم باید فریب این امام زاده را بخورن. است

. مردم و جنبش مردم و شرایط سیاسي در ایران را نشناختھ است

اھداف فوري جنبش موجود

نھ بھ این معنا كھ ھیچ توقف . جبنشي كھ امروز بھ جریان آمده است، بي تردید تا سرنگوني حكومت بھ پیش خواھد رفت

بلكھ بھ این معنا كھ در ھر صورت و با ھر احتمالي كھ پیش بیاید، حكومت اگر باقي بماند . اشتو مكث و افتي نخواھد د

در پس این حركت بھ مراتب در برابر مردم ضعیف تر و ناتوان تر و متشتت تر است و با ضربات پي در پي نیروي 

اسالمي امروز امكان تھاجم و بھ عقب جمھوري .  و مردم تا سرنگوني كامل بھ عقب رانده خواھد شدرادیكال كارگران
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تا ھمینجا ھم اوضاع خودرا نشان داده است كھ راه . راندن حركت مردم با خشونت و سركوب و خونریزي را ندارد

 اوضاع بسرعت از این مرحلھ كھ .سركوب خونین و موفقیت آمیز مردم در شرایط فعلي براي حكومت باز نیست

قبل از ھر سركوبي جناحھاي حكومت باید تكلیف را با .  خانھ بفرستد گذشتھ استسركوب خونین بتواند مردم را بھ

و سازش و عقب نشیني ھمانقدر براي حكومت مھلك است كھ تھاجم و خونریزي و قرباني گرفتن از . یكدیگر روشن كنند

اكنون اوضاع كامال اینگونھ . بعضي ھا میگفتند مردم در انتخابات حكومت باید بین بد و بدتر یكي را انتخاب كنند. مردم

یا ایستادن و تھاجم بھ مردم و . است كھ این حكومت است كھ زیر فشار مردم بین انتخاب بد و بدتر قرار گرفتھ است

افتادن بھ سراشیب سقوط در برابر انقالب مردم، و یا عقب نشستن و قرباني كردن احمدي نژاد و ولي فقیھ بھ امید نگھ 

 سناریویي كھ با توجھ بھ آخرین تحوالت اوضاع بیشتر محتمل بنظر .حي دیگر بر سر قدرتداشتن خود چند صبا

میرسد اینست كھ جناح والیت فقیھ دست بھ یك سري حمالت و تھاجمات بھ مردم تظاھر كننده بزند و بعد از اینكھ این 

 كشیدن را در پیش گیرد و احمدي نژاد حقیقت را بھ چشم خویش دید كھ این تاكتیك شانسي براي موفقیت ندارد راه عقب

اما خود ھمین راه پیشروي . این یعني نقطھ اي از سازش جناحھاي حكومت. را كنار بزند و انتخاباتش را باطل اعالم كند

. بیشتر و بعدي جنبش سرنگوني طلبي را ھموار میكند

اي مبرم و فوري نظیر آزادي زندانیان امروز راه پیشروي مردم اینست كھ صفوف خودرا براي طرح میلیوني خواستھ

سیاسي، معرفي و محاكمھ آمرین و عاملین كشتارھاي اخیر، لغو اعدام و سنگسار، لغو حجاب اجباري و آپارتاید جنسي 

 ھمانگونھ كھ حزب كمونیست كارگري اعالم كرده اینھا شاخصھایي براي تثبیت پیشروي تاكنوني جنبش .ھماھنگ كنند

این نقطھ پرشي براي . ویي براي اینست كھ نتوانند مردم را مورد تھاجم و عقبگرد قرار دھنداین سك. مردم است

. و این تالش ما در شرایط كنوني است. پیشروي ھاي بعدي است


