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آمدن احمدي نژاد تير خـالص بـه         .   باند خامنه اي حكومت را يك دست كرد        
.  سال بـراي رژيـم وقـت خـريـد           ٨تمام جناح بازيهاي اينها .   جناح دوم خرداد بود  

اكـنـون اولـيـن       .   جنگ قدرت در درون رژيم به نفع بـانـد راسـت فـيـصـلـه يـافـت                       
فاكتوري كه مطرح شده است اين است كه چهره كريه رژيم اسالمي لخت و عـور                 

كـل طـيـف دوم        .   و بدون حايل دوم خرداد در مقابل ضربه مردم قرار گرفته است           
خردادي درون و بيرون حكومت و اينبار طيف ميانه حكومت هـم، هـمـگـي در                   

. مـيـشـونـد    "  اپوزيسيون"يك جبهه قرار ميگيرند و در مقابل جناح و باند حاكم،  
 .  اپوزيسيون جناح حاكم و مدافعان سينه چاك خميني و رژيم اسالمي

باند حاكم كه كل دم و دستگاه سركوب را در اختيار گرفـتـه اسـت،  تـالش                      

محمد نعمتي يکي از رهبران کارگري در روز پنج شنبه از طرف اطـالعـات                
آزادي مـحـمـد نـعـمـتـي بـا                .   سپاه بازداشت شدو بعد از دو روز آزاد مـيـگـردد              

استقبال و خوشحالي وسيعي از طرف مـردم و کـارگـران شـهـر سـنـنـدج روبـرو                          
کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران بـعـد از آزادي مـحـمـد                  .   ميشود

 . نعمتي دو اطالعيه ديگر منتشر کرد که در اين شماره به چاپ ميرسانيم 
 ۲اطالعيه شماره 

 محمد نعمتی آزاد شد
محمد نعمتي شب پنج شنبه همراه دو نفر ديگر دريكي از خيابانهاي شـهـر                

. بعد از مدت كوتاهي دو نفر همراه او را آزاد كـردنـد        .   سنندج دستگير شده بود   
 .محمد نعمتي تا روز يك شنبه همچنان در بازداشت بود

 . ظهر امروز يك شنبه پنجم تير ماه محمد نعمتي با قيد وثيقه آزاد گرديد

احمدي نـژاد بـه      "   انتخاب" مضحکه انتخاباتي رژيم با     
مـفـتـضـحـانـه و         .   پايان مفتضحانه و رقت بار خود رسـيـد      

رقت بار نه براي اکثريت عظيم جامـعـه کـه در بـرابـر ايـن                
بساط ايستـادنـد و آنـرا رسـوا کـردنـد، بـلـکـه بـراي کـل                           
حکومت و همه آن نيروهائي که به انحاي مختلف شـرکـت            

در پايان، اين نـه مـردم،     .   در انتخابات را توصيه ميکردند 
  .بلکه رژيم بود که ناچار به انتخاب از ميان بدترينها شد

احمدي نژاد نماينده استيصال و بن بست رژيم در برابـر    
قشـري تـريـن و        .   جنبش انقالبي رو به گسترش مردم است      

ارتجاعي ترين هسته حکومت، با اين محاسبه درست کـه       
رفسنجاني نميتواند تعرض گسترده مردم را به عقب برانـد   

 کـه    روياي پـوچ  و بحران حکومت را تخفيف بدهد و با اين          
کانديد حزب اللهي خودش ميتوانـد، احـمـدي نـژاد را بـه                  

ايـن اقـدام افـراطـي تـريـن بـخـش                 .   رئيس جمهوري رساند  
جناح راست شبيه يک کودتا اما از نوع پوشالي و ابلـهـانـه              

اين يک شبه کودتاست چون عمل ناگهاني بـخـش       .   آن است 
حزب اللهي رژيم براي متمرکز کردن تمام قدرت در دسـت        
خود و تالشي براي روي آوري به سياست سرکـوب آشـکـار              
در برابر مردم ناراضي و مـعـتـرض اسـت، و پـوشـالـي و                       
ابلهانه است بخاطر آنکه به حکم شرايط عيني سياسي نـه     
تنها در رسيدن به اين اهداف خود نميتواند مـوفـق شـود،               

 
 
 

جناح بازی رژیم 
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 محمد آسنگران

بعد از دو هفته بحـران عـمـيـق و             
در واقع تحميل اين بـحـران از سـوي             
توده هاي وسيع مردم به  جنـاح هـاي           
درون حکومت، يکي ديـگـر ازمـهـره           
ــژاد از                 ــم، احــمــدي ن هــاي ايــن رژي

ايـن در حـالـي        .   صندوق بـيـرون آمـد      
است که  نه از نظر يک ناظر خـارجـي             
بلکه اگر ازنظرآندسته از کسـانـي کـه           
دل به عروج رفسنجاني ، مـعـيـن يـا             
کروبي بسته بودند بخواهـيـم بـه ايـن            
پـديـده نـگـاه کــنـيـم و آراي دور اول                    
رفســنــجــانــي ، کــروبــي ، مــعــيــن و           

ديگران را بـراي دور دوم کـه  پشـت                 
سررفسنجاني رفتند محسوب کنيـم،     
براي اين جماعت ترديدي باقي نـمـي         
ماند که رفسنجاني با آراي بيـشـتـري         
از احمدي نژاد از جـعـبـه بـيـرون مـي               

البته در دور دوم به همين نتيجـه        . آمد
توهم آميز دل بسـتـه بـودنـد امـا در                
نظام جمهوري اسالمي و نـظـام هـاي          
مشابه حکومت خـدا ، قـانـون چـيـز              
ديگري است يعني حرف اول و آخر را    
خــدا مــي زنــد، خــدا نــمــايــنــده کــل             
مسلمانان است و به اين اعتبـار مـي          
تواند بـه تـنـهـائـي و بـه جـاي هـمـه                     

. مريدانش در صندوق راي بـيـانـدازد        
منتها خارج از اين توهين و اهـانـتـي          
که حکومت اسالم و نمايندگان آن در     
جمهوري اسـالمـي بـه بشـريـت مـي               

کنند، بيرون آمدن هـر يـک از هـفـت              
نفري که از صافي شوراي نگهبان رد        
شده بودند کوچکترين فرقـي بـه حـال           
مردم معترضي که تصـمـيـم خـود را            
براي سرنگون ساختن اين رژيم گرفتـه       

اما کشيـده شـدن ايـن         .   اند، نمي کرد  
مضحـکـه بـه دور دوم و بـه فـيـنـال                    
رسيدن هاشمي و احمدي نژاد، از يـک        
حقايق سياسي و مادي حکايت دارد       

 .که بايد بدان پرداخت
ــش                   ــاي ــم ــن ن در دور دوم از اي
بسياري از مـدافـعـيـن و طـرفـداران               
اصالح طلب درون حکـومـت بـر ايـن            
باور بودند که از آنـجـا کـه خـفـه کـن                 
تقلب را هم باالي دهانشان گـذاشـتـه           
اند اما با اين حال مي توانند با جمـع          

مضحکه انتخابات و کودتاى مخملى جناح 
  !راست

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عبدل گلپریان

دستگیری و آزاد شدن یکی از رهبران 
 کارگری در سنندج

 

آینده جمھوری اسالمی بعد از 
 "انتخابات"
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 سردبير
  ايسکر

 منصور فرزاد
 

Tel: 0046 734 484 262 

 سردبير
  ايسکر

 منصور فرزاد
 

Tel: 0046 73 770 64 54 
E-mail: 

mansoorfarzad@yahoo.se 
 

 
——————— 

 
 دبير 

 کميته کردستان
 محمد آسنگران

Tel: 0049 1633458007 
E-mail: 
asangaran@aol.com 

 
—————— 

 
 تلويزيون
 کانال جديد

  شب 10تا 8
Satellite: Telstar12 

 
Center Frequency: 
12608MHz 

 
Symbol Rate:19279 

 
FEC:2/3 

 
Polarization:Horizontal 

 
—————- 

 
 راديو انترناسيونال

  هر شب 9
 راديويی قوی با پوشش
 سراسری در ايران

   
 

 صدای آزادی ، صدای حقيقت 
 صدای کارگر، صدای انسانيت 

 به همه طول موج 
 رادیو را معرفی کنيد

 
  متر برابر21

 کيلو 13800با 
 هرتز
 

——————- 
 ايسکرا

 چھارشنبه ها منتشر 
 ميشود 

بلکه به سرعت اين حرکت يـک مـوج           
برگشت را در برابر خود شکل خواهـد        
داد و به عکس خود تـبـديـل خـواهـد             

اگــر جــنــاح راسـت و ســيــاســت          .   شـد 
ارعاب و سرکوب آشکار به تنهائي و    
بدون حائل و ضربه گير اصـالحـات و          

" تغـيـيـرات تـدريـجـي        " اميد واهي به    
قادر به سرکوب و ارعاب جامعه بـود        
اصوال از همان ابتدا به خط دو خرداد        

نـيـازي پـيـدا       "   اصالح طـلـب   " و جناح   
امروز اين حائل و ضربه گـيـر    .نميشد

در اثر مبارزات گسترده مردم تمـامـا      
ورشکسته و بي خاصيت شـده اسـت،         
و اين شکسـتـه شـدن يـک بـال نـظـام                  
قـابــلــيــت بــال ديــگــر در ســرکــوب و            
ارعاب را نيز بيش از پيش تضـعـيـف        

اين را خود حـکـومـتـيـان          .   کرده است 
نيز مـيـدانـنـد امـا راه حـل ديـگـري                  

کودتاي مخملي حزب اللـهـي      .   ندارند
هاي حکومت، که نه با توپ و تـانـک         
بلکه با تقلب در انـتـخـابـات صـورت            
گرفت، اقـدامـي از سـر نـاگـزيـري و                 
بيچارگي است و نه نشانه تـوانـائـي و         

رژيم حتي قادر به جمـع  .  قدرت نمائي 
. و جور کردن صفوف خودش نـيـسـت        

مدتهاست دار و دسته هاي مختـلـف        
حکومت بجان هم افتاده اند و عـبـور      

دادن يک پادوي حزب اللهي از معيـن        
و قاليباف و کروبي و رفسـنـجـانـي و            
رساندنش به کرسي رياست جمـهـوري       
ــحــال شــکــافــهــاي جــديــد و                فــي ال
خردکننده تـري در مـيـان حـکـومـت              

  .ايجاد کرده است
اما رژيم حتي اگـر مـيـتـوانسـت            
دعواهاي حاد داخلي اش را به نحوي       
حل و فصل کند و هـمـه دارو دسـتـه               
هاي حـکـومـتـي را بـه تـمـکـيـن بـه                    
احمدي نژاد وادارد، قادر به تـحـمـيـل        

در ايـن    .   او به جامعـه نـخـواهـد بـود           
بحـران حـکـومـت بـا          .   ترديدي نيست 

انتخابات شروع نشد و با انـتـخـابـات          
هم تمام نميـشـود بـلـکـه بـر عـکـس                  

. بمراتب عميق تر و حاد تر مـيـشـود           
رئـــيـــس جـــمـــهـــوري کـــه رقـــبـــاي           
انتخاباتيش في الحال او را مال عمـر        
و طالبان و فاشيست نـامـيـده انـد، و             

وي بـا جـعـل و صـنـدوق              "   انتـخـاب  " 
سازي و تقلبات وسيع و وقـيـحـانـه و             
آشکار ممکن شـده، رسـمـا و عـلـنـا               
نشاندهنده بي اعتباري کل حکومـت      

انـــتـــخـــابـــات را     .   اســـالمـــي اســـت   
مــيــخــواســتــنــد بــه عــنــوان نــمــايــش        
حقانيت و مشروعيت بـخـشـيـدن بـه             
حکومت اسالمي برگزار کـنـنـد امـا           

مردم آنرا به نمايش رسوا کننده اي از        
تقـلـب و دروغ و جـعـل بـراي نـظـام                    
اسالمي تبديل کردند و اکنون پـادوي       
حزب اللهي که از صـنـدوق در آورده            
اند حتي در ميـان بـخـشـهـاي ديـگـر               
خود حکومت نـيـز وزن و اعـتـبـاري              

ــا ايــن مضــحــکــه رژيــمــي           .   نــدارد ب
متشتت تر، منفورتر، مـنـزوي تـر و           
شکننده تر در مـقـابـل مـردم تشـنـه               
رهائي و معترض قرار گـرفـتـه و پلـه             
ديگري به سرنگوني نـزديـک تـر شـده            

  .است
يک نتيجه ديگر ايـن انـتـخـابـات           
گستـرش صـفـوف انـقـالب و روشـن               
ــيــت                  ــان ــيــش حــق ــيــش از پ شــدن ب
سياستهاي راديـکـال و انـقـالبـي در              
برابر کل نظام جـمـهـوري اسـالمـي و             
تمامي اپوزيسيون مـلـي اسـالمـي و          
دمــوکــراســي پــنــاه و اصــالح طــلــب          

بر هـمـه مـعـلـوم شـد کـه تـا                   .   آنست
زماني که جمهوري اسـالمـي بـر سـر            
کار است، انتخابات و رفراندوم بـازي        
پوچ و مسخره اي بـيـش نـيـسـت، و                
براي هيچـکـس تـرديـدي نـمـانـد کـه                
پروژه اصالح اين نظام به همان انـدازه         

با ايـن رسـوائـي      .   پوچ و مسخره است   
انــتــخــابــاتــي، آخــريــن تــوهــمــات و           
اميدهاي واهي به تـغـيـيـر و بـهـبـود               
ــرش                ــجــز گســت اوضــاع از راهــي ب

مبارزات انقالبـي مـردم بـه سـرعـت             
رنـگ مـيــبـازد و ايــده هــاي چــپ و                
راديکال بيشتر در ميان مردم جا بـاز     

مضحکه انتخابات و نتيجـه     .   ميکند
رقــت بــار آن در يــک ســطــح وســيــع               
اجتماعي زمينه را بـراي تـقـويـت و              
گسترش بيشتر ايده هاي انـقـالبـي و           
ــقــالبــي مــردم و حــزب                جــنــبــش ان
کمونيـسـت کـارگـري بـعـنـوان حـزب               
سياسي پيشتاز اين تـحـوالت فـراهـم          

  .کرده است
حزب کمونيست کارگري، طـبـقـه       
کارگر و همه مردم ايران را به برپـايـي          
انقالب عليـه جـمـهـوري اسـالمـي و              
برقراري جـامـعـه اي آزاد و بـرابـر و                  

  .انساني فراميخواند
آزادي، برابري، حکومت   

 کارگري 
 زنده باد انقالب  

زنده باد جمهوري  
 سوسياليستي    

حزب کمونيست کارگري    
  ايران

 ژوئن ٢٥، ٨٤ تيرماه ٤
٢٠٠٥  

به محض پخش خبر دستـگـيـري        
محمد نعـمـتـي كـارگـران در مـراكـز               
مــخــتــلــف و در كــار خــانــه هــا و                  
كارگاهاي سننـدج و مـردم در هـمـه              
محالت شهر بـه امضـاي تـومـار در            

. حمايت از محمد نعمتي روي آوردند     
امروز همچنان اين تومار نويسـي در        

 . جريان است
ما آزادي محمـد نـعـمـتـي را بـه                
خانواده او و همه مردم سنندج تبريك       

از هـمـه كسـانـي كـه در              .   ميگويـيـم  
حمايت از اين فعال كارگري دست بـه         
كار اقدامات مـتـعـددي شـدنـد قـدر              

ايـنـبـار سـريـعـتـر و            .   داني ميكـنـيـم    
وسيعتر از هميشه مردم سـنـنـدج بـه            
عكس العمل در مقابـل دسـتـگـيـري            

 . محمد نعمتي اقدام كردند
 

طبق گزارشات رسيده همان شـب      
پنج شنبه تعداد ديگري هـم بـوسـيلـه           
نيروهاي اطالعـات سـپـاه پـاسـداران           

ما از همه كسـانـي   .   بازداشت شده اند  
كه از دستگيريهاي ديگر خبـر دارنـد          
ميخواهيـم كـه اسـم و مشـخـصـات               
دستگر شد گان را در اسـرع وقـت بـه             

هـر  .   كميته كردستان حزب بـرسـانـنـد        
نوع دستـگـيـر و اذيـت و آزار مـردم                 
بوسيله نـيـروهـاي مـزدور جـمـهـوري             
اسالمي بـايـد بـه اطـالع جـهـانـيـان                 

 . برسد
حزب كمونيست كارگري ايران بـا      
استفاده از رسانه هاي خـبـري كـه در            
اخــتــيــار دارد ايــن را وظــيــفــه خــود            

در اين راستا ما هـمـه شـمـا         .   ميداند
مردم را فرا ميخوانيم كه ايـن اخـبـار           

 . را به دست ما برسانيد
كميته كردستان حزب كمونيسـت     

 كارگري ايران
 ۲۰۰۵. ۰۶ .۲۶ – ۸۴ تير۵

 ٣اطالعيه شماره 
مردم سنندج از محمد 
 نعمتی استقبال آردند

محمد نعمتي يـكـي از رهـبـران            
كارگران و مـردم مـعـتـرض سـنـنـدج               
هنگام آزادي از زندان مورد استقـبـال        

 .گرم مردم قرار گرفت
همچنـانـكـه در اطـالعـيـه هـاي              
قبلي بـه اطـالع رسـانـديـم، مـحـمـد                 

 در   ٨٤ تيـر مـاه       ٢نعمتي پنج شنبه  
 ۵روز يك شنبه   .   خيابان دستگير شد  

در ايـن چـنـد روز         .   تيرماه آزاد گرديد  
بــطــور مــدام تــعــدادي از بســتــگــان،         
دوستان و خانواده او در مـقـابـل اداره        
اطالعات سنندج حضور داشـتـنـد و          

 .خواهان آزادي او شدند
قرار بود روز شنبه او را تـحـويـل           

اما بعدأ اعالم كـردنـد      .   دادگاه بدهند 
 . كه دادستان قبول نكرده است

روز يك شنبه با قيد ضـمـانـت و            
 ميليون  ٢٠تحويل يك سند به ارزش      
 . تومان او را آزاد كرده اند

 بـعـد     ١روز يك شـنـبـه سـاعـت             
ازظهر محمد نعمتي هنگامي كـه از        
زندان بيرون آمد با مشاهده بـيـش از           

 نفر كه براي استقبال از او آنـجـا     ۱۰۰
 . حاضر شده بودند روبرو شد

حاضرين با  يك تـاج گـل آمـاده             
به محض بيـرون    .   استقبال از او بودند   

آمدن از در زندان مردم اين تاج گل را         
به محمد نعمتي هديه كردند و او را           

محمد نعمـتـي بـا       .   در آغوش گرفتند  
تاج گل در گردن كه با روبـانـي قـرمـز        
تــزيــيــن شــده بــود در مــيــان ابــراز                
احساسات و كف زدن مردم بـه طـرف        

 . خانه راه افتاد

احساس پيروزي و شـادمـانـي در         
اين استـقـبـال    .   ميان مردم موج ميزد   

از محمد نعمتي سنت مـدرنـي اسـت          
كه بايد ازهمه زندانيان سياسي بعمـل       

 . آيد
كميته كردستان حزب كمونيسـت     
كارگري ايران  شـادبـاش خـود را بـه               
محمد نعمتي، خانواده، بسـتـگـان و          
دوستان و همه مردم سنـنـدج تـقـديـم             

ما همچنين از همه كسـانـي       .   ميكند
كه در چند روز گـذشـتـه بـراي آزادي               
محمد نعمتي تالش كردند قدر دانـي        

از همه مـردم و دوسـتـان و            .   ميكنيم
بستگان محمد نعمتي ميخواهيم كه     
ــروزي را                    ــي ــادي و جشــن پ ــن ش اي

ــيــان     .     گســتــرش دهــنــد     هــمــه زنــدان
سياسي بايد اين چنين مورد استقبال      

ايـن سـنـت      .   گرم مـردم قـرار گـيـرنـد           
مدرن و انساني را بايـد در هـمـه جـا               

 .تكثير كنيم
كميته كردستان حزب كمونيسـت     

 كارگري ايران
   -٨٤ تير ماه ٦

 ٢٧/ ژوئن/ ٠۵
 

 
 
 
 
 ...  مضحکه انتخابات و کودتاى مخملى ادامه 



266شماره يسکرا                                             ا                                                  3 صفحه   

ميكند كه همزمان جناح رقيب را در       
قدم اول خنثي و اپوزيسيون راديـكـال         

مــيــگــويــم .   خــود را مــرعــوب كــنــد       
مــرعــوب زيــرا ســركــوبــگــري رژيــم           
اسالمي ديـگـر كـارايـي نـدارد، اگـر              
توان سركوب داشتنـد تـا حـاال كـرده            

. تعادل قوا به نفعشان نـيـسـت       .   بودند
هر نوع تـعـرض بـه مـردم بـا جـواب                  
قــاطــع و تــعــرض گســتــرده  روبــرو              

كسي كه فكر كـنـد بـا ايـن             .   ميشود
تــغــيــيــرات مــمــكــن اســت جــنــبــش         
آزاديخواهي را سركوب كنـنـد، غـيـر          
مستقيم دارد مـيـگـويـد كـه جـنـاح                

. رقيب مانع سركوب مردم بوده اسـت      
در حالي كه هر دو جناح در سـركـوب          

 .مردم و حفظ نظام توافق داشتند
  

هر دو جناح در حفظ نظام همنوا       
و هـــم هـــدف بـــودنـــد، فـــقـــط                     
تاكتيكهايشان  كمي بـا هـم تـفـاوت            

يكي در توهم قتل عـامـهـا و       .   داشت
تيرخالص زدنهاي سال شصـت اسـت        
و فكر ميكند ميـتـوان تـاريـخ را بـه               
عقب بـرگـردانـد و ديـگـري خـواهـان               
سركوب ماليمتر و قتل عام و كشتار       

" اصـالحـات  "   بهمراه لبخند و با شعار    
بنا بر اين كسي كه مـيـگـويـد       .     است

جناح سركوبگرقدرت را گرفـتـه غـيـر         
مستقيم به اين معني است كه گـويـا          

در .   جناح مقابل چنـيـن نـبـوده اسـت           
حالي كـه هـردو در نـفـس سـركـوب                 
اعتراضات مردم و حفظ نظام بـا هـم          

اختالف آنها تنهـا    .   اختالفي نداشتند 
در شيوه سركوب و چگونگي دفاع  و         

 .حفظ نظام بود
 
باند خامنه اي شيوه خـودش را          

نه تنها عليه مردم كه عليـه دوسـتـان        
تـا  .   و مدافعان رژيم هم بـكـار گـرفـت       

ــا تســخــيــر                 ايــنــكــه قــدم بــه قــدم ب
سنگرهاي شوراهاي اسالمي شهـر و        
مجلس شوراي اسـالمـي كـل قـدرت           

 . دولتي را هم ازآن خود كرد
به اين معنا حكومت يـك دسـت         
شــد امــا رژيــم اســالمــي چــنــد پــاره            

جمهوري اسالمي چهـره هـاي      .   گرديد
شاخص خود را قـربـانـي كـرد و تـيـر                
" خالص زنها و جنگجويان را به جـاي       

فرماندهندگان و سازمـان دهـنـدگـان         
 .   در راس قدرت نهاد" قتل عامها

رژيــم اســالمــي از مضــحــكــه           
. انتخابات  ضـعـيـف تـربـيـرون آمـد              

صف رهبران و مـدافـعـان جـمـهـوري             
اسالمي متشتت تر و گسـيـخـتـه تـر            

بخش عظيمي از گله آخوند و   .   گرديد
آيت اهللا و حجت االسـالم  كـه رژيـم               
اسالمي را ساختـه بـودنـد اكـنـون از              

 . قدرت كنار گذاشته شده اند
طيـفـي از مـدافـعـان حـكـومـت               
اسالمي كه در حاشيه حكومت چشـم    
به راه شريك شدن در قـدرت بـودنـد،             
زبان به نقد رژيم گشوده و خـود را در            

از .   صف سرنگوني طلبان جا ميزننـد     
كل طيف ملي اسالمي اكنـون فـقـط          
ــوك                  ــه پ ــراطــي و كل ــاح اف يــك جــن

. حكومـت را ازآن خـود كـرده اسـت              
بقيه اين طيف كه مدافع همـيـشـگـي          
جمهوري اسالمي بودند و پـايـه هـاي          

" اپـوزيسـيـون   " اين رژيم را ساختند به     
 .رانده شده اند

 
همه آنها اكنون در حالت ياس و         

نا اميدي و ترس از تـعـرض نـهـايـي               
مردم به فكر حـزب سـازي و جـبـهـه                
سازي افتاده اند كه راهي براي حـفـظ         

كـــروبـــي و    .   نــظـــامشـــان بـــيـــابـــنـــد    
رفسنجاني هر دو اعالم كرده انـد كـه          

. دســت بــه چــنــيــن كــاري مــيــزنــنــد           
اميدشان به اين است كـه بـار ديـگـر              

ايـنـبـار    .   حكومت را ازآن خود كـنـنـد       
ناچارند بيرحمانه عـلـيـه خـامـنـه اي              

 .ايستادگي كنند
اما مردم به هـيـچ كـدام از ايـن               

باندها نبايد فرصت باز سازي خود را       
صــف دشــمــن در حــال              .   بــدهــنــد  

ــايــد        .   اضــمــحــالل اســت     ــه را ب حــمل
ــان داد     ــازم ــالب و          .   س ــق ــه ان ــه ــب ج

سرنگوني طلـبـي بـايـد بـا تـاكـتـيـك                 
 . تعرض به ميدان بيايد

  
جامعه مدينه النـبـي خـاتـمـي و            
نــهــضــت آزادي و مــنــتــظــري و                   
رفســنــجــانــي مــجــاهــديــن انــقــالب         

 . به گور سپرده شد.... اسالمي و
اكنون بانـد تـيـر خـالص زن، بـا               
پرچم حكومت عدل علـي بـه مـيـدان            

ايـنـبـار مـردم حـكـومـت            .  آمده است 
اسالم و خدا را يكجا هـمـراه خـامـنـه             
اي و احمدي نژاد و سرداران سپاه، در         
كنارجنازه دوم خرداد و مدينه النـبـي        

جمهوري اسالمـي   .   به گور ميسپارند  
بيش از هميشه ضـعـيـف، نـاتـوان و              
سردرگم در مقابل مردم قـرار گـرفـتـه           

جمهوري اسالمي اينبار چـنـان      .   است

لخت و عور با تمام ابـعـاد زشـتـي و               
خشن اش خود را به نمايش گـذاشـتـه           
است كه دوستان و مـدافـعـانـش هـم              

 . نميتوانند از آن دفاع كنند
 
خــودشــان بــهــتــر از هــر كســي            

ميداننـد كـه مـردم در مـقـابـل ايـن                  
. مضــحــكــه انــتــخــابــاتــي ايســتــادنــد    

بـزرگ  "   نـه " ميدانند كه مردم ايـنـبـار         
خود را با قاطعيـت بـه هـردو جـنـاح               

ناچارأ در مقابـل مـردم      .   اعالم كردند 
براي حفظ نظام و به منظور شكـسـت        

. رقيب دست به تـقـلـب در راي زدنـد             
تقلب كننده خود بهتر ميداند كـه در          

راه ديـگـري     .   چه شرايطي بسر ميبـرد    
اگر ميـدانسـتـنـد      .   برايشان نمانده بود  

كه با سركوب ميـتـوانـنـد حـكـومـت             
اسالم را بردوام كـنـنـد، هـيـچ ابـايـي                

اما ضعـف و زبـونـي رژيـم           .  نداشتند
اسالمي چنان همه جـانـبـه اسـت كـه             
ناچار شدند به تـقـلـب در انـتـخـابـات             
روي بــيــاورنــد،  كــه تــعــداد شــركــت           

. كنندگان را قابل توجه نشـان دهـنـد          
براي رژيم اسالمي تعـداد كـل آرايـي           
كــه اعــالم شــده مــهــمــتــر از جــنــگ           
جناحي و تصفيـه حسـاب بـا رقـيـب              

به همين دليل نسبـت  .  داخل خود بود 
آراي همه كانديداهايش را چند بـرابـر         

ــرد    ــر اســاس            .   اعــالم ك ــعــا ب و طــب
سناريوي از قبل تصميم گرفته شـده،        
آراي يك نفر را چنان زياد كـردنـد كـه             

و ايـن بـاعـث اعـتـراض            .   برنده شـود   
اعـتـراض بـقـيـه بـه           .   دوستانشان شـد  

نفس باال بردن آرا نبود، به سهم افـراد         
 . از آن بود

 
اتفاقي كه در جمهوري اسـالمـي        

 تـبــعــات .   افـتــاده اســت جــدي اســت       
. داخلي و بيـن الـمـلـلـي زيـادي دارد              

طيفي از فرماندهان و رهبران جـنـگ        
عــلــيــه مــردم را كــنــار زدنــد و                      
جنگجوهاي بيرحم را فرمانـده اعـالم        

اين شـكـسـت اسـتـراتـژيـك            .   كرده اند 
جمهوري اسالمي است كه ايـن رژيـم          

. را به اين حال و وضع انداخـتـه اسـت           
طــرف مــقــابــل كــل ايــن دســتــگــاه             
ســركــوب،  مــردم هســتــنــد كــه در              
ابعادي اجتماعي در حـال پـيـشـبـردن          
يــك جــنــگ تــمــام عــيــار بــر عــلــيــه            

 .  حكومت هستند
يك فرمانده كله خـرهـرچـنـد تـيـر            
خالص زن و بيرحـم، كـاري از پـيـش              

بـا  .   شكستشان قطعـي اسـت    .   نميبرد
اولين تعرض مـردم هـزيـمـت ايـنـهـا               

برخـالف تصـوراتـي      . آغاز خواهد شد 

كه اعالم ميشود كه بايد در شـرايـط        
جديد مردم با احتياط جلو بروند، مـا        
فكر ميكنيم كه دوره تعرض نـهـايـي          

 . فرا رسيده است
توهمات تغيير تدريجي و گام بـه       
گام در اذهان جامعه حاشيه اي شـده          

جبهه انقالب علـيـه جـمـهـوري        .   است
ــافــتــه اســت،            اســالمــي گســتــرش ي
راديكاليسم در جـامـعـه بـه شـكـلـي               

دشـمـن   .   افراطي سر بـاز كـرده اسـت          
 .   ضعيف تر شده است

بعد از اتفاقات يك مـاه گـذشـتـه           
بطور واضحي صف راديـكـالـيـسـم و           
سرنـگـونـي طـلـبـي در مـيـان مـردم                  

بـخـش   .   وسيعتر از هميشه شده اسـت     
مدافعان حاشيه حكومت و مفـسـران       
و مــدافــعــان تــغــيــيــر تــدريــجــي در            
حكومت اسـالمـي بـه ايـن قـنـاعـت               
رسيدند كه با وجود اين رژيم هر نـوع          

 . تغيير قدم به قدم غير ممكن است
شـاعـر،   " طيـف كـاله مـخـمـلـي             

بـا سـري     . . . .   و"   نويسنـده، هـنـرمـنـد       
افكنده و كوله باري از شـكـسـت پـي             
در پي بي خاصيت و خود را قـربـانـي            

 . دوست نادان ميدانند
همه ايـن عـملـه و اكـره رژيـم و                  
حاشيه رژيم اكنون به صف مخالفيـن        

ايـنـهـا از      .   حكومت پرتاب شـده انـد       
گردونه نظام دلبخـواهشـان بـه دلـيـل            
بيرحمـي دوسـتـان جـنـاح رقـيـب بـه                 

 . بيرون پرت شدند
دولت آبادي، بهنـود، سـپـانـلـو و            

ديگر نميتوانند بـا  . . .   ابراهيم نبوي و  
اينـهـا در     .   پز واقعگرايي ظاهر شوند   

ميان مردم بي اعتبار بودند، اكـنـون         
در نزد دوستان بيرحمـشـان هـم رانـده            

بنا بر اين جمـهـوري اسـالمـي          .   شدند
بدون حفاظ با چهره اي  خشـن تـر از              
هميشه تمام شـركـا و قـلـم بـدسـتـان                 

 . مدافع خود را هم از دور خارج كرد
 

اما سوال اين است كه جـمـهـوري         
اسالمي تا چه حد امكان سـركـوب و          
 . مهار كردن اعتراضات مردم را دارد

ما بارها گفته ايم كـه جـمـهـوري           
اســالمــي قــدرت ســركــوب مــردم را          

زيــرا ايــن نســل آمــاده بــراي           .   نــدارد
 ۵۷تغيير تفـاوت اسـاسـي بـا نسـل               

توقعشان متفـاوت و قـدرت و          .   دارد
توان تغييرشان قابل مـقـايسـه بـا آن             

در ايـن نـبـايـد شـكـي             .   دوران نيست 
داشت، اگر جمهوري اسالمي تعـرض      
را آغاز كند با اولين تعـرض،  مـردم            
در ابــعــادي مــيــلــيــونــي بــه مــيــدان           

در نـتـيـجـه بـا اولـيـن              .   خواهند آمـد  

تعـرض مـردم رژيـم اسـالمـي را بـه                 
 .هزيمت وادار ميكنند

 
نتايج انتخابات و قـدرت گـيـري          
جناح راست رژيم، ممكن است نسـل        
دوران انقالب را به خاطره هـاي سـال           

اما جامعه امروز و   .    رجوع بدهد  ٦٠
نسل جوان امروزي هيچ شباهـتـي بـه       

جريانات دوم خـردادي      .  آن دوره ندارد 
براي فريب مردم تالش كردنـد كـه آن           
تصوير را در مـقـابـل جـامـعـه قـرار                 

 . دهند
امــا كســي كــه ايــن تصــويــر از            
قدرت رژيم را داشته باشد شناخـتـش         
از جامعـه و پـتـانسـيـل نسـل جـوان                 

 .غلط است
عـايـق ضـربـه گـيـر دوم خـرداد                 

جبهـه  .   ميان مردم و رژيم از بين رفت     
سرنگوني و جبهه انقالب مردم علـيـه     
رژيم اسـالمـي، بـايـد  بـعـد از ايـن                    
اتــفــاقــات درون رژيــم راديــكــالــتــر،          
منسجمتر و قاطـعـتـر از قـبـل بـراي              
سرنگوني رژيم جمهوري اسالمـي بـه        

حـكـومـت اسـالمـي در          .   ميدان آيـد   
سراشيبي سقوط است و هيچ خـدا و          
پيـغـمـبـر و قـاتـلـي نـمـيـتـوانـد ايـن                      

بـايـد   .   سرنوشت محتوم را تغيير دهد    
براي تعيين تكلـيـف نـهـايـي بـا ايـن                

 . حكومت به ميدان آمد
دوره انقالب مردم براي  رهـاي و         
خالصي از اسالم و رژيم اسالمي فـرا       

كارگران و چپ جـامـعـه        .   رسيده است 
بايد دست به كار سازماندادن خـود و         

صـف دشــمــن    .   كـل جــامـعــه بشــونـد       
پراكنده است بـايـد ايـن صـف را بـه                 

بايد تالش كـنـيـم    .   هزيمت وادار كنيم  
كه ناتواني و درهم ريـخـتـگـي صـف             
دشمنان مردم را مـورد تـعـرض قـرار           

ــم  ــازســازي          .   دهــي ــرصــت ب ــد ف ــاي ــب ن
 .خودشان شان را داشته باشند

 
ــه                ــاز ب ــي ــقــالب كــارگــري و ن ان
سوسيالـيـسـم از هـمـيـشـه ضـرورت                

حزب كمونيست  .   بيشتري يافته است  
كارگري ميتواند و بايد نقش تاريحـي     

دوران عـروج حـزب       .   خود را ايفا كند   
كمونيست كارگري و تنها آلتـرنـاتـيـو         
چــپ و مــطــرح در جــامــعــه شــانــس            

دشمن ضعيف را بـايـد       .   پيروزي دارد 
ايـن  .   با تعرض نهايي سـرنـگـون كـرد         

افق را با تعرض به دشمن به واقعـيـت          
 . روز تبديل كنيم

   
 ۲۷- ژوئن- ۰۵ 
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آراي رفسنجاني، کروبي ، مـعـيـن و            
ديگران کـه در دور اول کسـب کـرده               
بودند، اين بار بـه راحـتـي  بـتـوانـنـد                 
نقـش اصـالح طـلـبـي را در قـامـت                  
رفسنجانـي و بـراي نـجـات نـظـام و                 
همچنان به هدف عمـر خـريـدن بـراي            

ايـن  .   جمهوري اسالمي ادامـه دهـنـد       
توهمات براي اين طيف ازجناح رژيـم       
به واقعيت تبديل نشد و دوم خـردادي        
که در تابوت قـرار داشـت فـکـر مـي               
کرد رفسنجاني بتواند حـد اقـل ايـن            
تــابــوت را بــه ســر مــنــزل مــقــصــود            

جناح راست حکومت نيز بـه       .   برساند
سرکردگي خامنه اي و از هـمـان دور           
اول با اتکا به باندهاي هميشگي اش        
تضمين کرده بود که احـمـدي نـژاد را            
از صندوق بيرون بـکـشـد تـا يـکـبـار               
براي هـمـيـشـه و بـه زعـم خـود شـر                     
بقاياي دو خـرداد و مـزاحـمـت هـاي               
خانوادگي را از سر خود کوتاه کنـد و          
دست و بال فراغ تري را براي سرکـوب      

هـم  .   انقالب مردم از خود نشان دهـد       
جناح راست و هم جناح بي خـاصـيـت        
شده اصالح طلب بعد ازايـن نـمـايـش           
مسخره ورسوائي و شکـسـتـي کـه از            
جانب مـردم چـه در داخـل و چـه در                  
خارج دريافت کردند، اين مخمصه را      
با اين افتضاح واين شکست سـخـت،          
فعال و موقتا از سر گذرانده انـد امـا            

جمهوري اسـالمـي   . تازه اول کار است 
از همان آغـاز روي کـار آمـدنـش بـا                
کشتار و اعدام، بحران و تـنـاقـض و             
سرکوب خود را به قدرت رسانيد و تا         
به امروز اين رسالت را بـا خـود يـدک             
مي کشد و روز به روزبه بحرانـهـايـش          

به اين بحران جـديـد       . اضافه شده است  
 . نگاهي بياندازيم

اگــررفســنــجــانــي در ايــن بــازي          
قدرت دست باال را پيدا مي کـرد چـه           
اتفـاقـي مـي فـتـاد؟ جـواب بـه ايـن                   

اول .   سئوال بسيار ساده و روشن اسـت     
اينکه رفسـنـجـانـي بـعـنـوان رئـيـس                
جمهورسابق اين رژيم  وظـايـف خـود           
ــرور                 ــوان عــامــل اصــلــي ت ــعــن را ب
ــفــيــن حــکــومــت در خــارج،            مــخــال
ــان و                ــاراضــي ــارن ــت ــوب و کش ــرک س
معترضين در داخل، ايـجـاد شـبـکـه            
هاي مافيائي براي سرکوب و به فـقـر          
و فالکت رسانيدن ميليونها انسان در      
اين کشوردر جهت حفظ و حراست از        
رژيم اسـالمـي بـه اثـبـات رسـانـيـده                 

کـــاري را کــه ايـــن ســـردار              .   اســت 
سازندگي شايد مي توانست بر عهـده       
بگيرد اين بود که هم بعنوان مـبـصـر           

خانوادگي و هم اينکه نـقـش خـود را            
بعنوان ديوار حائلي که دو خـرداديـهـا     

 سال تمام مابين مردم و کـل رژيـم             ۸
براي نجات نظام شان بر عهده گرفـتـه         
بودند، همـچـنـان در قـامـتـي ديـگـر                
برعهده مي گرفت اما بسيار ضعيف      
و شکننده تر از دو خـرداد و بـا ايـن                 
تـفــاوت کـه اســامــي از خــاتـمــي بــه              
رفسنجاني  و عـمـامـه  از سـيـاه بـه                  

بــا چــنـيــن    .   سـفـيــد عــوض مـي شـد          
فــرضــي از دســت بــاال پــيــدا کــردن             
رفسنجاني در اين نمايش انتخاباتي،     
موج اعتراضـات وسـيـع اجـتـمـاعـي             
همچنان سر جاي خود و گسـتـرده تـر           
از پيش و براي تحقق خـواسـتـهـايـش            
هم چون قبل از اين بـازي در مـقـابـل           
پيکره پوسيده رژيم به پيـشـروي خـود          
تا سرنگوني کل اين حکومـت ادامـه         

برخي بر اين باورند که ممـکـن        . داشت
بود با آمدن رفسنجاني کـه در دوران          
اوائل رئيس جمهور شدنش شـمـشـيـر         
را از رو بسته بـود،امـا در ايـن دوره               
ــيــش روي مــردم در                ــرپ ــا دراث ــوي گ
اعتراضات و مبارزات اين چند سالـه       
عليه رژيم، شمشير ايشان زنگ زده و       

در .   برائي آن دوران تثـبـيـت را نـدارد           
نتيجه مـي تـوان بـه ايشـان امـيـدي                
بست و در قالب کـپـي شـده خـاتـمـي               
ولي درزيـرعـمـامـه خـامـنـه اي مـي                
تواند همه چيز را زير نظر داشته باشد        
و از ســوئــي نــقــش آشــتــي دهــنــده                
ــواهــاي فــک و فــامــيــل درون                  دع
حکومت را ايـفـا کـنـد و از سـوئـي                  
ملقمـه اي ازنـگـرش جـدالـهـا را در                 
سرکوب مـردم، از خـود بـه نـمـايـش                

 .بگذارد
با توجه به تمامي اين مولفه هـا،        
چنانکه شاهد بوديم  بحران اين رژيـم         
تا به آن حد است که حتي عزيـز امـام            
و يار ديرينه رهبر چه با رضايت و چـه    
بــا تــقــلــب و زور نــتــوانســت از ايــن              

الاقـل گـفـتـه       .   صندوقچه بيرون آيـد       
مــي شــد کــه ايشــان فــرا جــنــاحــي              

اما دقيقا بخاطر هميـن فـرا        .   هستند
جناحي بودنش هم که  باشد، از نـظـر           
يار و همسنگر ديرينه اش خامنـه اي      
رهبر، نقـش فـرا جـنـاحـي در پسـت                
رئيس جمهوري، نـقـش اليـقـي بـراي              
سرکوب يـکـدسـت و خشـن نـيـسـت                
نقشي که خود راست هم امـروز تـوان          

اما در بستر اين بحران کـه       .   آنرا ندارد 
عميقا از پائين به اين رژيم تـحـمـيـل            
شده است،  امروز ديگر نه جـنـاح هـا            
بلکه مهـره هـائـي کـه يـکـدسـت در                 

حراست از نظامشان متفق القولند را      
به جان هم انداخته و بـحـران آنـرا روز             

خود اين پديده و ايـن       .   افزون مي کند  
اتفاق ناشي از کينـه و نـفـرت جـنـاح               
راست با رفسنجاني و بقيه مهره هاي       
ديگر اين رژيم نـبـوده و نـيـسـت ايـن               
اتفاقـات در رونـد اوضـاع سـيـاسـي               
ايران که پوزه کسي چون رفسـنـجـانـي          
را به خـاک مـي مـالـد،در وهلـه اول                  
ناشي از دعواي جناحي نيست  بلکـه        
خـيــزش تــوده هــاي وســيــع مــردم از            
پــائــيــن کــه کــل نــظــام و حــکــومــت            
اسالمي را نشانه رفته اسـت اسـاسـي        
ــئلــــه ديــــگــــري                تــــرار هــــر مســ

جناحهاي اين رژيم براي نـجـات       . است
خود از سـرنـگـونـي کـه مـردم دارنـد                
سازماندهي آنرا تدارک مي بيننـد،راه      
و شيوه هاي متفاوتي را بـراي حـفـظ           
نظام ارائه ميدهند و حاضر هسـتـنـد          
که مهمترين ياران و مهره هـاي خـود          

به همـيـن دلـيـل        . را قرباني نظام کنند   
دعواي جناحها ،افشاگـريـهـا و بـزيـر           
کشيدن همديگرکه مدتهاسـت سـرتـا        
پاي سيستم را در بر گرفتـه در عـيـن             
حال واقـعـي اسـت و تـا سـرنـگـونـي                  
جمهوري اسالمـي دسـتـه بـنـديـهـاي             
مختلف و ائتالفهـا جـديـد و جـنـگ              

 .  وآشتيها ادامه خواهد داشت 
با آمدن احمدي نژاد نيـز صـورت         

. مسئله هم چنان سر جاي خود اسـت        
براي کساني که معـتـقـدنـد کـه بـايـد               
شمشيررا از رو بسـت و يـا بـروايـتـي              
بــراي آن دســتــه از مــهــره هــاي ايــن              
حکومت که طـرفـدار سـنـگـسـار در              
مالعام هستـنـد واحـمـدي نـژاد آنـرا              
نمايندگي مي کند، بر خـالف مـهـره           
هاي رقيب که سنگسار را در ويـرانـه          
اي و بدور از چشم مردم توصيـه مـي           
کنند، سياست ارعاب و ساکت کردن       
هرچه خشن تـر مـردم بـراي ايـن هـا                 
حکم بـقـا و تـداوم رژيـم را دارد در                   
حاليکه با کنار زده شدن ديوار حـائـل         
دو خردادي هاي مدفون شده، جنـگ،       
در دو صف  واقعي ميان مردم از يک         
سو و کل پيکره رژيم ارسوي ديـگـردر         
مقابل هم وارد مرحله جديدي خواهد      

 اين مرحله جديد کدام است؟. شد
اکنون که جناح راست يـک دسـت         
شدن خود را با حـفـظ بـحـران درونـي              
خود و با تهديد و ارعاب، ظـاهـرا بـه            
کرسي نشانيده است، در صدد اين بـر        
خواهند آمد که بدور از دغدغه هـاي         
جناحي سياست سرکوب شديد را در        
مقابل مردم جان بـه لـب رسـيـده بـه                 

در صورت اتخاذ اين    .   نمايش بگذارد 
سياست از جانب حـاکـمـيـتـي کـه بـه               

ظاهرخود را يک دست احسـاس مـي          
کند، اوضاع سياسي فعلي کـه در آن          
مردم کمر به نابودي اين رژيم را بسته        
اند، اجازه ايـن بـازي کـردن بـا آتـش                 

و اين ظاهر يک دسـت       .   رانخواهد داد 
شده نيزتوان تحرک هيچ گونه توحشي      

چرا که اکنون دوران بعـد      .   را هم ندارد  
 نيست که بخواهنـد  ۶۰ خرداد ۳۰از  

براي تثبيت خود براحـتـي بـه قـلـع و               
قمع و خـفـه کـردن هـر نـوع صـداي                   
آزادي خواهانه و مـعـتـرضـي جـوخـه             

اينها ظرفيت .   هاي مرگ راه بيندازند   
هر نوع توحش و بربريتي را هـمـيـشـه           
داشته و دارند اما ظرفيت و پتانسيل       
مبارزاتي مردم از طرف ديگر درهاي      
انــقــالب را بــه صــدا در آورده و                     
مدتهاست که زيـر پـاي رژيـم را داغ              

دقيقا در هـمـيـن رابـطـه           .   کرده است   
بود که جناب رهبر خامنه اي بعـد از          
بيرون کشيدن احمدي نژاد از صنـدوق       
بالفاصله دستور داد که بـراي حـفـظ           
نظام اسالمي هم شده از جشن گرفتن       

خامنه اي بيشتـر از      .   خود داري شود  
ــه                  ــخــت ــم ري ــر کــس اوضــاع دره ه
حکومت اسالمي را تشـخـيـص داده         
است و ميدانست که اگر  جشني برپا        
مــي شــد، مــردمــي کــه مــتــرصــد              
کوچکترين بهانه براي تعرض به رژيـم       
هستند،اين جشن را بر سرشان خـراب      
مي کردند و خوشحالي مـقـامـات را          

 .به عزا تبديل ميکردند
مردم تشنه آزادي و رفـاه، تشـنـه          
عدالت و هـم چـون انسـان زيسـتـن،                
ازسالها قبل از تولد دو خـرداد بـراي            
سرنگوني اين حکومت پا بـه مـيـدان          

کارگران، زنان ، جـوانـان    .   گذاشته اند   
، معلمان و پرستاران و ديـگـر اقشـار         
مردم جامعـه کـه بـا جـانـفـشـانـي و                  
اعتراض هـر روزه دسـتـاوردهـاي پـر             
ارزشــي  را بــه کــل ايــن حــکــومــت              
تحـمـيـل کـرده انـد و بـا حضـور در                    
مقابل نهادها و دستگاه هاي مخوف      
و سرکوبگر و استثـمـارگـر جـمـهـوري            
اسالمي بـطـور مـتـحـد بـراي کسـب               
حقوق سياسي و اجتماعي اقتـصـادي       
خود روزانه دارند مـي جـنـگـنـد، بـا               
چنگ و دندان ازاين دستاوردها دفـاع      
خواهند کرد و تالش از ايـن بـه بـعـد              
جامعه ما همچنان پيشـروي هـر چـه           
بــيــشــتــر بــراي تــحــقــق خــواســت و             
مـطـالـبـات پـايـه اي خـود درجـهــت                 

. سـرنـگـونـي ايـن رژيـم خـواهـد بــود                
اکنون و بعد ازاين بازي مضحـک، بـه          
خط شدن تمام ضربه گيـرهـا بـه خـط            
شدن تمام مهره ها و جـريـانـاتـي کـه               
شغل شان عـمـر خـريـدن بـراي رژيـم                

جمهوري اسالمي بود، در يک جـبـهـه         
درکل پيکره رژيم، براي مردم بخـوبـي       

 .قابل رويت است
يک پارچه شدن حـکـومـت امـري          
واقعي نيست چرا کـه راسـت در يـک             
انتخابات با تقلب، شبه کـودتـائـي را          
برعليه جناحهاي ديگر سـازمـان داد         
در حاليکه اين جناح بخش کـوچـکـي         
از  کل سيستم  را در اختـيـار دارد و              
چند دستـگـي و تشـتـت  نـيـروهـاي                 
سرکـوبـگـر شـامـل سـپـاه پـاسـداران                
،وزارت اطالعات ، بسـيـج ، ارتـش            
وارگانهاي ديگر را در بـر گـرفـتـه و                
مهمتـراز هـمـه مـردمـي کـه حـق و                  
حقوق خـود را مـيـخـواهـنـد و بـراي                 
بدسـت آوردن رفـاه و آزادي مـبـارزه               
کرده اند مشکل حکـومـت جـديـد را            

حکومت جـديـد    . صد چندان ميکنند    
مجبوراست براي يکدست کردن خـود      
و همراه کـردن نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر               
دست به اقداماتي بزند و کـودتـايـش           
را در ميان ارگانهاي خود وبا بـعـقـب           

ايــن .   کشــانــدن مــردم ادامــه دهــد            
حکومت هيچ شانس موفقيتي نـدارد      
و ناچارا بـراي حـفـظ خـود دسـت بـه                 

کـارگـران ،     .   ماجراجوئي خواهد زد      
زنان و نيروهاي سياسي بايد هشيـا ر         
باشند و هر حرکت رژيم را بضد خـود          

 .  تبديل کنند 
در روزهاي آينده نـيـز هـم چـنـان              
شاهد جدال هائي در باال خواهيم بـود   
که هر يک به نوبه خود براي چگونگي        
مقابله با انقالب مردم از خـود بـروز            

نــالــه و فــغــان هــاي         .   خــواهــنــد داد   
بـراي  "   ناراضيان وانديشمندان خودي  " 

سهم خواهي و در جهت فـريـب مـردم           
در .   نيز ديگر به پـايـان رسـيـده اسـت            

شرايطي بسر مي بريم که ديگر هـيـچ         
شخص و يـا جـنـاحـي از حـکـومـت                 
نــمــيــتــوانــد ژســت اپــوزســيــون درون         
حکومتي را بـراي مـهـار مـبـارزات             

جـدال واقـعـي      .   مردم به خود بـگـيـرد       
مابين مردم و کل رژيم هـيـچـگـاه بـه             

. اندازه اين دوران قطبي نـبـوده اسـت          
شفاف شدن صفوف اين جدال بـعـد از       
از نمايش  انتخاباتي، اين امـکـان را          
فراهم کرده است تا مردم سـرنـگـونـي           
طلب بدون حضور ضـربـه گـيـرهـائـي             
چــون دو خــرداد و رفســنــجــانــي و               
ديگران، اينبـار و بـدون مـانـع، کـار               
سرنگون ساختن جمهوري اسالمي را     
که متشکل از کليه جناحـهـاسـت بـه           

 .   نتيجه نهائي خود برسانند
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 ...   آینده جمھوری اسالمی ادامه


