
 سکوت

:ديده ها و شنيده های خيابانی  

های چندتايی جمع می شدند و شعار می دادند و با حمله پليش مردم هر کجا در دسته. دو روز نبرد بی امان خيابانی ترس معترضين را از بين برده بود

مردم در . کردرا فراموش نمی"  بر ديکتاتورمرگ"گريخت شعار جمعيت حتی در حالی که می. ضد شورش از حمايت و همراهی يکديگر نااميد نبودند

سرکوب عريان جايی را برای سکوت هيچ کس بافی نگذاشته بود . حال فرار اتوموبيل ها را تشويق می کردند فرياد خود را با بوق زدن نشان دهند

  .کشيدشهر بغضش را فرياد می. هاحتی اتوموبيل

نخستين بار . خال رسانه ای دهان به دهان چرخيد تا خيل ستيزگران خيابانی را به سکوت وادارد اما از روز دوشنبه سياست سکوت سبز موسوی در 

جمعيت که با فريادهای خود مردم بسياری را از خانه و " ساکت" شنبه بود که در ميان تظاهرات ميليونی از نيمه راه  ليدرها فرياد می زدند ٢روز 

مردم که از ديدن قدرت خود .  بود وادار به سکوت شد اما مدت زيادی نتوانستند جمعيت را ساکت نگه دارندمحل کار و خيابان به سمت خود فراخوانده

پس از تير اندازی . داداند سکوت را تاب نياورد و شادمانه شعار میبه وجد آمده بودند و باور کردند که با قدرت خود پليس را خلع سالح کرده

 . آن شب تهران تا صبح سکوت نکرد. معيت خشمگينانه تا پاسی از شب در خيابان شعار دادوحشيانه پايگاه بسيج به مردم ج

  روز بعد تالش ليدرها برای سکوت سازمان يافته تر بود و با پخش پالکاردهايی چون

"سکوت بر گلوله پيروز است"  

"سکوت سرشار از ناگفته هاست"  

"سکوتم از رضايت نيست"  

 با پخش اين ادعا که ديشب اگر سکوت می کرديم کسی کشته نمی شد جمعيت را بيش از پيش در کنترل خود گرفتند و جمعيت را به سکوت واداشت و

اما جمعيت در راه بازگشت در ميدان ونک به نيروهای . تظاهرات چندصد هزار نفری به گردهمايی بدل شد. مخالفين سکوت را احمدی نژادی خواندند

ليعصر پايان يافته بود رسيد ديگر سکوت خواهان نتوانستند جلوی خشم مردم از وقايع چند روز گذشته را بگيرند و با بسيج که جشن شان در ميدان و

جزئيات درز کرده فاجعه کوی دانشگاه و مفقودين آن . چنان جسارت و خشمی شعار می داد که نيروی انتظامی حاضر در ميدان جرات دخالت نداشت

فرمانده ميدان مرتب به مردمی که ددمنشی . ده بود که نيروی انتظامی جاده صاف کن بسيجی های لباس شخصی استنيز اين حقيقت را مسجل کر

به صراحت به مردم اطراف که تنها از پليس . پليس را در روزهای اخير ديده بودند بحث می کرد و تالش داشت آن ها را قانع کند آن ها هيچ کاره اند

بسيج . حاجی و مامورانش ميدان ونک را ترک گفتند.  که هوا رو به تاريکی است و او و مامورانش ديگر مسئوليتی ندارندانتظار حمايت داشتند گفت

  .ماند و خيل جمعيت

می آن ها که خط مقدم بودند زخ. تيرانداری، باتوم، چاقو اين جماعت به هر سالحی مسلح بود. به ناگاه حمله ای در گرفت که بی شباهت به جنگ نبود

مردم تمام تالش خود را کردند که حتی جنازه ها به دست آنان . جنازه ها دريده شده بود. ها را عقب خط می فرستادند دختر خردسالی همانجا جان داد

  .  نفر آن شب با شليک گلوله و ضربات باتوم جان باختند و بسياری نقص عضو شدند٣٣بر طبق اخبار غير رسمی . نيفتد

هرچه ضربات سهمگين تر سکوت طلبان با وقاحت بيشتری برای کنترل اضاع سياست خود را ترويج .  سکوت طلبان منسجم تر شدندو باز چهارشنبه

و پنج شنبه نيز به همين منوال در ميدان توپخانه گذشت  جمعيت بسياری معترض اين پيک نيک آمدن های هر روزه بود اما ليدر ها می گفتند . کردند

ين جا متحصنيم اما در برابر اين سوال که چطور اين همه جمعيت به جای اين که مقابل وزارت کشور، مجلس، شورای نگه بان يا امروز آخر ما ا

اعتراضات ميان جمعيت گسترده تر شد مردم که چند روز بود فريادهای شعار . رهبری متحصن شوند به ميدان توپخانه آورده شدند حرفی نداشتند

  .د ديگر فرياد حرکت نکنيد را تاب نياورد و به حرکت در آمدند و تا انقالب پيش رفتندندهيد را می شنيدن



مردم خارج از . کندهای خود و گروه های محلی حنثی میاما سياست سکوت در خيابان و فرياد روی پشت بام را همين جمعيت سکوت پيشه در محله

ها و شهرک ها محله. صدای کوکتولمولوتف ها و نارنجک های دستی گواه اين ادعاست. ندگردهمايی ها سکوت آن هم از نوع سبز را در پيش نگرفت

در ميدانی مردم به يک باره . دهندبندد و تا صبح شعار میاش را با کاميون های شن و ماسه میهای ورودیشهرکی راه. همچنان در حال مقاومت اند

ها بوق می کنند تمام اتومبيلافتد و ميدان های اصلی را قرق میت نيروهای لباس شخصی میشب که شهر به دس. برندبر لباس شخصی ها هجوم می

فط کافيست يکی . زنند مردم بسياری جمع می شوند حتی اگر کاری نمی کنند می ايستند تا اگر شده جواب يک بسيجی را بدهند و بعد به خانه برگردند

 . وقت سکوت ايران گذشته است.  را مشوش کند طلبان خفتهشعار دهد تا محله ای طنين فريادش خواب سکوت

 گزارش ارسالی برای نشريه دانشجويی بذر

 

 !سکوت خفقان است                                              

 

 حتی اگر مورد نفرت نظرات خود را صريحًا مطرح می کنم   بنابراين .دغدغه من نيست» محبوبيت«آنهاييکه مرا می شناسند می دانند که 

 .معموال تحت تاثير امواج عمومی قرار می گيرند  کسانی قرار بگيرم که

    .هستم و به ميرحسين و يا کس ديگری رأی ندادم «تحريمی ها«اوًال من جزو 

بنابراين جای من در  .ی امحقوق دمکراتيک مردم آزرده و عصبان  ايران از تجاوز وقيحانه ی کودتاچيان به اما همچون دوستانم و بقيه مردم

 .خانه را ندارم  می کنم و قرار ماندن در ايران است و به همين خاطر در راهپيمايی ها شرکت  کنار مردم

نتيجه تحميل  بغير از آنست که سکوت و تکصدايی  ديگر چه صيغه ای است؟» سکوت«پيشبرد اين سياست  اما از خود سوال می کنم که

 خفقان را  هايی بود که او  به ميرحسين رأی دادند، به علت قول  ميليون نفری که١٩از آنستکه اکثريت   ت؟ بغيرخفقان بر يک جامعه اس

   مردم» من کجاست؟ رأی« پس چرا در کنار شعار مرکزی  باز خواهد گرداند؟  دمکراتيک مردم را به ايشان خواهد شکست و حقوق

و اعتراض، آزادی تجمع و تحزب، و ديگر خواسته های   آزادی اجتماعات دی بيان و قلم،نبايد شعارهای خواسته های خود از قبيل آزا

خواهند سکوت و خود   عواملش می  چرا مير حسين و همه مهمتر آزادی زندانيان سياسی را مطرح کنند؟  خود، و از صنفی و سياسی

 ، مردم را به خود خفقانی دچار سازند؟»ه خاموشیکلم«، آنهم »کلمه  وحدت«سانسوری را به مردم تحميل کنند و به بهانه 

حکومتی بوده است و هنوز هم می گويد برای  ميرحسين همواره   .اين سوال ها را بايد با در نظر گرفتن حقايق تلخ توضيح داد پاسخ به

    نظامی که سپاه و محمود احمدی نژاد با .آمده است سياسی ايران به ميدان  حفاظت از نظام

مگر بغير از آنست  يارانش از خود سوال می کنند که  ميرحسين و. کاری در معرض سقوطش قرار داده اند و سرکوب و ندانم» رویتند «

 آيا  ميرحسين خواهد انجاميد؟  کودتا و برقراری رياست جمهوری مبارزات و فشارهای مردمی باعث شکستن  که در بهترين حالت، اين

  حفظ کنند؟  مردمی نظامشان را های دمکراتيک و آزادی های بدست آمده از طريق مبارزات  ر مقابل خواستهتوانست د آنوقت آنها خواهند

  بنشانند، ميرحسين بتوانند خواسته های صنفی و سياسی خود را نيز به کرسی  کار آمدن آنها با خود می انديشند که اگر مردم، بغير از روی

 درت شان نخواهند ماند؟ديگر اثری از نظام تضمين کننده ی ق

ای، همين ها با همکاری شورای نگهبان و ديگر  و خامنه  واقعيت را نيز بايد در نظز گرفت که قبل از کودتای سپاه و احمدی نژاد اين

 بودند؟ کرده رياست جمهوری شوند، کودتا  کانديد، عليه تمام کسان ديگری که می خواستند کانديد ٤استبدادی و همين   نهادهای حکومت

حد يک عامل   سياست سکوت می خواهند مبارزات مردمی را در و دمکرات نبوده اند و با تحميل  ميرحسين و عامالنش هرگز آزاديخواه

 .دمکراتيک مردمی بيانجامد نگذارند اين مبارزات به بازپس گيری حقوق  و. به قدرت رسيدن خودشان نگاه دارند فشار به سپاه و رهبری و



 اما  .هستند، سکوت خواهيم کرد» سکوت«مردم خواهان   تا زمانيکه اکثريت اين ل من و دوستانم در کنار مردم خواهيم بود وبه هر حا

  »!ديکتاتور  است، مرگ بر سکوت خفقان«: را خواهيم برد که بر روی آن به درشتی نوشته شده  خود پالکارهايی همراه

 .دانشجوی پزشکی است  ن نوشته يکيا

 سالم

من. اقعا متاسفم از شرايطی که اين روزها می بينمو  کاری به بحث هايی که تا اينجا شده ندارم چون نه توان بحث دارم نه تحمل اينهمه نديدن 
 !و نشنيدن

من. من فقط چيزهايی رو که به عينه ديدم رو ميگم  در .ديشب اوِرانس يکی از بيمارستان های اصلی ما قيامت بود. دانشجوی پزشکی هستم 
بشن اونقدر زخمی بوده که به تمام بيمارستان ها  که قرار بوده تمام مجروح ها به بيمارستان های بقيه اهللا و بيمارستان های ارتش برده حالی

ديشب نه نفر تو. سرر ريز شده تا صبح همه مسئوالی دانشگاه تو.  زخمی تير خورده بودند٢٨بيمارستان ما فوت شدند و   بيمارستان گريه  
حتی نذاشتند!!! جنازه های کشته شده ها رو با وانت بردند. ميکردند به کسايی که حتی حرمت مرده رو نگه . کسی اسم و رسمشون رو بفهمه 

 گفت؟ نمی دارند چی ميشه

 .بگيره کسی حق نداره با زخمی ها صحبتی کنه يا اطالعاتی

دهايی که شده و اينهمه کشته اعتصاب کردند و تو محوطه بيمارستان به برخور صبح امروز استادها و دانشجوها در اعتراض به برخورد
 .زندانی شون کردند ولی نيروهای ضد شورش و لباس شخصی وارد جمع شده اند و درهای بيمارستان رو بستند و جمع شده اند

خواسته که هرکسی که می تونه قوی ترين طب اورژانس رو داره از دانشجوها  اونقدر اوضاع زخمی ها خراب هست که اورژانس ما که
امشب مطمئنا اوضاع بدتر هم ميشه. کنه بمونه و کمک . 

 به تمام اين جنايت ها چی ميشه گفت؟

 حتی از جنازه اش خبری نيست چی می تونيد بگين؟  ساله ای که با گلوله کشته شده و١٣به خانواده پسر 

بحث. ديگه بحث دزديدن رای نيست. ديگه بحث تقلب نيست  ساله يه باتوم ١٤ يا ١٣دست هر بچه .  عظيمی هست که به مردم می کنندظلم 
يه عده اوباش!!! تو سر و صورت يه عده خس و خاشاک هست که بزنه ! 

از اينکه يه عده دوست دارند چشم و گوششون رو ببندند و بگن که . حالم خراب بشه همين چيزهاست که باعث ميشه از خوندن اين بحث ها
اعتراض مردم به ظلمی هست که! نه!! اض به خاطر دشمنی با نظام و رييس جمهورهاعتر اينهمه  !آشکارا به مردم ميشه 

 و سيعلم الذين ظلموا

 از گذشته و از اآنون

زه گران يگر ستيم و در آنار ديابان ها تجربه آرديز در خي را ن٧٨ر ي ت١٨ خشم و خروش ی از ما آه روزهای برخیبرا
 ی درباره هشدارهایم بحث ها و نظرات امروزي مشغول بودی لباس شخصیروهايس و ني با پليیاروي جامعه به رویشرويپ

 از یكي یابان اصلي در آنار خی دانشكده ایدر محوطه . سمي نوی خودم میاز تجربه شخص.  نداردیاصالح طلبان تازگ
ان بود و شعارها از ي دانشجویمن اسالمبلندگوها در دست انج.  بودی بزرگ در حال برگزاریران تجمعي بزرگ ایشهرها

 از ی ارسالیان آن ها بودم شعارهاي آه من در میتيجمع.  آردندی میز شعارها را رهبري شد و آنها نیشان ارسال ميتهران برا
 يیاشعاره م،ي دادی خودمان را میپس ما شعارها. ان و مردم معترضي دانشجوی دانست و نه مطالبات اصلیتهران را احمقانه م

 باال رفته بود و يی آه بر سكویاما عضو انجمن اسالم.  داشتیكتاتوريك دين دانشجو بودن در يات سهمگيشه در تجربيآه ر
ت ما دراز آرد و از پشت بلند گو ي ساخت انگشت اشاره اش را به سمت جمعیز ميان متمايگر دانشجوي او را از ما ديیبلندگو



زه آردن شعارها بهانه الزم يكالي تا با رادیت داري و مأموری هستیجيتو بس.  شناسمیرا ممن تو : اد زدي نامشخص فریبا خطاب
 ی می منطقی سرآوب به دنبال بهانه های حكومت برای هایس و لباس شخصي پليیتو گو (یس بدهي سرآوب را به پلیبرا

 از ی ارسالی همراه نشدند و به شعارها مایان با شعارهايعموم دانشجو. وثر بود ب آن اصالح طلب آن روز ميفر). گردند
 یدها و آرزوهاي جز امیزي چیچند روز بعد قلع و قمع ها آغاز شد و چند ماه بعد از آن جنبش مردم. تهران دلخوش بودند

 اصالح طلب آن روز همدست با ی داد و به قول دانشجوی مردم را می اساسی آه شعارهایتيآن جمع.  نماندیسوخته بر جا
 به یري انتقام گی برای لباس شخصیروهاي بودند آه سپاه و نیانين دانشجوي شد از اولیم قلمداد مي رژی تندرویروهاينسپاه و 

 اآنون با ی آه رهبران آن روز انجمن اسالمی شرافتمندانه محروم شدند، در حالیل، آار و زندگيآنها از تحص. سراغ آنها آمدند
 یاست را برخيز همان سيامروز ن. م حاآم بدل شده اندي رژیاسي از نخبگان سیمهمب به بخش ي در جی غربیمدارك دانشگاه

 یت ميز خود گذشته اند را عوامل حاآمي از همه چیكتاتوريكار با دي را آه در خط مقدم پیآن جوانان عاص. ش گرفته انديدر پ
  :ديا بخوانيت گوي سایژه ين خبر را از گزارش ويا. خوانند

رش موثق از ايران، جرياناتی که در روزهای اخير به سرکوب اعتراضات مردم مشغولند با فرستادن بر اساس يک گزا« 
اراذل و اوباش وابسته به خود عامدانه به آتش زدن و تخريب اماکن و اموال عمومی اقدام می کنند تا زمينه سرکوب 

شاهدان عينی گزارش می دهند که . عمومی مهيا کنندنيروهای امنيتی را فراهم کرده و ضمنا امکان توجيه آن را برای افکار 
اين افراد که بعضا دستبند و دستمال سبز هم به خود آويزان می کنند يکديگر را می شناسند و با هم ارتباط مستمر دارند و 

  .بعضا حتی بسيجی ها و لباس شخصی ها را هم می شناسند

اد آنند در مقابل ي را فری دانند هر شعارین بار چون ميم آه ايني بیند؟ مب دهيت مردم را فري توانند اآثریا آنها دوباره ميآ
 یند مبادا صداي بوین بار دهان همگان را مي ا  است،ی عقب افتاده و ارتجاعیت مردم شعاريخواسته ها و مطالبات اآثر

اگر . ب امروز آنهاستيفرن شعار يا»  شود یروز ميآرامش بر گلوله پ« . ن خارج شوديسرآوب شدگان از حنجره معترض
 حكومت ی آند، سازشكاران و آدم خوب های مردم را در تمام رسانه ها سانسور می نژاد صدای احمد-ی خامنه ايیدولت آودتا

انت يب ها و خيم و در مقابل فري جامعه برآمده ایات مبارزاتيما اما از دل تجرب.  آنندی مردم را در دهان آنها سانسور میصدا
 ی شما را در حافظه یانت هاي خینبار جامعه تجربه يا. ان اصالح طلبي است آقایگرينبار داستان ديا. م آردينخواهها سكوت 

 برحق یكاريام آرده اند و شرافت جامعه را در پيآنان آه در مقابل نظام مسلح ق.  آنندی خود آگاهانه و ناآگاهانه حمل میخيتار
  .ن اندين سرزمي ایشگي همیند ستاره هاي جویم

com.blogspot.setizbakudeta.www://http/  

  ی سپاه و رهبری کودتاهيمبارزات مردم عل
  :پوپوليسم در تحليل

ماعی را تقديس می کند و متوجه اين نکته حضور توده های وسيع مردم و دخالت ايشان در امور سياسی و اجت) تمام خلقی(ديدگاه پوپوليستی 
ی تعيين کننده نيست که مهمتر از حضور تعداد وسيع نيروهای مردمی در صحنه، جهت و کانالی است که اين نيروی عظيم در آن شناور 

 اعمال شده و به مثًال تعريف کالسيک فاشيسم، ديکتاتورِی حکومتی ای را معنی می دهد که از طريق نيروهای وسيع مردمی.  می شود
دوران فاشيسم .  نمونه ی اينگونه حضور مردمی، حکومت های فاشيستی موسولينی در ايتاليا و هيتلر در آلمان است.  جامعه تحميل می شود

 بود که حکومت اسالمی از طريق توده های وسيع حمايت می شد و اکثريت خانه های سازمانی و تيمی از طريق ٦٠در ايران، سالهای 
    .دم لو می رفتندمر

از نيروهای رفرميست که بگذريم، متاسفانه، بخشی از جمع های انقالبی، در چند روز اخير، و ارائه تحليل از وقايع مبارزه مردمی عليه 
فتاری به در گر.  حاکم بر سازمان های چپ هستند) تمام خلقی(کودتای سپاه  و رهبری، نشان داده اند که هنوز گرفتار ديدگاه پوپوليستی 

چنين ديدگاهی است که جمعی از کارگران صنايع خودروسازِی ما که همواره دارای وسعت نظر و عمق بيشتری نسبت به ديگر گروه های 
دانسته و بدينصورت خود را از تحليل صحيح » انقالبی«فعال در جنبش کارگری بوده اند، حرکت جوانان و دانشجويان در اين چند روز را 

مثال در اعالم موضعی، ايشان حرکت دسته جات جوانان و دانشجويان در .   تحوالت سريع اين خيزش و مبارزه محروم کرده انداز ديناميک



فرض کرده و اين نکته که چنين » انقالبی«سطح خيابان های قبل از روز انتخابات را، با استناد به شعارهای ضد ديکتاتوری ايشان، 
های اصالح طلب برای جمع آوری آرا به نفع کانديدای مورد نظرشان برنامه ريزی و پياده می شد را در تحرکاتی از طرف ستاد کانديدا

اما واقعيت اينست که چند بار در طول مبارزات، جنبش مردمی عليه کودتا، سمت و سوی انقالبی به خود گرفت که با .  نظر نگرفته اند
   . و به کانال ليبراليسم بازگشتهوشياری و تمهيدات رهبران اصالح طلب، مهار گشت

قبل از پرداختن به شرح تحليلی وقايع، الزم می دانيم دو ديدگاه ديگری  را که مانعی در مقابل ارائه تحليل صحيح  و در نتيجه تاکتيک های 
پوپوليستی بوده و می بينيم که اول ديدگاه آنارشيستی است که از موضع راست کامًال منطبق با ديدگاه .  عملکردی هستند را نيز مطرح کنيم

آنارشيست های چپ نيز . ، در عمل در ميان سيل مبارزات مردمی غرق گشته اند»يک ميليون امضا«طرفداران آن، بطور نمونه چپ های 
.  ر کشيده اندبا بهانه ی اينکه اين مبارزات برای تقويت رژيم پارلمانی است، کامًال موضعی پاسيو گرفته و خود را از اين مبارزات کنا

ديدگاه ديگر، اما، از موضعی چپ، که هيچ عمل مردمی را بدون رهبری حزب طبقه کارگر و کمونيست ها، انقالبی نمی دانند، در عمل، 
  .در کنار آنارشيست های چپ، در پاسيفيسم به سر می برند

  :»سياست تحريم«

 و مجلس ٨٠م انتخابات، عليرغم پيروزی مطلقش در انتخابات شوراهای  خرداد کامًال مشهود بود که سياست تحري٢٢از چند روز قبل از 
گو اينکه کودتای سپاه و رهبری نشانگر .   و مجلس هشتم، با شکست مواجه شده است٨٤هفتم، و موفقيت نسبی اش در رياست جمهوری 

جموعه دارندگان حق رأی در انتخابات، صحت ادعاهای معتقدين به تحريم انتخابات بوده است، اما، شرکت قريب به سه چهارم از م
نشاندهنده ی آنست که صرفًا صحت کالم و منطق، تعيين کننده ی موفقيت يک سياست و تاکتيک نبوده، بلکه، وسعت تبليغ و ترويج و داشتن 

 نسخه از بيانيه مشترک ٥٠٠٠ند مثال رفقای ما در اين مدت تنها توانست.  نفوذ کالم در ميان توده ها، نقش تعيين کننده ای را بازی می کند
مطمئنيم که .  و يا جمعًا در کمتر از ده نقطه شهر به ديوار نويسی اقدام نمايند.   شهرستان پخش کنند٤تحريم را تکثير و در دو استان و 

حی از تبليغ، نمی توان انتظار مسلما با چنين سط.  گروه های ديگر امضا کننده ِی اين بيانيه نيز امکانات و موفقيتی بيش از ما نداشته اند
در سالهای قبل، نيروهای ليبرال راديکال بودند که اين » سياست تحريم«چرا که اکثر معتقدين به .  پيشبرد و موفقيت يک سياست را داشت
طبقاتی به يک ستاد برجسته کننده نياز و ضرورت مبارزه » تحريم فعال«شکست سياست انقالبی .  بار تصميم به شرکت در انتخابات گرفتند

منظم، منسجم، و دارای امکانات مادی تبليغات وسيع کمونيستی است که بتواند اين کالم صحيح بر مبنای منطق علمی و تحليل درست را به 
  .گوش اکثريت مردم، بويژه طبقه کارگر برساند

  :نگاهی به شرح وقايع

به خواب رفته بودند، نتايج ) موسوی( روز انتخاباتی و باور به پيروزی کانديدايشان در شب انتخابات بسياری از مردم که با گذراندن يک
 درصدی احمدی نژاد اعالم شد و تا صبح نيز اين نتيجه حفظ و بعنوان نتيجه رسمی از طرف وزارت کشور ٦٨رسمی انتخابات با رأی 

احمدی نژاد را بدون » پيروزی«ود، بسياری از رأی دهندگان خبر از آنجاييکه پيامک ها و شبکه جهانی اينترنت قطع شده ب.  اعالم گشت
در وحله نخست، در کوچه و .  زمينه ی قبلی در روزنامه ها و يا گزارشات تلويزيون های ماهواره ای صدای آمريکا و بی بی سی شنيدند

 استفسارآميز از يک چهره به چهره ی ديگر نگاه های ايشان.  بازار، حالت سکوِت همراه با بهت و حيرت مردم را می شد احساس کرد
اما آنهاييکه در منازل خود با گزارشات تلويزيون ها به . ميچرخيد و در تالقی نگاه ها، مردم، فقط سرهايشان را با افسوس تکان می دادند

ت که از اقدامات کور و بی برنامه و از مردم خواس» ما به اين نتايج تسليم نمی شويم«ماجرا پی بردند، پيام موسوی را نيز شنيدند که 
خبرها دهان به دهان می گشت و در ساعات بعدی، رفته رفته خشم و عصبانيت مردم از اين تجاوز وقيحانه باال گرفته و .  خودداری کنند

» کودتا«ا نيافته و با اين جوانان محالت و دانشجويان دانشگاه تهران و شريف بودند که تاب تحمل اين تجاوز ر.  خونشان را به جوش آورد
.  اين اقدام در منشاء خود انقالبی بود.  خواندن اين اقدام ها، عليرغم توصيه های موسوی و ستادهای محلی اش، به خيابان ها سرازير شدند

ين منطقه چرا که از کانال های توصيه ی رهبران اصالح طلب و ليبرال های ستادهای انتخاباتی خارج گشته و بصورت خودجوش در چند
بازداشت رهبران اصالح طلب توسط نيروهای امنيتی نيز ثابت کرد که هيچيک از اين حضرات در راه اندازی اين .  پايتخت شکل گرفت

به همين دليل نيز اکثريت قريب به اتفاق ايشان را پس از ساعاتی بازداشت و گرفتن قول همکاری در به آرامش . اعتراضات نقشی نداشته اند
اين دسته های چند نفره بودند که در مسير به سرعت جذِب نيرو کرده و به دسته های چند ده نفره و .   اعتراضات مردمی آزاد کردندکشاندن

و اين دانشجويان بودند که شعار .  سپس چند صد نفره و آنگاه در ميدان هايی چون ونک، فاطمی و هفت حوض به هزاران نفره رسيدند
  . به شعار مرکزی تبديل کرده و عمًال رهبری تظاهرات ها را به دست گرفتندرا» مرگ بر ديکتاتور«



اما جوانان گردانندگان ستاد انتخاباتی به رهبران و کانديداهای خود گزارش می دادند که مردم از ايشان عبور کرده اند و اگر با خواسته های 
سال های دوره ی دوم رياست جمهوری اش با بی مهری و نفرت مردم مردمی همراه نشوند، عاقبت محمد خاتمی را خواهند داشت که در 

پس رهبران اصالح طلب، تصميم به همراهی با مردم گرفته و گردانندگان ستادهای خود را بر آن داشتند که با پيوستن و .  روبرو گشته بود
ملی، سعی در گرفتن رهبری اين جريانات کرده و جهت دادن تظاهر کنندگان به تجمع در مقابل ستاد مرکزی موسوی و روزنامه اعتماد 

در اينجا بود که رفته رفته، اقدام انقالبی و مستقيم مردمی، دوباره .  بدينوسيله کنترل اوضاع را به رهبران اصالح طلب حکومتی بازگردانند
که بر خالف توصيه گردانندگان اصالح طلب بغير از دانشگاه تهران و کوی دانشگاه . به کنترل و در جهت منافع اصالح طلبان جريان يافت

 ام خرداد، دسته جات جوانان و دانشجويان ٢٥باال رفت، تا صبح دوشنبه » مرگ بر خامنه ای«حکومتی تجمع کرده و شعارهايشان تا سطح 
 جنگ و گريز با زير رهبری اين جريانات عمل کردند و فقط هنگاميکه شب به محله های خود باز می گشتند، با روشن کردن آتش و

نيروهای بسيج و انتظامی، انرژی اعتراضی خود را مستقالنه به کار می انداختند، اما محتوای اين مبارزات تداوم همان شعارها و خواسته 
در امان می توانند از سرکوب حکومتيان » اهللا اکبر«بطور مثال، نيروهای اصالح طلب به ايشان گفته بودند که با سر دادن شعار .  ها بود

ايشان نيز در زد و خورد های خيابانی و جنگ و گريز، در ميان شعارهای خود، اين شعار .  شناخته نشوند» مخالفان نظام«بوده و به عنوان 
  .را نيز سر می دادند

  :بازهم سازش، باز هم خيانت

 شکل سازمانی اين اعتراضات را در تهران برای درک بهتر از چگونگی تأثيرگذاری متقابل ميان نيروهای درگير، بهتر است جزئيات
.  متاسفانه گزارشات دقيقی از چگونگی پيشبرد اعتراضات در شهرستان ها نداريم، پس فقط می توانيم در مورد تهران بگوييم.  توضيح دهيم

ی تحرکات مردمی و اقدامات اميدواريم تا رفقای حاضر در شهرستان ها نيز قدری از فعاليت های ميدانی خود کاسته و به جمعبندی نظر
  .خود بپردازند و ما و ديگر فعاالن کمونيست را نيز از اين تجربيات بی نصيب نگذارند

همانطور که گفتيم، پايه و بدنه ی اصلی اعتراض مردمی را دسته جات چند نفره و حداکثر چند ده نفره ی جوانان و دانشجويان تشکيل می 
اما هنگام تحرکات .  ری جمعی و بر مبنای همان روابط همسايگی و همشاگردی و هم خوابگاهی می باشددادند که رهبری ايشان، نوعی رهب

جمعی و توده های هزاران نفره و سراسری از سلسله مراتب سازمانی اصالح طلبان تبعيت کرده و عمومًا پيروی تصميمات ايشان می 
  .تجات، و هم امکان رهبری متمرکز را فراهم آورده استچنين ساختاری هم توانايی تحرکات مستقل اين دس.  باشند

در صبح دوشنبه، و در پی ديدار موسوی و خامنه ای و قول رهبری مبنا بر رسيدگی به خواسته های کانديداهای معترض، موسوی پيامی را 
اين پيام .   روز را لغو کرده استبرای معترضين فرستاد که به علت عدم صدور مجوز و غيرقانونی بودن آن، تظاهرات سراسری عصر آن

خبرهای دقيقی از دانشگاه تهران داريم که دانشجويان .  بر دسته جات محلی و دانشجويی که بعضًا در اين جريانات کشته داده بودند گران آمد
مخالفت خود را با » مه داردبرادر شهيدم راهت ادا«و » نه سازش، نه تسليم، نبرد با ديکتاتور«، »مرگ بر سازشکار«بالفاصله با شعار 

و بيان اينکه ما برای کانديدای مشخصی نيست که مبارزه می » قانون کودتاگران«چنين تصميمی اعالم کردند و با تأکيد به عدم مشروعيت 
مقطع دوباره در اين .  کنيم، بلکه مبارزه ما عليه کودتاچيان است، بر برقراری اين تظاهرات، عليرغم اعالم موسوی، اصرار ورزيدند

  .جريانات مردمی از کانال های اصالح طلبان عبور کرده و جهتی انقالبی يافتند

اما باز هم اصالح طلبان برای بازيافتن رهبری و کنترل جريان اعتراضی، مجبور به تسليم به خواست مردمی و همراه نشان دادن خود با 
 اعالم کرد که برای حفظ آرامش شرکت کنندگان، در تجمع شرکت خواهند موسوی و کروبی ساعتی قبل از آغاز تظاهرات.  مردم شدند

  .کرد

  :تجمع ميليونی، جٌنی که از چراغ بيرون آمد

تظاهرات دوشنبه عصر، بر خالف انتظار شرکت کنندگان، به سرعت از ده ها هزار نفر به صدها هزار و طبق گزارشاتی به بيش از يک 
م تنها در زمان جشن های سالگرد انقالب به فرمان حکومتی و تبليغات گسترده رسانه های داخلی چنين تجمعی از مرد.  ميليون رسيد

در صورتيکه تجمع دوشنبه عصر عليرغم عدم دريافت مجوز و تهديدهای برخورد خشونت آميز نيروهای سرکوبگر .  صورت می پذيرفت
ويژه گی اين .  ض موسوی، بدون هيچ تبليغات رسانه ای شکل گرفتاز طرف وزارت کشور، و سر در گمی بوجود آمده از پيامهای متناق

تجمع شرکت کليه گروه های سنی و شغلی مردمی بود که مسئوليت خطير روشن نگاه داشتن موج اعتراضات را از روی دوش دانشجويان 
    .و جوانان برداشت و تداوم اين مبارزات را تضمين کرد



کال سازماندهی مردمی بيانجامد، هنوز معلوم نيست و بايد منتظر شد و ديد،  اما شرکت مردم در چنين اينکه چنين تجمعی به چه شکل از اش
مردمی که در آن جمع، .  تجمعی، و احساس قدرت مردمی ساطع از آن، ذخيره ی انرژی اعتراضِی مورد نياز استمرارش را بدان بخشيد

    . به فضای تنگ خود سانسوری و ترس از چند مامور برگرداندقدرت جمعی خود را احساس کرده اند را ديگر نمی توان

مهندس .  خبرهای امروز نيز نشاندهنده ی سر ريز شدن اين اعتراضات از کانال های مورد نظر و دلخواه اصالح طلبان حکومتی است
 و به مردم اطالع داد که با درخواست موسوی، امروز، برای اولين بار پس از آغاز اعتراضات در کانال خبر تلويزيون ايران ظاهر گشت

مجوز وی برای تظاهرات امروز مخالفت شده است و از هواداران خود خواست تا در راهپيمايی های خيابانی شرکت نکرده و به دام 
 صرفًا با بخصوص اينکه شورای نگهبان. اين می تواند نشاندهنده ی پايان ظرفيت اصالح طلبان حکومتی باشد.  نيافتند» آشوبگران«

البته اين بيانگر پايان ظرفيت ليبرال ها .  بازشماری آرا موافقت کرده و با درخواست باطل کردن نتايج و تجديد انتخابات مخالفت نموده است
بطور کل نيست، بخصوص با در نظر گرفتن ناتوانی مطلق کمونيست ها و انقالبيون، هنوز هم نيروهای ليبرال راديکال چپ و راست در 

  .ظرفيت همراهی با مردم را دارا می باشند» تغيير رژيم«صف هستند که تا 

با اين ترتيب به نظر می رسد که مبارزات مردم تداوم خواهد داشت و جٌنی که از چراغ بيرون آمده را ديگر نمی توان در فضای محدود 
وی خواهند آورد، ولی با انرژی مبارزاتی ايکه احساس می به احتمال قوی کودتاچيان به برخوردهای بيشتر نظامی ر.  استبدادی حبس کرد

کنيم، ممکن است گردهمآيی های چندين هزار نفره ی سراسری قطع شود، اما، آنچنان که هر شب، پس از تجمعات سراسری ما شاهد جنگ 
    .ه سختی می توان زير کنترل در آوردو گريزهای محلی هستيم، دسته جات چند ده يا صد نفره ی محلی و پراکنده در تمامی نقاط شهر را ب

  چه بايد کرد؟

بايد از خود سوال کرد که .  فکر می کنيم که مبارزات مردمی آن چيزی که ما بارها به آن اصرار می ورزيديم را به اثبات رسانده است -١
ندن واقعيت عدم حضور و داشتن ريشه به که برای پوشا» احزابی«را به وجود خود آلوده ساخته اند؟  » حزب«کجا هستند کسانی که نام 

مداحِی جرياناِت خودبخودی می پرداختند و اينگونه نشان می دادند که وقايع مبارزات کارگری، زير رهبری ايشان و به توصيه های ايشان 
ينک عناصر کمونيست بايد خود ا. به جريان افتاده است؟  چنين جرياناتی لياقت سطور بيشتر را ندارند و همين دو جمله کافی شان می باشد

.  را از محدوده سکتاريسم تحميل شده برهانند و تئوری هايی را که مانع اقدامات انقالبی ايشان در چنين شرايطی می باشد را دور بياندازند
ی عمل کرده و تمامِی تئوری بياييد علم.  تئوری ايکه راهنمای عمل نباشد و بالعکس، توجيه پاسيفيسم و بی عملی باشد، تئوری انقالبی نيست

  .هايی که با واقعيات نمی خوانند را بيرون بريزيم

پس .  ما به هيچ عنوان هدفمان دخالت در جريان هايی نيست که به نفع اين يا آن کانديدا و يا حتی تجديد انتخابات مبارزه می کنند -٢
بيت حکومت پارلمانی، در همکاری با ليبرال های راديکال و خواهان همچنين، به دنبال تث.  رويکردی به سمت رهبران اصالح طلب نداريم

بهترين شکل اين دخالت گری که با .  اما مبارزات مردم را در هر مرحله از سازماندهی و آگاهی حمايت می کنيم.  نيز نيستيم» حذف رژيم«
ما، که معموًال انسان های معتبری .  محلی و صنفی استدرجه ناتوانی ما در اثر گذاشتن در اين شرايط همخوانی دارد، در سطح دستجات 

ما با .  در سطح صنف خود و محالت زندگی خود هستيم، بايد در امور مبارزاتی اين دسته جات دخالت کرده و راهنمای عمل شان باشيم
ليبرال را پيش بينی » رهبران«از درک صحيح از ظرفيت های گروه های مختلف ليبرال ها، قدم به قدم می توانيم نقطه ناتوانی هر يک 

  .کرده و انرژی اين دسته ها را با رهنمودهای مشخص و قابل اجرا، هدايت کنيم

بايد کمونيست ها و هاله ی دور ايشان را در اين دستجات بصورت غير علنی به کار گيريم و با تشکيل هسته های کمونيستی، هدايت  -٣
  . ديگر هسته ها در نقاط ديگر ارتباط برقرار سازيمجمعی اين دستجات را بعهده گرفته و با

رفقای فعال در کارخانه ها نيز می بايست سعی کنند تا شرکت کارگران را از تک نفره و جداگانه در اجتماعات، به شرکت جمعی و  -٤
.  ی سراسری شرکت کنندمتحدانه، با خواسته های صنفی و سياسی مشخص خود تبديل کرده  و بصورت جمعی در راهپيمايی هايی ها

اينگونه است که حضور کارگران در اين راهپيمايی ها و مبارزات، مستقل گشته و تضمين کننده ی استمرار و جهت گيرِی سازمان يافته ی 
  اينک شعارهای عمومی ضد ديکتاتوری و تخلف انتخاباتی و.  تظاهرات ها و راه رسيدن به خواسته های صنفی و سياسی شان می باشد

بايد کارگران بدانند که حتی با شکستن  ديکتاتوری فردی و شکستن کودتا و .  ضد کودتايی انحصار شعارها را به خود اختصاص داده اند
تجديد انتخابات به خواسته های خود نرسيده و بايد از چنين موقعيت ضعف حکومتی استفاده کنند و  با طرح شعارهای صنفی و آزادی های 

تنها در اينصورت است که حتی در زمان عقب نشينی هيئت حاکمه در مقابل جناح رقيب و ديگر .  حصار شعارها را بشکننددمکراتيک، ان



اصالح طلبان حکومتی، و اعالم پيروزی و دعوت اين جناح ها از مردم به پايان تظاهرات ها، کارگران در صفوف متحد و مستقل و 
  .ه و استمرار مبارزات را در جهت سرنگونی نظام سرمايه داری تضمين می کنندشعارهای مشخص خود، در ميدان باقی ماند

ما می گفتيم که در چنين نظامی رای مردم .  درست می گفتيم و اينک مردم آماده گوش دادن به منطق ما هستند» تحريم فعال«ما با طرح  -٥
.  ق ها را به زباله انداخته و رييس جمهور خودشان را َعَلم خواهند کردفورماليته است و اگر به منافع حاکميت و سرمايه داران نباشد، صندو

اينک بايد به مردم توضيح دهيم که مگر خوِد موسوی چگونه به عنوان کانديدا معرفی شد؟  بغير از آنست که حکومت و رهبری و شورای 
ی توانستند خود را کانديد بنمايند، کودتا کرده بودند؟  خواست نگهبان، قبل از اين کودتا، با همکارِی اين چهار نامزد، عليه ديگرانی که م

  !نه اعطای دمکراسی و حقوق مردمی. موسوی تثبيت کودتای اول است

  پيش بسوی ايجاد حزب طبقه کارگر

  پيش بسوی اتقرار حکومت شوراها

  بسوی انقالب

   

!انقالب شعله می کشد  

 اگر رهبران سازشکار بگذارند
  خرداد در تهران٢٧چهارشنبه گزارشی از تظاهرات 

 

اما اين ارامشی قبل از طوفان .اينگونه ارام نديده بودم هيچ گاه تهران را. خرداد تهران حال و هوای غريبی داشت ٢٧صبح روز چهارشنبه 
شعار دادن کرده و شروع به   نفر از دانشجويان دانشگاه تهران پشت درب دانشگاه تجمع١٠٠بعد از ظهر حدود  ٣حوالی ساعت .بود

اعتراضی و  انها پالکارد هايی حاوی شعارهای.دريدند دريدند کوی رو به خون کشيدند:دانشجويان به شکل دلخراشی شعار ميدادند.کردند
حکومت ظلم و استبداد اسالمی را در دست داشتند و با خواندن سرود  نيز تصاوير به خاک و خون کشيده شدن کوی دانشگاه به وسيله عوامل

شعارهای انها با ابراز احساسات . دبستانی و شعار ايرانی با غيرت حمايت حمايت مردم را به حمايت از اعتراضاتدانشجويی جلب کردند يار
ميدان هفت .تظاهرات هم پخش شد در همين جا اطالعيه های.را به عالمت پيروزی بلند کرده بودند جواب گرفت مردمی که دستاهايشان

  .ر بعد از ظه٥تير،ساعت 

به محض حرکت اولين گروه از مردم به مرکز .بودند  بعد از ظهر جمعيت زيادی در اطراف ميدان هفت تير تجمع کرده٤حوالی ساعت 
به خصوص زنان و  حضور جوانان. هزار نفر شکل گرفت٥ای متشکل شدو هسته اوليه تظاهرات با حدود  ميدان جمعيت به شکل گسترده

 جمعيت به راه افتاد و به سرعت مردم خيابان های ٥ساعت .توجه می کرد نقاب و ماسک پوشانده بودند جلبدخترانی که صورت خود را با 
با رسيدن به ميدان ولی عصر به .صف را ديد را به خود جلب کرد به نحوی که نيم ساعت بعد از شروع تظاهرات نمی شد انتهای اطراف

پالکارد های  تظاهرات در سکوت کامل برگزار می شد اما. نفر رسيده استمرز يک ميليون راحتی مشد تشخيص داد که جمعيت به
تعدادی از مردم که با .عشق،ازادی و برابری نيز در ميان مردم پخش شد پالکارد هايی با مضمون رای ما به.بيشماری در دست مردم بود

بر روی پالکاردهای .ابتدای صف تظاهرات قرار داشتند کردن بخشی از شعار ان را به شعار ازادی و برابری تبديل کرده بودند در قيچی
/ توپ تانک چماقدار ديگر اثر ندارد/ مرگ بر ديکتاتور چه شاه باشه چه دکتر :ها نقش بسته بود بی شمار مردم اين شعار

 احمدی به گوش/ کشته نداديم که سازش کنيم صندوق دست خورده شمارش کنيم/ حکومت کودتا نمی خوايم نمی خوايم
من درد مشترکم مرا فرياد / ازادی برابری/ ان خس و خاشاک تويی پست تر از خاک تويی/ باش ما مردميم نه اوباش

  ...حکومت کودتا استعفا استعفا/کوی دانشگاه به خاک و خون کشيده شد/ کن

ده ای مردم به تظاهرات ملحق می شدند و ميان اقشار گستر  ساعت طول کشيد و در اين٥تظاهرات از ميدان هفت تير تا ميدان ازادی تقريبا 
خيابان يا روی پشت بام ها و يا  مردم در کنار.خستگی يا طول مسافت از تظاهرات خارج شده بودند را می گرفتند جای کسانی که به علت

جمعيت به حدی  موج.کردندسوار بر ماشين و اتوبوس با بلند کردن دستهايشان به عالمت پيروزی با تظاهرات کنندگان اعالم همبستگی می 



حتی در مقابل پايگاههايشان هم جرات ابراز وجود در برابر مردم  بود که نيروهای سرکوبگر حکومت و چاقو کشان بسيج و حزب اهللا
نشان دادند با بلند کردن دست و پالکاردها اعتراض خود را  در مقابل پايگاه مقداد بسيج حوالی ميدان ازادی جمعيت توقف کرده و.نداشتند را

موج جمعيت به حدی بود که . انها پيدا بود بسيج و حزب اهللا حتی جرات نداشتند تمام قد روی ديوارها بايستند و فقط سر اما ادمکش های
شعارهايی با رنگ سبز  در بين راه.وقتی ابتدای صف به ميدان ازاديرسيد بخش زيادی از مردم هنوز به دانشگاه شريف هم نرسيده بودند

  .ازادی مساوات ابطال انتخابات.ما ننگ ما ننگ ما صدا و سيمای:ی ديوارها نوشته می شدرو

که شعاری داده نشود اما عده ای می گفتند اگر شعار  ساعت نه و نيم شب جمعيت در ميدان ازادی متمرکز شد اکثر مردم اصرار داشتند
موسوی موسوی حمايتت می :داده شد و شعارهايی از سوی انها.ن امده اندمردم در دفاع از واليت فقيه به ميدا ندهيم فردا می گويند که

حقيقت اين حضور  تظاهرات خوشبختانه بدون درگيری و کشته شدن مردم به پايان رسيد در.احمدی به گوش باش ما مردميم نهاوباش.کنيم
اين تظاهرات غرور لگد مال .اهرات را هم نکنندجرات نزديک شدن به تظ ميليونی مردم بود که باعث شد جالدان مزدور خامنه ای حتی

  .ايران را احيا کرد و پيام روشنی به سرکوبگران حاکم داد شده مردم

تقلب انها در انتخابات شکل گرفته است اما می تواند بی   احمدی نژاد و عليه-جنبش مردم ايران اگرچه در اعتراض به کودتای خامنه ای
اگرچه .اسالمی را نشانه بگيرد ظلم و ستم در ايران يعنی حاکميت ديکتاتوری سرمايه داری جمهوریشده و اساس  نهايت راديکال تر

جنبش می  تظاهرات محسوس بود اما پيوستن طبقه کارگر در قالب اعتصابات عمومی به اين حضور اقشار گسترده مردم و کارگران در اين
انقالبی طبقه کارگر منافاتی با تظاهرات ارام و بدون خونريزی  ست که حضورناگفته پيدا.تواند راديکاليزم ان را چندين برابر کند

  .بعضی رهبران سازشکار خاموش شود کارگر با حضور خود نبايد اجازه دهد که انقالبی که شعله می کشد به وسيله طبقه.ندارد

  زنده باد مبارزه متحد مردم ايران عليه حکومت کودتا

  زنده باد ازادی و برابری

  »انگاردآو«

 


