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  شعار مرگ بر جمهوري اسالمي،

  شدي مردم ايران  فرياد در گلو خفه
  

چه آن روزها كه به عنوان كاپيتان تيم ملي فوتبال در اوج شهرت بودم و 
كنم، هميشه بر اين  هاست در تبعيد ناخواسته زندگي مي چه امروز كه سال

ام  ها گفته هدر مصاحب بارها،عقيده بوده و هستم كه بايد در كنار مردم بود. 
عظم شهرت خود را مديون گويم كه ما ورزشكاران ملي، بخش ا و باز مي

ي سعي و كوششم اين بوده و هست، از امكاني  هستيم. همواره، همه مردم
ل به درستي استفاده كنم. بر اين اساس در طو اند، كه مردم به من داده

 با همه -ميو چه در رژيم سياه اسال زندگي خود، چه در رژيم ستم شاهي
در كنار مردم وطنم،  ام سعي كرده -ما داريم ی هاي موجودي كه همه ضعف

  ي آنان باشم. و فرياد در گلو خفه شده
در زير سخت ترين شرايط  كشورمپس، در اين شرايط بحراني كه مردم 

ي وجداني و  اند، وظيفه امنيتي حكومت اسالمي به پا خواسته -نظامي
 در اين تبعيد ناخواسته، صدا و فرياد بلند اكثريت دانم كه اخالقي خود مي

و خواهان جدايي  مردمي باشم كه تماميت رژيم اسالمي را به چالش گرفته 
  دين از دولت هستند

جنبش عظيمي كه رو درروي رژيم اسالمي قرار گرفته،  به خاطر وجود 
واست امكان فرياد زدن خ ِ رژيم اسالمي، هاي سركوبِ جهنمي انواع دستگاه

  ست، ندارد. رژيم جمهوري اسالميچيده شدن براصليِ خود، كه همانا 
آري، كساني كه به آزادي، دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي  

ي حساس، فرياد اكثريت مردمي   كه در اين لحظه مندند معتقدند، وظيفه
 ترين كاري است كه . اين كمخواهند باشند كه تماميت رژيم اسالمي را نمي

  توانيم انجام دهيم. مي و مهاجرت در اين تبعيد
هر چند در اين روزها در شهرهاي اروپا و امريكا شاهديم كه چگونه 
تعدادي از به اصطالح رهبران سابق جريانات سياسي و برخي از فعاالن 

، از »همه باهم«ي  سياسيِ منفرد، در تظاهرات عليه رژيم اسالمي به بهانه
كنند! غافل از  اد واقعي مردم ايران، جلوگيري ميشنيده شدن صداي فري
ي تك تك ما صداي اين رهبرانِ به اصطالح ضد  اين كه هنوز در حافظه

جمهوري اسالمي، نه « انداز است:  شان، طنين»امام راحل«امپرياليست و 
  ».يك كلمه بيشتر نه يك كلمه كمتر

خته به قدرت، اين طنز تاريخ است كه امروز هم، همين رهبرانِ خود فرو
، در خارج از كشور به همراه بخشي از رهبران اصالح طلبِ رژيم اسالمي

  دهند. سناريوي تكرار شده را ادامه مي
كه چه سياست و  نسل جوان و فعالين درون ايران به خوبي به ياد دارند

است.  چه كساني بيشترين خدمت را به استقرار رژيم اسالمي در ايران كرده
هايي و چه  اند كه چه سازمان تعهد ايران، فراموش نكردهروشنفكران م

ي در  كشتارهايِ جمعي رژيم اسالمي را به بهانه 1360كساني در سال 
اند. مردم ما هنوز نام رهبران و  خطر بودن انقالب اسالمي، تأييد كرده

هاي گوناگون، به  هاي مختلف در سايت هايي را كه امروز هم به نام سازمان
حكومت دفاع  هاي امتحان پس داده يم و غير مستقيم از جناحطور مستق

  . اند كنند، فراموش نكرده مي
مردم ايران نشان داد كه اكثر روشنفكرانِ داخل  اعتراضيعظيم  جنبش

هاي  اي سنگين در سي سال گذشته، درس ايران، عليرغم پرداخت هزينه
   آموخته است.دموكراتيك،  آزاد و ي ايران الزم را براي تدارك آينده

 آرش با تعدادي از فعاالن سياسي را به همراه مجله و گوي در زير گفت
نظرات و گزارشات مندرج در   مقاالت و گزارشات همكاران آرش و برخي از

 كنيد.  ها و نشريات گوناگون را مالحظه مي سايت
 خاني پرويز قليچ

 

  آينده روشنِ گي در افقِزنده
  انتخابات در گيومه!

    د قراگوزلومحم
  

امين سال به قدرت رسيدن ي ماه سوم از سيي سومين دههاتفاقيهوقايع
هاي يي تمام عيار ميان جناحهاي راي را به محل مناقشهجمهوري اسالمي؛ صندوق

هاي خونين ي مردم و درگيريسو و امكان بروز نارضايتي گستردهحاكميت از يك
  خياباني از سوي ديگر تبديل كرد. 

گان و شوندهگان، انتخاباتر مكانيسم هر انتخاباتي را بر سه محور برگزاركنندهاگ
طرح اين ادعا كه كُميت انتخابات ايران در هر  1بندي كنيمگان بخشكنندهانتخاب

  زند چندان استبعادي ندارد.سه مسير لنگ مي
ي ؛ اعم از مجريان (وزارت كشور و نيروهاگان انتخاباتبرگزاركنندهالف. 

و حتا  "ها خودي"گان شوراي نگهبان) همواره از طرف انتظامي) و ناظران (نماينده
يي از اند. چنين شبههنامزدان تاييد صالحيت شده در معرض سوءظن قرار داشته

، به صورت اتهام تقلب، 1388خرداد  22تا انتخابات  1376انتخابات دوم خرداد 
و سرانجام كودتاي انتخاباتي تغيير  "ني نظاميايافتهدخالت سازمان"دوپينگ، 

ها از سوي افراد و نهادهاي جاست كه اين برچسبي جالب اينشكل داده و نكته
  مورد تاييد حاكميت طرح و بيان شده است. 

  كنيم:به چند نمونه اشاره مي
 رفسنجاني انتخابات هفتم رياست جمهوري اسالمي و اظهارات هاشمي

 ي برحرام بودن تقلب.ي تهران مبندر نمازجمعه
 زاده انتخابات مجلس ششم و متهم شدن وزارت كشور و شخص تاج

(معاون وزير) به تقلب از سوي شوراي نگهبان و امتناع از تاييد انتخابات 
 تهران.
 رفسنجاني و انتخابات هشتم رياست جمهوري اسالمي و شكايت هاشمي
 ي مهدي كروبي در خصوص تقلب. شكوه
 ي تقلب گذشته.دار آن كه از حيطهماجراهاي دامنه انتخابات دهم و 

شامل استاندارها،  (وزارت كشور)جا كه مديران ارشد نهاد برگزاركننده از آن
شوند كه يي چيده ميدارها و نيروهاي انتظامي و امنيتي، به گونهفرماندارها، بخش

- ا دولت حاكم بهرهئولوژيك بگي سياسي اقتصادي و ايدهاز منافع تنگاتنگ و وابسته
مندند، بسيار طبيعي است كه براي حفظ موقعيت خود دست به هر اقدامي بزنند. 

جايي در ترين جابهبه ياد داشته باشيم كه در ايران پس از تغيير هر دولت، بيش
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 پذيرد. (موسوي اينسطوح كلي مديران ارشد و ميانه در وزارت كشور صورت مي
  خوانده بود).  "كاميوني"ها را جاييجابه

از همين قلم در  "خرداد 22برومر يا  18"ي (در اين زمينه بنگريد به مقاله
  ) www. Alborznet.irسايت: 

به جز وزارت كشور نهاد ديگري كه به شكلي ارگانيك با حوادث سياسي ايران و 
يي به است. بسيجيان حرفه شبه نظاميان بسيجاز جمله انتخابات پيوند خورده، 

يافته، اگرچه ظاهراً از شركت در مناقشات سياسي ن يك نيروي نظامي سازمانعنوا
كه در  "يييافتهدخالت سازمان"، اما واقعيت قضيه جز اين است. اندنهي شده

ها پيش ي آراي مردم را تغيير داد هفتهنتيجه - به تعبير رفسنجاني  - انتخابات نهم 
انبه ميان دو جناح حاكم تبديل شد و جيي همهاز انتخابات دهم نيز به مناقشه
وزيري ي بسيج با اتكا به سوابقش در مكان نخستتالش موسوي براي جذب بدنه

به  –خرداد  3يي كه موسوي در روز دوران جنگ به جايي نرسيد. حتا چفيه
هايي كه در روز به گردن آويخت و آخرين توصيه –مناسبات آزادسازي خرمشهر 

به بسيجيان ارائه كرد و ضمن آن خود را بسيجي دانست و خرداد  20چهارشنبه 
يي نداشت اما همه و همه ايشان خواند اگرچه براي او نتيجه "ناموس"راي مردم را 

) سپاه پاسدارانتر خود (مويد وزن سياسي جرياني است كه به همراه برادر بزرگ
قا يافته و ترين تشكيالت سياسي، اقتصادي و نظامي ايران معاصر ارتبه مهم

طلباني كنند. (نمونه را اصالحياد مي "حزب پادگاني"مخالفانش از آن به عنوان 
را به ياري نظاميان  84نژاد در سوم تير زاده عروج احمديهمچون حجاريان و تاج

بناپارت  به تاسي از ادبيات هجدهم برومر لويي –پذير دانسته و از آن حادثه امكان
  اند).ياد كرده "تيسمبناپار"تحت عنوان  –

ترين نهاد تاثيرگذار در انتخابات ايران شوراي به جز وزارت كشور و بسيج مهم
وار و معيوب گزينش شش فقيه و سه نظر از سيكل تسلسلاست. صرف نگهبان
- كنند، خبرهگان را تاييد صالحيت مياعضاي اين شورا خبره - دان اين شورا حقوق

واقعيت اين است كه در  –م رهبري؛ شوراي نگهبان را ؟!! گان مقام رهبري را و مقا
هاي گذشته سطح داخلي منازعات حاكميت اعضاي ثابت و مهم اين شورا طي سال

طرف؛ داور مĤب و نظارتي خود را از دست داده و به نحو آشكار و تابلوداري نقش بي
اع از جناح خود به يك پاي دائم مناقشات سياسي تبديل شده و به وضوح پرچم دف

اند. حمايت صريح محمد يزدي و احمد كار را برافراشتهنئوكان يا راست محافظه
هاي اعتراض نامزدان ليبرال نژاد، پيش از انتخابات، يكي از جنبهجنتي از احمدي
ي انتخابات و فقدان صالحيت شورا به منظور داوري پيرامون صحت نسبت به نتيجه

از زبان علي الريجاني (رييس مجلس هشتم) و علي  و سقم آن بوده است. امري كه
  گراي تهران) نيز مطرح شده است.  ي اصولمطهري (نماينده

گر گفته به طور مستقيم و تلويحي بيانبخش مهمي از افراد و نهادهاي پيش
عضو  12عضو از  9كه به جز روند. چنانبه شمار مي هاي رهبريديدگاهنظرات و 

نصوب و مدافع مستقيم نظرات رهبري هستند وزير كشور نيز شوراي نگهبان كه م
دارد. و البته بسيج هم  به نيابت از رهبري فرماندهي نيروهاي انتظامي را به عهده

هان ارشد آن منصوب ي تشكيالت عظيم سپاه است كه كل فرماندهزيرمجموعه
  رهبري هستند. 
د صريحاً ماهيت راي / خردا 29كه شخص رهبري در نمازجمعه گذشته از اين
و   84، سوم تير 76نژاد را رو كرد، اما مواضع ايشان در دوم خرداد خود به احمدي

بندي است. تيتر اول گي مويد همين جمعخرداد نيز به ساده 22ي انتخاب آستانه
كه به نحو  -ي رفسنجاني خطاب به رهبريي سرگشادهيي در نامهچنين مولفه

به روشني ترسيم  - ي ناگفته است ها نكتهگر دهآن بيان عجيبي علني شد و خطوط
و  "راني مشهدسخن"يي انتقادي در خصوص برآيند شده و به شكل گاليه

ي تلويزيوني با ميرحسين موسوي نژاد در مناظرهدر مقابل هتاكي احمدي "سكوت"
  آمده است.     
ست صوب رهبريكه رييس آن نيز من – صداوسيماگيري ها جهتعالوه بر اين

بندي ساختار سياسي ي فراگير قانوني موجود در شكلو نقشي كه تنها رسانه –
هاي ي ايران از رسانهكند، به ويژه در شرايطي كه جامعهدولت و حاكميت ايفا مي

  بهره مانده، به شدت قابل تامل است. مستقل قانوني بي
ا چند نكته بايد مورد توجه يا كانديداه گانشوندهانتخابي ب. در مورد گزينه

ست كه به ي سلبي اين بخش همان آبكش تنگيترين مولفهقرار بگيرد. مهم
ترين شرايط از ميان هزاران مندانهمشهور شده و در سخاوت نظارت استصوابي

دهد. از سوي ديگر به دليل فقدان ي عبور ميرهگذر فقط به سه چهار نفر اجازه
يي كه ناگهان با ادعاي الساعهدهاي مدني، نامزدان خلقو نها احزاب سياسيوجود 

ي روشن و شوند نه فقط هيچ برنامهاستقالل فردي وارد حيات سياسي ايران مي

ي قدرت به شعارهاي انتخاباتي خود كه پس از ورود به عرصهمدوني ندارند، بل
نژاد احمديزنند. در اين زمينه فيلم مشهوري كه از رقابت انتخاباتي پشت پا مي

نژاد مشكل جا كه احمدي(انتخابات نهم) به جاي مانده، بهترين شاهد است. آن
هاي كه دشواريي ايران را نه حجاب و لباس و مو و آرايش جوانان، بلجامعه

ي نيروهاي انتظامي را ترين وظيفهخواند؛ اما به محض گزينش؛ بيشاقتصادي مي
هاي ارشاد و منكرات و غيره راه كند و گشتدر برخورد با همين مسايل تعريف مي

  اندازند. مي
يي را در مقابل مردم ي بسيار تنگ كانديداها همواره اين پرسش كليشهمحدوده
، بد را انتخاب كنيم؟ اين سوال بد و بدترگزارد كه بهتر نيست ميان ايران مي

- زرگ اصالحفرض اصلي كمپين ب غيرسياسي در انتخابات دهم نيز به عنوان پيش
طلبان به منظور ايجاد مشاركت حداكثري و پيروزي بر رقيب نئوكان به دفعات 

طلبان از مردم و به ي وارونه داد!! اصالحمطرح شد و البته تا حدود زيادي نتيجه
- درصدي قرار داشتند ميخصوص آن دسته از مردمي كه در طيف تحريم چهل

  پرسيدند: 
نژاد براي چهار يات شركت كنيد، آيا مايليد احمدخواهيد در انتخابشما كه نمي«

آيا عدم مشاركت در انتخابات به مفهوم " "جمهور باقي بماند؟سال ديگر رييس
آيا " "نژاد نيست؟آيا موسوي بهتر از احمدي" "نژاد نيست؟پيروزي احمدي

ر يي اگرچه دراه كنندهچنين سوال بزرگ و گم "نژاد بدتر از موسوي نيست؟احمدي
 كين نيست يا بوش بدتر از جان كريانتخابات ساير كشورها (اوباما بهتر از مك

شود اما طرح آن در انتخابات ايران ناشي از همين نيست؟) نيز مطرح مي
كانديداهاي  امكان مشاركت سياسيناترازمندي آشكاري است كه عمالً  

در اين مورد بنگريد را ناممكن ساخته است. ( –و نه حتا اپوزيسيون  –دگرانديش 
  به دو مقاله: 
    مندرج در چو داني و پرسي سوالت خطاستدانا؛ فريبرز رييس ،

  Alborznet.irسايت 
     مندرج در سايت: پرسنددانند و ميميمحمد قراگوزلو؛ :

Roshangari.net  
گي ي معترضه و بسيار اساسي اين بخش را بايد در غيبت و غياب هميشهنكته

وجو كرد. كشان در ميان كانديداها جستو زحمت گان اصلي كارگراننماينده
ي كارگر) منظورم از چنين نامزداني، افرادي از جنس عليرضا محجوب (رييس خانه

ترين قطب داري ايران، مهمي سرمايهو امثال ايشان نيست. شگفتا كه در جامعه
-نه فقط از هيچ جاي ري كارگطبقهي اجتماعي، يعني ترين طبقهگي و اصليزنده

كه حتا در انتخابات مجلس و گاه و تشكل فراگير و مستقلي برخوردار نيست، بل
هاي شهر نيز از معرفي كانديداي غيرحكومتي محروم است. در شرايطي كه شوراي
ي مجلس شوراي اسالمي قادر نيستند از سد نظارت گان چند دورهنماينده

حضور فالن فعال جنبش كارگري در ميان استصوابي عبور كنند، شايد توقع 
  خواهي باشد!! نامزدان رياست جمهوري زياده

 گانكنندهانتخابآفريني كليدي پ. در اين بخش با تاكيد بر اهميت نقش
ي بسيار حساس، موثر و البته جديد در ساحت سياسي (مردم) برآنم به چند مساله

رساني آزاد از جمله فقدان العهاي اطايران اشاره كنم. سدهاي سلبي در حوزه
ي غيردولتي گسترده؛ محدوديت مطبوعات، سانسور كتاب و نشريات؛ تحت رسانه

خواه، فيلترينگ و غيره هاي اجتماعي ترقيفشار قرار گرفتن فعاالن مستقل جنبش
هاي گري و به تبع آن سازماندهي جنبشي آگاهاگرچه به نحو محسوسي از دامنه

تكنولوژي خواه كاسته است، اما با تمام اين اقدامات امتناعي؛ اعتراضي و ترقي
ي سياسي فرهنگي ايران معاصر ايفا كرده موثري در تغيير چهره رل اطالعات

كند و است. نسل جوان امروز ايران نه فقط به راحتي از سد فيلترينگ عبور مي
كه با نمايد، بلهاي ديگر جبران مي يي اس.ام.اس را با شيوهانسداد سه هفته

افزارهاي ساده، صدا و تصوير تمام قد خود را در معرض استفاده از همين سخت
ده روزي كه دهد. تصاويري كه از تبعات انتخابات و ي جهانيان قرار مينظاره

ي جهانيان قرار گرفت، به وضوح نشان زدهدر مقابل چشمان شگفت ايران را لرزاند
ي پولپوتي و استاليني و هيتلري سپري شده است. خاردارهاداد كه دوران سيم

الجرم به سمت ي تنگ انتخابات بخش معتنابهي از مردم ايران را اگرچه محدوده
اعتراضي پس از  (موسوي) سوق داد، اما مشاركت وسيع در جنبش هانامزد ليبرال

به وضوح سطح  طلبانگذار و گذر از مطالبات اصالحاعالم نتايج انتخابات و 
جا كه موسوي در يك اعتراف ناگزير، خود يي را نشان داد. تا آنواقعي پالتفرم توده

  رو حركت خود به خودي مردم دانست.طلب را دنبالهو احزاب اصالح
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مردمِ حائز شرايط راي  تعداد واقعيگان كنندهي مشكوك در مورد انتخابمساله
رت كشور و مركز آمار و دادن است. چنين امري همواره محل اختالف ميان وزا

ميليون نفر در  46تا  51احوال ايران بوده است. در انتخابات اخير اين ميزان از ثبت
هاي چاپ تعداد ميليوني شناسنامهي وجود ها شايعهنوسان بود. عالوه بر اين

 درصدي120مشاركتدر كنار  "يك شهروند چند راي "يو امكان بالقوه پيشاور
ي غيرتوريستي يعني (از جمله مازندران آن هم در يك برههها در بعضي استان

هايي با يك خط واحد و تا ها و مدارس) و وجود تعرفهفصل امتحانات دانشگاه
ي مجلس هشتم)، و... ديوارهاي انتخاباتي را نخورده (مدعاي اميدوار رضايي نماينده

  يي باشد، به نحو عجيبي سيماني ساخته است!كه بايد شيشه
ي پيش و پس از انتخابات خرداد به دو عرصه 22بندي انتخابات ي جمعحوزهدر 

  بايد اشاره كرد. 
   درپي نارضايتي طلبان بر موج بلند و پي: اصالحپيش از انتخابات

ي مردم سوار شدند و علَم و كُتَل  نامزد سبزپوش خود را در ميان گسترده
مطلوب؛ بخش كثيري از مردم  يشهرهاي بزرگ برافراشتند. در فقدان گزينه

ها رضايت دادند و به هواخواهي از موسوي به خيابان آمدند. ناگزير به حداقل
هايي همچون مارگارت ي خوب در ميان نباشد، مردم به نئوكانوقتي گزينه

ها و سوسيال دهند چه رسد به ليبرالتاچر و رونالد ريگان هم راي مي
مردم در چند شب  ينيافتهو سازمان خودجوشهاي راست. حضور دموكرات

هاي سطحي و ساده ميان هواداران دو نامزد خرداد كه با پلميك 22منتهي به 
جا كه به خود مردم اصلي توام شد، به وضوح مويد اين نكته بود كه تا آن

و امثال اين  لباس شخصيشود و تا زماني كه پليس و نيروهاي مربوط مي
- اند و نيروهاي دولتي تماشاگري بيش نيستند؛ كمجماعت وارد معركه نشده

در كار  از تخريب و خشونت و تيراندازي و گنگستربازيترين خبري 
خرداد  25پيمايي چند ميليوني دوشنبه نيست. در مقابل زماني كه بعد از راه

هاي ضدانساني ها باز شد؛ صحنهپاي باتوم و چكمه و مسلسل پليس به خيابان
- ي بهت و حيرت مردم جهان شد. در واقع راهخورد كه مايه خراشي رقمو دل

هاي پيش و پس از انتخابات به روشني نشان داد كدام يك از طرفين پيمايي
اين مناقشه راه كار خشونت را برگزيده است. فهم اين محاسبه چندان پيچيده 

، روش عدم توازن قوا و در موقعيت غيرانقالبينيست كه در شرايط 
شود. در جريان مناظرات تلويزيوني هر يز فقط به سود دولت تمام ميآمخشونت

چهار نامزد درست و حسابي از خجالت هم درآمدند!! مردم ايران براي اولين بار 
هاي رانت، فسادهاي كالن اقتصادي ي دولتي در جرياناز تنها رسانه

د آقاي (آن هم در بنيادشهي هاي مخفيگاهها و بازداشتزندان؛ ميلياردي
، من نبودم دستم بود كاري فجايع ناشي از انقالب فرهنگيپاسكروبي) 

هاي سياسي، فرهنگي و اقتصاديِِ مديران ارشد سي سال گذشته ناكارآمدي
دار كردن دانشجويان را نپذيرفت، هيچ كس قرار گرفتند. هيچ كس ستاره

- هاي ايدهمسووليت تورم، ركود، تعطيلي مطبوعات؛ سانسور كتاب؛ گزينش
 –هر چهار نفر  –ئولوژيك در ادارات و غيره را قبول نكرد و در عين حال همه 

كه به تعبير  - از ضرورت تغيير وضع موجود سخن گفتند. از وضع وخيم كشور، 
- هاي مدني، از جمع؛ از آزادي - ايستاده است "ي پرتگاهلبه"محسن رضايي در 

- خوانده شد. هر شعاري كه مي هاها و خطابهآوري گشت ارشاد و... خطبه
هاي پنجاه هزار آور باشد در دستور وعظ و موعظه قرار گرفت. وعدهتوانست راي

زدن به صنعت نفت ارتقا يافت. عباس حراجتوماني مهدي كروبي تا حد چوب
سازي نفت، گاز و توزيع سود سهام اين ثروت بادآورده سخن عبدي از خصوصي

ها نئوليبرالي سازيموسوي) ضمن دفاع از خصوصي گفت. بيژن زنگنه (از ستاد
نژاد) را متهم كرد كه كل اقتصاد كشور را از (تاچريسم محض) رقيب (احمدي

سازي در اختيار سپاه پاسداران قرار داده است. يكي از تضييع طريق خصوصي
ها سخن گفت و ديگري از چند وزير ي مطالبات قوميتها و اعادهحقوق اقليت

به نقل از يك مركز  –دراليزه كردن كشور دفاع كرد. آمارهاي متفاوتي زن و ف
گذاري، امنيت كاري، اعتياد، فحشا، سرمايهي نرخ تورم، بيدرباره –مشخص 

- دروغرا متهم به  "همه"، "همه"فردي و اجتماعي و غيره به ميان آمد و 
ات اين كردند!! تمام زحمات و خطر اندوزيگويي و فساد اقتصادي و ثروت

مند از سوي يي هدفانتخابات كه به شيوه "داغ كردن تنور"به اصطالح 
گرفت و معطوف به  براي جلب مشاركت حداكثري مردم صورت حاكميت

 المللي بود، چندان نپاييد. از بعدازظهر روز داخلي و بين كسب مشروعيت
  مشروعيت ها رفتند، بخش عظيمي از بامبه پشت – 57انقالب بهمن

   كسب شده حراج شد.   

  

  
  

هاي تهران و شيراز و تبريز و /خرداد كه مردم معترض به خيابان 23شنبه 
  در حركتي نوستالژيك به ياد  –ها را اصفهان و اهواز و... سرازير شدند و شب

  
- نامشروع دانستن دولت دهم از سوي موسوي، كروبي، خاتمي و احزاب و سازمان

به ويژه  –المللي ن مشروعيت سياسي در سطح بينهاي حامي ايشان و بحرا
مشاركت "هاي متمركز به سياست نشان داد كه تمام تالش –ي اروپا اتحاديه

شكست خورده  "ترين ميزان مشروعيت داخلي و جهانيحداكثري مساوي بيش
  است.

   حوادثي كه متعاقب اعالم نتايج انتخابات در كشور پس از انتخابات .
 گيري بديهي است. گي مويد چند نتيجهادهرخ داد، به س

I. ي منتقدان و مخالفان وضع موجود (از رسد از منظر كليهبه نظر مي
خواهان و كل اپوزيسيون طلبان و جمهوريها و سلطنتطلبان و ليبرالاصالح

انتقال قدرت از مسير هاي ) تمام راههاي مختلف چپبورژوايي گرفته تا جريان
ي / تير جبهه10ي اطالعيه ع ثانوي مسدود شده است.انتخابات تا اطال

ساالري معنا شده و مردمعمالً انتخابات در كشور بي"گويد: مشاركت به وضوح مي
ي مجاهدين انقالب به . در همان تاريخ اعالميه"هويت خود را از دست داده است

. "خص بسته شدي نامشي انتخابات آزاد تا آيندهپرونده"كند: گي تاكيد ميساده
)www.NoroozNews.ir ( كارترين عضو جبههكار به جايي رسيده است كه محافظه -

زند. عليه انتخابات حرف مي "كودتاي مخملي"ي اصالحات (محمد خاتمي) از 
بندي است. حزب طلب نيز مويد همين جمعها و جريانات اصالحمواضع ساير گروه

پذيرفتن مشروعيت دولت دهم به وضوح اعتماد ملي ضمن عذرخواهي از مردم و ن
ي كنم شما پيش از انتخابات نتيجهاذعان مي"شود كه از زبان كروبي يادآور مي

گفتيد چه تضميني براي صيانت از آراي ما دانستيد. همان زمان ميآن را مي
) راديكاليسم شعارهاي خياباني و اعتراضات  www.etemadmell.ir( "موجود است؟

ي نهايي و انتقال هاي راي و تعيين نتيجهحاكي از پلمب شدن صندوقعلني مردم 
 قدرت در جاي ديگري است. 

II. آميز مردم و دخالت عريان به خشونت كشيده شدن تظاهرات مسالمت
را نشان داد. به يك معنا،  پوچي پالتفرم نافرماني مدنيها، عمالً لباس شخصي

هاي مخملي در غلط به انقالب چه كه درست ياتمام اعتبار نظري و عملي آن
هاي آن از طرف مراكز ي مسكو مشهور شده و گويا هزينهكشورهاي تحت سيطره

آمريكايي نظير بنياد جورج سوروس تامين گرديده و به تحوالت ليبرالي در اكراين 
- و گرجستان و غيره انجاميده است عمالً پوچ از آب درآمد. در كشوري كه حتا كم

با  "رييس دو دوره مجلس شورا"و  "وزير دوران جنگخستن"ترين اعتراض 
ي خورد؛ سخن گفتن از تغيير اجتماعي به شيوهواكنش شديد حاكميت گره مي

 يي بيش نيست.انقالب مخملي لطيفه
III. راني پاليزدار در كه استارت آن با سخن حذف روحانيت سنتي

موسوي به شكل  - نژاد ي احمديدانشگاه همدان زده شده بود و در مناظره
هاي يي گرديد، از گزينهي تازهناطق وارد مرحله –مشخص حمله به رفسنجاني 

و امتناع  "آيات عظام "خرداد خواهد بود. سكوت معنادار 22قطعي نتايج انتخابات 
نژاد، ي قم، مشهد و نجف از ارسال تبريك پيروزي احمديهاي علميهبزرگان حوزه

نژاد نسبت به اعالم توجهي احمديمولفه است. بيبه نحو معناداري مويد همين 
مشايي و مكرر نارضايتي روحانيان درخصوص استمرار حضور اسفنديار رحيم
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جمهوري نه فقط مويد همين مدعاست ارتقاي اين فرد به مقام معاون اول رياست
گي و اليگارشيك در انتصاب ي مناسبات خانوادهدهندهكه از جانب ديگر نشانبل
 ران ارشد است.مدي

IV.  ي ي موسوم به دو خردادي و طيف گستردهخرداد كل جبهه 22پس از
ارزشي در حاكميت تبديل خواهند يي و بيي حاشيهطلب به اليههاي اصالحليبرال

الريجاني؛ باهنر و  هاي ميانه به رهبري عليشد و جاي خود را به طيفي از راست
يب مجلس ششم هرگز تكرار نشد، به همان قاليباف خواهند داد. همان طور كه ترك

شيوه ژانر جديدي از دولت ليبرالي هفتم و هشتم (محمد خاتمي) براي هميشه 
تر  و تا ، تنگهاي تنگ خوديدايرهبايگاني خواهد شد. در واقع پس از انتخابات 

 حد يك سكت بسته شده است. 
V.  جمهوري فهم اين نكته چندان دشوار نيست كه انتخابات دهم رياست

- ي اصالحهاي اصلي حاكميت (كل جبههاسالمي ايران؛ عمالً به حذف يكي از پايه
هاي راست) انجاميده و به يك ها و سكوالرها و سوسيال دموكراتطلبان و ليبرال

عبارت كل نظام را روي يك پاي آن فرود آورده است. اگرچه در طول سي سال 
ي ي جبههپلهبهو با حذف تدريجي و پله سابقه داشته "هايك پا شدن "گذشته اين 

-صدر (دولت اول) و به حاشيه راندن چهرهملي و نهضت آزادي (دولت موقت)؛ بني
-نوري حذف سيكليك اصالح ها و عبداهللاخوئينيهايي مانند منتظري و موسوي

ي گذشته است، ي آزمون و تجربهطلبان (مجلس چهارم، پنجم، هفتم و...) از مرحله
گاه و ماهيت ي جديدي از پاياين حذف بدون اضافه در انتخابات دهم چهره اما

نشيني دولت طبقاتي دولت ترسيم كرده است، كه ما به ازاي اقتصادي آن عقب
گي روشن است دارها به موقعيت دولت سرمايه است. در يك كالم و به سادهسرمايه

 8اقتصادي)، در طول  (تعديل 1368كه سياست اقتصادي جناح ليبرال از سال 
هاي شبه كينزي و بازار آزادي هاي هفتم و هشتم و در عرض برنامهسال دولت

موسوي (مشاركت+كارگزاران) بر محور ادغام در نظام كاپيتاليستي  نيميرحس
-جهاني و با هدف شكوفايي و رونق اقتصادي و در نهايت سودآورسازي سرمايه مي

ايران "براي تحقق اين استراتژي؛ تاكتيك  ي اصالحاتي گستردهچرخيد. جبهه
را در دستور كار قرار داده بود و بناداشت از مسير استخدام تمام  "براي ايرانيان

گي شدنِ كل هاي بورژوازي ايران، امكان و مجوز نمايندهها و جناحها، طيفاليه
سيون يا داري داخل و خارج را به دست آورد. فضاي باز سياسي (دموكراتيزاسرمايه
ي كردند قرار بود؛ درهاي ورود سرمايهها از آن دفاع ميي سياسي) كه ليبرالتوسعه

گيري مشخصي به ترين جهتگذاري مستقيم را باز كند و كمخارجي و سرمايه
هاي مستقل كارگري نداشت. ها و تشكلسوي آزادي فعاليت احزاب، اتحاديه

 ي دوم خرداد دليل اين مدعاست)رفته ارزش و بر بادبي "آوردهايدست"(
خرداد نشان داد كه درهاي چرخش نظام جمهوري اسالمي  22به لحاظ سياسي 

ي ليبرال دموكراسي براي هميشه بسته شده و دولت اقتدارگرا به روي پاشنه
)authoritarin به طور مطلق دست برتر يافته است. هر چند از نظر اقتصادي جناح (

-آميز از يك دورهبه منظور عبور موفقيت - و راستش بايد  - د توانحاكم شده نيز مي
هاي كلي ليبرالي و نئوليبرالي اقتصادي ي جديد انباشت سرمايه، همان سياست

اما  طلب را در دستور كار قرار دهد،زدايي و...) جناح اصالحسازي، مقررات(خصوصي
ها امكان موفقيت تسازي قيمهاي داخلي آزادواقعيت اين است كه به جز سياست

فرار و اعتصاب ها براي دولت دهم بسيار دشوار است. تجربه جهاني اين برنامه
گذاري خارجي به در دولت نهم به وضوح مويد اين نكته است كه سرمايه سرمايه

گذاري هاي بانك جهاني؛ سرمايههاي دولتي، كومكاعم از وام - مفهوم وسيع آن 
در سطح بسيار ناچيزي صورت خواهد بست.  - ) DFIهاي خارجي (مستقيم كمپاني

حذف جمهوري اسالمي ايران از قرارداد گازي ناباكو شاهد صحت اين تحليل است. 
هاي بازار داخلي و ارتقاي مدل اقتصاد دولتي، ملي يا ي تقويت بنيهاين امر به مثابه

داري ف سرمايهانكشا 2اندرسن ) نخواهد بود. به قول پريState - Nationدولت ملي (
در عصر جهاني شدن، دولت ملي را در نورديده و از نظر سياسي به نهادهايي 

 ,P.Anderson, 1992وابسته است. ( WTOالمللي و و صندوق بين G7همچون ناتو، 

PP.365-366 درافزوده: تمايل شديد و ناموفق دولت نهم درخصوص ارتباط با) (
ي ناگزير به ارتباط با كشورهاي پيشرفتهي مفرط و نهادهاي برتون وودز عالقه

 5+1ي روابط با چين و روسيه به عنوان دو عضو شاخص داري غرب و توسعهسرمايه
بر اين است كه شعارهاي  جهاني اقتصاد كاپيتاليستي، دالهاي برتر نظامو قدرت

  .ضدامپرياليستي جناح راست را نبايد زياد جدي گرفت)
هاي نهم و دهم؛ طلبان خصلت اقتدارگراي دولتاصالحاز سوي ديگر برخالف نظر 

به مفهوم ماهيت بناپارتيستي آن نيست. هر چند ماركس دولت بناپارتيستي را در 
، 1386(كارل ماركس دهد وراي طبقات و شرايطي استثنايي مورد ارزيابي قرار مي

كه از  -رغم بافت غيربورژوايي چنين دولتي؛ اما در عين حال و علي) 71- 82صص:
واضح  3كند.بر ماهيت كاپيتاليستي بودن آن تاكيد مي - ي بورژوا منفك است طبقه

 - يا نبودن  - است كه در اين يادداشت به طور مشخص بحث بناپارتيستي بودن 
هاي نهم و دهم مطرح نيست چرا كه در ايران معاصر طرح موضوع توازن دولت

كه در  - ي ميان بورژوازي پرولتاريا ي طبقاتبست مبارزهطبقاتي و در نتيجه بن
توجيه سياسي  - ي دوم قرن نوزدهم به عروج بناپارتيسم انجاميده فرانسه نيمه

هايي كه ميان حكومت سازياقتصادي و وجه تحليل طبقاتي ندارد. حتا شبيه
-مي مدار با دولت نهم شكلهاي اقتدارگراي توسعهكاي چك (تايوان) و دولتچيان

دارها و ي بحث ما درخصوص دولت سرمايهع بحث ما نيست. فشردهگيرد، موضو
براي طرح متدولوژيك و حتا اپيستمولوژيك  4باند ميلي دولت سرمايه است كه رالف

بندد و دقيقاً گي بافت و قشربندي سياسي اقتصادي دولت به كار ميگونهخود از چه
- هاي مختلف بورژوازي ميحدارها، جناناظر به اين مفهوم است كه در دولت سرمايه

ها به قدرت توانند در فرايند چرخش سياسي پارلماني انتخاباتي و مشابه اين
تر دولت دست يابند. به عبارت روشن - يا بخشي از قدرت سياسي  - سياسي 
ي خود از يك هژموني سراسري ميان دارها به دليل موقعيت گستردهسرمايه

  ست و به نوعي شكل واضحي از دولت دموكراتيكمند ابورژوازي داخل و خارج بهره
هاي پنجم تا هشتم و كند. به عنوان نمونه دولتگي ميكاپيتاليستي را نماينده

گي شدن از سوي قشرها و ها يعني مجالس سوم و ششم به دليل نمايندهمكمل آن
هاي مختلف بورژوازي ايران نمايي محدود و البته بسته از چنين دولتي را جناح

انكشاف ناكافي "كه دولت سرمايه نه فقط به خاطر كنند. حال آنتداعي مي
كه به دليل انتخاب بل "داري و ضعف سياسي اقتصادي بورژوازيمناسبات سرمايه

هاي مشخصي از انباشت سرمايه و منافع انحصاري قدرت سياسي اقتصادي شيوه
بندي هم از اين شكلگيرد. شكل مي - كنم تاكيد مي "هم"و من روي اين  - هم 

ي دولت دهم تواند توضيح دهندهئولوژي ميمنظر بافت طبقاتي و هم به اعتبار ايده
اعتراض خرداد و  22ي بعد از انتخابات اتفاقيهبه عنوان دولت سرمايه باشد. وقايع

به چالش كشيده شدن و  5ي مردم نسبت به وقوع تقلب در انتخاباتگسترده
آميز نظام براي حذف تمام عيار ر كنار تالش موفقيتدهم، د دولت مشروعيت

هاي هوادار بازار آزاد (كروبي، هاشمي و سازي نقش جناحرنگطلبان و كماصالح
دارها به دولت سرمايه نشيني فراگرد دولت سرمايهگي مبين عقبكارگزاران) جمله

- يوني و وعدههاي پس از انتخابات رييس دولت دهم (نطق تلويزاست. حتا اگر وعده
ي شدن عرصهي سرخرمن تغيير سياسي، فرهنگي و اجتماعي و برخورد با امنيتي

- پذير بدانيم، بازهم تعديل خوشعمومي و خصوصي فرهنگ) را جدي و تحقق
كه در انتخابات نهم نيز از سوي  - ئولوژيك دولت ي غلظت رفتارهاي ايدهبينانه

هاي گي شدن جناحد امكان نمايندهتواننمي - رييس همين دولت مطرح شده بود 
و  - تري از بورژوازي ايران را ممكن سازد. دولت دهم اين امكان و توان را دارد فربه

- تر عمل مياش نيز گوياست كه به مراتب از اسالف ليبرال خود پراگماتيستسابقه
ي بارز اين مدعاست. چنين كند. گشودن باب مذاكره با آمريكا در عراق نمونه

ترين تضميني براي فائق آمدن بر ابعاد رو به فزوني بحران اگماتيسمي كمپر
هاي جديد اجتماعي و سياسي نخواهد داد. چهل اقتصادي و تبديل آن به بحران

گي جويي به سادهها و صرفهها و حذف يارانهميليارد دالر كسري بودجه با متمم
- كارسازيل ركود تورمي، بيكه مشكالتي از قبيجبران نخواهد شد. مضاف به اين

- جذب اضافه و به سود واردات، - هاي فزاينده؛ تعطيلي رو به فزوني مراكز صنعتي 
-ي رانتهاي بدون وثيقه و معوقهها، اقساط كالن وامتوليد چين ـ بدهي بانك

كند تر از هميشه ميهاي جديد را محتملخواران و... در شرايطي امكان وقوع بحران
ولت دهم نه در مناظره و مباحث انتخاباتي و نه پيش و پس از آن كه بدانيم د

  يي ارائه نداده است. ي روشني براي حل اين معضالت پايهبرنامه
ي كم اثري طلبان عمالً به حاشيهاصالح 1384در هر صورت اگرچه از سوم تير 

ي پاي بندي نهايدر قدرت سياسي اقتصادي ايران رانده شده بودند، اما در تركيب
 "راست"اش بر پاي و ضعيف حاكميتي را شكل داده بودند كه مركز ثقل "چپ"

خرداد حاكميت پاي ضعيف خود را قطع كرده و  22استوار است. بعد از انتخابات 
كند چنين حاكميتي تنها بر يك پاي خود ايستاده است. هر عقل سليمي حكم مي

- اقتدار سياسي اقتصادي نيز ضعيفكه از نظر قدرت و نه فقط از نظر مشروعيت، بل
  .تر از گذشته استتر و شكننده

VI. تر حاكي از اين گفته در يك سطح عميقي پيشي كلي مولفهنتيجه
و به عبارت ديگر سير  دولت بورژواها به دولت بورژوايياست كه روند تبديل 
ولتي داري با اختالل جدي مواجه شده است. دبه دولت سرمايه تكوين دولت سرمايه

ايران براي "ي مشاركت مبني بر كه قرار بود با راهبرد سعيد حجاريان و جبهه
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گي كند، به طور كلي به ي بورژوازي ايران را نمايندهتمام طبقه "ي ايرانيانهمه
روياها پيوسته است. معناي ديگر اين حكم فقط وجود يك شكاف عميق جناحي در 

 22ت آن دقيقاً اين است كه پس از كه مفهوم كنكرحاكميت ايران نيست. بل
ادامه خواهد داد و به  –لي به صورت لي –خرداد دولت ايران روي يك پاي خود 

هژموني نفع بورژوازي، هاي ذيگي تمام جناحدليل از دست دادن توان نماينده
تري زني كمضعيف خواهد شد و در سطح جهان نيز از توان چانه اشييمنطقه

- هاي خود سود خواهد برد. از طرف ديگر همين تحول به ما ميبرنامهبراي پيشبرد 
به تاخير  WTOو عضويت در  طرح ادغام در نظام كاپيتاليستي جهانيگويد كه 

ي بيشتر سرمايهگذاري خارجي به سوي فرار خواهد افتاد و در نتيجه روند سرمايه
موسوم  نئوليبرالي طرحداخلي تغيير جهت خواهد داد. در دستور كار قرارگرفتن 

كه تا همين برهه نيز در راستاي  - ؛ هاآزادسازي قميتو  "تحول اقتصادي"به 
تر فرودستان و تنگي معيشت هاي تعديل اقتصادي به فقر فزوناجراي سياست

ها، بازارگرايي؛ عدالتييي نزديك به بيدر آينده - كارگران منجر شده است؛ 
گيري از هاي خودي؛ بهرهه در ميان افراد حلقهداري دولتي؛ تجميع سرمايسرمايه
ها خواهد انجاميد و در كنار تبعات كاهش بهاي نفت و كسري كارسازيها و بيرانت

خواهد راند. چنين  خط فقرگي مردم را با درجات بيشتري به زير بودجه زنده
طلبان، ها و اصالحيي هرگز به اين مفهوم نيست كه در صورت پيروزي ليبرالمولفه

طلبان نيز شد. اصالحاوضاع اقتصادي و سياسي مردم دستخوش تغييرات بنيادي مي
ترين اعتقادي به بارها نشان دادند كم بازار آزاددر دوران حاكميت خود با تكيه بر 

يي كشان و به منظور ايجاد ذخيرهيي و مستمر به سود زحمتاصالحات پايه
اجتماعي در كنار به رسميت شناختن آزادي  هاي عدالتمطمئن براي تحقق آرمان

 هاي سياسي و اجتماعي غير خودي ندارند. تشكل
VII. رغم ضعف مشروعيت دولت و نظام سياسي در سطوح جهاني نيز علي

ي اروپا در كنار ي آمريكا؛ كشورهاي اتحاديهفريبانههاي عوامحاكم و با وجود ژست
شان در ميان است نافع اقتصادياند كه وقتي پاي مآمريكا بارها نشان داده

بشر و زني را روي ميز حقوق ي شطرنج چانهتر از آنند كه صفحهپراگماتيست
  انتخابات و دموكراسي پهن كنند. 

***  
  دراز شد/ وين زخم دردناك را / خونابه باز شد. به قول احمدجان شاملو، باري سخن

يا ذهني حوادث پيش و پس  هاي واقعيها و تحليلبنديي جمعنظر از همهصرف
پارچه / هرگز شكست مردمي متحد و يك"خرداد به ايرانيان آموخت  22از 

آهنگ گيتار ويكتورخارا سرزميني به تبيين اين ترانه با ضرب "نخواهند خورد!
گي در افق روشن ي زندهدهد و از ادامهوسعت سانتياگو تا تهران را پوشش مي

  گويد.آينده سخن مي
* 

   ... جا به كجا رسيديمز كا
 نماز جمعه نرفته بوديم كه رفتيم 

به خطبه هاي آقا با دقت گوش نداده بوديم و هيس هيس نكرده بوديم كه 
 داديم و كرديم 

  اهللا اكبر نگفته بوديم كه گفتيم  امسر پشت ب
  دنبال حكم خدا نگشته بوديم كه گشتيم  در  به توي قرآن و احاديث در

  شهداي هفتم تير شركت نكرده بوديم كه كرديم در مراسم سالگرد 
  از كنار پسر بهشتي ايستادن احساس دلگرمي نكرده بوديم كه كرديم

شُر شُر اشك نريخته بوديم  "بهشتي، كجايي، موسوي تنها شده"با شعار 
  كه ريختيم 

نفر آدم به خون تشنه با اعتماد به نفس و نگاه عاقل اندر  2000از وسط 
  بوديم كه شديم سفيه رد نشده 

  با حرفهاي موسوي تبريزي و غفاري حال نكرده بوديم كه كرديم 
  نخست وزير سابق جمهوري اسالمي همه چيز و همه كس مون نشده بود كه شد 

  هاشمي ناجي و آخرين اميدمون نبود كه شد 
   .براي زندانبانان ديروز و زندانيان امروز دل نسوزونده بوديم كه سوزونديم

  و عاقبتمونو به خير كنه!!!!!خدا آخر 
*  

  
  

  
  

  
  

 ي انتخابات دهمين دوره
ي رياست جمهوري در نظام واليت فقيهيِ جمهوري اسالمي  دهمين دوره

ي چنين  ايران در حالي آغاز شد، كه اكثريت مردم ايران معترض ادامه
هاي رژيم آغاز  ها قبل، جنگ قدرت در جناح حكومتي در ايران بودند. از ماه

كه خود را تداركاتچي نظام  –ي خاتمي  بود. بعد از سپري شدن دورهشده 
هاي حكومتي،  چي رويكرد اكثريت مردم از اصالحات -فقاهتي معرفي كرد

  آشكار بود.
در چنيثن فضايي بود كه مردم سراسر ايران در فضاي تبليغاتيِ قبل از  

ري اسالمي را توانند جمهو انتخابات، دريافتند كه با رأي اعتراضي خود، مي
اند كه در اين  وادار به عقب نشيني كند. و در ضمن، به خوبي دريافته

توانند در چارچوبي جز قوائد  جمهوريِ جهل و جنايت و ديكتاتوري، نمي
هاي ديگري استفاده كنند. بر اين اساس با  طلبان، از روش بازي اصالح

انديداتوري حمايت از ك كروبي و تجمع در كمپين انتخاباتيِ موسوي و
خود يكي از بانيان  ايناندانستند كه  عليرغم اين كه به خوبي مي -آنان

سعي در برهم زدن اين بازي  -اين سي سال هستندديكتاتوري، طي 
شديم، شور و شوق و  تر مي حكومتي كردند. هر چه به روز انتخابات نزديك

ر روزهاي يافت. نسل جوان ايران د انگيزيِ اين رأي اعتراضي، گسترش مي
تر از گذشته، به ميدان  قبل از انتخابات، نشان داد كه اين بار، با عزمي راسخ

آمده است. شركت اكثريت واجدين شرايط در اين دوره از انتخابات، نشان 
اند. آنان  زار شده داد كه اكثريت مردم ايران از حكومت طالباني در ايران، بي

د كه هنوز شرايط سرنگوني رژيم دادن مي  با حمايت خود از موسوي، نشان
آماده نيست. ضمن اين كه هنوز بخش عظيمي از مردم ايران، نسبت به 

  اصالح طلبانِ حكومتي، توهم دارند.
هاي  در چنين شرايطي بود كه مردم با رأي اعتراضي خود، به پاي صندق

گران، براي بهبود  رأي رفتند تا شايد از شكاف بوجود آمده در بين حكومت
  يدن به وضع موجود خود،استفاده كنند.بخش

ي جنبش  تقلب بزرگ در انتخابات، چنان وقيحانه بود كه، آتش به جرقه
اي در ايران زد. حركت ميليوني مردم در سراسر ايران براي دفاع از  توده

هاي بعدي در  رأي خود، چنان بود كه حتا موسوي را واداشت تا در حركت
ي  اي است كه همه اعتراضات به گونهكنار مردم قرار گيرد. ابعاد 

گران را به هراس انداخته است. جنگ قدرت در باالي حكومت و  حكومت
اي شده است كه مردم تا پاي  هاي آنان از يك ديگر، زمينه افشاگري

اند كه حكومت را به عقب نشيني وادارند. شعار  دادن، در صدد كشته
  رس نيست. سرنگوني رژيم دور از دست

*  
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  دكامگيخو
  درايران ملوك الطوايفي قدرتو 
  

  احمدسيف
  
 

بسيار سخن هاست كه بايد  اگرچه در ارزيابي آنچه كه در ايران مي گذرد
گفته شود ولي به اختصار، و به ويژه با توجه به تحوالت هفته هاي گذشته 

، مي بايد از دعوائي در درون نظام مذهبي و درچارچوب اين نوشتار كوتاه
اين  جنگ قدرت، در عين حال،  . عبرت آموز اين كه فتحاكم  سخن گ

هم چون شمشير چند لبه اي است كه به هر سو كه چرخ مي خورد، گردن 
شماري از گردانندگان همين نظام را مي زند. اين كه پي آمد نهائي اين 
دعوا، به نفع مردم است يا به ضرر آنها، به گمان من، نكته ايست كه در 

نوشتار ناروشن است. اگر جنگ قدرت به همين شكل زمان نگارش اين 
كنوني اش ادامه يابد، در دراز مدت، برنده اصلي بي گمان مردم ايران 

جنگ  -خواهند بود ولي اگر، به شكل وصورت خشن تر و خشونت آميز
متحول شود، در آن صورت خشك و تر را با هم مي سوزاند و    - داخلي

ز طرف ديگر، اينكه رويدادها و حوادث در نمي تواند به نفع مردم باشد. ا
كدام جهت تحول خواهند يافت،  نيز چندان روشن و آشكار نيست. هم مي 
توان از ادامه جنگ قدرت به شكل وشمايل كنوني اش سند و شاهد آورد و 

آن چه كه به گمان من،  هم از احتمال متحول شدنش به اشكال خشن تر.
قي است كه درهمه اركان هاي قدرت بحث بر نمي دارد، شكاف هاي عمي

اين نظام پيش آمده است و ترس و واهمه از فراتر رفتن اين شكاف ها و به 
 1388خرداد  22واقع فروپاشي كامل آن است كه رهبران كودتاي ننگين 

روزه بيدار بشوند و  40را به تكاپو انداخته است كه به يك باره ازاين خواب 
آن هم به  دركهريزك را صادر نمايند» اسالميگوانتاناموي « فرمان بستن 

استانداردهاي الزم براي حفظ حقوق «اين كشتارگاه اين دليل مضحك كه 
آدم نمي داند از وقاحت بي مانند اين جماعت را نداشته است!  » متهمين

به كجا پناه ببرد! مگر دستگيري و به زنجير كشيدن اين متهمان مطابق 
د شناخته شده اي بوده است كه حاال كشتن قانون و يا هيچ استاندار

تعدادي از همين قربانيان خودكامگي درايران مطابق استاندارد نباشد! 
كوسه ور يش پهن كه مي گفتند يعني همين! برخالف قوانين همين 
حاكميت هركس را كه هوس كنند دستگير مي كنندو بعد از اعمال هيچ 

هان خواب نما مي شوند كه شكنجه و آزاري كم نمي آورند و حاال ناگ
مطابق استاندارد عمل نكرده اند! عذر مي خواهم، مي بخشيد، ولي آقايان! 

    خرخودتان ايد! 
 1357يكي از گرفتاري هاي اساسي نظام سياسي حاكم برايران از باري، 

ه اعتقاد من اين است  كه اگرچه ستون فقرات آنرا ب، )1( به اين سو
شكيل مي دهد،  ولي در عين حال، اين حاكميت مطلقه ولي فقيه ت

حاكميت، با ملوك الطوايفي قدرت خصلت بندي مي شود. يعني از سوئي، 
واليت مطلقه فقيه هم چون شمشيري چند لبه بر فرازسرارگان ها 

، دقيقا به ديگر ونهادهاي به اصطالح انتخابي در جوالن است و از سوي
ه كه به نظر مي رسد يا خاطر مطلقه بودن قدرت فقيه و برخالف آن چ

هركي به هر كي و هرج ومرج غريبي است و مخرب  اغلب ادعا مي شود،
نيز بر  و قانون گريزي و حتي قانون ستيزي ترين نوع ملوك الطوايفي

عمده ترين دليل اين هرج ومرج هم  امورات جاري مملكت حاكم است.
ين ساختار همان طور كه به اشاره گفته ام قانون مند نبودن امور درا

خودكامه است. يعني وقتي دراين يا هر نظام مشابه باشند كس يا كساني 
كما اين كه  -كه حوزه فعاليت هاي شان با معيارهاي قانوني محدود نباشد

كل نظام دركليت خويش اگر  - در باره واليت مطلقه فقيه اين گونه است
االن شان هنوز نگويم قانون ستيز كه قانون گريز مي شود. خودكامگان و طب

اين حداقل را نفهميده اند كه قانون ستيزي خودكامگان هميشه درديگر 
اليه هاي نظام خودكامه به جريان مي افتد و يكي از چند دليل اندكي 
زيادي هزينه دار بودن خودكامگي به عنوان يك ساختار نيز همين است. 

انت هاي قرابت نزديك باشد، مي تواند از ر» الهي« هركس كه به اين مقام 
به عنوان نمونه  -به مقام خودكامه بهره مند شده و قوانين را ناديده بگيرد

سال گذشته و بنگريد به  4بنگريدبه عملكرد آقاي احمدي نژاد دراين 
« خصوص به پاچه خواري هاي مكرر مجلس درباره اين عملكرد كه طبق 

ن جا بگويم  كه ). همي2برآن داشته باشد (» نظارتي« بايد نقش » قانون
برخالف آن چه كه به نظر مي رسد، وارسيدن اثرات مخرب اين ساختار، 
اصال دشوار نيست و اين پي آمدهاي مخرب و مضرهيچ رمز و رازي هم 

است و » قانوني« ندارد.  بطور كلي ساختارسياسي دريك جامعه انساني يا 
تار خودكامه)، و اين هميشه درست است كه ساخ» ( اختياري« يا 

خودكامه ساختاري است پرهزينه كه نه فقط جان و مال آدميان را هدر مي 
دهد بلكه اقتصاد را هم به دست انداز مي اندازد. با اين همه ساختار 
خودكامه، دركنار هزار و يك مصيبت ديگر، ساختاري است كه برخالف باور 
م خيلي ها به صورت ملوك الطوايفي اداره مي شود. يعني نه فقط فر

براي نمونه، اگرچه  ساختار خودكامه عهد دقيانوسي است كه محتوايش نيز.
، در مسائل درده سال اول انقالب اسالمي» خالفت «در طول واليت يا 

خميني حرف اول و آخر را مي زد و ديگر گردانندگان نظام، از آقاي اساسي 
ا با رئيس جمهور گرفته تا مجلس و ديگر نهادها مي بايستي ساز خويش ر

كوك كنند، ولي در همان تاريخ نيز، امورات روزمره با » امام« فرمان هاي 
ملوك الطوايفي قدرت مي گذشت. اين موضوع تا موقعي كه اختالف ها از 

پنهان مي ماند » امت هميشه در صحنه« پرده بيرون نمي افتاد، از ديدة 
و  مي شد، رسانه هاي عمومي» مغضوب« وفقط وقتي كه صاحب قدرتي 

ي همان صاحب  »قانون شكني ها«شماري از گردانندگان همين نظام،  از
سخن مي گفتند . نمونة چشمگير اين شيوة كار در  قدرت مغضوب شده

عيان شد. تا  - يكي از وابستگان آقاي منتظري–جريانات مهدي هاشمي 
بود، جرم و جنايتي نبود كه مهدي هاشمي و » خودشان «موقعي كه از 

رش مرتكب نشده بودند و در همة آن سالها نيز كسي به ايشان اعوان انصا
شد [ به علل » مغضوب« نگفت باالي چشم شما ابروست، ولي همين كه 

آن فعال كار ندارم]، تو گوئي به ناگهان مقامات نظام جمهوري  اسالمي 
روبرو بوده اند! گوشه اي از كارهاي » موجود خطرناكي«فهميدند كه با چه 

ري شهري ( » خاطرات سياسي« وابستگان به او در كتاب  اين شخص و
) آمده است كه باهمه ايرادهائي كه به آن نوشته وارد است، از 1369تهران 

اين ديدگاه بسيار روشنگر است از ديگر نمونه ها چشم پوشي مي كنم، و 
چند هفته اوضاع فعلي مان، يعني به بدون مقدمه پردازي مي رسيم به 

  .1388خرداد  22بعدازكودتاي 
اين كه چرا كودتا كرده اند؟ نمي دانم. يعني عقلم قد نمي دهد. بايد 
اعتراف كنم كه اغلب تحليل هائي كه دراين باره خوانده ام به دلم نمي 

  چسبد. 
فكر مي كنم كه اگراسكار و يا نوبلي براي بالهت وجود مي  با اين وصف،

و  ان و سياست پردازانداشت، بدوت بحث و جدل بايد آن را به مشاور
براي  »برد-برد« حكومت اسالمي داد كه از يك موقعيت  قدرتمندان
خودرابه شرايطي رسانده اند كه گذشته از هزينه هاي انساني  حاكميت

 براي» باخت–باخت « جبران ناپذير برمردم، تنها مي تواند با وضعيت 
راين باره نظام مشخص شود. البته درفرصت ديگر، سعي مي كنم د كليت

براي » برد -برد« چرا اين وضع مي توانست يك بازي  بازهم بنويسم، ولي
با همه كمبودهائي كه در نظام انتخاباتي ايران  حاكميت باشد و يا بود؟

كه البته عمده ترين اش اين است كه انتخاباتي آزاد نيست و  -وجود دارد
ولي اگرآمارها  -دمي شو هم با خرابكاري شوراي نگهبان به واقع بي معني

قابل استناد باشد توانسته بودند بخش عظيمي از مردم را به پاي صندوق 
هاي راي بكشانند. به خصوص با توجه به محدوديت هاي دست و پاگير 

به گمان من ترديدي  -شوراي نگهبان دركنترل نامزدهاي انتخاباتي
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ايد يا چه خوشمان بي - دراين انتخابات وجود ندارد كه شركت كنندگان
به همان صورتي كه  »جمهوري اسالمي« نظام تداوم به واقع به  ولي -نيايد
دليل اصلي و اساسي من هم اين است كه اوال نامزدها،  راي داده بودند. بود

« براي گذر از سد شوراي نگهبان بايد التزام خويش را به قانون اساسي 
ختالف نظرهائي كه تاكيد مي كردند و بعالوه، با همه ا» جمهوري اسالمي

 -داشتند و اكنون آن اختالف نظرها بسي بيشتر شده است، ولي هيچ كدام
برنامه اي  -به غير از يك مورد نه چندان چشمگير دربرنامه آقاي كروبي

براي تغيير هيچ مورد جدي و مهم قانون اساسي نداشتند. يعني براين نكته 
كه دارد قرار بود بماند و  بايد تاكيد بكنم كه هم واليت فقيه با مختصاتي

هم شوراي نگهبان و هم شوراي تشخيص مصلحت نظام و هم مجلس 
خبرگان رهبري و هم خيلي چيزهاي ديگر. از سوي ديگر، اين كه قوانين 
اين جامعه از دل مذهب بيرون خواهد آمد هم نكته اي نبود كه برسرش 

چه در مورد  بين نامزدهاي مختلف اختالف نظري باشد. چه در اين جا و
شبيه ديگر، هميشه بين پيروان ديدگاههاي مختلف مي تواند اختالف 

نظرهائي در جزئيات وجود داشته باشد كه هم طبيعي است و هم بي آزار.   
اگر اين كودتاي انتخاباتي صورت نمي گرفت،  و به همين خاطر، معتقدم كه

نست با نظام موجود بسي بيشتر مي شد و هم مي توا» مشروعيت« هم 
، براي ديگر كشورها خويشوجود معيوب بودن ساختاري نظام انتخاباتي 

داريم و  »مردمساالري ديني« از نوع  -»دموكراسي« عشوه بيايد كه ما هم 
هم اين همه چشمگير است. به سخن ديگر، اگر  ما سطح مشاركت موكالن

براي سي  انتخابات بدون كودتا خاتمه مي يافت، به احتمال زياد، اين رژيم
سال ديگر هم بيمه مي شد. ولي ببينيد كه چه كرده اند! االن روستاي 
زرنگ آبادي كه نام ديگرش ايران است به روستائي مي ماند كه هزار تا 

« كدخدا دارد و معلوم هم نيست كه چه مقامي دراين جا به قول معروف 
يط را هرچند كه با بربريت و توحش كوشيدند شرا را مي زند.» حرف اول

كرده است » فروكش« كنترل كنند، واگرچه به ظاهر نافرماني مدني هم 
ولي خودشان هم مي دانند كه اين آتشي است كه فعال اندكي زير خاكستر 

  است و به اين زودي ها و با اين ترفندهاي بربرمنشانه خاموش نخواهد شد.
ن از جزئيات مي گذرم، آقاي احمدي نژاد كه احتماال اندكي از اي

خود مغرور شده است، آقاي مشائي را به عنوان  »دست ساز« » پيروزي«
معاون اول خود منصوب مي كند و تازه در سخناني كه در مراسم توديعش 
مي گويد، برايش سنگ تمام هم مي گذارد. مشائي هم به نوبه درسخن 

پاچه خواري مي كند كه به رفيق خانه و  ازاو راني اش به اندازه كفايت
  به اش مديون نباشد.گرما

به ظاهر چنين كاري نبايد مسئله آفرين باشد. اگرآقاي احمدي نژاد به 
» « جمهوري« واقع اين همه راي آورده است و اگر به قول بنيان گذار اين 

، خوب اين آدم بايد بتواند براي خودش معاون و »ميزان راي ملت است
اعده و قانون انجام دستيار انتخاب كند و مادام كه كسي كاري خالف ق

نداده است، البته كه كسي نبايد مزاحم چنين نصب و عزل هاهم بشود. 
ولي، خالف به عرض مبارك رسانيده اند. اين جا ايران است و ساختار 
حكومت هم خودكامه است و چون اين چنين است، همين مسئله انتصاب 

لتي است به يك منصب دو» رئيس جمهور« يك آدمي كه مورد اعتماد 
درست به اين مي ماند كه به قول انگليسي ها، شما در يك قوطي پركرم را 
باز كرده باشيد. نمي دانم خنده آور است يا گريه دارد كه همين نكته كم 
اهميت، به صورت يك بحران خيلي جدي و اساسي حكومتي متحول مي 

اي شود. حداقل دو وزير ديگر هم درهمين رابطه بر كنار مي شوند واگر پ
بندي كافي به قانون وجود داشت، رئيس جمهور بايد براي دولت فخيمه از 
مجلس براي همين چند روز باقي مانده تقاضاي راي اعتماد مي كرد كه 

درنتيجه، همان طور كه شماري از نمايندگان به   -اين چنين نكرده است
. يكي »قانوني نيست« اصطالح اصول گرا گفته اند، كار دولت در اين روزها 

از وزراي بركنار شده، اژه اي وزير اطالعات بود كه  عزلش موجب شد تا 
او قدرداني » خدمات« تن از نمايندگان مجلس هم در بيانيه اي از  210

اين روزها شاهد آزموني بزرگ از حجت «) كه 3كرده حتي درآن نوشتند(
ا انتخاب االسالم والمسلمين آقاي محسني اژه اي وزير اطالعات بوديم كه ب

راه صحيح و برگزيدن دفاع از كيان واليت فقيه و رهبري نظام اسالمي بار 
ديگر نشان داد كه حمايت از حضرت آيت اهللا العظمي خامنه اي و ارزش 

  و از بركناري اش انتقاد » هاي نظام را با هيچ چيز ديگر عوض نمي كند

  

  
  

ن آن چه كه در كردند و اين در حالي است كه رئيس جمهور، براي كتما
كابينه گذشت، درنقطه مقابل مجلس نشينان، اژه اي را به ضعف مديريت و 

موضوع عزل ) «4هزار و يك ضعف ديگر متهم كرد و از جمله مدعي شد(
اي يك فرآيند دو ساله داشته و ربطي به مسئله جاري  جناب آقاي اژه

ل، با شواهد به ايشان در اين دو سا«احمدي نژاد ادامه مي دهد  ». ندارد
مشخص توصيه كردم دو نفر از معاونان خود را تغيير دهد اما به اين كار 

و هرچه كه بيشتر مي خوانيم، داليل احمدي نژاد ». مبادرت نورزيده است
ضمن  «خنده دار تر مي شود، عالوه برآن چه كه گفته است، مي افزايد،

به او گفتم كه  اينكه در موضوع هاله اسفندياري هم خوب عمل نكرد و من
ساله را  70كنيد كه مورد تمسخر واقع شويد؟، يك پيرزن  چرا رفتاري مي

كه  گوييد مي خواهد انقالب مخملي راه بيندازد در حالي ايد مي  گرفته
عامالن انقالب مخملي كسان ديگري هستند و بايد آنها به مردم معرفي 

  . »شوند
به همين اندازه ژاد اتهامات ديگر اژه اي در ليست آقاي احمدي ن

هاي اسرائيلي نيز با وجود اينكه عامالن  در موضوع پرتقال«اند.  خواندني
اي گفتم كه بايد با اينها برخورد  اصلي اين اقدام مشخص بودند، به آقاي اژه

و بعد ناتوان از .»شود ولي وي گفت كه نمي توانيم با آنها برخورد كنيم
باتي درايران مي گذرد، گريز مي زند درك آن چه كه بعد از كودتاي انتخا

از دو هفته پيش از « به همان داستان هميشگي دائي جان ناپلئوني ما كه 
اغتشاشات، وزارت خارجه اطالع داد كه افراد زيادي از انگليس به ايران مي 

آيند و اين كامال مشكوك است اما وزارت محترم اطالعات اين موضوع را  
شات ضعيف عمل كرد كه در برخي موارد اهمال پيگيري نكرد و در اغتشا

و سرانجام مي رسد به خشم و غضبي كه از عكس العمل  .»مشهود بود
 ها در زمينه تحركات آن «مردم به اين تقلب انتخاباتي دارد و مي گويد، 

در ايام پيش از انتخابات، وزارت اطالعات حتي يك برگ  [اغتشاشگران!]
رخي بزرگان هم پرسيدم كه آيا وزارت به شما گزارش به من نداد، حتي از ب

كه گفتند گزارشي دريافت نكرده بودند.   در اين زمينه گزارشي داده است؟
ريزي چندين ساله براي اين انتخابات كرده  كه مخالفين، يك برنامه در حالي

از داستان پردازي وافسانه سازي هائي كه شده است درمي گذرم » بودند.
اولين پرسش اين است كه آيا احمدي نژاد از صاب مشائي، ولي در باره انت

آن چه كه در ميان هواداران خودش مي گذشت، خبر نداشت كه دست به 
نمي تواند جدي  خبر نداشتن زد؟ احتمالانتصاب و عزل هائي چنين 

كه به تقلب گسترده و يا اين  -از جمله خودمن -گرفته شود. براي كساني
اد دارند اين كه چه كسي در دولت كودتا عضويت كودتاي انتخاباتي اعتق

كودتائي بودن كل  براي من داشته باشد، اهميتي ندارد چون مقوله اساسي
ولي براي شمار قابل توجهي از هواداران آقاي احمدي نژاد، اين  است. دولت

نمي داستان تعبيرديگري داشت. يعني دارم براين نكته تاكيد مي كنم كه 
دي نژاد خواسته به اين ترتيب، به مخالفان خود و به توان گفت كه احم
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 -حاال به هر تعداد -خصوص به كساني كه به ديگر نامزدها راي داده اند
! چون براي اين جماعت، مشكل كابينه احمدي نژاد است دهن كجي بكند

با آن چه هائي كه درهمين يك سال گذشته اتفاق افتاد  نه تركيب آن. ولي
يان اصلي مشائي به واقع حاميان دو آتشه احمدي مي دانيم كه مدع

ند. پس، درآن صورت بايد به اين پرسش جواب داد كه چرا او اين بوده انژاد
البته تا  چنين بي گدار به آب زده و به حاميان خود دهن كجي كرده است!

، آقاي خامنه اي با سكوت معني دار خويش وارد ماجرا تر يك هفته پيش
ديگر، نمايندگان مجلس و شماري از روحانيون برجسته  و كسان ه بودنشد

روز  چندند. ولي آن طور كه تازگي ها روشن شد، ه بودبه اظهار نظر پرداخت
خويش براي احمدي نژاد حكم » مبارك« پيش آقاي خامنه اي به دست 

تير ماه است  27حكومتي مبني بر بركناري مشائي صادر كرد. تاريخ نامه 
حتي سه روز بعد از آن، احمدي نژاد هم چنان براين كه  ولي مي دانيم كه

معاون اول او مشائي خواهد بود اصرار ورزيده است. روزنامه ها و سايت هاي 
اختراع كرده و » واليت پذيري« هاي » دماسنج« حامي دولت هم 

روي احمدي نژاد فشار بياورند تا مشائي را بركنار كند.  -احتماال - كوشيدند
ند، تصميم گرفته شد كه ه بودين فشارهاي درگوشي خيري نديدو چون از ا

اصل نامه منتشر شود. معترضه بگويم كه اگرچه كيهان فتوكپي نامه را 
كه دست كمي از » رسالت« درصفحه اول خود چاپ كرده است ولي در 

حداقل در صفحه اول نشانه اي  -كيهان ندارد، اين خبر سانسور شده است
سايت هاي دولتي البته متن نامه را منتشر كرده اند. تا از آن نيست. ديگر 

آنجا كه مي توان قضاوت كرد، براي چند روز نه خود احمدي نژاد به آن 
بطور مستقيم مطلبي گفته  درباره آن عكس العملي نشان داد و نه مشائي

است. غير مستقيم از ثمره هاشمي خوانده ايم كه مشائي گفته است من 
البته همين آقاي ثمره هاشمي  -يا چيزي به اين مفهوم -مطيع امر رهبرم

انتصاب « سه روزبعد ازارسال نامه رهبري به احمدي نژاد اعالم كرد كه در 
حاال ولي مي گويد كه شده است! و بعد  )5( »مشائي تجديدنظر نمي شود

مي رسيم به خط ونشان كشيدن هاي ديگري كه اتفاق افتاده است. همين 
نامه را نديده باشد » ممكن است« ادعاي اين كه احمدي نژاد جا بگويم كه 

و يا نامه به او نرسيده باشد راست نيست چون يكي از مشاوران او ابالغ اين 
  .)6( تير تائيد كرده است 30نامه به ايشان را درقبل از 

آيت اهللا خزعلي كه با كهولت سن به واقع يكي از چماق داران حامي 
من زماني كه شنيدم مشايي انتخاب «شكوه برآمد كه  احمدي نژاد است به

شده است با احمدي نژاد تماس گرفتم كه با ايشان صحبت كنم ولي 
اطرافيانش گفتند كه ايشان در جلسه است، بعدا با شما تماس مي گيرند! 

 )7(»اما من تا آخر شب هر چه منتظر ماندم كسي با من تماس نگرفت
به قول معروف شمشير را از رو  ولي پاسداران نماينده واليت فقيه در سپاه

فقيه بياستد و مقابله كند مثل  كسي كه در برابر ولي« مي بندد و مي گويد 
. بدون ترديد منظورش )8(»اين است كه در مقابل امام زمان ايستاده است

از كسي كه دربرابر ولي فقيه مي ايستد احمدي نژاد نيست ولي اگراثبات 
ور يك هفته تمام به دستور صريح واليت فقيه عكس شود كه رئيس جمه

دربرابرولي فقيه « العمل مقتضي نشان نداده است آيا اين كار از مصاديق 
  نيست ؟» ايستادن

از سوي ديگر، كار به حدي خراب مي شود كه جريان وابسته به مهندس 
« دريك بيانيه عمومي احمدي نژاد را از  -نائب رئيس مجلس - باهنر

جناب « ) درهمين بيانيه مي خوانيم كه 9مي ترساند(» بني صدرسرنوشت 
نژاد چنانچه دقت فرموده باشيد، رهبر معظم، صالح شما را در  آقاي احمدي

اين ديدند كه با عقالنيت سياسي مصالح خود را تشخيص داده و مانع 
سرخوردگي حاميان شويد و بدين ترتيب آب به آسياب دشمنان خارجي و 

هاي بروز اختالفات جديد را فراهم  ن داخل نريزيد و زمينهبرخي معاندي
رسد با انتخاب جناب آقاي مشايي به سمت رياست  ننمايند. اما به نظر مي

ها را برطرف ننموده باشيد و باز هم مصالح  جمهور اين دغدغه دفتر رئيس
يعني مي خواهم بگويم كه داستان از مقوله ». خود را در نظر نگرفته باشيد

كمي بيشتر است و ادامه خواهد يافت. از زوائد كه بگذريم، » معاون اولي« 
بني صدر پرداخت و » عدم كفايت« داستان اين است كه مجلس به بررسي 

اگرچه خوداو را عاقبت به خير كردند ولي از مقام رياست جمهوري بركنار 
مدي جمعيت راهپويان انقالب اسالمي كه دردفاع از احشد. زاكاني دبيركل 

دلدادگان به انقالب « )10( نژاد شمشير مي زند با انتقاد شديد از او گفت

اسالمي و آرمانهاي امام (ره) هيچ عهد اخوتي با فرد يا گروه خاصي نبسته 
به گمان او، ». و در تبعيت از واليت فقيه لحظه اي درنگ نخواهد كرد

ترين مشائي كه اكنون رئيس دفتر احمدي نژاد شده است درمبنائي 
« او حتي از» نمره مورد قبولي را دريافت نمي كند« اعتقادات يك مسلمان 

از سوي سخن مي گويد. » برخي نكات مشكوك امنيتي پيرامون مشائي
ولي حرف  )11( دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم ديگر،

هركس كه به احمدي نژاد راي داده، مشائي را هم بايد «جالبي مي زند 
جمهور اجازه دارد معاونينش را خودش  داشته باشد، زيرا رئيس قبول

شود به كسي راي داد، ولي اجازه نداد  نمي«و ادامه مي دهد » انتخاب كند
با اين همه، احمدي نژاد در يك نامه نه ». كه معاونش را خود انتخاب كند 

چندان دوستانه به رهبر خبر مي دهد كه مشائي استعفاء داده است ولي 
الفاصله با كلي پاچه خواري او را به عنوان مشاور و رئيس دفتر خويش ب

منصوب مي كند. كاتوزيان وكيل تهران و يكي از چهره هاي شاخص اصول 
گرايان ازريشه دار بودن اختالف نظر با احمدي نژاد خبر مي دهد مي گويد 

م اقدامات اخير آقاي احمدي نژاد و تداوم احتمالي آن ـ كه بعيد ه«كه 
و  »نيست ـ باعث مشكل دار شدن ادامه فعاليت كابينه وي خواهد شد 

ادامه مي دهد كه مشكل كار دولت تنهادراين چند روز آينده نيست بلكه 
  پرسش اين است كه آيا احمدي نژاد به واليت فقيه و تبعيت از رهبري 

دارد يا خير؟ و نظرش اين است كه رفتارهاي احمدي نژاد » التزام عملي«
اند ودليل اش هم اين كه با وجود اطالع » سئوال برانگيز و نگران كننده «

از مواضع رهبري، مشائي را به مقام معاون اولي منصوب كرده است كه 
البته ادعاي بي ربطي نيست. و از آن مهم تر اين است كه به نامه رهبري 
 هم عمال يك هفته بي توجهي مي كند و نهايتا اين كه حتي وقتي نامه

احمدي نژاد مشايي را بركنار نكرده «درمعرض ديد عموم قرار مي گيرد 
و البته كه گريز مي زند به انتصاب ». بلكه مشايي خود استعفا مي دهد

مشائي ولي داستان را در همين جا رها نمي كند. اشاره مي كند به 
بركناري وزيران كه به ادعاي ايشان با مواضع رهبري در باره مشائي نزديك 

مجموعه اين اقدامات در «بوده اند.و اين نكته اساسي را مطرح مي كند كه 
ده روز گذشته چه هدفمند بوده باشد يا از سر بي توجهي و سهل انگاري 

و از احمدي نژاد مي  )12( »نوعي تقابل با منويات رهبري را نشان مي دهد
  را بارهبري مشخص كند.» نسبت خودش« خواهد كه 

لطوايفي قدرت كه پيشتر به آن اشاره كردم از زبان همين و اما از ملوك ا
نماينده مجلس نكات ديگري مطرح مي شود كه بسيار روشنگرند. مي 
دانيم كه رئيس مجلس براي وارسي بگير و ببندهاي بعد از كودتا يك 
كميته حقيقت ياب تشكيل داد و عبرت آميز اين كه نماينده مجلس مي 

چه «چه تعداد دربازداشتند و نه اين كه گويد كه مجلس نه مي داند 
كساني اقدام به بازداشت اين افراد نموده اند و كجا نگهداري مي شوند و 

و از زمين گير شدن كميته حقيقت ياب ». شرايط كنوني آنها چگونه است
ما اكنون اطالعات زيادي نداريم «خبر مي دهد. البته اعتراف مي كند كه 

جالب اين كه ». باره مي رسد زياد خوشايند نيست،اما خبرهايي كه در اين 
درپاي اين مطلب درسايت تابناك، كاربري اين كامنت روشنگرانه را 

آقاي كاتوزيان بايد منصف باشد. وقتي فرمانده بسيج مي «گذاشته است كه 
گويد كه مجلس در امور زندانيان دخالت نكند و در قد و قواره مجلس 

د نمي داند كه چه كسي پشت اين نيست چگونه مي تواند بگوي
كار آن قدر خراب مي شود كه حتي داد جنتي هم در نماز  »ماجراست؟

شود پست  نبايد به كسي كه موجب نارضايتي مي«جمعه در مي آيد كه 
و معتقد است كه عزل وزير » كليدي داده شود. اين مساله چه لزومي دارد؟

  ).13نيست (» قابل دفاع« اطالعات هم 
اين اين همه اغتشاش كه از سوي دولتمردان ايجاد مي شود،  درميان

« رهبري » تاكيد« داريم كه از  )14( داستان شيرين را ازسعيد جليلي
مبني مقابله جدي با هرگونه تعرض به امنيت، جان و حقوق مردم، خبر 

دهد حقوق  اجازه نمي«و بعد ادامه مي دهد كه  جمهوري اسالمي » داد
« و بعد گريز مي زند به » دم ناديده گرفته شودشهروندي آحاد مر

جمهوريت نظام را در « كه به قول ايشان » مشاركت، رقابت و شفافيتي
درباره اين واژگان كنكاش ».پررنگ ترين شكل آن به نمايش گذاشت

بيشتري نمي كنيم چون هم رقابت براي خودش معنا دارد و هم شفافيت و 
را داريم كه  )15( ي شوراي نگهبانهمين جا بگويم كه اعتراف سخنگو
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حتي دربرخورد به محسن رضائي كه همه گونه با شوراي نگهبان همكاري 
را  اطالعات درخواستي محسن رضائ« ه و همراهي كرده بود مي گويد ك

برگرديم به فرمايشات آقاي جليلي، پس از ميزاني تبليغات ». نداديم
مي داشته باشد مي گويد كه سياسي براي رژيم بدون اين كه سخن اش ابها

دهد به  نظام با اين اقتدار همچنانكه به هيچ دشمن خارجي اجازه نمي«
كس به  اي را به هيچ حقوق ملت ما تعرض كند در داخل نيز چنين اجازه

و بعد اگرچه براي ديگران خط و نشان مي كشد » دهد اي نمي هيچ بهانه
ند به بهانه مقابله به ولي اين نكته را هم مي گويد كه كسي نمي توا

رفتارهاي خالف قانون خود مرتكب خالف قانون و ناديده گرفتن حقوق 
تاكيد هميشگي رهبر معظم انقالب بر احترام « مشروع انسان ها بشوند. و

در دفاع از «را يادآوري كرده و ادامه مي دهد كه» كامل به حقوق مردم
آن بايد همزمان با  نظام جمهوري اسالمي ايران و جلوگيري از ستم بر

پرهيز از اعمال ظلم و ستم باشد و اين تذكر رهبري معظم انقالب است كه 
». اند هاي مربوطه نسبت به آن متذكر شده بارها همگان به خصوص دستگاه

نماينده مقام معظم رهبري «و شاه بيت ادعاهاي جليلي هم اين است كه 
فراوان دستورات اكيد به يادآور شد: ايشان در جريانات اخير با حساسيت 

مسئوالن و دستگاههاي مختلف صادر فرمودند تا خداي ناكرده به كسي 
ظلمي نشود و چنانچه برخالف موازين به كسي فشار وارد شده يا ظلمي در 
حق كسي رفته به دقت بررسي و پيگيري شود و ايشان به همان ميزان كه 

تند بر مقابله جدي با بر پاسداري از آراي مردم و نتايج آن تاكيد داش
و مي » هرگونه تعرض به امنيت، جان و حقوق مردم هم تاكيد فرمودند

پس ». اكيد« اندو هم » صريح« گويد كه دستورات رهبري دراين مورد هم 
درموارد  تا همين جا روشن شد كه اگر ادعاي جليلي راست باشد، 

يري از براي جلوگ«واليت مطلقه فقيه دستورات صريح و اكيدي مكرر
درآن صورت،  صادر كرده است.» تعرض به امنيت جان و حقوق مردم

بالفاصله بايد به اين پرسش جواب داد اكنون كه طشت رسوائي تعرض به 
امنيت جان و حقوق مردم از بام افتاده است و حكومت را به موضع گيري 

فضل « اسالمي، » جمهوري« كشانده، آيا به راستي واليت فقيه در اين 
است! يا اين كه دولتي ها و وابستگان به ديگر مراكز قدرت، » خطابال

داشته » اختياري« مختارند كه به دستورات اكيد و صريح ايشان نگرشي
باشند! اگر اين گونه است پس چگونه است كه از ديگران كه ذوب شده در 
 اين واليت نيستند اتتظار دارند كه فضل الخطاب بودن ايشان را بپذيرند؟ از

با حق و حقوق مردم دارددوددوزه بازي مي » واليت فقيه« سوي ديگر، اگر 
يعني اگرچه فرمان كشتار و شكنجه مي دهد ولي در عين حال،  -كند

ادعاي پاي بندي به موازين حقوقي هم دارد، كه در آن صورت، اين واليت 
   ارد.دراين نظامي كه قراراست اسالمي باشد، شرعي نيست و مشروعيت اسالمي ند

به نمونه هاي ديگر نمي پردازم ولي تازه ترين نمونه اي كه داريم كه به 
گمان من شاهدي بر وجود ملوك الطوايفي قدرت درايران است دستور 
آقاي خامنه اي مبني بربستن كشتارگاه كهريزك است، آنهم بعد از آدم 

يعني آن دستورات صريح و اكيد ولي  - روزه درآن 40كشي هاي بيش ار 
فقيه چرا اجرا نمي شدند كه دولت مجبورشد دستور بستن اين كشتارگاه 
را صادربكند. و به همان اندازه مهم، آدم نمي داند كه گزارش هاي ديگر 

آقاي » صريح و اكيد« مدافعان همين حاكميت را با توجه به دستورات 
) به شاهرودي مي 16خامنه اي چگونه تفسير نمايد. درنامه علي مطهري(

اخبار متواتر حكايت از آن دارد كه نوع برخورد با برخي « انيم كه خو
بازداشت شدگان اخير برخالف موازين اسالمي و توام با فشارهاي روحي و 

و بعد » جسمي بوده و گاهي به مرگ فرد بازداشت شده منتهي شده است
اگرچه قربانيان را دست چين مي كند ولي ترديدي ندارد كه قاتالن از 

ن همين نطامي هستند كه آقاي خامنه اي قرار است برآنها واليت مسئوال
بايد فرد مجرم با همان عنوان « مطلقه داشته باشد چون مي نويسد كه 

و البته اندكي كم لطفي مي » سازماني اش به مردم معرفي و مجازات شود
كند چون اگرچه خودش حتما از قرار و مدارها خبر دارد ولي به شاهرودي 

حساسيت الزم را نسبت به مبارزه با اين ظلم ها و «د مي كند كه شما انتقا
واو را متهم مي » دفاع از حقوق مظلومان نداريد واال كار به اينجا نمي رسيد

كرده است » مسامحه« كند كه دربرابر تخلفات مسئوالن و وابستگان آنها 
  ه اند. احمد ناميد» بازجو« سخن مي گويد كه خودرا » جانياني« درپايان از 

  

  
  
  

  
  

  
خوب « سالك عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز هم شكوه مي كند كه 

  ). 17»(برخي افراد به ناحق ريخته شد
براي اين كه فكر نكنيد كه نقض حق و حقوق و تعرض به متهمان فقط 
به همين يك كشتارگاه محدود مي شود، از زندان ساري هم خبر داريم كه 

زنداني زندگي مي كنند و سرويس هاي  60ره نف 12در يك اتاق « 
). و اما پرسشي كه پيش 18»(بهداشتي موجود جوابگوي زندانيان نيست

  مي آيد اين است:
يا سعيد جليلي و ديگران به وضوح دروغ مي گويند و حاال كه صداي  -

ناقوس مرگ حاكميت بلند شده است، با دستپاچگي مي خواهند خود و 
  م فريبي نجات بدهند. نظام حاكم را با عوا

و يا اگر صدور اين دستورات درست بوده باشد، به شهادت انبوهي از  -
خرداد  22شواهدو اسناد انكارناپذير جرم و جنايت بعد از كودتاي ننگين 

،  شماري از ذوب شدگان در واليت براي دستورات واليت فقيه تره هم 88
 خورد نمي كنند.

» اختياري« كنند حكومت ايران هم چنان يعني با همه ادعاهائي كه مي 
هم بهانه اي است براي » قانون مندي« باقي مانده است و تظاهر به 

  سركوب هرصدائي كه اين نظام اختياري را نمي خواهد. 
در دولت است كه عمال  آن همادارة  اختياري  واضافه كنم كه منظورم از

 - و قانونمند قانوني ساختار اما طريقة اجراي حكم دولت مختار هستند و
آن است كه عمال دولت در طريقة  هم - آن چه كه متاسفانه درايران نداريم

نه تنها در آن گذشته هاي دور كه  اجراي حكم دولت اصال اختيار ندارند. 
. و بود »اختياري « حكومت و حكمراني درايران ولي حتي در اين سالها نيز

 – ماست. وقتي پادشاه همين عمده ترين عامل بدبختي و گرفتاري
 دولتيك حكمي مي كند، عمال  يا واليت فقيه دراين سالها -درگذشته

را به هر قسمي كه مي خواهند مجري  و فقيه مختارند كه حكم پادشاه
فكر نكنيد بي سند دارم براي دلخوشي خودم ادعائي مي كنم. عالوه  بدارند.

يادآوري  اجازه بدهيدبرنمونه هائي كه در صفحات پيش به دست داده ام، 
سال پيش، آيت اهللا خامنه  9يعني  1380كنم كه در دهم اردبيهشت ماه 

صادر كرد كه از » مفاسد اقتصادي« ماده اي براي مبارزه با  8اي فرمان 
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از « كه  بودجمله درآن آمده 

خواهان پرمدعا و  و زيادهامكانات حكومتي قطع نشود، و اگر امتياز طلبان 
طلب همه  كننده و اشتغال گذار و توليد انحصارجو طرد نشود سرمايه

احساس ناامني و نوميدي خواهندكرد و كساني از آنان به استفاده از 
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وآن وقت روشن نيست » هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد راه
كاري كه كاري » ادسته« سال گذشته، براي قطع اين  9كه چرا در اين 

باشد انجام نگرفته است و چرا هنوز شاهد اين همه موارد فساد و رشوه و 
و  اختالس و سوء استفاده از امكانات دولتي از سوي افراد ذينفوذ هستيم! 

درتازه ترين نمونه اش كه همان عزل مشائي از معاونت اول باشد، براي يا 
متي كاري نمي كند و يك هفته، رئيس جمهور دراجراي اين حكم حكو

را به رهبر مي نويسدودرآن علنا هم مي » جالب« درنهايت هم آن نامه 
گويد نه اين كه امر شما را اطاعت كرده باشم بلكه مطابق فالن ماده 
قانوني، معاون اول بركنار شده است. و همين روايت است در هزار و يك 

بشود، در ديگر  وقتي وضع در يك بخش، اين گونه اختياريمورد ديگر. 
حوزه ها نيز، وضع به همين صورت،  اختياري مي شود. در حكمراني 

مثل چرخ هاي  دولت دراكثريت مطلق عرصه هاقانوني، جميع عمال 
 يك ساختارساعت بر حكم دولت بي اختيار حركت مي كنند ولي در 

چون شقوق دستگاه دولت را كال  مثل آن چه كه درايران داريم، – اختياري
هم مخلوط كرده اند جمع صدماتي كه بر عهدة دولت است از شخص  در

حكمراني قانوني، حكم بايد اجرا يك توقع دارند. در  صاحب قدرت مطلق
بشود و مي شود واجراي حكم وظيفة صادر كنندة حكم نيست ولي در 

نهايت اختيار دارند  صاحبان قدرت نامحدودحكمراني اختياري با اين كه 
مجري نمي شود بلكه اغلب اوقات  به تمامر كلية امور هرگز احكام ايشان د

اجراي حكم بواسطة اختيار عمال بطوري تغيير مي نمايد كه از معني اصلي 
. بازهم اگر نمونه مي خواهيد به ايران در حكم هيچ چيز باقي نمي ماند

حكمراني قانوني وقتي هر  ادني حاكم حكم يك . در گذشته و حال بنگريد
از اجراي آن مطمئن مي خوابد ولي در ايران كه هيچ ذي نفس مي كند 

قدرت اختياري  و يا واليت فقيه كنوني درروي زمين به قدر شاهنشاه ايران
در معني كدامش شود كه تقريبا هيچ صادر مي  هم ندارد، روزي صد حكم

  . و نتيجه همين مي شود كه امروزه مشاهده مي كنيم.به عمل نمي آيد
كردن قضايا مجاز باشم بايد بگويم كه تازماني كه به جائي اگربه ساده 

نرسيم كه هيچ مقام انتخابي و غير انتخابي نه قدرت نامحدود داشته باشد 
و نه اين كه براي مدت نامحدودبه مقامي منصوب شود، كارمان به شكل و 
صورت كنوني اش زار خواهد بود. ممكن است شكل و بشيريه خودكامگان 

بكند ولي متاسفانه مشكل خودكامگي درازدامن و ريشه دار ما  حاكم تغيير
  رفع نخواهد شد. 
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  جنبش مردمي
  هاي مختلف حكومت و جناح 
  

  عليرضا ثقفي خراساني
  

گذراند  ي حساسي را مي جنبش اجتماعي مردم ايران كه اين روزها مرحله
در سي سال اخير با افت و خيزهاي فراواني روبرو بوده است. اين حركت 

در ابعاد  ،توان آن را ازمبارزات  سي سال گذشته جدا كرد مردم كه نمي
ي يها خواسته .كند هاي سي ساله گذشته را دنبال مي همان خواستهمختلف 

هاي  كه نه تنها هيچگاه بر آورده نشده بلكه در مبارزات مختلف بخش
گوناگون جامعه همواره مطرح شده وبه شديدترين وجه از جانب 

   .گران با آن برخورد شده است سركوب
(كساني كه گران چپ در غرب هاي تحليل در برخي مقاالت ونوشته

داخل كشور انتظار همراهي و همفكري از هاي ايراني ِ روشنفكران و چپ
آنان را دارند) آنچه كه در روزهاي پس از انتخابات در ايران رخ داده با 

شود و گاه از شكست آن ابراز شادماني  خوانده مي "انقالب رنگين"عنوان 
كه به اين دليل شايد  ،گويند كنند و پيروزي يك جناح را تبريك مي مي

تبليغات ضدامريكايي دولت ايران تنها چيزهايي است كه در مطبوعات و 
هاي غربي با  هاي غربي منتشر و منعكس شده است. دربرخي از رسانه رسانه

جار و جنجال زياد روي آن چه كه پس از انتخابات در ايران رخ داده مانور 
هاي مردم ما ندارند به  شود و كساني كه هيچ آشنايي با خواسته داده مي

ريزان اين حركت  دهند كه گويا برنامه نوعي خود را همراه با آن نشان مي
هاي تبليغاتي، اين  ها و جار و جنجال هستند. در دوران حاكميت رسانه

شود و  درهم ريختگي و اغتشاش اخبار و مواضع، بسياري نظرات عوض مي
طيف فكري است كه دو  رسد اين مساله هدفمند باشد. جالب به نظر مي

تنها ظاهر  ها  ، هر دو اين طيفدننام ميمخملين را حركت مردم مختلف 
كساني كه امروز دم از انقالب  ،به باور مردم و كنند مساله را مشاهده مي
كنند  زنند و جنبش اجتماعي ما را با آن مقايسه مي مخملين و رنگي مي

   ستي از اين جنبش ندارند.چه از جانب راست شناخت در چه از جانب چپ و
داليل و مدارك فراواني وجود دارد كه در سي سال گذشته همواره 

هاي حاكم در ايران مورد حمايت امريكا و متحدانش و بطور كلي  دولت
اند و تا كنون چالش جدي در بين آنان صورت  نظام حاكم در غرب بوده

يكا و نابود باد نگرفته است و آنچه شاهدش هستيم (شعارهاي مرگ بر امر
) و يا حمالت دولت امريكا به ايران و... اسرائيل و ديگر شعارهاي ضد غربي

اي است كه براي منحرف كردن افكار عمومي طراحي  تنها بازي موش گربه
هاست، سودهاي كالن  ي سياست و آنچه كه تعيين كننده شده است

  *. اقتصادي است..
المثل  ن ارائه كرد. يك ضربتوا براي اين باور مستندات بسياري مي

در طي  "دم خروس را باور كنيم يا قسم حضرت عباس"فارسي وجود دارد:
اين سي سال آنقدر دم خروس از قباي روباه بيرون زده كه قابل انكار 

دار غربي و حكومت ايران  هاي سرمايه نيست و انكار آن تنها از حكومت
داري  هاي سرمايه راي شركتآيد. اين موش و گربه بازي سود كالني ب برمي

داري بزرگ مانند امريكا و اروپا  هاي كشورهاي سرمايه در بر دارد. زيرا دولت
ي سلمان  و يا روسيه و ديگران، با تبليغ بر روي مسايلي مثل پرونده

اي در ايران و فشار آوردن روي  ي هسته رشدي، حقوق بشر، و يا پرونده
اي ببندند و امتيازاتي شبيه  دهاي افسانهتوانند قراردادهايي با سو دولت مي

ي قاجار را از دولت ايران بگيرند.كما اينكه  قراردادهاي تركمانچاي و دوره
  اند. ها اين كار را كرده در اين سال
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بخش بزرگي از معامالت قاچاق (مخصوصا با وجود تحريم) در اين فضا 
اي معامالت توان با سوده ن را نميآشود كه سودهاي  مي شده و انجام

(براي هر دو طرف معامله و دالالن اين معامالت كه  رسمي مقايسه كرد.
ها هستند.) به عنوان مثال ايران سومين وارد كننده ي  معموال آقازاده

سيگار از امريكاست، البته نه به صورت رسمي .و يا خريد سالح  وقطعات 
  )1(مورد نياز موشك ها و هواپيماهاي جنگي و...

  كنيم. تر شدن اين مساله موضوع را از آغاز مرور مي شنبراي رو
روي كار آمدن حكومت اسالمي مورد توافق چهار كشور ، ابتدااز 

 و قرار گرفتصنعتي(آمريكا انگليس فرانسه ،آلمان) در كنفرانس گوادلوپ 
در همان زمان بود كه انقالب مردم ايران در توافق ميان بنيادگرايان و غرب 

هدف ) 2(هدايت شده و سازش بزرگ صورت گرفت.  به مسيري خاص
هاي رد وبدل شده در آن زمان ميان رهبران مذهبي و غرب و حمايت  نامه

هاي  سياست روشن است.آشكار محافل غربي از رهبران مذهبي در ايران 
هاي  آن دوران مثل ايجاد كمربند سبز به دور شوروي سابق و ايجاد قطب

شرق و... در مطالب دولتمردان آن زمان به مذهبي براي شكست اردوگاه 
شد. اين مطلب آنقدر آشكار است كه كسي را ياراي انكار  صراحت گفته مي

وهركس دستي در اخبار ورسانه هادارد ميتواند مدارك آنرا به  آن نيست
  وضوح مشاهده كند.
هاي امريكايي بود كه بسيار در باره آن  گيري ديپلمات پس از آن گروگان

اسناد آن زمان هدف اصلي آن انحراف  مطابق باشده است و صحبت 
. داري جهاني بود مبارزات مردم براي استقالل از امريكا و كل نظام سرمايه

ها به دولت  گروگان ،پس از سركوب نيروهاي مستقل داخلي در اين راستا
هاي پرنور  كار ريگان تحويل شد. آقاي ريگان در جلوي دوربين محافظه
اش را از رهبري  ي رياست جمهوري كه بهترين هديهاعالم كرد  ها رسانه

بارترين قراردادها (قرارداد  است. در اين زمان اسارت ايران دريافت كرده
در بستن اين قرارداد مشاركت  الجزايركه نخست وزير وقت ومعاون او

ها از جانب بنيادگرايان مورد قبول قرار  داشتند) براي تحويل اين گروگان
آن  ،در مخالفت با بنيادگرايانصدر)  (بنيجمهور وقت ت كه حتي رييسگرف

  الدوله ناميد.  را قرارداد وثوق
هاي محرمانه مك فارلين معاون  پس از آن جريان ايران كنترا و مسافرت

هاي آن به تفصيل  رياست جمهوري آمريكا به ايران پيش آمد كه گزارش
پنهاني  ي رابطه افشاي آندر شرح كميسيون تاور آمده است و نتيجه 

سال  5منابع غيررسمي به دولت ايران به مدت طريق فروش اسلحه از 
به حساب نيروهاي سركوبگر درآمريكاي  .درآمد حاصل از اين معامالتبود

موشك  2008كم كم روشن شد كه اياالت متحده حداقل  واريز شد.التين 
ن مشخص شد موشك هاوك به ايران فروخته است. همچني 235تاو و 

  )3(هاي اياالت متحده را اسرائيل فراهم كرده است.  قسمت اعظم محموله
) يعني قتل عام زندانيان سياسي در 1988( 67پس از آن ماجراي سال 

ي  يك پرونده در آن زمانسكوت كامل امريكا و غرب صورت گرفت و 
 كشي تشكيل نشد در حالي كه المللي براي اين نسل رسمي در مجامع بين
مسافر  200يك هواپيما با سرنگون كردن ليبي براي  درهمان زمان دولت

شود مگر جان انسان با انسان فرق  المللي كشيده مي هاي بين به دادگاه
 1988عام شدگان سال  تواند اين مساله باشد كه قتل دارد؟ تنها فرق آن مي

ارزش اند. پس  در ايران از نظر سياسي مخالف سلطه امريكا و غرب بوده
  )4( !!مطرح كردن ندارند.

اش را  حكومت ايران جايزه 1988عام زندانيان سياسي در سال  بعد از قتل
هاي مختلف دريافت كرد و بر طبق آمار رسمي در ظرف  با سرازير شدن وام

ميليارد دالر از منابع مختلف غربي وام دريافت كرد  50سه سال نزديك به 
ها به دولت ايران اجازه داد  گذراند. اين وامو به اصطالح دوران سازندگي را 

هاي آن را  تا مخالفان خود را در اقصي نقاط جهان به قتل برساند كه نمونه
مورد در  200ميكونوس و موارد ديگر كه به گفته منابع مستقل بيش از  در

  خارج از كشور بوده است مشاهده كرديم.
و صدها قتل داخلي نظير  قتل دكتر قاسملو، بختيار، كاظم رجوي، فرخزاد

ها  ي غربي زده ها در زير چشم به هم زده و خواب فروهرها، مختاري و پوينده
ها يكي از  جالب است بدانيم كه در هر يك ازاين دوران صورت گرفت.

   قدرت برتر بودند.هاي درگير امروزي  جناح
  

  

  
  

ات طلبان و اصالح پس از افشاي اين اعمال غرب به حمايت از اصالح
سياسي در ايران روي آورد و با دولت اصالحات وارد معامله شد قراردادهاي 

هاي نفت وگاز در اين دوره  رويال داچ شل در حوزه ،كالني مانند توتال
هاي  يازات بزرگي همانند كرسنت، ايرانسل وغيره به شركتتبسته شد وام

تون (متعلق هاي بزرگي همانند هاليبر شركت و المللي واگذار شد نبزرگ بي
در اين دوره ظاهرا  درايران فعال شدند. )چيني وكاندوليزارايس كبه دي
نهادهاي سركوب بازسازي شد كه امروز  ،طلبي، درحقيقت پشت پرده اصالح

وسكوت  87تير 18ها در سركوب  بينيم. سكوت همان غربي نتايج آن را مي
ر آن زمان امريكا زيرا د –در برابر انواع شكنجه و تجاوز به دستگيرشدگان 

ضمنا با  كرد. و ها در گوانتانامو و ديگر جاها استفاده مي هم از همين روش
خاورميانه  افغانستان و هاي مختلف در عراق و دولت اصالحات به بده بستان

هاي  هاي غرب با روش انطباق روش –جزيره بالكان مشغول بود  و شبه
  الف جدي ميان آنهاست.حكومت ايران در اين دروه بيانگر نبودن اخت

  توان اشاره كرد: زير مي واردبه م درباره اين همكاري ها
جزيره بالكان و تكه پاره كردن  همكاري امريكا و ايران در شبه -1

ي اسالمي يگرا ها ميان بنياد ترين همكاري يوگسالوي سابق يكي از درخشان
اي دوطرف ه دراين زمينه همكاري .طلبانه غرب است هاي توسعه سياست و

اوج  قراردادهاي دوجانبه همزمان با در چند پاره كردن يوگسالوي سابق و
 در سراسرجهان بود.حكومت ايران قتل مخالفان 

 با شروع جنگ در يوگوسالوي سابق محمد رضا نقدي در رأس گرداني از
پايان بحران در  پاسداران سپاه قدس به بوسني و هرزگوين اعزام شد و تا

 از سه فرمانده ارشد نظامي سپاه پاسداران در بوسني بود. يكي آن منطقه
ي براي خنثي كردن نيروي يهوا ششناتو يك پو مريكا وادر همين زمان 

هوائي يوگسالوي برقرار كرده بودند تا نيروهاي مجاهدين وكمك هاي 
  ايران به بوسني برسد . 

ي از در جريان جنگهاي بالكان فرماندهي داوطلبان اعزام رسيم دليچ
سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به بوسني هرزگوين را نيز برعهده 
داشت. داوطلبان ايراني كه از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به 
بوسني اعزام شده بودند، تحت فرماندهي همين نظامي مسلمان بوسنيائي 

ران عمل مي كردند. اگر چه فرماندهي پايگاه به عهده افسران سپاه پاسدا
طلبان ايراني در چارچوب بريگاد المجاهد عمل مي كردند. وبود، وليكن دا

هزار داوطلب خارجي را در بر  2ميالدي بيش از  1993اين بريگاد در سال 
مي گرفت و به گفته علي احمد، مجاهد افغاني كه در حال حاضر در زندان 

ت در غيرنظامي كروا 24ول قتل وبرد، از جمله مس زنيتسا به سر مي
ها  ميالدي همين بريگاد در اوراساچ ده 1993روستاي دليچ است. در سال 

تبار را نيز به قتل رسانيد و سرهاي آنها را بعد از مرگ از بدن  زنداني صرب
 هاي اين روستا به نمايش گذاشت.  جدا كرد و درخيابان



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره
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ساله ارتش جمهوري بوسني هرزگوين متهم به  56، ژنرال رسيم دليچ
كشي شده است. وي در نيمه اول  جنگي، پاكسازي قومي، و نسل جنايات

فرماندهي سپاه المجاهد  1995و  1992ميالدي، بين سالهاي  1990دهه 
را برعهده داشت. از جمله اتهاماتي كه ژنرال دليچ بايد در الهه به آنها 

ها زن و دختر صرب و كروات از سوي داوطلبان  پاسخ گويد تجاوز به ده
كردند، است. رسيم دليچ در  تحت فرماندهي او عمل مي خارجي كه

هاي اخير با چند شركت صادرات و واردات كه توسط خاريس  سال
 و زيالسيچ، مسئول سابق سازمان امنيت بوسني پايه گذاري شده اند

  عمدتا با جمهوري اسالمي داراي روابط بازرگاني هستند، همكاري داشت. 
  
ر روي كار آوردن حكومت كرزاي در همكاري ايران و امريكا د -2

  افغانستان
لمان براي افغانستان پس از طالبان آغازي براي هماهنگي آكنفرانس 

ميان ايران وغرب درباره افغانستان پس از طالبان بود. اين همكاري در تمام 
گام با غرب در تقويت  ايران هم دوران حاكميت شوروي سابق ادامه داشت و

هاي اطالعاتي  كمكغان مشاركت فعال داشت.تسليح مجاهدين اف و
هاي نظامي به آنان در طول  وتسليحاتي ايران به مجاهدين افغان وآموزش

دوران مبارزاتشان آنقدر متنوع و فراوان است كه نيازي به ذكر تك تك آنها 
 نيست.

با شركت نماينده  كنونيط يمكاري دو طرف در مورد افغانستان در شراه
ادامه يافته در كنفرانس افغانستان در الهه  مي ايراندولت جمهوري اسال

در كنار خبرهايي چون احتمال همكاري جمهوري اسالمي با ناتو و  است.
يا خبرهايي كه اخيرا در زمينه مذاكرات رژيم اسالمي با نمايندگان 

هاي خصوصي آلماني در رابطه با استفاده از خاك ايران به منظور  شركت
ادوات غيرنظامي براي نيروهاي آلماني مستقر در ارسال تجهيزات و 

هايي از چرخش  افغانستان انتشار يافته, همچنين پيام اوباما به عنوان نمونه
  )5(در شكل پيشروي سياست آمريكا در قبال ايران قابل ذكر است. 

موجب اين خبر دولت با ه در ماه مارس خبري دهان به دهان مي شد. ب
داد محرمانه امضاء كرده كه بموجب آن محموله هاي ناتو و امريكا يك قرار

نظامي آنها از طريق خاك ايران به داخل افغانستان منتقل مي شود. اين 
مجلس بسته شده و يگانه كسي كه در  بدون اطالع نمايندگانقرار داد 

جريان جزئيات آن قرار داشته منشي مخصوص رهبر، بوده است. از جمع 
نه كسي كه درجريان اين قرارداده بوده رئيس نمايندگان مجلس نيز يگا

. روزنامه ساندي استكميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس بوده 
(نهم فروردين) نوشته  1909مارس 29تايمز چاپ لندن در شماره يكشنبه 

است كه ايران و آمريكا اولين دور مذاكرات خود را در خصوص پايان جنگ 
  در افغانستان برگزار كرده اند.

مارس در  27هاي ايراني و آمريكايي  نويسد ديپلمات اين روزنامه مي
مسكو در كنار يك ديپلمات بريتانيايي، كه نقش واسطه را ميان آنها ايفا 
ميكرد، و به ابتكار دولت روسيه، به گفتگو نشستند. پتريك مون رييس 
ر بخش آسياي مركزي و جنوبي وزارت امور خارجه آمريكا و معاون وزير امو

برخي پس از اعتراض  خارجه ايران، در اين مذاكرات شركت داشتند.
خبري مجلس از قراردادهاي مهمي مانند اين  بي بهنمايندگان مجلس 

قرارداد، از طرف اعضاي كميسيون امنيت و سياست خارجي گفته شد كه 
چون پاكستان گرفتار اوضاع نامساعد سياسي شده، امريكائي ها براي عبور 

اي نظامي خود به افغانستان از طريق ايران امتيازهاي مهمي به ه محموله
ايران دادند، اما هيچكس نگفت اين امتيازها كدام بوده و به چه مقامي و در 

  چه مذاكره اي داده شده است.
 همكاري ايران و امريكا در روي كار آوردن حكومت اسالمي در عراق -3

راق خواهان يك حكومت مردم ع ،هاي پس از اشغال ق نظرسنجيببر ط
معتبري همچون دانشكاه  كزها به وسيله مرا رسنجيظسكوالر بودند. اين ن

مريكا اهاي ايران با  توافق اما مذاكرات و) 6(آكسفورد مورد تاييد قرارگرفت. 
نيروهاي سكوالر از  المالكي منجر شد و به روي كارآمدن دولت نوري

 .حكومت كنار گذارده شدند
ا در باره ي عراق سه دوره مذاكره داشتند كه در هر دوره ي ايران و امريك

آن مقامات بلند پايه ي نظامي وامنيتي دو طرف مشاركت داشتند. يكي از 
 27در يتدپرسشآسوبرگزار شده است كه  86اين مذاكرات درهفتم خرداد 

ي ايران در پاكستان  اين خبر را به نقل از وزير امور خارجه 86ارديبهشت 
  كرد.اعالم 

هاي عمومي يكديگر را به كارشكني در  هر چند هر دو طرف در رسانه
كاري دو طرف باعث روي كار آمدن  كردند. اما هم امنيت عراق متهم مي

دانند از دوستان نزديك دولت  وثبات دولت فعلي درعراق شد كه همگان مي
ايران ها در  اند كه سال ايران هستند و اغلب اعضاي دولت فعلي كساني بوده

ي ايران در عراق صاحب  اند و هيچ دولتي در منطقه به اندازه زندگي كرده
 نفوذ نيست.

داري  همراهي نظام جهاني سرمايه ي اخير ايران و امريكا با در سه دهه -4
مذهبي همكاري  هاي در سه مورد فوق براي روي كار آوردن حكومت

ايران نبود روي  رب واند ودر هر يك از موارد اگرهمكاري غ نزديكي داشته
پذير نبوده و در نتيجه نگهداري  هاي مذهبي امكان كار آوردن اين حكومت

المللي و آرامش براي آمادگي  هاي بين اين كشورها براي گسترش سرمايه
گذاري فراهم نمي شد. اما در همين دوران منافع  آنان جهت سرمايه

 .اقتصادي در معامله با خود ايران فراموش نشده است
هاي اخير عالوه بر  در مورد معامالت اقتصادي كالن در طي اين سال

  توان به موارد زير اشاره كرد: دوم مي خريد تسليحات از منابع دست اول و
ده است: شركت مجيك سيتي گزارش دابه نقل از  خبرگزاري فارس* 

ميليون  40رغم تحريم اقتصادي عليه ايران،  نفتي هاليبرتون آمريكا علي
قانون  پس از تصويب .تجهيزات نفتي به اين كشور فروخته است ردال

 تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران، شركت هاليبرتون براي اين كه بتواند در
هاي  گذاري كند، اقدام به تاسيس شعبه كشورهاي تحت تحريم سرمايه

هاي  گذاري شعبه قانون تحريم اقتصادي، سرمايه خارجي كرد، چرا كه
  كند تحت تحريم منع نمي مريكايي را در كشورهاياهاي  ركتخارجي ش

خاطر فعاليت در  بازرس نيويورك، شركت هاليبرتون را به ،يليام تامسونو
 هاليبرتون معتقدند،  ولي مسئوالن شركت.ايران مورد بازجويي قرار داد

 شته است.هاي اين شركت در ايران منع قانوني ندا فعاليت
ه و مديرعامل شركت اورينتال كيش و ديك چني ت مديرانايب رئيس هي

 -ساز قرارداد هاليبرتون معاون رئيس جمهور امريكا، دو نفر اصلي زمينه
كه براي آماده  79اورينتال در ايران بودند. سفر چني به ايران در سال 

سازي قراردادهاي نفت و گاز در ايران صورت گرفت، تا مدتها محرمانه باقي 
اجر ا از اين جا شروع مي شود كه برنده شدن شركت ماند. اما اصل م

) باز  2002(81هاليبرتون در مناقصه حفاري پارس جنوبي به سال 
حلقه  12گردد. قرارداد با ارزشي كه برابر آن، اين شركت متعهد به حفر  مي

و  85پارس جنوبي گرديد و قرار شد تا پايان سال  10و  9چاه در فازهاي 
دو بخش خاكي و دريايي، ايران به گاز دست يافته و  ماه، در 52در مدت 

تن سولفور از آن  400ميليون مترمكعب گاز طبيعي و بيش از  50
  استحصال نمايد.
-در اين قرارداد البته هاليبرتون تنها نبود بلكه كنسرسيوم هاليبرتون

تر مي شد  اورينتال، مشتركاً برنده مناقصه شده بودند. ماجرا از اينجا جالب
ميليون دالر پيشنهاد داده و  23كه هاليبرتون براي حفر هر چاه مبلغ 

ميليون دالر شده بود اما دولت وقت ايران كه  282جمعاً خواستار دريافت 
به عنوان كارفرما مي بايست كمترين مبلغ پيشنهادي را بپذيرد، در قرارداد 

شركت ميليون بيشتر از پيشنهاد  80ميليون دالر ( 360منعقده مبلغ 
  )7( اورينتال بخشيد! -امريكايي) به كنسرسيوم هاليبرتون

اتومبيل كرايسلر در زماني كه اين شركت در  55000قرارداد مونتاژ* 
چندين معاون سپاه در اخبار آمده است كه:  ي ورشكستي است. آستانه

المللي در دوبي براي مذاكره  پاسداران با همراهي و همكاري چند دالل بين
امريكا كه در حال  "كرايسلر"اري با شركت بحران زده جهت همك

ورشكستگي است به دوبي آمده بودند. به همين دليل فرودگاه و شهر دوبي 
را براي ايراني ها امنيتي كرده بودند. تا آنجا كه اطالع حاصل شده هيات 

امريكا به توافق اوليه براي خريد  "كرايسلر"نظامي ايران توانست با 
ركت كرايسلر دست يابد و اين بزرگترين ياري ممكن در موتورهاي ش

  شرايط كنوني به كرايسلر درحال ورشكستگي امريكا بود.
در اين مذاكرات فرماندهان و كارشناسان اقتصادي سپاه تحت عنوان 

اتومبيل كرايسلر جهت  55000خريد  شركت سايپا موافقت خود را با
ي غيرايراني اين معامله چند واسطه ها مونتاژ در ايران اعالم داشتند.
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تيم با  يهمراهتحت پوشش هيات  ايندالل كويتي و اماراتي هستند. 
شود؛ مديرعامل سايپا كه  گفته ميايران به دوبي سفر كرده بودند. فوتبال 

به اين سمت گمارده شد نيز در هيات مذاكره  رييس جمهوربه دستور 
  كننده با كرايسلر امريكا حضور داشته است.

وزير صنايع و معادن در حاشيه ششمين نمايشگاه يش از اين هم پ
اعالم امضاي قرارداد توليد بنز در  الملي صنعت خودرو در تهران، با بين

عرضه خواهد شد، اما توليد  به بازار بعداز سال  240و  320ايران گفت: بنز 
ي كه البته باز مثل هميشه در ابتداي افشا .آن بسيار محدود خواهد بود

  ي آنها تكذيب شد!؟ اين اخبار، همه
دسامبر  12كه آقاي بوش  در  استاين قراردادها در زماني صحبت از 

ميليارد دالر از محل طرح نجات سيستم  4،13پذيرفت كه وامي به ميزان 
شركت ها اجازه  اينكار به اين .به جنرال موتورز و كرايسلر بدهد  بانكي

و معامله كه عمال كمك به كرايسلر امريكا  اين مذاكرات .داد ادامه بقا مي
ي كه فرماندهان سپاه يبراي بيرون آمدن از بحران توليد است، با آن شعارها

و رئيس جمهور در باره به زمين گرم خوردن امريكا و ابراز خوشحالي از 
  )8.(بحران و فروپاشي امريكا خطاب به مردم مي گويند در مغايرت كامل قرار دارد

از آغاز ماه ژوئن امسال، ايران : «وال استريت ژورنالگزارش  بر طبق* 
بيش از يك ميليون تن گندم از اياالت متحده آمريكا خريداري كرده كه در 

شود. اين ميزان گندم سه تا چهار  نوع خود رقم بسيار بااليي محسوب مي
گندم آمريكا است، ضمناً آمار وزارت كشاوزي  ي درصد صادرات ساالنه

ا نشان مي دهد كه آخرين خريد گندم ايران از آمريكا به سال آمريك
هزار تن گندم به ايران  728باز مي گردد كه در آن زمان  1981 -1982

  صادر شد. 
فروش دستگاه هاي توليد پارازيت و فيلترينگ به دولت ايران توسط * 

در  كشورهايي كه در ظاهر دم از دموكراسي مي زنند و براي قربانيان ايراني
ها و تجهيزاتي كه  له فيلترينگ سايتامس اين روزها سينه چاك مي كنند.

جمهوري اسالمي از امريكا و انگليس خريده و اسرائيل نيز دستي در آن 
، در يك ميزگرد مطبوعاتي در تهران بررسي شد. در اين ميزگرد، شتهدا

 هاي گذشته شركت در سال گفت:” مديرعامل شركت ديتاي مخابرات
 ميليارد تومان براي اجراي فيلترينگ هزينه كرده است. 7رات بيش از مخاب

هاي اينترنتي، در باره  همچنين، دبير انجمن صنفي كارفرمايان شبكه
  افزار آمريكايي مورد استفاده افزار و سخت نرم افزارها گفت: نرم خريداراين

داخلي   در شركت مخابرات ايران، با برگزاري يك مناقصه براي فيلترينگ
آن اعالم شد، از يك شركت   كه شركت عصر دانش افزار بعنوان برنده

  )9(انگليسي خريداري شده است. 
استريت كه براي يكي از  شركت كارگزاري والدر اوايل ارديبهشت ماه * 

كند در نامه ارسالي خود به وزارت  هاي بازنشستگي آمريكا كار مي صندوق
دود مالكيت و ديگر قوانين پذيرش ح ستا اقتصاد همچنين تقاضا كرده

  )10(گذاري خارجي در بورس تهران به آنها اعالم شود. سرمايه
ساش هم خواهان حضور  بانك و گلدمن دو غول بانكداري آمريكا؛ سيتي* 

گروپ دومين بانك بزرگ  بانك متعلق به سيتي در ايران شده بودند. سيتي
اهزاده سعودي است و درصد سهام آن متعلق به يك ش 5آمريكاست كه 

ظاهرا وي نيز واسطه مذاكره اين بانك با بانك مركزي شده است.گلدمن 
گذاري است و  استريت در زمينه سرمايه هاي وال ساش نيز يكي از غول

  اين موسسه بوده است.   فعلي بانك جهاني قبال رئيس  رابرت زوليك، رئيس
 -ناتو -نتيك شمالي پيش نيز تماس ايران با سازمان پيمان اتال يچند* 

پس از سي سال مجددا برقرار شد و نمايندگان دو طرف در خصوص قاچاق 
در  مواد مخدر و مشكل پناهندگان افغان مذاكره كردند.باراك اوباما

استراتژي جديد خود براي بازگرداندن ثبات به افغانستان پيشنهاد تشكيل 
شود.به  ل ايران نيز مياي را ارايه كرده است كه شام يك گروه تماس منطقه

نوشته ساندي تايمز، هدف نهايي اوباما استفاده از اين مذاكرات براي 
گو براي پايان دادن برنامه تحقيقات اتمي آن و متقاعد كردن ايران به گفت

  .كشور است
ي  در ماجراي ايران كنترا به خريد اسلحه از اسرائيل اشاره شد. رابطه

اسرائيل با ايران تنها به اين گونه معامالت  اقتصادي ايران با اسرائيل يا
پنهان محدود نشده است. براي روشن شدن مطلب به موارد زير نيز اشاره 

 كنيم: مي

  

  
  

  
هايي است كه اسناد ارتباط آن با اسرائيل و  يكي از شركت شركت نستله

 هاي حاكميت افشا شده است. محافل صهيونيستي توسط برخي جناح
شعبه دارد كه ايران نيز از آن  350جهان  كشور 100شركت نستله در 

دليل ارتباط وسيع اقتصادي با اسرائيل، در نقاط مختلف  به و جمله است
مختلف ، تحريم شده است. محصوالت  هاي جهان اين شركت توسط گروه

آب  - 2غذاي كودك سرالك-1:عبارتند نستله در ايران توليدي شركت
محصوالت وارداتي شركت  پلور آناهيتامعدني آناهيتا تحت پوشش شركت 

پودر  - 3ميت  شيرخشك كافي - 2قهوه فوري نسكافه  -1نستله در ايران:
انواع شكالت از قبيل كيت كت  -5شيرخشك نان  -4گوشت مگي 

غذاي حيوانات خانگي فريسكي (واردات توسط شركت پارس  -6واسمارتيز 
   )11.()پوران

  :شركت كوكا كوال -
به داشتن رابطه نزديك با اسرائيل مشهور است. طرف اين شركت نيز  

  )12(و آستان قدس رضوي است. شركت خوشگوار مشهد قرارداد اين شركت 
مديران  يكي از "دانا بولدن"به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تايمز، 

هاي خارجي  شركت كوكاكوال گفتند: اين شركت از اداره كنترل دارايي
انتره نوشابه به ايران را گرفته است .........بولدن فروش كنس آمريكا مجوز

 همچنين در واكنش به خبر مجمع مطالبه مردمي مشهد درباره انتقال
هزار دالر از طريق يك شركت ايرلندي به كوكاكوال نيز گفت:  150ساالنه 

توانم درباره كشورهايي كه ما به آنها صادرات  من نمي به داليل خاصي
كنيم اظهارنظر  در آنجا كوكاكوال توليد مي مالي داريم و داريم و يا روابط

بازار ايران خارج شده بود از  كوكاكوال كه پس از انقالب اسالمي از كنم.
جمله خوشگوار  هايي از با امضاي قرارداد فرانشيز با شركت 1994سال 

 هاي ايراني از طريق يك شركت مجددا وارد بازار ايران شد كه شركت
 Drogheda نام كوكاكوالي آتالنتيك و بعدها از شركت كنسانتره ايرلندي به

كردند. محصوالت توليدي شركت  كوكاكوال را دريافت مي شهد نوشابه
  :آمريكا در ايران خوشگوار تحت ليسانس شركت كوكاكوالي

   اسپرايت نوشابه -3نوشابه فانتا  -2نوشابه كوكا كوال  -1
  :آمريكا كوالي سانس شركت پپسيمحصوالت توليدي شركت ساسان تحت لي

نوشابه ميراندا كه بازار بزرگي درايران ومنطقه  - 2نوشابه پپسي كوال  -1
  )13( .را تسخير كرده است

داري ديگر مانند فرانسه،  از اين موارد در مورد كشورهاي بزرگ سرمايه
چرا كه دولت ايران آن  ،توان مثال آورد انگليس و آلمان و ... بسيار مي

. به مواردي چند ردرا در مورد اين كشورها ندا و اسرائيل سيت امريكاحسا
  كنيم: اشاره مي

بخش اعظم بنزين وارداتي ايران توسط شركت ريالينس، شركت  -1
فرانسوي توتال، شركت هاي سوييسي ويتول و گلنكور و شركت 
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بريتانيايي بريتيش پتروليوم تامين مي شود.شركت بيمه لويدز لندن بيمه 
 شود گفته ميهاي بنزين صادراتي به ايران است.  نده بيشتر محمولهكن
در سال هاي گذشته وام هايي را به ارزش  "بانك صادرات و واردات آمريكا"

ميليون دالر در اختيار شركت ريالينس قرار داده است.  900تقريبي 
كه در ماه اكتبر  2010اي به شركت ريالينس در سال مالي  هاي مشابه وام
مسال آغاز خواهد شد،ودرهمين رابطه  وزير خارجه آمريكا خانم كلينتون ا

تير در سفر به هند به اين شركت اطمينان داد كه تحريم بنزين  29در 
  )14( ايران  فعال منتفي است.

انتقال نيروهاي  هاي نقل و ها ماشين آرامي كه در اوج نا حتما به اين دليل
پاي پياده راهپيماني  باهم كه د. مردم امنيتي نياز مبرمي به سوخت دارن

  نيازي به سوخت ندارند !!!.   كنند و مي
مجموعه سايپا، انحصاري عيني بر بازار  ايران خودرو به همراه -2

درصد آنرا  55بازار و ايران خودرو  درصد 35كنند: سايپا  خودرواعمال مي
خودرو با  در اين بخش، ايران دراختيار دارد. پس از آزاد شدن واردات

هزار اتومبيل در  750:هاي خارجي طرح همكاري مشترك ريخت شركت
ميليون و  و يك 2006، يك ميليون و صد هزار در سال 2004سال 

  .به فروش رفته است 2008دويست هزار در سال 
اش در بازار و   برتري براي ايران خودرو اين همكاري با قصد حفظ

باال بردن كيفيت  ام گرفت كه برايهاي جديد انج دستيابي به تكنولوژي
كه  سيتروئن - والمللي آنها ضروري است. گروه پژ اش و اشاعه بين محصوالت
 درصد آن در داخل توليد 60( كه  405براي ساخت  1992از سال 

شود) با ايران خودرو همكاري صنعتي داشت با امضاي قراردادي در  مي
قنامه براي مونتاژ گام جديدي به جلو برداشت: تواف 2001مارس 
  .با نقش محدود داخل در توليد آنها  307و  206هاي  اتومبيل

ايراني آن تندر است) يك شركت  شركت رنو نيز براي مونتاژ لوگان (نام
درصد سهام اين  51آورد.  مشترك با دو غول صنايع اتومبيل ايران بوجود

 49رو و سايپا ايران خود شركت كه رنو پارس نام دارد متعلق به رنواست و
  .درصد آنرا مشتركا در اختيار دارند

هاي  فت وگاز واتومبيل كه بيشترين سرمايهنجالب آنجا است كه صنايع 
هستند، و سودهاي كالني هم از آنها  رآنها مشغول به كا اروپا در مريكا وا

ط به لحاظ نيروي كار قرار دارند واين طرفداران يبرند در بدترين شرا مي
ط استثمار يتا كنون كمترين اعتراضي به شرا شورهاي غربيكحقوق بشر

اند. از جمله آنكه طي  وحشيانه نيروي كار در اين صنا يع نكرده
حتي انجمن  ،هاي رسمي هر گونه تشكل كارگري در اين صنايع نامه بخش

ها انجمن اسالمي وابسته به  ممنوع است. در حاليكه در ساير بخش ،اسالمي
وارد  شود، اما در اين صنايع بدترين فشارها به كارگران كارفرما تشويق مي

سروكار كارگران با  ها كافي است تا شده وكمترين اعتراضي در اين بخش
حت عنوان حراست تي تنيروهاي امنيتي باشد. در اين واحدها نيروهاي امني

   دفتر و دستك رسمي وسيعي دارند.
 رو كه در انحصار كاملبايد در نظر بگيريم كه صنايع نفت و گاز وخود

  درصد اقتصاد ايران را تشكيل مي دهد90سرمايه هاي غربي است بيش از 
و معلوم نيست اگر يك حكومت طرفدار كامل غرب در ايران بر سر كار بود 
ديگر چه كاري مي توانست انجام دهد تا وفاداري خود را به غرب اثبات 

در وحدت كامل بوده و  كند . در اين زمينه ها هر دو جناح حاكم هميشه
  هستند.

 دگان عضو حزب كارگر در مجلس عواميكي از نماين87درماه بهمن -3
بريتانيا، طي جلسه علني، كه به پرسش و پاسخ دولت و نمايندگان، 
پيرامون مسايل داخلي و خارجي اختصاص دارد، با طرح موضوع جريمه 

شويي براي  ام پولفوق العاده سنگين بانك لويد تي اس پي انگليس به اته
ايران، از گوردون براون نخست وزير آن كشوردر اين مورد توضيح خواست. 

شويي براي ايران و در  بانك لويد تي اس بي، با اعالم قبول اقدام به پول
المللي بانكي در  هاي بين نتيجه نقض قوانين امريكا و نديده انگاشتن تحريم

ميليون دالري به امريكا  350مه اين مورد، از پرداخت داوطلبانه يك جري
خبر داده بود. مطابق اين اقدام، اسناد و مدارك بانك ياد شده براي تحقيق 
بازرسان گشوده خواهد شد و در صورت اثبات اين موضوع كه بخشي از 

هاي تروريست بمصرف رسيده  هاي شسته شده به منظور كمك به گروه پول
  مه قانوني قرار خواهند گرفت.!!است، انگاه مديران بانك در معرض محاك

شوئي از جانب نمايندگان پارلمان دولت فخيمه براي  يعني آنكه اصل پول
هاي غارت شده  ايران اشكال ندارد ودولتمردان ايران حق دارند دارائي

ازايران را به ديار فخيمه بفرستند تنها نبايد صرف فعاليت هاي تروريستي 
  شود ناديده گرفت . كشتن مخالفان را مي رادارد و شود. كه البته آنهم تعبير خود

بانك لويد تي اس بي كه اخيرا از يك كمك بزرگ مالي دولت بريتانيا 
 300براي فرار از ورشكستگي بر خوردار شده، پذيرفته است كه در انتقال 

ها،  ميليون دالر پولهاي ايران به امريكا ايفاي نقش كرده است. اين پول
وجود، پس از تبديل شدن به دالر امريكا، به حساب مطابق اطالعات م

موسسات صوري در نيويورك واريز و از آن مبدا به مقصدهاي ديگري در 
ها همچنين حاكي است كه بيش از  سراسر جهان انتقال يافته اند. گزارش
شويي براي ايران دست داشته و تا  ده بانك معتبر جهان در اجراي پول

هاي مالي متعلق به ايران را  ياردها دالر از حوالهكنون موفق شده اند ميل
  تبديل و به حسابهاي مورد نظر واريز كنند.

هاي خارجي و  فروش سهام كارخانه ها ومعادن ايران به شركت -4
ها و معادن طال به  درصد سهام مس ايران به سوئدي 61مليتي. فروش  چند

 بريتانيا و...
اي و كشتار اخير  ي پرونده ي هسته ارها بازي موش و گربه در بو اخيرً -5

هاي اجتماعي را  آزادي مردمي كه در تظاهراتي آرام حقوق اوليه و
هر چند در ظاهر ژست هايي براي محكوم كردن دولت ايران  خواستارند.
شود اما در واقع هيچ اقدام جدي در اين مورد صورت نگرفته  گرفته مي

ر رواديد به مقامات ايراني را است به عنوان مثال تنها مدت زمان صدو
 اند.  طوالني كرده

تمام كشورهاي  ،مردم به گلوله بسته نشدندكه در حالي كه در هندوراس 
 150اروپايي سفيران خود را از آن كشور خارج كردند اما در ايران بيش از 

نفر كشته شدند اما حتا يك كشور سرمايه داري هم سفير خود را از ايران 
حتا براي سفرهاي ديپلماتيك هم هيچ محدوديتي بوجود  خارج نكرد و

ايراني در اين كشورها  تنياوردند. عالوه بر آن حساب هاي متعدد مقاما
پس مشخص مي شود براي اين دولت ها رفتار حاكمان با محفوظ است. 

مردم و رعايت حقوق بشر داراي اهميت چنداني نيست و چيز ديگري 
رابطه با كشورهايي مانند ايران تعيين مي  هاي جاري آنان را در سياست

چه ضرري براي تا كنون سوال اصلي اينجاست كه اين حكومت كند. 
  داري غرب داشته است؟ هاي سرمايه دولت

ست كه اي يخودداري از فروش كاالها ،همكاري واقعي با مردم
نه كاالهايي كه رود  كارميه سانسور مردم ايران ب براي سركوب و

عادي را آن چنان تحت فشار قرار مي دهد كه دركنار  زندگي مردم
و همچنين قطع ارتباطات  برد تورم افسار گسيخته امان از آنان مي

، يا سفر مقامات به اصطالح ديپلماتيك اقتصادي با دولت ايران و
   بلوكه كردن حساب هاي ميلياردي حاكمان و ...

داري چنين كنند؟  ههاي سرماي اما آيا سودهاي كالن مي گذارد كه دولت
كم  گرا بي ها همواره حاكمان ايران جه اصالح طلب و چه اصول در اين سال

المللي پول را اجرا  صندوق بين و بانك جهاني و  WTOهاي و كاست سياست
اند. واحدهاي  كرده اند. و هزاران ايراني در اين مسير صدمه بسيار ديده

شده وسپس تعطيل گشته سازي  توليدي بسياري تعطيل شده ويا خصوصي
و ايران تبديل به بازار مناسبي براي كاالهاي كشورهاي بزرگ سرمايه داري 

صدهاهزار نفر بيكار وآواره شده اند ومليونهانفر مجبور به ترك  گشته است.
ديار شده تا نيرئي كار خودرا ارزانتر در اختيار سر مايه هاي جهاتي قرار 

  دهند.
ي اخير با همكاري هر دو جناح حكومت  تمام اين مسايل در سه دهه

بار تمام اين اعمال بردوش مردم ما  جمهوري اسالمي صورت گرفته است و
  اند. اي كه تمام مردم اين مسايل را با تمام وجود احساس كرده بوده است به گونه

حركت متضاد ميان دو جناح كه هر يك براي داشتن سهمي بيشتر با 
نها با اين سابقه براي مردم ما تفاوت چنداني كند نه ت ديگري مبارزه مي

ندارد بلكه مساله اصلي شكستن آن ماشين سركوبي است كه در اين سه 
داري غرب با بنيادگرايي در  دهه با اين همكاري وسيع ميان نظام سرمايه

منطقه ايجاد شده است. بنياد گرايي در منطقه به آن چنان اهرمي براي 
توان با  قه تبديل شده است كه به راحتي نميسركوب مبارزات مردم منط

  كنند. آن مقابله كرد و اين مساله را مردم ما درك مي
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آن گاه كه مردم از تضاد بوجود آمده ميان جناح هاي قدرت براي سهم 
كنند بدان خاطر است كه در برابر قدرت منسجم و  بيشتر استفاده مي

رحم و خشن  وسيع، بيي بنياد گرايي كه يك ماشين سركوب  تقويت شده
توان به شكاف ميان  اند، تنها مي و بدون هيچ گونه محدوديتي بوجود آورده

هاي خود استفاده  آن اميد بست. و مردم از اين شكاف براي بيان خواسته
كارگران  ي هها كه يك جناح را نمايند كنند. بر خالف بعضي تحليل مي

دانند،  توسط و يا نوليبرال ميواقشار پايين جامعه و جناح ديگر را اقشار م
ها و چنين  بايد گفت كه هيچ يك از اين دو جناح چنين نمايندگي

نمايندگي وحمايت مردمي از يك  توان از هنگامي مي .طرفداراني ندارند
طرف بتواند آزادانه در اين مورد تحقيق  جناح صحبت كرد كه يك نهاد بي

جود داشته باشد تا بتوان در هاي سياسي و كند ويا آنكه حداقلي از آزادي
دهند بايد بگويند  كساني كه چنين تحليل هائي ارائه مي آن اظهارنظر كرد.

كه امار واطالعات خود را با تكيه به كدام نهاد معتبر در داخل ارائه 
دهند و يا آنكه آن حد اقل هائي كه بتوان اظها نظر كرد در كجا وجود  مي

ن دارد يك بنياد گرايي مورد حمايت نظام دارد ؟ آنچه در اين زمينه جريا
  ي جهاني است كه در برابر مردم قرار دارد. سلطه

دانند كه مردم ما در سي سال  تش دارند نميآبسياري كه از دوردستي بر 
اند. ارتجاع قدرتمندي كه از  گذشته با ارتجاع قدرتمندي مواجه بوده

سطايي سركوب همكاري كل نظام سرمايه داري با يك سيستم قرون و
هاي شكنجه و سركوب در ايران با هيچ  شيوه وها  عام ناشي شده است. قتل

  يك از كشورهاي ديگر قابل مقايسه نيست. 
اكنون مردم ايران با آن شرايط وحشتناك تنها راه اعتراض خود را در 

اي است كه  اند و اين مساله شكاف ميان اين حاكميت وحشتناك يافته
به آن توجه ندارند. حاكميت خاص در اينجا با هيچ يك از اي  متاسفانه عده

كشورهاي امريكاي التين و يا بلوك شرق قابل مقايسه نيست. با يك 
تجمعات آرام تظاهرات ساده ي اول ماه مه با شديدترين وجه برخورد شد، 

تير در  18زنداني دستگير شده در  2مردم با گلوله پاسخ داده شد. حداقل 
اطر صدمات ناشي از رفتارهاي خشن در زندان كشته شده اند. زندان و به خ

خشونت به كار رفته از جانب پليس در آن با هيچ كدام از خشونت هاي 
  موجود در سي سال گذشته در كشورهاي ديگر قابل مقايسه نيست.

هايي بوده كه مردم ما در سي سال گذشته دريافته اند و  اين همه درس
هاي خود هوشمندانه  ود آمده براي بيان خواستهاكنون از اين شكاف بوج

در   "هاشمي حرف نزني خائني"استفاده مي كنند. شعارهايي نظير: 
حقيقت كشاندن بخشي از حاكميت به چالش با بخش ديگر است در حالي 

شناسند.اين نشان از هوشياري مردم  كه مردم هر دوبخش را به خوبي مي
رو يك جناح در مبارزه با جناح  دنبالهكند مردم  است. آن كس كه گمان مي

مردم صحبت كند و از  با ها بزند و اند، بهتر است سري به خيابان ديگر شده
  ظن خود يار ديگران نشود.

  اما مردم ما به نيروي خودشان حقشان را مي گيرند.
هاي اخير  به همين جهت است كه بسياري از روشنفكراني كه در سال

 اند، اعتقاد بر آن دارند كه دراين اعتراضات بايد ر گرفتهمورد انواع آزارها قرا
خواسته هاي اصلي مردم كه همان بركناري  شركت كرد و آن را ارتقا داد.

 9را مطرح كرد. ماشين سركوبي كه شامل حداقل  ماشين سركوب است
نوع پليس است: بسيح، سپاه، نوپو، نيروي ويژه، نيروي انتظامي، پليس 

  ...، اطالعات سپاه، پليس قضايي و امنيت، اطالعات
هاي نظام جهاني سر مايه داري با  گانه رسانه هاي دوگانه وگاه چند برخورد

مبارزات مردم ما بيانگر آن است كه آنان به هيچ وجه تمايل به راديكاليزه 
هاي مردمي ندارند بلكه خواهان هدايت آن  شدن جنبش وگسترش خواسته

  .شده هستندهاي از پيش تعيين  با راه
كار تا نظام  محافظه طلب و گرا از اصالح وجه مشترك نيروهاي واپس

داري جهاني آن است كه تمام اين سه وجه از راديكاليزه شدن  سرمايه
باال رفتن خواسته هاي آن وحشت دارند وبا تمام وجود  حركت مردمي و

ند. هاي خود جلو راديكاليزه شدن جنبش را بگير كنند با سازش تالش مي
ي ندارند يدانند در ميان مردم ما جا زيرا هم اينان وهم آنان مي

  هاي مردم فراتراز آن است كه آنان بتوانند بر آورده كنند. وخواسته
ي جهاني، و دو وجه  هر يك از سه وجه فوق، يعني نظام سلطه

  طلب) سعي در جلوگيري از راديكاليزه  كار و اصالح بنيادگرايي(محافظه

  

  
  

هاي مردم منطقه به شيوه ي خود دارند. و از آنجا كه نظام  استهشدن خو
هاي مختلف آن هر كدام با  ي جهاني نيز يك دست نمي باشد، بخش سلطه

كنند. جناح هاي  يكي از جناح هاي و در تقويت آن هم جهت حركت مي
ي چماق وسركوب معتقد است، پاداش  كار كه هم چنان به شيوه محافظه

جهاني، همراه با قرار  ي و يا اعتراضات كم رنگ نظام سلطه خود را با سكوت
ي خود را بازار  طلب پشتوانه كند. جناح اصالح و مدارهاي پنهاني دريافت مي

هاي بهشت برين نظام  هاي پرسروصداي غربي همراه با وعده آزاد و رسانه
سرمايه داري و ازادي هاي پرزرق و برق نظام سرمايه داري مي داند. اين 

ممكن است در انتها حداكثر به برداشتن حجاب اجباري و آزادي   جناح
هاي مردم را محدود كند و از  ي هاليوودي خواسته چند خواننده و هنرپيشه

تعرض به اصل نظام سودمحور با تمام توان جلوگيري خواهد كرد.زيرا اساسا 
ي  لطهي اقتصادي متفاوتي ارائه نداده است. نظام س تا كنون هيچ برنامه

جهاني نيز از انتقال قدرت از يك جناح به جناح ديگر چندان متضرر نشده 
و چندان هم خوشحال نخواهد شد زيرا درهر دو صورت منافع او تامين 

كند.  كند يا بهتر بگوييم بازي مي ها حركت مي است، بلكه ميان جناح
هاي پرقدرتش را در خدمت رنگي كردن و يا رنگي نشان دادن  رسانه

دهد تا با در هم ريختن مفاهيم و مغشوش كردن مرز  ركت مردم قرار ميح
هاي رفرميستي بتواند راديكاليسم  هاي راديكال مردم و حركت ميان حركت

اي هدايت كند كه به اصل نظام  اين جريان را گرفته و رهبري آن را به گونه
نان و  اي نخورد و هم چنان بتواند به قراردادهاي پرآب و سودمحور ضربه
  اي اميدوار باشند. سودهاي افسانه
 اين اتحاد هاي واقعي مردم بپاخواسته استقالل وآزادي از امروز خواسته

ي است كه به قدرتي وحشتناك يجهاني با بنيادگرا ي نظام سلطه نامقدس
منطقه تبديل شده  خواهي در ايران و در سركوب هر گونه نداي آزادي

يافته است كه منافع اقتصادي وسياسي او و نظام سلطه ي جهاني در است.
گرايي است كه منافع او را تامين كند. تقويت و  در وحدت با نوعي بنياد

تثبيت حكومت هايي مانند ايران، عربستان، عراق، افغانستان، امارات، 
  ي جهاني در منطقه است. ي سرمايه پاكستان و حتا تركيه ضرورت تداوم سلطه

  ها زيرنويس
به نقل از  بخش اخبار شركت بازرگاني بين المللي آزاد (فيت)، به گزارش *

هاي دفتر آمار و  براساس گزارش و 1387دي  15در  روابط عمومي گمرك ايران
ماهه سال جاري صادرات اياالت  9طي  ،آوري اطالعات و ارتباطات گمرك فن

درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال  222,38متحده امريكا به ايران با 
و اين كشور از اين نظر در  هزار دالر افزايش يافته 116ميليون و  413بل به ق

رتبه هيجدهم قرار دارد. سهم اياالت متحده امريكا از كل واردات كشورمان در 
كشور انگلستان به لحاظ واردات در در حالي كه   درصد بود. 0,97مدت ياد شده 

 9ته است. انگلستان در رتبه ششم و پس از سوئيس و جمهوري كره جاي گرف
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هزار دالر انواع كاال  810ميليون و  578ماهه سال جاري به ميزان يك ميليارد و 
درصد از كل ارزش واردات كشورمان را به خود  3,71به ايران صادر كرد و 

 983ميليون و  765سهم چين از واردات كشورمان سه ميليارد و  اختصاص داد.
 90ميليون و  492صد و از كل صادرات يك ميليارد و در 8,86هزار دالر به ميزان 

درصدي صادرات ايران به چين در  65/03هزار دالر بود. آمارها حاكي از افزايش 
درصد رشد يافته  26,47مدت ياد شده است در حاليكه واردات ايران از چين 

م درصد از ارزش كل واردات از اين حيث در رتبه دو 9,76آلمان با اختصاص  است.
درصد رتبه نوزدهم را به خود اختصاص داده  1,58قرار دارد اما از نظر صادرات با 

هزار  778ميليون و  147است. سهم آلمان از واردات كشورمان چهار ميليارد و 
هزار دالر بود. در مدت ياد شده واردات  836ميليون و  220دالر و از صادرات 

و اين درحالي است كه صادرات ايران به درصد افزايش داشته  5,36ايران از آلمان 
ماهه امسال با  9درصد كاهش داشته است. امارات متحده عربي در  17,70آلمان 

درصد صادرات بزرگترين شريك  12,82درصد از واردات و  25,10اختصاص 
تجاري كشورمان بود. سهم اين كشور از صادرات كشورمان در مقايسه با مدت 

 درصد افزايش يافته است. 40,94صد و به لحاظ واردات در 6,10مشابه سال قبل 
آوري اطالعات و ارتباطات گمرك با اينكه  هاي دفتر آمار و فن براساس گزارش

كشورهاي آلمان، سوئيس، انگلستان، فرانسه و ايتاليا از نظر حجم واردات به ايران 
شده در بين ده در ميان ده كشور عمده قرار دارند اما از نظرصادرات كشورهاي ياد 

كشور عمده جايگاهي ندارند و تنها كشور بلژيك با اختصاص رتبه يازدهم نخستين 
گردد كه بيشترين ميزان صادرات را به كشورمان داشته  كشور اروپايي محسوب مي

  است.
هر چند اول هر  ها درز مي كند از چندگاهي اخبار اين معامالت به رسانه هر -1

اخرين  يكي ازدركنند اما بعد از مدتي ثابت شده است.  دو طرف آن را تكذيب مي
ميليون دالر از  200، حدود 2007ژانويه  شود كه در  اين گونه خبرها گفته مي

و رادارهاي موجود در انبار نيروي دريايي  AIM-54Cهاي  قطعات حساس، موشك
ي شده اياالت متحده، از طريق قاچاقچيان بازار سياه اسلحه، توسط ايران خريدار

هاي  مريكا مفتوح است. تا كنون و در طي سالاهاي  است كه پرونده آن در دادگاه
ها نفر به اتهام نقض قوانين تحريم ايران و انتقال غير قانوني تجهيزات  گذشته ده

  اند.. نظامي به ايران تحت پيگرد قرار گرفته و يا محكوم شده
د وپس از آن تماس با تشكيل ش 1357دي ماه  14كنفرانس گوادلوپ در  -2

 )1357ديماه  16مقامات مذهبي ايران آغاز شد (روزنامه اطالعات 
يك فرد سعودي به نام  در اين ميان نقش داشتند:دو دالل خصوصي اسلحه  -3

عدنان خاشوقچي و يك ايراني به نام منوچهر قرباني فر كه بعضي او را مشاور 
ك دالل سالح اسرائيلي، به نام ال مي دانند. عالوه بر اين ي نخست وزير ايران

  شوييمر ، نيز توسط لدين و به سفارش ديويد كيمچ به مك فارلين معرفي شد. 
فر و شوييمر و اسرائيلي ديگري  در نهايت لدين در اواخر جوالي با كيمچ ، قرباني

به نام ياكوف نيمرودي (رابط نظامي پيشين اسرائيل و ايران) در اسرائيل مالقات 
ر نهايت اين امر سبب شد براي برقراري رابطه با ايران در سازمان امنيت كرد. د

ملي طرحي تازه ريخته شود و اياالت متحده به منظور صيانت گروگان هاي خود، 
  موشك ضد تانك تاو و موشك ضد هوايي هاوك را به ايران بفروشد.

افته آگوست اسرائيل احساس كرد از طرف سازمان امنيت ملي اجازه ي 30در 
اياالت متحده اين تعداد را  موشك تاو خود را به ايران بفروشد و 500است كه 

به ايران  1985آگوست  30عدد از اين موشك ها در  100جايگزين خواهد كرد. 
سپتامبر به دست ايران رسيد.  14موشك باقي مانده در  400تحويل داده شد و 

 14يي به نام بنيامين وير در هاي امريكا اين معامله باعث شد يكي از گروگان
  نامه دفاع مقدس) (خبرگزاري فارس، ويژه سپتامبر آزاد شود.

دراين رابطه پس از سروصداي بسيار محافل مستقل، دولت ايران از نماينده ي  -4
هاي ايران دعوت  حقوق بشر سازمان ملل آقاي گاليندوپل، براي بازديد از زندان

ايشان به چه كار آمد و بيشتر به نظر مي رسيد  كرد. كه البته معلوم نشد گزارش
اين سفر براي ماست ملي كردن قضيه و انحراف افكار عمومي و گشودن راه 

  پرداخت وام ها به ايران بود.
به نقل از محافل ديپلماتيك در  "آنتسايگر كلنراشتات "ي آلماني  روزنامه -5

  پاكستان
يازده ماه پس از سقوط صدام بر  421ص 7دكترين شوك نامي كلين بخش - 6

هاخواهان حكومت مذ درصد از عراقي  21طبق نظر سنجي دامشگاه آكسفورد تنها 
  هبي بودند

، نگاهي به سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز، عليرضا  5راه آينده ، شماره  -7
 ثقفي
قلب صنعت اتومبيل امريكا از ، يكي از پرونده هاي اصلي آقاي باراك اوباما " -8

  -  ، لوموند ديپلوماتيك Laurent CARROUE نوشته،"ايستد حركت باز مي
www.piknet.com  

  مشاورين شبكه افق انديشه غرب -9
http://dibanetwork.net - 

http://dibanetwork.net/mods.php?id=Content&task=showpage&

pid=8  
  نقل از وطن امروز -  10
نستله جايزه جوبيلي را در سال  آقاي پيتر برايك نماينده وقت شركت -  11

 ليست منتشر شده توسط ناتان ياهو دريافت نمود اسم وي دراز بنيامين  1998
virtual Israel web site  ديده مي  در بخش صنايع غذايي 1998اكتبر  14در

شود كه صحت اين ليست توسط كميسيون حقوق بشراسالمي به تاييد رسيده 
  است
 جايزه جوبيلي جايزه اي است كه اسرائيل به اشخاص يا سازمانهايي :توضيح) 

توسعه اقتصادي اين رژيم در خاك فلسطين اشغالي سرمايه گذاري مي  كه منظور
ميليون دالر  5/6% از 24سهم نستله از اين جايزه:  كنند پرداخت مي كندكه

به  .2اقتصادي اين رژيم در سال مي باشد كمكها ي اسرائيل به شركتهاي حامي
دسامبر سال  24ر روز دقيقه بعد از ظه 12:17گزارش رويتر پخش شده در ساعت 

همان  ازبرنامه اخبار تلويزيون تالويووگزارش روزنامه معاريو در يكشنبه 2000
هفته شركت نستله مركز تحقيق وتوسعه خود رادر شهرك سديروت در شمال غزه 

صهيونيست در آن ساكن هستند را افتتاح نموده است و ديگر اينكه  23000كه 
 ين شهرك قرار داردنستله در هم ساختمان اصلي شركت

شركت توليد  ) osem Investment سهام خود در 2002شركت نستله در سال .3
 مشمول معافيت % افزايش داد و 50% به10محصوالت غذايي در اسرائيل) را از 

شد.  رژيم مالياتياين
http://www.arabia.com/Qatar/business/article/English/0,5508,36207,00.htm

l 
وب سايت رسمي دولت اسرائيل شركت كوكا كوال در سال  گزارشبه  .- 12

اسرائيل به تحريم اقتصادي اعراب عليه اسرائيل  با تا سيس يك كارخانه در 1966
  ..تثبيت اين رژيم برداشت دهن كجي نمود وگام مهمي را در راه

روزنامه رسمي يهوديان در آالباما هيات اقتصادي  Southern Shofar به گزارش 
در يك ضيافت شام كه در آتالنتا برگزار شد  1997مي  29تاريخ  ولت اسرائيل درد
اش از اسرائيل در مقابل تحريم  شركت كوكا كوال به خاطرپشتيباني نماينده از

 .تقدير نمود 1980تا  1954درسالهاي  اقتصادي اعراب
http://www.bham.net/shofar/1997/0697/nbriefs.html).شركت  كوكا كوال توسط

 ميتر كه بوسيله آژانس يهود پشتيباني مي شود براي كارگرانش دوره هاي آموزشي
حمايت از اسرائيل( شامل مشاجره اعراب و اسرائيل ) را برگزار 

  http://www.meitar.org.il/news/news.htmميكند
شركت كوكا كوال به  2002جوالي  19تاريخ  به گزارش روزنامه هاآرتص در .5

كيريات گات ك كارخانه اي را در شهر اسرائيلي 700زايي براي  شتغالمنظور ا
 l0226.htm-news-http://www.inminds.co.uk/boycottكند مي واقع در حيفا بنا

به اسرائيل كمك نظامي مي كند:چندي پيش آژانس يهودي  كوكا كوال .6
هاي بزرگ جهان به  حمايت گسترده شركت دياسابورا ، با انتشار گزارشي از

اين گزارش آمده است  صهيونيسم و رژيم صهيونيستي پرده برداشت . در
دالر در  دميليار 3/2شركتهاي نوشابه سازي كوكاكوال و پپسي ، هر كدام معادل 

فروش  % كل 4/5سال براي تحقق آرمانهاي اين آژانس كمك ميكنند كه اين رقم 
  دهد . باشد را تشكيل مي ميليارد دالر مي 70ساالنه اين شركتها كه بالغ بر 

بسيار مدرني  اي اما نكته مهم آن است كه شركت كوكاكوال اخيرا تجهيزات رايانه
 داده است . تيار ارتش اسرائيل قرارميليارد دالر در اخ 3/1را به ارزش 

  - motalebe.ir :2273كد مطلب: 1385آبان  6تاريخ: شنبه  -  13
  .فروردين 18خبرگزاري ,ريا نووستي, روسيه،  )1388تير  29(عصر ايران  -  14
  

*  
  
  



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١٠٥  103 ي آرش شماره

  
  

  
  شناس گفت و گوي آرش با تراب حق

  
  ؟ يم؟ چرابوديد؟ شركت در انتخابات يا تحر گرايششما جزو كدام  آرش:

 
در پاسخ به اين پرسش (پرسشي كه زمانش گذشته)  :تراب حق شناس

عرض مي كنم كه موضع من تحريم بود همراه با تأمل روي يك پرسش 
راهبردي كه چگونه مي توان از دايرهء بستهء تحريم يا شركت بيرون رفت 
و در موعدهاي انتخاباتي آينده آمادگي الزم را براي اقدامي داشت كه 

رانجام و در تحول خود، به سود اكثريت جامعه كه كارگران و زحمتكشان س
اند، تمام شود. در توضيح اين نكته ترجيح مي دهم مطلبي را كه يك هفته 
پيش از انتخابات اخير و در شرايطي كه با اوضاع امروز خيلي فرق داشت، 

ي به عنوان يك پرسش انتقادي و طرح بحث (و نه اين ادعاي پوك كه كس
خود را جاي مردم بگذارد و بگويد اين بشود آن نشود!) يادداشت كرده بودم 

  ولي آن را ناتمام كنار گذاشتم، با تغييراتي بياورم:  
ما مخالف نظام سياسي، اقتصادي، فرهنگي و در يك كلمه طبقاتي اي 

از سي سال پيش بر ايران » جمهوري اسالمي ايران«هستيم كه با نام 
در ايران مطرح مي شود » انتخاباتي«هر چند مدت كه  حكومت مي كند.

» نه«پاسخ غالب ما تبعيديان به آن از پيش معلوم است. بهترين موضع 
گفتن است. راحت. گاه فراخوان مي دهيم و امضا مي كنيم كه تحريم بايد 
كرد و داليلي كم شمار يا پرشمار براي اين تحريم مي آوريم كه خالي از 

ست. از جديت و منطق درست طبقاتي يا ملي يا حرف حساب هم ني
فرهنگي و رد حكومت و واليت فقيه برخوردار است (نمونه اش مطلبي ست 

داشتيم. رجوع شود  2005كه در انتخابات رياست جمهوري ايران در سال 
   ).http://www.peykarandeesh.org/safAzad/GozareshTahrim.htmlبه: 

اقلي ست كه بايد كرد. براي برخي اين  باري، گاه مي گوييم اين حد
 رهنمود «دليلي ست بر اينكه ما نمرده ايم. هستيم. برخي بر اساس ذهنيت

(كه خيلي ها از راست و چپ و ميانه دست از آن برنداشته اند!) » دادن
حتي براي داخل كشور (براي چه كسي؟!) تعيين تكليف مي كنند كه نبايد 

است بايد رأي داد. » كمتر بدتر«از آن ديگري رأي داد يا به اين يكي كه 
اين را مي گويند و مي گذرند. كافي ست كه نام خود را روي يكي از 
تارنماهاي فراوان و ارزان ببينند و رضايت خاطر بيابند كه نظر داده اند و 
وظيفهء اپوزيسيون بودن به خوبي انجام شده است! در اينجا دنبال اين 

به عهدهء كسي بيندازيم. چه فايده؟ همه در وضعي نيستيم كه تقصير را 
چو افتاد در تاس لغزنده مور ـ رهاننده «هستيم كه سعدي گفته است: 

و حال و مزاج يعني » به قدر استطاعت«هركس ». تدبير بايد نه زور
مي جويد. از بي اعتنايي غير مسؤوالنه » تدبيري«مصلحت كنوني خويش 

به رژيم و اعوان و انصارش) تا » سزاوار«شنام (كه به ما چه همراه با چند د
هم نتواند نام بگيرد. انتخابات را بارها » مگس پراني«حركت هايي كه شايد 

تحريم كرده ايم و حتي يك بار ننشسته ايم ببينيم نتيجهء كارمان چيست. 
چرا كسي گوش نمي دهد؟ اصالً چرا بايد گوش بدهد؟ حال آنكه از اديان 

پيروان خود را مي شمردند و حواسشان جمع بود كه كسي عهد باستان كه 
را به خود جلب كرده اند يا نه، تا شركت توليد بيسكويت يا نوشابه امروز، 
همه آمار مي گيرند كه مصرف كننده چه واكنشي دارد تا كار و توليد خود 
را تغيير دهند و عيبش را برطرف كنند. اما ما برايمان اهميتي ندارد كه 

وشش بدهكار ما نيست. سليقه و نياز آنها را ما تعيين مي كنيم، اگر كسي گ
  مصرف نكردند زيانش را خواهند ديد. دنده شان نرم! ما گفتيم!

آيا ما مخالفين رژيم در داخل و خارج باري، صورت مسأله اين است: 
مي توانيم از اين دايرهء بسته خارج شويم؟ آيا در قبال رژيم 

كوبگر جمهوري اسالمي مي توانيم حرف طبقاتي، مذهبي و سر
ديگري بزنيم يا كار ديگري بكنيم كه معنايي داشته باشد؟ اين 

بديهي ست اين بار هم از  پرسش اساسي در موضع گيري من است.
تحريم رژيم مثل هميشه جانبداري كردم و معتقدم كه در توازن قواي 

يست به سابقهء كنوني اين درست و انقالبي و كمونيستي ست. حاال بد ن
  انتخابات در ايران و تداعي هاي آن نگاهي سريع بيندازيم: 

  
  انتخابات و سابقه اش

از مشروطيت به بعد است كه ايران با انتخابات آشنا مي شود. پيش از آن 
وجود داشت. به رغم تالش برخي متجددان مذهبي كه تالش » بيعت«

عي انتخابات و شورا معرفي كرده اند بيعت با پيامبر اسالم يا خلفا را نو
در اسالم هيچ ربطي به مفهوم مدرن انتخابات ندارد » شورا«كنند، بيعت و 

كه در جريان آن، شهروندان رأي مي دهند تا مسؤوليني را (طبق يك 
قرارداد اجتماعي بين شهروندان صاحب اراده و حق و تكليف از يك طرف و 

ت معيني به مديريت امور نامزدها ي انتخابات از طرف ديگر) براي مد
جامعه طبق شرايط خاصي بر گمارند. اينكه چه كساني حق رأي دارند 
بستگي به تكامل مدنيت در جامعه ها دارد. در دموكراسي يونان باستان 

) 1789بردگان و زنها نمي توانستند رأي دهند. در انقالب كبير فرانسه  (
د حق رأي داشتند يعني فقط كساني كه ميزان معيني ماليات مي پرداختن

فقط ثروتمندان. زنها هم البته هنوز خيلي زود بوده كه حقي در اين باره 
برايشان پذيرفته شود. سنت مردساالري آنقدر نيرومند بوده كه حتي در 
كمون پاريس هم زنان حق رأي نداشته اند، با اينكه كمون دموكراتيك 

شري پديد آمده است. ترين سيستم سياسي ست كه تا كنون در جامعهء ب
باري در يك انتخابات معين آيا همه از حقوق مساوي برخوردارند، آيا با 
توجه به تفاوت هاي زيادي كه از نظر مادي بين افراد وجود دارد مي توان 
از حقوق سياسي (يا حقوق قضائي) برابر حرف زد؟ آيا كسي كه انتخاب مي 

از كار بركنار شود (آنطور كه در  شود قبل از پايان دورهء مأموريت مي تواند
كمون پاريس بوده، يعني حق عزل نمايندگان) و پرسش هاي فراوان ديگر 
كه هميشه مورد بحث بوده و بايد با هشياري تمام و با چنگ ودندان از 
دستاوردهاي دموكراتيك تاريخي دفاع كرد. در همه جا چنين است. هم 

همان كانون هايي كه دموكراسي از  اكنون كارزارهاي انتخاباتي شرم آور در
آنجاها آغاز شد صورت مي گيرد، در اروپا و آمريكا. در اينجاها بسياري به 

 7اين نتيجه رسيده اند كه شركت نكنند. در انتخابات پارلمان اروپا در 
درصد از دارندگان حق رأي در فرانسه حاضر نشدند پاي  60ژوئن امسال 

  صندوق هاي رأي بروند.
ران پس از مشروطيت كه ارباب مي توانست رعايا را به پاي صندوق در اي

ببرد حتي مسألهء اينكه تنها افراد باسواد مي توانند حق رأي داشته باشند 
مطرح بوده و جالب اينكه شنيده ام يكي از شخصيت هاي ملي از اين نظر 

فقط به  شا تئوريكدفاع مي كرده است. رأي گيري همگاني به صورت 
كثريت جامعه است كه كارگران و زحمتكشان اند اما قدرت سرمايه و سود ا

زور در اشكال گوناگونش هرگز نگذاشته است كه چنين اصلي پياده شود. 
در ابتداي مشروطيت انتخابات اصناف مطرح بود و سپس قرار شد به 

  صورت همگاني درآيد.
وعات و در تاريخ ايران، انتخابات و همراه با آن آزادي بيان و مطب

اجتماعات تنها در شرايطي كه قدرت مركزي توان سركوب كمتري داشته 
تا حدودي ميسر شده مثالً سال هاي اول پس از اعالن مشروطيت، سالهاي 

، يا ماه هاي آخر زمان شاه و 1332تا  1320پس از سقوط رضا شاه از 
 اوايل روي كار آمدن خميني. در همين دوره ها هم هزار عامل آشكار و

پنهان باعث مي شده كه مفهوم انتخابات دموكراتيك و آزاد مخدوش و 
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مسخ شود. لزومي ندارد كه در اينجا اشاره اي به نامردمي بودن مجلس در 
زمان پهلوي ها و بعد دورهء جمهوري اسالمي بكنيم. اينها را همه پيش 
چشم مي بينيم. اما بايد گفت كه پس از انقالب مشروطيت حق مردم در 

تخابات را نه پهلوي ها و نه اين ددمنشان جديد نتوانسته اند ناديده ان
بگيرند بلكه تمام تالش خود را به كار برده اند تا آن را از محتوا تهي كرده، 
به خدمت خود گيرند. اگر انتخابات پس از مشروطيت به عنوان دستاوردي 

ا و نه كه نمي توان به آساني از مردم گرفت مطرح نبود، نه پهلوي ه
خميني چنين چيزي برقرار نمي كردند اما حاال كه هست بايد از كاريكاتور 

  آن حقانيت رژيم را بيرون كشيد! كاري كه كرده و مي كنند.
اگر برگزاري انتخابات خواست مردم است، اما رژيم البته بر اساس نياز 

ميزان، «راه مي اندازد، هرچند بين جملهء » انتخابات«خودش است كه 
» حكم فقيه حكم الهي ست«كه خميني مي گفت با » أي مردم استر

تناقض وجود داشته باشد. تناقض را مي كوشند با بسنده كردن به 
نمايشهاي انتخاباتي بپوشانند تا وانمود كنند كه مردم خواست هاي االهي 
و شرعي و اعتماد به نظام را در انتخابات تأييد مي كنند. سران رژيم 

اين سي سال به جايي رساندند كه آيت اهللا مشكيني گفته وقاحت را طي 
بود ليست كانديداها را خدمت امام عصر برده اند و ايشان تأييد كرده است! 

حقنه كرد. » رفراندوم«رژيم حتي قانون اساسي واليت فقيه را از طريق 
رژيم با انتخابات است كه هرچند سال يك بار جنايات و دزدي ها و 

را با آوردن يك نفر ديگر از ابواب جمعي خود در پستوي  تبهكاري هايش
سال سركوب و اعدام و جنگ با عراق و  8خانه پنهان مي كند. پس از 

ويراني كه همين ميرحسين موسوي نخست وزيرش بود، رفسنجاني يعني 
خاتمي را با  1370را مي آورد و در نيمهء دههء » سردار سازندگي«

و بعد احمدي نژاد و حاال (احتماالً براي  دستكش سفيد جلو مي اندازد
انطباق با عهد اوباما) موسوي را، تا ثمرهء دورهء احمدي نژاد را براي ادامهء 

با آمريكا » بي قيد و شرط قبلي«حاكميت جمهوري اسالمي در مذاكرات 
پيش ببرد. به گمان من سياست ايران آنطور كه برخي از مخالفان مي 

مدي نژاد تعيين نمي شود. سياست ايران در عين پندارند با قيافهء اح
حاكميت واليت فقيه به صورت جمعي يعني در دست باند وسيعي از 
سرمايه داران با توجه به حفظ مصالح كلي طبقاتي و ايدئولوژيك شان اداره 
مي شود و براي قدرتهاي امپرياليستي حاكم بر جهان مهم اين است كه 

ران در فلك سرمايه داري و توصيه هاي بانك اينها بر كشور مسلط اند. اي
جهاني مي چرخد. همين. زندگي زحمتكشان و به اصطالح حقوق بشر 
داستان است نه چيز ديگر. براي همه جا همين طور است. ما چه زماني از 
اين توهم بيرون مي آييم كه گويا دولت هاي دموكراتيكي وجود دارند كه 

مباني آزادي و دموكراسي در جايي از  خارج از منافعشان به فكر اجراي
جهان هستند. اين چيزها را تبليغات كرده اند و كساني هم ساده لوحانه 
باور مي كنند و با داد و بيداد مي كوشند به خورد ديگران بدهند. آنچه 
حكومت ها را به رعايت حقوق مردم ممكن است وادارد ضدقدرت است، 

  توازن قوا ست.
وضوع اصلي كه هدف من است و آن اينكه بايد به راه حاال برگرديم به م

ديگري غير از آنچه رژيم تعيين كرده بينديشيم يعني نه شركت در رأي 
دادن، نه اكتفا كردن به يك حركت منفي و دلخوشي به تحريم. در سال 

دربارهء  58فروردين  12هاي اول روي كار آمدن اين رژيم، اگر رفراندوم 
ا تحريم كرديم، فرصت تبليغ در همان چارچوب نظري قانون اساسي رژيم ر

و سياسي را براي خود حفظ كرديم و در انتخابات مجلس شوراي ملي هم 
با اهدافي كه صريحاً شرح داديم براي دست يافتن به تريبوني كه الزم 
داشتيم شركت كرديم. امروز اينهمه مردم در خيابان هستند. در خانه ها و 

ر مالقاتي موضوع انتخابات مطرح است. ماهها ست كه در محل كار و در ه
به مناسبت انتخابات بسياري فكر مي كنند كه شايد وضع اقتصادي و 
اجتماعي با آمدن اين يكي يا رفتن آن يكي تغيير كند و بهتر شود. عموم 
مردم، نيروهاي فعال جامعه، كارگران، جوانان، زنان و اقشار گوناگون مردم 

ي خودشان براي تغيير به جنب و جوش مي افتند. اين بر اساس نيازها
حرف براي اين بار دير شده ولي چرا نبايد براي دفعات آينده به فكر تدارك 
و دامن زدن به بحث هاي الزم بين مردم بود؟ من نمي دانم كه شرايط 
پليسي و حساسيت هاي گوناگون مردم چگونه است و زير چه سرپوش 

ثر داشت و بدون افتادن به دام شركت يا تحريم هايي مي توان حضوري مؤ

صرف از اين موقعيت حساس كه از ماهها پيش شروع شده استفاده كرد. 
من در اين باره به نتيجهء خاصي نرسيده ام و تصور مي كنم كه بايد براي 
خروج از بن بست يا دور باطل شركت يا تحريم تأمل كنيم. احتمال زياد 

اري همهء نيروهاي چپ و دموكرات در ارائهء دارد كه به دليل كم ك
حاال چگونه زنگ را به «آلترناتيو، اين حرف با اين مشكل روبرو شود كه 

براي اينها پاسخ آماده اي ندارم. بي عملي و ». گردن گربه مي توان بست؟
پاسيو ماندن هم به هيچ رو مد نظرم نمي تواند باشد. باورم اين است كه 

رزهء همه جانبه اي سر بر مي زند كه همهء توده هاي پاسخ از درون مبا
ذينفع در مبارزهء روزمرهء خويش پيش مي برند كه ما نيز يكي از آحاد 

 آنان هستيم نه بيشتر.
 
اي سر  ي همه جانبه از درون مبارزه«اگر پاسخِ شركت يا تحريم آرش:  

ش پيش ي خوي ي روزمره هاي ذينفع در مبارزه ي توده زند كه همه بر مي
پس بايد نتيجه گرفت كه شركت اكثريت واجدين شرايطي كه در » برند مي

انتخابات دهمين دوره شركت كردند، گواه بر اين بوده است كه بايد در 
كانديداي  4كنيد با انتخاب  كرديم! شما فكرنمي انتخابات شركت مي

رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان و عمل كرد گروه امنيتي نظامي ها 
كنيد  طي اين چهار سال،  نتيجه انتخابات از قبل روشن بود؟! فكر نمي

بايد  - خصوصاٌ در خارج از كشور-ورز جامعه وظيفه عنصر آگاه و انديشه
ديدن اين روند و تبليغ و ترويج براي افشاي چنين روندي و دامن زدن به 

  ترين هزينه شكاف به وجود آمده در درون خود حاكميت و پرداخت كم
  براي آينده است و نه دنبال روي از اكثريت جامعه؟

  
حرف من كه در گيومه گذاشته ايد اصالً به از  بخشحق شناس: آن 

معني دنباله روي از مردمي نيست كه فكر مي كنند با شركت در رأي دادن 
چيزي را به سود خودشان و عموم تغيير خواهند داد. آنها خود تصميم مي 

اه كنند نمي توان محكومشان كرد. كسي چنين گيرند و حتي اگر اشتب
حقي ندارد. من مي توانم همچنان بر نظر خود دائر بر تحريم باشم، نظرم را 
مطرح و تبليغ كنم و در عين حال از آنها و با آنها باشم كه هستم. نظرات 
مختلف است، هر شهروند حق دارد نظري داشته باشد و به آنچه درست 

» كانديدا و شوراي نگهبان... 4«اما آنچه دربارهء  مي داند عمل مي كند.
گفته ايد با توجه به آنچه در پاسخ اول گفتم، خارج از موضوع است. نكتهء 

وظيفهء «مهم در آنچه تا حاال گفته ام اين است كه من در چارچوب كهنهء 
كه شما يادآور مي شويد فكر نمي » عنصر آگاه و انديشه ورز جامعه... الخ

ر اين گفتگو هم براي اين صورت مي گيرد كه من (استغفراهللا) در كنم. اگ
جايگاه تعيين كنندهء خط و ربطي مي خواهم حرف بزنم بالفاصله دم فرو 
مي بندم. من با چند جمله اي كه در آخر اين سؤال آورده ايد مخالفم و 
اگر نظري داشته باشم به عنوان يكي از آحاد مردم در ديگ تجربه و خرد 

مي مي ريزم و آنجاست كه معنا مي يابد. عنصر آگاه و رهبر، خود مردم عمو
اند و اگر در گذشته كسي اين حرفها را به تعارف مي زد ولي در واقع، خود 

مي دانست، امروز ديگر چنين نظري بسيار عقب » مغز متفكر مردم«را 
ايد، مانده است و اين البته به معني دنبال مردم افتادن، كه اشاره كرده 

نيست. با مردم يعني با اكثريت آنها كه كارگران و زحمتكشان اند بودن 
  دنباله روي نيست.

جنبش كنوني رهبر ندارد. وقتي رهبري الزم داشته باشد خودش درست 
مي كند. اين نشان رشد و پختگي و آموختن از درس هاي گذشته است. 

الزم سازماندهي  اين جنبش حتماً نوعي سازماندهي دارد، تحوالت بعدي و
اش را خود خواهد آفريد. نظرات را بايد مطرح كرد و گذاشت كه انتقال 
پيشنهادها و نقد و بررسي آنها تا آنجا كه مي تواند برسد پيش رود. نه 
استراتژي، نه تاكتيك، نه مفهومي نوين از رهبري و تشكل، نه خط مشي 

ه آنچه شما گفته ايد سياسي هيچ كدام را نبايد بنا به درك قديم، يعني ب
سپرد. همه فعاالنه در كليه، » عنصر آگاه و  انديشه ورز جامعه... الخ«يعني 

آري كليهء امور شركت مي كنيم، آزادانه نظر مي دهيم و به هيچ بهانه اي 
نبايد از طرح و بحث و نقد نظرات جلوگيري كرد، بلكه بايد از آنها استقبال 

 1357تاريخي و ايدئولوژيكشان در انقالب  نمود. كساني كه به لحاظ نيروي
دست باال را داشتند مانع از آن مي شدند كه شعارهاي چپ مطرح شود و 

به نام حفظ وحدت (يعني همه با من)، ديگران را به سكوت وا مي 
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را محكوم مي كردند و از زنده و » چپروها«داشتند. كم نبودند كساني كه 
سال جنجال و فيس و افاده  30پس از مرده شان نفرت داشتند. حاال هم 

باز هم كاسه همان كاسه است و » دگرانديشان«بر سرِ دموكراسي و حق 
» خط سبز«آش همان آش. كسي حتي در خارج از كشور حق ندارد از 

فراتر رود و اين درحالي ست كه در ايران شعارهاي صريح و راديكال هم به 
ايد به دست رژيم داد. تو گويي فرياد شنيده مي شود. مي گويند بهانه نب

رژيم براي سركوب هرگز منتظر بهانه بوده است. اينهمه كشته و زخمي و 
  زنداني و ناپديد شده آيا ناشي از بهانه است؟

باري، مبارزه مردمي يعني مبارزهء طبقاتي در جريان عمل، راه را، تئوري 
خود جرأت دهيم و را، پراتيك را نشان خواهد داد. در اين باره هم بايد به 

از قالب خياالت و عادات گذشته بيرون بياييم. مردم يعني آنان كه صاحب 
حيات و حيثيت خويش اند، ارباب خويش هستند. مهم ترين تضمين 
دموكراسي توده اي (كه در آن اكثريت جامعه يعني كارگران و زحمتكشان 

ضد و محرومين قبل از هركس ديگر به حقوق خويش مي رسند) وجود 
قدرت است و اين نه فالن حزب يا شخصيت... بلكه حضور متشكل مردم در 
انجمن ها، شوراها و انواع سازمانيابي هايي ست كه خود صالح مي دانند و 
امور ريز و درشت، كوتاه مدت يا درازمدت خود را در آنها به بحث جمعي 

يست. هيچ مي گذارند و تصميم مي گيرند. هيچ نوع سازمانيابي آيهء قرآن ن
يك از تجاربي كه در زرادخانهء جنبش هاي آزادي و برابري وجود دارد 
دورانداختني نيست. بسته به موقعيت و توازن نيروها و شرايط تاريخي مي 
تواند به كار آيد. مهم اين است كه راه ابتكار باز باشد. شك نيست كه بدون 

تي از باالترين تشكل كاري به سامان نمي رسد. در حالي كه دشمن طبقا
ارگان هاي سازماني برخوردار است مسلم است كه توده هاي كار و زحمت 
نيز بايد از تشكل مناسبي كه خود صالح مي دانند برخوردار باشند. جنبش 
توده اي و مبارزهء طبقاتي ست كه ابتكارهاي تشكيالتي را نيز شكوفا مي 

مي آيد سر  كند. در چنين حالتي ست كه در موقعيت هايي كه پيش
گير نمي كنيم و بديل مناسب سر برخواهد » تحريم يا شركت«دوراهي 

  آورد. 
رهبران «كه به صورت بيماري » خود رهبربيني«يك نكته هم در بارهء 

بيمار آن را دامن مي زنند عرض مي » رهبرجويان«درآمده و » خودگمارده
ه نو را فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر ـ سخن نو آر ك«كنم كه: 

مبارزات جاري در ايران را كه ادامهء سال هاي گذشته ». حالوتي ست دگر
است و در مبارزهء بي امان طبقاتي ريشه دارد جدي بگيريم. بگذاريم توده 

را به صاحبانش ...» سبز و «سقف » به عرش هجوم برند«هاي به جان آمده 
تجربه اي نوين از «واگذاريم، بدين اميد و كوشش و آمادگي كه دير يا زود 

در راه باشد و مبارزه اي همه جانبه بدون كوته نظري هاي رايج به » كمون
  پيش رود.  انقالب كار توده ها ست نه دسته اي معين از آنان.

كنيم، و از آنجايي كه  جايي كه در جهان طبقاتي زندگي مي از آن: آرش
ان فعال به عنو -خصوصاٌ در كشورهايي نظير كشور ما -ي مردم همه

ي مردم انتقال  سياسي درگير مسائل اجتماع نيستند و از آن جايي كه همه
توانند دراختيار ديگران قرار دهند و از  نظرات خود را به صورت مكتوب نمي

آن جايي كه براي يك انقالب اجتماعي نياز به پشتيباني اكثريت 
ثريت نياز به كشان است و از آنجايي كه براي پيروزي اين انقالب، اك زحمت

سازماندهي خود دارد و از آن جايي كه براي سازماندهي نياز به حزب هاي 
گوناگون است، و از آنجايي كه همه مردم يك شبه به نياز چنين 

در واقع عناصرآگاه و  -رسند، پس فعالين سياسي سازماندهي و تشكل نمي
عهده دارند. نقش زيادي در اين امر به  -ورزان طبقات مختلف جامعه انديشه

ي طبقاتيِ جاري در جهان، روشنفكرانِ طبقه كارگر و  در اين مبارزه
كشان، در امر سازمانيابي اين طبقه نقش بسزايي دارند. منظور من  زحمت

كه به  ها از كساني نيست كه شما هم به آن اشاره كرده ايد: خود رهبر بين
ر جويانِ بيمار به آن كه رهب اند صورت بيماري رهبرانِ خود گمارده در آمده

هاي نادرست خود  زنند. اين نوع رهبران كه بارها با سياست دامن مي
اند، جايي  كشان ايران زده ي كارگر و زحمت لطمات جبران ناپذيري به طبقه

  هاي اجتماعي امروز ايران ندارند.  در جنبش
از اين رو سئوال آخرم اين است كه با مصاحبه آخر احمدي نژاد و 

هاي موسوي و كروبي و سخنراني رفسنجاني در نماز جمعه،  گيري موضع

انداز اين جنبش اخيرِ بخشي از مردم ايران را، چگونه ارزيابي  شما چشم
  كنيد؟ مي
  

: متأسفانه آمادگي الزم براي پرداختن يا پرداختنِ مجدد به حق شناس
جنبش و  نكاتي كه مطرح كرده ايد ندارم. تنها تصورم را دربارهء چشم انداز

به ويژه از موضع چپ يعني مصالح كارگران و زحمتكشان عرض مي كنم. 
ظاهراً شكاف درون حاكميت به جايي كشيده كه يكي از طرفين بايد 
اطاعت كند يا حذف شود. جنگ بين جناح هاي درون يك حاكميت در 
دنيا نمونه هاي متعدد دارد. ايران هم استثنا نيست. از ميزان تضادهاي 

رژيم اطالع چنداني نداريم تا بتوان در اين باره حدسي زد. اين دعوا درون 
اساساً بر سر لحاف مال است كه مردم اند. همه چيز بستگي به ادامهء مبارزه 
و پيگيري آن دارد. اهميت اين حركت مبارزاتي مردم به حدي ست كه در 

واهيم تاريخ معاصر ايران مرحلهء پيش از اين حركت و پس از اين حركت خ
داشت. اين مدرسه اي ست تاريخي كه حتي اگر به هدف ابتدائي خويش 
يعني باز شدن فضاي اجتماعي و سياسي نرسد يك نسل از مبارزان را 

ساله  30پرورده است. اين حركت كه خود معلول تضادهاي سركوب شدهء 
است به نوبهء خود تضادهاي درون حاكميت را چنان تشديد كرده است كه 

نمي رسد به سادگي قابل سرپوش گذاشتن يا التيام باشد. بستگي  به نظر
به اين دارد كه نيروي بالقوه و بالفعل مبارزاتي و انقالبي جامعه چگونه عمل 
كند و از اين شكاف روزافزون به سود آزادي و برابري استفاده كند. تا كنون 

رون شباهت دارد تا شكاف د (Gava)كار جنبش تا حد زيادي به گوه 
رژيم را افزايش دهد. سزان رژيم  در اين اواخر خوب دست يكديگر را رو 

» نماز وحدت«كرده اند. اين خيلي مهم است. شكاف از آغاز وجود داشت. 
(ملي ـ مذهبي هاي) درون حاكميت نمي » دلسوزان«(خميني) يا پند 

توانست دعواي گرگ ها را بر سر به دندان كشيدن قطعهء بزرگتري از 
از درون » اپوزيسيوني«ت مردم براي هميشه آرام كند. حاال هم رژيم گوش

توبرهء خودش بيرون آورده تا تضادهايش را بر سر چگونگي ادامهء مناسبات 
استثماري حاكم حل كند. مردمي كه بنا به جايگاه طبقاتي، اجتماعي و 
فرهنگي گوناگون خود خواستار تغيير اين مناسبات طبعاً به درجات 

ف هستند به اشكال مختلف آن گوه را كوبيده و سانتي متر، سانتي مختل
متر پيش برده ومي برند. اگر اين شكاف در نتيجهء اقدامات هيستريك و 
تخبط هاي رژيم و استفاده اي كه جنبش از آن مي كند بيشتر شود غول 
با شاخ و دمي كه سي سال است مي شناسيم توان ادامه را از دست خواهد 

م اكنون نيروهاي پرشمار طبقاتي ايران هريك دلو خود را براي داد. ه
برداشتن آب به چاه مي اندازد. از خود مي پرسيم نقش چپ در اين ميان 
چيست؟ منظور ما از چپ چيزي جز موج تغييري كه از اعماق جامعه بر 
مي خيزد، نيست؛ يعني همان كه براي حقوق بخور و نمير عقب افتاده اش، 

ن كار، مسكن، مدرسه و مريضخانه و زايشگاه و حتا قبرستان و براي يافت
اطالع از محل دفن عزيزانش، يافتن اندكي آزادي بيان و اجتماعات و 
ابتدايي ترين حقوقش به عنوان يك آدم زنده، شهروند دائم دچار مشكالت 
الينحل بوده و باز سر فرود نياورده و هزار جور مقاومت از خود نشان داده 

چپ يعني اين. چپ هويتي مستقل از جنبش مردمي ندارد. خواست  است.
آنان براي رهايي، خواستها و مطالبات چپ است. منظور از چپ هيچ گروه 
مخصوصي نيست كه جز نام و ادعا چيزي ندارد و براي شركت در استثمار 
مردم در آينده گوش خوابانده است. منظور ما چپي ست كه ريشه در 

يكاليسم دارد. اين راديكاليسم در تظاهرات و كليهء اقدامات اعماق، در راد
مردمي ــ حتي اگر داراي افقي كمتر از حد مطلوب باشند ــ حضور دارد، 
بي آنكه فراموش كند كه تجربهء گرانبهاي جنبش انقالبي دموكراتيك و 
كمونيستي در ايران و جهان را در عمل و نظر و به نحوي انتقادي و 

كار گيرد نه به قصد سوار شدن بر اريكهء قدرت، بل براي  مبتكرانه به
قدرت گيري ارگانهاي مردمي به نحوي كه از اشتباهات و خطاهاي گذشته 
در امان باشد. وظيفهء عنصر آگاه كه مي گوييد همانا ارائهء تجارب و 

بلكه همسان » عنصر آگاه«تحليل ها و پيشنهادها ست نه در جايگاه واالي 
عمل در مبارزه شركت دارند. اين را هم بگويم كه تنها در ميدان ديگران كه 

  مبارزات مردمي ست كه صحت يا سقم اين پيشنهادها محك مي خورد.
باري، وظيفهء چپ، فقط چپ بودن است. دنباله روي از نيروهاي 

استثمارگر جامعه نيست. نيروي راست در جامعه مگر چالق است كه 
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شد كه ما برويم به كمك سبز و زرد و ...؟ چپ نياز داشته با» كمك«به 
جنبش راديكال مردمي نبايد به بيراههء دنباله روي از امواجي بيفتد كه 
بورژوازي هار و سيري ناپذير در جامعه راه مي اندازد. كساني كه خود را از 
چپ تلقي مي كنند و گمان مي كنند در همراهي با راست براي خود 

مي كنند در جهل مركب بسر مي برند و  منفذي جهت تنفس دست و پا
جز شكست نصيبي نخواهند برد. اين عبارت انجيل به عنوان يك حكمت و 

انسان را چه حاصل كه دنيايي را « تجربهء انساني درخور يادآوري ست كه 
  ).26، 9(لوقا، » ببرد و خود را ببازد
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  گفت و گوي آرش با فريبرز سنجري 
  ؟چرا ،بوديد؟ شركت در انتخابات يا تحريم گرايشو كدام : شما جزآرش

  
با توجه به اين واقعيت كه در زير سلطه جمهوري  :فريبرز سنجري

كه كمترين نمودار  -اسالمي ملزومات يك انتخابات با موازين دمكراتيك 
    وجود ندارد. - آن آزادي تشكل و اجتماعات،آزادي مطبوعات و... مي باشد 

ينكه تجربه نشان داده كه در سيستم انتخاباتي جمهوري با توجه به ا
اسالمي حتي به مردم اجازه داده نمي شود تا از ميان كانديد هائي كه 

اثبات پاي بندي شان  "شوراي نگهبان"شرط تائيد كانديداتوريشان بوسيله 
  مي باشد، فرد مورد نظر خود را انتخاب نمايند.  "واليت مطلقه فقيه"به 

ه اينكه همواره اين باال ترين ارگانها و مقامات جمهوري اسالمي با توجه ب
  هستند كه تعيين مي كنند نام چه كسي به مثابه برنده انتخابات اعالم شود.

تحريم فعال شعبده بازي اي كه نام انتخابات به آن داده اند  را بهترين 
  روش مقابله با ترفند هاي جمهوري اسالمي  دانسته و مي دانم.

عيت اين است كه آنچه براي جمهوري اسالمي درشعبده بازي هاي واق
انتخاباتي اش حائز اهميت است نه راي و اراده مردم بلكه صرفا  نمايش 

شركت آنها در چنين بالماسكه هائي است. گردانندگان جمهوري اسالمي  
با توسل به چنين نمايشاتي مي كوشند چهره كريه خود را بزك كرده و 

دمي شان را داراي پايگاه مردمي و مشروعيت جلوه دهند. نظام ضد مر
درست به اين خاطر است كه وزارت كشور همواره با تقلب و راي سازي و 

جمهوري اسالمي را به جاي انتخاب  "انتخاب اصلح "بازي با ارقام و آمار،
مردم جا مي زند . اين ها اساس داليلي هستند كه من بر مبناي آنها 

بات دور دهم رياست جمهوري را نادرست دانسته و بر اين شركت در انتصا
باورم كه تحريم فعال بهترين روش برخورد با شعبده بازي انتخاباتي 

  جمهوري اسالمي بوده و مي باشد.
: به نظر شما دليل شركت عظيم مردم در اين انتخابات و بوجود آرش

  آمدن چنين جنبش توده اي عظيم چيست؟
يم را جهت توصيف حد شركت مردم در اين گر چه صفت عظ :سنجري

مي دانم اما انكار نمي شود كرد كه شركت  "عظيم"انتخابات بيش از اندازه 
مردم در انتخابات دور دهم رياست جمهوري نسبت به انتخابات قبلي 

ولي فقيه "خيلي بيشتربود. اين تاكيد را به اين دليل ضروري مي دانم كه 
درصد واجدين حق راي را در  85بيش از ارتجاع حاكم ادعاي شركت  "

اين انتخابات نموده است و با تجربه اي كه از سيستم انتخاباتي جمهوري 
اسالمي داريم شك نبايد كرد كه خامنه اي جهت پيشبرد اهداف فريبكارانه 
خود بازهم آمار سازي كرده و طبق معمول دروغ مي گويد. آنهم در 

مي كنند كه  آمارتعداد شركت  هايشان اعتراف "خودي"شرايطي كه 
مي  3كنندگان و آراي داده شده در انتخابات جهت اعالم عمومي ضربدر 

شده است. از اين دروغگوئي كه ذاتي سردمداران متقلب جمهوري اسالمي 
است بگذريم، بخشي از مردم در اين دوره در بستر اوج گيري تضاد هاي 

ونه  -زندگي اسارتبار خود دروني هيئت حاكمه و به اميد بهبود شرايط 
آنطور كه جلوه داده مي شود بخاطر آن كه موسوي را تافته جدابافته اي از 

در مضحكه انتخاباتي شركت كردند و   -رژيم جمهوري اسالمي ميدانستند
دليل آن را بطور خالصه مي توان درخشم و  نفرت اكثريت شركت 

انه حاكم بر جامعه و به كنندگان و اكثريت مردم رنجديده  از شرايط ظالم
خصوص نفرت جوانان از سياستهاي دارودسته احمدي نژ اد جستجو نمود. 
در حقيقت خشم و نفرت مردم از رژيم  به دليل اوج گيري تضاد هاي 

  دروني هيئت حاكمه در جريان انتخابات امكان بروز وسيع يافت . 
هفته مانده به واقعيت را بخواهيم فضاي انتخابات در سراسر كشور تا دو 

موعد آن اتفاقا خيلي سرد بود. اين امر آنقدر برجسته بود كه اكثر گزارشات 
خبري از عدم تمايل اكثريت مردم نسبت به شركت در مضحكه انتخابات 
خبر مي دادند، و حتي برخي از گرايشات دروني بورژوازي حاكم نيز از عدم 

بود كه دست  شركت در اين انتخابات صحبت مي كردند. در اينجا
اندركاران جمهوري اسالمي با مشاهده فضا و وضع موجود، جهت گرم 
كردن تنور تبليغات انتخاباتي، به تاكتيك هاي جديدي متوسل شدند كه 
البته هم تازگي داشت و هم واقعا موثر واقع شد و تنور انتخابات را حسابي 

خودشان  گرم كرد البته آنها تصور درستي از شدت تضاد هاي مردم با
نداشتند در نتيجه تنور را آنقدر گرم كردندكه ولي فقيه در آن سوخت و 

  همه حساب و كتابهاي بيت رهبري به هم ريخت. 
ميدانيم كه  دولت احمدي نژاد جهت سركوب مبارزات مردم و مرعوب 
ساختن آنان تحت عنوان تامين امنيت اجتماعي در كوچكترين مسائل 

و گشت هاي خياباني به بهانه هاي مسخره  شخصي مردم دخالت مي كرد.
دختران و پسران جوان را دستگير و اذيت مي كردند با اين حال براي گرم 
كردن تنور انتخابات سردمداران نظام تصميم گرفتند كه براي حدود دو 
هفته از نيروي سركوب خود بخواهند كه با شدت گذشته مزاحم مردم 

وص جوانان امكان داد كه به بهانه تبليغات نشوند. اين امر به مردم و به خص
انتخاباتي تا حدي نفس بكشند . از سوي ديگر مناظره هاي تلويزيوني و 
برخورد هاي افشاگرانه كانديداها نسبت به حيف و ميل هاي ايادي 
جمهوري اسالمي  فضا را بيشتر شكست و طرفداران كانديدا ها را در 

ر چنين شرايطي اعالم پيروزي احمدي خيابانها در مقابل هم قرار داد. د
نژاد جرقه اي بود كه آتش خشم و نفرت  مردم را نسبت به وضع نكبت بار 

  موجود تحت سلطه جمهوري اسالمي  شعله ورساخت. 
واقعيت اين است كه خيزش خرداد ماه مردم غرش رعد در آسمان بي ابر 

ادهاي موجود در نبود. اگر مردم براي چنين قيامي  آماده نبودند، اگر تض
جامعه در شرايط قبل از انتخابات تا حد انفجار رشد نكرده بودند، حتي 
تقلب آشكار  وزارت كشور، مردم را در چنين ابعادي به خيابان نمي كشاند. 
اگر نياز هاي عيني مردم نبود امكان نداشت كه مردم در شرايط سلطه 

ه چنين خيزش شديد ديكتاتوري و تهديد هاي آشكار هيئت حاكمه، ب
بزرگي اقدام كنند. به واقع اين واقعيت دهشتناك شرايط زندگي توده هاي 

سال گذشته بود كه باعث خيزش آنها شد. آنها به  30ستمديده ايران در 
اين دليل از پتانسيل عظيم خيزشي بر خوردار بودند. اين پتانسيل كه در 

اي بود تا به  پشت سد ديكتاتوري و سركوب جمع شده بود دنبال روزنه
بيرون ريخته شده و در سد خفقان شكاف ايجاد كند . فضاي انتخاباتي 
خرداد ماه و تقلب آشكار بيت رهبري بهانه الزم را براي آنان  فراهم نمود. 

شاهد يكي از بزرگترين خيزش  88به همين دليل هم جهانيان  در خرداد 
  مي شدند. هاي مردمي در طول سالهاي طوالني سلطه جمهوري اسال

آرش: براي من، ابهامي پيش آمد كه مايلم آن را كمي بشكافيد. در 
وجود پتانسيل عظيم خيزش «تان ضمن اين كه به حق  انتهاي پاسخ
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را كه پاسخي » وجود نيازهاي عيني مردم«و هم چنين » در ميان مردم
اند را دليل توده اي شدن جنبش بعد از انتخابات مي ناميد، و در  نيافته

دانيد و معتقديد تا دو  نمي» عظيم«الي كه در ابتداي پاسختان آن را ح
هفته پيش از انتخابات فضا سرد بود  و اين خود رژيم بود كه آتشي بر 
معركه آورد كه دامن خودش را گرفت. ممكن است اين نكته را كمي روشن 

شود » آسمان چنان ابري«تر كنيد كه آيا ممكن است در عرض دو هفته 
  نين سيلي ببارد؟  كه چ

نظامي  -ضمن اين كه من معتقدم با پيروزيِ توأم با تقلبِ جناح امنيتي
ي نهم رياست جمهوري، جناح قالب مصمم بر ايجاد تغييرات  در دوره

و طرد كامل اصالح طلبانِ » جمهوري اسالمي«تر در مباني  اساسيِ سنتي
ود. به همين ي روحانيت ب حكومتي و بخشي از سركردگانِ شناخته شده

  خاطر روشن بود كه از صندوق انتخابات، احمدي نژاد بيرون خواهد آمد.
  -كنند البته مردمي كه اكثراٌ مثل ما فكر نمي - حال، به نظر شما اگر مردم

توانستند به  كردند، مي در موضع تحريم بودند، و در انتخابات شركت نمي
  اندازند؟ را به راه بهانه تقلبِ بزرگ صورت گرفته شده، چنين جنبشي

باقي  "ابهام"پاسخ: اگر به سوال و جواب قبلي رجوع كنيد جائي براي 
دليل شركت عظيم مردم در اين "نمي ماند. شما سوال كرده بوديد كه 

صفت عظيم را جهت "چيست و من پاسخ داده بودم كه  "انتخابات 
مي  "عظيم"توصيف حد شركت مردم در اين انتخابات بيش از اندازه 

.  تاكيد هم كرده بودم كه چون خامنه اي به دروغ مدعي است كه "دانم
درصد واجدين حق راي در اين انتخابات شركت كرده اند، از نظر من  85

كه شما بكار برده بوديد توصيف گردرست  حد شركت  "عظيم"صفت 
با حد شركت  مردم در اين انتخابات نيست.  بنابراين اين بحث در رابطه

مطرح شده است ونه در رابطه با خيزش عظيم مردم ر انتخابات مردم د
كه همانطور كه مي دانيم بعد از پايان انتخابات و اعالم نتايج آن رخ داد . 

بود ولي عظيم مردم از نظر من  خيزشپس بار ديگر تاكيد كنم كه 
را در مورد  "عظيم"شركت مردم در انتخابات آن حد نبود كه بتوان كلمه 

برد،هر چند بر اين باورم كه تعدادشركت كنندگان در انتخابات  آن بكار
  اخير به نسبت قبل بسيار زياد بود.

در ضمن من در پاسخ به سوال قبلي شما تاكيد كرده بودم كه خيزش 
. ولي باز شما سوال مي "غرش رعد در آسمان بي ابر نبود"مردمي اخير 

چنان ابري شود كه  كنيد كه آيا ممكن است كه در عرض دوهفته آسمان
چنين سيلي ببارد؟ خوب باز هم اگر كمي دقت كنيد مي بينيد كه اتفاقا 
دليل استفاده من از تمثيل فوق اين بود كه نشان دهم زمينه هائي وجود 
داشت كه غرش چنان عظيمي يعني جنبش اخير توده ها را بوجود آورد. 

براي چنين  يعني اين جنبش داراي زمينه هاي عيني است. اگر مردم
خيزشي آمادگي نداشتند و اگر نياز هاي عيني، چنين امري را ايجاب 

  كه حتي از باران شديد هم خبري نمي شد. "سيل "نكرده بود، نه 
كمي روشن تر توضيح دهم، در زير سلطه ضد مردمي جمهوري اسالمي، 
فقر و فالكت،بيكاري و فحشا، تبعيض و فساد وسركوب چنان ابعاد وسيعي 

خود گرفته كه منجر به تمركز نفرت و خشم شديد مردم از جمهوري به 
اسالمي گشته است. اگر چنين نفرت و خشمي وجود نداشت، آنها هيچوقت 

را  -كه البته ويژگي اين انتخابات مشخص هم نيست  -تقلب در انتخابات
بهانه اعتراض و خيزش خود نمي كردند. اگر كسي مي خواهد بداند كه چرا 

خيابانها ريختند و عليرغم تهديد هاي خامنه اي و تاكيد هاي  مردم به
، عكس هاي ديكتاتور را به آتش كشيدند و "قانوني "موسوي بر اعتراض

زمين را زير پاي حاكمان جنايتكار جمهوري اسالمي به لرزه در آوردند،  
بايد به آنچه در كارخانه ها ، روستا ها و حاشيه شهر ها مي گذرد نگاهي 

طبقاتي اي كه جمهوري اسالمي با دارو  "عظيم"ازد. بايد فاصله بيند
شكنجه به حفاظت از آن مي پردازد را ببيند. اتفاقاً درست درك چنين 
واقعيت هائي است كه نشان مي دهد كه چرا چريكهاي فدائي خلق همواره 
تاكيد دارند كه روبناي نظام حاكم بر ايران جز ديكتاتوري نمي تواند باشد 

كنوني به قول مهندس  "اصالح طلبان"را در چنين استبدادي وقتيكه و چ
  بازرگان باران مي خواهند سيل جاري مي شود!

در قسمت آخر سوال كرده ايد كه اگر مردم انتخابات را تحريم كرده 
صورت گرفته چنين جنبشي  "بهانه تقلب بزرگ"بودند آيا مي توانستند به 

ويم كه اوال وقتيكه مي پذيريم كه تقلب راه بيندازند. در پاسخ بايد بگ

اي براي رها شدن پتانسيل اعتراضي مردم بود، پس  "بهانه"درانتخابات 
بايد  قبول كنيم كه جامعه آبستن چنين خيزشهائي بود.  به همين دليل 

ي مي توانست دستاويز سرريز شدن اين پتانسيل اعتراضي  "چيز"هم هر 
ه بهانه انتخابات شروع شد، با اين توجيه شود. بنابراين چون خيزش اخير ب

نمي توان خواست تحريم  انتخابات را خواستي نادرست و غير واقعي 
قلمداد كرد و برعكس مدعي شد كه شركت در انتخابات، كار درستي بود . 
ثانيا مگرآن كساني كه مردم را به شركت در انتخابات دعوت مي كردند از 

ر به تقلب آنچناني دست زده و مردم در پيش مي دانستند كه وزارت كشو
اعتراض به آن  به خيابانها خواهند ريخت؟ ثالثا  چه كسي گفته كه مردمي 

خرداد عليرغم تهديدات خامنه اي به خيابانها ريختند و آن  30كه در 
صحنه هاي پر شور را در خيابانهاي تهران شكل دادند و در جنگ و گريز 

ي از خود نشان دادند كه جهانيان را به خياباني چنان جسارت و شهامت
تحسين واداشت، همه در انتخابات شركت كرده و صرفا جهت اعتراض به 
دزديده شدن راي شان به خيابان آمده بودند؟ آيا آنها زير رگبار مسلسل 
هاي مزدوران مسلح رژيم براي پس گرفتن رايشان دست به تظاهرات 

اعترف مي كند كه وي مردم را زدند؟ آنهم در شرايطي كه موسوي خود 
جهت اعتراض به خيابانها دعوت نكرده بود . رابعا  حتما شما هم مثل من 
تصوير زن مبارزي را در تظاهرات تهران ديده ايد كه پالكاردي بدست 

من راي ندادم و نيامده ام كه رايم را "گرفته بود كه در آن نوشته شده بود 
در مورد چنين كساني  "نم  آمده امپس بگيرم. من براي  پس گرفتن ميه

كه اتفاقا جزء اكثريت مردم رنج ديده اي هستند كه برخورد درست به 
   مضحكه انتخاباتي رژيم را تحريم آن مي دانستند چه مي گوئيد؟

با اين توضيحات فكر نمي كنم جايز باشد كه با توسل به خيزش عظيمي 
يچ كس هم آنرا پيش بيني كه بعد از اعالم نتايج انتخابات رخ داد  و ه

نكرده بود، مدعي شد كه تحريم انتخابات نادرست و شركت در انتخابات 
درست و اصولي بود! از سوي ديگر مگر يكي از دالئل اصلي تحريم 
كنندگان اين شعبده بازي انتخاباتي اين نبود كه در سيستم انتخاباتي 

و تنها چيزي  آراي مردم فاقد هر گونه ارزشي بودهجمهوري اسالمي ،
كه در اين نمايش مسخره براي سردمداران جمهوري اسالمي اهميت دارد 

راي "شركت مردم در اين انتخابات مي باشد!آيا شعارمردمي  نمايش همانا
جز به معناي توده اي شدن همين  "ما را دزديدن ، حاال با آن پز ميدن

آنجا نكشيد كه  نظر نمي باشد؟  آيا در اين مضحكه انتخاباتي كارتقلب به
التزام "يعني كساني كه  - سه تن از كانديداهاي مورد تائيد شوراي نگهبان

با  -از سوي اين شورا تائيد شده بود  "واليت مطلقه فقيه"شان به  "عملي
دليل و مدرك اعالم كردند كه نتيجه انتخابات حاصل تقلب در آراء مردم و 

يل هم  فاقد وجاهت قانوني مي ناديده گرفتن اراده آنها بوده وبه همين دل
باشد و برخي از آنها ازجهت توصيف انتخابات مزبورحتي از عبارات  

انتصابات حكومتي سخن گفتند! آ آنچه كه  "مهندسي"و  "شعبده بازي"
در اين انتخابات اتفاق افتاد ويژگي خاص آن نبود. بر عكس اين مورد نيز 

تي جمهوري اسالمي است. با نشان داد كه تقلب جزء ذاتي سيستم انتخابا
اينكه اين پاسخم به سوال شما  كمي طوالني شد اما اجازه بدهيد كه اين 
نكته را هم بگويم كه اصالح طلبان حكومتي و غير حكومتي سخت در 
تالش اند تا مبارزه مردم ما را در چهارچوب انتخابات انجام شده محدود 

هند اما اين امر فرسنگها با ساخته و در همين چارچوب نيز آن را توضيح د
واقعيت آنچه در خيابانها گذشت فاصله دارد. واقعيت اينستكه تقلب در 
انتخابات تنها بهانه اي براي فوران خشم مردم رنجديده ما بود و اگر اين 
خشم به بهانه انتخابات منفجر نمي شد دير يا زود به بهانه ديگري خود را 

مي كرد.  شك نكنيد كه چهارچوب  نشان داده و همگان را شگفت زده
بروز خشم فروخفته مردم رنجديده ايران هر چه از تاثيرات جناح هاي 
دروني هيئت حاكمه دور تر باشد نظام ظالمانه حاكم را بطور  ريشه اي تر 

  ي آماج ضربات خود قرار خواهد داد.
كه البته به گونه ما فكر  -: به نظر من، اكثريت مردم ايران آرش

خواهند؛ در واقع خواهان  رژيم جمهوري اسالمي را نمي - كنند نمي
سرنگوني آن هستند. و يكي از نقاط اصلي اشتراك روشنفكران چپ در 

است.   اپوزيسيون خارج از كشور با اين اكثريت مردم ايران، در همين نكته
هاي سركوبِ رژيم، امكانِ ابراز علني اين  و اين اكثر مردم، با وجود ارگان

هاي بوجود آمده در  خود را در جامعه ندارد. بر همين اساس از فضا نظر
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ايران و يا حتا فضاهايي كه خود رژيم براي سوءاستفادهاي سياسي بوجود 
كنند تا تنفر و خشم خود را از اين رژيم اسالمي، نشان  آورد، استفاده مي مي

ژيم سياه هاي خود را براي مقابله با ر ها تاكتيك دهند. بر اين اساس آن
  گزينند.  اسالمي برمي

در حالي كه وظيفه روشنفكران چپ و دموكرات در خارج از كشور افشاي 
ي مردم ايران است.  ترفندهاي رژيم و فرياد صداي در گلو خفه شده

ي رياست جمهوري و افشاي غير  بنابراين تحريم انتخابات دهمين دوره
ي اكثريت مردم داخل ايران،  دموكراتيك و غيرقانوني بودن آن، نه وظيفه

  ترين وظايف ما  تبعيديان بوده است. بلكه، يكي از اصلي
هاي مبارزه خود با رژيم را انتخاب  پس اين حق مردم است كه شيوه 

كنند. به همين دليل تحريم يا  كنند. زيرا هزينه آن را نيز خود پرداخت مي
هاي مخالف رژيم شركت در انتخابات اكثريت مردم، حركتي است كه نيرو

  در خارج از كشور، در شرايطي نيستند كه بتوانند الگوي خوبي براي آن ها باشند.
 از طرفي، نبود هيچ تحرك و حضور سياسيِ نيروهاي چپ و دموكرات

غير از دو جريان سياسي در كُردستان  -خارج از كشور در داخل ايران
روهاي اصالح طلب باعث شده است كه ني -ايران: حزب دموكرات و كومله

درون و بيرون حكومت در داخل ايران رهبري و سازماندهي جنبش را در 
  دست بگيرند.

به نظر شما سازمان ها و افراد طرفدار سوسياليسم كه در  خارج از كشور 
هستند، توانايي اين را دارند كه به مردم ايران و به طرفداران سوسياليسم 

  د؟داخل ايران ، رهنمود سياسي بدهن
  

: شما همراه با طرح سوال تان توضيحاتي داده ايد كه به باور من سنجري
خود جاي بحث دارند.  اما از آنجا كه از من خواسته ايد كوتاه پاسخ دهم 
به همين دليل به مسائل مختلفي كه توضيحات شما ايجاب مي كند، نمي 

طور پردازم،  هرچند قبل از پاسخ به سوال اصلي، ضروري است حداقل ب
نيروهاي "خالصه به دو نكته اشاره كنم : اوال در واقعيت و به باور من 

اصالح طلب درون و بيرون حكومت در داخل ايران رهبري و سازماندهي 
را در دست ندارند و اين بزرگترين اشتباهي است كه اين روز ها  "جنبش

خيلي ها مرتكب مي شوند. اين درست است كه اصالح طلبان حكومتي با 
همياري رسانه هاي امپرياليستي مي كوشند چنين جلوه دهند كه رهبري 
جنبش در دست آنهاست و حتي برخي موسوي را رهبر اين خيزش عظيم  

اعتراضات و مبارزات مردم ما، جا مي زنند اما واقعيت اين است كه 
اين نيرو ها و افراد هم حداكثر   خود به خودي و بدون رهبري است.

در چهارچوب ا مي دوند تا شايد بتوانند مبارزات آنها را بدنبال توده ه
ثانيا شما به اختالفات دروني هيئت حاكمه محدود و به هرز ببرند. 

بين آنچه مردم به طور خودبخودي در ايران انجام مي   شكل نادرستي
دهند و وظيفه اي كه نيروهاي چپ و دموكرات (چه در داخل يا خارج 

آنان دارند فاصله و تقابل ايجاد مي كنيد. بحث بر ايران باشند) در قبال 
(خط تأكيد از من است) نيست. "اكثريت مردم داخل ايراني  وظيفه"سر

مردم ستمديده ما يعني اكثريت آحاد جامعه، در شرايط فقدان يك رهبري 
از طرف  "وظيفه"مورد قبول خود در جامعه، بدون اين كه منتظر تعيين 

خودشان بر مبناي آگاهي خود عمل مي كنند. بر كسي يا نيروئي باشند، 
همين اساس بود كه آنها در ابتدا گرايشي به شركت در انتخابات فرمايشي 
را نداشته و وسيعاً  نسبت به آن بي اعتنا بودند. اما، بايد ديد كه نيروهاي 
سياسي چه نقشي در اين زمينه داشتند! در داخل، جناح هاي دروني 

هائي از اصالح طلبان حكومتي به عنوان يك نيروي  حكومت از جمله بخش
سياسي، سعي كردند روي مردم تأثير گذاشته و آنها را به پاي صندوق هاي 
رأي بكشانند. عكس اين كار را برخي از نيروهاي سياسي از جمله 
چريكهاي فدائي خلق كه معتقدند درسيستم انتخاباتي جمهوري اسالمي 

ر خارج انجام دادند و تا حدي كه مي راي مردم فاقد ارزش است، د
ترين  توانستند صدايشان را به مردم برسانند به آنها گفتند كه تحريم درست

برخورد به مضحكه انتخاباتي رژيم است، و تالش كردند تا مردم فريب 
تبليغات رياكارانه جمهوري اسالمي را نخورند. بنابراين نيروهاي سياسي با 

چه غير انقالبي) در واقعيت امر در جامعه نقش  هر ماهيتي (چه انقالبي،
ايفاء مي كنند. آيا بحث اين است كه نيروهاي سياسي در خارج حق چنين 

از جناح هاي  -كاري را نداشتند و فقط نيروهائي كه در داخل هستند

حق نظر دادن در مورد مسايل مردم  - حكومتي گرفته تا هر نيروي ديگري
هاي مبارزه خود  اين حق مردم است كه شيوه"ماً ايران را دارند؟ چرا؟ مسل
ولي نيروهاي سياسي هم چه كسي بخواهد و يا  "با رژيم را انتخاب كنند

نخواهد در مورد همين موضوع نظر مي دهند و سعي مي كنند مردم نظر 
آنها را بپذيرند. مثالً به نظر من يك نيروي سياسي كه واقعاً طرفدار اكثريت 

توده هائي كه در مقابل وحشيگري نيروهاي نظامي از  مردم است از عمل
اين را حق مردم مي داند كه خود دفاع مي كنند، پشتيباني مي نمايد و 

اما، نيروهاي چنين شيوه مبارزه اي را با دشمنانش انتخاب مي كنند. 
سياسي ديگري هم هستند( چه در داخل و چه در خارج) كه چنين حقي 

در نتيجه آنها هم نظر خود را به مردم گفته  براي مردم قايل نيستند.
وحتماً هم  سعي مي كنند كه مردم نظر آنها را پذيرفته و بر مبناي آن به 

  دفاع از خود بر نخيزند و مثالً در مقابل گلوله، به سركوبگران خود گل بدهند.
به طور كلي، اين امر كه توده ها از چه سطح از آگاهي برخورد باشند و  

خودبخودي چه بكنند، نافي وظيفه اي نيست كه نيروهاي چپ و به طور 
 "اما در مورد سوال مشخص شما كه آيا  دموكرات در مقابل مردم دارند.

سازمان ها و افراد طرفدار سوسياليسم كه در  خارج از كشور هستند، 
توانايي اين را دارند كه به مردم ايران و به طرفداران سوسياليسم داخل 

بايد بگويم كه اين برمي گردد به اينكه  "هنمود سياسي بدهندايران، ر
چيست. نيروهاي سياسي در خارج از كشور  "رهنمود سياسي  "درك ما از

در مورد تعيين اين يا آن تاكتيك روز و كارهاي عملي مشخصي كه 
رهنمود دادن در مورد آنها مستلزم حضور در محل و شناخت عيني عوامل 

نبايد رهنمود بدهند، چون قادر به اين امر نيستند. اما گوناگون مي باشد، 
اين برخورد كه اين نيروها چون در خارج هستند اساساً حق دادن هيچ 

را ندارند بسيار انحرافي بوده و به معني بي وظيفه  "رهنمود سياسي"
كردن آنهاست. مثالً آيا نيروهاي سياسي در خارج از كشور حق دادن 

بات را ندارند؟ آيا محق نيستند خواستار آزادي همه رهنمود تحريم انتخا
زندانيان سياسي بشوند؟ آيا وقتي با تحليل از وضعيت جامعه و شرايط 

كه تأكيد بر ضرورت سياسي مشخص كنوني به اين نتيجه مي رسند 
سرنگوني جمهوري اسالمي، امروز براي جنبش از اهميت حياتي 

ود در ميان بگذارند؟ آيا اين نيروها ، نبايد آن را با مردم خبرخوردار است
چون در خارج از كشور به سر مي برند، حق دادن رهنمود سياسي در 
چنين اشكال كلي را هم ندارند و چنين حقي را تنها و تنها بايد براي 
نيروهاي سياسي اي قايل شد كه در داخل ايران هستند؟ و مثالً در شرايط 

ها دانست كه با همه وجود  "سبز"حق كنوني بايد رهنمود سياسي دادن را 
از راديكاليزه شدن جنبش جلوگيري مي كنند؟ همانطور كه اشاره كردم، 

  اين يك برخورد انحرافي است.
اگر اين درست است كه از خارج از كشور نمي شود براي مثال  اشكال  

طرفداران "مشخص تشكل كارگران و يا فالن اقدام عملي مشخص 
ل كشور را تعيين نمود، اين نيز نادرست است كه در داخ "سوسياليسم

را بطور كلي  "رهنمود سياسي"بخواهيم به خاطر شرايط تبعيد حق دادن 
از سازمانهاي سياسي سلب نموده و از انتقال تجارب مبارزاتي آنها به مردم 
جلوگيري و به اين وسيله آنها را عمال بي وظيفه نمائيم. به هر حال اين 

د در جامعيت خود طرح شود نيازمند  بيشتر نوشتن است بحث اگر بخواه
  اما  چون قرار بر كوتاه نويسي است بحث را در همين جا تمام مي كنم.    

: سئوال آخرم اين است كه با مصاحبه احمدي نژاد و آرش
و  هاي موسوي و كروبي و سخنراني رفسنجاني در نماز جمعه،  گيري موضع

اي و موسوي و خاتمي، ارزيابي شما از  هموضع گيري دوباره خامنسپس 
انداز جنبش  مردم ايران  شكاف بوجودآمده در درون حاكميت و چشم

  چيست؟
 
برده برخي از چهره هاي جمهوري اسالمي نام از در اين سوال  :سنجري   

بدون رجوع داده شده پاسخ دهنده به مواضع و سخنان آنها  شده و سپس
ها و موضع گيري هاي  دام قسمت از حرفك كه منظورشود اينكه اشاره 

اين امر بناگزير كار پاسخ را با حدس و گمان مواجه مي  هرچند آنهاست.
مستقيما مي  كند، ولي از آنجا كه قصد چون و چرا در خود سوال را ندارم

را چگونه  "شكاف بوجود آمده در درون حاكميت"روم سر اين بحث كه 
  دارم. "م انداز جنبش مردم ايران چش"اي از  مي بينم و چه ارزيابي
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شكي نيست كه تضاد هاي دروني طبقه حاكمه شديدا اوج گرفته است. 
قبل از انتخابات و در جريان مناظره هاي تلويزيوني شاهد افشاگريهاي 

ديگر بوديم و بعد از انتخابات و م از ه دسته بنديهاي مختلف حاكميت
در اعالم به  "ولي فقيه"دستپاچگي دسته احمدي نژاد و  و تقلب بزرگ دار

بقيه كانديداها زير بار اين امر نرفته و ديديم كه  اصطالح پيروزي او، ما باز
در شرايط رشد موسوي و كروبي از تقلب در انتخابات سخن گفته و حتي 

با اعالم نتايج انتخابات و انتخابات شدند.  "ابطال"خواستار  جنبش مردم،
دارو دسته ا به بهانه اعتراض به تقلب در انتخابات، ريختن مردم به خيابانه

موسوي و كروبي را سياستهاي سركوبگرانه خود، احمدي نژاد جهت توجيه 
وابستگان جبهه تعدادي از  كرده ومتهم  "انقالب مخملي"به راه انداختن  

را دستگير و حتي مشاركت اسالمي و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 
مجبور به حضور در شو هاي بي ارزش و نخ نما شده برخي از آنها را 
عليرغم شاهد بوديم كه بعد از خيزش بزرگ مردم هم تلويزيوني كردند. 

خرداد باز هم خاتمي از  22تاكيد خامنه اي مبني بر صحت انتخابات 
كار به آنجا كشيده كه روزنامه كيهان گفت و ضرورت رفراندم سخن 

ي (كه مي كوشند بر موج وي و كروبشريعتمداري خواهان محاكمه موس
به اعتراضات مردمي سوار شده و از اين طريق خط خود را پيش ببرند) 

  . داخير ش "اغتشاشات "مثابه مسببين 
رشد تضاد هاي دروني طبقه حاكمه دقيقا انعكاسي از همه اين رويدادها 

  .مي باشد
مي واقعيت اين است كه قدمت تضاد هاي درون حاكميت جمهوري اسال

سال گذشته روزي نبوده كه  30با عمر ننگين اين رژيم همسان است و در 
ما شاهد در گيريهاي جناح هاي دروني اين رژيم نبوده باشيم .از دعواي 
بهشتي و بازرگان تا اختالفات حزب جمهور اسالمي با بني صدر، دعوا هاي 
 خط امام با حجتيه وبعد ها هم بر كناري منتظري كه رسما جانشين
خميني تلقي مي شد. خالصه در اين سالها روزي نبوده كه باالئيها به هم 
دندان نشان ندهند و همديگر را جهت حفظ نظام حابرانه موجود و منافع 
دارو دسته خود آماج ضربات گاه مرگبار قرار ندهند. در سالهاي اخير هم 

 "راياناصول گ"با  "اصالح طلبان"اين اختالفات عمدتاً در دعواهاي بين 
وامروز بطور مشخص در دعواي احمدي نژاد با موسوي انعكاس عمومي 

يافته است. اما به باور من امروز، مسئله مبرم نه پذيرش صرف وجود اين  
تضاد ها و يا حتي تائيد شدت گيري آنها بلكه درك جايگاه واقعي آنها در 

سفانه سير مبارزات مردم ماست. تجربه گذشته حاكي از آن است كه متا
درك نادرستي از چگونگي استفاده از اختالفات دروني رژيم جهت گسترش 
جنبش مردم، در ميان نيروهاي سياسي ايران وجود دارد. برخي از نيروها 
به جاي استفاده از اين اختالفات و تشديد آنها به دنباله روي از يك جناح 

يم كه كساني و تقويت آن در مقابل ديگري مي پرداختند و امروز هم شاهد
دم مي زدند و چنان از ضرورت جدائي دين  "سكوالريسم"كه تا ديروز از 

از دولت سخن مي گفتند كه خيلي ها باورشان شده بود كه اينها ديگر 
فريب جناح هاي مذهبي را نخواهند خورد، امروز يكباره به زير پرچم سبز 

شرايطي كه  اسالمي موسوي رفته اند. بنابراين مسئله اين است كه در 
اصالح طلبان حكومتي مي كوشند انرژي انقالبي مردم ما را در چهارچوب 
تضاد هاي دروني طبقه حاكمه محصور كرده و به هرز دهند، در شرايطي 
كه تبليغات اصالح طلبان بطور واقعي عده اي را فريب داده و به دنباله 

نه استفاده از اسالمي  واداشته و عده اي باز به بها "بيرق سبز"روي از 
اختالفات اردوي دشمن به رقاصي در بساط اصالح طلبان حكومتي 
پرداخته و در اين زمينه تا آنجا پيش رفته اند كه حتي از سر داده شدن 

در خارج از كشور جلوگيري مي كنند،  "مرگ بر جمهوري اسالمي"شعار 
دارو  در چنين شرايطي آنچه اهميت دارد نشان دادن اين امر است كه همه

دسته هاي جمهوري اسالمي عليرغم هر اختالفاتي كه با هم دارند  
دشمنان غدار مردم ما بوده و دستانشان تا مرفق به خون كمونيستها و 

هيچ يك  نه مي توانند و نه مي آزاديخواهان  اين مملكت آغشته است و 
كه گامي در جهت تحقق مطالبات مردم بردارند. در اين فرصت به  خواهند

جاي پرداختن به دالئل اقتصادي  و سياسي اختالفات جناح هاي دروني 
جمهوري اسالمي كه در جاي خود البته بايد به آن ها پرداخت، مايلم بر 
اين امر تاكيد كنم كه همه دارو دسته هاي جمهوري اسالمي از دارو دسته 
 احمدي نژاد گرفته تا خاتمي و كروبي و موسوي جز در راه حفظ و تحكيم

پايه هاي سلطه جابرانه ديكتاتوري حاكم حركت نمي كنند. مردم ما و به 
خصوص جوانان ما  نبايد فريب  ادا و اطوار هاي كروبي و موسوي را خورده 
و فكر كنند كه مخالفت آنها با زورگوئي هاي احمدي نژاد هويت 
دمكراتيكي براي آنها بوجود مي آورد. واقعيت اين است كه هدايت ارابه 

مهوري اسالمي كه رژيم حافظ نظام سرمايه داري وابسته ايران است، در ج
اختيار هر كس كه قرار گيرد جز اعمال ديكتاتوري و سركوب خواستها و 
مطالبات مردم  كاري نخواهد كرد. اگر جوانان ما احمدي نژاد را با گشت 

اش ديده و به حق از توهين و تحقيرات وي  "طرح امنيت اجتماعي"هاي 
از جمله آفتابه به گردن جوانان كشورانداختن  توسط مأموران وي بيزار و

و جنايات موسوي و كروبي را در  60ومتنفر گشته اند، نسلي هم كه  دهه 
پوست و گوشت خود لمس كرده است،  ن دهه  به عينه ديده و آنها را بآ

 سال رياست 8به همان اندازه از آنها نفرت دارد. از سوي ديگر تجربه 
جمهوري خاتمي به آشكاري ثابت نمود كه اصالح پذيري اين استبداد 
مذهبي  افسانه اي بيش نيست. تجربه نشان داده كه  اگر كسي براي 
آزادي و دمكراسي مبارزه مي كند و خواهان حكومت قانون و عدالت 
اجتماعي است راهي ندارد جز اينكه در راه نابودي جمهوري اسالمي با همه 

دسته بندي هاي دروني اش گام بر دارد.  خوشبختانه خيزش  جناح ها و
بزرگ مردم ما در خرداد ماه عليرغم همه تالشهاي اصالح طلبان حكومتي 
و غير حكومتي نشان داد كه مردم ما چه زود از اين دارو دسته عبور نموده 
و در مسير سرنگوني قطعي جمهوري اسالمي پيش مي روند.  اتفاقا چشم 

ت اوضاع كنوني در اين است كه عليرغم تالشهاي سازمان يافته انداز مثب
اصالح طلبان  حكومتي و حاميان امپرياليستشان كه مي خواهند جنبش 
مردم را بار ديگر وسيله گستردن بساط ديكتاتوري در بيرق سبز اسالمي 
كنند جوانان ما  در داخل كشور و جنبش انقالبي آنها در يافته اند كه تنها 

به آزادي دست خواهند يافت كه ديكتاتوري مذهبي حاكم را كنار  زماني
زده  و امكان برقراري رژيمي دمكراتيك را فراهم كنند. به باور من اگر 
جنبش مردم ما نخواهد وسيله تصفيه حسابهاي جناح هاي دروني 
جمهوري اسالمي شود بايد در راستاي  اين چشم انداز حركت نمايد.  و 

رويدادها نگاه مي كنم دالئل متعددي براي اميد وار بودن وقتيكه به سير 
  در مقابل خود مي بينم. 

* 
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  صيد حالل 
                              
  شمس لنگرودي                           

  ا آقا سلطانبراي دخترم ند                      
   

  دخترم
  سنت شان بود

  زنده به گورت كنند
  تو كشته شدي

  ملتي زنده به گور مي شود.
   

  ببين كه چه آرام سر بر بالش مي گذارد
  او كه پول مرگ تو را گرفته

  شام حالل مي خورد.
   

  تو فقط ايستاد ه بودي
  و خوشدالنه نگاه مي كردي

  كه به خانه ات بر گردي
  ك خود را نخواهي ديد دخترماما ديگر اتاق كوچ

  و خيل خيال هاي خوش آينده
  بر در و ديوارش پرپر مي زنند.

   
  تو مثل مرغ حاللي به دام افتادي

  مرغي حيران
  كه مضطربانه چهره ي صيادش را جستجو مي كند

  تو به دام افتادي
  همچون خوشه ي انگوري 

  كه لگدكوب شد
  و بدل به شراب حرام مي شود.

   
  انكيانند اين

  پنهان بر پنجره ها، بام ها
  كيانند اينان در تاريكي

  كه با صداي پرنده ي خانگي
  پارس مي كنند.

   
  كشتندت دخترم

  كشتندت
  تا يك تن كم شود

  اما تو چگونه اين همه تكثير مي شوي.
   

  آه نداي عزيز من
  گل سرخي كه بر گلوي تو روييده بود

  باز شد
  گسترده شد

  م گلبرگ هايش فرو پوشانيدو نقشه ي ايران را در ترن

  و ايناني كه ندا داده اند
  بلبالنند                        

  ميليون ها تن كه گرد گلي نشسته
  و نام تو را مي خوانند.                               

  يعني ممكن است صداشان را كه براي تو آواز مي خوانند نشنوي
  وزي خود را هم نشنوييعني پنجره ات را بستند كه صداي پير
  ببين كه چه آرام سر بر بالش مي گذارد

  او كه صيد حالل مي خورد.
* 

 گور خود را مي كنيد!
  

با اميد به عوض  جمهور اولش مردم راضي بودند به عوض شدن رئيس
  شدن شرايط رفتيم رإي داديم

تر رهبر, مردم خيلي محترمانه  بعد از تقلب عجوالنه و تبريك عجوالنه
راضي بوديم, رهبر  ما قبول نداريم, آرا بايد بازشماري بشود. هنوز گفتند

 باشد, تشخيص مصلحت باشد. شواري نگهبان باشد, به جهنم! حتي آن
قانون اساسي كوفتي با هزار اشكال سرجاش باشد. فقط احمدي نژاد 

  ...نباشد
صندوق ها بوديم خبر داشتيم حدودا هر كس چند راي  خودمان سر 

كرديم. هر جا مي رفتيم احمدي نژاد  اعتراض كرديم. تجمع آورده, پس
خاشاك و كثافت  هم همانجا تجمع مي گذاشت. با وقاحت ما را خس و

 .خطاب كرد
گفته شهردار سه ميليون نفر در  تجمع ها ادامه پيداكرد. اين بار به

كلمه توهين  راهپيمايي مسالمت آميز در تهران شركت كردند . بدون يك
ودشان باورشان نمي شد و باچشم هاي گشاد به اين منظره نگاه و فحش. خ

  ...شان تاب نياورد و تيراندازي كرد كردند. آخرش يكي مي
شد.  معترض اوباش و اغتشاش گر گفته مي در تلويزيون مرتب به مردم

دهنشان بيرون آمد گفتند  تحليل گراني آمدند و هر چه مزخرف و دروغ از
 .شيدند. عصباني تر شديمو برايمان خط و نشان ك

اس ام اس و ياهو و فيس بوك و... به رويمان بستند روي  موبايل و
 .پارازيرت انداختند. متحد تر شديم تلويزيون هاي ماهواره اي

ها را فرياد زديم. و  شب ها روي پشت بام دروغ گويي و ديكتاتوري اين
به  جور شانمجبور شديم(علي رغم الييك بودن بعضي هايمان) از ظلم و 

خدايي كه ادعا داشتند مي پرستندش و از او مي ترسيدند پناه ببريم و اهللا 
  ...بگوييم اكبر

لگد از ماشين به  چون در زندان ديگر جايي نداشتند با شان زدند وباتوم 
  .پايين پرتشان كردند

چشم ها همه از گاز  .نكردند به زن حامله و پيرزن و پيرمرد هم رحم 
  .بود اشك آور سرخ

باز گذاشتن درهاي خانه به روي  بهترين صحنه ها همكاري مردم و 
ايران, ندا در فيلم بود  بدترين صحنه ديدن پيكر دختر زيباي معترضين و

  ...كه اشك به چشمان همه مان آورد
ديگر داشت. شعار مرگ بر ديكتاتور شدت بيشتري  امشب اهللا اكبرها سوز 

رهبر هم اضافه كرده بودند... و ندا  بر مرگ برداشت. خيلي ها بعد از اهللا اك
  ...جان, ندا جان راهت ادامه دارد

فقط به عوض شدن رئيس جمهور راضي نيستند. ديگر رهبر و  ديگر مردم 
همه احساس انزجار و نفرت داريم از  .خواهند بقيه بااليي ها را نمي

 .مي ريزد حكومتي كه به روي مردم پاك كشور گلوله
 »ماست ينان هراسشان ز يگانگيا« مانيم. چون ا هم ميتا آخرش ب

 وبالگ زيتونبر گرفنه از 

* 
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 گفت و گوي آرش با عباس هاشمي
  

  شما جزو كدام گرايش بوديد؟ شركت در انتخابات يا تحريم؟ چرا؟ آرش:
  

ام، اما قطعاً از  گيري نكرده من گرچه به طور علني موضع عباس هاشمي:
جمهوري «يش اينست كه در »چرا«شوم.  ب ميمحسو» ها تحريمي«تبار 

دهيم،  انتخابات معني ندارد. و دوم اين كه اصوالٌ وقتي رأي مي» اسالمي
يعني اعتماد داريم به رژيم حاكم. در اين انتخابات، برغم بحران بي 

اي كه آفريد و به سادگي هم تمام نخواهد شد، اصوليت اين بي  سابقه
كار ما تبعيديان و روشنفكراني كه در خارج از اعتمادي كامالً تأييد شد و 

ها نيست. من  كشور هستيم، چيزي فراتر از روشنگري و دفاع از اصوليت
به پا كرد، بر اصولي بودن تحريم پافشاري » انتخابات«برغم توفاني كه 

است. » انتخابات«كنم كه اين توفان محصول بالواسطه  كنم و فكر نمي مي
بس مختلف و پيچيده مايه گرفته است و در اين توفان از عواملي 

بر اثر تقلبي بزرگ و رسوا، بيرون ريخت. اين مجموعه ي » انتخابات«
گوييم كه عبارت است از  مردم مي مطالبات اساسيعوامل را اصطالحاً 

  و عدالت اجتماعي. آزادي
ها و نيروهايي كه در انتخابات شركت كردند (البته در  برخي از گروه آرش:

هاي اصلي  ل كشور)، معتقدند كه دعواي قدرت در درون جناحداخ
رو به افزايش  -در اثر بحران سياسي اقتصادي موجود در جامعه -حاكميت 

 -داد كه جناح نظامي بود و روند پيش سياسيِ پيش از انتخابات، نشان مي
امنيتيِ حاكم، با تقلب هم شده، دوباره پيروز خواهد شد. بر اين اساس 

ي حذف احمدي نژاد،  ودند با ترغيب مردم به انتخابات، به بهانهمعتقد ب
گران استفاده كرد، تا به مطالبات  توان از شكاف موجود بين حكومت مي

دموكراسي و جدايي دين از دولت، و در  - اصلي جامعه كه همانا آزادي 
نهايت براندازي جمهوري اسالمي است، دامن زد. اينان حركت اعتراضيِ 

دانند.  اي بعد از انتخابات را گواهي بر درستي تاكتيك خود مي ودهجنبش ت
  نظر شما چيست؟ 

  
اند، آيا دو  كه چنين پيش بيني كرده» ها و افراد برخي گروه«اين   هاشمي:

خواهند به  اند؟ يعني آيا با موسوي مي قدم بعدي را هم پيش بيني كرده
  برسند؟!» مطالبات اصلي«

سال گذشته در  25تا  20هاي جديد را كه حتا در من به ميدان آمدن نيرو
كردند، عمدتاً يك كنش خودانگيخته ارزيابي  اين بازي انتخابات شركت نمي

واليت «و » احمدي نژاد«كنم. كنشي كه واقعاً قصدش تو دهني زدن به  مي
بود. تقلب گوبلزيِ واليت فقيه اما، جوابي بود تا مردم شوخي خود را » فقيه

د. مردم اما يكّه خوردند و به غرورشان لطمه خورد، اعتراض ادامه ندهن
تر اعتراض كردند و ادامه  كردند؛ رژيم چنگ و دندان درآورد؛ مردم مصمم

و جانوران لباس شخصي پوش به جان مردم حمله بردند و » پليس«دادند. 
  بسياري را بخون كشيدند!

ايم.  به چشم ديده ي ما كم و بيش سناريوي تلخ و شيرين انتخابات را همه
هاي  خيزد و علم و كتل اما سئوال اصلي اين است كه وقتي جنبشي برمي

» مطالبات اصلي«ي كساني كه به فكر  محدود خودش را دارد، مداخله
  جنبش هستند چگونه بايد باشد؟!

با گوشت و پوست و سرانجام با خون  57ما اين تجربه را در انقالب 
ردم و انقالبي اجتماعي، لمس كرديم. دچار م» مطالبات اصلي«طرفداران 

از ما، آخوندي را كه جلودار » ها برخي گروه«فراموشي نشويم! آن زمان هم 
تر به  نشاندند و از پايين شعارهاي راديكال ها مي داد، بر شانه بود و شعار مي
، مادام ها مداخله شد. اما اين نوع كردند و گاهي هم عملي مي او منتقل مي

گذارد. من گرچه به  ه در نيروي اجتماعي ندارد، تأثير چنداني نميكه ريش
بايست در مورد چگونگي  عنوان كسي كه از دور دستي برآتش دارد نمي

اظهار نظر كنم، اما متأسفانه  -ها و جزئيات بويژه در نوع تاكتيك -مداخله
خي بر«، اين  شود. يك طرف بينيم به نوعي سناريوي قيام دارد تكرار مي مي

گوئيد. يك طرف ديگر هم كساني كه خود را  هستند كه شما مي» ها گروه
هاشان در خارج از كشور مشغول  دانند. گرچه خيلي مي» صاحبان جنبش«

اند كه  هاي جلوي دانشگاه دوره ديدن هستند، اما انگار همان حزب اللهي
  اند! كت و شلوار و كراوات پوشيده

است! ايشان در يكي » مسعود بهنود«ها  نتعجب نكنيد اگر بگويم يكي از اي
از نوشتارهايش در مورد اين جنبش سبز، كه البته ايشان هم از صاحبان 

آيند، نوشته بود: در خود اين جنبش به كساني كه  آن به حساب مي
دادند حالي كردند كه  ست] مي شعارهاي انحرافي [منظورش سرنگوني

توانم  واكنش، ديگر چه مي كسي كه رأي نداده حق نظر نداره!* من در
شوند؟! از  اللهي مي طور حزب بمزدان فكل كراواتي اين بگويم وقتي كه قلم

اند كه به طرفداران سرنگوني رژيم حمله  جنابان كم نبوده اين دست عالي
  اند! برده و فحش و ناسزا گفته

هاي انقالبي كه زمين خودشان را شخم  ست براي چپ اين واقعيت هشداري
دارِ وابسته به صاحبان قدرت  هاي علم و كتل شان در جنبش و شركت بزنند

ها باشد نه اين كه  بايست روشنگرانه و در افشاء محدوديت سياسي آتي، مي
به سياهي لشكر اين و آن بدل شوند! ما بايد لشكر خودمان را بسازيم كه 

  ضامن پيروزي جنبش همگاني است. 
يكي از اين دوستان در ايران  اگر امكان داشته باشد كه با آرش:

اي كنم، حتماً نظرشان را خواهم پرسيد: كه آيا به موسوي دلبسته  مصاحبه
شان  ولي به باور من چنين نبوده است. كساني كه ارزيابي  اند يا نه؟! بوده

اين بوده كه احمدي نژاد انتخاب خواهد شد، حتماً قصدشان از شركت در 
رأي دادن به اين يا آن كانديدا، بلكه تأثيرگذاري  كارزار انتخاباتي، نه لزوماً

البته در حد توانايي و ظرفيت نيروهاي  -اي بر سمت و سوي جنبش توده
بوده است. چنان كه شاهد بوديم، اين موسوي  -شركت كننده در  جنبش

كرد نه جنبش به دنبال او.  بود كه قدم به قدم به دنبال جنبش حركت مي
بوط بود، همان روزهاي اول به سازش كشيده اگر به خود موسوي مر

 شد.  حركت رو به جلوي شعارها نيز باز گواهي بر اين مدعاست. مي
 -به نظر شما، زماني كه نيروهاي چپ و طرفداران آزادي و عدالت اجتماعي

اي را ندارند،  توانايي رهبري و سازماندهي جنبش توده -به هر دليلي
  اي چگونه بايد باشد؟ هاي توده ششان در اين جنب عملي  ي وظيفه

  
اند يا  ها دنبال موسوي رفته ايد. من نگفتم آن حرف مرا بد فهميدههاشمي: 

ست »موسوي«اش دست  گويم جنبشي كه رهبري به او توهم دارند. من مي
مردم كاري ندارد. خُب تكليف اين تناقض چه » مطالبات اصلي«اساساً به 

آيد كه اگر موسوي پس زد،  نطقي پيش ميجا اين سئوال م شود؟ در اين مي
سازش كرد، يا فرار كرد و از اين جنبش جدا شد و جنبش راديكاليزه شد و 

ي اين جنبش چه  براي آتيه» ها برخي از گروه«يا به شدت سركوب شد، 
تر و كدام شق  اند؟! از اين حاالت كدام يك واقعي پيش بيني كرده

  تر است؟ محتمل
تر آن آمادگي  ا يك قسمت قضيه است. قسمت مهمه تازه اين دلواپسي

مردم است. چيزي كه » مطالبات اصلي«هاي طرفدار تحوالت مهم و  گروه
زماني كه نيروهاي چپ «ايد:  ي سئوالتان بدين صورت پرسيده شما در ادامه

و طرفداران آزادي و عدالت اجتماعي به هر دليلي توانايي رهبري و 
شان در اين  ي عملي ا ندارند، وظيفهاي ر سازماندهي جنبش توده

  »اي چگونه بايد باشد؟! هاي توده جنبش
شان يافتن  اگر توانايي رهبري و سازماندهي جنبش را ندارند، اولين وظيفه

گيرد. اين توانايي در  ست. اين توانايي البته خارج از ما شكل مي اين توانايي
د و در بستر اين جنبش گير ايِ گوناگون نضج مي هاي كارگري و توده تشكل

شود. من اطالع درستي ندارم ولي اگر ظرف اين  ها ساخته و تنومند مي
اي هم نخواهد بود. اگر چيزهايي  سال چيزي گرد نيامده باشد، توانايي سي

شوند و  خورند و ساخته مي ها محك مي شكل گرفته باشد، در اين جنبش
  .رهبران واقعي جنبش از دل آن بيرون خواهند آمد

چنان كه در برآمد  بايد حواسمان جمع باشد: اين جنبش هاي عظيم هم
هاي دشمن را از كار بياندازند، اگر فاقد  توانند توپ و تانك خويش مي

سازماندهي و آمادگي عملي و هوشياري الزم باشند به خودشان بيش از 
شوند كه طرف مقابل با  زنند. يعني عمالً وارد جنگي مي دشمن لطمه مي

كند. و در صورتي كه  ها مقابله مي كانات و با شقاوت تمام با آنام
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كند تا دوباره سربلند  اش  چنان سركوب كند مي جنبش فروكش كند،سعي
ي انقالب بهمن اشاره كردم. در انقالب  نكند! به همين خاطر من به تجربه

بهمن گرچه كارگران نفت كمر رژيم شاه را شكستند، اما طبقه كارگر 
مداخله سياسي در امور را نداشت. چرا كه متشكل و آگاه نبود.  آمادگي
اش هم دچار گيجي و سردرگمي بودند و يا فرصت »نمايندگان«عموم 

  طلبانه به دنبال خميني!
» ي نماينده«كشان ما نه  خوشبختانه امروزه ديگر كارگران و زحمت

) 57جربه (ي هست. اين ت»نمايندگان«چناني دارند و نه نيازي به چنين  آن
و خودگرداني » دموكراسي مستقيم«ي  به قيمت بسيار سنگيني مسئله

ي دموكراتيك در  ترين شيوه ترين و مطمئن مردمي را به عنوان عملي
كنم كار اصلي روشنفكران انقالبي،  معرض ديد قرار داده است. فكر مي

  ست. هاي سنتي انتقال اين تجربه و توضيح داليل شكست شيوه
نه «اهند به چيزي از شعارهاي گذشته بياويزند، آن اينست: خو اگر مي

و البته اين بشدت مورد مخالفت عناصري قرار ». شيخ، نه شاه، نه قهرمان
دانند و طرفدار  اين جنبش مي» صاحبان«خواهد گرفت كه خود را 

  شان.»امام راحل«هستند مثل » وحدت كلمه«
ها  برخي گروه"اين «تيد سئوال من ناظر بر پرسش شما بود كه گف آرش: 

به ». برسند؟! "مطالبات اصلي"خواهند به  .... يعني با موسوي مي "و افراد
كنم، هيچ توهمي  كه من به آن اشاره مي ها افراد و گروهنظر من نه! اين 

توان به مطالبات اصلي رسيد. ولي معتقد هستند  نداشتند كه با موسوي مي
أثير گذاري نخواهند داشت. براي تا در كنار مردم نباشند، امكان ت

توان در تئوري چيزي  كنند، نمي سازماندهي مردمي كه مثل ما فكر نمي
گفت و در عمل چيز ديگري را به نمايش گذاشت. در مصاحبه تلويزيوني 

دو روز قبل از انتخابات، وقتي در جلوي  -ان ان. خبرنگار سي. -خانم امانپور
كند كه: به نظر  داد زيادي جوان سئوال ميتظاهرات طرفداران موسوي از تع

براي ما فرقي "شما چه كسي انتخاب خواهد شد؟ پاسخ مي شنيد كه 
كند هر چند به احتمال زياد احمدي نژاد را رئيس جمهور خواهند  نمي

كرد! ولي ما آمده ايم تا از اين فرصت استفاده كنيم و مخالفت خودمان را 
  "با اين حكومت، نشان بدهيم.

ضمن به درستي شاهد بوديم كه بعد از انتخابات اين مردم بودند كه  در
طور كه خود شما  موسوي و كروبي را به دنبال خود كشيدند. و اما، همان

  خورند. ها محك مي ست كه تئوري اشاره كرديد، در پراتيك اجتماعي
به نظر شما به رغم تمام سركوبي كه تا به حال توسط حكومت عليه  

هاي اخير صورت  دانشجويي، معلمان، زنان و كارگران طي سالهاي  جنبش
  و سازماندهي نوين نيست؟  گرفته است، آيا نشاني از بلوغ سياسي

  
با » ها برخي گروه«گويم اين  باز هم عطف به اشتباه شد! من نمي هاشمي:

شان را ادامه دهند، يا توهمي به او دارند. مسئله  خواهند راه موسوي مي
ها  است كه با چه فكر و نيروئي و چگونه بايد در اين جنبش اساسي اين

اش به شماره افتاده و تابِ اين  شركت كرد؟ روشن است كه موسوي نفس
راه را ندارد. من پيش از آن كه به اين سئوال اساسي بپردازم به سئوال شما 

  دهم. جواب مي» بلوغ سياسي و سازماندهي نوين«مبني بر 
متانت، خونسردي و تسلط بر خويشتن بدانيم، آري اين بلوغ سياسي را اگر 

اللهيِ مهاجم  هايي كه يك حزب كامالً محسوس است من در يكي از فيلم
ي انبوه مردم دستگير شده بود و موتورش را به آتش كشيدند،  در محاصره

ي صدر برخورد كردند. اين زيبا و  ديدم چقدر مردم با انسانيت و سعه
از نظر من يعني مردم » لوغ سياسي و سازماندهي نوينب«شگفت است، اما 

هاي سياسيِ روشني رسيده باشند و بالطبع به دقت آن را در  بندي به جمع
بندي  سازماندهي خود به كار گيرند. من هنوز مطمئن نيستم كه اين جمع

  جنبش باشيم.  سازماندهي نوينِحاصل شده باشد و ما شاهد 
ها و شعارهاي  خورد روش به چشم ميچه كه بيشتر از هر چيز  آن

ست. در حالي كه اين جنبش هر چه بال ديده از مذهب و رژيم  مذهبي
مذهبي ديده است. بنابراين بدون آن كه الزاماً غير مذهبي باشد اين 

واين كه  جدايي دين از دولتباشد. يعني طرفدار الئيك جنبش بايد 
ست. يعني منطقاً با  نيتر از آن خودگردا مهمست خصوصي! و  دين امري

ايم و در دنيا تجربه شده است، ديگر  اين تجاربي كه ما از سرگذرانده
اي متعلق به گذشته است. ما  مسئله» رهبري سنتي«و يا » قيم«، »منجي«

و خودگرداني رو كنيم. اما تمام تالش » دموكراسيِ مستقيم«مجبوريم به 
كه آن را در چهارچوب  گردانندگان و رهبران رسمي اين جنبش اين است

  هدايت كنند. - و بدون خطر» اصالح طلبانه« - مورد نظر خود 
گرديم كه در چنين شرايطي چگونه  بنابراين به سئوال اصلي بر مي

  توان داشت؟! اي مي مداخله
اند. اما پيش از اين  البته داخل و خارج به لحاظ عملي و تاكتيكي متفاوت

خواهيم در  ل تحول است. آيا ما ميجنبه، مسئله اصلي نگاه ما به ك
چارچوب جمهوري اسالمي اصالحاتي صورت بگيرد و بين بد و بدتر 

طور كلي  خواهيم كل رژيم از بيخ دگرگون شود؟ به انتخاب كنيم يا مي
توان اين جنبش را فقط  هاي چپ انقالبي روشن است. اما مي پاسخِ گرايش

يروهاي خواهان تحوالت عميق با شعارهاي راديكال به مقصد رساند؟ آيا ن
انجام آن را دارند؟! به نظر من  آمادگيهستند و حاضر  در اين جنبش

تواند  تنها مي» جنبش سبز«بدون اين دو شرط، مشاركت و همراهي با 
بايست در اين جنبش  كمك به رهبري رسمي آن بكند. اما در هر حال مي

كه خواست عموم ( حداقلي را االمكان، شعاري حضور فعال داشت و حتي
مردم ايران (نه رهبري رسمي اين جنبش) است يعني الئيسيته و ضرورت 

  فرياد كرد.» جدايي دين از دولت«
و پادوهاشان مانع از طرح » صاحبان جنبش«متأسفانه ديده شده است كه 

ي مردم را  توان توده شوند. اما با تاكتيك توضيح صبورانه مي اين شعارها مي
 ي خود و مصالح دول رهبريِ پيش ساخته كه منافع ويژهاز اهداف اين 

ي منافع واقعي  را مد نظر دارد، آگاه ساخت و آنان را به مطالبه خارجي
هاي  كش (و خواست اساسي جنبش هاي زحمت خود كه منفعت كل توده

  ترغيب كرد. كارگري، زنان، دانشجويان...) است
شود و  مي ارج از كشورگويم بيشتر شامل خ چه كه من مي ست آن بديهي

ي عملي  توانم در آن مداخله داخل مالحظات خودش را دارد كه من نمي
  و ’ينيسح شور‘ كنم و آن پرهيِز از ي مهمي اشاره مي بكنم. تنها به نكته

  هشياري مطلق امنيتي است! 
با شنيدن آخرين سخنراني احمدي نژاد و اطالعات و شناختي كه تا آرش: 

انداز آتي اين جنبش را چگونه ارزيابي  ) داريد، چشم7/7/2009به امروز (
 كنيد؟ مي
  

هاي بحراني و  پيش بيني و حدس و گمانه زني بويژه در دوران هاشمي:
ست، كار بس دشواري است.  باالخص در جوامع ديكتاتوري كه آتشفشاني

چنين  العاده سريع، و هم هاي فوق اما به يمن سيستم اينترنت و رسانه
ي رژيم باز شده، دسترسي به اطالعات و پيگيري »باال«كه در شكافي 

آسان است. بنابراين به جز برخي اطالعات  لنسبه رويدادهاي سياسي، با
مداران  و با توافق عموميِ سياست» پشت پرده«سري و مهم كه در 

ترين  هاي محتمل شود، بسياري از اطالعات موجود نشانه نگهداري مي
  كنند. روندها را ترسيم مي

جا خوانده، ديده و يا  جا و آن ي اطالعات و اخباري كه اين من از مجموعه
 ست كنم، اين برآمدي كه پس از انتخابات رخ داد برآمدي ام فكر مي شنيده

كه آغاز شده باشد  انگيزهو دليل  گويم مهم، چون به هر بس مهم. چرا مي
بلكه باعث شكست به جايي رسيد كه نه تنها سكوت نسبيِ عمومي را 

ي  از زرادخانه نيميشد. وقتي ترس بريزد  زائل كردن ترس عمومي نيز
ست. چون در  ي مهمي دشمن محو و نابود شده است. و اين نيمه، نيمه

ها هم از  يابد، توپ و تانك هاي بعدي كه جنبش ادامه و گسترش مي قدم
اي  شود عده هايي آغاز مي ، مثل هميشه تا چنين جنبشاماافتند.  كار مي
هاي تنگ  كوشند آن را در چارچوب شوند و مي طلب بر آن سوار مي فرصت

خويش نگهدارند و آن را به سمت منافع حقير و محدود بكشانند. 
طلبانِ كه هنوز چشم از قدرت دولتي اسالمي برنداشته و استراتژي  اصالح

د كه با دو ترين نيروي متشكلي هستن ي رژيم را در سر دارند، اصلي استحاله
ي خويش  المللي) اين جنبش را در سيطره امكان مهم (داخلي و بين

المللي  اند. گرايشات ديگري كه اقبال اين جريان را در سطح بين گرفته
ي آن اميدوارند، خود را شريك آن دانسته و با آن  لمس كرده و به آينده

 اند. وارد نوعي ائتالف سياسي شده
نست كه اقبال اين جريان، عالوه بر اهدافي كه دنبال پيش از اين اما، بايد دا

ست كه در بخشي از رژيم اسالمي  كند، اساساً مربوط به امكاناتي مي
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ي آن شده و اين جريان  مثل سپاه پاسداران و نهادهاي دولتي پشتوانه
شكست خورده را سرپا نگهداشته است. و پشتيباني مادي و معنوي دول 

  دير باز) به همين دليل بوده است. امپرياليستي از آن (از
دست » انقالب مخملين«به عبارتي، جريان اصالح طلب داخلي و گرايش 

جا كه  در دست هم داده از هر فرصتي استفاده كرده و جنبش را تا آن
كنند. اكنون  مي» رهبري«توانند مطابق ميل و اهداف خود تعريف و  مي
اصر اسالميِ اصالح طلبي كه از حد عن المللي بين -ائتالف داخلي اين

پس از شكست جريان خاتمي به خارج آمدند تا خود را زير چتر حمايت 
المللي بازسازي كنند بسيار فراتر رفته است و چندين گرايش غير  بين

مذهبي و سكوالرِ فرصت طلب به آن پيوسته و مدام در حال مذاكره و 
  هاي بيشتري هستند. نزديكي
ر خارج از كشور) جريانات چپِ انقالبي مورد پسند جا كه (الاقل د از آن

نيستند و همچنين آمادگي چنداني براي مداخله در اين جنبش را ندارند، 
كند و در معامالت بين  اين ائتالف در خارج از كشور وزن سنگيني پيدا مي

  المللي نقش خواهد يافت.
پيش رهبري «تواند محاسبات و معامالت  چه كه در اين روند مي آن

را بر هم بزند، آگاهي جنبش داخل از اين روند و مقاصد و عناصر » ساخته
اين ائتالف و اهداف آن است. به همين جهت اهميت حياتي دارد كه 
عناصر آگاه و متعهد كه دنبال منافع شخصي و سهمي در قدرت نيستند به 

ه يا ها و زدوبندهاي اين اپوزيسيون دست ساخت افشاگري از اهداف و برنامه
» دموكراسي مستقيم«(رهبري پيش ساخته) بپردازند و مردم را در جهت 

يا  شخصخواهد  كس كه مي (و پرهيز از عناصر فرصت طلب و هر آن
كند) ترغيب كنند. اگر چنين  جايگزين اشخاص حاكمرا  اشخاصي

بحث بعد از مرگ «اي صورت نگيرد، سناريوي انقالب بهمن كه با  مبارزه
شايد چو بيرون رود » ديو«تكرار خواهد شد و  شروع شد،» شاه

بگيرد. جنبش دموكراتيك امروز ما   اي همچون خميني جايش را»فرشته«
نيازي به قيم ندارد و مردم ما بايد خود بر سرنوشت خويش حاكم شوند و 

  ي آن هستند كه امور خود را به دست خويش بچرخانند. شايسته
يير برداشته نشده است و تغييري در ها براي تغ هنوز حتا نخستين گام

» رهبريِ از پيش ساخته شده«انداز نزديك وجود ندارد، اما پادوهاي  چشم
هستند. » وحدت كلمه«در صدد خفه كردن صداهاي متفاوت و بازساختن 

حتا، مانع مشاركت دگرانديشان در تظاهرات  خارج از كشورها در  آن
ها را بپذيرند و زير بيرق سبز  نخواهند كه همه شعارهاي آ شوند و مي مي

  متحد شوند!
ش نبايد مانع پشتيباني نيروهاي چپ و  ها اما به رغم دردناك بودن اين

سكوالر از جنبش واقعي مردم ايران و مداخله در آن شود. امروز يك بار 
هاي ديكتاتوري شاه، حتي نقش به  همچون سال» خارج از كشور«ديگر 

در افشاء » سيون جهاني دانشجويان ايرانيكنفدرا«تري از  مراتب مهم
هاي اين و  بيني طلبي و كوته ديكتاتوري حاكم بر ايران به عهده دارد. جاه

آن نبايد از نقش فعاليتهاي موثر دفاعيِ پناهندگان، مهاجرين و دانشجويان 
خارج از كشور كه عموماً ترقيخواه و نوعي قرباني رژيم اسالمي در ايران 

انداز آتي سرشار از وقايع و رخدادهاي غير  در داخل اما چشمهستند بكاهد. 
هاي ساختگي  ، شورشها عليه يكديگر كودتاي جناح منتظره است: ترور

براي شناسايي و سركوب عناصر انقالبي و پيشگام، افزايش باز هم بيشتر 
كنترل و شنود ارتباطات و ... همه اينها در راه است. بهمين  هاي  سيستم

مات وونسردي و هشياري و تأمل هر چه بيشتر بر وقايع از ملزداليل خ
آيد! اين روند را نميتوان  حياتي فعاليتهاي آتي مبارزانِ داخل به حساب مي

با سركوب و ارعاب متوقف كرد، اما هنوز مسيري طوالني در پيش است تا 
به صحنه درآيند و نقش  تحول عميق اجتماعي نيروهاي اصلي يك

  ايفا كنند. 
جنبش حاضر اگر فراگير نشود و نيروهاي اصلي و ستون مقاومت جنبش 

هاي مدني و  به آن نپيوندند و از سرپيچي(كارگران و زحمتكشان) همگاني
هاي مبارزه سود نبرد، تغييري اساسي و  اعتصاب عمومي و كليه روش

تحولي عميق روي نخواهد داد اين همه رنج و خون، تنها صحنه را براي 
  آماده كرده است! » انقالبي مخملين«ها و يا  تبند و بس

*  
  

  
  

  
  
 "بچه هاي اعماق"

 طبقه كارگر ايران در كجاي اين جنبش ايستاده است؟ 

 
 فواد شمس

  
به بهانه ي تقلب در   بيش از يك ماه از جنبش اعتراضي مردم ايران

مي گذرد. در اين ميان تحليل هاي  انتخابات رياست جمهوري دور دهم 
در رابطه با ساختار اين جنبش و عناصر تشكيل دهنده و اهدافت   مختلفي

اين جنبش نوشته شده است. موضع گيري طبقات مختلف مخصوصا طبقه 
كارگر در قبال اين وقايع، يكي از مباحث مهمي است كه هم در داخل 
كشور و هم در خارج از كشور از طرف كساني كه خود را به هر نحوي چپ 

   حث قرار گرفته است.مي دانند، مورد ب
طبقه   اين گونه تحليل مي شود كه گويا  در اين بين از جانب دو گروه 

طرفدار وضع موجود و از آن بدتر   كارگر و فرودستان جامعه ي ايران
به ظاهر در دو  طرفدار احمدي نژاد هستند. با وجود اين كه اين دو گروه 

در اين نوع تحليل در كنار  قطب بسيار مخالف هم قرار دارند، اما در واقع
  يك ديگر قرار دارند.

يك گروه حاميان سرسخت دولت هستند كه از رسانه هايي چون رجا نيوز، 
سياسي و   كيهان، صدا و سيما آغاز شده تا رده هاي بااليي مقامات

   را تشكيل مي دهند. در كنار اين گروه يك گروه ديگر با ظاهري   نظامي
رنگ و لعاب سوسياليستي و بعضا  هايي كه  اولترا چپ و با تحليل

برخي به ظاهر فعاالن به اصطالح چپ ايراني   ماركسيستي دارد قرار دارند.
چه در داخل كشور و چه در خارج كشور به همراه برخي روشنفكران چپ 

احمدي نژاد نماينده طبقه كارگر    خارجي اين گونه تحليل مي كنند كه
   هستند. "لباس شخصي "البته با  "ي اعماقبچه ها " است و حاميان اش 

در اين ميان از حاميان دولت بيش از اين انتظاري نمي رفت. اين افراد با    
بلوار كشاورز به "صرفا به   جنبش كنوني را  هوشمندي سعي دارند كه

خالصه كنند. كه يك عده بورژواي شكم سير مي خواهند براي دولت   "باال
آمريكا نيز ميخواهد در ايران انقالب  درست كنند.حامي محرومان بحران 

با اين جماعت سخني نيست چون اينان جواب سخن  مخملي راه بياندازد. 
را با گلوله و ميله ي زندان مي دهند و سخن گفتن با آنان بي فايده و حتي 
خطرناك است. فعال در مقابل شان سكوت مي كنيم. اما شايد نيروي مادي 

  با نيروي مادي پاسخ دهيم. شان را يك روز 
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   مشكل اصلي با كساني است كه با تحليل ها و ژست هاي چپ دارند اين
مسائل را تكرار مي كنند. افرادي كه عده اي حاشيه نشين و لمپن چماق 

مي خوانند. در اين جا "بچه هاي اعماق  "را  "لباس شخصي "  به دست 
  ين سوال پاسخ دهند.ا  بايد  اين روشنفكران به اصطالح چپ ابتدا 

در آلمان،  آيا روزگاري كه پيراهن خاكستري ها، قهوه اي ها، سياه هاو....  
كمونيست ها، كارگران و  در راستاي جنبش فاشيستي، ايتاليا، اسپانيا و.... 

مردم معترض را در خيابان به خاك و خون مي كشيدند و اعتصابات 
 " با  "بچه هاي اعماق"   كارگري را در هم مي شكستند، از جنس همين

   نبودند؟  طرفدار احمدي نژاد  "لباس شخصي
به نظر مي رسد متاسفانه اين افراد بي عملي و بي جايگاهي خود را در 

مي خواهند با دادن تحليل هاي خنده دار    ميان مردم و همان طبقه كارگر
يش براي رد كردن اين كه طبقه كارگر به احمدي نژاد گرا  جبران كنند.

  دارد يا نه الزم نيست چندان به خودمان سختي بدهيم. 
تنها يك فرض بديهي را مطرح مي كنم. اگر واقعن احمدي نژاد اندك 

محروم ترينو     پايگاهي در ميان طبقه كارگر و فرودستان جامعه حتي
عقب نگاه داشته ترين روستائيان و غيره هم داشت، مطمئن باشيد لحظه 

كه بود بسيج مي  تمام آن ها را با هر زور و ترفندي اي درنگ نمي كرد و 
بار اين تالش را كردند و 3كرد و به خيابان هاي شهر مي كشاند. البته 

خرداد ماه كه جشن پيروزي در  24شكست خوردند. يك بار روز يكشنبه 
خرداد ماه كه راهپيمايي به  26ميدان ولي عصر گرفتند، يك بار سه شنبه 

و  راه انداختند.  "موسوي ، احمدي ، اتحاد اتحاد"شعار اصطالح وحدت با 
بندر عباس و   بار آخر كه بنا به گزارشات حتي از روستا هاي دورافتاده تا 

خرداد ماه در آن نماز جمعه  29درجمعه    آدم آورده بودند،  بوشهر هم
معروف بود. اما جمعيت را همه ديديم. حتي به زور به يك ميليون نفر هم 

سيد. آيا واقعن طبقه كارگر و اقشار فرودست ايران از طبقه بورژوا و نمي ر
دوستان روشنفكر به  پولدار هاي ايران از لحاظ كميت، كمتر است؟ 

  اصطالح چپ اگر جواب سوال قبلي را دادند اين يكي را هم پاسخ بدهند! 
ناقص العقل كه براي تفريح نا   چند جوان كم سن و سال  با اين اوصاف

يك چماق به دست  م و براي ارضاي نياز هاي جنسي فروخفته شان سال
مي گيرند. ترك موتور مي نشينند. لباس هاي خاكي مي پوشند. و اتفاقن 
از مناطق حاشيه اي هم مي آيند و اتفاقن بسيار هم سطحي مي انديشند. 

را طرفدار احمدي نژاد   "بچه هاي اعماق " دالئل خوبي نيستند كه 
  بناميم.

پرداخت. "لباس شخصي"با "بچه هاي اعماق "ش از اين نبايد به اين بي
كساني مي سپاريم    چون بيش از اين هم ارزش ندارند. تحليل آن ها را به

كه اين روز ها در خانه شان نشسته اند و نمي خواهند قبول كنند كه 
  در آن طرف ميدان ايستاده اند.  "واقعي" "بچه هاي اعماق"

   اين نوشتار:اما سوال اصلي 
  

  طبقه كارگر در كجاي اين داستان ايستاده است؟
گويم برخالف تمام افسانه هايي كه االن در ميان تمامي   به جرات مي

درجريان است. بدنه ي اصلي اين   تحليل گران با هر گرايش فكري 
جنبش را نه طبقه متوسط رو به باال و بورژوازي ايران كه دقيقا طبقات 

تشكيل مي  و فرودستان جامعه  "افراد طبقه كارگر"پائين و متوسط رو به 
  طبقه كارگر بعدن توضيح مي دهم! چرا؟) "افراد "دهند.( تاكيد مي كنم 

با رهبري طبقه   البته انكار نمي كنم كه شروع كننده جنبش اعتراضي
طبقه  "افراد"  بدنه شركت كننده در آن را  متوسط رو به باال بود. اما

رو دستان جامعه تشكيل مي دادند و با گذشت زمان نيز هر چه كارگر و ف
طبقه كارگر و فرودستان افتاد و همين طور  "افراد"بيشتر جنبش به دست 

  به محالت پائين شهر سرايت كرد. 
كار چنداني نيست، تنها كافي است در   براي اثبات اين مدعا نياز به

به وضوح مي توانيد اين  تظاهرات هاي اين چند هفته شركت داشته باشيد،
. براي همين به مرور كوتاهي از تظاهرات هاي اين  واقعيت را درك كنيد
  چند هفته مي پردازم. 

مشاهدات مستقيم شخص نگارنده است. بر   بر اساس  اين مرور
دستگاه هاي امنيتي و   حاميان دولت كه بر اساس گزارشات خالف

ي دورغ هاي رئيس پسند اطالعاتي شان كه چاپلوسانه مجبورن برخ

برخي روشنفكران چپ خارجي كه از رسانه هاي غربي   بنويسند. و برخالف
به ظاهر چپ داخلي   مشاهدات خود را مي گيرند. و برخالف چند عنصر

  كه در خانه هاي شان نشسته اند و نمي خواهند واقعيت را ببينند،
ت عيني و واقعي از انچيزي كه به صور اشتنتاجاتمن بر اساس مشاهداتم 

  است.  درخيابان ها جاري بود،  واقعيت   در
اعتراضات به صورت پراكنده در   خرداد   24و 23دو روز اول يعني  در  

   تمامي محالت تهران با شركت انواع گروه هاي اجتماعي و طبقاتي بود.
در اين جا   بود. بيشتر در مناطق مركزي و شمالي شهر درجريان البته 

وسط رو به باال حضور داشت اما بچه هاي پائين شهر نيز اگر طبقه مت
درمحالت خود دست به اعتراض نمي زدند همه در ميادين مركزي و 
شمالي شهر حضور داشتند.به جرات مي توان گفت بچه ها افسريه، نازي 
آباد، جواديه و....بودند كه در ميدان ونك در جلوي يگان ويژه ها دست به 

   با "بچه هاي اعماق"  ن بچه هاي بودند كه موتور هايسنگ بردند. همي
را به آتش كشيدند و بعد از آن بود كه مردم اين   "لباس شخصي  "

  مناطق هم با آنان همراه شدند. 
جريان به شكل ديگري بود. تظاهرات هاي ميليوني  در روز هاي بعد  

يدان ونك م خرداد، تظاهرات ميليوني 25ميدان امام حسين به آزادي در 
ميدان    خرداد، تظاهرات ميليوني  26در  به باال و رو به روي صداو سيما

ميدان امام خميني به  خرداد، تظاهرات ميليوني 27هفت تير به انقالب در 
 4به جرات مي توان گفت اين  رخ دادند.   و.... خرداد 28انقالب در 

ختص ايران جز شگفتي هاي عالم سياست كه تنها م تظاهرات ميليوني 
است، مي باشند. اين تظاهرات ها دقيقا نشان از يك جنبش مردمي فرا 

جامعه ي ايران درآن شركت داشتند. تمام   طبقاتي داشت. تمامي طبقات
تمامي قوميت ها، نسبت زن و مرد ها برابر بود، تمام  صنفي،  گروه هاي

سكوت كرده گروه هاي سني و..... نكته جالب اين بود كه در حالي كه همه 
بودند اما همه با حقي برابر و بدون هيچ محدوديتي مي توانستند شعار 
هاي خود را بر روي پالكارد هايشان با خود بياورند و هيچ كس به ديگري 
و شعاري كه در دست داشت تعرض نمي كرد و اين بزرگترين تمرين 

  دموكراسي در خيابان در طول تاريخ ايران و حتي جهان بود. 
  بحث اصلي در اين جا بود كه در مواقعي كه اين تظاهرات ها با حملهاما 

بچه هاي  "گروه هاي فشار يا به تعبير آن روشنفكر به اصطالح چپ ما 
جوانان طبقات   قرار مي گرفت اين  "لباس شخصي"البته با  "اعماق

 25در تظاهرات   فرودست و پائين شهري بودند كه به مقابله مي پرداختند.
چه افرادي كشته شدند اين بچه ها يك مشت   كه همه ديدند  ادخرد

بورژواي شكم سير نبودند ( كه اگر هم بودند قابل احترام بودند و جان شان 
كه سينه هاي خود را در برابرگلوله هاي    ) به حكم انسان بودن شان عزيز

كه با نيشخند تير مي انداخت،  "لباس شخصي "با  "بچه ي اعماق "آن 
    پر كردند.س 

مورد هجوم همان  خرداد در پائين ميدان ونك كه مردم  26در تظاهرات 
ها يا آن گونه كه آن روشنفكربه اصطالح چپ مي پسندد  "لباس شخصي"
قرار گرفتند، بنا به مشاهدات مستقيم نگارنده كه در  "بچه هاي اعماق "

ه هاي خود باز هم بچه هاي پائين شهر بودند كه سين آن جا حضور داشت 
را سپر كردند تا زنان و مردان كهن سال تر بتوانند زودتر عقب بنشينند تا 

 "لباس شخصي  "با   "بچه هاي اعماق "گلوله ي   آماج قمه و چماق و
  قرار نگيرند. 

اتفاق خشونت آميز خاصي رخ   خوشبختانه در دو تظاهرات ميليوني ديگر
  نداد. 

از روز  "فراد طبقه كارگر و فرودستا"حضور  تر  "جدي  " اما داستان 
 30خرداد به بعد آغاز شد. همان طور كه همه مي دانيم تظاهرات  30

  خرداد از جنسي متفاوت بود.
  
فرمان  "لباس شخصي "با  "بچه هاي اعماق  "ي آن "فرمانده كل قوا" 

در خيابان  "بودن يا نبودن"حمله را صادر كرده بود. اين بار ديگر مسئله 
عقب نشيني كردند و    رهبراني كه از جنس طبقات بااليي بودند   بود. 

فراوخان خود را پس گرفتندو مردم را به خانه هايشان دعوت كردند و يا 
سكوت پيشه كردند. و تنها كساني حاضربودند حتي جان شان را براي 

بدهند كه چيزي براي از دست دادن جز  ماندن در خيابان 
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اينان كساني نبودند جز بچه هاي پائين شهر و زنجيرهايشان نداشتند و 
، البته بايد اعتراف كرد كه در ميان جمعيت بودند بچه "افراد طبقه كارگر"

  كه البته بايد به شرافت آنان نيز درود فرستاد.  هاي باال شهري
خرداد به بعد داستان حضور افراد درخيابان متفاوت شد. شعار  30اما از 

تر شد. به شهادت مشاهدات  "جدي"البته همه چيز  هاي راديكال تر شد و
مناطقي كه در آن درگيري   همه كساني كه در خيابان بودند و به شهادت

هاي اصلي رخ داد اين بار جنبش به پائين شهر منتقل شده بود. منطقه 
  منطقه ستار خان، توحيد، نواب، جمهوري و...بود كه  اصلي درگيري

  و پائين شهر هستند، بود. مناطق متوسط رو به پائين
 "لباس شخصي "با  "بچه هاي اعماق "خرداد بود كه آن  30از فردا ي 

نيرو هاي سرتا پا مسلح   ديگر جرات نداشتند بدون موتور و بدون حمايت
به ميان تظاهر كنندگان بيايند. چون مي دانستند اين بار برخالف تمام 

كميت در مخ شان كرده بود با و دستگاه ايدئولوژيك حا تبليغي كه رسانه 
بچه  "  رو به رو نيستند بلكه با پول دار، غرب زده  چند بچه سوسول،
  رو به رو شده اند. "هاي اعماق واقعي

البته واقعيت آن است كه طبقه متوسط رو به باال نيز هنوز به اشكال 
  تر مي شود "جدي"وضع   ديگري درجنبش حضور دارد. اما زماني كه

ترجيح مي دهد   براي از دست دادن دارد، "چيز هاي زيادي " چون هنوز
 18 خالي كند. تظاهرات "افراد طبقه كارگر و فرودست "صحنه را براي 

كه جنبش تا جايي پيش رفته است كه    اين واقعيت را اثبات كرد  تير نيز
آن   "قرارگاه ثاراهللا "حاميان نظم موجود و خصوصا   تنها هراس اصلي

كشيده نشود كه   "جنوب و شرق تهران"عله هاي اعتراض به است كه ش
  اگر كشيده شود آتشي به پا مي شود كه..... 

مشاهدات ميداني به ما اين حكم را مي دهد كه حتي در خيابان هاي 
هستند كه تظاهرات مي "افراد طبقه كارگر و فرودست "باالشهر نيز اين

هستند كه  "شجو و مزد بگيربي كار، دان"كنند. اين زنان و مردان جوان 
تظاهرات مي كنند. اين زنان و مردان ميان سال كه از مخارج سنگين 
زندگي خود و خانواده شان كمرشان خم شده است فرياد درد در خيابان به 
آسمان مي برند. حتي اگر بر خالف ميل آن روشنفكران به اصطالح چپ 

د، دستان شان زمخت شيك لباس بپوشند، لطيف سخن بگوين " اين افراد 
نباشد، سبك زندگي مدرن داشته باشند، زبان خارجي بلد باشند، بوي 

آشنا باشند، اهل شعر موسيقي باشند،  با رسانه و اينترنت  ادكلون بدهند، 
اهل بزن و برقص باشند، با فرهنگ مدرن غربي حال كنند، مايكل جكسون 

ما در نهايت جز طبقه ا "و مدونا و ساسي مانكن دوست داشته باشندو... 
مزد "و در نتيجه كارگر ! يا در آينده  "مزد بگيرند "چون يا  كارگرهستند. 

  !!!  "دانشجو "ند يا  "بي كار "مي شوند چون فعال يا  "بگير
بودن بگيرند،   "چپ"اين روشنفكران عزيز ما كه هنوز مي خواهند ژست 

شده  "آئين"مشكل شان در آن است كه چپ بودن شان تبديل به يك 
كه يك سري مناسك دارد. مناسكي كه با فحاشي به آمريكا "آئيني"است. 

و غرب شروع مي شود و با افسانه ساختن از كارگر ختم مي شود. اين ها 
سبك زندگي مدرن داشتن را مساوي با غرب زدگي و آمريكايي بودن و 

ي پروژه مي دانند و هر كسي كه اين گونه باشد را در راستا سوسول بودن 
اين جواناني كه در خيابان    مي دانند. غافل از اين كه "انقالب مخملي"ي 
   دارند فرياد مي زنند و خواهان يك زندگي شرافتمندانه مدرن هستند  ها

هستند. مشكل در اين جا نيست كه   به پائين  اكثرا از طبقات متوسط رو
د و اعتراض نمي هستن  اقشار فرودست حامي احمدي نژاد  طبقه كارگر و

كنند. مشكل در تعريف و نوع ديدگاه تيپيكال اين روشنفكران به اصطالح 
زشت، با دستاني زمخت، با لباسي "چپ است. آقايان هنوز كارگر را فردي 

كثيف، بد دهن، لمپني،عقب مانده، كسي كه روزنامه وكتاب نخواند، كسي 
رست باشد، كسي كه كه اينترنت نرود و ماهواره نبيند، كسي كه ناموس پ

 "آهنگران گوش دهد، موتور سوار شود و بوي عرق و گالب و پياز بدهد
مي دانند در نتيجه دچار اين توهم مي شوند كه موتور سواران چماق  و.....  

  هستند.  "بچه هاي اعماق"همان  "لباس شخصي"  به دست
واقعيت مشكل اين آقايان خودشان و ديدگاه شان است كه هيچ انطباقي با 

جاري در ايران ندارد. اين آقايان مرگ سياسي خود را در بزنگاه مهم تاريخ 
بچه هاي "اگر تا ديروز اين   سياسي و اجتماعي ايران امضا كرده اند.

 "فرمانده كل قوا"به دستور مقامات بااليي و  "لباس شخصي "با  "اعماق

با هزاران مرد و ي شان نخواستند اين روشنفكران به اصطالح چپ را همراه 
اعدام شدند، نابود كنند. اين  60زن روشن انديش واقعا چپ كه در دهه 

است كه اين افراد را از صحنه ي  "بچه هاي اعماق واقعي  "موج خروشان 
طبقاتي جاري در ايران به گوشه ي خانه  _سياسي و مبارزات اجتماعي 

كه جنبش نوين  شان رانده است. از دل همين بچه هاي اعماق واقعي است
  "نا خوانده "چپ جوان ايران بدون نياز داشتن به اين پدرخوانندگان 

  متولد مي شود. 
در تحليل هاي مان نمي خواهيم دچار توهم  اما ما برخالف اين دوستان 

يك "هنوز به مثابه  "طبقه كارگر "شويم. در نتيجه بايد اعتراف كنيم كه 
هستند، كه "افراد طبقه كارگر"اين  عوارد ميدان نشده است. درواق "طبقه

براي همين در اين نوشتار بار ها از   به صورت منفرد وارد عرصه شده اند.
طبقه كارگر هنوز با افق طبقاتي   طبقه كارگر استاده كرده ام. "افراد"لفظ 

   بسيار هم سخت مي نماياند كه  خودش وارد ميدان نشده است. متاسفانه
ن افق وارد ميدان شود. اين جنبش هنوز يك جنبش در آينده نزديك با اي

فرا طبقاتي با خواست هايي دموكراتيك است. اما برخالف اين ديدگاه 
رسوخ دارد كه بايد ابتدا تغييرات   سنتي كه در بين چپ هاي ايران

دموكراتيك شود بعد طبقاتي و يا در ايران سرمايه داري نداريم بلكه ارتجاع 
  مي انديشم. داريم. من جور ديگري

به نظرمن اتفاقن تنها و تنها اين طبقه كارگر است كه مي تواند 
. چون سرمايه تغييرات دموكراتيك را براي كل جامعه ايران بياورد

دراي در ايران درست درگرو يك نوع حكومت خودكامه و ديكتاتوري مي 
در دهد. و هرنوع شيوه ي توليد سرمايه دارانه  تواند به حيات خود ادامه

خودكامه مي تواند براي طبقه خودش سود  يك صورتبندي ايران تنها با
آور باشد. در اين جا تنها تغيير مناسبات توليدي است كه مي تواند تغيير 
در ديگر مناسبات اجتماعي را فراهم سازد. در كنار اين موضوع در شرايط 

مه حيات كنوني كه حاكميت هيچ ابائي از اعمال خشونت و كشتار براي ادا
به وسيله ي يك اعتصاب   پايه هاي اقتصادي آن ندارد. تنها فلج كردن

عمومي آن هم به رهبري طبقه كارگر است، كه مي تواند نويد بخش يك 
دشوار و دور مي نماياند. اما  تغيير بنيادين باشد. البته اين افق بسيار

  واقعيت همين است. 
با  "بچه هاي اعماق " ه آن واقعيت اين است كه روزي فراخواهد رسيد ك

مجبور خواهند شد كه چماق را بر زمين نهند و اسلحه    "لباس شخصي"
لباس  " در دست گيرند، از موتور پياده شوند و تانك سوار شوند، 

تعويض كنند تا در رديف پيراهن "لباس لجني"شان را با "شخصي
شان نشان داده  ها قرار بگيرند. تا ماهيت ها و سياه اي قهوه خاكستري ها،

تفاله هاي "كه  "بچه هاي اعماق"شود تا همگان بدانند كه اينان نه به 
ها بوده اند كه حامي "لباس نظامي"ها كه "لباس شخصي"و نه  "حاشيه

  احمدي نژاد بودند. 
ما از  "راست"آن زمان شايد اين روشنفكران به اصطالح چپ و در واقع 

كه در خيابان  "بچه هاي اعماق واقعي "   خواب بيدار شوند البته با صداي
  سرود آزادي و پيروزي را مي خوانند. 

  :*پي نوشت
بزرگ  برگرفته از يكي از سروده هاي شاعر "بچه هاي اعماق"اصطالح  

است. متاسفانه ناصر زرافشان كسي كه خود را يك روشنفكر  احمد شاملو
فردي    وني بادر مصاحبه تلويزي پيش از انتخابات چپ مي داند چند شب 

اين اصطالح را براي حاميان و راي دهندگان به محمود   "حصيبي"به نام 
  احمدي نژاد به كار برد. 

نوشته بودم كه با    تذكر: به اشتتباه بچه هاي اعماق را سروده گلسرخي
  كنم. تذكر يك رفيق گرامي اصالح شد. از همه عذرخواهي مي

*  
  

 
 



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١١٨  103 ي آرش شماره

  

  
  يگفت و گوي آرش با صالح مازوج

  
 ؟ بوديد؟ شركت در انتخابات يا تحريم؟ چرا گرايششما جزو كدام آرش: 

آن دسته از احزاب و نيروها و افرادي كه به مردم فراخوان  صالح مازوجي:
شركت در انتخابات رژيم را دادند، در واقع با اين سياست خود عمال به 

ريانات رژيم جمهوري اسالمي و انتخاباتش مهر مشروعيت كوبيدند. اين ج
در اين شرايط بحراني كه رژيم براي بقاي خود بيش از هر زمان ديگري به 

نياز داشت به ياري  "كسب مشروعيت"كشاندن مردم به پاي صندوق ها و 
جمهوري اسالمي شتافتند. جمهوري اسالمي كه مدتهاست رابطه اش را با 

، براي حدادي كردن استمردم اساسا بر مبني سركوب تعريف كرده 
اشين سركوبش، براي اعتماد بنفس دادن به نيروهاي سركوبگرش و تداوم م

سركوب لجام گسيخته به كشاندن مردم به پاي صندوق ها راي نياز داشت، 
جرياناتي كه فراخوان شركت در انتخابات رژيم را دادند عمال به حدادي 
كردن ماشين سركوب رژيم عليه مردم كمك رساندند. تكليف ما با اين 

ه از احزاب و گروهها روشن است، موضع شركت در انتخابات يك دست
  موضع ارتجاعي است، اين جريانات را ارتجاعي مي دانيم.

اما موضع ما فراتر از تحريم انتخابات بود. ما از ابتداي سركار آمدن 
جمهوري اسالمي با كليت اين رژيم سياسي و با كليه ساختارهاي حاكميت 

براين هر موضع و سياستي را كه بنحوي تداعي آن مخالف بوده ايم بنا
كننده مشروعيت دادن به نظام جمهوري اسالمي باشد را نادرست مي 
دانيم. از اين لحاظ سياست و موضع تحريم انتخابات نادقيق است و موضع 
ما را بطور كامل بيان نمي كند. سياست تحريم اگرچه مشروعيت انتخابات 

انتخابات معيني  را رد مي كند اما بطور  در نظام جمهوري اسالمي و يا
تلويحي به مشروعيت كليت رژيم و ساختارهاي حاكميت آن مهر تاييد مي 
زند، يا حداقل اين معني را هم به ذهن تداعي كند. سازمان يا حزبي كه 
انتخابات را تحريم مي كند ناگفته پيش شرط هايي را جلو پاي جمهوري 

وري اسالمي به آن شرايط تن دهد البد آن اسالمي مي گذارد كه اگر جمه
براي ما پيش  كهحزب يا سازمان موضع تحريم را پس مي گيرد. در صورتي

شرط يك انتخابات واقعا آزاد سرنگوني جمهوري اسالمي است. شما مي 
توانيد تصور كنيد هر كدام از پيش شرط هاي برگزاري يك انتخابات آزاد 

اسالمي را ويران مي كند. با اين  يكي از پايه هاي حاكميت جمهوري
توضيحات خواستم بگويم كه سياست تحريم  موضع ما را به بطور كامل و 
دقيق بيان نمي كند. با اينهمه ما در تبليغ حول اين مسئله مته به 
خشخاش نزديم چون مي دانيم بخشي از نيروهاي چپ كه موضع تحريم را 

يد براي اين بخش از نيرو ها، دارند توهمي به كليت اين رژيم ندارند شا
به يك اغماض يا عدم دقت و اشتباه مصطلح  "تحريم"سياست و يا مقوله 

  در ادبيات سياسي آنان تبديل شده است. 
ما در فرصتي كه نمايش انتخاباتي در جريان بود به تبليغات افشاگرانه در 
، مورد ماهيت جمهوري اسالمي، ماهيت واقعي جنگ جناح هاي درون رژيم

در نظام جمهوري اسالمي پرداختيم و به مردم  "انتخابات"و به جايگاه 
فراخوان داديم به پاي صندوق هاي راي نروند. از فعالين و پيشروان 
سوسياليست جنبش هاي اجتماعي خواستيم تا از اين فرصت استفاده 
كنند و راه رهائي از چنگ همه  مصائب و محروميت ها، راه تشكل يابي و 

الصي از شر جمهوري اسالمي را به مردم نشان دهند. از اين فرصت راه خ
استفاده كنند و آگاهي به ضرورت سازماندهي انقالب اجتماعي و 

 سوسياليسم را به اعماق جامعه ببرند. 
ها و نيروهايي كه در انتخابات شركت كردند (البته در  برخي از گروه آرش:

هاي اصلي  درون جناح داخل كشور)، معتقدند كه دعواي قدرت در
رو به افزايش  -در اثر بحران سياسي اقتصادي موجود در جامعه -حاكميت 

امنيتيِ حاكم، با تقلب هم شده،  - داد كه جناح نظامي بود و روند نشان مي
دوباره پيروز خواهد شد. بر اين اساس معتقد بودند با ترغيب مردم به 

شد از شكاف موجود بين  ي حذف احمدي نژاد، مي انتخابات، به بهانه
 -گران استفاده كرد، تا به مطالبات اصلي جامعه كه همانا آزادي  حكومت

دموكراسي و جدايي دين از دولت، و در نهايت براندازي جمهوري اسالمي 
اي بعد از انتخابات را  است، دامن زد. اينان حركت اعتراضيِ جنبش توده

  ظر شما چيست؟ دانند. ن گواهي بر درستي تاكتيك خود مي
  

تشديد اختالف جناح هاي درون حاكميت نتيجه و پيامد صالح مازوجي: 
روند هاي بنيادي تري در جامعه بود.عمق و همه جانبگي بحران اقتصادي 
و سياسي كه گريبان سرمايه داري ايران و نظام جمهوري اسالمي را فرا 

بحران  گرفته بود، و هراس از تبديل شدن اين بحران سياسي به يك
انقالبي كه مي تواند كل نظام سرمايه داري را به مخاطره بيندازد رژيم را 
بر آن داشت تا تالش براي حل اين بحرانها و ممانعت از تبديل بحران 
سياسي كنوني به يك بحران انقالبي را در اولويت استراتژيك خود قرار 

رياست  "انتخابات "دهد. از نظر جناح سپاه پاسداران و خامنه اي 
جمهوري آن مكانيسمي بود كه از طريق آن بتوانند آرايش سياسي متناظر 
با اولويت هايشان  يعني تحكيم بيشتر موقعيت خود و منكوب كردن جناح 

 مقابل را وجهه شرعي و قانوني ببخشند. 
احمدي نژاد با اتكا به تمام امكانات دولت، دستگاه تبليغاتي صدا و سيما، و 

گذاشت.  "انتخاباتي "پاه پاسداران پا به ميدان كارزار حزب پادگاني س
سفرهاي سازمانيافته استاني احمدي نژاد، مناظره هاي تلويزيوني كه در آن 
نه تنها طيف اصالح طلبان بلكه رفسنجاني نيز آماج حمله قرار گرفت، 
تهديد فرمانده سپاه پاسداران مبني بر اينكه هر تالشي براي سازماندهي 

مخملي را در نطفه خفه مي كنند، وسناريوهاي مربوط به روز انقالب 
انتخابات و شمارش آرا ترديدي باقي نگذاشته بود كه سپاه پاسداران نه تنها 
تصميم گرفته احمدي نژاد را در جاي خود ابقا كند بلكه عزم كرده كه 
طيف اصالح طلبان حكومتي و كل روحانيوني را كه مخالف يك كاسه 

دست سپاه پاسداران هستند را از حاكميت براند. فرقي كه  شدن قدرت در
با دوره به قدرت رسيدن خاتمي داشت اين بود كه در اين  "انتخابات"اين 

انتخابات يك جناح كه سپاه پاسداران باشد تصميم گرفته بود كه دست 
جناح رقيب را از مراكز قدرت كوتاه و  بكلي از حاكميت بيرون بيندازد. 

بود كه جنگ جناح ها به خيابان ها كشيده شد. اين فاكتور  براي همين
، از جمله نيروهاي "انتخابات"مهمي بود كه نيروهاي طرفدار شركت در

مورد اشاره شما به آن توجه نداشتند. بر خالف اين ادعاها، همه نيروهاي 
اپوزيسيون هوادار رژيم در داخل و خارج كه به طرفداري از موسوي و  يا 

به كمك بنگاه هاي را دادند،  "انتخابات"راخوان شركت در كروبي ف
عملي و هماهنگ، در ائتالفي تبليغاتي بي. بي. سي و صداي آمريكا در 

تبليغات خود چنين به افكار عمومي القا مي كردند كه تنها شركت وسيع 
است كه امكان تقلب را كاهش مي دهد و يا تقلب  "انتخابات"مردم در 

  بي اثر مي كند. "انتخابات"بر سرنوشت  انجام گرفته را
اما بفرض اينكه برخي از نيروها در داخل، با آگاهي بر اينكه احمدي نژاد با 

 "انتخابت"تقلب هم كه شده پيروز خواهد شد، مردم را به شركت در 
  ترغيب كرده اند، اين ديگر يك فريبكاري آشكار است.

اف موجود بين حكومتگران انجام گويا اين فريبكاري به بهانه استفاده از شك
گرفته است. با فرض اينكه اين ادعا درست باشد، اما استفاده از شكاف و 
جنگ جناح هاي حكومتي فريبكاري نمي خواهد. مردم، جنبش هاي 
اجتماعي و هر حزب و يا سازمان سياسي محق و مجاز است كه از جنگ و 

استفاده كند، اما در جدال جناح هاي حكومتي به نفع پيشبرد امر خودش 
عالم واقع تنها آن نيرويي مي تواند از شكاف بين جناح هاي حكومتي در 

جهت منافع عمومي مردم يا جنبش اجتماعي معيني استفاده كند كه 
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استراتژي سياسي روشن و مباني تاكتيكي درستي داشته باشد، در غير اين 
حكومتي تبديل مي صورت به دنباله رو و نيروي ذخيره يكي از جناح هاي 

شود. نمي توان به بهانه كنار زدن احمدي نژاد دنبال موسوي راه افتاد و در 
   اين مسير به مطالبات مردم و خواست براندازي رژيم دامن زد.

اعتراضات توده اي اخير را  "انتخابات"اينكه جريانات طرفدار شركت در 
هند. به نظرم در دانند، سخت در اشتبا گواهي بر درستي تاكتيك خود مي

اينجا بايد حساب مردم را از اين دسته از جريانات جدا كرد. در اين 
انتخابات جدا از طبقه متوسط طرفدار موسوي يا كروبي كه به دنبال 
تعديالتي در قوانين جمهوري اسالمي هستند، اما بخش وسيعي از مردم با 

بر اين باور هدف تضعيف رژيم در در اين انتخابات شركت كردند و  يا 
بودند كه در توازن قواي فعلي سرنگوني رژيم از اين مسير مي گذرد. مردم 
در مسير مبارزه خود بارها اين نوع اشتباهات سياسي و تاكتيكي را تجربه 
مي كنند. اما آن جريان سياسي اپوزيسيون كه فراخوان شركت در انتخابات 

وري اسالمي را برسميت را داده باشد، با اينكار خود مشروعيت نظام جمه
شناخته و به منافع مردم خيانت كرده است. وطيفه يك نيروي انقالبي كه 
امرخود را كمك به سازماندهي انقالب اجتماعي تعريف كرده است اين 

است كه حقايق سياسي را به مردم بگويد. براي همين بود كه در اين دوره  
سياري ديگر از نيروهاي بخش زيادي از كار تبليغي و روشنگرانه ما و ب

و   كمونيست و انقالبي بر افشاي ماهيت واقعي جنگ جناح هاي رژيم
  جايگاه اين نمايش انتخاباتي براي بقاي رژيم متمركز شد.

اين نكته را هم بگويم كه ما نبايد فريب تبليغات دروغين رژيم مبني بر 
انان و در صدي مردم در انتخابات را بخوريم. بسياري از جو 85شركت 

مردمي كه در شلوغي ها و كارنوال هاي قبل از انتخابات و اعتراضات بعد از 
  آن شركت فعال كردند، آنهايي نيستند كه به پاي صندوق هاي راي رفتند.

... بخش وسيعي از مردم با    «در شرايطي كه خود شما اشاره كرديد  آرش:
يا بر اين باور هدف تضعيف رژيم در در اين انتخابات شركت كردند و  

» بودند كه در توازن قواي فعلي سرنگوني رژيم از اين مسير مي گذرد.
وظيفه نيروهايي كه طرفدار آزادي و عدالت اجتماعي هستند و ضمناٌ قصد 
دارند در روند پيشرفت جامعه نقش داشته باشند، در يك چنين شرايطي 

الي كه جو پليسي، توانند به سازماندهي مردم به پردازند؟! در ح چگونه مي
ترين حركت را از آنان سلب  حاكم، اجازه كم ديكتاتوريِنظاميِ  -امنيتي

  كرده است؟
  

قبل از اينكه به مسئله سازماندهي مردم در اين شرايط و  صالح مازوجي:
اتخاذ تاكتيك هاي مناسب در اين فضاي پليسي و امنيتي بپردازيم الزم 

شود، آنهم اينكه جنبش اعتراضي  است بر يك ضرورت و امر حياتي تاكيد
مردم براي پيشروي خود قبل از هر چيز الزم است از زير رهبري جريان 

كروبي و كل طيف اصالح طلبان حكومتي بيرون كشيده شود، -موسوي
پيش شرط هر گونه پيشروي اين جنبش اعتراضي در گرو آن است كه 

و شكيبايي به مردم  مردم  صف خود را از صف اينها جدا كنند. بايد با صبر
توضيح داد كه از مسير موسوي به سرنگوني جمهوري اسالمي نمي رسند، 
بايد به آنها كمك كرد تا اعتماد بنفس الزم را پيدا كنند. موسوي و كروبي 
خود بخشي از حكومت جمهوري اسالمي هستند. اينها در همين مدت طي 

به قانون اساسي، واليت  بيانيه هايي كه صادر كرده اند بارها تعهد خود را
فقيه و كل ساختارهاي حاكميت جمهوري اسالمي اعالم كرده اند. اينها 
تحت عنوان تداوم مبارزه بشكل قانوني پرچم تسليم را برافراشته و فرمان 
تسليم را صادر كرده اند. تظاهرات و اعتصاب در چهارچوب قوانين 

خود اين آقايان هم  جمهوري اسالمي نمي گنجد. سي سال است و در دوره
  اعتراض مردم با گلوله، زندان و شكنجه و اعدام پاسخ گرفته است.

مردم بايد ، شعارها و مطالباتي كه ريشه در درد و رنج سي ساله گذشته و 
كار و زندگي امروز آنها دارد، را به پرچم مبارزات خود تبديل كنند، 

مبارزه را براي مردم  خواستها و مطالباتي كه معناي پيروزي و پيشروي در
معني مي كند. بايد چشمنداز روشني از شرايط تحقق اين مطالبات و 
چگونگي سرنگوني جمهوري اسالمي را پيش پاي مردم گذاشت. در همين 

  راستا تشكل يابي و سازماندهي مردم اهميت مي يابد.
در ارتباط با امر سازماندهي بايد گفت كه ما با يك جامعه بي شكل و 

زه روبرو نيستيم. جامعه ايران يك جامعه طبقاتي است با تمام اتمي

پيچيدگي هايش و ديناميسم حركت خودش را دارد. قبل از خيزش ها و 
رويدادهاي اخير هم ما شاهد حضور  جنبش هاي اجتماعي پايدار و 
گروهبندي هاي اجتماعي مختلفي در اين جامعه بوديم. جنبش كارگري، 

جويي، جنبش كردستان، اعتراضات وسيع جنبش زنان، جنبش دانش
معلمان، ما در سالهاي اخير شاهد هزاران اعتصاب و اعتراض كارگري بوديم 
كه پيشبرد آنها بدون وجود رهبري و در جه اي از سازماندهي هر چند 
ناپايدار غير قابل تصور است. در دل اين مبارزات نسلي از پيشروان و 

ما شاهد چندين تشكل و نهاد كارگري  فعالين كارگري پرورده شده اند.
هستيم كه در همين سال جاري در سازماندهي آكسيون اول ماه مه و 
تدوين مطالبات كارگران نقش ايفا كردند. جنبش كارگري در خيزش هاي 
اخير دنبال موسوي نرفت، و اين نه نقطه ضعف بلكه نقطه قوت اين جنبش 

كه بلحاظ تشكل يابي و بود. نقطه ضعف جنبش كارگري در اين است 
سازماني در موقعيتي نبود كه بتواند جبهه سوم مبارزه را باز كند و به محور 
شكل گيري يك آلترناتيو راديكال اجتماعي تبديل شود. جنبش انقالبي 
كردستان عليرغم توصيه و فراخوان برخي از احزاب و جريانات 

خودش پشت پا نزد،  ناسيوناليست عقب مانده كردستان به تجارب مبارزاتي
و مردم كردستان حاضر نشدد موسوي و شعارهايش را به پوشش اعتراض 
خودشان تبديل كنند. فعالين كمپين ارتجاعي يك ميليون امضا در جنبش 
زنان و دفتر تحكيم وحدت در جنبش دانشجويي توانستند بخشهايي از 

دان معني جنبش زنان و دانشجوي را به دنبال موسوي بكشانند اما اين ب
نيست كه فعالين و پيشروان سوسياليست و انسانهاي آزاده و عدالتخواه در 
درون اين جنبش ها از تالش براي سر و سامان دادن به جبهه آزاديخواهانه 

  و برابري طلبانه در اين جنبش ها و در دل اين اوضاع غافل هستند.
ه وقتي از با اين توضيحات خواستم دوباره بر اين نكته تاكيد كنم ك

سازماندهي مردم صحبت مي كنيم، اين توده مردم در عالم واقع به طبقات 
و جنبش هاي اجتماعي و گروهبندي هاي متفاوتي تقسيم مي شود و اين 
جنبش ها مكانيسم هاي سازمانيابي خود را دارند. رويدادهاي اخير و اوج 

يچوجه گيري بحران سياسي نشان داد كه اين درجه از سازمانيابي به
پاسخگوي نياز اين دوران نيست بنابراين تالش براي سازمانيابي اين 
جنبش ها و در پيشاپيش همه تشكل يابي توده اي و حزبي كارگران كه 
قبال هم در جريان بوده اكنون بايد در ابعاد گسترده تري پيش برود. وقتي 
 از ضرورت تشديد فعاليت براي سازمانيابي جنبش هاي اجتماعي صحبت

مي كنيم به اين معني نيست كه هرجا كه امكان يافتيم شوراي مردم در 
  محالت را تشكيل ندهيم.

به نظرم اين فضاي پليسي و نظامي در  تهران و برخي ديگر از شهرها نمي 
تواند براي طوالني مدت ادامه يابد، رژيم نمي تواند با به اجرا در آوردن 

يادي رفت و آمد روزانه مردم را براي مدت ز "حكومت نظامي اعالم نشده"
به كنترل در آورد و زندگي مردم را فلج كند. فعالين و رهبران جنبش هاي 
اجتماعي در دل اين اوضاع هم با اتخاذ تاكتيك هاي مناسب راه پيشروي 
خود را باز مي كنند. براي نمونه اعتصاب كارگري، اعتصاب معلمان و دانش 

ت موضعي در شهرهاي بزرگ، تجمعات آموزان، اعتصاب عمومي، تظاهرا
اعتراضي وتحصن دانشجويان، تحصن و بست نشستن در جلو زندان ها، 

  اينها همه مي توانند نمونه هايي از تاكتيك مبارزاتي در شرايط كنوني باشند.
به نظر من طبقه كارگر به تنهايي قادر نيست كه حكومت جمهوري  آرش: 

نياز به كمك اقشاري از طبقات ديگر  اسالمي را سرنگون كند؛ براي همين
جامعه دارد تا در اين نبرد طبقاتي به پيروزي برسد. پس براي رسيدن به 
اين هدف نياز به اين دارد كه با اتخاذ تاكتيك هاي منطبق بر شرايط 

كه البته  - اجتماعي و تأثيرگذار، در وحله ي اول اعتماد اكثريت مردم را
امه هاي سياسي و اقتصادي  خود جلب كند. به برن -مثل ما نمي انديشند

در اين صورت است كه مي تواند به سازماندهي مردم براي يك انقالب 
اجتماهي به پردازد. به نظر شما در يك چنين جنبش توده اي كه پس از 
اعالم نتيجه انتخابات شروع شد، طرفداران انقالب سوسياليستي چگونه مي 

  افشا گري كنند؟توانستند در اين جنبش شركت و 
  

ابتدا الزم است بر نكاتي تاكيد شود، چندين دهه  صالح مازوجي:
حاكميت نظام ديكتاتوري و اختناق سياسي در ايران، نبود حق تشكل و 

اعتصاب ، فقدان تشكل هاي طبقاتي و سراسري كارگران، به تصوري 
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ت، نادرست در مورد ارزيابي از قدرت واقعي طبقه كارگر قوت بخشيده اس
در غير اينصورت چشمنداز اينكه طبقه كار گر سازمانيافته در تشكل هاي 
طبقاتي و سراسري خود و داراي تحزب كمونيستي براحتي بتواند با چند 
روز اعتصابات سراسري رژيم جمهوري اسالمي را فلج كند اصال دور از ذهن 

ركت اين اعتصاب كارگران ش 57نيست. يادمان نرود كه در دوره انقالب 
نفت بود كه پشت رژيم شاه را شكست. نكته دوم اينكه سرنگوني جمهوري 
اسالمي را نبايد با وقوع انقالب اجتماعي يكي بگيريم، سرنگوني اين رژيم 
مي تواند از طريق كودتاي نظامي، لشكركشي نظامي، و يا فروپاشي 
اقتصادي از درون و دست به دست شدن دولت در بين جناح هاي مختلف 

رژوائي صورت بگيرد بدون آنكه انقالب اجتماعي بوقوع پيوسته باشد. بو
حتي ممكن است جمهوري اسالمي از راه خيزش توده اي مردم به زير 
كشيده شود اما احزاب و نيروهاي غيركارگري قدرت را به دست بگيرند و 
مانع يك انقالب اجتماعي شوند. صد البته در هيچ كدام از اين روندهاي 

ي طبقه كارگر در استراتژي سوسياليستي ما نظاره گر بي طرف و بي احتمال
عمل نخواهد بود بلكه به ميزان آگاهي و قدرت سازمانيافته خود تالش 
خواهد كرد كه مهر خود را بر اوضاع بكوبد و آگاه تر و متحد تر بيرون 

ي بيايد. اما تا جايي كه به نقشه آگاهانه ما بر مي گردد ما خواهان سرنگون
جمهوري اسالمي بوسيله يك انقالب كارگري هستيم و براي پيشبرد 

  همين نقشه مبارزه مي كنيم.
با اين گفته شما كه طبقه كارگر الزم است كه اعتماد اكثريت مردم را به 
برنامه هاي سياسي و اقتصادي خود جلب كند توافق نظر دارم . در يك 

ي جنبش هاي اجتماعي استراتژي سوسياليستي تالش براي جلب پشتيبان
پيشرو و اقشار اجتماعي غير كارگر و بكار انداختن توان مبارزاتي آنها براي 
بهبود شرايط زندگي شان و براي كسب مطالباتشان جايگاه بااهميتي دارد. 
مبارزه طبقه كارگر امر رهائي همه اين اقشار تحت ستم در جامعه سرمايه 

بيات سياسي خودمان تالش براي اتحاد داري را دنبال مي كند. اگر ما در اد
با جنبش كارگري را يك پاي استراتژي سوسياليستي در جنبش زنان ، 
جنبش دانشجويي و جنبش كردستان تعريف كرده ايم و اقشار تحت ستم 
غير كارگر را به پيوستن به مبارزه طبقه كارگر دعوت مي كنيم اين بدان 

جنبش ها و اقشار غير كارگر معني نيست كه مي خواهيم از نيروي اين 
بعنوان نردبان ترقي و به قدرت رسيدن طبقه كارگر استفاده كنيم بلكه 
صادقانه  اين را سهل ترين راه رهايي اين اقشار و رسيدن به مطالباتشان 

  مي دانيم.
در ارتباط با بخش آخر سئوال شما يعني چگونگي موضع سوسياليستي در 

ز كودتاي انتخاباتي با بگويم، كه يك قبال خيزش هاي توده اي بعد ا
ارزيابي عيني از روند رويدادها، شعارها و تاكتيك هاي اتخاذ شده در اين 
اعتراضات عليرغم وجود نشانه هايي از راديكاليزه شدن شعارها، در روزهاي 
بعدي بيانگر اين واقعيت بود كه در فقدان يك رهبري راديكال و انقالبي، 

طيف اصالح طلبان بودند كه رهبري و كنترل اين  اين جريان  موسوي و
حركت را در دست داشتند و از آن در جهت اهداف خود بهره برداري مي 

نياز داشتند. همين خيابان ها كردند، آنها به حضور كنترل شده مردم در 
نقطه ضعف اساسي خيزش توده اي اخير بود. فعالين سوسياليست جنبش 

ت از اين واقعيت  مي بايست با روشنگري در هاي اجتماعي با نقطه عزيم
مورد ماهيت كشمكش جناح هاي درون رژيم و ارزيابي واقعبينانه از روند 
اوضاع و آگاهي بر پيش شرطهاي پيشروي مبارزات مردم سياست 

را پيش مي بردند. محور سياست  اعتراضات توده ايسوسياليستي در قبال 
آمده بود تالش فعاالنه براي شكل سوسياليستي در قبال اوضاعي كه پيش 

تاكيد  دادن به آلترناتيو و قطب انقالبي و باز كردن جبهه سوم  مبارزه بود.
اتخاذ بر استراتژي سياسي روشن مبارزاتي، طرح شعارها و مطالبات روشن و 

 تاكتيك هاي مبارزاتي درست مي تواند از اجزاي همچون سياستي باشد.
ني احمدي نژاد و اطالعات و شناختي كه تا با شنيدن آخرين سخنرا آرش:

انداز آتي اين جنبش را چگونه ارزيابي  ) داريد، چشم7/7/2009به امروز (
  كنيد؟ مي
 

سخنان احمدي نژاد نكات تازه اي در بر نداشت. وي صالح مازوجي: 
مانند خامنه اي و ديگر سران جناح باال دست، اعتراضات توده هاي مردم 

را به عوامل خارجي منتسب نمود. گرفتن اعترافا ت در سه هفته اخير 

تلويزيوني از دستگير شدگان در زير شكنجه نيز بخشي از همين تبليغات 
، "احمدى نژاد"دولتي است، اينها با اين تبليغات دنبال سپر بال مي گردند. 

تغيير ساختار  كابينه خود خبر داد. ساختارهمچنين از تغيير گسترده در
ايش چيزي جز باز كردن باز هم بيشتر درهاي سيستم دولت هم معن

ودسته ار اجرايي كشور بر روي فرماندهان سپاه پاسداران، شكنه گرها و د
هاي اطالعاتي و گماردن آنها در پستهاي كليدي نيست. هدف اين تغييرات 

ايجاد آمادگي بيشتر براي سركوب جنبش هاي اجتماعي و  "ساختاري "
، در سخنرانى تلويزيونى "احمدى نژاد" ردم است.اعتراضات توده هاي م

خود در حالي كه در همان روزهاي اول دوره جديد رياست جمهوري اش 
در رژيم اسالمي تظاهرات مسالمت آميز معترضان به نتايج انتخابات را با 
توسل به شديدترين شيوه ها سركوب و ده ها نفر را كشتار و صدها تن 

شكنجه گاهها كرد، ادعا كرد كه در ايران آزادي ديگر را دستگير و روانه 
  را توسعه دهد. "آزادي ها"وجود دارد. و ميخواهد همين 

انداز آتي اوضاع، آنچه روشن است موقعيت جمهوري اسالمي  در مورد چشم
بر نمي گردد. موقعيت اين رژيم بشدت تضعيف شده  "انتخابات"به  قبل از 

شروعيت كاذب نظام جمهوري اسالمي را كه قرار بود م "انتخاباتي "است. 
به جهانيان نشان دهد، به نماد عدم مشروعيت نطام در سطح جهان تبديل 
شد و بحران مشروعيت نظام را به اوج رساند. رژيم نزد افكار عمومي جهان 
آبروباخته تر و در مناسبات بين المللي منزوي تر شد. براي نيمي ازخود  

جمهوري به زير سئوال رفته است. اعتبار حكومتيان  مشروعيت رياست 
واليت فقيه و شوراي نگهبان بعنوان مراكز قدرت مافوق جناحي در هم فرو 
ريخت و زمينه سر باز كردن شكاف هاي جديدي در درون حاكميت فراهم 
شده است. از طرف ديگر موسوي، كروبي و طيف اصالح طلبان حكومتي با 

پيشبرد مبارزه در چهارچوب قانون و هشدار اعالم پايبندي به اركان نظام و 
به كساني كه شعار و مطالبات ساختار شكنانه مطرح مي كنند عمال پرچم 
تسليم را باال برده اند. طيف نسبتا وسيعي از طبقه متوسط جامعه كه در 
روزهاي اول به اميد پيروزي سهل و آسان و اجراي تعديالتي در نظام 

روان شدند وقتي ديدند كار به شليك  جمهوري اسالمي دنبال موسوي
گلوله، گاز اشك آور و سركوب وحشيانه كشيد به خانه هاي خود رفتند. 

  كروبي بمرور از رهبري اعتراضات مردم كنار مي روند. - جريان موسوي
با اين تحوالت مبارزات مردم و اعتراضات توده اي عليه جمهوري اسالمي 

بسيار مناسبتري براي پيشروي و  وارد فاز جديدي مي شود. زمينه هاي
تعرض جنبش هاي اجتماعي  فراهم مي آيد.  در دل اين بحران سياسي 

توهم به موسوي و اصالح طلبان حكومتي بسرعت فرو مي ريزد.  مردم  
بويژه جوانان در مبارزه عليه رژيم خودباوري و اعتماد بنفس بيشتري پيدا 

نه تر و سازمانيافته تر به پيش برده مي كنند. اين فاز جديد از مبارزه آگاها
مي شود. البته اين را هم نبايد فراموش كرد كه ضد انقالب حاكم در مقابله 
با خيزش هاي اخير صفوف خود را فشرده تر كرده است و اين روند از 
مدتها قبل از انتخابات شروع شده بود. رئيس دفتر سياسي سپاه پاسداران 

سال نظامشان را  20اي خونين اين دوره، ادعا مي كند كه با سركوب ه
بيمه كرده اند، اين نوع ادعاها براي قوت قلب دادن به خوشان است اما اين 
پيام را نيز در بر دارد كه نبايد ظرفيت هاي سركوب دشمن را دست كم 
گرفت. اين نيروها در همين دوره در نبردي نابرابر تلفات زيادي را به مردم 

بهم فشردگي و انسجام نيروهاي سركوبگر دشمن، تحميل كردند. اين 
انسجام دوران قبل از آغاز تزلزل و فروپاشي است. صف نيروهاي سركوبگر 
هر چند هم منسجم و ايدئولوژيك باشد در مقابل تداوم اعتراضات مردم 

  انسجام خود را از دست مي دهد.
المي در روند اوضاع بيانگر اين واقعيت است كه مبارزه عليه جمهوري اس

جبهه هاي مختلف و به اشكال متنوع و مستقل از تالشهاي اصالح طلبان 
حكومتي و جريانات اپوزيسيون قانوني رژيم تداوم خواهد يافت و رؤيه 
تعرضي تري بخود خواهد گرفت. اكنون مدتهاست كه زمان آن فرا رسيده 
است كه فعالين و پيشروان جنبش كارگري ظرفيت واقعي اين جنبش را 
براي تبديل شدن به محور جنبش هاي پيشرو اجتماعي و مبارزات توده اي 
براي سرنگوني جمهوري اسالمي را نشان دهند. سرنگوني  اين رژيم گام 

  اول و پيش شرط هر تحول انقالبي راديكال اجتماعي در ايران است.
*  



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١٢١  103 ي آرش شماره

  

      
  

  اينجا تهران است !
 

  فرامرز پورنوروز                   
  تهران است اينجا

  ساعت، حوالي كوي دانشگاه
  و عقربه، از انفجار گلوله ها زخمي.

  
  باران نمي بارد

  و هوا، كمي تا اندكي دل خون
  صداي فرياد مي آيد
  ابر مسموم اشك آور

  تا سطح خيابان...
  

  هوا آفتابي نيست
  اما برق باطوم

  لحظه اي
  بر پيشاني دختر دانشجو 

  مي درخشد                            
  وهمين االن گله اي سوار مسلّح

  بر شعور مردم
  مي خندند.                     

  
  اينجا تهران است

  جايي در شمال غرب
  اندوه مي بارد                    

  چند جوان پهلوي سوراخ كسي را
  مي بندند.                                  

  و دختر زيبايي 
  دارد به مامور مسلح

  شاخه گل سفيد
  تعارف مي كند.

  
  عقربه ي زخمي هنوز مي چرخد

  و فرياد پشت بام ها
  در گلوي شهر
  مي پيچد.                

  كسي خبر نمي خواند
  ولي خبر ها مردم را
  به فرياد مي خوانند!

  
  اينجا تهران است

  از تلفنِ همراه كسي
  صداي سرخ مي آيد

  و انگشتان خونين اش
  كنند. بر من سالم مي 

  همزمان
  باد جانبِ دماوند
  دلهره ي شهر را

  در كوچه پس كوچه ها
  مي راند.                         

  
  كسي كمك مي خواهد
  و لنگه كفش زنانه اي

  در جوبِ خيابان
  به جانبِ آبهاي آزاد مي دود

  عقربه ي زخمي هنوز مي چرخد.
  

  تير هاي برق
  آمار زخميان را

  ننددر حافطه تكرار مي ك
  و هفت كُشته ي كوي

  در نگاه هاي خيس
  رژه مي روند.                         

  
  اينجا تهران است

  كسي سرود مي خواند
  جواني زير خاك
  دفن مي شود                   

  و ستاره ها در آسمان شهر
  سوسو مي كنند.                        

  
  دلها كمي تا اندكي پرخون

  و آه مادران
  در مه اندوه

  تا برج آزادي
  شناور است.                    

  
  اينجا تهران است

  صداي آنسوي خط
  به هق هق مي اُفتد

  
  و عقربه ي زخمي هنوز مي چرخد!

               *  
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 ١٢٢  103 ي آرش شماره

   دهم ي ميأمن ر
  د ملكيمحم

  
 گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان 

 هزار باده ناخورده در رگ تاك است 
  
  

ه تنور انتخابات رياست جمهوري ماه پيش زماني كه بار ديگر هيزم ب
خيمه شب بازي "ريختند تا آن را گرم كنند، در مقاله اي با عنوان  مي

  :نوشته بودم  "تكراري
تجربه كافي نيست؟ درست است كه مي سال براي فراگيري يك  30آيا " 

گويند ايراني ها حافظه تاريخي ضعيفي دارند، اما ملتي كه با تاريخ و در 
زيسته و با گوشت و پوست آنرا لمس كرده و  ييساله رژيم وال 30تاريخ 

كند آيا باز هم فريب خواهد خورد و آيا دگربار عروسك اين خيمه شب  مي
اكثريت مردم  .ردد، خواهد شد؟ باور ندارمبازي كه هرازگاهي تكرار مي گ

 .ايران آگاه و هشيارند و انتخاب هاي اخير انجام شده، شاهد اين مدعاست
چرا حاكميت مجبور مي شود انتخابات را با انواع فريبكاريها و تقلب برگزار 

فتوا بر وجوب   كند، تا آنجا كه براي كشاندن مردم به پاي صندوقها،
د و با ايجاد ترس و وحشت جمعي را وادار به اينكار شركت آنها صادر كن

  "نمايد؟
در آن يادداشت نوشتم با گرم شدن تنور انتخابات، بار ديگر موجودات 

بيدار ميشوند و به اميد  يزمستان خواب با احساس گرما از خواب زمستان
در دست گرفتن مجدد قدرت و پوشيدن لباس وزارت و وكالت و سفارت 

 30وول مي افتند؛ بي آنكه به روي خود بياورند در تمام اين و... به وول 
  .اداره كنندگان مملكت بودند  سال آنها صاحبان قدرت و

انتخابات يك خيمه شب بازي است. حال  يگفته بودم كه در نظام والئ
براي آگاهي بيشتر نسل جوان كه زياد با اين نمايش آشنا نيست، الزم است 

بازي، خيمه شب باز در پشت صحنه خود را پنهان توضيح دهم كه در اين 
ميكند و تعدادي عروسك را با نخي كه به انگشتهاي خود بسته است 

آورد. با صداي خود حرفهائي را در  يآنگونه كه ميخواهد به حركت درم
دهان عروسك ها ميگذارد تا هرچه او ميخواهد آنها بگويند و با اراده ي 

و پائيين بپرند و برقصند. البته كه اين بازي كسي كه پشت صحنه است باال 
  .را سرگرم كند "بچه ها"بيشتر ميتواند 

 هموطنان؛ 
بسيار خنده دار تر و سرگرم كننده تر  يدر اين دوره انتخابات نمايشنامه ا

به روي صحنه آمده است. گاهي حرفها و شعارهائي به گوش ميرسد كه 
ه چيز عوض شده و بازي بيننده و شنونده چنين مي پندارد كه هم

كنندگان، بازيگراني دگرند و براي نخستين بار به روي صحنه آمده اند. فكر 
واحمدي نژاد را تا حدي  يميكنم بسياري از خوانندگان اين نبشته، كروب

ميشناسند اما سبز علي( محسن) رضائي و ميرحسين موسوي را كمتر. 
همه بنياد گراياني هستند  مطمئن باشيد اينها همه سر و ته يك كرباسند و

دست پرورده ي بنيادگراي بزرگ. چون عروسك هاي خيمه شب بازي 
  .نقش و لباس عوض ميكنند تا تماشاچي را فريب دهند

اينها همان طور كه خود اذعان دارند، يك هدف را تعقيب ميكنند و آنهم 
حفظ نظام واليي و به صحنه نمايش كشاندن تماشاچيان بيشتر تا فردا 

  .بگويند نمايش ما بسيار جالب بود و توانست مشتري هاي زياد جذب كند
، مطالبي نوشته ام. "خاتمي"پيش از اين در مورد سردسته اصالحاتي ها، 

خواهم از دو چهره اي بگويم كه اين بار وارد بازي شده اند؛ از يحال م
اند  موسوي و رضايي. اينان چنان با قيافه اي حق به جانب به صحنه آمده

كه تو گويي در آن همه كشتار، چه در جبهه هاي جنگ، چه در زندان ها و 
چه در جاي جاي ايران و جهان نقشي نداشته اند و در اين همه فقر و 

و رشوه خواري كه جامعه را به اين روز انداخته است نه  يفحشا و دزد

ده سال مسئوليتي تقبل كر 30كوچكترين دخالتي داشته اند و نه در اين 
  .اند

عضو مركزي حزب  60تا  57بايد از آقاي موسوي پرسيد مگر شما از 
 يجمهوري اسالمي كه تمام امور مملكت را در دست گرفت و با همكار

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي هر كاري خواستند كردند، نبوديد؟ مگر 
 را   شما سالها سردبيري روزنامه ارگان حزب ( روزنامه جمهوري اسالمي)

بر عهده نداشتيد؟ مگر همين روزنامه بزرگترين مشوق چماقداري و قلع و 
و تشويق حزب اللهي ها براي حمله به اجتماعات مردم   قمع دگر انديشان

ن نبود؟ مگر روزنامه اي كه شما سردبير آن بوديد زماني كه اعدام يو منتقد
عدادي از ها در زندانها شروع شد براي ايجاد رعب و وحشت هر روز نام ت

 آنها را منتشر نميكرد؟ 
) شما وزارت امور خارجه را 11/6/60آقاي مهدوي كني ( ي مگر در كابينه

تا بازنگري قانون اساسي و   60آبان سال  7به عهده نداشتيد؟ مگر از روز 
حذف سمت نخست وزيري در مقام رئيس قوه مجريه كشور نبوديد؟ 

انشجويي كه نظرتان را در مورد شنيدم در يكي از دانشگاه ها در جواب د
جنايات دهه شصت و كشتار هزاران نفر و از جمله دانشجويان در زندان ها 

ه دخالت يمن در امور مربوط به قوه قضائ "پرسيده بود گفته ايد:
  ".نميكردم

مگر جنابعالي وظايف نخست وزير را در قانون اساسي نخوانده بوديد؟ از 
  :م را كه ميگويدجمله ماده يكصد و سي و چهار

رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و "
و با   م هاي دولت ميپردازديبا اتخاذ تدابير الزم به هماهنگ ساختن تصم

همكاري وزيران برنامه و خطي مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا 
  ".هيات وزيران است ميكند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات

مگر وزير اطالعات يكي از وزراي دولت شما نبود كه بايد در كار او دخالت 
ر نظر شوراي عالي دفاع ملي يميكرديد؟ مگر تمام كارهاي امنيتي كشور ز

عضو آن است صورت نميگرفت؟ چطور ميشود  7كه نخست وزير يكي از 
 شما از آنهمه جنايت ها بي خبر باشيد؟ 

موسوي. مپنداريد كه در شهر كور و كرها و بيخردان زندگي نه آقاي 
ها موافق بوديد، آنها  ها و كشتارها و شكنجه ميكنيد. شما با همه آن جنايت

د ميكرديد و هيچ عذاب وجداني هم نميگرفتيد. حال و آينده هم در ييرا تا
  .برابر چنين اعمالي نخواهيد ايستاد

شعور مپنداريد. شما و ديگر  بيهوده خود را زرنگ و مردم را بي
طلبي مي زنيد، در جنايات دهه شصت  همدستانتان كه امروز الف اصالح

بارها گفته ايد ما اطاعت از مرادمان ميكرديم و اين كارها اقتضاي آن زمان 
بود و ما هيچكاره بوديم. چه تضميني وجود دارد كه چند سال ديگر 

داركاتچي بودم؟ شما نه در آن همانگونه كه خاتمي گفت، نگوييد من يك ت
ده سال و نه در آن بيست سالي كه در خواب زمستاني بوديد، هرگز به 

آقاي خميني و نخست  يجناياتي كه در دهه اول انقالب در زمان رهبر
  .وزيري شما روي داد اشاره نكرديد

ميگويند شما نقاشي ميكرديد، مگر نه اين است كه يك هنرمند، يك 
قي دان، يك شاعر در كار هنري انديشه هاي دروني خود نقاش، يك موسي

ساله،  8را منعكس ميكند؟ آيا شما كه شاهد بسياري از وقايع جنگ 
دهه شصت از جمله جنايت بي نظير كشتار هزاران  يشكنجه ها و كشتارها

بوده ايد، يك تابلو كشيده ايد كه كبوتري سپيد با  67زنداني در سال 
بر كف قفس نشان دهد؟ آيا يك تابلو از اعدام هاي بالهاي خونين افتاده 

دسته جمعي در زمان صدارت خود كشيده ايد؟ آيا يك تابلو كه وضع 
كرده ايد؟ آيا يك بار اعالم  يزندگي ميليون ها آواره جنگ باشد را قلم

كرده ايد به چه دليل پس از فتح خرمشهر و عقب نشيني عراق سالها 
ب مرگ و معلول شدن صدها هزار نفر و صدها جنگ را ادامه داديد كه موج

 ميليارد دالر خسارت مالي گرديد؟ 
د يجنابعالي به عنوان نخست وزير و آقاي رضايي به نام فرمانده كل سپاه با

جوابگوي ملت، خانواده شهدا، هزاران معلول جنگي، موجي و شيميايي 
ميني را ما دستورات آقاي خ "شده ها باشيد. مگر مي شود با يك جمله 

سال است كه از  20از زير بار مسئوليت شانه خالي كرد؟  "اجرا كرده ايم
روز شديد پس يپيروزي در جنگ سخن ميگوييد ولي يكبار نگفتيد اگر پ
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 آقاي خميني چرا جام زهر را سر كشيد؟ مگر براي پيروزي زهر ميخورند؟ 
مردم آقاي رضايي كه خود را كانديداي رياست جمهوري كرده بايد به 

توضيح دهد كه چرا و به دستور چه كسي وارد خاك عراق شدند تا جنگ 
ادامه يابد و آنهمه خسارت بر مردم ايران تحميل گردد و هزاران سوال 

  .جواب ديگر يب
آقايان كروبي، موسوي، رضايي و احمدي نژاد بايد نقش خود را در 

همكاران  نابساماني هاي فعلي روشن كنند و توضيح دهند اگر آنها و
اصالحاتي و اصولگرايشان ( كه آبشخور هر دو جناح بنياد گرايي است) 

فقيه؟  يموجب وضع فعلي جامعه نيستند، پس چه كسي مسئول است؟ ول
حكومت ديني؟ قانون اساسي؟ قدرت مافوق قانون سپاه ؟ بسيج؟ اول 

  .بگوييد چه عاملي باعث اين وضع شده، بعد از مردم تقاضاي راي كنيد
با توجه به شناختي كه نسبت به يك يك كانديداها دارم اعالم ميكنم  من

كاركرد شما در آينده اگر بدتر از گذشته نباشد، بهتر نيز نخواهد بود چرا 
پيش از انتخابات جز شعار   كه نظام واليي همه ي حرفها و وعده هايش

هاي توخالي چيز ديگري نيست. مردم بايد انتخابات را تبديل به يك 
  .نظرخواهي در مورد آينده نظام كنند

سال مبارزه براي آزادي و برابري اعالم ميكنم  60به نام يك ايراني پس از 
نشاندن كسي بر روي صندلي رياست  يمن راي ميدهم، اما نه برا

جمهوري. من راي ميدهم تا يك يك شما و همدستانتان را كه وطنم را به 
دگاه رسيدگي به جنايت عليه بشريت اين روز انداخته ايد روي صندلي دا

   .بنشانند تا جوابگوي مردم ايران و جهان باشيد
  

  :پانوشت
  1387آذر  14، پنجشنبه، »تكراري  خيمه شب بازي« -1       

  :كروبي به آيت اهللا منتظري 67بهمن  29گوشه اي از نامه  -2
زندانيان گروهكي شما هميشه در برخورد با مسئوالن و مقامات قضايي از عفو "

شما ثابت  يخواهيد. با وجود آن كه بارها برا گوييد و آزادي آنان را مي سخن مي
شده است كه بسياري از آنان به سبب اصرار و پافشاري شما مورد عفو قرار گرفتند 
و آزاد شدند و با شناسايي بيشتر از پاسداران و بسيجيان دست به آدمكشي و ترور 

ا را ريختند. ليكن هرگز اين گونه رويدادهاد در موضع شما در زده و خون عزيزان م
اهللا  . خاطرات آيت"گروهكي تغييري پديد نياورده است باني از زندانيانييپشت

   1252،ص2، ج167منتظري، پيوست شماره 
همو بود كه در واكنش به طرح مهندس بازرگان براي آزادي انتخابات گفت:  -3
دانم،بنده از اين همه پررويي  ها و رزمندگان مي بههاين شعارها باعث تضعيف ج"

  )466، صفحه 2آزادي، جلد  ي(در تكاپو"متعجبم.
همگام با روزنامه جمهوري اسالمي، روزنامه هاي رسمي كشور چون اطالعات و  -4

به " كيهان به بازتاب احكام اعدام زندانيان سياسي ميپرداختند. به عنوان نمونه:
نفر به جرم  81اسالمي مركز، ديشب در محوطه زندان اوين حكم دادگاه انقالب 

سحرگاه "، ) 60شهريور  29كيهان، ( "فعاليت هاي ضد اسالمي تير باران شدند.
 "نفر از اعضا و هواداران سازمان منافقين اعدام شدند. 61امروز در زندان اوين 

ديروز در  به حكم دادگاه انقالب اسالمي مركز، سحرگاه") 60مهر  13كيهان، (
  ) 60آذر  5هان، ي( ك "تن از اعضا و هواداران گروهكها تيرباران شدند.  36اوين 

سال نخست وزيري محمد  8وزير اطالعات ميرحسين موسوي در طول  -5
  .محمدي ري شهري بود

آيت اهللا منتظري در بخشي از خاطرات خود خطاب به آقاي خميني وزارت  -6
شنيده شد فرموده ايد  "اينگونه به تصوير ميكشد:  اطالعات زمان آقاي موسوي را

فالني مرا شاه و اطالعات مرا ساواك شاه فرض كرده است. البته حضرتعالي را شاه 
فرض نمي كنم ولي جنايات اطالعات شما و زندانهاي شما روي شاه و ساواك را 

 خاطرات آيت اهللا"سفيد كرده است. من اين جمله را با اطالع دقيق مي گويم.
   1213، ص 2، ج150منتظري،بخش پيوست ها، پيوست 

   83آذر  24ران، يروزنامه ا -7
 514ميرحسين موسوي در مقام نخست وزيري در واكنش به قطعنامه   -8

اگر "روز بعد از آغاز تجاوز ايران به خاك عراق:  2سازمان ملل درباره آتش بس، 
نمي توانيم از حقوق حقه خود قطع نامه ديگر هم صادر كند، ما  10شوراي امنيت 
  61/4/23. ( كيهان، "دست برداريم

* 

  

 

 
 

  شكلي متعالي از مبارزه با سانسور
  

  از فراز ساوجيگزارش 
  

موجب تظاهرات  "داليلي روشن"انتخابات دوره دهم رياست جمهوري  به 
و خيزش بخش عظيمي از مردم  كشور عليه رژيم شده است. فريادها و 

ردان و بخصوص جوانان عاصي از سي سال سركوب و نداهاي زنان و م
اختناق، اكثر جريانها و اقشار  جامعه (داخل و خارج) را به حركت، ابراز 
وجود و نظر واداشته است. در اين بستر نشريات و تارنماهايي پا به عرصه 

اشته اند كه در اطالع رساني و مبارزه با سانسور فعال اند و برخي ذوجود گ
ر بازتاب مبارزات مردمي، به دنبال يافتن راهي نو و تفكري جديد ار آنها د

براي برقراري دمكراسي، آزادي، برابري و ايده هاي ضد سرمايه داري قلم 
  ميزنند.

علت وجودي اين نشريات در واقع پاسخي است در شكل مدرن براي مبارزه 
تاريخ از با سانسور سنگين رژيم در جامعه. همانطور كه ميدانيم در ادوار 

كهن تا به امروز، همواره مردم به طرق گوناگون در مقابل سانسور قدرتهاي 
هبي به مبارزه برخاسته اند. از پچ پچ و نقل اخبار و ذحاكم سياسي يا م

حكايات سينه به سينه، ساختن جك و متلك عليه سردمداران دولتهاي 
ساني كه در زورگو، انتساب عقايدو نطرات كفرآميز و انتقادي به نام ك

شته اند و ديگر در دسترس نيستند (مانند برخي از آنچه به راوندي و ذگ
زكرياي رازي منسوب است)، نقل قصه و  وقايع از زبان حيوانات از كليله و 

كمدي  -دمنه تا مزرعه حيوانات (جرج اورول)، خلق كاراكترهاي اجتماعي
فيتي بر در و ديوار (چون بهلول، دخو و مالنصرالدين). شعار نويسي و گرا

شهر، پخش تراكت، شبنامه و خبرنامه براي سيراب كردن عطش مردم 
براي كسب اطالع در زير شمشير سانسور، خلق آثار هنري همچون گارنيكا 
از پيكاسو و نقاشي هاي دييگو ري وِرا...  تا برسيم به استفاده از موبايل و 

ر خالقيت حيرت انگيز اينترنت در روزگار ما. عرصهء مبارزه با سانسو
  مبارزهء توده ها را براي رهايي باز مي تاباند.

در نگاهي به تعدادي از نشريات اينترنتي كه به عنوان نمونه مي آوريم، 
شاهد افشاي جنايتهاي رنگارنگ رژيم و بزير سوال بردن كل نظام هستيم. 

ه اي برخي از اينها بدنبال يافتن اشكال نوين سازماندهي و فعاليت تود
هستند بدون آنكه انتظار رهبري از باال مطرح باشد. مطالعه گزارش زير ما 
 را با  ايده ها و پيشنهادهايي براي راهيابي به طرحي نو در زمينه هاي

اجتماعي و يافتن راهكارهاي جديد در نبرد و تظاهرات خياباني  -سياسي
  آشنا مي كند.
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  خيابان
در  1388خرداد  29در  "ضات مردميويژه اعترا"اولين شماره اين نشريه 

زنده باد حاكميت مردم، زنده باد مقاومت در برابر "چهار صفحه با شعار 
 28در خيابان متولد شد، و با نشر روزانه تا شماره  "ديكتاتوري

براي كاهش  "1388مرداد 1" 29ادامه يافت. از شماره  "1388تير29"
تشار آن به صورت موقت سه فشار كار روزانه و امكان تثبيت و تداوم ان

شماره در هفته منتشر مي شود. خيابان جاي خود را ميان ايرانيان باز كرده 
و حتي در نشريات خارجي هم معرفي شده است. بسياري از سايتها و 
وبالگها نيز با درج مقاالت و اخبار از نشريه خيابان در معرفي آن به ديگران 

بان و ديگر نشريات جنبش مردمي همياري داشته اند. آرشيو كامل خيا
  .ها يافت  ميتوان در برخي سايت  كنوني را

، "رد؟ذدر سكوت زندان اوين چه ميگ"برخي از تيترهاي گوياي خيابان: 
در حاليكه خون از دستان حكومت مي چكد؛ موسوي تنها نامه "

، "هنر شهري نقد راديكال نظم موجود"، "كودتاي مخملي؟"، "مينويسد
براي مقابله با كودتا مردم آمدند ولي "، "يري را متوقف كنيداعتراف گ"

كودتا و "، "زنان خيال بازگشت به خانه ندارند"، "موسوي نيامد
  .  "مسلك حاكمان؛ جراحت هاي محكومان"، "زيستگاههاي مردم

متقاضيان از طريق اشتراك در آدرس  سايت ندارد. "خيابان"جالب اينكه 
آنرا دريافت و پخش ميكنند.  oon@gmail.combwww.hkyaالكترونيكي   

صاحب نظران و نويسندگان، مقاالت خود را به اين آدرس مي فرستند: 
www.xyaban@gmail.com       

   نشريه بذر 
  http://www.bazr1384.com          
ر كه به عنوان زير مجموعه، نشريه دانش آموزي بذر ذنشريه دانشجويي ب 

تبليغ و ترويج “را هم منتشر ميكند بصورت  نشربه اينترنتي ماهانه با هدف 
ايده هاي ماركسيستي در جنبش دانشجويي و بردن ايده هاي مترقي بين 

ر شماره ذبا انتشار ب 1384كار خود را از فروردين  ”نش آموزان و معلميندا
ر در همان ذ. ب1386شروع كرد و نشريه دانش آموزي را از بهمن  يك

و مواضع اش را اينچنين مطرح ايده ها  1384شماره يك خود فروردين 
  ميكند:

  

  
.  
بزرگترين خال در اين جنبش پراكندگي فكري و عدم هماهنگي فعالين "

ج جديد فشار و تعطيلي نشريات متمايل به چپ و مو باشد كه با چپ مي
است. دست اندر كاران بذر به سهم  اختناق در جامعه ايران تشديد يافته

هاي درست به جنبش  تحليل خود در صدد پركردن اين خال و ارائه اخبار و
   .دانشجويي هستند

  :نشريه بذر در اين چهارچوب سعي دارد كه

  .مايت كندمنعكس كننده مبارزات راديكال دانشجويان باشد و از آنها ح* 
مبلغ اتحاد جنبش دانشجويي با جنبش كارگران، معلمان، زنان، ملل و * 

  .ديده و ساير زحمتكشان شهر و روستا باشد هاي ستم خلق
فعاالنه به دفاع از روشنگري علمي براي مقابله با خرافات مذهبي بپردازد * 
  .هاي پوسيده را به مصاف بطلبد سنت و

داري و جنبش چپ درسطح  يزاسيون سرمايهمبلغ جنبش آنتي گلوبال* 
ها  هاي همكاري دانشجويان ايراني را با اين جنبش زمينه المللي باشد و بين

  .فراهم آورد
حلقه گمشده ميان نسل كنوني با نسل قبلي چپ را بازسازي نمايد و با * 

پويا و نقاد تجارب جنبش چپ ايران و جهان را در اختيار نسل  ديدگاهي
   .اردجديد بگذ

نقش فعالي در نقد مكاتب ضد ماركسيستي كه امروزه درميان * 
  .عهده گيرد دانشجويان مطرح است بر

هاي مختلف جنبش چپ را به دانشجويان معرفي كند و به دور از  ديدگاه* 
   .سكتاريستي به بحث و مناظره علمي ميان آنها دامن زند هياهوهاي

هاي راديكال و  واهان، نيرواز كوشش در جهت اتحاد ميان آزادي خ* 
   "ند.نك مترقي كوتاهي

 

  
  

  نشريه بسوي انقالب 
 "http://maktabemarx.net "         

هفته اي يك بار حاوي گزارش، تحليل، اخبار، مقاله و متون آموزشي 
اد حزب پيش بسوي ايج"صفحه با شعار  16لنينيستي در  -ماركسيستي
بصورت اينترنتي منتشر ميشود. در بخشي از سرمقاله شماره  "طبقه كارگر

  چنين ميخوانيم: 1388تير  31هشت 
  
      سر مقاله 
د كه مي خواست ساختمان سالهاي قرن بيستم دوران تفوق انديشه اي بو"

مي ناميد با توسل به شيوه » كمونيستي ” « جامعه بي طبقه را كه عموما
ربطي به ماركسيسم و سوسياليسم علمي ” هايي به انجام برساند كه عمال

نداشت و در واقع همان راه رشد سرمايه داري را با شيوه هاي خشن تر و 
مانور انديشه و عمل احزاب و سركوب عريان تر پيشه خود كرده بود. دايره 

سازمانهاي حامي آن، فراتر از آنچه سرمايه داري دولتي خوانده مي شد 
نرفت. همين امر باعث شد احزاب و سازمانهاي كمونيستي يا در قامت 

دمكرات اروپايي ( اروكمونيست ها) ظاهر شوند و يا در  -احزاب سوسيال
در روند امور و مبارزات جاري شكل فرقه هاي نامربوط كه فاقد تاثير قاطع 

كارگران بودند. به جرات مي توان گفت اين احزاب بشريت را سانتي متري 
هم به سوي كمونيسم هدايت نكرده اند. گفتني است بر خالف ادعاي 
مدافعان اين انديشه آنچه اينك به عنوان دستاوردهاي دمكراتيك انساني 

زات جهاني و منطقه اي خوانده مي شود بي هيچ شبهه اي محصول مبار
طبقه كارگر است كه وكالت بالعزل خود را به هيچ مرجع حقيقي و حقوقي 

 "تفويض نكرده است.
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  خبرنامه ندا 

  http://nedaanews.com    
ت آغاز به با نشر اخبار و مقاال 1388خبرنامه روزانه اي است كه از دوم تير 

فعاليت كرده است. چنانكه از اسمش عيان است اخبار مربوط به جنبش 
مردمي را در تارنماي خود درج ميكند. در خبر نامه ندا از جمله مي 

  خوانيم:
 سرمقاله

   پيام اول: چراها و چگونه ها"
هدف ما از شركت در اين مبارزات به مراتب فراتر از نتايج انتخابات رياست 
جمهوري دهم است. و معتقد هستيم كه اكثريت كسانيكه در انتخابات 

ي و يا كروبي رأي دادند نيز اهداف و خواسته شركت كردند و به موسو
هايشان به مراتب باالتر از گزينش اين يا آن فرد بوده است. زمانيكه مردم 
در مناظره هاي تلويريوني به عمق اختالفات كانديداها پي بردند معتقد 
شدند كه براي شكستن قدرت مطلقه از موقعيت انتخاباتي، بعنوان كم 

فاده كنند. در حقيقت، انگيزه مردم به دستيابي به هزينه ترين راه، است
آزادي هاي مردمي و انساني شان بود كه در مقابل انحصارطلبان حكومتي 

اما، اينك كه پرداخت اين هزينه را …به اصالح طلبان حكومتي رأي دادند. 
به ما تحميل كرده اند، دليلي ندارد كه خواسته هاي مبارزاتي خود را به 

بات محدود كنيم. اينك زمان آن رسيده كه مستقيماً براي نتايج انتخا
آزادي هاي مردمي و انساني خود مبارزه كرده تا اگر نتيجه ي مبارزات ما 
به قدرت گيري اصالح طلبان حكومتي هم انجاميد، ايشان بدانند كه تا 
زمانيكه حقوق اوليه و خواسته هاي ما محقق نشود، دست از مبارزه بر نمي 

 "داريم.
 

  بگذار صد گل بشكفد...
  م.مينايي

  
زندگي در جهنم حكومت اسالمي كشنده و طاقت فرساست . در اين شـكي  
نيست. در صورت تداوم اين حكومت هيچ آينده روشني چه در كوتاه مـدت  
و چه در دراز مدت براي كارگران ، زنان ، جوانان و نيز ساير اقشار و طبقات 

با رژيمي سروكار دارند كه با قساوت و زحمتكش متصور نيست. مردم ايران 
بربريتي منحصربخود خيابانها و زندان هايش را به كشتارگاه مبدل كـرده و  
 "در اين مسير جنايتكارانه خودي و غيرخودي نمي شناسد.  حكومت دقيقا

همچون يك رژيم اشغالگر خارجي همه مردم كشور را دشمن محسوب مي 
هـان آزاد و دمكراسـي خـواه  هنـوز بـه      كند. دول امپرياليستي باصطالح ج

توازن قوا در داخل مي انديشند و منافع غارتگرانه خود را دنبال مـي كنـد.   
دستان باراك اوباما همچنان به سوي دسـتان خـون آلـود ولـي فقيـه دراز      
است. سازمان ملل متحد همچنان در خاموشي بسـر مـي بـرد. هنـوز هـيچ      

كيل اجالس فوق العاده و بكار گيري نشانه اي از اخطار جدي ، تحريم ، تش

بند هفتم ماده چهل و يك منشور ملل متحد و... از سوي سازمان ملـل بـه   
چشم نمي خورد. اتاق بازرگـاني و تجـارت آلمـان و ايـران در ايـن وانفسـا       
عليرغم ژست هاي ظاهري آنگال مركل مي خواهـد مركـز تجـاري ايـران و     

ارش بخش بازرگاني وزارت امورخارجـه  آلمان را در برلين افتتاح كند. به گز
آلمان هجوم سرمايه داران آلماني براي عقدقرارداد با طرف ايراني بي سابقه 
است. اينهمه اما با اين توجيه صورت مي گيـرد كـه گويـا غربـي هـا نمـي       
خواهند گزك به دست رژيم ايران بدهند. در حاليكـه رژيِـم اسـالمي قـادر     

اسـرائيل وادارد.   بـراي  ه اعتـراف جاسوسـي  است همين فردا خامنه اي را ب
همچنانكه پيشترها اين كار را با سعيد امامي هـا و بعضـي از اعضـاي بيـت     
منتظري و از آن پيشتر بيت شريعتمداري انجام داده است.  از اين رو براي 
قطع اين روند چاره اي جز تالش براي تغييرو در صـورت امكـان سـرنگوني     

به صرف تغيير رژيم و حتا سرنگوني آن ميتـوان بـه    اين رژيم نيست. اما آيا
مردم وعده آزادي و رفاه داد؟ آيا مي تـوان آنهـا را بـه آينـده اي روشـن و      
سعادتمند مطمئن كرد ؟ مسلم است كه نمي توان. در اين مورد نيز شـكي  
نيست. تنها تحت رژيمي سوسياليستي كه در آن شوراها قدرت را در دست 

مزدي لغو شده باشد ميتوان به آزادي و رفاه دست يافت داشته باشند و كار
  (البته مي توان قيود و شروط ديگري را به اين مجموعه اضافه كرد). 

چگونه مي توانيم از جايي كه  "اينجا اما سوالي عارض مي شود و آن اينكه: 
؟ يعني از جهنم سرمايه داري بـه  "هستيم به مقصد مورد عالقه مان برسيم

  اليستي وارد شويم؟ بهشت سوسي
بـا   "سرراست ترين پاسخي كه بـه ايـن سـوال مـي تـوان داد ايـن اسـت:        

. در اين پاسخ نكته  بسيار ظريفي "همراهي مردم ( كارگران و زحمتكشان)
نهـاد    "با همراهي مردم  "پنهان است كه بايد آن را بيشتر بشكافيم. گزاره 

 "حـزب "ور مـا چـپ هـا) يـا     (منظ  "ما "دارد. مي توان نهاد آن را  مستتر
اي كـه از ايـن    ترين نتيجه (منظور حزب كمونيست و...) فرض كرد. منطقي

 "حـزب "و  "چپ"فرض مي توان گرفت اين است كه خواسته يا ناخواسته 
را از مردم جدا كرده ايم. زيرا اگر بگوييم مردم خـود بـه سوسياليسـم مـي     

و عـدم همراهـي مـا     رسند پس بودن و يا نبودن ما و صـد البتـه همراهـي   
محلي از اعراب نخواهد داشت  ولـي اگـر شـق دوم را اراده كنـيم  در ايـن      
صورت ادعاي نخست مصداق مي يابد ، به اين معني كه خط فاصـلي بـين   

كنيم. واقعيت اين است كه مردم بي آنكه منتظـر   خود و ديگران ترسيم مي
ه ميـدان مـي آينـد و    فرامين و رهنمودهاي ما بمانند ، با و يا بي سازمان ب

مـا چيسـت؟ كمـك بـه آنهـا در       "وظيفه"كنند. در اين صورت   مبارزه مي
شان. اين كمك  امـا بـدون همراهـي و     رسيدن به اهداف ملموس و بالفصل

همگامي ميسر نخواهد شد. اينجاست كه الجرم بايد از برج عاج خود خارج 
از آنهـا   شويم و چون مـاهي در دريـاي خروشـان مـردم غوطـه ور شـويم.      

بـه آنهـا كمـك     "به آنها بياموزيم.  مطمئن باشيم كه اگر عمال  بياموزيم و
كننـد. آنگـاه  در راه يـك هـدف      كنيم آنها هم از كمك كردن دريـغ نمـي  

جنگيم و هيچگونه جدايي و افتراقي بين ما پيش نمي آيـد. در   مشترك مي
و ميدان مبـارزه  اين صورت به مثابه بخشي  از مردم پابپاي آنها در خيابان 

كنيم و جزئي از جنبش رنگين كماني خـواهيم بـود كـه سـرخي آن را      مي
  نمايندگي خواهيم كرد. 

به نظر مي رسد بايد از فتيشيزه ( خرافاتي) كردن موضوع انقالب و اشـكال  
سازماني آن خودداري كنيم. به عبارت ديگر بايد طـوري عمـل نكنـيم كـه     

ــارگر   ــه ك ــا طبق ــا –گوي ــارگر "خصوص بطــور اتوماتيــك  –ان صــنعتي ك
سازمانيابي و انقالب خواهند كرد. و يا بايد تا تشكيل حزب طبقه كارگر و يا 
جبهه متحد چـپ دسـت روي دسـت گذاشـت و مـردم را از تـرس فريـب        
خوردن و گمراه شدن به بي عملي فراخواند. اينكـه مـا بـا داشـتن اينهمـه      

ايـم   زنـيم  و نتوانسـته   ها را به سـينه مـي   فرصت و امكان هنوز سنگ فرقه
استراتژي روشني براي خود تدوين كنيم تقصـير مـردم كـه نيسـت. مـردم      

كننـد امـام    احمدي نژاد هستند كه فكر مـي  –اي  گرفتار باند خرافي خامنه
شان در انتخابات دخالت داشـته و فرشـتگان و اوليـا و اوصـيا در كـار       زمان

نه آزادي دارند و نه امنيـت   هدايت آنها هستند. مردم به عينه مي بينند كه
چنينـي خـالص شـوند. مگـر نـه       خواهند از شر رژيمي اين و رفاه . حال مي

اندازد؟ پس تقصـير مـردم    اينكه غريق به هر چه دم دستش باشد چنگ مي
چيست كه كشتي نجات سوسياليستي در انتظارشان نيسـت تـا آنهـا را بـه     

صرفا با رژيمي نظـامي   ساحل امن و رفاه برساند؟ طرفه اينكه مردم اگر
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كودتايي سرو كار داشتند كارشان به اندازه كافي مشـكل بـود امـا بـدتر      –
اينكه با حكومتي درگيراند كه از مذهب  ابزار سياسي ساخته است از اينـرو  

اش را از بين ببرند. بخاطر همين  مجبورند قبل از خود رژيم تقدس مذهبي
كننـد. همـين مـردم بعـد از      مـي اش  است كه دارند قدم به قدم خلع سالح

هـا را بـراي هـم مـي      SMSگفتن اهللا اكبر در پشت بام ها كفرآميـر تـرين   
ها نشان داده اند كـه بـراي توصـيه     اهللا فرستند. اينان با پشت كردن به آيت

در كنارشـان   "هاي مذهب مداران تره هم خرد نمي كنند اما تـا مـا عمـال   
هاي ما هم تـره خـرد نخواهنـد     صيهنباشيم و حرف دلشان را نزنيم براي تو

  كرد. به نظر من جنبش رنگين كمان بايد همين نقيصه را برطرف كند.  
   »نداي سرخ«انتشار از 

  1388هشتم مرداد ماه 

  
  انتخابات و تشكالت كارگري

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه يك تشكل 
ا به واسطه آگاهي كارگران و با صنفي و كارگري است و اين سنديك "كامال

تشكيل و كماكان تا به  1384حمايت و حضور گسترده كارگران در سال 
امروز با وجود فراز و نشيب و دشواري هاي فراوان به فعاليت خود ادامه مي 
دهد . سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در مورد 

از هيچ كانديدايي حمايت نمي  انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري
كند و حمايت از هر كانديدايي را در حيطه فعاليت تشكل هاي مستقل 

از نهادي    كارگري نمي داند . در نبود آزادي احزاب ، بالطبع تشكل ما نيز
اجتماعي كه حاميش باشد محروم است ، حال آنكه سنديكاي كارگران 

سياسي را حق مسلم تك  شركت واحد اتوبوسراني دخالت گري و فعاليت
جامعه دانسته و برآن است كه كارگران سراسر ايران در صورت   تك افراد

 ارائه منشور كارگري كانديداهاي رياست جمهوري و دادن تضمين عملي به
، مي توانند در انتخابات شركت كنند يا شعارهاي انتخاباتي در اين رابطه

  نكنند.
شوراي نگهبان در صدها سالن سخنراني هر كدام از كانديداهاي تاييد شده 

، مسجد حسينيه و دانشگاه كه قادرند حاميانشان را در آرامش دور هم 
  جمع كنند و هر تبليغي را كه به حال خود مفيد مي دانند ، انجام دهند .

اما هر نشست و تجمع كارگري با سركوب رو به رو مي شود ، حتي خيابان  
ود و در طبيعي ترين جايي كه كارگران و پارك هم از مردم دريغ مي ش

مي توانند بدون هزينه در آن جمع شوند ، مورد شبيخون و هجمه و 
  سركوب قرار مي گيرند .

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه يك تشكل 
صنفي و كارگري است و اين سنديكا به واسطه آگاهي كارگران و با  "كامال

تشكيل و كماكان تا به  1384رده كارگران در سال حمايت و حضور گست
امروز با وجود فراز و نشيب و دشواري هاي فراوان به فعاليت خود ادامه مي 
دهد . سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در مورد 
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از هيچ كانديدايي حمايت نمي 

كانديدايي را در حيطه فعاليت تشكل هاي مستقل كند و حمايت از هر 
از نهادي    كارگري نمي داند . در نبود آزادي احزاب ، بالطبع تشكل ما نيز

اجتماعي كه حاميش باشد محروم است ، حال آنكه سنديكاي كارگران 
شركت واحد اتوبوسراني دخالت گري و فعاليت سياسي را حق مسلم تك 

رآن است كه كارگران سراسر ايران در صورت تك افراد جامعه دانسته و ب
ارائه منشور كارگري كانديداهاي رياست جمهوري و دادن تضمين عملي به 
شعارهاي انتخاباتي در اين رابطه ، مي توانند در انتخابات شركت كنند يا 

   .نكنند
وليكن سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به عنوان 

ري وظيفه خود مي داند از تمام كانديداها بپرسد تا در يك نهاد كارگ
صورت ارائه جواب منطقي ، كارگران تصميم خود را در اين رابطه بگيرند . 

ولي متاسفانه كانديداهاي رياست جمهوري تا به حال در مطبوعات و 
كنفرانس ها و نشست هاي خبري و سفر هاي شهرستاني هيچ گونه اظهار 

   .ران و بيكاران و مطالبات آنها نكرده اندنظري در مورد كارگ
امروزه براي كارگران و خانواده هايشان تشويق به شركت در انتخابات يكي 
از بي معنا ترين بحث هاي موجود مي باشد چرا كه كارگران در سه دهه 
گذشته ، تمام روساي جمهور از دوره جنگ و دوره سازندگي و دوره 

   .ور مهرورز را تجربه كرده انداصالحات و هم چنين رئيس جمه
ما از تمام همكاران و هم طبقه اي ها يمان مي خواهيم كه اگر در محيط 
كار ، خانه ، درس و محل زندگي شان بحث انتخابات مطرح شد ،اين 
موضوع را از ياد نبرند كه از خود و ديگران بپرسند كه برنامه مدعيان 

  رياست جمهوري براي كارگران چيست ؟
. نظر صريح كانديداهاي دوره دهم رياست جمهوري در رابطه با 1   

بدون دخالت دولت و كارفرما تشكيل تشكل هاي مستقل كارگري و صنفي 
  ؟چيست

. سركوب تشكل هاي مستقل كارگري چون سنديكاي كارگران شركت 2   
  واحد اتوبوسراني تهران و حومه را چگونه توجيه مي كنند؟

بات انباشته شده كارگران و خط فقر اعالم شده براي . با توجه به مطال3   
هزار توماناعالم شده اما از آن طرف دستمزد ماهانه  850امسال كه مبلغ 

كارگران را دويست و شصت و سه هزار تومان تعيين نموده اند ، آيا به 
خواست تشكل هاي كارگري كه دستمزد حداقل يك ميليون تومان را با 

  انجات سراسر كشور اعالم نمودند گردن خواهيد نهاد ؟امضاء كارگران كارخ
. نظر خود را نسبت به كنوانسيون هاي بين المللي كارگري ، حقوق 4   

كودك ، زنان وحقوق بشر اعالم نموده و بفرمائيد چگونه به آنها پايبند 
  خواهيد بود ؟

و   . نظر و برنامه خود را نسبت به امنيت شغلي ، ايجاد شغل ، مسكن5   
سال ، بيمه هاي درماني  18برنامه بيمه هاي بيكاري براي افراد باالتر از 

براي آحاد مردم و لغو قراردادهاي موقت كه عامل فالكت و فقر ميليونها 
  خانواده كارگري شده ، بيان نمائيد ؟

در طول اين سال ها به كارگران گفته شده كه فداكاري كنند و وضع 
د رابپذيرند در حالي كه كارگران نه مي توانند با فالكت بار و بي حقوقي خو

 –امنيت و اميد به محل كارشان بروند و نه براي آسودن به خانه هايشان 
هزاران نفر لباس شخصي و نيروي انتظامي را به عنوان نيرويي كه هيچ كار 
مولدي انجام نمي دهد وبراي محروم كردن و بازداشتن كارگران از زندگي 

را براي هر جا و هر كاري الزم باشد با هر درجه از خشونت و آزادا آنها 
اعمال زور آماده نگه داشته اند ، اما يك روز را براي بيان خواست و 

   .مطالبات كارگران از آنها دريغ مي كنند
اين ها موضوعاتي مختص به زمان انتخابات نيست ، حال اين مسائل در 

سد را در مقابل خود مي دانند  گرو همكاري تمام زحمتكشان است كه اين
، براي عبور از اين سد و رسيدن به جامعه كه حل مسائل آن فقط به 
رئيس جمهور و مجلس محول نشده است بايد كوشيد . سعادت عمومي در 
گرو دخالت گري و همكاري عمومي است و نگذاريم ديگران براي ما 

  يريم. تصميم بگيرند . خودمان بايد ابتكار عمل را بدست بگ
  سنديكاي كارگران شركت واحداتوبوسراني تهران و حومه

  1388ارديبهشت 

  
  :كارگران ايرانخودروي  بخشي از اطالعيه

  كنيم كه حافظ منافع ما كارگران باشد ما تنها در انتخاباتي شركت مي
  دوستان كارگر

  بدتر نه بد مي خواهيم نه
  بهتر فقط يك دنياي 

   
بات رياست جمهوري و پس از گذشت چهار سال از در آستانه انتخا   

لجام   گرديده است، رشد  ما كارگران حاكميت دولت نهم، آنچه نصيب
گسيخته تورم و گراني، گسترش فقر، بي برنامگي، خسارت هاي ناشي از 
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تصميم هاي شخصي عجوالنه و نادرست و مهمتر از همه عدم تحقق وعده 
 داده شده است.   ما كارگران  هاي فراواني است كه به

تشكلهاي آزاد   كارگري به ويژه طي چهار سال گذشته، تشكل هاي
به دليل وظيفه اي كه براي دفاع از حقوق كارگران برعهده  كارگري 

داشند، بيشترين آسيب ها را متحمل شدند به طوري كه در سايه حاكميت 
 كارگران در   دولت مدعي مهرورزي و عدالت طلبي، بسياري از فعاالن

  وزندان و  سراسر كشور بارها مورد تهديد، تبعيد، ضرب و شتم، شالق
اخراج قرار گرفتند و با وجود ادعاهاي فراوان رئيس دولت نهم كه همواره 
به كارگر زاده بودن خود مي باليده است، به جرات مي توان گفت كه در 

ظلم و هيچ دوره اي از تاريخ اين سرزمين، كارو كارگراينگونه مورد تعدي، 
 توهين قرار نگرفته است. 

    
   دوستان كارگر

دولت  انتخابات دور دهم رياست جمهوري در حالي برگزار مي شود كه
مهرورز عدالت گستر با چپاول و حق خوري از كارگران, برده داري نويني 

دولتي كه راه بقايش در سركوب  !معاصر را داير كرده است در قرن
كشيده جامعه است, در اين دولت تنها چيزي  كارگران و ساير اقشار درد

  .يغما رفته شان بود كه به حساب نيامد حق كارگران و حقوق به
هايي بود  وعده هاي پول نفت, سهام عدالت, عدالت, مهرورزي و ... نوشته

 ,كه فقط پارچه هاي تبليغاتي را زينت مي داد اما در عمل, ففر, بي عدالتي
   .ه ارمغان آوردسركوب و شرمندگي برايمان ب

كارگران در  دهمين دوره انتخابات در حالي شروع شده است دهها نفر از
زندان بسر مي برند كوچكترين صداي آزاديخواهي با شدت تمام سركوب 

   ودولت نهم فقط نظاره گر اين حوادث مي باشد مي شود
  كرديم ما كارگران ايراخودرو سواالت خودمان را از رسما اعالم

  كدام از كانديدها به آن جواب ندادندولي هيچ
  ؟مي دانيد چرا 

  .چون دغدغه كانديدها خواستهاي ما كارگران نيست
در  براي كانديداها حفظ وضع موجود وآزادي فقط براي سرمايه داران

  جهت غارت بيشتر ما كارگران است
  ما كارگران ايران خودرو

حداقل حق  ران حتي بهاعتقاد داريم بدون داشتن اين زير ساختها كارگ
  خود نيز دست دست نخواهند يافت

  ......  
 همكاران گرامي 

تجربه سال هاي گذشته ثابت نموده است كه تمام انتخابات در خدمت 
  حفظ وضع موجود ويا بهبود آن براي حاكمان سرمايه داري بوده است 

قانون اساسي كه همان خصوصي  44دولتي كه افتخار آن اجراي اصل
يا فقر و فالكت بيشتر براي كارگران است مي باشد دولتي كه افتخار  سازي

خدمت به بخش خصوصي يعني سرمايه داران يكي از اولويهاي كاريش مي 
باشد هرگز نمي تواند به نفع ما كارگران قدمي بردارد سي سال تجربه 

   اين دولتها حامي سرمايه داران مي باشند.  نشان داده است
گي نبود كه قراردادهاي موقت را با تمام وقاحت پايه مگر دولت سازند

گذاري كرد مگر دولت خاتمي نبود كه تمام مبارزات كارگران را سركوب 
كرد دستگيري و اخراج دههانفر از كارگران از زمان دولت موسوي تا 

   هاشمي واز خاتمي تا احمدي نژاد هنوز يادمان نرفته است.
وز سنگ موسوي را به سينه مي زنند چهار سال پيش همين كسانيكه امر

   مگر احمدي نژادرا به سركار نيĤوردند.
   وفرادا همينها خواهند گفت كه ما بازهم اشتباه كرديم

   دوستان كارگر
  كارگران و زحمتكشان جامعه بدون داشتن تشكلهاي واقعي حق انتخاب ندارند 

   هند داشت.كارگران چون شناخت ندارند در نتيجه انتخاب درستي هم نخوا
مشكل ما كارگران انتخاب اين دولت و آن دولت نيست مشكل ما كارگران 

   .سيتم سرمايه داري است
سركار  به نظر ما هر دولتي در هر انتخاباتي حتي آزادترين آن مثل فرانسه

بيايند مگر در انگليس وحزب كارگر در سركار نيست چه گلي بر 
يه داري انگليس در حان كنوني سركارگران زده است غير حفظ نظام سرما

انتخابات فقط در نهايت حفظ بقاي نظام سرمايه داري خواهد بود كارگران 
    به علت شرايط جامعه حق انتخاب ندارند

مختلف انتخابات چه رياست جمهوري و چه  ياز آنجايي كه در دوره ها
ت كه ساير انتخابات, تمام طرفهاي اين حكومت را ديده ايم, دراين انتخابا

نمايشي براي مضحكه كردن مردم است براي تمام كانديدها شرايطي را 
ولي هيچكدام از كانديدها در همه جا هيچ حرفي از  اعالم كرديم.

   گفتندخواستهاي ما كارگران ن
 ،كنوني  ايرانخودرو ضمن درك شرايط   ما جمعي از كارگران  براين اساس

نداريم ما در انتخاباتي  در انتخاباتي شركت نمي كنيم كه حق انتخاب
   زادي نداريمآشركت نمي كنيم كه هيچگونه 

   ي نداريمرما در انتخاباتي شركت نمي كنيم كه هيچگونه تشكل كارگ
   ما تنها در انتخاباتي شركت خواهيم كرد كه حافظ منافع ما كارگران باشد.
   جمعي از كارگران ايرانخودرو

   88 خرداد
http://khodrokar.blogfa.com/  

 

  
  كانون نويسندگان ايران   بيانيه

  ي رويدادهاي خونين اخير درباره
سرانجام، انتخابات نمايشي و غيردموكراتيك خردادماه به خـون مـردم   

توانست  رنگين شد. فرجام اين سناريوي ضددموكراتيك چيزي جز اين نمي
  باشد.
ي كوچكي مانند اين انتخابات، كه حاكميت ناگزير از گشودن آن  وزنهر

ي مـردم از آن فـوران    شده و انباشـته  هاي سركوب بود، كافي بود تا خواسته
كند و به مـوجي گسـترده بـدل شـود كـه در روزهـاي گذشـته شـاهد آن         

هاي مختلف  ايم. ما بدون توجه به بازي قدرتي كه ميان نامزدها و جناح بوده
اختار قدرت در جريان است، و جدا از سوداهايي كه گردانندگان نمـايش  س

انتخابات در سر دارند، سركوب مردم و به خـاك و خـون كشـيدن جوانـان     
كنيم و بر ايـن بـاوريم كـه تـا آزادي      خواه اين سرزمين را محكوم مي آزادي

ل هـاي آزاد و مسـتق   هـا و انجمـن   اتحاديه  قيد و شرط احزاب، سنديكاها، بي
محقق نشـود،   آزادي انديشه و بيان بي هيچ حصر و استثناتأمين نشود، تا  

ي  تا بساط سركوب به طور جدي و كامـل برچيـده نشـود، مشـكل مرحلـه     
  ي ما حل نخواهد شد. كنوني تاريخ جامعه

  ي مردم گردن نهيد! به سركوب و كشتار مردم پايان دهيد!   به اراده
  

  

  بيانيه
  ن و نويسندگان براي آزاديكانون روزنامه نگارا

  در مورد وقايع اخير
  

اعتراض مردم به نتايج انتخابات، منجر به حركت گسترده ي اجتماعي 
مردم در برابر حاكميت جمهوري اسالمي ايران شد. سرانجام پس از سي 
سال استبداد و سركوب عريان، حضور پويا و مستمر مردم در كوچه و 

اسالمي ايران را به لرزه در آورده است.  خيابان، پايه هاي نظام جمهوري
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ترفندهاي رژيم براي به انحراف كشاندن اين موج آزاديخواهي به شكست 
انجاميده و رويارويي مردم براي گرفتن آزادي، منجر به تالطمي شده است 
كه جامعه ي ايران را به سمت تحولي جدي سوق مي دهد. اعتراضگري 

ها در حقيقت اعالم انزجار آنها از تماميت مردم ايران و بروزِِ خشم توده 
حاكميت جمهوري اسالمي است و باين اعتبار نه تنها رسانه هاي گروهي 
جهان را تحت پوشش قرار داده، بلكه افكار عمومي و سياستمداران جهان 

  نيز به روند پر التهاب تحوالت ايران چشم دوخته اند. 
 "مرگ بر خامنه اي  "و   "تورمرگ بر ديكتا"،  "زنده باد آزادي"شعار 

طنين انداز اينك فضاي كشور شده و عوامفريبي سي سال حاكميت 
  استبداد را در ايران افشا كرده است.

بيش از دهها كشته، صدها دستگيري و هزاران زخمي هزينه اي است كه 
  مردم ايران پرداخته اند تا بار ديگر رهايي خويش را تجربه كنند.

ر رأس آنها، خامنه اي نيز به ميزان سركوبگري خويش عوامل سركوب و د
افزوده اند، اما اين بار مردم ايران با اتحاد و يكپارچگي تكليف خويش را 
شفاف تر نموده اند تا به تغيير شرايط اجتماعي، سياسي كشور ايران دست 

  يابند.
تيراندازي مستقيم به سوي مردم و كشف جسد پريسا (زهره پيشداديان) 

از فعاالن دانشجويي، نشان مي دهد كه عوامل رژيم با شناسايي و يكي 
هدف قرار دادن فعاالن مؤثر به كشتار ددمنشانه ي خويش ادامه مي دهد. 
درگيري هاي خياباني و كشته شدن زنان و مردان و جوانان در وقايع يك 
هفته ي اخير، اوراق آزاديخواهي كشور ايران را براي هميشه در تاريخ ثبت 

  كرده است.
عوامل و ماشين سركوب رژيم در برابر اين گستردگي موج اعتراضي، 
دستپاچه شده است و احتمال تكرار شدن جنايت و كشتار جمعي و اعدام 

، توسط جمهوري اسالمي ايجاب مي كند كه 1360و زندان دهه ي 
نيروهاي مردمي و مترقي با هوشياري و خودسازماندهي، حركت و اعتراض 

  ش را تداوم بخشند.گري خوي
  وحشيانه يسركوب ، كانون روزنامه نگاران و نويسندگان براي آزادي

حاكمان جمهوري اسالمي را به شدت محكوم و از مبارزات مردم ايران 
حمايت مي كند و خواهان آزادي همه ي زندانيان سياسي دستگيرشدگان 

   وقايع اخير است.
*  

  ايران و اغتشاش فكري چپ
  

  Reese Erlichنويسنده: 
 ونكوور برگردان: محمد صفوي ـ

  
  مقدمه مترجم: 

گزارشگر مستقل و آزاد كه » Reese Erlich«اي است از  مطلب زير ترجمه
طي روزهاي تبليعات انتخابات دهم در ايران حضور داشته و خود از نزديك 

هاي تهران و آن چه كه در روز  شاهد حضور ميليوني مردم در خيابان
او از منتقدان سياست خارجي امريكا،   بوده است. ،شتهانتخابات گذ

ي كتابي به  ايرليچ نويسنده  ي خاورميانه و ايران است. خصوصاً در منطقه
است كه وسيعاً سياست خارجي امريكا در مورد » The Iran Agenda«نام 

  ايران را به نقد كشيده است. 
رات آن دسته از جواب و يا نقد نظ» ايران و اغتشاش فكري چپ«مقاله 

نيروهاي چپ خارجي يا داخلي است كه به همراه باند نظامي اميني 
هاي تهران و ساير  حضور ميليوني مردم در خيابان ،اي نژاد و خامنه احمدي

دهند و يا آن را  ي خارجي نسبت مي شهرهاي بزرگ ايران را به توطئه
وكرائين و اي از انقالبات مخملي و رنگي نظير آن چه كه در ا نمونه

  كنند. *  گرجستان اتفاق افتاده ارزيابي مي
   

ـ پس از پايان پوشش خبري از انتخابات دهم، هنگامي كه از ايران 
هاي برخي از محققين و  گير الكترونيكي من پر از نامه برگشتم، نامه

نويسندگان چپي بود كه بحران اخير در ايران را نتيجه دخالت امپرياليسم 
ها براي من كه تازه از  تك اين نامه خواندن تك  كردند. ي ميامريكا ارزياب

آور بود، زيرا هنگامي كه من  گيج كننده و شوك ،سفر ايران برگشته بودم
اقتصادي و  ،در ايران بودم مردمي را ديدم كه به خاطر عدالت اجتماعي

هاي تهران و شهرهاي بزرگ جانفشاني  سياسي و آزادي در خيابان
    انداختند. ندگي خود را به خطر ميكردند و ز مي

هاي  واقعيت اين است كه بسياري از مردم امريكا و خصوصاً بسياري از چپ
ها حمايت  از تظاهرات مردم ايران و از مطالبات آن ،امريكايي و افراد مترقي

كنند و از سوي ديگر  هاي رژيم ايران را محكوم مي كنند و سركوب مي
اما   ي و يا سياسي خارجي در ايران هستند.مخالف هرگونه دخالت نظام

» Monthly Review«آنهايي كه در تارنماي » چپ«گروه كوچكي از 
، استاد بازنشسته علوم سياسي معتقد »جيمز پتراس«نويسند مانند  مي

ي  هاي اعتراضي مردم ايران در اين مقطع نتيجه است كه حركت
  در ايران است. » CIA«هاي پنهاني  فعاليت

ي مردم در  ي من كه در اين دوران از نزديك شاهد بودم، حضور گستردهبرا
طلب قرار  هاي ايران نه تنها خارج از كنترل و فرمان رهبران اصالح خيابان

هاي  ي دست توانست به وسيله داشت بلكه اين حركت عظيم مردمي نمي
  هدايت و سازماندهي شده باشد. » CIA«پنهان 

خواست تظاهرات  اي فكر كنيم كه امريكا مي هاجازه بدهيد كه براي لحظ
آيا امريكا در   مردم ايران را هدايت كند و آن را در كنترل خود در بياورد.

بايد بگويم كه اين تظاهرات ميليوني مردم ايران    اين كار موفق شد؟
سال سركوب و ستم كه رژيم جمهوري اسالمي به مردم  30انعكاسي بود از 

ها بر روي هم انباشته  و ابراز خشمي بود كه طي اين سالايران اعمال كرده 
سال گذشته رژيم جمهوري اسالمي ايران انواع و اقسام  30طي   شده بود.

هاي قومي و مذهبي و براستي   زنان و اقليت ،سركوب و ستم را به كارگران
نژاد، آن طور  آيا محمود احمدي  بر اكثريت مردم ايران اعمال كرده است.

يا   كنند فردي ضدامپرياليست است، صحت دارد؟ خي تصور ميكه بر
برعكس او فردي ديكتاتور است كه جلو مبارزات واقعي مردم ايران را عليه 

  گيرد؟  هاي امريكا در منطقه را مي سياست
اما قبل از اين   اجازه بدهيد كه نظرم را در اين مورد بيشتر توضيح بدهم.

 ،نژاد هستند كه مدافع احمدي» هايي چپ«بايد بگويم هيچ كدام از اين 
ي اخيرم در ايران كه بسيار  من در تجربه   اند. هيچ گاه از ايران ديدن نكرده

ها آشنا  آموزنده بود با مردم زيادي گفتگو كردم و از نزديك با نظرات آن
  شدم كه به ترتيب بيان خواهم كرد.

  ادعاي اول: 
مدعي هستند محمود  James Petrasبرخي از نويسندگان چپ مانند 

ي انتخابات است چرا كه نيروهاي مخالف او نتوانستند كه  نژاد برنده احمدي
  حتي يك دليل بر تقلبي بودن انتخابات ارائه دهند. 

نويسد: كوچكترين مدركي وجود ندارد كه قبل از  مي» جيمز پتراس«
شك و  انتخابات و يا در روز انتخابات سالمت و صحت انتخابات را مورد

همه چيز تا قبل از شمارش » جميز پتراس«به نظر   ترديد قرار داده باشد.
   اطالعي آقاي پتراس است. اين حرف از بي  آراء بدرستي پيش رفته است.

گيري ايرانيان به طور  ها قبل از روز رأي داند كه در واقع از هفته او نمي
 2005انتخابات سال  وقتي من به  گسترده نگران تقلب در انتخابات بودند.

يكي از رقباي » كروبي«ميالدي را پوشش خبري دادم در همان زمان نيز 
انتخاباتي رياست جمهوري، به نتيجه انتخابات معترض بود و از تقلب 

به همين ترتيب در روز انتخابات   نژاد سخن گفت. گسترده به نفع احمدي
داهاي مخالف اخير نيز مسئوالن رسمي دولت از ورود ناظرين كاندي

كساني كه با ستاد   هاي رأي جلوگيري كردند. نژاد به پاي صندوق احمدي
كردند قصد داشتند كه با فرستادن  انتخاباتي موسوي و كروبي كار مي

ي شمارش آراء هر حوزه را به مراكز  نتيجه» SMS«هاي تلفني  پيام
به را » SMS«ستادهاي خود گزارش كنند، اما مسئولين دولتي سيستم 

در نتيجه شمارش آراء تماماً در اختيار و كنترل   سرعت مسدود كردند.
من   نژاد بودند قرار گرفت. مسئولين وزارت كشور كه طرفدار دولت احمدي

شوند از  گيري مي هاي رأي هايي كه وارد حوزه بارها شنيدم كه صندوق



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١٢٩  103 ي آرش شماره

اسكاتلند  St. Andreoدو پرفسور دانشگاه   اند. هاي رأي پر شده قبل با برگ
در بخش مطالعات ايران كه به طور دقيق انتخابات اخير ايران را دنبال 

 ،اند ي رسمي انتخابات را مورد مطالعه و بررسي قرار داده اند و نتيجه كرده
ي انتخابات با واقعيت مغايرت دارد و تقلب بزرگي  معتقدند كه نتيجه
نژاد پيروز اين  يها معتقدند براي اين كه احمد آن  صورت گرفته است.

  بايد:  هاي ايران باشد مي انتخابات در يك سوم استان
نژاد رأي  ها به احمدي ـ تمام افراد واجد شرايط رأي دادن در اين استان1

  داده باشند. 
اند بايد رأي خود  ـ تمام رأي دهندگان جواني كه براي اولين بار رأي داده2

  نژاد داده باشند.  را به احمدي
اند در اين  گرايان رأي داده ين رأي تمام كساني كه قبال به اصولـ هم چن3

  نژاد داده باشند.  انتخابات نيز رأي خود را به احمدي
طلبان رأي داده بودند نيز بايد  درصد رأي كساني كه قبال به اصالح44ـ 4

  دادند.  نژاد رأي مي به احمدي
پيروز انتخابات  نژاد در سيستمي بايد به خاطر داشته باشيم كه احمدي

شوراي نگهبان   كند. اعالم شده است كه اين سيستم بسيار بسته عمل مي
كند كه چه كانديداهايي صالحيت دارند كه در انتخابات  تعيين مي ،رژيم

شوراي نگهبان صالحيت هيچ زني براي شركت در مبارزات   شركت كنند.
  كند انتخاباتي را تأييد نمي

  
  ادعاي دوم: 
 ،گويند: امريكا تاريخ طوالني در مداخله در امور ايران دارد ميبرخي ديگر 

هاي امريكا در پشت حوادث جاري در ايران، قرار داشته  بنابراين دست
يكي از نويسندگان ترقيخواه امريكا در »  Jermmi Hammound«  است.

دخالت امريكا «  نويسد. تارنماي خود در مورد سياست خارجي امريكا مي
و امور جاري و سياست تغيير رژيم، به طور يقين ممكن به نظر  در ايران

گويد: به نظر من امريكا نقش  رود كه مي او تا آن جا پيش مي  رسد. مي
هاي اعتراضي مردم را عليه  كند تا حركت تعيين كننده و مؤثري بازي مي
» Eric Marolig«ي ديگري  نويسنده ». جمهوري اسالمي به كار برد

در حالي كه اكثر تظاهرات كنندگان در «نويسد:  كانادايي مي نويس مقاله
هاي  سازمان ،ها خود به خودي است تهران مردم واقعي هستند و حركت آن

اطالعاتي غرب و مطبوعات غربي نقش كليدي را از طريق مهيا كردن 
رساني  هاي الكترونيكي پيشرفته پيام امكانات خبري مانند اينترنت و روش

نظير آن چه كه در اوكرائين و گرجستان به كار  ،و غيره را» Twitter«مانند 
ها اين است كه سرانجام  در اين مورد نيز به كار گرفتند. هدف آن ،بردند

يك حكومت طرفدار امريكا نظير آن چه در گرجستان و اوكرائين به قدرت 
  » رسيد در مورد ايران نيز به وقوع بپيوندد.

هاي فراواني از تالش امريكا را براي سرنگوني  مونهن ،ي باال هر دو نويسنده
» CIA«نويسند:  از جمله مي  آورند. هاي قانوني در دنيا را مثال مي رژيم

طراح يك كودتا عليه دولت قانوني و دموكراتيك دكتر محمد مصدق در 
با نقل قول » Hammound«آقاي   ميالدي در ايران بوده است. 1953سال 

گويد:  هاي راديوي من مي و مصاحبه» The Iran Agenda«از كتاب من، 
هاي ديگر سعي در سازماندهي  دولت بوش با اختصاص پول و كمك«

   »ميالدي كرد. 2007هاي قومي براي سرنگوني جمهوري اسالمي در سال  اقليت
بايد بگويم هيچ كدام از اين ادعاها و مباحث منطبق با شرايط جاري در 

هيچ كدام از اين افراد مدركي ارائه   قعي ندارد.ايران نيست و مبناي وا
طرحي را مهندسي كرده » Obama«دهند كه نشان دهد كه دولت  نمي

  است تا اعتراضات جاري در ايران را كنترل و هدايت كند. 
اجازه بدهيد كه به طور واقعي نشان دهم كه چه اتفاقاتي در روزهاي اخير 

  در ايران بوقوع پيوسته است. 
گيري  ماه جون) كه پس از پايان رأي 12ميليون ايراني جمعه شب (دهها 

ي  معتقد بودند كه ميرحسين موسوي در مرحله ،هاي خود رفتند به خانه
اما شنبه صبح هنگامي كه مردم از خواب   شود. اول انتخابات پيروز مي

ي انتخابات همگي دچار سرگيجه و شوك  برخاستند با شنيدن خبر نتيجه
   ».كودتا شده است«مان صبح شنبه دوستان و اطرافيان من گفتند: ه  شدند.

ناگهان خشم و نفرت و عصبانيت فارغ از طبقه و موقعيت اجتماعي سراسر 
  فقط دانشجويان و افراد طرفدار موسوي نبودند   مردم ايران را فرا گرفت.

  

  
  

ه مردم ايران به طور گسترده به اين نتيج  كه دچار شوك و خشم شدند.
  معترض بودند. 

ي انتخابات  در طي دو روز صدها هزار نفر به طور آرام در اعتراض به نتيجه
  هاي تهران و ديگر شهرهاي ايران آمدند.  به خيابان

  انتظار چنين اوضاعي را داشت؟ » CIA«آيا براستي 
  ي شمارش آراء چگونه خواهد بود؟  دانست كه نتيجه مي» CIA«آيا 
اي در ايران داشت كه بتواند چنين  ي گسترده هچنين شبك» CIA«آيا 

جنبشي به آن عظمت را كنترل و هدايت كند و يا روي آن تأثير بگذارد و 
  اي بوجود بياورد كه تأثير گذار باشد؟  ي گسترده روز چنين شبكه 2يا طي 

بر وضعيت جاري در ايران فقط » CIA«چنين تحليلي مبني بر دخالت 
توهيني است  ،و از طرفي  است.» CIA«و اندازه به  دادن اعتبار بيش از حد

امكان » CIA«گويند  ها كه مي آن  هاي اعتراضي مردم ايران. به حركت
اين  ،در اختيار تظاهرات كنندگان قرارداد» Twitter«ارتباطي پيشرفته و 

همان طور كه در گزارش براي   معني است. اساس و بي يك حرف بي
اكثر مردم ايران امكان دسترسي به  ،كردمبيان » رويتر«خبرگزاري 

»Twitter «.مردم سازماندهي تظاهرات خود را تنها از طريق دهن   را ندارند
به طور   رساندند. هاي همراه به اطالع هم مي به دهن و يا از طريق تلفن

گويم: براساس آن چه در ايران ديدم هيچ كس تظاهرات  روشن و واضح مي
ي انتخابات و به  تظاهرات مردم كه با اعالم نتيجه  كرد. را رهبري نمي

خاطر تقلب در آن آغاز شد در طي يك هفته به يك جنبش عظيم 
  آزاديخواهي مبدل شد. 

توانستيد تنوع حضور مردم از اقشار گوناگون را در اين جنبش  شما مي
  از هر قشري در اين حركت حضور داشتند.  از نزديك ببينيد.  ،آزاديخواهانه

هاي آفتابي  تيپ كه شلوارهاي جين تنگ و عينك شار مرفه، جوانان خوشاق
ي كارگر  دار پوشيده بودند، همين طور بخش عظيمي از طبقه شيك و مدل

حضور داشت و هم چنين زناني وجود داشتند كه با چادر و يا حجاب در 
ها جوانان بودند كه  در اين تظاهرات  ها شركت كرده بودند. اين تظاهرات

هاي راه  ارها به جرم اين كه با دوست دختر و يا پسر خود در خيابانب
اند توسط بسيج و مأموران انتظامي مورد ضرب و شتم و آزار و اذيت  رفته

زنان جواني حضور داشتند كه به خاطر اين كه موهاي    قرار گرفته بودند.
اي كتك  ها به طرز بيرحمانه آنان از زير روسري بيرون بوده است در خيابان

 24در اين تظاهرات كارگراني وجود داشتند كه زير بار تورم    اند. خورده
كنند و از داشتن  اند و با حداقل حقوق و مزايا زندگي مي درصدي خرد شده

هاي واقعي و مستقل كارگري كه بتوانند از حقوق پايمال شده خود  تشكل
  اند.  دفاع نمايند محروم

بعضي   اهان دولت اسالمي مدرن بودند.بعضي از تظاهرات كنندگان خو
بعضي خواهان بازگشت به   خواهان جدايي دين از دولت هستند.

دموكراسي پارلماني چيزي كه در دوران دكتر محمد مصدق، قبل از 
اكثر قريب به اتفاق   ميالدي در ايران وجود داشت، هستند. 1953كودتاي 

سازي اورانيوم  ي و فن غنيمردم معتقدند كه ايران حق دارد از انرژي اتم
ها از حقوق مردم فلسطين در مقابل اشغالگري اسرائيل  آن   برخوردار باشد.

   ها خواهان پايان اشغال نظامي عراق توسط امريكا هستند. آن  كنند. دفاع مي



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١٣٠  103 ي آرش شماره

تظاهرات » CIA«با اين خصوصيات و مشخصات اگر هنوز معتقديم كه 
كارش را بسيار » CIA«بايد گفت كه  كند مردم ايران را هدايت و كنترل مي

  دهد.  بد انجام مي
ولي اين كامال   خواهد كه بر ايران نفوذ داشته باشد. مي» CIA«بدون شك 

  بر جنبش مردم ايران تأثير و نفوذ دارد.» CIA«متفاوت است كه بگوئيم 
اين كه علنا بيان كنيم كه امريكا با قدرت تمام بر جنبش مردم ايران نفوذ 

ترل دارد چه بخواهيم و يا نخواهيم دست خود را در دست محمود و كن
ايم كه معتقدند اين  اي و ارتجاعيون ديگري گذاشته نژاد و خامنه احمدي

و يا انگلستان سازماندهي شده » CIA«حركت مردم ايران توسط امريكا و 
  است. 

  ادعاي سوم: 
رياليسم امريكا نژاد فردي است كه با امپ برخي معتقدند كه محمود احمدي

به بقاي  ،»نژاد احمدي«مخالف است و بنابراين تالش براي سرنگوني 
  كند.  امپرياليسم امريكا كمك مي

نژاد و موضع ضدامپرياليستي او در  احمدي«نوشته است: » جيمز پتراس«
نژاد در  به اعتقاد وي پيروزي احمدي  تضاد با موضع طرفداران غرب است.

در آرژانتين، هوگو چاوز در » پرون«روزي تاريخي اين انتخابات نظير پي
  ». ونزوئال و اوامورالس در بوليوي است

دولت بوليواري ونزوئال مخالفت قوي «نويسد:  وزير امور خارجه ونزوئال مي
خواهند به  ها و با ادعاي دروغين مي خود را با كساني كه با كمك خارجي

كند و آن حركت را  الم مياع ،اعتبار جمهوري اسالمي لطمه وارد سازند
ي برادرانه  خواهند رابطه هايي كه مي كند آن ولي اضافه مي   كند. محكوم مي

هاي  خواهند از بيرون پايه ما را با جمهوري اسالمي خراب كنند و مي
  » كنيم. محكوم مي ،انقالب اسالمي را بلرزانند

خود را  ميالدي، رژيم شاه به طور قهرآميزي مردم 1953ـ 1979از سال 
پس از   كرد و خود را در كنار اسرائيل و امريكا قرار داده بود. سركوب مي

اي مردم خود را  ، رژيم اسالمي به طرز بيرحمانه1979انقالب اسالمي 
همين امر باعث   اي با اسرائيل و امريكا ندارد. كند، اما رابطه سركوب مي

  ت. سردرگمي و اغتشاش فكري در ميان چپ در جهان شده اس
هاي امريكا عليه ايران  من كتاب و مقاالت زيادي در مورد سياست

براي سرنگوني رژيم ايران را مورد نقد » بوش«من بارها سياست   ام. نوشته
و » حماس«و حمايت ايران از » ي اتمي ايران برنامه«در مورد   ام. قرار داده

ذشته محمود سال گ 4در   ام. هاي عراق نوشته لبنان و شيعه» اهللا حزب«
نژاد تالش فراوان كرد كه خود را به عنوان يك رهبر ضد  احمدي

گيري او را در نفي موضوع  موضع   امپرياليستي و رهبر جهان اسالم جا بزند.
همان طور كه از جانب ميرحسين موسوي در   را بياد داريم.» هولوكاست«

نژاد  ي احمديسياست خارج ،نژاد بيان شد ي تلويزيوني او با احمدي مناظره
در مورد اسرائيل و يهوديان در عمل عليه مردم فلسطين و به سود اسرائيل 

نژاد در عمل هيچ گونه  اگر به طور دقيق نگاه كنيم احمدي   بوده است.
او فقط مقداري پول به    عملي به سود مردم فلسطين انجام نداده است.

نژاد عليه امريكا  يهاي احمد گويي عليرغم تمامي اين گنده  داد.» حماس«
و اسرائيل، جمهوري اسالمي ايران كمترين و ناچيزترين تأثير را بر روند و 

ي مردم فلسطين داشته است. اسرائيل و فلسطين در اساس بايد  مبارزه
با » نژاد احمدي«بنابراين مقايسه   خودشان معضالت خود را حل نمايند.

من بارها   و نادرست است.معني  يك مقايسه بي» مورالس«و » هوگو چاوز«
در اين كشورها يك جنبش   ام. از بوليوي و ونزوئال گزارش تهيه كرده

واقعي اجتماعي وجود دارد كه رهبران آن از طريق يك انتخابات واقعي و 
ها اصالحات واقعي براي كارگران و كشاورزان  آن  اند. سالم به قدرت رسيده

حاصل   نژاد چه كرده است. نيم احمدياما ببي  اند. و مردم خود انجام داده
تا آن جا كه به   درصدي و بيكاري روزافزون بوده است.24كارش تورمي 

به  ،شود هوگو چاوز و ونزوئال در مورد ايران مربوط مي«گيري  موضع
  تواند گفت او به سختي در اشتباه است.  سادگي مي

مسئله مشترك در بعد ديپلماتيك و سياسي، ونزوئال و ايران هر دو يك 
اند و هر دو از جانب  هر دو از جانب امريكا مورد حمله قرار داشته   دارند.

اي  اما با اين حال هيچ عذر و بهانه  اند. شده» تغيير رژيم«امريكا تهديد به 
هوگو چاوز و دولت ونزوئال تمام ماجرا را به صورت «  قابل قبول نيست.

اجتماعي مردم ايران كه گيري جنبش  اوج  برعكس متوجه شده است.

اند ايران را به صورت قويتري در مقابل هرگونه  ها آمده امروز به خيابان
  دهد.  دخالت و تجاوز خارجي و از جمله دخالت امريكا قرار مي

گويم فقط يك بحث و جدل روشنفكرانه و آكادميك نيست  آن چه مي
  قرار دارد.زندگي واقعي مردم در ايران در حال حاضر در مخاطره جدي 

نفر را به قتل رسانده است  17يك رژيم سركوبگر در روزهاي اخير تاكنون 
جنبش عظيم مردم ايران ممكن   اند. و صدها نفر مجروح و زخمي شده

است در حال حاضر آن قدر قوي نباشد كه همين امروز باعث سرنگوني اين 
مردم ايران را ي  اما اين جنبش نطفه و هسته مبارزات آينده  سيستم بشود.

  گذاري كرده است.  پايه
  منتقدين چپ بايد به اين سئوال جواب بدهند:

  ايد؟! شما در كدام سويي ايستاده
* 

 

 
  ها شخصي لباس جنس از مردمي

  فوادشمس
 
 يا و داشتند وجود كشور در الحادي گروههاي انقالب اوايل كه يهنگام"

  مردم اين كردند، مي تجمع آزادي ميدان در ها ماركسيست كه زماني
 نظامي نيروهاي حاكميتً اصال و پرداختند مي آنان با مقابله به كه بودند

  "دآور نمي خيابان به را
  

 زبان از نه و نظامي و امنيتي مسئوالن از يكي زبان از نه سخنان اين
 بلكه كار، محافظه گرايان اصول زبان از نه و نژاد احمدي دولت حاميان

 است بوده قرار  گويا كه فردي و "تغييرات" وخوالشي شيخ زبان از
 كه كسي .است شده خارج كند، بازسازي را ايرانيان "ملي اعتماد"

 كه فردي د.بياور وجود به "ايران براي" فقط هم آن "تغيير" خواست مي
 فعاالن و روشنفكري  حاميان از هايي اليه و اي رسانه حاميان ادعاي به

 هاي آزادي به رسيدن براي جدي "ييراتتغ" يك  منادي  ،دانشجويي
 ."!كروبي مهدي شيخ" جز نيست كسي فرد اين.  است بنيادين

 .باشد سختي كار كروبي مهدي شيخ بر نوشتن نقد روزگار اين در شايد
 از. هستند "ايران براي تغيير"ن قهرمانا از يكي ايشان گويا اوالً چون
 "اتحاد"ن، قهرمانا از تدس اين به نوشتن نقد هرگونه گويا ديگر طرف
 هاي،ژست و اعالم به بنا گويا ديگر طرف از . زند مي هم بر را ايران مردم
 گروه"آن خالف بر شان، ياران و ايشان انتخاباتي پسا و انتخاباتي پيشا
 هاي انسان خيلي  اينان ،"ها ماركسيت "اين  و "الحادي هاي

 ارمغان به آزادي و اسيدموكر ما براي بود، قرار كه هستند دموكراتيكي
  د.نربياو

 هم بسيار و بدهيم مثبت پاسخ ادعاها اين به خوشبينانه بسيار اگر حتي
 ايشان امثال و كروبي مهدي شيخ سوابق بر چشم "كارانه فراموش"
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 بايد هم باز. بدانيم "افراد حال را ميزان" البته و ببنديم شان درگذشته
 پنجشنبه "روز در درست كه مهدي شيخ اظهارت اين مقابل در محكم

 رسمي ارگان ي،مل اعتماد روزنامه "احزاب "صفحه در و "دمردا 15
 بلند صداي با و بايستيم است، شده بيان "987" شماره در  اش بحز

 هاي رسانه و باتوم و گلوله هياهوي دراين شايد تا .كنيم بيان را نقدمان
 .شود شنيده نيز ما هشدار ،رنگارنگ و مخملين

 تفاوت جمالت اين بيان براي كروبي مهدي شيخ منطق متاسفانه  
 كه آقاياني منطق با نيز شكلي و ظاهري تفاوت حتي هيچ، كه بنيادن
 و دارند دست در را كشور سياسي و انتظامي امنيتي، امور زمام اكنون
 آقايان د.ندار بپردازد، مبارزه به آنان با كروبي مهدي شيخ است قرار گويا

   چيزي آن از دارند دوست بيشتر كروبي مهدي شيخ چون هم زني حاكم
 و پوشند يم  "شخصي لباس" هم  معموال كه خوانند مي "مردم" كه

 حاال ،منحرف هاي گروه با مقابله براي هستند هم "ممرد جنس از" البته
 اصالح هم داًجدي و طلب سلطنت چه ليبرال، چه باشد، ماركسيستي چه

 تجمع "يادآز ميدان" در خواهند مي اوقات رخيب گويا كه ....و طلب
 نيروهاي ندارند دوست زياد هم فعلي حاكم آقايان اين .بپردازند كنند،
 شان نظامي نيروهاي به همين براي بياورند ها خيابان به را نظامي
 اين بر و بيايند ها خيابان به مردم جنس از لباسي با دهند مي دستور
 شيخ كه زينهند.  چي مي مردمي قاومتم نيروي نام ،نظامي نيروي
 با همه امروز ادبيات دربرد.  مي نام "مردم" نام  با آن از كروبي مهدي

 هنوز كنوني حاكمان ادبيات در البته. شناسند مي "شخصي لباس" نام
 با ها ن خيابا در اكنون كه هايي شخصي لباس .هستند "مردم" افراد  اين
 هدايت "راست" راه به را"منحرف" هاي گروه دارند سعي ابزارها انواع
 پديده اين ،اند شده متولد ديروز و امروز كه نيستند اي پديده ،كنند
 ديروز دوستان و كروبي مهدي شيخ امثال كه شد متولد زماني از دقيق

 بخش "مردم" نام به كه شدند متحد هم با همه امروزشان رقباي و
  و نگارنده سال و سن شايد د.كنن سركوب  را "مردم" از ديگري
 آن از عيني ي خاطره ندهد اجازه  سطور اين خوانندگان از بسياري
 درها  ستماركسي كه" خواند مي "زماني" كروبي مهدي شيخ كه چيزي
 .هست تاريخ گواهي اما .باشيم داشته را "دكردن مي تجمع آزادي ميدان
 اين"بيكرو مهدي شيخ سخنان برخالف الاقل كه دهد مي گواهي تاريخ
 بلكه .پرداختند  "ماركسيستي هاي گروه آن با مقابله به كهد نبودن  مردم

 به زمان آن امروز هاي شخصي لباس همين جنس از كساني درست
 خواستند مي "ماركسيست" نام به حال كه مردمي از بخش آن با مقابله

 برخورد كنند استفاده آزادي ميدان در تجمع برگزاري براي حقشان از
 واقعاً كروبي مهدي شيخ اگر گويم مي صراحت با اينجا در .كردند مي

 به انقالب ابتدايي هاي سال در  كه بودند "مردم" اين كه دارد اعتقاد
 بايد كردند، يم حمله ها ماركسيست جمله از مختلف هاي گروه تجمعات
 به ديگر بار  88 سال در كه هستند مردم همان باز كه بپذيرند ايشان

 دادن اجازه يعني كروبي مهدي شيخ منطق اين د.كنن مي حمله تجمعات
 يك تجمعات با مقابله و حمله برايخواند  مي "مردم" كه چيزي آن به

 يا و ماركسيست دوم بخش اين اگرحتي حال! "مردم"از  ديگر بخش
 شيخ گويا كه هستند شهرونداني همان جز باالخره باشند، هم ملحد

 حقوق از خواست مي "تغييرات "لشيوخا و شيخ اًدجدي و اصالحات
 .كند دفاع شان شهروندي

 را خود كه مردمي از بخش آن ضد بر كه هيستري گويا، متاسفانه و البته
 يك  اش اطرافيان و كروبي مهدي شيخ ميان در دانند يم ماركسيست

 شيخ تلويزيوني مناظره جريان در نيز اين زا پيش .است حاد بيماري
 انتقادات به اشاره با وي ،موسوي حسين مير ايآق با كروبي مهدي

 "شسرو عبدالكريم" يعني اش حاميان از يكي به "آبادي دولت محمود"
 ماركسيست" همان  حذف تئوريسين سروش همين روزگاري اتفاقا كه
 .كرد حمله  ها ماركسيست به ديگر بار است، بوده  ها دانشگاه از "ها

 ي سرمقاله توان مي را زمينه، دراين تر آموز درس مثال يك البته
 حزب رسمي ارگان فعلي سردبير و امروز شهروند سابق سردبير

 "در كه"عنوان با "محمدقوچاني" معروف  ي سرمقاله .دانست اعتمادملي
 پل .وجودآورد به را فراواني هاي بحث روزها همان در و رسيد چاپ به

 و اصولگرايان از عاجزانه كه بود اين مقاله آن در قوچاني محمد كالم

 كمونيست تا شوند متحد هم با كه بود كرده درخواست كاران محافظه
  .كنند سركوب و حذف جامعه و دانشگاه از را ها ستماركسي و ها
 و كروبي مهدي شيخ كه بگوييم سخن زباني با بخواهيم اگر اينجا در

 و زنيم چنگ ايراني فولكور ادبيات به بايد .شود متوجه نيز حاميانش
 هايي ي باز عجب روزگار چرخش: گوييم مي نتيجه در .برچينيم اي خوشه
 شيخ .شود نگريسته آن به عبرت ديده با كه است خوب چه و دارد

 به روزگاري كه يهاي شخصي لباس همان توسط بارها اكنون خود مهدي
 نددكر يم حمله مخالف هاي ديگرگروه وها  ماركسيست به "مردم"نام 
 كه اصولگرياني همان توسط قوچاني محمد .است ارگرفتهقر حمله مورد
 از را جوان هاي وكمونيست ها ماركسيست و شوند متحد هم باد بو قرار

. است افتاده زندان به كنند سركوب و حذف جامعه و دانشگاه
 در اكنون بود اطالعات وزارت موسس روزگاري خود كه سعيدحجاريان

 خود ديگركه تن ها ده و است هآمد گرفتار وزارتخانه همان چنگال
 زندان در گرفتار اكنون ،بودند آن راناپاسد و وضعيت اين سسانؤم

 و الحادي هاي گروه آن گويا ميان اين در .هستند حكومت همين
 محمد و كروبي مهدي شيخ حقوق از دارند هستندكه ها ماركسيست

 باشد قرار گرا هم باز  البته .كنند مي دفاع ...و حجاريان سعيد و قوچاني
 شيخ سر بر منتي هيچ :گوييم مي كنيم، صحبت فولكور ادبيات همان با

 كساني وديگر ها ماركسيست حمايت بابتاش  طلب اصالح ياران و مهدي
  تنها .نيست كار در ايشان از هستند،" ملحد "مهدي شيخ قول به كه

  م.بده جدي هشدار يك و تذكر ندچ  دانم مي الزم جا دراين
 در چپ نام به كه هستند دوستاني آن اول مخاطب -1: تذكرات اما و

 تحويل عزيز دوستان !كردند پاره گلو اصالحات شيخ براي انتخابات اين
 كشد مي نشان و خط ها ماركسيست براي هتنگرف قدرت هنوز وي. بگيريد

 لزوم تا بياندازد ما جان به مردم نام به را" ها شخصي لباس" است قرار و
 اولترا بعدام مخاطب  -2.بياورند خيابان به نظامي نيروي باشد نداشته
 دموكراسي و خواهانه آزادي ادعاهاي كه هستنند شيخ حامي هاي ليبرال
 كه اين  بر مبني واتهاماتي انگ زدن و چپ به هايشان فحاشي و طلبانه

 .بود كرده كر را جهان گوش نيستند پايبند دموكراسي به  ها ماركسيست
 باور را خروستان دم: گويم مي فولكور ادبيات همان با هم باز آقايان
 اصالح دوستان بار اين كاش اي -3 ؟تان را عباس حضرت قسم يا كنيم
 را بزرگ درس اين عموماً ايران مردم ي همه و خصوصاً حكومتي طلب

 باتالقي  يك در رفتن  فرو يعني سركوب و حذف چرخه آغاز كه بگيرند
 انقالب ابتداي در اگر .رود مي فرو آن در نيز ما دهان و گلو روزگاري كه
 شدند نمي سركوب" الحادي "مهدي شيخ قول به و ماركسيست هاي هگرو

 .نبودند وزندان سركوب همه اين شاهد نيز طلبان اصالح خود امروز شايد
 مهدي شيخ سخنان اين وجود با  -4د. باش بار آخرين بار اين كاش

 چندان نه سوابق وجود با و طلبان يگراصالحد مواضع برخي و كروبي
 دفاع افراد اين شهروندي و انساني حقوق از اًشديد چنان هم شان مطلوب

 و شوند آزاد زندان از شان تمامي كه هستم آن خواهان و كنم مي
 آنان نقد به رحمانه بي البته و آزدانه بتوانيم كه آيد فراهم شرايطي
 يا "مردم" ناگهان مان نقدهاي مقابل در هك شرط اين به البته  .بپدازيم
راه  به و كنند مقابله ما با كه نفرستند را ا)ه شخصي لباس( بخوانيد

  .شويم تحول دچار زندان در هم ما تا كنند مان هدايت" راست"
 ايران گاندي بود قرار گويا كه پيرمرد يك روزگاري: من جدي هشدار اما

 نيز ها ماركسيست حتي"ت گف پاريس در سيب درخت يك زير در شود
 "احت" محكم قيد آن دادن قرار با حتي وي سخن ".دآزادن ابرازعقيده در
 سخن ازش 60 سياه دهه عنوان با همه االن كه شد چيزي آن عمل در
 خط" ريز خاك پشت در هنوز كه پيرمرد آن شاگردان حال .گويند مي
 كوبسر براي نشده هيچي هنوز اند سنگرگرفته" پيرمرد آن
 ها شخصي لباس خواهند مي و كشند مي نشان و خط "ها ماركسيست"
 تا بفرستند "ها ماركسيست"با  مقابله به را "مردم" خودشان قول به يا

  آيا شرايط اين در". بياورند ها خيابان به را نظامي نيروي" نباشد الزم
  بمانيم؟ باقي باورمند شان هاي وعده ديگر به ما داريد انتظار

*  
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عكس را براي همكاران فرهنگي  15، مجله بندي در روزهاي آخر صفحه

 15در  كدام احساس خود را از عكس دريافتي،م تا هريمجله ارسال كرد
جواب رسيده در زير  12د. حاصل اين كار نارسال كن انميبرا ،خط تايپي

 تربا پوزش از خوانندگان و همكاران آرش، كه نتوانستيم براي گويا است.
  .ها را رنگي چاپ كنيم ، عكسالبن مطبود

  آرش
 

 
  

ام و عزيزانِ  هاست، ناخواسته از يار و ديار دور افتاده براي مني كه سال
بيشتر از صدا و كمتر از نامه و  -ام به ترتيب دسترسي -پشت سرگذاشته را

ام، ديدن عكس، هميشه در من اثر گذارتر بوده است.  گاه عكس، بازشناخته
را در ذهنم تاريك و روشن  دستم رسيده است، هي آن اگر عكسي به

ام را در  ام تا برانگيختگيِ عاطفي ام و پيش چشم دور و نزديك برده كرده
سنجم. آنسوي هراس از ديدارهاي غايبي كه درونمايه  ها به قياس با فاصله

 شعرِ امروزِ من شده است.
و همگان در ديدن  اما اين بار با عكسي روبرويم كه شكارِ خلوت من نيست

و به  -اند. عكسي برگرفته از يك پايداري تاريخي، آن با من شريك
  كه جهاني را به گواهي گرفته است. -نيرومندي قلم و شعر

رود، و سندي گويا كه چون دادخواهستي از  چه برما مي عكسي زنده از آن
كارش  توان به ي دادخواهانِ اين فصلِ تاريك از وطنِ ما كه مي زبانِ همه

  گرفت.
از همه سوي اين عكس درماندگيِ حكومتي پيداست كه دندانِ  

براستخوانِ مردم رسيده و اكنون در  - ها به گفته خودي - گرانش شگنجه
  نهيب مردم، مرگ خود را دريافته است.

هايي چنين، به روشنگري  با درود به هوشمنديِ دالوراني كه به ياري عكس
خواهي دو  ي آرش در اين پرسش ه عكسِ برگزيدهاند. بايد بگويم ك برخاسته

  حس در من برانگيخته است.
ي هراسِ حكومت سركوب از خيزش مردم و به كارگيري گروه  دامنه -1

  كشتاري كه براي حفظ دستگاه آلوده به خون خود، آموزش داده است.
هراس و سرافرازِ مردم. در چهره ندا، ترانه، سهراب و  ايستادگيِ بي -2

ان. جنبشي جوان، با فرهنگي نو كه در تاريخ پايداري ميهن ما اشك
  صدايي با آن بازنخواهد ماند. درخشد، و اين قلم هرگز از هم مي

 منصور خاكسار
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  اين نسل من است
  

در يك ماه و نيم گذشته من هم چون ميليون ها تن از مردم سرزمين 
از ديدن بسياري از  ،ان جهانهم چون ميليون ها تن از مردمـ نه!  ـ مان

گاه اشك هايم   ؛عكس هايي كه از ايران رسيده ملتهب و دردمند شده ام
و  ،وحشي و سركش سرازير شده، گاه خشمي آتش وار وجودم را سوزانده

از سينه ام هم االن، كبوتر وار، م ه اتپيده كه فكر كرد چنانگاه قلبم 
خيره شده ام. باورم نمي  زدهبهت خواهد گريخت. بارها مدت ها به عكسي 

وقتي  ،ما باشد. گاه ي آمده كه متعلق به سرزمين من يا متعلق به زمانه
فكر كرده ام  ،هجوم لباس شخصي ها و بسيجي ها را در تصويري ديده ام

كه اگر فقط لباس اين ها را عوض مي كردند به راحتي مي شد گفت 
را رنگي  ز يك زندان عكسي اصحنه اي از حمله ي مغول هاست. يا اگر 

 ـ كهنه مي زدند تفاوت چنداني با عكس زندان هاي زمان هيتلر نداشت
وقتي بدن هاي زخمي و شكنجه ديده ي انبوه انبوه يهودي و كمونيست و 

  كولي را روي هم ريخته بودند. 
اما يك عكس در ميانه ي همه ي عكس هايي كه اين روزها ديده ام 

ديواري گوشتي از زناني كه  هره ام نشانده است:اشك و لبخند را توام بر چ
مقابل مهاجميني گمراه ايستاده اند تا نگذارند دست آن ها به جوان هايي 
برسد كه هدف اصلي ديكتاتوري موجود در ايران هستند. با خودم مي 

ترين دوران تاريخ  اين نسل من است كه در يكي از بدترين و سياه :گويم
و  مي بالند ،و عاشق آزادي ،فريده كه دلير و روشنسرزمين مان نسلي را آ

اين نسل من است كه اكنون آنجا ايستاده تا با گوشت و بله، مي تازند. 
  بر خاك فرو ريزند.  پوست و خونش نگذارد اين همه زيبايي و دليري را 

  شكوه ميرزادگي
  2009آگوست 

*  
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  اين وجودها
  به سمت نشاط و زندگي مي روند. 

س، نماي روشني است از زندگي معمولي اين روزهاي مردم ايران. اين عك
شماري انگشت شمار از مردم، زن و مرد و بيشتر جوان در خيابان يا پياده 
روي در يكي از شهرهاي ايران، شايد تهران، اجتماع كوچكي كرده اند. و 
نيروهاي سركوبگر نظامي كه سي سال است صداي آزادي را در وطن 

نها را دوره كرده اند. سركوبگران مجهزند به كاله ايمني، كشته است آ
باطوم، پوتين و اسلحه گرم و سرد و پوشش ضخيمي كه تمام اندامشان را 
پوشانده است. از شش تن نيروهاي سركوبگري كه در عكس پيدايند و 

اند،  مردم را در محاصره دارند، دو تن در جلو صورتشان را زيرنقاب پوشانده
را باال مي زند، يكي در جرو بحث با مردم است، يكي به  يكي نقابش

محافظت كنار او ايستاده و يكي در حال لگد پراندن است به جواني كه 
بلوزي شطرنجي به تن دارد و خم شده است به سوي او، براي نيافتادن و 
نيز دفع حمله اي كه به سويش شده است.  مردم با لباس معمولي شان به 

ند. مردها و پسرهاي جوان با بلوزهاي آستين كوتاه و دخترها خيابان آمده ا
و زنان با روسري و مانتو. ظاهرشان طوري است كه گويا به سر كار مي 
رفتند يا به آموزشگاهي و يا براي خريد روزانه و يا به ديدار دوستي. از 
پيراهنهاي آستين كوتاهي كه تن جوانها هست متوجه فصل تابستان و 

شوي. پيرمردي هم در عكس هست  كه دارد با حيرت به  مي گرماي هوا
  كند.  نيروهاي نظامي سركوبگر رژيم نگاه مي

تماشاي اين نوع عكسها در اين روزها شده است بخش مهمي از زندگي 
روزانه من كه جنبش آزاديخواهانه مردم ايران را در اين چهل روز از دور 

ه كردن به چهره مردم، و ايستادن رصد مي كنم. با ديدن اين تصويرها و نگا
و مكث روي آنها، از خودم مي پرسم: آيا مي شود اين مردم را شكست داد؟ 
آيا مي توان با ضرب چماق و باطوم و با كشتن و مجروح كردن آنها، يا به 
زندان افكندن و شكنجه شان، اين مردمي را كه اينگونه به نبرد با استبداد 

يشه جمهوري اسالمي برخاسته اند دوباره به و ديكتاتوري رژيم جالد پ
  سكوت خانه هايشان كشاند؟

  نه، نمي شود.  -
اين نخستين پاسخي است كه به خودم مي دهم. سپس درهمان لحظه 
جوشاني اين فكر در ذهنم، از نو و به آرامي، يك به يك، اندام و حركات 

انم. به همين شمار مردمي را كه در اين عكس پيدايند از نظر مي گذر

دستهايشان نگاه مي كنم، به شانه هايشان و حركت دست و پايشان و  به 
حاالتي كه در صورتشان نمايان شده است و همراه با اميدهايشان، 
تنگناهايشان را مي بينم و ساقه علفي نازك مقاومت وجودشان را در 
محاصره طوفان بيدادگر و آنوقت با غمي چيره در وجودم سعي مي كنم 

  م را آرام آرام در جمعشان بكشانم.خود
كنم به خودم مي گويم براي حمايت از  گرماي پوستشان را كه احساس مي

آنها نخست بايد بياموزم همگام با آنها حركت كنم. اين وجودها هنوز در 
اند كه اكنون عيار  محاصره استبدادند. در محاصره همان ديوارها قد كشيده

اطوم و لگد دارند به سمت زندگي و نشاط وار و رقص كنان در محاصره ب
  مي روند. اين عكس در من چنين احساسي را بر مي انگيزد. 

  نسيم خاكسار
  اوترخت سوم آگوست دوهزار و نه

*  

  
  قهر و مهر آب

بزرگ شده ي دريا هستم. جانم در آب جلوه اي ديگر مي يابد. رابطه اي 
يايد. هر بار كه شرح كرده ام دارم جان افزا و دل انگيز با آب كه به تعريف ن

شنونده باورش نشده. حاال هم مي گويم شايد شما هم لحظه اي بهتتان 
  ببرد. 

نوجواني ام را با آب الفتي ناگفتني بود. به همساالن مي گفتم مهربان 
باشيد با آب، وگرنه آب جان به جانتان نمي دهد. آب در برابر نامهرباني 

اما در برابر مهر تن شما را مانند مخمل  چهره درميكشد و آزار مي دهد.
نرم در بر مي گيرد. آنان كه به لطف و به مهر تن به آب داده اند، كم و زياد 

  اين را آزموده اند. حتي اگر بدان آگاه نبوده باشند. 
آب به دست نااهل سالحي شود در جهت پراكندن آدميان. مردمان اما 

مهري كه به سوي آب روانه مي مانند همين عكس به اتفاق و همدلي و 
كنند، آب، اين سالح دست اهرمن را، با پاره اي از جان متحد خويش 
تاخت مي زنند، آب اگر از ما حس يگانگي گيرد تن به مهرورزي ذاتي خود 
مي سپرد و ديگر ابزار دست خصم مردمان نمي شود. درياي پرموج زنان 

  ربان و زندگي بخش آب. جوان ايران جلوه اي است از جلوه هاي ذات مه
همين آبي كه حتي در دست دشمنان ايران هم از روح آب، پاكي آب، و 

  مهر بر آنان كه خود از اين ويژگي بهره ها دارند روي برنمي تابد. 
درياي مردمان موج بر موج مادر ما ايران آغوش مي گشايد هم به روي 

ود ندارد اين آب ايرانيان و هم به روي نيكان جهان سراسر. نه ديگر س
پاشي هاي اهرمني تاب ايستادن در برابر ايران خانم جوان را نخواهد 

  داشت، ديگر توان آن را ندارد كه متحد را به راه نفاق و تفرقه اندازد. 
  حسن زرهي                                                                           

*  



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١٣٤  103 ي آرش شماره

  
  
  

  

  
  

 معادل سال اش كه ،د، سالگشت صدور فرمان مشروطهچهاردهم مرداد بو
كه بين دو شير  يهمان عبارت ؛»عدل مظفر«به حساب ابجد مي شد 

 ي كهشاه ، به ياد بهرامه بودبر سر در مجلس شوراي ملي قرار گرفتنشسته 
 »وديعهء ملت«هاي نگهبان تاج سلطنت اش را از ميان شير از آن پس بايد

و در فضاي مجازي اينترنت به دنبال عكسي  بر مي داشت. نشسته بودم
براي صفحهء اول نشريهء اينترنتي سكوالريسم نو مي گشتم. هيچ كدام از 

دوستي از تورنتو  ديدم به دلم نمي چسبيد. تا اينكه كه مي ديدم عكس ها
نويسم. اما براستي نمي . از احواالت خودم ه استعكس باال را برايم فرستاد

نهاده است.  آينده به يادگار ساخته پيامي بزرگ را براين عكس را يهر كه ا
معموالً در اينگونه عكس ها بين آدم هاي اصلي و كساني كه دور عكس 

عكس هاي بعضي وجود دارد. و همگون ارتباطي مستقيم  مي گيرندقرار 
 مشروطه اينگونه است. مثالً دو تا آيت اهللا را بعنوان چهرهمانده از عهد 

مشروطه وسط مي گذاشتند جنبش  در شركت كننده انيتاصلي روح هاي
اما اينجا آنچه ديده مي شد  .شان مي چيدند در اطرافرا و آدم هاي فرعي 

حكايتي ديگر داشت. اينجا آيت اللهي ديگر بود كه فرمان رئيس دولتي 
ديگر را به دست اش مي داد اما آنان كه چهره شان چون حلقه اي اين دو 

آنها اصل بودند و اين ها  رفته بودند ديگر فرعي نبودند؛در ميان گ را تن
ين همبراي ابطال كه  از عمق انزجار بودند فرزندان ملتي برخاستهفرع. آنها 

جان  ،ين دو تنهمبه فرمان و اجراي  و، بودندبه خيابان آمده  حكم رياست
شان به خون كشيده شده بود تا از آن درختي برويد كه ريشه در  جوان
سال  103 صحنه عوض شده است: بله، آرزوهاي اصلي مشروطه دارد.خاك 

پس از انقالب غرورآفرين مشروطه، اينك حاكم مشروعه است كه بر 
صندلي محمدعلي شاه نشسته، شيرها را از سر در مجلس ملي رمانده، 
عدل مظفر را پريشيده و مجلس اسالمي اش را كنار مجلس ملي نشانده 

نشدني همين جان هاي پيوسته به سكوت است  است. اما حضور فراموش
كه براي اين حاكم نيز سرنوشتي محمدعلي شاهي رقم زده. ديدم كه 

» حكومت مذهبي«براستي اين عكس سند پايان دورهء استبداد صغير 
كه با خون » استقالل، آزادي، جمهوري ايراني«است؛ سندي مژده رسان 

  مي نگرد.نازنين نسلي امضاء شده كه فقط به آينده 
  

اسماعيل نوري عالء
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  دين در تهران! بابك خرم
بسياري از مردم مي دانند كه بسياري ازمسلمانانِ حاكم بر ايران، جالداني 
بي رحم، فرومايه و فريبكارند. بسياري از ايرانيان مي دانند كه آخوند، 

بيوطن و جنايت كار.  گزمه، بازجو و بسيجي مردماني هستند بي رحم،
بسياري از مردم مي دانند كه اغلب قاضيان شرع، ماموران وزارت اطالعات، 

سربازان گمنام امام «پاسدارها و لباس شخصي ها  (كه روحانيون آنها را 
  مي نامند)، آدمهائي هستند لمپن، خونريز، جاه طلب و زورگو. » زمان

، »پيامبر مهربان«زدند، آن  خوانده ايم كه وقتي به صورت مسيح سيلي مي
لطفا يك «آنسوي صورتش را هم در برابر دشمنش مي گرفت و مي گفت:

شايد ميخواست با اين ترفند، دشمنش را »! سيلي هم به اين طرف بزن
بدهد. اما به نظر من احمقانه ترين كار مسيح، همين بوده است!  خجالت

ا بسيجي تنها چيزي را كه چرا كه در هرجاي دنيا، بازجو، پاسدار، روحاني ي
است. براي ظالم و مزدورانش، اخالق، » خجالت كشيدن«نمي فهمد، 

اهميتي ندارد. اصال آن را نمي شناسند. حاكم مي خواهد به هر قيمتي 
  شده حاكم بماند، و مزدور به دنبالِ مزد و منافع و ترفيع مقام است.

لي زد. پاسخ به يك به مزدوري كه به صورت مردم سيلي مي زند، بايد سي 
بسيجي يا لباس شخصي كه باتوم بدست، پيكر دهها نفر را درهم مي 
شكند، بايد پاسخي دندان شكن باشد. بسياري ازمردمان ايران ( از روي 

قرن است از دست  14ترس، يا به علت شكست، يا از روي مدارا) بيش از 
ان را پيش سيلي خورده، و هربار مسيح وار آنسوي صورتش» اهللا«لشگر 

برده  و گفته اند يكي هم بزن اينجا!  شايد فكر كرده اند مي توان 
خونخواران و وحوش اشغالگر و يا حاكم را به اين ترتيب اندكي خجالت 
بدهند! اما آنسوي صورتشان هم سيلي محكمي خورده است. بعدا تعدادي 

نشان از سيلي خورها، خود با سيلي زنها همدست شده اند و به هم ميهنا
سيلي هاي آبداري هم زده اند! (مانند امروز در ايران و در برونمرز! در 

  پوشش بازجو، البي يا خبرچين)
به باور من ابلهانه ترين كاري كه كسي مي تواند مرتكب شود، تقديم  

كردن باسنش براي خوردن اردنگي است! با اين شيوه ها نمي توان از شر 
ست رها شد. با شيوه ي مسيح، نمي توان از ابليسِ شريعتمدار و باتوم به د

سركوب و تحقير گريخت، با شيوه ي او، تنها مي توان به راحتي روي 
  صليب رفت! 

اين داستان را در تاريخ ايران خوانده ايد كه مغولي اشغالگر، سوار بر اسبش 
از بازاري در ايران مي گذشت. به مردي ايراني خشم گرفت. دست به قبضه 

برد تا گردن آن ايراني را بزند، ديد يادش رفته شمشيرش را ي شمشيرش 
ببندد. به مرد گفت همينجا بمان تا بروم شمشيرم را بياورم و گردنت را 

بزنم! رفت. ساعتي بعد، بازگشت و ديد آن ايراني بي گناه، در برابر 



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١٣٥  103 ي آرش شماره

چشمان حيرت زده ي مردم و رهگذران، دقيقا همانجا مانده است. مغول را 
  سرش را خم و آماده كرد و آن مغول با شمشير، گردن او را زد. كه ديد،

بسيار بسيار چيز بدي است! خيلي » خشونت«بله، بله!  من هم مي دانم 
خيلي خيلي هم بد است! اما مي دانم، دفاع از خود در برابر متجاوز، بسيار 

نه بسيار كار شايسته و شرافتمندانه اي است. حتا گياهان و جانوران هم بگو
اي غريزي از خود در برابر دشمن دفاع مي كنند. حتا ماهيان كوچولو هم 
مسيح وار به تور صيادان نمي روند. دشمن، با تن دادن ما به سركوب شدن 
و مدارا، از كشور ما بيرون نمي رود. با تقديمِ لبخند و شاخه گل و ليوان 

ز حكومت به شربت خنك نمي توان آخوند و پاسدار و بازجو و بسيجي را ا
زير كشيد. با تقديم گردن به شمشير حكومت اسالمي، نمي توان از ضربه 
ي آن رها شد. بايد در برابر دشمن از خود دفاع كنيم. درست به شيوه ي 

  اين جوان ايراني در تهران كه با همان ابزار دشمن، با او رودرو شده است.
و ازحقوق شهروندي  اين حق اوست. اين، حقِ هر ايراني است كه از خود، 

خود با تمام شيوه ها دفاع كند.  اگر بسياراني ديگر در سرتاسر ايران 
همچون بابك خرمدين در برابر خليفه ي مسلمين مي ايستادند و به بابك 
خيانت نمي كردند، و البي المعتصم، خليفه ي بغداد نمي شدند، ايران به 

يران، سرنوشتي ديگر نمي رفت، و امروزه ا» اسالم ناب محمدي«اسارت 
داشت. و اگر بسياراني ديگر همچون اين بابك خرمدينِ جوان در تهران از 

سربازان امام «شرف، حقانيت و حرمت خود دفاع كنند، ايران زير اسارت 
  نخواهد ماند و فردا، سرنوشتي ديگرخواهد داشت.» زمان

ند. روحاني، شكنجه گر و بسيجي اش، فرهنگ مسيح وار را نمي شناس 
همان مغول است،. با آنها بايد با زبان بابك » فرهنگ«آنها » فرهنگ«

  خرمدين سخن گفت.
  )ماني( ميرزاآقا عسگري

*  

   سبز پارچه  
ي سبز چيست كه انبوه جمعيت بر سر خود كشيده؟ ميرحسين  اين پارچه

داند. من اما، آن را نشان بريدن از  موسوي آن را نشان آرماني خود مي
  دانم. هاي عقيدتي مي گذشتن از انحصار طلبيآرمان، و 

و » شكل ي بي توده«نشان رسيدن جمعيت به بلوغ فكري، گذشتن از  
خواه و داراي  با هويت فردي، صلح» اي از افراد مشخص توده«تحول به 

  شعورِ مدني.
گويم: اين جمعيت به حقوق  ها كه نگرانِ تكرار تاريخ هستند، مي و به آن

خواني نيست. به رنگ سبز آن  زن هيچ روضه است و سينهفردي خود آگاه 
  هاي رشد آن را در زير پوست خود حس كنيد.  درآيد تا جوانه

  مجيد نفيسي 
*  

  

  

  
 خواهي هاي اجتماعي و دموكراسي آزادي

  
و توهين آشكار  88خرداد  22جنبشي كه در اعتراض به تقلب در انتخابات 

شود، حزب و  جنبش سبز شناخته ميبه مردم ايران شكل گرفته و به نام 
سازمان ايدئولوگ مذهبي يا ماركسيستي، رهبري آن را بعهده نداشته 
است.  جنبش سبز، با خواست آزاديخواهي و بدون وابستگي به خارج از 
كشور، جنبش جواناني است كه اكثريت جمعيت امروز ايران را تشكيل 

را با خود آشتي و همراه  هاي متنوع دهد و اكثريت جامعه ايران و طيف مي
خواهي يكي از  هاي اجتماعي و دموكراسي است.  آزادي و متحد كرده

  شاخص ترين مطالبات اين جنبش است.  
با نگاه به اين خواستگاه جنبش اخير، در مي يابيم كه مطالبات معوقه بيش 

 -از زمان انقالب مشروطيت به اين سو -از يكصد سال پيش مردم ايران 
زادي خواهي و دموكراسي طلبي است و ترانه مرغ سحر و شكستن و فرياد آ

بهمن  22زير و زبر كردن قفس، كماكان پررنگ و ملموس است.  انقالب 
پيوندد كه ايران زمان شاه، بهترين وضعيت  در شرايطي به وقوع مي

بيانگر مبارزه و  57است.  وقوع انقالب  را دارا بوده 1357اقتصادي تا سال 
گيري خواست معوقه آزاديخواهي انقالب مشروطيت  با استبداد و پيمقابله 

  در كشور زير سلطه حكومت موروثي شاهنشاهي بود.  
هيچ گاه يكدست نبوده و  57حاكميت مذهبي ايران بعد از انقالب 

گرا و ليبرال در آن حضور داشتند.   هاي متفاوت ملي، مذهبي اصول طيف
درون اين مجموعه (عمدتاً مؤتلفه و  گراهاي اين حاكميت از سوي اصول

حجتيه) گام به گام در جهت يكدست شدن و انحصاري كردن حلقه 
طلبان درون اين  است.  در مقاطعي نيز اصالح داشته رهبري گام بر مي

داشتند كه  مجموعه براي به دست گرفتن بخشي از قدرت خيز برمي
بود و برغم تسلط  1376ترين حركت آنها پيروزي در انتخابات خرداد  عمده

بر دو قوه مجريه و مقننه و داشتن حمايت اكثريت مردم ايران، نتوانستند 
ي  از سد رهبري و واليت فقيه و نيز قوه قضائيه كه در دست مجموعه

اصولگراهاي مؤتلفه و حجتيه بود، عبور كنند.  تقلب آشكار و برنامه ريزي 
سلطاني و مستبد،  -يي شده در انتخابات اخير و استقرار نظام كودتا

اي و باند سياسي و نظامي آن  بيني جناح خامنه ترين حركت قابل پيش تازه
  است.  

 30مقاومت در خور تحسين زنان ايران در طي حكومت سانسور و خفقان 
مانده از انقالب  خواهي معوق گيري آزادي ساله جمهوري اسالمي و پي

واهي و مطالبات اجتماعي خ بهمن، همراه با دموكراسي 22مشروطيت و 
اكثريت عظيم دختران و پسران جوان و نسل امروز، منجر به ظهور جنبشي 
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هاي اخير اين درخت سبز، غذاي  است.  جوانه به نام جنبش سبز ايران شده
آورند تا استواري، ماندگاري و سبزينگي آن  را بار  اش را فراهم مي ريشه

گستر آزادي وارد  اين درخت سايهديگر نويد دهند.  هر زخمي كه بر تنه 
اندازد، و  شود اگرچه توان نابودي آن را ندارد ولي رشد آن را به تعويق مي

هاي اين جنبش سبز، زير تاثير آن  خواهان به مثابه شاخ و برگ همه آزادي
  خواهند بود. 

اش را انتخاب خواهد كرد و هر گونه  اين جنبش از ميان نسل خود رهبري
وژي مذهبي و ماركسيستي از بيرون به اين جنبش، شاخ و تزريق ايديول

  هايش را دچار خزان خواهد كرد. برگ
اين چند سطر نه قصد آن دارد تا به تحليل همه جانبه بپردازد و نه توان 
آن را دارد كه در اين سطح از موجزنويسي از پس آن برآيد.  تنها احساسي 

  .سبز در همبستگي با جنبش جوان و سبز ايران
  ونكوور - » هادي ابراهيمي«

  
*  

  
  

  
  

  شتن قداست ايمانكُ
  

كند، اما توأمان  لرزاند و روانم را منقبض مي ها تنم را مي اين گونه صحنه
ها بود با وجود انكار اهللا، به  گيرد. سال ي شادي وجودم را مي انديشه

 ويژه مؤمنان قداست آن نزد مؤمنان باور داشتم. باور مؤمنان، به ضرورت 
خليد، اما اجازه  سيرت اسالم، اگر چه خاري بود كه مدام روانم را مي

تواند با  توانستم تصور كنم انسان مي اشان بينگارم. نمي داد ناديده نمي
اش را از دست  ايمان، چندان مزدور و پليد شود كه روان و خرد آزادزيستي

ن حد تواند تا به اي توانستم بپذيرم كه قدرت اسالم مي بدهد. نمي
الوهيت، معنويت و دژخيم انسانيت باشد. اما اكنون يقين  ي كننده سياه

ي عيني، سرانجام با اين  ي جدي و سي سال تجربه دارم. چهل سال مطالعه
توان پيش از كشتن قداست ايمان،  نميجنبش، به من نشان دادند: 

خراش و كشته  هاي اين چنين دل . پس با وجود ديدن صحنهخدا را كشت
ي رنجوري  ند، با همهنادار دن برومندان ايران كه همه قرباني قدرت اسالمش

كه حكومت اسالم اين قداست  رو روان، اكنون خرد شادي دارم. شاد، از آن
ي دوستاني كه در ظلمت اين ايمان  را كشت و در پرتو آن انديشه

اعي توان حاكميت اجتم برانداز كشته شدند، امكان تبلور يافت و مي خانمان

ها سده از  كم در دادگاه عدالت ايران، محكوم كرد و پس از ده اهللا را، دست
  كشتن و كشته شدن رهايي يافت. 

  منصور كوشان
*  

  
  

  
ي باستان آثار از كه چنان هم بودم، رفته كويمكز بهي وقت قبل سال

 از بودم نيشيپي ها تمدني ها بازمانده ردي پ در و كردمي م دنيد
 العملم عكس نياول». شكنجهي  موزه«  نام به شدم رد يا موزه مقابل

 و كرد درست موزه هم شكنجه از شودي م مگر آخر نه، كه بود نيا
 ابزارش و شكنجه دريي تماشا زِيچ چه گذاشت؟ شينما به را آن

 و بود تري قو من از امي كنجكاو اما شوم وارد خواستمي نم است؟
 باعث كهي ا دهيپد چگونه نميبب تا بود دستم در طيبل بعدي ا لحظه
 آن از تر مهم و اند گذاشته شينما به را است تيانسان و انسان شرم

  . است شده برپا موزه نياي قصد چه با نميبب
 جمع بودند توانسته كه راي ا شكنجه ابزار اقسام و انواع موزه نيا در
 به كردي مي تداع را حبس و ريزنج و قل كهيي فضا در كنندي آور
ي  خچهيتار كه بودند همراهي متون با ابزار نيا. بودند گذاشته شينما
 خود چه چنان. دادي م حيتوض را اش استفاده موارد اي و لهيوس آن
 دست بهي گراوورها از استفاده با كنند هيته بودند نتوانسته راي ئيش

 استفاده حال به تاي وسط قرون از كهي ابزار ،يخيتار متون از آمده
  .بودند گذاشته شينما به ار بود شده
 و اندوه رفتمي م تر شيپ موزه روشن مهيني ها سالن در چه هر

 تا تواندي م مخلوقات، اشرف انسان، كه نيا از. شدي م ادتريز بهتم
 از در نداردي حد كه را اش خالقه قدرت و كندي گري وحش حد نيا
 در. بودم مانده رانيح رد،يگ كار به انسان شرف و غرور بردن نيب

 به زنان وي دتيعق ليدال به مردان اسناد نيا طبق خيتار طول تمام
 قرار شكنجه مورد شان تيجنس ليدل به آن بر عالوه و ديعقا علت

  . بودند گرفته
 بخصوص، زنان مورد در دوران هر در مرسومي ها وهيش ازي كي

  . ابزار اقسام و انواع با ها، شكل اقسام و انواع با تجاوز. بود تجاوز
ي ها چهره به رفتمي م گريد سالن بهي سالن از كه چنان هم

. كردمي م نگاه بودنديي اروپاي ها ستيتور كه موزه نيا تماشاگران
 و دوري زيچ شكنجه شاني خيتاري  حافظه در كهي جوانان

 كه بودم من تنها. ختيانگي برم را شان تعجب فقط و بودي رانسانيغ
. شدمي م پرتاب انگار دستگاه آن به هدستگا نيا از گونه بري اشك با

ي ها سالي ط در شده نوشته شده، فيتعر شده، تجربهي ها صحنه
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 از. گذشتي م چشمانم برابر ازي كي يكي ،ينيخم و شاه حكومت
 كه دميدي م ست؟يني حد انسان شقاوت بر ايآ دميپرسي م خود

 از چشمانم مقابل در مشانيشناسي م نام به كهي گران شكنجه اجداد
 گونه هم ارياخت در را خودي تجرب علوم و آمدندي م رونيب قرون گور
. گذارندي م...  داوود حاج اي وي رين اي و باشدي الجورد كه شاني ها
 در و رنديبگ يشيپ شان انينيشيپ از كه آنند بر خود كه ها نيا

 بهي ا تازه درس انساني  شهياند و روح كه جسم، تنها نه شكستنِ
  .بدهند خيتار انيجان
 و بود، نشده انتخابات هنوز و بود شيپ سال به مربوط همه ها نيا اما

 چرا كردي م حس امان و امن در را خود رانيا ميرژ كه بود ها مدت
 در راي ا شهياند هر شكسته، هم در راي مقاومت هر كردي م گمان كه
 كه بود رو نيهم از و است، صحنه تاز كهي خود و كرده خفه گلو

 هنوز اما. كردي مي ساز دوباره غيتبل و بود گرفتهي رو انهيم ژست
 نشده انتيخ مردمي رأ به هنوز و بود نشده انتخابات آخري  دوره
 رهبرِ دخالت كي با تواندي م بردي م گمان ميرژ هنوز. بود

 با و فرستادي م اميپ پس بخرد، را مردم سكوت اش خودساخته
 در و بود خورده ورقي ا صفحه اما. كردي م ديتهد متمدنانهي ظاهر

 شان قمع و قلع شبه كي بتوان كه نبودند دانشجوي جمع مقابلش
 پس كوچه در بتوان كه نبودند سندهينوي جمع مقابلش در. كرد

 به سريي مايهواپ تصادف در اي كرد، شان خفه شهري ها كوچه
 روزي نبرد در كه بودند مرد و زن ها ونيليم بار نيا. كرد شان ستين

 در كهي مردان و زنان. شدندي م ريدرگ خونخواري ميرژ با روز به
ي م رنگ با عالئم، با سكوت، با كه كردندي م گمان اول يروزها
 كهيي ها خون خت،ير كه خون اما كنند غلبهي اهيس نيا بر توانند

  .شستي م راي توهم هر شد ختهير
 چيه اما استي اسالم كه ،ياسالمي جمهور ميرژ كه شد نيچن و

 در كه را خودي واقعي  چهره شد ناچار است، نبودهي جمهور گاه
 ،يرو انهيم ليقب ازيي ها شيآرا ريز بود كردهي سع رياخ سال چند
  ي!! شناعت چه و. دهد نشان  بپوشاند...  و تيمدن
ي م و مينيبي م كه است سالي س اگرچه. استي باورنكردن هم باز

 مينيبي م هم باز اما ميا دهكر لمس خود گوشت و پوست با و ميشنو
 است انساني گري وحش بر ما اليخ در كهي سقف آن از ها نيا كه

  .زنندي سرم
 همت بهي گري وحش نيا از كهي ريتصاوي  همه كه بود نيچن و

 هزار و آوردي برم نهاد از را آه ديرسي م مان دست به آن نيشاهد
 كي، هايي سعك ديدن چنين اما. كردي م زنده را دردناكي  خاطره

 جوابي ب چنان هم كه آورد ادمي به راي تكرار سوال نيا گريد بار
 در را وانيح نيتر درنده كه كجاست شناعت نيا مرز:  است مانده
ي برا كجا تا مقهور انسانِ كه نيا كند؟ي م سربلند انسان مقابل
 بهي وانيح چيه كه برود قهقرا به و كند نزول تواندي م قدرت حفظ
   است؟ نكرده نزول درجه آن

 چه را ندخور مي ريتي جرم چه به جوانان نيا كه سوال نيا پاسخ
   دهد؟ي مي كس

 ديام تواني م كند؟ي م صادري كس چه را تايجنا نيا قاتالن حكم
 .زمان يِقاض حكمِ با خيتار ديشا كه داشت

  يموسو نجمه
          

*  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

 
 

نداي زميني چله  
  

به هوا بار آورد ند. هر كس دورو برمان بود نامي از خدا از كودكي ما را سر 
كه به زبان مي آورد نيم نگاهي يا اشاره اي به آسمان داشت. در مدرسه 

البد براي آنكه فرامين الهي را از فاصله اي نزديك تر  –آموختيم پيامبران 
ي ميرفتند باالي كوه ، يا تپه،  يا هربلندي ممكنه. اما ما آدمها –بشنوند 
 –حاال براي اينكه نگوئيد چرا ما را با خودت جمع مي بندي   - معمولي 

خودم راميگويم خودم بعنوان يك  بعنوان يك آدم معمولي كه هيچ نسبت 
نسبي و سببي با از ما بهتران ندارم هر چه گوش به آسمان دادم و شبهاي 

ختم نه تابستان از روي بام يا از الي پشه بند هر چه چشم به ستارگان دو
شما ئي  از حضرت احديت ديدم و نه ندائي شنيدم. باكساني هم كه 
نداهائي از جاهائي مي شنوند و چشم بصيرت دارند براي ديدن آنچه من نه 

  بظاهر ديده ام و نه در باطن ، سرِجدل  ندارم.خوشا بسعادتشان و اقعاً .
مثالً اگر اهل  البته بدون اعتقاد  به خدا هم امور آدم به راحتي نمي چرخد

معاشرت با شي معاشري پيدا نمي كني يا كمتر پيدا مي كني بنابراين 
چسبيدم  به اين باور كه حضرت احديت همه جا هست . اما بمرور در اين 
باور هم جاي ترديد پيش آمد. ديدم در جاهائي اصالً در شاُن حضرت 
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كه محال احديت نيست كه حضور داشته باشند . از كنار حوادثي گذشتم 
مي نمود حضرت با وقوف از آن حوادث رخ دادنشان  را روا داشته باشند. 
مانده بودم تئوري همه جائي بودن حضرت اگر درست نباشد پس كجا بايد 
از آن جوهر پاك و مبرا از همه ي پليدي ها نشاني گرفت و نداي هدايت 

پندار عارفانه  كننده اش را چگونه و از چه مجرائي بايد شنيد تا رسيدم باين
  كه : خدا را در خودتان جستجو كنيد!

در خودمان ؟ بهترين مان كه پر از گره ايم! كه اينهمه نا متوازن و خطا 
  پذيريم!

چه كسي در طول تاريخ بشري ادعا كرده است از خود به خدا رسيده باشد، 
حاصل  دست كم به پاره اي يا ذره اي از خدا؟ در اين جستجو و انتظار بي

نچه براي من تا كنون به يقين حاصل آمده اينست كه در باال خبري آ
نيست . به هيچ ندائي از باال، از آسمان دل نبايد بست از باال چيزي جز بال 

ايم تا از زمين . از  بر بني نوع بشر نازل نشده، از باال ما بيشتر آسيب ديده
  اين زمين بارور و روزي رسان خودمان .

را به » نداي آقا سلطان« يش نداي زميني ما را، تيري كه چل روز پ
سنگفرش خيابان غلطاند از كجا آمد، از باال ! به دستور كه آمد . البد مقامي 

 اش مي نامند؛ االھی از باال كه خود فرمانبر  مقامي بود آنچنان باال، كه آيت
 كه همه ما يا دست كم مؤمنين ما براي رساندن صدايشان يا ھی همان اهللا

  دعايشان جمله اشاراتشان به سوي اوست، به باالست.
گلوله اي كه براي شكافتن سينه نداي زميني از باال آمد آخرين بال يا صدا 
يا فرماني نبود كه از باال مي آمد ولي از فجيع ترين و دلخراش ترين آنها 

  بود .
نداي زميني نه اهل سياست بود و نه سر آن داشت كه سنگي به سوئي يا 

يزي پرتاپ كند . رفته بود خيابان ببيند چه خبر است . شب قبل چ
دوستش در تلفن هشدار داده بود ندا از خانه بيرون نرو ، اين روزها 

  خطرناك است . اما نگفته بود چقدر خطرناك است .
ندا زندگي را مثل همه جوان هاي هم سن و سالش دوست داشت. ويولون 

زه كشف كرده بود  سفرچيز خوبيست و گرفت . تا مي زد، مشق پيانو مي
چقدر بهتر است از حضر يعني  حضور در جائي كه از خانه بيرون رفتن تا 

ات خطرناك است. دورترين جائي كه رفته بود، دوبي بود  مرز شكافتن سينه
و اين اواخر ساحلي در تركيه. آنجا تن به آفتاب سپرده بود و دريافته بود 

تن به آفتاب سپردن. در صدد بود تور مسافرتي راه چه لذتي دارد كنار دريا 
بياندازد و اين لذت تازه بازيافته  را با ديگر دختران و زنان هموطنش كه 

  ازاين ابتدائي ترين حق طبيعي موجودات زنده محروم مانده اند سهيم شود.                    
اده و كامالً اين آرزوي ساده و كامالً دست يافتني مثل هزاران آرزوي س 

اي  شد كه از آسمان بر ما نازل مي شود ، از  دست يافتني ديگر دچار بليه
  باال!

اما بر خالف ميليونها آرزوي پايمال شده و به ثمر نرسيده آنچه بر سر اين  
اي يافت كه مايه  نداي زميني آمد در اين چل روز آنچنان طنين گسترده

  ي آسمانيست. رشك همه نداهاي كهنه
اي كه خون سرخ ندا بر زمين ريخت متاسفانه چون آسفالت  آن نقطهدر 

است الله نخواهد روئيد ولي انعكاس صداي نداي زميني ما امواجي بر 
هاي حاصلخيز خواهد بود براي سرزميني  خواهد انگيخت كه حاصلش باران

 هاست تشنه باروري و آزاديست . كه سال
  پرويز صياد  

*  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  سرود ندا
  

             
  پرويز صياد                                                  

  
  تك خوان  :   دولت ظالمان...

    جمعيت  :      سرنگون باد!
     
  تك خوان:     بخت اهريمنان...
  جمعيت :        واژگون باد

  
***  

گروه خواني:  سرخي خون 
  پاك جوانان ،    

روي سنگ و سمنت                              
  خيابان ،

مي نويسد به                              
  دژخيم دوران :

رهبري كو چنين 
  خون بريزد                                   

كي ز آسيب مردم 
  كريزد        

اي همه                                          
  پيكرش ...

مسند                                               
  و منبرش...

                                       
  سر به سر لشگرش...

  
                                       

  رنگ خون باد
*** 

  تك خوان:      دولت ظالمان ...
  جمعيت :        سرنگون باد!

  بخت اهريمنان...     تك خوان: 
  جمعيت:          واژگون باد !

                                             ***  
گروه خواني:   از كميني 
  خدنگي رها شد .

در مسيرش                    
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  جواني فدا شد .
عالمي با خبر از                   

  ندا شد ،
ملتي بر غمش                    

  تال شد ،مب
پيكرش تا ابد الله                                           

  گون باد !
دشمن                                           

  قاتالنش فزون باد ! 
 ***  

  
  

گروه خواني:   ما همه با ندا             
  همصدائيم .

اي ندا كش ، همه                               
  ائيم .چون ند

در حقيقت  چون  -                              
  -او بي صدائيم

از هر آن كوي و                               
  برزن بر آئيم ،

چالش ظلم و جور                               
  شمائيم 

پيكرش                                           
  تا ابد الله گون باد !

دشمن                                           
  قاتالنش فزون باد!

*** 
  تك خوان:       دولت ظالمان ...
  جمعيت:          سرنگون باد!

تك خوان:       بخت 
  اهريمنان....
  جمعيت:           واژگون باد !

***  
گروه خواني :    اي جوانان ، 
  زنان ، راد مردان !

اي همه داغدارانٍ                               
  ايران !

تخت ضحاكيان                              
  گشته لرزان !

بشكنيد قفل و                              
  زنجير زندان !

                                                      
سبز باد                                            
  لك ايران!از شما م

سبز باد                                            
  از شما ملك ايران!

                   
*****************  

توضيح:    در لس آنجلس كه بودم با خبر 
شدم موسيقي اين سرود ساخته شده و متن 

آن در مرحله فيلمبرداريست تا زماني كه 
سخه ن  اين شماره آرش بدستتان برسد 

حتماالً قابل   you tube  كامل سرود در
   .       رويت خواهد بود

*  
  

 

  
  دشمن مردم

  
  عزت مصال نژاد

 
ژوئن) اش  19خرداد ( 29سيد علي خامنه اي درخطبه ي روزجمعه 

شمشيررا ازروبست واعالم داشت كه هرگونه اعتراض عليه جوجه ي دست 
كشانيد. تا آن زمان پرورده اش احمدي نژاد را به خاك وخون خواهد 

موسوي وكروبي وبخشي ازطرفداران شان نسبت به نيت خامنه اي توهم 
داشتند. بدبختي ما مردم ايران اين است كه ديكتاتوري چند هزارساله 
مجال انتخاب برايمان نگذاشته ومرتبا مجبورشده ايم دم  روباه را بچسبيم 

ولناك بعدي اين وخود روباه را ول كنيم. تحول اوضاع وسركوب هاي ه
روباه مكاررا به همه شناسانيد وچون ازجلد بدرآمد ديديم كه گرگي خون 

  آشام بود با چنگال تيزودندان هاي نيش زهرآگين.
خامنه اي نظامي را رهبري مي كند كه بنيادش برنامردمي است وازاين  

لحاظ دشمن مردم است. اين نظام كه برجباريت ديني استواراست، نظامي 
ابهنگام ودرنتيجه سد راه دموكراسي، تجدد،  آزادي وعدالت است ن

اجتماعي. همين جباريت ديني بود كه چاره اي براي ملت باقي نگذاشت 
جزاينكه بين چهارتن ازكانديداهاي دست چين رژيم يكي را انتخاب كند. 

خادم صديق "خامنه اي خود درنمازجمعه اعالم كرد كه هرچهاركانديدا 
اند.  اين شيوه ي انتخاباتي كه كانديدا هايش ازغربال  "وقابل اعتماد

شوراي نگهبان وولي فقيه بگذرد دردرازمدت داوري درد ملت نيست. 
واقعيت اين است كه هرچهاركانديدا از بيضه هاي اسالم سربيرون زدند : 

كه خمنيي زنده بود وخامنه اي رئيس  68تا  60آقاي موسوي ازسال 
 1367اشت و ترورهاي داخل وخارج، كشتارجمهور سمت نخست وزيري د

وهمه سركوب ها درزمان نخست وزيري او انجام شد. محسن رضايي 
فرمانده ي سپاه پاسداران بود ومجري بسياري از جنايات جمهوري اسالمي. 
آقاي كروبي هم رئيس مجلس اسالمي بود. همه ي اين ها، با وجود 

را تقويت كنند. ملت به  اختالفاتشان مي خواستند بنياد اسالم خميني
همين هم راضي بود چرا كه جباريت نه برايش آگاهي گذاشته بود ونه 
چاره ديگري داشت. مثلي است مشهوركه دانا بين چغندروپيازاولي را 
انتخاب مي كند. ولي رژيم حتي نورم هاي خودش هم زيرپا گذاشت 

بازنده به ودربرابرراي مردم ايستاد. خنده داراست كه هرسه كانديداي 
  خامنه اي پناه بردند درحالي كه اوخودش كان فتنه است. 

اجازه بدهيد ببينيم اين كان فتنه، اين روباه مكارودشمن خون آلوده دهان 
مردم چگونه موجودي است وچگونه ازطلبگي به آبت اللهي رسيد. سيدعلي 

در يك خانواده آخوندي متولد شد.  1318خامنه اي درسال 
از آخوندهاي گردن كلفت بودند. اين كودك به محض آنكه  پدروپدربزرگش

سرازتخم درآورد هفت رنگ شد ودرمكتب خانوادگي ياد گرفت چگونه 
كلك سواركند. ازچهارسالگي اورا به يك مكتب خانه ي قديمي فرستادند 
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سنت هاي عهد دقيانوس را زنده كند. برزگتر كه شد به  تا بزرگ شود و
د خودش را به نحوي به دنياي مدرن بچسباند تا اين نتيجه رسيد كه باي

بتواند درعصر ماشين سنت هاي دوره شترسواري را جا بيندازد. از اين 
لحاظ بود كه دريك دبستان اسم نوشت ـ جايي كه صددرصد سنتي 
واسالمي بود. درمشهد هم كه به قول دانشمند روشنگرعهد مشروطه ميرزا 

وند ومال واين قبيل جاها زياد پيدا جبيب اصفهاني سنگ برسرسگ بزني آخ
بود. سيد  "مدرسه اسالمي دارالتعليم ديانتي"مي شوند. اسم اين دبستان 

علي به سختي دپيلم دبيرستان گرفت وبعدازآن هم نه تمايلي به دانشگاه 
رفتن نشان داد ونه هوش وتوان دانشگاه رفتن داشت. او برنامه ي ديگري 

ه عقل ودانش نيست؛ ابلهي درخرابه گنج دولت ب"داشت. به قول سعدي: 
ازآن ببعد كارسيد علي شد شكافتن قبرستان هاي كهنه درحجره  "آموخت.

  هاي تنگ وتاريك حوزه هاي علميه ي مشهد وقم. 
خامنه اي درنوجواني با يك تروريست  بي مرام وبي رحم اسالمي بنام سيد 

سيده وواپس مجتبي نواب صفوي آشنا شد وشديداً تحت تأثيرافكارپو
گرايانه ي اين جنايتكارحرفه اي قرارگرفت. موضوع برمي گردد به سال  

شمسي  كه نواب صفوي به مشهد مي رود و درمدرسه سليمان خان 1331
نداي بازگشت به صدر اسالم راسرمي دهد. درآن زمان خامنه اي به عنوان 
. يك طلبه ي ساده درمباحثه ي نواب صفوي حاضر وشيفته اش مي شود

همان وقت جرقه هاي انقالب "خودش دراين مورد چنين گفته است: 
اسالمي به وسيله نواب صفوي درمن بوجود آمد وهيچ شكي ندارم كه اولين 

مثلي است مشهوركه هرچه  "آتش را مرحوم نواب دردل ما روشن كرد.
ازماربزايد كش مي آيد. كمتركسي است كه نداند نواب صفوي يك 

تعصب است كه جمعيت فدائيان اسالم را بنياد تروريست دوآتشه وم
گذاشت وروشنگرومورخ نامدارايراني احمد كسروي را تروركرد. خامنه اي 
ابتدا راه ورسم ترور فكري، رواني وفيزيكي را ازنواب ياد گرفت وبعد 

تا  1337درمكتب استادش خميني كاركشته شد. اودرطول سال هاي 
في ووافي وحليه المتقين وبحاراالنوار كه درحوزه علميه قم اصول كا 1343

را ورق مي زد، درارتباط با خميني قرارگرفت، دردرس هاي او شركت مي 
   را شاگرد فقهي وسياسي اين فقيه دلباخته عهد عتيق مي خواند.كرد وهمواره خود

اين كان فتنه دربلواي پانزده خرداد دست داشت و درزمان شاه شش بار به 
 "انقالبي"ب بلد بود هم به نعل بزند وهم به ميخ وهم زندان افتاد ولي خو

بماند وهم ازجان خودش مواظبت كند. به همين لحاظ بود كه نه براي 
مدت طوالني زنداني كشيد ونه شكنجه هاي آنچناني ساواك را نوش جان 
كرد. آخرش هم بجاي زندان اورابه ايرانشهرتبعيد كردند تا بخورد وبخوابد 

امه بريزد. آنان كه درزمان شاه زندگي كرده وفعاليت داشته وبراي آينده برن
اند نيك مي دانند كه شاهنشاه آريامهربا مذهب كاري نداشت وبا مذهبي 

  هاي ازقماش خامنه اي مدارا مي كرد. 
با به قدرت رسيدن خميني، خامنه اي عضوشوراي انقالب شد وبعد 

ل اجالس بفرمايد. هزارويك ترفند جوركرد تا روزي روي نوك قدرت نزو
مدتي معاون وزارت دفاع بود، بعد شد سرپرست سپاه پاسداران، بعد امام 
جمعه ي تهران، بعد نماينده امام درشورايعالي دفاع. تروررجائي براي خامنه 

  اي رحمت الهي بود. نظامي چه خوب گفته است:
  چه خوش گفت اين سخن فردوس طوسي

  بود سگ را عروسي كه مرگ خر
روي  1368تا  1360سال  از ي رفت به سوي رياست جمهوري وخامنه ا

اين كرسي ميخكوب شد. آقاي موسوي هم دراين مدت نخست وزير بود. با 
قدرت چنداني برخوردارنبود. خامنه اي  از زنده بودن خميني رئيس جمهور

شهيد زنده  افتاده بود و اگرچه درجريان يك اقدام تروريستي دستش ازكار
اين دوران چه  پايگاه سياسي محكمي برخوردار نبود. در د، ازناميده مي ش
مردم ايران نمي گذرد: جنگ را كش مي دهند ـ جنگي كه  فجايعي كه بر

 60جوان بي گناه را درسال  يك ميليون كشته بجا مي گذارد، هزاران نفر
را راه مي  67گذارند و به رگبارمي بندند، كشتارهمگاني سال  مي ديوار كنار
اقليت هاي ملي ومذهبي را سركوب مي كنند.... خامنه اي يكي  ازند واند

ازطراحان اين جنايت هاست. اوبه عنوان رياست شورايعالي انقالب فرهنگي 
  مسئول مستقيم بسته شدن دانشگاه ها واسالمي كردن موسسات آموزشي بود.

 يك بيماري طوالني باالخره مي ميرد. خميني پس از مي آيد و 1368سال 
مردم فكرمي كنند با مرگ او مي توانند نفس راحت تري بكشند ولي غافل 

ادامه حيات خودش  اينكه رژيم آخوندي جاي پاي خودش را محكم كرده و
ين  است مي بيند. در رئيس جمهور باالبردن خامنه اي كه هنوز را در

مرحله علي اكبرهاشمي رفسنجاني كه رياست مجلس شوراي اسالمي را 
بندهاي سياسي دست  زد و براستي در د ميدان عمل مي شود. اودارد وار

 دولتمردان مدرن مانند چرچيل را از كهنه كاران سنتي مانند معاويه و
 بود ضمن علم كردن يك فرد ضعيف و پشت بسته است. هاشمي اميدوار

 دست دوم مثل خامنه اي بتواند قدرت سياسي را دردست خود متمركز
خرداد  14اطع هاشمي بود كه مجلس خبرگان درتاريخ سازد. با پشتيباني ق

 109خامنه اي را رهبراعالم مي كند. جالب اين است كه اصل  1368
خامنه  قانون اساسي رژيم مرجعيت را يكي ازشرايط رهبري مي شمارد و

است. ولي چه  ها دور مرجعيت فرسنگ اهللا از به عنوان يك نيمه آيت اي
براي هرچيزي كاله  سال بلد شده اند چطور 1300طول  باك! آخوندها در

اهللا  را كردند آيت شرعي جوركنند. خامنه اي ابتدا حجه االسالم بود بعد او
ولي "آنگاه  "رهبرمعظم انقالب"، سپس "مقام معظم رهبري"وبعد 

  ."مقام عظماي واليت"باالخره  و "امرمسلمين جهان
قلوه  جاني دل دادند ورفسن دربرهه اي ازحيات جمهوري اسالم خامنه اي و

خود با پشتيباني  گرفتند. رفسنجاني خامنه اي را به مقام رهبري رسانيد و
اوايل دوران رياست جمهوري خود توانست قانون  او رئيس جمهورشد. او در
پست نخست وزيري را حذف كند تا قدرت سياسي  اساسي رژيم را عوض و

تن جنگ ايران وعراق به تمامي دردست خودش متمركز باشد. پايان ياف
فرصت طاليي براي خامنه اي بوجود آورد تا با بكارگماشتن بسياري از 
جنايتكاران جنگي كه پست هاي خودراازدست داده بودند موقعيت خود را 
تقويت كند. او فاسد ترين وبي رحم ترين تروريست هاي حزب اللهي 

ي ومالي رادرپست هاي باالي سپاه وارتش ودرمقام هاي حساس اقتصاد
قرارداد. اوبه اين بسنده نكرد ونسل  جديدي ازآخوندها را دوروبرخود جمع 
كرد وتا توانست به مصباح يزدي كه طرفدارحكومت مطلقه ي اسالمي است 
ميدان داد. خامنه اي با اين ترفند ها خودرا ازنفردوم جمهوري اسالمي به 

   مي را نيززيرضرب برد.نفراول باال كشاند وطولي نكشيد كه يارديرين خود هاش
) شكاف 1997تا  1993دردوره ي دوم رياست جمهوري رفسنجاني (از

به  نظام بيش از پيش آشكارشد. مجلس اسالمي به رياست ناطق نوري و
تحريك خامنه اي برنامه ي رفسنجاني را تصويب نكرد. رفسنجاني كه 

مهره ي  ازنظرسياسي عقيم مانده بود، وزيرگمنام اطالعات را به عنوان
، سيدمحمد خاتمي به كمك 1997آينده ي خود علم كرد. درسال 

مردم فريب آراي اكثريت مردم  رفسنجاني با دادن شعارهاي اصالحي و
ميالدي  2000ايران را نصيب خود ساخت و رئيس جمهورشد. درسال 

مطبوعات زيرضرب قرارگرفت. سردمداران رژيم بنا به دستورخامنه اي ده 
ي مطبوعات طرفدارنظام) را بستند. مجلس تالش كرد اليحه ها نشريه (حت

ي مربوط به آزادي نسبي مطبوعات را تصويب كند، ليكن خامنه اي وارد 
گود شد وجلو اين كارراگرفت. خاتمي به تدريج تبديل شد به يك مقام 

   تشريفاتي. اوبارها وبارها ازنيازخود به اطاعت ازمقام معظم رهبري سخن گفت.
ي بيكار ننشست وپس ازپايان يافتن دوره ي رياست جمهوري رفسنجان

، سعي كرد رئيس جمهورشود، ليكن خامنه اي قبال 2005خاتمي درسال 
روي يك پاسدارگمنام وجالد تيرخالص زن بنام محمود احمدي نژاد 
سرمايه گذاري كرده بود. دسيسه ازانتخابات انجمن شهرتهران شروع شد 

ابش اكثريت رانصيب حزب اهللا كردند كه كه خامنه اي وملتزمين رك
درنتيجه ي آن احمدي نژاد شهردارتهران شد. درانتخابات رياست جمهوري 

احمدي نژاد به كمك خامنه اي وبا تقلب آشكاردردوردوم  2005سال 
  انتخابات برنده شد. رفسنجاني قافيه را باخت ولي ساكت ننشست. 

نگ افروزي وماهيت واپس با گذشت زمان احمدي نژاد بالهت سياسي، ج
گرايانه ي خودرا نشان داد وايران را ازنظرداخلي وخارجي به ورشكستگي 
كشاند. مردم با سلول سلول بدنشان نيازبه تغييررا حس كردند، ليكن 
افسوس كه اين تغيير فقط درچهارچوب قانون اساسي قرون وسطايي رژيم 

رفسنجاني اين بار وحفظ يك نظام نا بهنگام مي توانست صورت پذيرد. 
موسوي را علم كرد وقاطبه ي مردم درموسوي (صرفنظرازگذشته ي تيره 
وتارش) چهره يك ناجي را ديدند. موسوي به احتمال قريب به يقين برنده 
شد ولي اورا بازنده اعالم كردند. نتيجه را همه شاهديم: جنيش همه جانبه 

ه اي وبا كمك ي مردم ازيك طرف وسركوب خونباررژيم برهبري خامن
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تروريست هاي وارداتي ازطرف ديگر. سال هاست كه خامنه اي واحمدي 
نژاد شكم اين تروريست هاي جوراجوربين المللي رابا پول اين ملت 

  فقيرپركرده وهم اكنون آنان را به جان مردم انداخته اند. 
درايران كمتركسي است كه نداند اين خامنه اي است كه تالش براي توليد 

ح هسته اي، سركوب وشكنجه وتروررا رهبري كرده است. پس سال
آنها دشمن ما "ها خامنه اي اين ترورها را چنين توجبه كرد: "فروهر"ازترور

 "بودند ولي دشمنان بي ضرر، بنابراين ما نفعي نداشتيم آنها راتروركنيم.
معني اين حرف اين است كه ما دشمنان فعال خودرا ترورهم خواهيم. 

دم كه قتل هاي زنجيره اي وترورهاي داخل وخارجي كشور هم به بعدها دي
دستورمستقيم   خامنه اي انجام گرفت وبعبارت ديگر سعيد امامي وديگران 
فقط ابزاراجراي ترورها بوده اند واززيرعمامه ي خامنه اي بيرون آمده 

خامنه اي را مسئول  1376فروردين  21بودند. دادگاه ميكونوس آلمان در
كترشرف كندي ورفقايش دانست وعبدالقاسم مصباحي مامورعاليرتبه ترورد

ي وزارت اطالعات بعد از فرار به آلمان اعالم كرد كه بمب گذاري آميا 
درآرژانتين به دستورخامنه اي صورت پذيرفته است. سازمان گزارشگران 
بدون مرز سيدعلي خامنه اي را دشمن آزادي مطبوعات خوانده است. اين 

مشتي از خروارهستند. خامنه اي ازمريدان پروپا قرص سيد قطب ها همه 
آينده درقلمرو "(از رهبران اخوان المسلمين مصر) است و كتاب هاي 

اورا ازعربي به فارسي ترجمه كرده  "ادعا نامه عليه تمدن غرب"و "اسالم
است. سيد قطب برآن بود كه جوامع امروز جهان همه دردوران جاهليت 

را كه با قوانين انساني اداره مي شوند. بايد قوانين الهي را بسرمي برند چ
جاي گزين قوانين انساني نمود وقوانين صدراسالم رابا خشونت وتروربرروي 
زمين مستفرساخت حتي اگر به قيمت نابودي كل تمدن بشري تمام شود. 
تقسيم مصنوعي ومن درآوردي جهان به شرق مظلوم وغرب ظالم خيانت 

ه درايران جالل آل احمد ازسيد قطب آموخت وآنرا مدون بزرگي بود ك
ساخت. علي شريعتي اين مفهوم درقشروسيعي ازجوانان جا انداخت وامروز 
خامنه اي درزيرپوشش آن وحشيانه سركوب مي كند. اين بي مايگان نمي 
خواهند بدانند كه تمدن بشري كليتي است با سطوح متفاوتي از تنوع 

  وگوناگوني. 
خن اينكه خامنه اي كان فتنه است ومكان فتنه آخوندها، واليت كوتاه س

فقيه، قانون اسالمي رژيم وكل نظام جمهوري اسالمي. خامنه اي براستي  
ميراث دارخميني است. امروزمردم ايران به بهانه ي طرفداري از موسوي 
بصورت خود انگيخته عليه اين نظام به پا خاسته اند. معضل اين است كه 

تمامي اهرم هاي قدرت اعم ازارتش، سپاه، بسيج، پول نفت ورسانه رژيم 
هاي همگاني را دردست دارد درحالي كه مردم جزاراده ي راسخ به 
تغييروهمبستگي جانانه شان هيچ ندارند. ليكن تاريخ ثابت كرده است كه 
هرزمان ملتي يك پارچه ومتحد جنبشي را براه اندازد وبا هوشياري 

ي بگيرد هيچ چيزنمي تواند سدراه آن شود. تظاهرات وفداكاري آنراپ
گسترده ي وصلح آميز خياباني را با بي شرمي تمام با پاشنه هاي آهنين 
سركوب كرده اند. رژيم ابعاد دستگيري، كشتاروشكنجه را به مرزي تحمل 
ناپذير كشانده بدان اميد كه سكوت قبرستان را درجامعه ي ايران 

مروزهمه ي مارا تهديد مي كند  اين است كه برقرارسازد. خطري كه ا
  ابرهاي طوفان زا را با خونريزي بيشترپراكنده سازد. 

بنظراينجانب جمهوري اسالمي يك شبه ازبين نمي رود ومرگ آن با گذار 
مراحل مختلف زوال فرا خواهد رسيد. بايد ازهرنوع تغيير مثبتي كه درايران 

آگاهي بخشي بازكند جانبداري كرد. اندكي فضا را براي روشنگري، آگاهي و
همان گونه كه شاهديم رفسنجاني وشماري ازآخوندها، بخاطرترس ازتعميق 
جنيش مردمي راه سازش باخامنه اي  را درپيش گرفته اند. بايد ازجنبش 
مدني وحقوق مردم دفاع كرد بدون اين كه با توهم شان شريك شد. وظيفه 

زدايي است كه به كارريشه اي  ي يك انسان روشنگر، روشنگري وتوهم
ودرازمدت نيازدارد. هيچ عاملي ـ نه ارتش ونه سپاه ـ نمي تواند جلو 
جنيش توفنده ي مردم را بگيرد بشرطي كه مردم آگاه باشند و روشن. پس 
بياييد هدف درازمدت جدايي دين ازدولت وآگاهي فلسفي توده هاي مردم 

  را ازياد نبريم. 
*  

  

  
  ي حسن حسام سروده »كافرممن «بخشي از شعر 

 براي بچه هاي خونين كفن ما

  و اسيران اردوگاه هاي حكومت اسالمي ايران
  
  

  من كافرم
  بر كفر خويشتن

  ايمان دارم                
  و از خداي شما و نظام و رهبرتان

  چون روح مرگ
  بيزارم                  

  باد ˚بر باد
  تان جانِ جهانْ           
  باد پر تَف توفانِ مردماندر گرد 

  برچيده باد خيمه ي بيداد
  در شعله ي شكفته ي فرياد 
  وگُر گرفتن عمامه ها و عبا ها
  و ريش ها و ردا ها                                  

  ايرانِ ما 
  جهنمتان باد         

  غاصبان                    
■  

  "غُصه سر آيد  "روزي اگر كه 
  آن امامِ جماران بر گورِ

  سر دسته ي تمامِ جباران
  خواهم نوشت 

  با تُف و تحقير :               
  نفرت به تو
  و دودمان و تبارت باد            

  اي سيد اسير كُشِ جالد!
  نفرت به جانشينانت
  نفرت به زاد ورودت باد                       

...........  
*  
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  اعتصاب غذاي دو روزه برلين
  2009ژوئيه  25و  24در  

  

  
  
  

سركوب و اختناق در  يدموج جد يهبرعل«بيانيه مشتركي تحت عنوان 
) آغاز زنجيره فعاليت هايي بود كه در طي كمتر از دو هفته 1»(يرانا

نفر به اعتصاب برلين پيوستند. همزمان در لندن، سيدني،  90نزديك به 
بات و يا تحصن هايي در ونكوور، هلند و ساير شهرهاي اروپايي، اعتصا

همبستگي با حركت برلين و براي مقابله با موج جديد سركوب سازمان 
نفر از فعالين داخل و خارج از  700داده شد. اين اقدام با حمايت بيش از 

انجمن و نهاد ايراني و بين المللي همراه شد. از چهره  120كشور و بيش از 
حمايت نوآم چامسكي، هوارد هاي سياسي و فرهنگي خارجي مي توان از 

زين، اشتروبله (نماينده شناخته شده حزب سبز آلمان)، نينا هاگن (آوازه 
). فقط در يكي از لينك هايي كه در 2خوان و كابارتيست آلماني) نام برد(

نفر از اين طريق با اين  916فيس بوك به بيانيه مشترك داده شده بود 
  حركت اعالم همبستگي كردند.

 يمابرازنده، ابوالقاسم شمس، س يدهفر ي،شاكر يسوهمچون گ نيهنرمندا
هنرمندان  يزو ن يريجعفر ام يري،گلرخ جهانگ ي،بهمنش، اسكندر آباد

 يهمبستگ هاي اعتصاب،در روز يهنر يبرنامه ها يبا اجرا ينجوان برل
  كردند. يانب ياسيس يانزندان يخود را با خواست آزاد

به  ياسيس يانزندان يبا شعار آزاد ييشرت ها يت يوناعتصابدر اين روزها، 
برتن داشتند. انتخاب درست محل  يسيو انگ يآلمان ي،فارس يزبان ها

و محل  ينبرل يخياز مراكز تار يكيغذا در درواره براندنبورگ،  صاباعت
به  يرتاث يونآكس ينها، در انعكاس گسترده تر ا يستتور يعرفت و آمد وس

اقدام در  يناز ا يو مداوم اخبار لحظه ا يعس وسداشته است و انعكا ييسزا
به محل  يدافراد جد يوستنپ يبرا يها، خود موجب يزيونو تلو يوراد

روز  11پرسش و پاسخ از رسانه ها در ساعت  يبرا ينكها بااعتصاب شد. 
برداران  يلماز رسانه ها، خبرنگاران و ف ياريدعوت شده بود، بس يهژوئ 24

 ينه محل اعتصاب اعزام كرده بودند تا از لحظات آغازب 8خود را از ساعت 
 كنند.  يهو خبر ته يلمصبح جمعه ف 9شروع اعتصاب در ساعت 

اند  كرده يهگزارش ته ينبرل يكه از اعتصاب غذا ييها از رسانه بخشي
 عبارتند از: 

وله، تاگس  يچهآلمان، دو يآژانس خبر يتر،رو يخبرگزار آسوشيتدپرس،
 ين،آنال يگلتاگس اشپ يسا،ولت، نشر كل يونگه يچلند،ود يسنو يتونگ،سا
كولتور آلمان،  يويفردا، راد يوراد يگل،اشپ يزيونتلو ين،برل يمحل يزيونتلو
،  ZDF  ،N24  ،SAT1 يزيونيتلو ي، شبكه ها VOA ي،برابر يوفلورا، راد يوراد

PRO7  ،RBB  وMDR  حضور داشتند. چند  يمگزارش مستق يهته يبرا
رخداد گزارش دادند.  ينزبان، از ا يو فارس يالملل ينب يوييه رادفرستند
هنرمندان حاضر در  ياسي،س يانبا زندان ياديز يمصاحبه ها ينعالوه برا

 شده و پخش شده است.    يهچپ ته ياسيس ينمحل و فعال

خود  ياتمختلف برنامه با ذكر تجرب يقسمت ها رسابق، د ياسيس يانزندان
 يرانا ياسيس يانشكنجه به ضرورت كارزار دفاع از زندانسركوب و  يرامونپ

كرده و خطر سركوب و اعدام و شكنجه گسترده را هشدار دادند. از  يدتاك
شد، مسئله  يها به آن اشاره م يسخنران ينكه در ا يموارد ينتر  مهم

از  يدشد يو روح يجسم يشكنجه ها يردر ز ياجبار يريگ "اعتراف"
مرعوب ساختن مردم  يرح پخش مصاحبه ها براو ط يراخ يرشدگاندستگ

 از گسترش مبارزات بود.  يريو جلوگ
از  يكينشان دادن  يزن برا ياسيس يان،توسط زندان"تابوت" يشنما اجراي

 يتدر زندان، شركت كنندگان و حما يو روح يشكنجه جسم يها يوهش
 قرار داد.   يررا تحت تاث يآلمان يژهو به و يرانيكنندگان ا

كرده و با  يتاقدام حما يندفاع از حقوق بشر از ا يو انجمن ها باحزا
توان  يخودشان را اعالم كردند. از جمله م يهمبستگ يامشركت در آن پ

 آلمان اشاره كرد. ي) و حزب سبزهاDie Linkeحزب چپ آلمان ( يندهنما
حزب سرخ نروژ نيز پيش از شروع آكسيون، با اعتصابيون اعالم همبستگي 

 ياقدام برا يروز جهان يه،ژوئ 25كه به مناسبت  يونيدر آكس ود. كرده ب
الملل،  يناز طرف سازمان عفو ب يران،ا يرسانه ها برا يحقوق بشر و آزاد

عتصاب ابرگزار شد، از  يندر برل يگزارشگران بدون مرز و انجمن قلم جهان
  . يت به عمل آمدحما يندر برل ياسيس يانزندان يغذا

جانفشانان و  ياز خانواده ها ي، تعدادژوئيه 25 هدر عصر روز شنب
 عزيزانشان وعكس  تنبا در دست داش جانباختگان مجاهد در دهه شصت

 يبانياقدام پشت اينو از يوستندپ ينو متحصن يونگل به جمع اعتصاب
 ياز فرزندان آنان، هم بندان سابق ما بودند كه در كشتارها ياريكردند. بس

به قتلگاه فرستاده  1367و  1360 يدر سالها هيژبه و ياسالم يجمهور
از آنان  يكيبروند و  يبوندعوت شد تا به سمت تر نانشده بودند. از آ

  اعالم كرد. ينبه حاضر ينبرل يونشان را با اعتصاب يهبستگ
مناسبت در سطح شهر  ينبه هم يزكه ن يگريتظاهرات ددر همين روز، 

و از آن  يوستعتصاب غذا پا يونشده بود، به آكس يسازمانده ينبرل
 كرد.  يبانيپشت

 ين،حقوق بشر برل يالملل ينجامعه ب يراولدب يزين،را يشائالم يفان پرفسور
دفاع  ياسيس يانزندان يفور يكرد. او از خواست آزاد يدر مراسم سخنران

در دهه شصت، در دوران نخست  يرانا ياسيس يانكرد و به كشتار زندان
 ياو خواستار آزاد ينرداخت. عالوه براپ يموسو يرحسينم يريوز

با  يهمبستگ يها ياماز پ يشد. در طول روز، بخش يسلطان الفتاحعبد
 اعتصاب كنندگان خوانده شد. 

آلمان  يو هنر ياسي) امروز دو چهره شناخته شده سيجوال 25عصر ( در
-Hansاشتروبله ( يستيانكر هانس .يوستندبه جمع اعتصاب كنندگان پ

Christian Ströbele آلمان و  يبرجسته حزب سبزها ي) از چهره ها
 ياسيس يانخود با زندان يمجلس آلمان، ضمن اعالم همبستگ يندهنما

با جنبش  يوندشبه اشاره به پ ينخود در جمع حاضر يسابق، در سخنران
، به خواست به 1967 ناز تظاهرات ضدشاه در آلما يرانا يشروو پ يانقالب

 محو زندان، شكنجه و حكم اعدام اشاره كرد.  ي،آزاد يبرا يرانحق مردم ا
) خواننده معروف و فعال صلح در Nina Hagenهاگن ( ينان يگر،د يسو از

 ينبرگزار شد، حاضر يندر برل "صلح يوالفست"كه تحت عنوان  يكنسرت
 يلاز اعتصاب غذا فرا خواند و اعالم كرد كه ما يترا به حما كنسرتدر 

خود  يبا امضا يناجرا كند. او همچن يغذا برنامه هنراعتصاب  يناست در ا
  .يوستپ يانيهاز ب يتگرانبه جمع حما

» ايرنا«بازتاب وسيع حركت چنان بود كه خبرگزاري جمهوري اسالمي 
براي دومين بار در چند هفته اخير به تهديد آشكار فعالين برلين پرداخت 

داشت. بازتاب ها و  و در با خبردهي مخدوش سعي در انحراف افكار عمومي
  گزارش جمع بندي اين اعتصاب غذا در روزهاي آتي انتشار مي يابد. 

نگاه كنيد به:  -1
http://www.dialogt.org/2009/gerdehamaii2009/bayanieh1.html   
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    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١٤٣  103 ي آرش شماره

  

 ردستانكُ تشديد تدابير و فضاي امنيتي در
  فعاالن حقوق بشر در ايران

تيرماه بيستمين سالگرد ترور دكتر قاسملو  22خبرگزاري هرانا : در آستانه 
ساله مردم بعضي از شهرهاي كردستان خود را رهبران كرد، به سنت هر  از

  .آماده مي كنند براي يك اعتصاب
بنابه اخبار دريافتي از شهرهاي مريوان، سقز، مهاباد نيروهاي اطالعات و 

اماكن با احضار بعضي از كسبه به انها اعالم كرده اند كه حق ندارند  اداره
در صورت تخلف از اين تيرماه مغازه خود را تعطيل كنند و  22روز دوشنبه 

  .نهادهاي ذيربط تعطيل خواهد شد موضوع مغازه آنها از سوي
همچنين بنا به گزارشهاي دريافتي از منابع غيررسمي در شهر سقز در روز 

نيروهاي امنيتي با يورش به منازل فعالين سياسي اين شهر و  شنبه
در اين شهر شهروند و فعال سياسي سابق كرد را  32بازرسي منازل، تعداد 

سوي مجموعه در حال پيگيري  دستگير كرده اند. اين موضوع كماكان از
 است

 تير بيستمين سالگرد ترور دكتر قاسملو 22گزارش دريافتي: فردا دوشنبه 
دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران به دست جمهوري اسالمي ايران 

ي كه ظرف يك ماه گذشته در سراسر شهرها است. طي يك اطالعيه
كردستان ايران از  كردستان ايران پخش شده است و در آن حزب دمكرات

 مردم براي اعتصاب سراسري و تعطيلي بازار دعوت به عمل آورده است از
هم اكنون چهره اعتصاب سراسر كردستان را فرا گرفته است .رژيم در همه 

نيروهاي مسلح خود را مستقر كرده است و موتور  شهرهاي كردستان
و آمد هستند.همچنين رژيم  ان رژيم در داخل شهرها در حال رفتسورار

است. كردستان كه  در اقدامي همه بازاريان را تهديد به لغو مجوز كار كرده
اختصاص  در ميان مردم ايران لقب سنگر مقاومت در برابر رژيم را به خود

 روهايداده است اين روزها مملو از سرباز و گارد ويژه است. در شهر ماكو ني
يگان ويژه مردم را تهديد به مرگ كرده اند. در شهرهاي سنندج و ايالم نيز 

نيروهاي زيادي را مستقر كرده است. اما مردم و بازاريان مصمم به  رژيم
اعتراض به ترور دكتر قاسملو و آزاد انديشان ايراني  برگذاري اعتصاب در

ه سازي براي فردا و اكنون شهر در حال آماد هستند. در شهر مهاباد از هم
دانشجويان كرد مقيم تهران نيز  اعتصاب است. تعداد زيادي از اساتيد و

اند. گمان ميرود  طي اطالعيه از مردم براي اعتصاب سراسري دعوت كرده
 اين اعتصاب سرآغاز پشتيباني بزرگ مردم كردستان از هموطنان ديگر در

  .ساير شهرها و بخصوص تهران باشد
  
  
  

  انون نويسندگان ايران ك يبيانيه
  ي خواست معرفي و مجازات مسببان كشتارهاي اخير  درباره

  ديده و آزاده!مردم داغ
ي مـردم معتـرض   دستگيري، ضرب و شتم، شكنجه و كشتار وحشـيانه 

دار كرده كـه  يي يافته و وجدان عمومي را چنان جريحهچنان ابعاد گسترده
سـابقه  در ايـن جنايـت كـم   حتي صداي كساني را درآورده است كـه خـود   

رفت كـه شـمار   شريك جرم اند،. در روزهاي آغازين اين سركوب گمان مي
باختگان، دستگيرشدگان و ناپديدشـدگان چنـدان زيـاد نباشـد. البتـه      جان

-سانسور خبري و تحريف واقعيت اين كشتارها در پيدايش ايـن تصـور بـي   
ان به مراتـب بـيش از آن   تاثير نبود، اما به تدريج روشن شد كه شمار قرباني

هـايي كـه بـا مراجعـه بـه      شد. ابتدا به بسياري از خانوادهاست كه تصور مي
شـد كـه   شدند گفته ميگيرِ سرنوشت وابستگان خود ميدادسرا و زندان پي

دستگيرشدگان به زودي با قرار تامين آزاد خواهند شد. اما چندي نگذشـت  

ها دادند. ولي در واقـع،  ويل خانوادهكه به جاي آزادي، اجساد قربانيان را تح
انـد يـا در اثـر    ها  با شليك مستقيم گلوله از پا درآمدهقربانيان يا در خيابان

هـا،  هـا،كالنتري هـاي بربرمنشـانه در زنـدان   ضرب و شتم، تجاوز و شـكنجه 
ها برده شـده  جان به بيمارستانهاي مخفي و ... جان باخته اند يا نيمهخانه

  اند. ها تحويل شدهه خانوادهو در آن جا ب
هـاي  ي اين جنايتهم از اين روست كه با روشن شدن ابعاد پشت پرده

عظيم، اكنون خواست معرفي و مجـازات آمـران و عـامالن ايـن كشـتار بـه       
خواست عموم مردم تبـديل شـده اسـت. كـانون نويسـندگان ايـران كـه از        

است را مطرح كـرد،  خواه است كه اين خوي نخستين نهادهاي آزاديجمله
تـر و  تـر، صـريح  يـي قـاطع  اكنون در كنار مردم همان  خواست را بـه گونـه  

  كند:تر مطرح ميشفاف
مسببان كشتارهاي اخير در هر رده و مقـامي باشـند بايـد بـه     

  مردم معرفي شوند و در دادگاه صالح به مجازات برسند.

                                  * 

  
  

  پرويز ميرمكريشعري از: 

  
   باغ   چقدر در اين

   در اين قلمرو زشت كالغ
   ،و يخته اندسرهاي طناز به دار آ

   .  كه سرو هاي ناز به شرم آ ميخته اند
   چقدر مذا ب بر بال پروانه ها ريختند
   .  كه پرستوها به دنبال بهار گريختند

   چقدر لبخند
   بند پير كردند در

   كه گيسوهاي سنگسار شده سبز شده اند
   .جنگل و بيابان در ايران بوي انسان مي دهند
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