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 جرايی سازمان بيانيه هيئت ا
  شکستن ديوار های ترس

  قيام پر شکوه دانشجويان ، تير١٨بزرگداشت 
برای يک رژيم فاشيستی مثل جمهوری اسالمی فاجعه آن روزی 

از بسيجی و لباس شخصی و گارد .است که مردم ديگر نترسند 
مزدور ضد شورش و سپاهی و پليس آشکار و مخفی و باتون وچاقو 

 به زندان و شکنجه شدن و اقرار اجباری و و گاز اشک آور و رفتن
از دست دادن  کار و شغل و کاسبی وشعله های آتش جهنم و غيره 

 ١٣٨٨ تير ١٨برای رژيم جمهوری اسالمی پنج شنبه . نترسند 
 هفته ٣عليرغم تمام خون هايی که  به ناحق   در .چنين روزی بود 

تمام عربده های پس از انتخابات سراسر تقلبشان  ريختند ؛ عليرغم 
ولی فقيه ارتجاع و  تهديد های استاندار تهران ، مرتضی تمدن در له 
کردن تظاهر کنندگان ؛ مردم دوباره از خانه ها بيرون آمده و 
باتجمعات و شعار های ابتکاری شان خيابان ها را به تصرف خود 

افتخار و .درود های گرم  ما بر اين مردم دلير وشجاع .درآوردند 
زی ازآنشان  باد و ذلت و ننگ ابدی بر رژيم سياه کاری که پيرو

برای حفظ خود بهترين جوانان ما را به خاک وخون می کشد ، و با 
  .  استفاده از تمام امکانات تبليغاتی دروغ و شايعه پخش می کند 

يک حالت حکومت نطامی . شهر ها را به سربازخانه تبديل کرده اند 
مه توده های مردم از هر فرصتی برای با اين ه.غير رسمی است 

در بزرگداشت دهمين سالروز قيام . انفجار اجتماعی استفاده می کنند 
، مردم معترض خيابان ها را فتح کردند ١٣٧٨دانشجويان در تير ماه 

تظاهر کنندگان در شعار های خود خواهان آزادی زندانيان سياسی و .
گذشته از آن . بودند بر قراری آزادی های دمکراتيک در جامعه 

دسته از شعار هايی که مثل هميشه احمدی نژاد را خوار و حقير می 
کرد اين بار با توجه به شايعاتی که در مورد دخالت فعال مجتبی 
خامنه ای فرزند ولی فقيه و از رهبران انصار حزب اهللا و بسيج  در 

 نيز بطور توطئه کودتا وبه ارث بردن مقام واليت انتشار يافته بود او
مجتبی بميری رهبری را "شعار .علنی و مشخص مورد حمله بود 

در گزارش .اضافه شده بود " مرگ بر ديکتاتور" به شعار " نبينی 
هايی که از صحنه های تظاهرات نقل شده آمده است که مزدوران 
رژيم طبق معمول با وحشيگری به مردم حمله می کردند و به زن و 

اما نکته بسيار جالب در اين گزارش ها .کردند پير و جوان رحم نمی 
تالش های شجاعانه مردم برای آزادی دستگير شدگان و فراری دادن 

  . مزدوران بوده است 
سازمان ما از تمام نيرو های مترقی ، اتحاديه های کارگری ، سازمان 
های حقوق بشری ،تشکل های مدافع حقوق زنان، دانشگاهيان و 

دان  در سراسر جهان می خواهد از مبارزه مردم نويسندگان و هنرمن
ايران با رژيم فاشيستی جمهوری اسالمی حمايت کرده دولت های 
. خود را در قطع رابطه با اين رژيم ضد بشری زير فشار قرار دهند 

در .جمهوری اسالمی بيش از هر زمان ديگری بی آبرو شده است 
ان بکوشيم و به رژيم حمايت همه جانبه از مبارزات بر حق مردم اير

  .مجال ترميم چهره زخم خورده اش را ندهيم 
  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  زنده باد آزادی
  زنده باد سوسياليسم

  )راه کارگر(هيئت اجرايی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  ١٣٨٨ تير ١٩

………………………………………. 

 

روياروئی ولی فقيه با جنبش 
  !اعتراضی اخير در ايران

   نويناحمد
سی سال است که زمامداران جمهوری اسالمی ايران بر سرنوشت مردم 
کشور حاکم شده اند و از اين پايگاه به تشنجات منطقه ای و جهانی دامن 

قبل از آن مردم ستمديده ايران و در رًاس آنان کارگران و ديگر .  ميزنند
شاه، با مزدبگيران و محرومان جامعه در نبردی انقالبی با رژيم ستمگر 

توسل به اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات گسترده توانستند با متوقف 
 به زباله دان 1357 بهمن 22نمودن چرخ توليد، رژيم سلطنتی را در 

  . تاريخ رهسپار نمايند
ديو چو " در آن دوران ، بسياری از مردم فريفته اين شعار شده بودند که 

فرار محمد رضا شاه از ايران و لذا، با ." . بيرون رود، فرشته در آيد
سرنگونی رژيم سلطنتی، آرزو داشتند در نظامی که روح اهللا خمينی وعدۀ 
  .آنرا ميداد، بتوانند به زندگی متمدنانه و در ُخور حرمت انسانی دست يابند

ِ  شيفته رهبر بالمنازع، بعلت آنکه از گسترش سازماندهی  آن مردماِن
شان با تکيه به نيروی خودشان غفلت توده ای و اداره کشورمبارزات 

نمودند و ساده لوحانه اداره و رهبری انقالبی را که با جان فشانی های 
فراوان ممکن و ميسر گردانيده بودند، به روحانيت و در رًاس آن به روح 

در اين غفلت و . اهللا خمينی سپردند، آن بر سرشان آمد که ديدند و ديديم
 اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران، سهيم ،"ناجی" سپردن قدرت به آن

اکنون سه دهه از خوش باوری ها نسبت به رهبر بالمنازع انقالب . بودند
 گذشته است و بهای اين خوش باوری های اوليه را، – خمينی جالد –

 با گوشت و – نه فقط خود آنان که نسل های بعدی نيز –خود اين مردم 
  . ميپردازندپوست خود پرداخته اند و همچنان

سی سال است که . اکنون بيش از سی سال از آن روزها گذشته است
زنان، کارگران، زحمتکشان، جوانان، سالمندان،دانشجويان، معلمان، 

زخمهای ... نويسندگان، خبرنگاران، هنرمندان، مليتهای ساکن ايران و 
ن از زخمهائی که همچنا. التيام نيافته متعددی بر پيکر خويش حمل ميکنند

در پديداری اين زخمها، همه جناح های رنگارنگ رژيم . آنها خون ميچکد
. کسانی بيشتر و کسانی کمتر. جمهوری اسالمی ايران، سهم داشته اند

گی دارند که در " شايسته"اما، همگی از جمله مجرمانی هستند که 
  . جايگاه متهمين به جنايت برعليه بشريت، بنشينند

ان رژيم جمهوری اسالمی ايران بسيار طوالنی ليست جنايات سردمدار
  :است و لذا تنها به معدودی از اين جنايات اشاره ميکنم 

سرکوب زنان از جمله اجرای حکم سنگسار و تحميل آپارتايد جنسی بر 
آنها، سرکوب مردم حق طلب در ترکمن صحرا، در خوزستان، در 

شجويان و جوانان سرکوب دان...... کردستان، آذربايجان، بلوچستان و 
 و 1360، سرکوب های دهشتناک در سال 1378بويژه در  تير ماه  

 ، سرکوب 1367بويژه کشتار جمعی زندانيان سياسی در تابستان 
روزنامه نگاران، شعرا، نويسندگان و ديگر مخالفان سياسی رژيم و بويژه 

، سرکوب مداوم فعالين کارگری و 1376قتل های زنجيره ای در سال 
ارزات بحق کارگران و برسميت نشناختن حق اعتصاب و حق ايجاد مب

تشکل مستقل کارگری از جمله سرکوب سنديکای کارگران شرکت واحد 
تهران و حومه و سرکوب سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه ، ايجاد 
ُرعب و وحشت در جامعه با توسل به شکنجه زندانيان سياسی و فعالين 

، اجرای احکام اعدام  "تامين امنيت اجتماعی "ه اجتماعی و  اجرای پروژ
مشت نمونه خروار ،  بعنوان... و ضرب و شتم مردم در مالء عام و 

نمونه هائی از سبعيت رژيم جمهوری اسالمی در سه دهه  از حاکميت آن 
  .بر کشور ما است

اما، تمامی اين سرکوب ها و اعمال خفقان ها نتوانسته اند اراده تزلزل 
.  مردمان حق طلب را، در مقاومت و مقابله با رژيم درهم بشکنندناپذير

مردم از هر فرصتی هرچند ناچيز و يا از هر شکافی در باال سود جسته 
  . اند تا به سنگربندی هايشان در مقابل اين رژيم استحکام بخشند

هر کجا که مردم امکان يافته اند،  پای در ميدان مبارزه گذاشته اند و 
ا توسل به خواست های بال واسطه شان، صدای اعتراض و غالبًا ب

مخالفتشان با رژيم را در فضای خفقان زده کشور طنين افکنده اند و پيام 
  . شان را بگوش مردم آزاديخواه جهان رسانيده اند

اما، اين صدا های اعتراض برای آنکه بتوانند عالوه بر بصدا در آوردن 
 پايه های رزيم واليت فقيه را از ريشه ناقوس مرگ رژيم، قادر گردند که

برکنند، و بر ويرانه های جمهوری اسالمی، نظامی مردمی، آزاديخواه و 
برابری طلب را بنا کنند،  نياز مندند که  قاطعانه سازمان يافته و سراسری 
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گردند و عالوه بر اين ها، بتوانند مستقل از اين و يا آن جناح رژيم و 
  .ی، متکی بر خود تفکر و عمل نمايندقدرت های امپرياليست

 مردم ايران و – طبعًا قبل از آن نيز –متاسفانه در طول سی سال گذشته 
 نتوانسته اند آنچنان – کارگران و زحمتکشان –بويژه اکثريت قاطع آنان 

سازمان يابند  که قادر گردند استمرار مبارزه شان تا پيروزی را، تضمين 
  .نمايند

 صفوف طبقه بالندۀ اجتماع باعث شده است که مردم اين پراکندگی در
ناراضی، هرگاه به ّسد ارتجاع حاکم و نيروهای متمرکز آن برخورد 
. ميکنند، پس از مبارزات و مقاومت ها، ناچار شده اند، عقب نشينی بکنند

هر چند که پس از هر عقب نشينی، با توسل به آموزش ها و درس های 
ينه هايشان، در دوره های بعدی، با شدت آن مقاومت و با انباشت ک

  . بيشتری پای بميدان مبارزه گذاشته اند
اما، از  آنجا که مردم بی سالح در مقابل دشمن مسلح و متمرکز، عمومًا 
قادر نميشوند به پايداريشان استمرار و گسترش بخشند، لذا، در اين 

ند بار ديگر روياروئی ها و نبرد های نابرابر، دشمنان مردم توانسته ا
  . موقعيت شان را حفظ نموده و حيات جمهوری اسالمی را تداوم دهند

تاريخ مبارزات طبقه کارگر در جهان به روشنی نشان داده است که تا 
زمانی که کارگران و زحمتکشان نتوانند تشکيالت و تاکتيک های خودشان 

  :را سازمان دهند، با دو آلترناتيو مواجه خواهند شد 
رهم شکسته شوند و تا فرصت  بعدی، ميدان را برای تاخت و تاز د: الف 

 علی رغم آنکه بومی و يا -سرمايه داران اعم از مکال، معمم  ( به دشمن 
  .واگذار نمايند.) جهانی باشند

اين و يا آن بخش از " حمايتی " ناگزير گردند با استفاده از چتر : ب 
د در تنگنا قرار گرفته و به و يا جناحی از حاکمان که خو( طبقه حاکم 

به پايداريشان ادامه )  ناگزير به سپر توده های حق طلب تبديل شده اند 
  . دهند

اما، در مورد وضعيت . روشن است) الف ( حاصل کار در وضعيت اول 
کردن بخشی از طبقه حاکمه، هر چند که در " سپر"يعنی ) ب (دوم 

رد بکاهند، ولی ، تجربه مواردی تا مدتی ميتواند از شدت ضربات وا
تاريخ نشان داده است که اين تاکتيک تا زمانی که جناح های رنگارنگ 
طبقه حاکم نتوانسته اند اختالفاتشان را سر و سامان بدهند، اينجا و آنجا 

  . ميتواند در استمرارمبارزه شان مفيد واقع شود
سط مردم در ها که تو" سپر " اين . در اينجا نبايد از يک حقيقت غافل شد

هسته .  مقابله با قدرت فائقه به کار گرفته ميشوند، ابزار بی جان نيستند
) سرمايه داری ( ها ، منافعی جدا از کل طبقه حاکمه " سپر " مرکزی اين 

  . ندارند
درست است که در مقاطعی اين جناح و يا آن جناح از طبقه حاکم، در دفاع 

بر تن ميکنند، " لباس رزم"ميت از منافع اخص خود، در مخالفت با حاک
اگر هم بخواهند کاری انجام " جنگجويان"اما، نبايد فراموش کرد که اين 

ها ، هرگز مجانی ، "سپر"اين . دهند، به نفع خودشان انجام خواهند داد
  . کاری برای مردم انجام نخواهند داد

ق  اکثريت قريب به اتفا–اگر کارگران و زحمتکشان و ديگر ستمديدگان 
 نتوانند با استفاده از فرصت های پيش امده در رابطه با –مردم کشور 

" توپ " سازمان يافته گی خودشان قدم های سازنده بردارند، اگر نتوانند 
را به زمين بازی خودشان بياورند، اگر تاکتيک هائی را برنگزينند که 

توسل به استمرار مبارزه را تامين نمايد، اگر بگونه ای عمل ننمايند که 
نقاط قوتشان استمرار مبارزه را تامين نمايند، اگر قادر نشوند که اين 
جنبش اعتراضی را به جنبش مستقل آگاهانه اکثريت عظيم خود مردم 
تبديل نمايند، آنگاه، در پايان مناقشات مابين باالئی ها بايد بدانند که 

ا، که سرشان کاله خواهد رفت و در پس اين درگيری ها، نه خود آنه
  .ديگران سرنوشت شان را رقم خواهند زد

. موضوع اين نيست که مردم نبايد از اين فرصت ها، استفاده بهينه بنمايند
 به تاکتيک استفاده از تنهاموضوع اين است که اگر توده های بجان آمده 

شکاف مابين باالئی ها بسنده نمايند، اگر تنها با تاکتيک های اين و يا آن 
ی نظام خود را هماهنگ نمايند و از پيش کشيدن تاکتيک هائی جناح ناراض

که نقاط قوت خودشان را توان می بخشد و انسجام آنان و امکان تداوم 
مقاومت و مبارزه شان را باعث ميشود، غفلت نمايند،  نبايد انتظار داشته 

  .!  باشند که در پايان مناقشات ميتوانند شاهد پيروزی را در آغوش بگيرند
اين .  را انجام دهندمارگز اتفاق نيافتاده است که ديگرانی بيايند و کار ه

امر مهمی است که غفلت از آن ميتواند خسارات جانکاهی بر مبارزات و 
  .مبارزان تحميل نمايد

و حتی قبل از (  سال گذشته و در حاکميت جمهوری اسالمی 30در عرض 
 اتفاق افتاده است که به کرات) آن و در زمان رژيم سلطنتی سابق هم 

که تا کنون موفق نشده اند به سازمان يافته گی در [ توده ناراضی مردم 

با استفاده از شکاف در ]  سراسر کشور و در همه مراکز کار نائل آيند 
. ميان باالئی ها، در نافرمانيهای مدنی و مقابله با حاکميت، سود جسته اند

ها توانستند شکاف را ُپر نمايند و اما، هر بار نيز پس از آنکه باالئی 
يکدست در مقابل مردم صف آرائی نمايند،هزينه سازمان نيافته گی توده 
آزاديخواه و  ناراضی را ، عموماًً مبارزان و بويژه کارگران و زحمتکشان 

  .پرداخته اند
تا کنون بعلت عدم پايداری ناراضيان درون حکومتی و تنها گذاشتن مردم، 

ات مردم سازمان نيافته و متکی بر اصالح طلبان نتوانسته دامنه اعتراض
در اين باره نميتوان به . است، منجر به سنگر بندی های توده ای شود

اصالح طلبان خورده گرفت که چرا با بازی کردن با کارت توده ناراضی ، 
آنان را فرسوده ميکنيد و با چانه زنی در باال، توده مردم را تنها ميگذاريد 

اصالح طلبان جمهوری اسالمی بارها با !  کاف های باال را ميپوشانيدو ش
اعالم وفاداری به نظام و شخص رهبر، در عمل نشان داده اند که خواهان 

آنان بارها نشان داده اند که آگاهند که . تداوم اين حکومت نامردمی هستند
ا، تامين منافع پايه ای آنان در ادامه حيات اين رژيم است و اصالحات آنه

علت اصلی همانگونه که . منافع بيشتر خودشان را نشانه گرفته است
مورد اشاره قرار گرفت عدم وجود سازمان سراسری و مستقل و متکی به 

و هماهنگی .... خود مردم اعم از کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و 
  . آنان در سطح کشوری است

ياست جمهوری، نفرت های دوره دهم ر" انتخابات"قبل از برگزاری 
انباشته شده از بی عدالتی های نظام، نشانه هائی از آمادگی عکس العمل 
های مردم در رابطه با نتايجی که مطلوب ولی فقيه باشد از خود بروز 

بخش قابل توجه ای از مردم برای تقابل با هوا و هوس های . داده بود
مقام رياست جمهوری رهبر نظام که محمود احمدی نژاد را برای کسب 

 ميرحسين –مطلوب تشخيص داده بود، آماده ميشدند که به کانديد رقيب 
اغلب اين رًای دهندگان اميدوار بودند که انبوه .  رًای بدهند–موسوی 

آراء آنان و احراز بيشترين رای از جانب ميرحسين موسوی، از دست 
  .جلوگيری نمايدزدن ولی فقيه و عمله  و اآره او  به تقلب های بزرگ، 

 علی خامنه –اما، تجربه نشان داده است که هوا و هوس های رهبر نظام 
 را حتی کسانی را که از غربال نظارت استصوابی شورای نگهبان نيز -ای

  . گذشته اند نيز، تخفيف نخواهند داد
اين بار نيز عليرغم آنچه شواهد و قرائن نشان ميدهد که ميرحسين 

نتخاباتی خواهد بوده ، بنا بر خواست رهبر نظام موسوی برنده بازی ا
  . ميرحسين موسوی بازنده و محمود احمدی نژاد را برنده اعالم نمودند

بغض "که از " حب علی " ز مردم ناراضی از نظام واليت فقيه، نه ا
 خيابانها ريختند و خواستار ابطالدر صفوف بهم فشرده ب  "معاويه

شدن ميرحسين موسوی بعنوان برنده و برسميت شناخته " انتخابات"
  .شدند" انتخابات"

مقاومت و پيگيری ميرحسين موسوی در مقابل ولی فقيه و شورای 
 از آنجا که خشم و نفرت انباشته شده مردم بر عليه ولی فقيه و –نگهبان 

در " انتخابات"  باعث شد که معترضين به نتايج -نظامش بی پايان بود 
" ،"مرگ بر ديکتاتور " انها ريخته و با فرياد های ابعاد ميليونی به خياب

دولت جنايت "و ."  ما بی شماريم" ، ." کشته نداديم که سازش کنيم
جنبش اعتراضی شان بر عليه ...   و  " ميکند، رهبر حمايت ميکند 

. ی  را به خواست برکناری ديکتاتور بدل نمايند"انتخابات"تقلبات 
 داخل کشور و درندگی نيروهای رنگارنگ خواستی که با توجه به شرايط

  . سرکوب رژيم، همطراز خواست نابودی نظام واليت فقيه است
گستردگی اين اعتراضات و راديکاليسم نهفته در اين مقاومت توده ای 
آنچنان ولی فقيه را بلرزه درآورد که او برای حفظ موقعيت بالمنازع اش، 

ردم به نظام را بکناری نهاد و تمام ادعاهای پوچ اش مبنی بر وفاداری م
صفوف ميليونی مردم معترض و حق طلب را آلت دست قدرت های 
خارجی خواند و بار ديگر نقاب از چهر برداشت و بی ردا و پوشش 
بميدان آمد و نيروهای سرکوبگرش را به خيابانها و ميادين شهرها اعزام 

  .نمود و دست در خون مردم کرد
رئيس جمهور توسط علی خامنه ای، " تخابان" پس از اعالم نتايج 

معترضين به ديکتاتور که در صفوف بهم فشرده ميليونی به خيابانهای 
 بهمن 22 نمايشی از قدرت توده ای که پس از انقالب –تهران آمدند 

 و از آنجا که به ابعاد سبعيت رژيم آگاه – تا کنون بی نظير بود 1357
نين عوامل سرکوبگر رژيم به فرمان بودند و ميدانستند که پنجه های خو

رهبرشان، در پی فرصتی است که پيکرهای آنان را درهم بدرد، در 
سرزمين استبداد زدۀ ما با  متانت ، خويشتن داری و نظمی کم نظير ،  با 

را مورد هدف قرار "  ديرک خيمه نظام " شعار های کوبنده  نظم والئی و 
  .دادند
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ميرفت  در ابعادی وسيعتر در سراسر ايران اين نمايش قدرت توده ای که 
پايه های لرزان رژيم اسالمی را بلرزه در ....) اصفهان، شيراز، تبريز ( 

آورد، آنچنان آرامش حاکميت را بهم زد که بفرمان مستقيم خامنه ای 
مقام " برای خاموش کردن صدای حق طلبانه مردم، نيروهای وفادار به 

 جنايتی در رابطه با معترضين خودداری از انجام هيچ" معظم رهبری 
حاصل سرکوب های تاکنونی رژيم، دهها کشته ، چندين صد نفر . ننمودند

تداوم مقاومت مردم و تداوم و تشديد . زخمی و چند هزار بازداشتی است
سرکوب از جانب حکومت نشان ميدهد که راه پيش روی مردم طوالنی ، 

در همين مدت کوتاه نيز . واهد بودبسيار ناهموار و همراه اشک و خون خ
مردم ديدند که نجات دهنده ای در کار نيست و آنان برای رهائی از مذلت 
نظام جمهوری اسالمی و دست يابی به آزادی و برابری ناچارند که تنها و 
تنها به نيروی خودشان متکی باشند و خودشان سرنوشت خودشان را رقم 

  . بزنند
 افکار عمومی خاطر نشان مينمايد که مردم تحرکات توده ای مردم به

برای رسيدن به آزادی و برابری و باز پس گرفتن حق تعيين 
سرنوشتشان، تنها با تکيه به جنبش مستقل و آگانه اکثريت عظيم خود 

  . شان ميتوانند راه گشا باشند
 نشان 1388 تير 18 خرداد تا 23تداوم حرکت های اعتراضی مردم از 

وردهای اين جنبش عظيم که زلزله سياسی نيز نام گرفته ميدد که دست آ
اين زلزله و پس لرزه های آن، شکاف درون . است، ماندگار خواهد ماند

رژيم و نهادهای حکومتی را به گونه ای ملموس در مقابل چشمان مبهوت 
پتانسيل موجود در اين جنبش خاطر نشان ميکند که .   جانيان قرارداده اند

ه آغاز راه است و راهپيمائی با هدف دستيابی به حق تعيين اين همه، تاز
اکنون رهبر نظام نيز که . سرنوشت توسط خود مردم، ادامه خواهد يافت

شخصًا دستور سرکوب خونين مردم را صادر نموده بود، در کمال حيرت 
ديده است که ديگر قادر نيست که همانند گذشته، با صدور حکم حکومتی، 

مردم با نمايش صفوف ميليون . وميت مردم را خفه کندصدای خشم و مظل
  .شان، بر مشروعيت اين نظام تف کرده اند

 نفر از مردم 3000اگر قتل دهها نفر در خيابانها و دستگيری بيش از 
توسط مزدوران رژيم، حمله به خوابگاه دانشجويان و فرستادن تک 

 شکار جوانان تيراندازان مسلح رژيم بر بر پشت بام ساختمانها برای
معترض،  برگزاري روزمره تظاهرات خيابانی را مشکل نموده است، اما، 

مردم معترض در تاريکی شب ها . ابتکارات مردمی از نفس نيافتاده است
. و مردم جهان ميرسانند" رهبر''فريادشان را از فراز پشت بام ها بگوش

ی روی اس ها، يوتيوب ها، شعار نويس.ام.اس با ارسال ايميل ها،
ديوارها، پاره کردن تبليغات دولتی، پاشيدن رنگ روی عکس خامنه ای،  
برگزاری تظاهرات موضعی و جنگ و گريز با نيروهای سرکوبگر، خبر از 

 در اين تداوم مبارزه دقت مردم در رابطه با .تداوم مبارزه شان ميدهند
عی از جمله در تظاهرات های موض. محتوای شعارها هم قابل توجه است

 تير امسال که بمناسبت دهمين سالگرد قيام دانشجويان دانشگاه تهران ١٨
مرگ بر "در نقاط مختلف تهران برگزار شد، عالوه بر شعار های 

مرگ " ، " مرگ بر استبداد"، شعارهای "مرگ بر خامنه ای"، "ديکتاتور
،  "زير بار ستم، نميکنم زندگی" ، "بر ديکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر

تا کنون بيش از  . نيز داده ميشدند"  زندانی سياسی آزاد بايد گردد "
  . فيلم از حوادث اخير ايران در سطح جهان پخش شده است١۴٠٠

اما ، پاسخ مردم به او و . پاسخ ولی فقيه به مردم، تداوم سرکوب است
  نظامش اينست ؛

 بيدار هر که گشت در ايران، شود به دار  
   بی دارم آرزو است   بيدار و زندگانی ،

اکنون از زندان ها و از بازداشت گاههای رژيم خبر از تداوم شکنجه های 
شکنجه گران سفاک نظام ميخواهند . روحی و جسمی ُخرد کننده ای می آيد

با درهم شکستن روحيه مقاومت و مبارزه جوئی اسيرانی که در سياهچال 
ترافات تلويزيونی، نشان های رژيم به بند کشيده اند، با تهيه نمايشات اع

مايلند که با نمايش . دهند که قادرند هر مبارزی را از پای در آورند
رژيم، در توده های بجان آمده را در جايشان " قدر قدرتی " مذبوحانه 

  . ميخکوب نمايند
اگر رزيم شاه و شکنجه گران و بازجوهايانش که در مراکز آموزشی 

حاميان بين المللی آن رژيم نظير جالدان صهيونيستی موساد و ديگر 
تعليم ديده بودند، توانستند روحيه تهاجمی و ...  اياالت متحده امريکا و 

مبارزه جويانه مردم در آن دوران درهم بشکنند و تداوم حيات آن رژيم را 
ممکن و ميسر گردانند، آنگاه ، سرکوبگران اين نظام و در رًاس آنان علی 

ند بود که از شگرد های شکست خورده ای نظير خامنه ای نيز قادر خواه
  .همانگونه که در گذشته نيز نتوانستند. اعترافات تلويزيونی، بهره گيرند

 اکثريت –مردمان حق طلب و بويژه کارگران و زحمتکشان کشور ما 
 با سابقه ای بيش از صد سال جنگ و گريز –قريب به اتفاق مردم ايران 

کتاتوری، صاحب گنجينه هائی ارزشمند از با رژيم های استبدادی و دي
تجربيات مبارزاتی هستند و قادرند که عاقبت کمر رژيم جهل و جنون را 

اگر پيشروی مقاومت بشيوه اعتراضات و تظاهرات . نيز درهم بشکنند
خيابانی در برخورد با ّسد واليت فقيه نتواند تداوم مبارزه مردمان حق 

رگران و ديگر مزدبگيران تحت ستم به طلب را تامين کند، روی آوری کا
اعتصابات عمومی در سراسر کشور ميتواند با توقف چرخ های توليد، 

ميتوان و بايد در پس هر تاکتيک . دولت سرکوبگر را به زانو در آورد
مبارزاتی که کارائی اش را از دست بدهد، تاکتيک های ديگری را بکار 

مردم با سازمان . بيشتر برساندگرفت  که مردم را به سازمان يافته گی 
يافتن و سراسری شدن مبارزاتشان ميتوانند شيشۀ عمر رژيم را بر زمين 

  .بزنند
اما در مقابل مقاومت ها و مبارزات مردم آزاديخواه و برابری طلب 

برای ما که . کشورمان، ما هم وظائفی در پيش روی خود داريم
ن گره زده ايم، طبيعی سرنوشتمان را با سرنوشت مردم مبارز کشورما

است که بيش از پيش جامعه و جهانيان را با چگونگی جنايات رژيم آشنا 
ما موظفيم که عالوه . گردانيم و در مسير انزوای بين المللی رژيم بکوشيم

بر اين ها، با تبليغ و ترويج آموزش های مبارزاتی و انتقال تجربيات 
ری طلبی، به ياری مردم مردمان کشورهای ديگر در راه آزادی و براب

ما قادريم با تکيه بر مبارزات ترقيخواهانه مردم ايران .  کشورمان بشتابيم
؛ زنان، کارگران، زحمتکشان و تهيدستان، جوانان، دانشجويان، روزنامه 
نگاران، وبالگ نويسان، نويسندگان و شعرا و مليت های ساکن ايران و 

حقوق بشر و تشکل های مدافع همه آزاديخواهان، تشکل های مدافع ... 
حقوق کارگران و ديگر  مزد بگيران تحت ستم را به حمايت از جنبش 

  .اعتراضي مردم ايران فرا بخوانيم
 باشد که به همت توده ها و با انزوای بيش از پيش رژيم جمهوری 
اسالمی ايران و پشتيبانی افکار مترقی جهانيان، رژيم اسالمی سرکوبگر 

 داری حاکم بر ايران سرنگون شده و مردم ايران قادر و مدافع سرمايه
گردند که برای ساختن جامعه ای انسانی که در آن آزادی های بی قيد و 
شرط سياسی برسميت شناخته شده باشد، حق تعيين سرنوشتشان را 

  . بدست گيرند
  سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران

   زنده باد سوسياليسم–زنده باد آزادی 
   2009 ماه يولی 10 – 1388ماه  تير 19

……………………………………  
 ای خامنه بر مرگ شعار و انقالب ميدان در شديد درگيريهای

 بصورت جوانان و مردم تهران، انقالب ميدان از رسيده گزارش بنابه
 آن اطراف و کارگر و آذر 16 خيابانهای و انقالب ميدان در گسترده بسيار
 .شدند درگير رسرکوبگ نيروهای با و کردند تجمع
 داشتند سرکوبگر نيروهای با که های درگيری طی مردم و جوانان
 ميدان در کنند حرکت انقالب ميدان بسوی و کنند باز را راه توانستند
 .هستند متمرکز جمعيت تعداد بيشترين کارگر خيابان و آذر 16 انقالب،
 ادتعد بر لحظه هر و رسد می نفر هزاران به آنجا در جمعيت تعداد

 تعداد و است گسترده بسيار مناطق اين در درگيريها .شود می آنهاافزوده
 در 19:30 ساعت انقالب ميدان در فقط .شدند دستگير جوانان از زيادی
 همچنين .است زياد بسيار ها دستگيری آمار شدند دستگير نفر 16 حدود
 بصورت .شدند زخمی بشدت باتوم ضربات اثر در مردم از زيادی تعداد

 .کنند می فلفل گاز و آور اشک گاز پرتاب به اقدام گسترده
 .دارد ادامه بشدت درگيريها

 جوانان و گيرد می صورت سرکوبگر نيروهای توسط که ای حمله هر با
  بر مرگ ای، خامنه بر مرگ شعار  صدا يک جمعيت شوند می دستگير

 .ميدهند سر را تاتوريک د 
 با خيزند می بر سرکوبگر نيروهای اب مقابله به که وقتی جوانان همچنين
 .ميدهند سر را هستيم هم با همه ما نترسيد نترسيد شعار

 پاسداران، سپاه ويژه، گارد ای، خامنه علی فقيه ولی امر تحت نيروهای
 مناطق در ای سابقه بی و ای گسترده بصورت ها شخصی لباس و بسيج
 می يورش عدفا بی مردم به وحشيانه بصورت و دارند حضور مرکزی
 وارد را خود نيروهای توان تمام با عينی شاهدان هی گفت بنابه .برند
 ١٣٨٨ تير ماه ١٨.شود می افزوده آنها تعداد به همچنين و اند کرده آنجا

 ايران در دموکراسی و بشر حقوق فعالين
............................................. 
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مرگ بر "و بار ديگر فرياد رسای 
  تير١٨در سالگرد " تاتورديک

 تير و تکرار شعارهايی که از زمان ١٨تجمعات اعتراضی گسترده *
کودتای انتخاباتی از سوی مردم به تدريج در اجتماعات فرياد شد 
نشان داد که جنبش اعتراضی مردم پرتوان تر از آن است که با 
سرکوب وحشيانه رژيم پايان يابد و اين جنبش خود را برای نبردی 

  .... طوالنی با ديکتاتوری آماده کرده است
به دنبال دو هفته سکوت نسبی که طی آن تنها فريادهای : روشنگری

شبانه مرگ بر ديکتاتور بر پشت بام ها و تجمعات خانواده های 
دستگيرشدگان در برابر زندان ها و ادامه اعتراضات ايرانيان در خارج 

مردم در تهران بار ,  تير١٨از کشور جريان داشت در سالروز حماسه 
ديگر به خيابان ها آمدند و عزم و اراده خود را در طرد رژيم کودتا و 

 .نفی ديکتاتوری به نمايش گذاشتند
 تير در آن است که اين حرکت گسترده ١٨اهميت اعتراضات 

اعتراضی به دنبال سرکوب شديد و وحشيانه اعتراضات مردمی 
 تير تهران ١٨که در آستانه برگزار شده است و درست در حالی 

دوباره به تصرف انواع نيروهای سرکوبگر درآمد و اين نيروها در 
 . مناطق حساس مستقر شدند تا جلوی هر گونه تجمعی را بگيرند

 تير از سر گرفته شد ١٨اين اعتراضات همچنين در حالی در سالگرد 
انان و که مسووالن امنيتی و انتظامی با تهديدهای صريح و آشکار جو

مردم همه تالش خود را برای ارعاب مردم و جلوگيری از شکل گيری 
 .حرکت های اعتراضی صورت دادند

 تير و تکرار شعارهايی که از زمان ١٨تجمعات اعتراضی گسترده 
کودتای انتخاباتی از سوی مردم به تدريج در اجتماعات فرياد شد 

 است که با نشان داد که جنبش اعتراضی مردم پرتوان تر از آن
سرکوب وحشيانه رژيم پايان يابد و خود را برای نبردی طوالنی با 
ديکتاتوری آماده کرده است و با هوشياری و خالقيت از فرصت های 
اعتراض برای کنار زدن دولت نامشروع کودتايی و عقب نشاندن 

 . ديکتاتوری بهره می گيرد
ه تدريج انتشار  تير ب١٨گزارشاتی که از بعد از ظهر روز پنجشنبه 

حاکی از آن است که حرکت های اعتراضی مردم در نقاط مختلف , يافت
اگر چه بنا بر همين گزارش ها حضور . تهران صورت گرفته است
 آذر و کارگر و اطراف آن ١٦خيابانهای , جوانان در ميدان انقالب

وسيع تر و چشمگير تر بوده و گزارش هايی از درگيری با بسيجی ها 
 . های لباس شخصی گزارش شده استو نيرو

نيروهای سرکوب رژيم با باتوم و گاز اشک آور و گاز اسپری به 
 . جوانان و زنان حمله ور شدند
ما , نترسيد نترسيد, "مرگ بر ديکتاتور: "شعارهای اعتراضات امروز

مرگ بر ", "مجتبی بميری رهبری را نبينی", "همه با هم هستيم
, ای دولت کودتا استعفا", "ر حسينمي, يا حسين", "خامنه ای

و همچنين تکرار بازتنظيم شده شعار معروف مرگ بر شاه " استعفا
ای شاه "به جای " محمود خائن"در دوره انقالب بهمن با مطلع 

! حمايت! ای ملت آزاده" ذلت نمی پذيرد, ايرانی می ميرد, .."خائن
 . بوده است" حمايت

هم اينک :"ی آمده استدر يکی گزارش های دريافتی روشنگر
فريادهای اهللا و اکبر در تمام پشت بام های تهران شنيده می شود و 
حتا افرادی که در تظاهرات امروز مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند 

يک شعار جالب توجه از امشب . پر توان تر از هميشه فرياد می زدند
 قرار می روی بام ها شنيده می شد که مستقيمًا رهبر کودتا را هدف

 مجتبي، بميري، رهبری را نبيني؛ : آن شعار اين بود. داد
با انقالب ) مصدق(گفتنی است مردم در تقاطع خيابان ولی عصر 

حضور چشمگير داشتند و همچنين نيروهای نظامی حکومت نيز که 
اين مساله منجر به درگيری و مجروح شدن تنی چند از مردم 

ی شرکت واحد که معترضين را رانندگان اتوبوس ها. کشورمان شد
منتقل می کردند، در سر چهارراه ها معترضين را پياده نمی کردند تا 
دستگير و مورد هجوم قرار گيرند، بلکه با اقدامی ستودنی آنان را در 
محل های امنی که دورتر از محل درگيری ها بود پياده می کردند و در 

دند تا نيروهای امنيتی محل درگيری ها در اتوبوس ها را باز نمی کر
 ." نتوانند به مردم آسيب برسانند

نيروهای لباس شخصی مجهز به سالح :" بر اساس يک خبر ديگر
های سرد و گرم با همراهی موتورسواران سازماندهی شده به برخی 

 ." از خوابگاه های دانشگاه اميرکبير حمله کردند

گاه گلشن در لباس شخصی ها در حمله به خواب" براساس اين خبر 
خيابان به آفرين، با ورود به خوابگاه، تعدادی از دانشجويان و 

 ." نگهبانان خوابگاه را مورد ضرب و شتم قرار دادند
گزارش های تاييد نشده ای نيز حاکی از تيراندازی به سوی مردم در 

.  نفر بود٣ميدان آزادی و مورد اصابت گلوله قرار گرفتن حداقل 
,  از وسيع بودن دامنه دستگيری ها ياد کرده اندمنابع مختلف خبری

 . اما شمار دقيق دستگيرشدگان و مجروحان هنوز معلوم نيست
فيلم های متعدد ويدئوئی از اعتراضات امروز را در بخش خبرها در 

    ١٣٨٨ تير ١٨. روشنگری ببنيد

……………………………………  
 

  فراخوان اضطراری
ی و همه  شدگان اخيری بازداشتی وضعيت نگران کنندهدرباره

 زندانيان سياسی در ايران
ی محاسبات ی اخير، همهومقاومت مردم ايران در چند هفته مبارزه

تقلب در انتخابات خانگی واليت فقيه . سياسی رژيم را در هم ريخت
های جمهوری اسالمی که به کودتای سياه معروف شده، طی هفته

جوانان . ار داده استگذشته اخبار جهان را تحت الشعاع خود قر
را به تسخير خود در آوردند تا فرياد آزاديخواهی " يوتوب " ايرانی 

بنا به تفسيرسياسی . جهانيان برسانندآگاهی مردم ايران را به 
 ١۴٠٠تلويزيون دولتی آلمان، برای نخستين بار در جهان، بيش از 

 اهالی هایهای ايران در برابر چشمفيلم از حوادث خونين در خيابان
  . ی جهانی قرارگرفته و دنيا شاهد گستردگی اين جنبش استدهکده

جنبش عظيم و پيگير مردم ايران نه تنها شکاف بين حاکمان را 
تر کرده، بلکه موجب تعميق تضادها در تمامی نهادهای عميق

  .حکومتی گرديده است
ای از های بسيار نگران کنندهطی چند روز اخير، اخبار و گزارش

به کارگيری شکنجه نسبت . رسدعيت بازداشت شدگان به گوش میوض
های خانگی و ضرب امواج دستگيری. کندبه بازداشت شدگان بيداد می

  .و شتم مخالفان و به ويژه جوانان و دانشجويان اوج گرفته است
های مردمی، حاکی از ناپديد شدن  بسياری ازمردم اخبار و گزارش

 های مخفی و ناشناخته به  است و بازداشتگاهایمبارز و فعاالن رسانه
های های جديد، بر فهرست زندان چالها و سياه گاهعنوان شکنجه

  .شودمخوف جمهوری اسالمی ايران افزوده می
های خونين، همچنان ی مردم ايران با وجود سرکوبجنبش گسترده

های خودجوش، شعارنويسی روی ادامه دارد ومردم با طرح حرکت
ای يوارها، پاره کردن تبليغات دولتی، رنگ پاشيدن به تصاوير خامنهد

، تماميت نظام جمهوری اسالمی ايران را به های شبانهوشعاردادن
ی ما تبعيديان و ايرانيان خارج کشور کشند و اين  وظيفهچالش می

است که به موازات اين مبارزات مردمی، برای رساندن صدای آنان به 
 به دادخواهی و پشتيبانی از مبارزات مردم کشورمان گوش جهانيان

  . برخيزيم
 ء  از همه" کانون روزنامه نگاران و نويسندگان برای آزادی " 

خواهد که به اين ِخردورزان و آزاديخواهان وفعاالن سياسی می 
فراخوان پاسخ در خور داده و به حمايت از مبارزان، روزنامه 

گير شدگان و ناپديد شدگان دست يکديگر نگاران، وبالگ نويسان، دست
  . را بفشارند

هم اينک،  اما، جمهوری اسالمی ايران از هيچ تالشی برای به 
کند و در چنين سکوت واداشتن معترضان و مبارزان کوتاهی نمی

وضعيتی حمايت همه جانبه از مبارزات جاری مردم ، به عنوان يک 
های بيدار و حساس دانی وجواقعيت و ضرورت فوری در برابر همه

  .به تحوالت اخير در کشور قرار دارد
ما امضا کنندگان اين فراخوان مراتب نگرانی خود را از آنچه در ايران 

  .داريمگذرد، اعالم میمی
  : رونوشت به

های ايرانی و خارجی ،  احزاب و نهادهای مترقی و دمکراتيک رسانه
 .و لم در کشورهای مختلف،های قانجمن المللی، عفو بين الملل،بين
........  

  ٠۶٫٠٧٫٢٠٠٩  کانون روزنامه نگاران و نويسندگان برای آزادی
  :اسامی حمايتی خود را به آدرس پست الکترونيکی کانون ارسال کنيد 

de.netcologne@rooznamehnegar 

………………………………… 



 6

فاوت رسانه های و ت  تير١٨
 !داخلی و خارجی رژيم

اين تصوير از تظاهرات مردم عليه کودتای انتخاباتی در سايت پرس تی 
 آمده است وی

 تير رسانه های رژيم، اقدام دالورانه مردم برای ١٨روز . روشنگری
ادامه اعتراضات شان به کودتای انتخاباتی و پاسخ مثبت به فراخوان 

آنها قبل از شروع تظاهرات .  سانسور کردند تير را به کلی١٨يادبود 
کسانی , له کردن,بود و از قصد , اوباشانه,تهديدهايی را که حتی زبان آن 

اما وقتی مردم بر سياست . که به تظاهرات بيايند خبر ميداد، منتشر کردند
ارعاب غلبه کرده و به تظاهرات آمدند، رسانه های رژيم بکلی خاموش 

رگزاران رژيم کودتا در رسانه هايش در رابطه با ماموريت کا. ماندند
 تير خاتمه يافته بود، در عوض کار آنها در خيابان هاآغاز ١٨تظاهرات 

مردم , له کردن,شد و لشگری از اوباش را برای انجام وظيفه اوباشانه و 
به خيابان های محل تجمع فرستادند که گزارش توحش آنها و بی باکی 

 ها در هزاران وبالگ و سايت منتشر شد و به مردم در مقابل خشونت
 . گوش همه رسيده است

که تلويزيون انگليسی زبان رژيم ] Press.tv[اما سايت پرس تی وی 
 تير در کنار تصويری که در اين صفحه می بينيد، گزارشی ١٨است روز 

در , از سر گرفتن تظاهرات بعد از انتخاباتی,که از   اينجارامنتشر کرد
در سال , فراخوان به مناسبت يادبود اعتراض دانشجويان,پاسخ به 

 , کاربرد گاز اشک آور, و ١٣٧٨
متن خبر پرس تی وی در زير . توسط پليس عليه تظاهرکنندگان خبر ميداد

 . مقاله آمده است
اسالمی ايران به انگليسی ها پاسخگوست و خود را موظف ظاهرا رژيم 

  . می بيند باالخره گوشه ای از واقعيت را به آنها گزارش دهند
اما مردم ايران در برابر آن حقی ندارند مگر شکنجه شدن و کتک خوردن 
با سالح های گرم و سرد، چماق و باتون که از محل دارايی های ضبط 

و , بت من,رسيکلت های جديد و لباس های شده مردم، همراه با موتو
ماشين های قفس دار خريداری شده و در اختيار دارو دسته های اوباش 

 . ,له کنند,شخصی يا يونيفورم پوش گذاشته شده است تا بتوانند مردم را 
، ,دمکراسی,زاهدان ريايی به زبان انگليسی و در ورای مرزها طرفدار 

، ,شنيدن اعتراضات مردمی,، ,ت آزادانتخابا,، ,حق تعيين سرنوشت,
 آزادی ,

ميشوند، اما , مخالف قدرت انحصاری و امپرياليسم و استکبار,، ,پوشش
در داخل هرکس را که قدمی در راه دمکراسي،آزادي، حق تعيين 

 سرنوشت، 
انتخابات آزاد، صيانت از آرای مردم، و آزادی پوشش بردارد و کالمی 

ن در آراء مردم، حبس انتخابات توسط عليه انحصار قدرت، دست برد
 شورای نگهبان 

و تقلب در انتخابات بگويد، وابسته به صهيونيسم جهانی و آلت دست 
 . انگليس و آمريکا و اسرائيل می خوانند

نقض آزادی ,از يک طرف به سياست برخی از مقامات فرانسه در 
ا پول خود را که ب, لشگر طيبه,حمله ميکنند، از طرف ديگر , پوشش

و غيره سازماندهی , سپاه,، ,بسيج,، ,ناجا,مردم و تحت عناوين مختلف 
کرده با وانت های قفس دار به خيابان ميفرستد تا به وحشيانه ترين 

 ... زنان و مردان ايرانی را سرکوب کنند, حق آزادی پوشش,شکلی 
ازيک طرف قتل مروه الشربينى يک مهاجر مسلمان در آلمان را که از 

, , کم کاری دولت آلمان, استفاده ميکرد، پيرهن عثمان کرده و به حجاب
ها و نيز شهروندان مسلمان ساآن در  براى تامين حقوق و امنيت اقليت

خود را به کوی , لشگر طيبه,می تازند، از طرف ديگر , خاك آلمان
دانشگاه و خيابان ها ارسال ميکند تا قلب ندا را بشکافند و دانشجو را به 

در حاليکه قتل . ت برسانند و بدن مردم را زير ضربات باتوم له کنندشهاد
الشربينی توسط نژادپرستان صورت گرفته و صرفنظر از زمينه های رشد 
نژادپرستی و مسووليت دولت ها و احزاب آلمانی در آن، دولت آلمان 
رسما از آن ابراز بيزاری کرده است، اما رژيم به قتل ها و جنايت های 

 . معرفی ميکند, اقتدار رژيم,فتخار و آن را شاهدی بر خود ا
با همين زهد ريايی رژيم نه فقط بخشی از مردم کشورهای اسالمی را 
فريب داده است بلکه برخی از روشنفکران غربی را که عليه انحصار 

, صدای غيرخودی,وسايل ارتباط جمعی در دست قدرتمندان بوده و به 
از جمله خواهر زن تونی بلر که . ده استکشش دارند، به خود جلب کر

برخالف خواهر و شوهر خواهرش زنی مترقی است با همين تلويزيون 
 . پرس تی وی کار ميکند

اما قيام دالورانه مردم عليه کودتای انتخاباتی توانست پرده ريا را برای 
از جمله يکی از همکاران انگليسی . بخشی از اين روشنفکران کنار بزند

 وی در اعتراض به سانسور اخبار اعتراضات مردم عليه تقلب پرس تی
رژيم، از اين تلويزيون استعفا داد و هرچه مبارزات مردم عليه استبداد 
حاکم بيشتر گسترش يابد و رژيم مجبور شود عريان تر سر نيزه خود را 

 . به نمايش بگذارد، پرده ريا بيشتر از چهره رژيم کنار زده خواهد شد
 . بر پرس تی وی را ميخوانيددر زير خ

 از سرگيری تظاهرات، پليس ايران مردم را متفرق کرد 
چند روز پس از تظاهرات بعد از انتخاباتی ايران صدها تن در مقابل "

دانشگاه تهران که نيروهای امنيتی و پليس در آنجا حضور داشتند، تجمع 
 . کردند

گرد اعتراض دانشجويان تظاهرات تازه در فراخوان به مناسبت يادبود سال
 .  براگزار شد١٩٩٩در سال 

 . نيروهای امنيتی ايران به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک آور پرتاب کردند
مقامات از قبل عليه شرکت در هرنوع تظاهراتی در روز پنج شنبه هشدار 
داده و گفته بودند هيچگونه اجازه ای برای اينگونه تظاهرات برپا نشده 

 . است
تجمعاتی از تظاهرکنندگان در نقاط ديگر پايتخت ايران همچنين 

صورتگرفت، ولی رقم رسمی در مورد تعداد تظاهرکنندگان داده نشده 
  ١٣٨٨ تير ١٩ ."است

   …………………………………….. 
 

  :ديوارهاي تهران ُپر از شعار است
اين روزها، وقتيکه از خيابان هاي تهران مي گذري، مي بيني که 

اگر پياده .  ي يک نوار رنگ مشکي کشيده اندروي ديوارهاي زياد
خواهي ديد که زير آن نوار .  باشي، علت آن را بوضوح مي بيني
معلوم نيست که از چه نوع .  مشکي، شعاري نوشته شده است

رنگي استفاده کرده اند که حتي از زير رنگ مشکي خود را نشان 
  .مي دهند

از تاکسي که پياده .  مديروز براي انجام کاري به خيابان مفتح رفت
شدم، اولين چيزي که نظز مرا جلب کرد، شعار بزرگ و ُپر رنگ 

با تعجب دور و بر خود را .  بود» سرنگون باد جمهوري اسالمي«
» مرگ بر ديکتاتور«نگاه کردم، ديدم با فاصله ي بيست قدم شعار 

 تير ٧هرچه بيشتر به ميدان .  به همان اندازه  نوشته شده است
ک مي شدم، فاصله ي شعارها کمتر و تنوع رنگ ها بيشتر مي نزدي
پيش خود فکر کردم که حتمًا سر کارگران شهرداري و بسيج .  شد

  .خيلي گرم است که هنوز به چنين محل ُپر رفت و آمدي نرسيده اند
کارم که در آن منطقه تمام شد، تصميم گرفتم پياده به سمت تخت 

.  ه دوستم به کيوسک تلفن رفتمبراي خبر دادن ب.  طاووس بروم
مرگ بر «: ديدم که روي تلفن با ماژيک قرمز پر رنگی نوشته اند

فورًا بيرون آمدم که نکند فکر کنند که من آن را نوشته !  »ديکتاتور
سرنگون باد «اما باز هم با شعار .  پس به کيوسک بعدي رفتم.  ام

مانطور، در کيوسک بعدي هم ه.  روبرو شدم» جمهوري اسالمي
باالخره از رو رفتم و تلفن خود را زدم، .  » تير١٨«: نوشته بودند

اما کنجکاو شده بودم که اين شعار نويسي تا کجا ادامه پيدا کرده 
 تير و تمامي کيوسک ٧است؟  چشمتان روز بد نبيند، از ميدان 

.  هايي که در تخت طاووس نگاه کردم، اين شعارها نوشته شده بود
  .که برخي از دوستان شب ُپر کاري را گذرانده بودندمعلوم است 

  :هر شب تعداد شعاردهندگان بيشتر و شعارها راديکال تر مي شوند
از تمامي محله هاي تهران گزارش مي رسد که هر شب صداي 
شعارهاي شبانه بلند تر شده و تعداد بيشتري از مردم در اين اقدام 

مرگ بر «شعارهاي همچنين هر شب .  متحدانه شرکت مي کنند
براي مدت طوالني تري فرياد » مرگ بر خامنه اي«و » ديکتاتور

اگر قرار بود که اين اقدام انقالبي را به مسابقه .  زده مي شود
بگذاريم، ديشب برنده ي آن، شهرک اکباتان بود، که صداي 
شعارهاي ايشان تا چند کيلومتري شهر طنين انداخته و باعث ايجاد 

 در شهرک هاي اطرافشان شده بودشور و هيجان 
 .برگرفته از خبرنامه ندا

................................................. 
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  :کودتای انتخاباتی رژيم
   پيروزی نظامي، شکست سياسی

 سوسن آرام
استکبار ,اين طنز تاريخ است که دو دمل چرکين که به مدد به اصطالح 

بيت سعودی و خاکی پوش های طالبان در منطقه کاشته شد، يعنی , جهانی
, استکبارداخلی,، مدل های ايده آلی هستند که ائتالف کودتا و ,پاکی,پرور

ميکوشد ترکيب آن را بر خاک ايران حاکم کند و سموم آن را در منطقه 
  . بپراکند

کودتای انتخاباتی رژيم با چنان مقاومت دليرانه و نيرومندی روبرو شد که 
روشن است قصد رژيم از .  رژيم را به ضد خود تبديل کردتوطئه انتخاباتی

اين توطئه تقويت موضع خود در داخل و خارج ايران بود، اما مقاومت 
شجاعانه و غير منتظره مردم و بخصوص جوانان، نتيجه را معکوس 

رژيمی که فرزند نامشروع . کرده و تعادل رژيم را بکلی به هم ريخته است
 بود ولحظه ای را برای ميراث خواری از آن يک انقالب شکست خورده

انقالب متناقض از دست نمی داد علنا به عنوان يک رژيم کودتا در داخل 
ای را نيز که از الشخوری , سرمايه,و خارج ايران رسميت يافت و همه 

های سال های اخيرو عمدتا از طريق حضور بر سراجساد قربانيان 
. آن در غربت الف ميزد، از دست دادستمگرانی ديگر اندوخته بود و با 

مهم تر اين که در اندرونش آتش برپا شده است و سرآسيمگی اش موجب 
  . ميشود به جای اطفای حريق بر آن روغن بريزد

از آنجا که توطئه انتخاباتی در خفا صورت گرفته، از چند و چون آن بدون 
وان اطالع که در اختيار توطئه گران است نميت, علم غيب,دسترسی به 

اگر منظور فقط دستکاری در آراء بود چرا به اين صورت آشکار . داشت
در ظرف , نتايج,صندوق ها و اعالم شبانه , نظامی,و ضبط و تصرف 

مدتی که شمارش ممکن نيست آنهم با ارقامی که تضادش با واقعيت مثل 
, رهبر,روز روشن است و فدا کردن موقعيت رسمی خامنه ای به عنوان 

؟ آيا ,آرای من درآوردی,اجناحی از طريق حمايت بدون فوت وقت از فر
و , پروژه انتخاباتی,اين نقشه از آغاز تنظيم شده بود يا در ميانه يا اواخر 

ابقاء مخفيانه نامزد خود، وحشت زده شده و جمعيت حاضر در خيابان را 
د و بزرگ تر از موسوی و بزرگ تر از توان تحمل رژيم ارزيابی کرده ان

  دستپاچه و سرآسيمه دست به کودتا زده اند؟ 
، قراين و شواهد در ,توطئه ی درخفا,عليرغم فقدان اطالعات در مورد 

که خواسته يا ناخواسته به کودتا تبديل , پروژه انتخاباتی,مورد اهداف 
شد، اطالعاتی به دست داده که حاال وسيعا مورد بحث محافل است و در 

با وجود اين تمرکز برآنها برای . می تبديل شده استواقع به اطالعات عمو
شناخت وضعيت و بويژه برای تشخيص راهکارهای ادامه مقاومت الزم 

  . است
   رژيم عليه مردم؟, انقالب مخملی,: نمايش مشروعيت

ارزيابی حداقلی از اهداف رژيم همان است که قبل از انتخابات، بخش 
ر داشتند و به همين جهت آن را بزرگی از اپوزيسيون روی آن اتفاق نظ

، به پای صندوق کشاندن مردم ,تاکتيک انتخاباتی,يعنی يک : تحريم کردند
به اميد سراب و کسب مشروعيت در انظار بين المللی برای دولت منتصب 

  .بيت رهبری
اگر هدف رژيم فقط همين، يعنی يک حقه بازی انتخاباتی بود، ترديدی 

باز کردن منفذی . ابلهانه عمل کرده استنيست که به شدت ناشيانه و 
, خفن,کوچک در چارچوب رژيمی به قول جوانان ايران به شيوه ای 

متصلب و سرکوبگر، به نمايش گذاشتن اين منفذ در سطح ملی ازطريق 
به , تغيير,و بسيج مردم و بخصوص جوانان تشنه ی , سيمای ضرغامی,

رقابت مجاز ,يت سوی اين منفذ آن هم پشت سپرنه چندان کم اهم
و حتی فريب دادن خود کانديداها , کانديداهای تاييد شده,و , انتخاباتی

بطوريکه دايره آزادی عمل درون خط قرمزها را باز کنند، وبعد کشيدن 
ناگهانی ترمزو دستور عقب نشينی در حاليکه پشت سرمردم هم دره 

 که طی وحشت قرار دارد، انرژی تحريک شده رای دهندگان وجوانان را
سالها سرکوب مثل فنر فشرده ای منتظر باز شدن بود، با تمام قوا بر عليه 

  .رژيم برگرداند
 - بويژه در جريان مناقشات هسته ای –چرا رژيمی که تا قبل از انتخابات 

 توسط موافق و -اش , کاردانی سياسی,و , پيچيدگی,ده ها مقاله در مورد 
ريزه ,دش هم تکرارميکردند که مخالف نوشته شده بود و گماشتگان خو

را در سياست بافی دارد، چنين توطئه ابلهانه ,کاری های قاليبافی ايرانی 
ای را پياده کرد؟ آيا همانطور که محمد خاتمی اشاره کرده است تصور 

, داغ کردن تنور انتخابات,را برای , انقالب مخملی,ميکرد ميتواند مدل 

ابقا وجمعيت را مهار کند؟ آيا اين نقشه ای پياده کرده و بعد کانديد خود را 
  بود که رژيم از آغاز برای انتخابات تنظيم کرده بود؟ 

در اين صورت خرفتی و کودنی استبداد در شيوه عمل رژيم نقش بازی 
دولت های مستبد هميشه دچار اشتباه محاسبه ميشوند، و . کرده است

گاشتن نيروی مردم زمينه غالبا ارزيابی نادرست از توان خود و به هيچ ان
  . اصلی اشتباهات آنهاست

خيزش دالورانه مردم و جوانان را خود رژيم فراهم کرد نه هيچ , اسباب,
تکاپوی هراسان رژيم برای توجيه وضعيت . نيروی داخلی يا خارجی ديگر

خواندن , انقالب مخملی,و , بيگانگان,و مخصوصا نسبت دادن آن به 
تف سرباالست و هرچه بيشتر رژيم برآن جنببش پرتوان اعتراضي، 

مگر انقالب های مخملی همان ها . پافشاری کند بيشتر بی آبرو ميشود
نبودند که رژيم ميگفت در ايران شدنی نيست؟ مگر انقالب های مخملی 

 – هرچندبا کمک قدرت خارجی –اساسا عليه رژيم های بی پايه و متقلب 
  برپا نمی شوند؟ 

اچگی رژيم الزم نيست به سناريوهای مضحک و برای درک عمق دست پ
خود افشاگر مثل نسبت دادن قتل فجيع ندای جوان به وابسته مطبوعاتی 
بی بی سی يا تفويض توان بسيج چند ميليونی در تهران به رهبران غربی 
اشاره کنيم، کافی است به سخنرانی خامنه ای توجه کنيم که حين فرمان 

وجيه خشونت ضدانسانی که قرار بود بعد از سرکوب در نماز جمعه و در ت
اين سخنرانی به راه بيفتد، ناگهان به نحو مضحکی به ياد برخورد 
ستمگرانه پليس آمريکا با فرقه ديويديان افتاد و برای اينکه جای چون و 
چرا البد برای آقای اوباما باقی نماند يادآوری هم کرد که اين ماجرا در 

به عبارت ! ات ها اتفاق افتادنه جمهوريخواهاندوره زمامداری خود دمکر
ديگر اين مرد هرستم و هرجنايتی را که هرنوع قدرتی به هر بهانه ای 
درهرگوشه جهان در حال يا گذشته برمردم خود يا مردمی ديگر روا 
داشته، مجوز غيرقابل انکاری ميداند که به رژيم او حق ميدهد صد بدتر 

درواقع کسی که خودش و . وا دارداز آن را عليه مردم ايران ر
کارگزارانش هر ندای معصومانه کوچک برای حق خواهی را، حتی حق 
چکمه پوشيدن را، به فرمانبری از خارجی نسبت ميدهند، فقط به قدرتهای 
خارجی پاسخگو بود و از آنها ميخواست در برابر توحش لجام گسيخته 

, شجره مفسده ,يم او از رژيم دهانشان را ببندند، چرا که همراه با رژ
  : پاسخ اوباما به خامنه ای و گماشتگانش دندان شکن بود. واحدی هستند

, به مسووليتی که در برابر مردم خودشان,او به آنها توصيه کرد با دقت 
نگاهی به ,، ,شايد الزم باشد,دارند بينديشند و حتی پيشنهاد کرد که 

ه آنها شليک شده است يا خانواده های آنها که کتک خورده ند، يا ب
که احمدی نژاد و ديگران بايد به ,بيندازند زيرا آنجاست , بازداشت شده اند

به عبارت ديگر چرا به ما پاسخ ميدهيد، برويد . ,سواالت پاسخ گويند
اعتبار حرف حق را بايد تصديق کرد، حتی . پاسخگوی مردم خود باشيد

رهبران رژيم اسالمی شرم را اگر .باشد, شجره مفسده,اگر گوينده آن از 
بدون اينکه سنگ لوحی برايش بسازند در خاک دفن نکرده بودند آب شده 

اما حاکمان اسالمی ايران هيچوقت به مردم خود . و در خاک فرو ميرفتند
پاسخگو نبوده است و اکنون بيش از پيش تاکتيک های جرج بوش برايشا 

بقيه . ,امنيت,به دنبال , يانآقا,مردم تروريست اند، و : ن جذاب شده است
  . ها, تروريست,هستند يا با , امنيت چی ها,هم با 

  وداع با دوره اول انقالب خمينی : تغيير ساختاری
اما برنامه ای که برای مناظره انتخاباتی احمدی نژاد تنظيم شده بود و 
روندی که سرکوب های کنونی طی می کند اين فکر را تقويت ميکند که 

اگر اين . ودتاگران فقط به کسب مشروعيت کاذب محدود نمی شدبرنامه ک
 بايد به خاطر آورد کودتا توسط نيرويی که تقريبا - که بود–يک کودتا بود 

همه سکان های قدرت را بطور انحصاری در دست دارد، فقط به منظور 
به نظر ميرسد آنها دنبال . تغيير يا تثبيت پرسنل رژيم صورت نمی گيرد

تند که مدت هاست تعقيب می کنند وقبل يا در ميانه انتخابات يا هدفی هس
يک تغيير ساختاری در خود نظام : بعد از کودتا به فکر تکميل آن هستند

از طريق حذف کامل و اگر الزم باشد خشن کليه گروه بندی های فرعی که 
با هسته اصلی قدرت به درجات مختلف اختالف نظر عقيدتی يا سياسی 

اين چيزی است که اصالح . در مجموع تا کنون تحمل ميشدنددارند و 
طلبان آن را حذف جمهوريت نظام می خوانند وچون نظام واليت فقيه 

زيرا مردمی که حق . هرگز يک جمهوری نبوده کمی ابهام بوجود می آورد
حاکميت شان در قانون اساسی اين رژيم رسما انکار ميشود و دهه هاست 

يتگرا را تحمل می کنند، انتساب جمهوريت به نظام خفقان يک رژيم تمام
به همين جهت ممکن است . واليت فقيه را اندکی وهن آميز می بينند

اهميت تغييرات ساختاری را که رژيم درصدد است در نظام خود بوجود 
آورد، و البته هنوز معلوم نيست بتواند موفق شود، دستکم بگيرند و 
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ی اپوزيسيون بويژه در خارج عاليم آن را چنانکه اکنون برخی از نيروها
  . نشان ميدهند، به مقابله جدی با آن اهميت الزم را ندهند

اما اين عملياتی مهم است، هم به لحاظ ماهيت عمليات، هم به علت 
مشخصات نيروهايی که ميخواهند حذف کنند و هم طبيعتا به علت 

رد متمرکز روی اين موا. مشخصات نيروهايی که قرار است بمانند
  . ميشويم

به لحاظ ماهيت، اين سياست برخالف آنچه : وداع با دوره خمينی
است که زير , دوره خمينی,تماميتگرايان کودتاچی ادعا ميکنند وداع با 

اين فقط شامل پذيرش صوری جمهوريت و . فشار انقالب شکل گرفته بود
به راحتی به يادداريم عليرغم اين پذيرش صوری رژيم . تبعات آن نيست

نيروهايی مثل بازرگان و بنی صدر را دفع و تعدادی از کادرهای 
را هم اعدام کرد، بنابراين حفظ ساختار صوری برای رژيم , جمهوری,

مساله اين است که خمينی مجبور بود برای . رياکار زياد دشوار نيست
ر مقابله با مقاومت وسيع در برابر دولت دينی و واليت فقيه از پائين و د

باال، با هسته سفت طرفدار دولت دينی خود اعم از دستگاه روحانيت شيعه 
که در اثر انقالب ناگهان به اوج قدرت پرتاب شده بود و نيز غير 

ساختارهای پيچيده حکومت، قواعد و البی های . روحانيون ائتالف کند
هزارتو و هزار الی آن که پلوراليسم اندرونی قدرت را حفظ می کنند، 

  .ل اين تدبير بودحاص
حاال اين ائتالف و اين ساختارها و اين البی ها، مزاحم راه تماميت گرايان 

بنا براين واقعا جای سوال هست که . حاکم تلقی ميشوند و بايد حذف شوند
آيا حمالت شديد احمدی نژاد به دوره اول انقالب در مناظره ها را 

ه شمار آورد يا تدبيری برای و تبليغ پوپوليستی ب, تاکتيک انتخاباتی,بايد
ريختن حرمت رسمی اين دوره وحمله به ائتالف ها و ساختارهای 

در اين مناظره ها ما از زبان رئيس جمهور رژيم و نامزد . باقيمانده از آن
 مردم را سرکوب ٦٠مطلوب آن شنيديم که دولت دوره خمينی در دهه 
واست از مردم ايران ميکرد، بمب به عربستان سعودی فرستاده بود و ميخ

گوشت دم توپ برای سربازان اسرائيلی آنهم دريکی از خشن ترين 
احمدی نژاد درحمالت خود حتی به نحوی خمينی . جناياتش در لبنان بسازد

را بی نصيب نگذاشت، آنجا که به حمايت خمينی از موسوی در اختالفش 
 و البيگری با خامنه ای اشاره کرد که منطقا ميتواند به دخالت بی جا

روحانيت در يک اختالف سياسی تعبير شود، بگذريم که در آن دعوا 
خامنه ای که در زمان خود به زعفران خوری معروف بود در طرف 

خط ,اينکه موسوی و کروبی دايما يادآوری ميکنند . سرمايه قرار داشت
زير حمله قرار گرفته، يا موسوی گفته برنامه آنهااز تمديد رياست , امام

جمهوری احمدی نژاد فراتر ميرود، فقط به خاطروفاداری عقيدتي، يا تبليغ 
آنها در وسط مناظره با احمدی نژاد، و گاه آشکارا با . يا تقيه نيست

صرفنظر از . زير ضرب قرار گرفته است, خط امام,تعجب، متوجه شدند 
هرنوع انکار يا توجيهی که اکنون تماميت گران زير فشار بحران ارائه 
دهند، بايد احمدی نژاد و سازمان دهندگان مناظراتش کامال مجنون باشند، 

  . تا معنای اين حرف ها را نفهمند
حلقه مقدم اين تغيير ساختاری حذف کليه :حزب بزرگ اصالح طلبی,حذف 

, اصالح طلب,نيروها، کادرها و ساختارهايی است که اکنون تحت عنوان 
اين عينا همان نيروهای اصالح طلب بايد توجه داشت . رده بندی ميشوند

باال دردوره بعد از دوم خرداد نيستند يا به آن خالصه نمی شوند، و نيز 
برخالف توهمی که رژيم ايجاد کرده و از طريق رسانه های بزرگ 
انحصاری نيز در جهان خارج انعکاس می يابد، اختالف آنها با جناح 

مستعضف ,و جناح , ايه دارانسرم,تماميت گرايان مبين اختالف بين جناح 
بايد توجه داشت حتی در باال و بطور نمادين يک سر اين . نيست, پناهان

طيف رفسنجانی است که رسما به عنوان نماينده بازارآزاد و از نوع فاسد 
آن شناخته ميشود و سر ديگر آن موسوی که در ميان مقامات مورد 

 انتقاد ٤٤ه به تحريف اصل اعتماد آن زمان رژيم تقريبا تنها کسی بود ک
مساله . کرد و به همين جهت زير حمله اقتصاددانان نوليبرال قرار گرفت

اين هم نيست که گويا موسوی طرفدار زحمتکشان و اين يا آن نيروی 
واقعيت اين است که هنوز هم در . حکومت طرفدار سرمايه داران است

های سنگين جمهوری اسالمی بين سپهرهای اقتصاد و سياست عايق 
وجود دارد که انطباق منافع طبقاتی و سياسی را درهم ريخته و پيچيده 

در حقيقت تماميت گرايی حاکمان اصلي، يک مجموعه متنوع و در . ميکند
جمع , حزب بزرگ همه باهم اصالح طلبی ,هم از انواع نيروها را در 

  . دهندميکند که نيروهای درون آن دايما تغيير کرده يا تغيير موضع مي
الزم است به ياد بياوريم اين . محدود نميشود, باال,حذف البته فقط به 

نيروها با توجه به برخورداری از رانت قدرت دولتی و با تاييد چارچوب 
پلوراليسم ,های نظام بطور وسيع در جامعه مدنی شاخه زده اند و اگر 

و راهی برای بااليی ها در جمهوری اسالمی اندکی معنايی داشته , اندرونی

تنفس در جامعه مدنی بازکرده باشد، حضورپررنگ همين ساختارها و 
  .تحمل آنهابود که در مجموع به نظام وفادار ماندند
اما تغيير ساختاری مورد : خالی کردن زير پای دستگاه روحانيت شيعه

نظر به همين بسنده نمی کند و در نهايت شامل دستگاه عاليه روحانيت 
ه برخالف دستگاه سنی در درون پلوراليستی و به اصل شيعه ميشود ک

استقالل مراجع و مرجعيت برای مردم پيرو آن معتقد است و بنابراين 
  . منطقا و عمال مزاحم تماميت گرايان به شمار می آيد

البته اين تناقض ازآغاز ودر دوره خمينی هم وجود داشت، ولی خصلت 
ع تاسيس حکومت فقها نسبت به کاريسماتيک خمينی و سنگينی وزنه مناف

عليرغم . ضررهای آن برای روحانيت، تناقض مزبور را به حاشيه ميراند
اين و عليرغم اتوريته ای که خمينی داشت، ديديم او زير فشار انقالب 
برای حفظ ائتالف با اکثريت روحانيت به تاسيس ساختارهای متعددی 

  . ا تامين ميکرددست زد که نفوذ قانونی و ورای قانونی آنها ر
حاال نه فقط نفوذ قانونی بلکه البيگری غيرقانونی آنها مزاحم انحصار 
  . قدرت در دست تماميت گرايان محسوب ميشود

همين حاال عمال حق فتوادر مسايل اساسی از روحانيت گرفته شده و 
احسنت، بله ,مرتبت روحانيون در ايران براساس اصل فرمانبرداری و 

بر اساس همين اصل آنها به دو دسته تقسيم . يين ميشودگفتن تع, قربان
حتی يک مامور امنيتی مثل حسين . ها, روحانی نما,روحانيون و : شده اند

به روحانيون , اصل,شريعتمداری و ابواب جمعی اش براساس همين 
. مرتبت آيت اهللا و حجب االسالم ميدهد يا اين درجات را از او ميگيرد

را نگويند با خطر از دست دادن امکانات، , قربانبله ,روحانيونی که 
  . حصر، توهين حتی خلع لباس روبرو هستند

سکوت معنا دار بخش بزرگی از مراجع مهم مذهبی در جريان کودتای 
مثل مصباح , روحانيون درباری,اخيرو شکل گيری آشکاردو جريان 

وجنتی و احمد خاتمی از يک طرف و روحانيون محافظه کار و لب 
روبسته در قم به عالوه روحانيون معترض مثل کروبی ناشی از تناقضی ف

: است که تماميت گرايان مرجعيت شيعه ايران را در برابر آن قرار داده اند
از يک سو وسوسه حفظ مواهبی که حاکميت اسالمی برای آنها به ارمغان 
آورد و پرهيز از خطرات سياسی و امنيتی که اعتراض ميتواند در بر 

اشته باشد، از سوی ديگر واقعيت کودتايی که نه فقط دين آنها را برباد د
  . داده بلکه بعيد نيست دنيا را هم از آن ها بگيرد

رسانه های رژيم گزارش اختالفات درون روحانيت در راديوهای فارسی 
زبان دولت های خارجی يا چند سايت اصالح طلب را جنگ روانی خوانده 

و روحانی , مراجع بزرگ شيعه,ينها که حاال دم از و يادآوری می کنند ا
تقليد مردم ,ميزنند، اصال حاکميت روحانيت را قبول نداشته و , سرشناس

اشاره به حرف [,.ازمرجعيت را رفتاری شبيه رفتار ميمون خوانده بودند
  .] آغاجری

مساله ! شما که قبول داشتيد؟. اما مساله ديگرانی که قبول نداشتند نيست
  . استاين 

دم ميزنند، مساله اين , روحانی برجسته,مساله اين نيست که ديگران از 
حجت , گرفته تا, آيت اهللا, است که نماينده خامنه ای در کيهان حق دارد از

نگفته اند رديف کرده و به , بله قربان,را به خاطر اينکه , االسالم 
طاهري، مواضع ضدقانونی و بعضا ضد انقالبی کسانی چون منتظري، ,

بتازد و ازطريق ده ها بلندگو , ..صانعي، بيات، کروبي، مجمع مدرسين و
مزد ميگيرند آنها را مامور انگليس و آمريکا و , حکومت اسالمی,که از 

اسرائيل و ضدانقالب خارج و داخل معرفی کرده و خلع لباس آنها را 
  . تقاضا کنند

, بله قربان,تاچی ها آن روحانيون که سکوت پيشه کرده ولی هنوز به کود
نگفته اند، زير فشار راديوهای بيگانه نيستند، فشار از درون است، 
فشاراز طرف کسانی است که به آنها معتقدند و سوال ميکنند چرا ساکت 

برای اقرار به تبعيت است، فشار از , حکومت اسالمی,اند، فشار از طرف 
  . سوی تناقضی که در آن دست و پا ميزنند

را , حکومت اسالمی ,اين نيست که نيروهای دمکرات سی سال و مساله 
از همان اول نطفه فاجعه تلقی ميکردند، مساله اين است که ميراث 

 با حمله به دولت موسوی عالوه بر دولت های رفسنجانی و -خواران آن 
  .  خودشان هم اين نطفه را فاسد معرفی می کنند–خاتمی 

 دارد روی ميدهد، يا بهتر است بگوييم مساله اين است که اينجا اتفاقی
وقتی که در يک مدار وسيع نگاه کنيم تقريبا : اينجا اتفاقی روی داده است

تمام آن روحانيونی که در برپايی و دوام حکومت اسالمی نقش داشتند آن 
از آن خلخالی که ملعون به گور رفت تا خاتمی که : قرارگرفتند, خط,طرف 

  . عميد يافتدر جنبش اصالحات غسل ت
ها، واليت فقيه که از خود کادر نداشت و موتلفين , کالهی,و در مورد

ميماند . اوليه را تحت عنوان ليبرال خائن از کاست حکومت بيرون راند
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همه آنها را هم تحت عنون . کادرهايی که در اين سی سال تربيت کردند
دسته آنها را اصالح طلب خائن از حکومت بيرون انداخته اند و حاال دسته 

می گيرند، به زندان انداخته و زير شکنجه می برند وبا همسران و 
رفتار ميکنند و , زينب کبری,خانواده های شان بدتراز به قول خودشان 

اگر وسايلی که جوانان مبارزفراهم کرده اند نباشد، جايی برای انعکاس 
جالب . خارجی, کافر,نيست، مگر همان راديوهای , زينب ها,ناله های اين 

آنکه حتی مراجع قم هم اجازه ندارند يا جرات نمی کنند به شفاعت آنها 
  . برخيزند و به درد دل کسانی مثل همسر رجايی گوش دهند

پس به راستی چه کسانی ميمانند؟ اينجاست که ميرسيم به مشخصات آن 
  . آنها که کودتا را سازمان داده اند: نيرويی که قرار است بماند

  بيت سعودی و خاکی پوش های ضياء الحق :  مدل جديدسرمشق
تحوالت در ساختار حکومت که مدت ها قبل از انتخابات تعقيب ميشد به 
منظور تثبيت قدرت نيروهايی صورت ميگيرد که بعد از سی سال حکومت 
. اسالمی بيشترين منافع سياسی و مادی را به خود اختصاص داده اند

اين واقعيت راز سربه مهری نيست .  امنيتیيعنی بيت رهبری و نيروهای
  . و اگر ابهامی هم در آن بود در کودتای انتخاباتی برطرف شد

  
اين ديو دو سر بدترين موجود خارق العاده ای است که تاکنون از درون 

  . انقالب شکست خورده سر بر آورده است
 برش بيت رهبری با روحانيت درباری و بله قربان گو و تشنه قدرت دورو

که هريک خود را وليعهد بالقوه خامنه ای ميدانند و برای رسيدن به اين 
مقام حاضرند اسالم را به دين بدترين جنايتکاران تبديل کنند، با چنگ 
اندازی بر ثروت عظيمی که ازسرقت مستقيم و خارج از حتی نظارت 
صوری قوانين خود رژيم به دست می آيد و با تکيه بر زور عريان که 

يچ قيد وشرط سياسی يا اخالقی آن را محدود نمی کند، واز طريق ائتالف ه
با نيروهای اسالمی در منطقه که وجودشان را مرهون ستم اسرائيل 

می بيند و تحت عنوان , جهان اسالم,هستند، خود را معادل بيت سعودی در
  .سهم می طلبد, جهان,قطب شيعه ی آن، از 

 و امنيتی است کهاز درون سی سال سرديگر ديو، دستگاه قدرت نظامی
جنگ با مردم، هشت سال جنگ عراق، و جنگ و گريز دايمی با نيروهای 

.  به صورت اژدهايی سر برآورده است– بويژه آمريکا و اسرائيل –خارج 
اگر جنگ دايمی دولت اسالمی با مردم راه را برای دخالت نظاميان در 

رت باز کرد، دو عامل ديگر سياست داخلی و تصرف مستقيم اهرم های قد
يعنی جنگ خانمانسور عراق و مداخالت نابجای گوناگون خارجی در 
شرايط فاجعه بار خاورميانه، پوشش ناسيوناليستی برای اين دخالت ها 

  . فراهم آورد وبعالوه جاه طلبی های منطقه ای نظاميان رژيم را دامن زد
م از نظامی و شبه نظامی اين نيرو اکنون به انواع ارتش های ارتجاعی اع

مجهز است و همانطور که همه ميدانند در طول اين سی سال و بويژه در 
 يا به عنوان سياست ٤٤دوره احمدی نژاد، يا تحت عنوان اجرای اصل 

کسانی . مقابله با تحريم به قدرت اقتصادی درجه اول هم تبديل شده است
ا پنهان کرده اند با که پشت افشای فساد خاندان رفسنجانی چهره خود ر

ايجاد بانک ها، شرکت های بيمه و کمپانی های متعدد، مالکيت بخش 
بزرگی ازدارايی های کشور، بنادر و فرودگاه ها را به خود اختصاص داده 
و با اجرای طرح های صندوق بين المللی پول و برنامه های نوليبرالی نه 

صنايع و کشاورزی تنها به غارت کشور مشغولند بلکه بخش بزرگی از 
ايران را به ويرانی کشانده اند و تالش عدالت خواهانه کارگران و معلمان 
وپرستاران و ساير زحمتکشان را نيز به بهانه های امنيتی به خشن ترين 

  .شکل سرکوب می کنند
مدل : اين پاکستانيزه کردن اقتصاد ايران عواقب سياسی خود را هم دارد

 به حکومت نظامی خاکی پوش های مطلوب حکومت چکمه پوش ها
پاکستان شباهت دارد، بويژه اگر دوره کودتای ضياء الحق و سازماندهی 
نيروهای طالبانی در همکاری با عربستان سعودی را در نظر بگيريم، 

همان جاه طلبی های منطقه اي، همان . شباهت خيره کننده تر ميشود
ه ای و برای سرکوب استفاده ابزاری از اسالم در برنامه های منطق

شيعی به منظور , لشگرهای طيبه ,و ايجاد, جنبش سازی,داخلي، همان 
باال بردن توان خود در تعادل استراتژيک منطقه، همان تصرف اهرم های 
کليدی اقتصاد توسط نظاميان، همان چرخش نوليبرالی برای به دست 

از اسالم همين شيوه مشترک استفاده ابزاری . آوردن دل صاحبان بازار
برای برنامه های منطقه ای و سرکوب داخلی است که پيوند محکمی بين 
چکمه پوش ها و بيت خامنه ای و آخوندهای درباری وابسته به آن 

  .بوجود آورده است
استکبار ,اين طنز تاريخ است که دو دمل چرکين که به مدد به اصطالح 

 پوش های طالبان در منطقه کاشته شد، يعنی بيت سعودی و خاکی, جهانی
, استکبارداخلی,، مدل ايده آلی است که ائتالف کودتا و ,پاکی,پرور

ميکوشد ترکيب آن را بر خاک ايران حاکم کند و سموم آن را در منطقه 
  . بپراکند

   .در رابطه با اين ائتالف به چند نکته بايد توجه کرد
, جهان ,اول، اگر چه بخش مهمی از برنامه اين ائتالف سهم خواهی از

تحت عنوان شيعه است، اما رابطه ايدئولوژی اين حکومت با شيعه مثل 
رابطه وهابيت دربار سعودی بامذهب سنی است و هردو در شکل کنونی 

هيچکدام آنها نماينده جمعيت . خود توسط منافع حکومتی شکل گرفته اند
شيعه يا سنی منطقه محسوب نمی شوند و جنگ قدرت بين آنها فاجعه ای 

  . است برای همزيستی جمعيت کشورهای مسلمان
، در معنای شناخته شده ,ضد امپرياليستی, دوم، اين ائتالف به هيچ وجه 

که آنها از آن سهم خواهی می کنند، همين نظام , جهانی,. آن نيست
چيزی که آنها از نظام حاکم کنونی ميخواهند اين است . امپرياليستی است

در اين زمينه .  جايی هم برای آنها بازکندکه در کنار عربستان سعودی
, جديد,هيچ چيز افشاگر تر از نامه احمدی نژاد به بوش در آغاز پروژه 

  .نيست و بايد بارديگر آن را خواند
حتی حمايت آنها از جنبش های فلسطين يا لبنان از طريق کمک به رهبری 

 آنها های همجنس با خودشان در دراز مدت به ضرر اين جنبش هاست و
, ضدامپرياليستی,آنهايی که از توهم . را از درون پوک و فاسد می کند

نسبت به اين رژيم دست برنمی دارند، خوب است به اين مساله توجه 
  . کنند

سوم، اميد هردو بازوی اين ائتالف به اينکه بتوانند نمونه بيت سعودی و 
اوال . ی خام استيا خونتای نظامی پاکستان را بر ايران تحملی کنند، خيال

ايران نه پاکستان است نه عربستان و جامعه مدنی پيشرفته ای دارد که 
. نمونه ای از توان خود را در همين قيام ضد کودتا به کودتاچيان نشان داد

رفتگی حتی بر دستگاه حکومتی خود رژيم هم تاثير گذاشته و آنرا اين پيش
  . در مقابل تالش تماميت گرايان به واکنش واميدارد

ثانيا حتی رژيم های پاکستان و عربستان تماما برحمايت وقدرت آمريکا 
متکی بودند و در شرايط بحران کنونی منطقه که مردم منطقه به خروش 

  . ای آنها به شدت می لرزدبلند شده اند زمين زير پ
وگرنه . چهارم، در اين ترديدی نيست که هدف نهايی کودتا مردم هستند

مگر خطر آقای موسوی که خود را اصول گرای اصالح طلب ميدانست و 
بارها وفاداری خود را به نظام مورد تاکيد قرار داده است، چقدر بزرگ 

دست به اقدامی با چنين بود که الزم ببينند برای جلوگيری از برآمد او 
هزينه سنگينی بزنند؟ درست است که حفظ جايگاه و داريی در درگيری 
تماميت گرايان حاکم با معترضين درونی نقش بازی ميکند، اما نظام منافع 

کم نبودند تحليلگران داخلی و خارجی که . عام و دراز مدتی هم دارد
ا در شرايط کنونی ارزيابی شان اين بود موسوی بزرگ ترين شانس آنه

است و درمقام رياست جمهور احتماال هم خودش بيش ازپيش بسوی 
محافظه کاری گرايش پيدا ميکند و هم راه را برای گرفتن امتيازات بزرگ 
برای رژيم اسالمی و پيشی گرفتن بر رقبا در خاورميانه فراهم ميکند، و 

م منفذی باشد بودن رژيم دامن می ند و شايد ه,دمکراتيک ,هم به توهم 
برای خروج اندکی از فشارفزاينده برجمعيت جوان ايران و تقويت توهم 

  . اصالح پذير بودن رژيم
اگر رژيم عطای چنين فرصتی را به لقايش می بخشد علتش اين است که 
ارزيابی خودش اين است که حکومت اسالمی ايران ظرفيت کمترين حد اصالح 

 نظر مهم است که بخش بزرگی از جوانانی که اين بويژه از آن. پذيری را ندارد
هسته اصلی جنبش ضد کودتا را تشکيل دادند و اکثريت شهدا و زخمی های 

 سال دارند، دوران آگاهی اجتماعی و سياسی و حتی تقريبا ٣٠آنها کمتر از 
طی کرده اند و عليرغم , جنبش اصالحات,همه زندگی خود را در دوره بعد از 

ب از گفتمان انقالب رويگردان و به گفتمان اصالحات شکست اصالحات اغل
آنها از اين تجربه ی خود درس بزرگی آموخته اند که سرمايه . باور داشتند

  . به اين مساله پائين تر می پردازم. مبارزات سال های آتی است
  پيروزی نظامي، شکست سياسی 

ردم نشان عوامل کودتا اين روزها اصرار دارند مشت خونين خود را به م
زنگار از تيغ اقتدار زدوديم ..ضربه خورديم اما به تيغ تيزتبديل شديم, :بدهند

آنها در حاليکه تالش می کنند مردم را مرعوب کنند، به خودشان , . کيهان–
معنای . , رئيس دفتر سياسی سپاه– سال بيمه شديم ٢٠, : قوت قلب ميدهند

ی موفق شديم قيام مردم عليه از نظر نظام: اين حرف ها در نهايت اين است
از نظر سياسی دستاوردشان چيست؟ . تقلب را در نبردی نابرابرسرکوب کنيم

اين که با فروکردن گلوله به سينه دخترانی مثل ندا و قتل جوانان کوی 
دانشگاه و معترضان بی سالح درتهران و شهرستان ها آنهم در مقابل چشم 

ويزيون الجزيره، نامزد خودشان را بر همه جهان، از جمله مخاطبان حساس تل
در حاليکه ميخواستند او را رئيس  تخت رياست جمهوری خودشان ابقا کردند؟

 ميليونی نشان دهند؟ اين که به تنهايی خودش يک شکست سياسی ٢٤جمهور 
اين مردم دالور که . توده معترض در عوض دستاوردهای متعددی دارد. است
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کافی به مقابله با کودتا رفتند بايد دستاوردها را با دست خالی و بدون تدارک 
بشناسند و اجازه ندهند سياست ارعاب و سرکوب رژيم از اهميت و نقش آنها 

  . به اين دستاوردها نگاهی بيفکنيم. بکاهد
برجسته ترين دستاوردی که فورا به چشم می آيد همان است که هم اکنون به 

 کسب مشروعيت کاذب و شناساندن نقش برآب کردن پروژه: آن اشاره کردم
  . حکومت اسالمی به عنوان يک رژيم کودتاچی

دستاورد ديگر مقدم کردن گفتمان نقض حقوق بشر، بربحث مساله هسته ای 
است، آنهم درست در شرايط تغيير شرايط جهانی و مذاکرات درپيش رو که 

ای ديگر ميتوانست و ميتواند نقض حقوق بشر در ايران را قربانی مصالحه ه
طبيعتا سخنانی از قبيل آنچه جو بايدن گفت يا تهديدهای اسرائيل به . بکند

اما بايد تالش کرد اينگونه . حمله به ايران عليه اين دستاورد عمل می کند
  . موانع را کنارزده ودستاورد جنبش را حفظ کرد

 شورای,و , رهبری,دستاورد بعدی وادار کردن رژيم به آن بود که از کيسه 
قرار دارند هزينه کند تا رسما مسووليت ! که قانونا ماورای قانون, نگهبان

اين امر از يک طرف باعث شد جنبش با توجه به . کودتا را بر عهده بگيرند
رژيم عبور کند و از سوی ديگر اين , خط قرمز,پتانسيل بااليی که داشت از 

م بيشتر در درون امر تاثير مهمی در بحران رژيم و بازشدن شکاف های بازه
  . آن دارد که خود دستاورد ديگر جنبش محسوب ميشود

مردم حاال به قدرت . اما مهم ترين دستاورد اين جنبش خودآگاهی ايرانيان است
خود پی برده اند و دريافته اند ظرفيتی فراتر از آنکه خود تصور می کردند 

ر سايت سپاه ، تمام تالش رژيم برای ارعاب، انتشار عکس جوانان د. دارند
دستگيری ها و اعتراف بگيری ها، عربده کشی ها و الفزنی ها در مورد توان 
سرنيزه برای جلوگيری از ادامه اعتراضات خياباني، به زور به ميان کشيدن 

فقط و فقط به منظور مقابله با اين بيداری بزرگ و در , نيروهای بيگانه,پای 
آنها ترجيح ميدهند همان . ن استهم شکستن اعتماد به نفس و جرات جوانا

در کشور مداخله يا حتی به ايران حمله کنند تا اين بيداری , نيروهای بيگانه,
  . بزرگ نقش خود را بر روند حوادث بکوبد

آنها ميدانند اعتراضات خيابانی در نبردی نابرابر و وقتی که تدارکات هنوز 
اقل نه به صورت ممتد، و کافی نيست، نميتوانست مدتی طوالنی ادامه يابد، ال

ميخواهند از اين خصلت برای تضعيف روحيه مردم و اثبات اقتدار رژيم و 
  . القاء شکست قطعی جنبش استفاده کنند

طبيعتا نبايد اجازه اين کار را به رژيم داد و معلوم است که اعتراض خيابانی 
ن از شناخت روش. به تنهايی برای در هم شکستن سرنيزه رژيم کافی نيست

اوضاع درعين حفظ اعتماد به نفس ميتواند جنبش را در مسير الزم برای 
گسترش خود و مقابله با اقتدارسرکوبگرانه رژيم رهنمون کند و خوشبختانه 
جنبش اعتراضی نشان داده از بصيرت بااليی درارزيابی از اوضاع برخوردار 

  : در اين زمينه توجه به برخی نکات مهم است. است
نخستين راهکاری که نگاه دقيق به اوضاع کنونی و نتايج آن : اوردهاحفظ دست

بايد سياست ارعاب . در مقابل ما قرار ميدهد، حفظ دستاوردهای تاکنونی است
بايد نشان داد رژيم رای های تقلبی رئيس . رژيم را به عکس خود تبديل کرد

به قلب جمهورش را از صندوق ها در نياورد، آنها را بر سرنيزه کرد و 
دختران و پسران مردم فرو برد و خونشان را برکف خيابان ها و دانشگاهها و 

به اين ترتيب هرتهديد، هرسرکوب، و بگير . در شکنجه گاه ها بر زمين ريخت
مبارزه . و ببندها به سند جديدی برای اثبات ماهيت کودتايی رژيم تبديل ميشود

سياست پادگانی عالوه بر اينکه يک برای آزاد کردن زندانيان و پايان دادن به 
  . وظيفه انسانی است، به اين هدف و افشای ماهيت کودتايی رژيم کمک ميکند

بايد با توطئه ائتالف : مقابله با تکميل کودتا و سرکوب اصالح طلبان.دوم
 برای حذف پلوراليسم درونی نظام - بيت رهبری و نظاميان–سازمانگر کودتا 

 که اين پلوراليسم به نحوی به دوام نظام کمک کرده درست است. مقابله کرد
است و حتی شايد بتوان ادعا کردحذف آن رژيم را سريع تر در سراشيب 
سقوط قرار ميدهد چون آن را از امکانات تاکنونی برای مانور محروم کرده و 

اما درست . ، اين بار عليه خود رژيم، بوجود می آورد,همه با هم,بارديگر يک 
ن دليل دردناک ترين مسير با بدترين عواقب را نيز در برابر جنبش به همي

  . آزاديخواهی قرار ميدهد
در همين رابطه بايد عليه سرکوب و سلب حق از همه نيروهايی که قرار است 
حذف شوند اعم از معمم ها و اصالح طلبان جدی تر و استوارتر از خودآنها 

 تاکنونی نبايد در اين مساله ترديد رهبری اصالح طلبان بر جنبش. مبارزه کرد
البته قبل از هرچيز به خاطر دفاع از اصول آزادی و حقوق انساني، . ايجاد کند

کودتايی قرار گرفته اند  اما در عين حال نبايد فراموش کرد آنها زير ضربات
بنابراين مقابله با . که مقدمتا آنها، و اساسا و نهايتا مردم را هدف گرفته است

درست است ، .  آنها در خدمت مقابله با سرکوب مردم هم هستسرکوب
بسياری از اين نيروها در ايجاد حکومت وحشت و سرکوب مردم شرکت کرده 
اند و درست است، بخش مهمی از آنها اگر بطور فردی تحول پيدا نکنند، وقتی 

شت اما نبايد گذا. در قدرت قرار بگيرند همانکار را ميکنند که قبال هم کردند
مبارزه با رژيم به پس کوچه هايی شنيده کشيده شود که رژيم و چکمه پوشان 

  . و قاضيان سالخش هدايت آن را در دست دارند
روشن است که برنامه جنبش آزاديخواهی نميتواند به پالتفرم اصالح طلبان و 
شعارهايی مثل حفظ نظام و بازگشت به خط امام و امثال آن محدود بماند، و 

است که نيروهای عميقا دمکرات در هر حالتی استقالل خود را حفظ طبيعی 
کرده و تالش ميکنند نيروی اجتماعی را که فکرميکنند جنبش دمکراسی 
خواهی را بسط ميدهد تقويت کنند، اما همه اين ها نبايد به صورتی انجام 
ند بگيرد که مبارزه با کودتاچيان را تضعيف کند، و همه اينها درصورتی ميتوا

تحقق پيدا کند که از موج سواری پرهيز کرده و قاطع تر و پيگيرتراز اصالح 
  . طلبان به جنبش آزاديخواهی مردم نيرو بدهيم

يک هشدار ديگر در رابطه با اصالح طلبان که اکنون مکررا تذکر داده ميشود، 
 اما بايد توجه کرد اوال قرار نيست. مساله مصالحه احتمالی آنها با رژيم است

کار آنها مصالحه با . آنها به چيزی ديگری غير از آنچه هستند تبديل شوند
استبداد در حدو حدودی که خودشان معين کرده اند بود و هست و همين را هم 

ثانيا در شرايط کنونی چنين مصالحه ای اگر تا حد . بايد از آن ها انتظار داشت
د، به معنای شکست کودتا هم توبه داوطلبانه و دفاع از تماميت گرايی فرا نروي

  . هست
حفظ اين دستاورد نه فقط به . اهميت برپای خود ايستادن و حفظ استقالل. سوم

خاطرآناست که با استفاده از مداخله بيگانگان وسيله قابل توجيهی برای 
سرکوب پيدا ميکند، بلکه اساسا به اين دليل است که وابستگی قدرت شگرف 

و فاسد کرده و آن را به وسيله ای برای سواری و خالقه جنبش را تضعيف 
ديگران تبديل ميکند و آنرا به سرانجام نامعلومی سوق ميدهد که ميتواند به 

  .شدت خطرناک باشد و به هرحال در خدمت استقرار دمکراسی نيست
اين به بخش مهمی از مردم مربوط : تکامل دستاوردهای تاکنونی.چهارم

ت دليرانه در برابر تقلب انتخاباتی را تشکيل ميشود که هسته اصلی مقاوم
نسلی . نسلی از جوانان که بعد از انقالب بهمن چشم به دنيا گشودند. ميدادند

به . که گفتيم از گفتمان انقالب رويگردان و به گفتمان اصالحات باور داشتند
  : علت اهميت مساله آن را روی آن مکث ميکنيم

  به ميدان آمد و با گلوله پاسخ گرفت نسلی که با گفتمان اصالح طلبی 
  . درس هايی که به ما دادند، و درسهايی که آموختند و خواهند آموخت*

بخش بزرگی از جوانان ايران به فراخوان های نيروهای سياسی متعدد توجه 
اين نه به خاطر فريب خوردگی بود . نکرده و انتخابات رژيم را تحريم نکردند

که آشکارا , تعهد به نظام,ده نمی ديدند، نه به خاطر که در رژيم چيزی فريبن
  . از آن بيزارند

عليرغم همه بيدادها و محدوديت ها و توهينی هايی که رژيم بطور روزمره بر 
جوان ترين نسل ايرانيان روا ميدارد، عليرغم شکست جنبش اصالحات، اين 

خو کرده جوانان به مبارزه درچارچوب قانون و جنگ و گريزهای درون آن 
 و سرکوب های خونين دو دهه قبل برای آنها ٦٧ و ٦٠کشتارهای . بودند

امروز عبارت بود تالش برای گرفتن . بود و در پشت سر قرار داشت, تاريخ,
هرنوع . حقوق بديهی زندگی در چارچوب واقعيات جديدی که شکل گرفته بود

، اين خاصيت پلوراليسمي، حتی پلوراليسم به شدت محدود و درونی آخوندي
را دارد که مردم را به نوعی در سپهر خود نگه ميدارد و آنها را وادار ميکند 
به خاطر نيازهای شان، گاه بطور روزمره در مدرسه و اداره و دانشگاه، به 

، يا هرچه خود تفسير ميکنند ,بد وخوب,، يا ,بد و بدتر, انتخاب و گزينش بين 
صله زمين و آسمان بين دولت و مردم را اين خواه ناخواه آن فا. دست بزنند

که در استبداد يک پارچه هست و مردم را بکلی نسبت به تفاوت های درون 
  . رژيم بی اعتنا ميکند، می کاهد

اين مساله ای است که بسياری از مبارزان نسل های پيش و بويژه آنها که به 
. قرار ميدهنداجبار ازاقامت در کشور خود محروم شده اند کمتر مورد توجه 

آنها نمی خواستند رژيم را ذره ذره اصالح کنند، ميخواستند آنرا ذره ذره نفی 
نه به خاطر اعتماد به رژيم، بلکه به خاطر اعتماد به خودشان، نه به . کنند

خاطر فرمانبری از رژيم، بلکه به خاطر نافرمانی از آن، به خاطر شرايطی که 
رژيم در , اندرونی,ه استفاده از پلوراليسم در آن بار آمدند، به خاطر عادت ب

آنها . جنگ و گريزشان با استبداد و خفقان، به به پای صندوق ها رفتند
وای اگر تقلب بشه، ,:ميدانستند با يک رژيم متقلب روبرويند و شعار ميدادند

و بر پايه اعتماد به نفس شان بود که ميخواستند رژيم به . ,ايران قيامت ميشه
وقتی . زی در چارچوب قوانين قرون وسطايی خود احترام بگذاردقانون با

رژيم اين اعتماد به نفس آنها را به مسخره گرفت، و مقررات بازی خود را 
آن خشم و ناباوری که اين جوانان نشان . بهم زد، آنها از خشم به جوش آمدند

 بود دادند، به خاطر باور به صداقت رژيم نبود، به خاطراحساس توهين شدگی
از به هم زدن قراردادی که به گمان آنها بين يک دولت بد و شهروندان 
اسيرش امضا شده بود تا عليرغم عدم رضايت شان از حکومت تالش خود را 

و اين خشمی بود منشاء . به مبارزه در چارچوب قوانين آنها محدود کنند
 انگشت خود را گرفته از احترام و باوربه خود، و چه زيبا و توانا بود، آنوقت

  , !، قيامت شد؟!تقلب شد؟, :روی رژيم بلند کردند
چهره رژيمی که به بنا . حاال اين نسل چهره ديگری از رژيم را می بيند

برماهيت خود به هيچ قراردادی نميتواند متعهد بماند وهيچ نوع حق و قانونی 
به ائتالف را نميتواند محترم بداند و جز از طريق جرزدن، دروغ گفتن، خيانت 

چهره ای که نسل . ها و حمله درنده خويانه به معترضين نميتواند سر پا بماند
  .  ديده بودند٦٧ و ٦٠های به خون کشيده شده در 

رژيم آن نسل ها را در دريای خون غرق کرد تا به گمان خود مقاومت های 
 و آتی در برابر خود را از توان انسجام و برخورداری از رهبری محروم کند
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 سال ٢٠,تصور ميکند اگر همان چهره را به نسل جديد نشان بدهد، ميتواند 
  .اما اشتباه ميکند, .ديگر را هم عمر رژيم را تضمين کند

اوال آن نسل ها به داليل متعدد که جای بحث آن ها اينجا نيست، نه فقط ازنظر 
 نظامی بلکه ازنظر سياسی شکست خوردند، اما اينجا اين رژيم است که

قاعده سياست اين است که از . ضربات سياسی مهلکی را متحمل شده است
درون يک شکست وقتی ميتوان به جلو راه بازکرد که عقب نشينی مناسبی را 
سازمان داد، اما اينجا رژيم راه عقب نشينی را برخود بسته می بيند و 
  . پيشروی در سرکوب هم به بحران همه جانبه آن دامن ميزند

ديم پاکسازی مبارزان نسل های سابق نه تنها مانع شکل گيری جنبشی ثانيا،دي
تازه نشد، بلکه نسلی جديد پا به راه گذاشت که جنبشی پرتوان را به راه 

نسلی که نفی و مبارزه با سی سال ستمگری را برپايه تجارب . انداخته است
 را بطور خود آزمود، جنگ و گريز مداوم با استبداد در چم و خم قوانين نظام

  . روزمره تجربه کرد و از تمامی منافذ آن برای گرفتن حق خود بهره جست
عبور از ,و ناگهان در قيام دو هفته ای خود يک شبه ره صد ساله پيمود و 

زيرا با گفتمان اصالح طلبی به ميدان آمد و با گلوله پاسخ . را متحقق کرد, خط
  . گرفت

ياس ملي، و در ابعاد ميليونی رادستکم نبايد اين دو قيام دو هفته ای در مق
با . اين تجربه عظيم فعالين، کادرها و رهبران خود را می آفريند. گرفت

شکارشرکت کنندگان در . شرايطی که هست سرکوب نميتواند مانع آن شود
جنبش و کنشگران توسط دستگاه امنيت رژيم بيشتر آدم را به ياد نشانه گيری 

توسط ارتش آمريکا در عراق، بعد از پيروزی , Targeted,ها ی هدفمند 
رژيم نمی . نظامی و شکست سياسی می اندازد که هميشه غلط هدف می گرفت

تواند رهبران و کادرهای جنبش در راه را بشناسد، نه برای آنکه آنها خود را 
مخفی کرده اند، بلکه به خاطر آنکه مبارزان، کنشگران و رهبران جديد 

اهند روئيد که گويا به نحوی نمادين از دهان او بيرون ازخون سينه ندا خو
  . جهيد و به فريادی تبديل شد که همه جهان آن را شنيد

رهبران جديد در قاب تظاهرات خيابانی و قيام جوانان عليه تقلب در زمانی 
مشخص منجمد نشده اند که رژيم بتواند آنها را در سايت سپاه پاسداران به 

آنها در .  ,bring 'em on, :شيوه جرج بوش بگويدنمايش بگذارد و به 
گستره تمام جامعه ايران و در دل مقاومت و مبارزه ای جای دارند که در 
کارخانه ها، مدارس، دانشگاه ها، بيمارستان ها و خانه ها برای احقاق حق 
  . جاری است و با جنبش جديد راه برای اعتالی آن گشوده شده است

  
تخار را دارند که جرقه های جنبش جديد را برافروزند، جوانانی که اين اف

استفاده ازمبارزه قانونی را، کاربرد : توانايی ها بسيار رابه نمايش گذاشته اند
وسايل ارتباطی مدرن را، ظرافت های استفاده از تمايز بين تاکتيک و 
 استراتژی را و آنها به همه، به رژيم، به جهانيان، به خود، و به نسل های
پيشين خود نشان دادند توانايی و شجاعت برپای خود ايستادن را دارند و وقتی 
مستقل برپا ميخيزند همه قدرت ها، اعم از داخلی و خارجی در مقابل آنها 

  . کوچک می نمايد
. حاال خود رژيم آنها را مجبور کرده گفتمان انقالب را بياموزند و بياموزند

ين سی سال توسط نيروهای گوناگون القاء گفتمان انقالب برخالف آنچه در ا
شده است به محدود کردن مبارزه در خيابان، به کاربرد غيرالزامی خشونت، 
به صرفنظر کردن از همه اشکال مسالمت آميز و قانونی مبارزه، به بی 

بلکه بيش و . اعتنايی از هر اصالح جزيی در زندگی مردم اطالق نمی شود
.  گستراندن مبارزه در قاعده و بويژه در اعماقپيش ازهرچيز عبارت است از

آنجا که اکثريت مردم زندگی و کار ميکنند، يا به عبارت بهتر توسط ستمگران 
آنجاست منبعی که قيام مردم را . از زندگی شايسته و کار محروم ميشوند

ميتواند به انقالب فراگير تبديل کند، معترضان را از محاصره نيروهای امنيتی 
د، مبارزه را از شکلی به شکل ديگر تبديل کرده و وسايل استمرار آن را برهان

  . فراهم کند
گفتمان انقالب همچنان به آنها يادخواهد داد عليرغم اهميت مبارزات قانونی و 
مبارزه برای اصالحات و عليرغم اهميت دنيای ديژيتالی نوين و چهره سازی 

 بی حفاظ در مقابل دشمن گذاشت های ويژه آن، نميتوان همه نيروهای خود را
تا هر وقت ميخواهد آنها را به زنجير بکشد ، به گلوله ببندد يا زير شکنجه در 

تلفيق مبارزه علنی و مخفی در چارچوب رژيم ها ددمنش . هم بشکند
سرکوبگر ضرورتی اصت که از گفتمان انقالب جدانيست و هزينه های مبارزه 

  . را کم ميکند نه زياد
م از مبارزه دالورانه نسل تازه بسيار آموخت، نسل جدی نيز بايد از نسل قدي

مبارزه نسلی که در خون غرق شد و از خاوران بر ميراث خود نظاره ميکند 
جنبش به راه افتاده است، رژيم مثل گراززخم خورده به خود می . بياموزد

انی که اما از طوف. پيچد و شاخش را به هرجا که دم دستش ميرسد فرو ميکند
در جنبش اعماق سنگر بگيريم، . افق خبر آن را ميدهد غافل مانده است

غافلگيرش کرده و قايق سوراخ سوراخ شده اش را در فرصت مناسب غرق 
   ١٣٨٨ تير ١٨ . کنيم

.................................................  

! تير باشکوه١٨  
نه .  جوان و پير و ميانسال.همه آمده اند.  تير١٨چه صالبتی دارد اين 

در هفت هشت . فقط در يک خيابان؛ که اينبار آموخته اند از روزهای پيش
سکوتی در کار . نقطه مرکزی تهران تظاهرات های توده ای بر پاست

بعضی ها  اهللا اکبر می گويند اما به سرعت . همه شعار می دهند. نيست
مرکز .  جانشينش می شود!دولت کودتا استعفا استعفا! مرگ بر ديکتاتور

جمعيت . پارک دانشجو:  انقالب است–درگيری ها چهارراه ولی عصر 
متمرکز و فشرده است و گاردهای ضد شورش با گازاشک آور و باتوم 

جمعيت مرتب از پياده رو به . چهره ها خونين است. يورش می برند
 دو هفته ماشين ها مثل. خيابان و خيابان به پياده رو جا به جا می شود

باز هم مشت ها در آسمان است . بوق های ممتد. پيش همه بوق می زنند
موج مردم از همه خيابان . و  دو انگشت به نشانه پيروزی و همبستگی

اينبار شعار . های اصلی به سمت ميدان انقالب و دانشگاه سرازير است
  : همه می خوانند۵٧طوالنی جديدی را به سبک دوران انقالب 

کشتی جوانان وطن / خاک وطن را ويرانه کردی/ خائن آواره گردیمحمود 
  !مــــرگ بــر تــــو.... مرگ بر تو! مرگ بر تو..... آه و واويال

گاز اشک آور مثل نقل و نبات بر جمعيت می بارد ولی باور نکردنی است 
فقط فورا . حال هيچکس به هم نمی خورد. انگار همه عادت کرده اند

بعضی ها دود سيگار را به چشم کنار دستی می .  کنندآتشی روشن می
از پايين گارد . در تقاطع بلوار کشاورز و خيابان کارگر هستيم. فرستند

از . شعار گويان به سمت باال می دويم. ويژه به سمت ما هجوم می برد
طرف خيابان فاطمی جمعيت فشرده ای به ما ملحق می شوند و دوباره به 

  !ما همه با هم هستيم! تنرسين! نترسين: گرديم با شعارسمت پايين بر می 
از بقيه جاها هم هنوز خبری در . خبری از تيراندازی در اين قسمت نيست

خشمگين و . در صف اول! چقدر مادر! چقدر دختر. اين مورد نرسيده
اينبارلباس . دوباره به سمت ما هجوم می برند! شاداب و الهام بخش

اند ولی تعدادشان نسبت به روزهای قبل کمتر شخصی ها را هم آورده 
است و مشخص است که تحت تاثير افشاگری های اين سه هفته در مورد 

به بعضی از اينها لباس فرم سپاه پوشانده اند . جنايت های بسيجی هاست
حاال با تعداد زياد و با موتور به جمعيت حمله . که منظمتر به نظر بيايند

وارد بازارچه جنب پارک الله می شوند که راه در چند صد نفری . می برند
همراه با چند نفر از روی نرده ها و سيم . رو ندارد و آنجا گير می افتند

مقصد خيابان اميرآباد . خاردار می پريم و وارد محوطه پارک می شويم
دارند از نبش فاطمی خيابان را می بندند که جمعيت اميرآباد به . است

نبش کوچه ای که ندا . اميرآباد غلغله است.  نپيوندندجمعيت اطراف پارک
در آنجا جان باخت، جمعيت ايستاده اند و شعار مرگ بر ديکتاتور می 

 سال دارد با خوشحالی می گويد ديگر ٨٠پيرمردی که می گويد . دهند
ببين اينهمه جمعيت ولی . اينها رفتنی اند. همه آمده اند. کسی نمی ترسد
انتقام خون !  عمامه به سر هم در ميانمان نيست يک۵٧بر عکس سال 

  .راست می گويد! ندا را اين مردم می گيرند
ضعف و شکنندگی رژيم را دريافته . مردم وضعيترا خوب درک کرده اند

محکمتر و . پير و جوان شعار می دهند. ديگر هيچکس نمی ترسد. اند
نشسته است خودرويی که در آن خانواده ای . مصممتر از سه هفته پيش

و بوق ممتد می زنند به آهستگی به سمت شمال خيابان اميرآباد در حرکت 
باز هم می : پسر خانواده سرش را بيرون آورده و به مردم می گويد. است

! نمی بينيد که اينها اسلحه دارند! خواهيد مسالمت آميز مبارزه کنيد
نها عکس ت!! خواهرش هم با شعار مرگ بر ديکتاتور همراهيش می کند

  .العمل من تکرار شعار با آنان و باال بردن مشت است
امشب . خود را سريعا به اينترنت می رسانم و اين گزارش را می نويسم

زخمی ها و . شعارها بر بام ها غوغا خواهد کرد. خيلی داغ خواهد بود
هنوز هوا تاريک نشده، ايست های بازرسی را . دستگيری ها هم کم نيست

به خيال خود . کنار گسترده اند با بسيجی های يونيفرم پوشدر گوشه و 
! می خواهند ارعاب کنند و به مردم حالی کنند که وضع فوق العاده است

اين هزاران هزار مردمند که امروز با حضور قدرتمند خود !! چه حماقتی
از بقيه شهرها هنوز ! در خيابان ها به رژيم حالی کردند که هوا پس است

 تير امسال در تهران، يک واقعه به ١٨ولی بدون شک . رمخبری ندا
گزارش   ■.بدون شک. شدت تاثيرگذار بر روند تحوالت جاری خواهد بود

  ١٣٨٨تير  18-ارسالی برای نشريه دانشجويی بذر 

................................................. 
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   تير ١٨در دهمين سالگرد 
  ی را آزادی فوری زندانيان سياس

  !به حکومت اسالمی تحميل کنيم
 

، دانشجويان ١٣٨٧ده سال پيش، پنج شنبه هفدهم تير ماه سال 
در اعتراض به توقيف روزنامه سالم و در دفاع از آزادی بيان و 

مامورين . قلم، در خيابان کارگر شمالی دست به تظاهرات زدند
 امنيتی و نيروهای موسوم به لباس شخصی حکومت -انتظامی 

اسالمی، در نيمه شب جمعه هجدهم تير ماه، به خوابگاه 
در آن شب ظلمت، تعداد بی شماری . دانشجويان يورش بردند

دانشجو مضروب و مجروح شدند و به خوابگاه ها وسايل شخصی 
عزت ابراهيم نژاد نيز در آن . دانشجويان خسارات زيادی وارد شد

  .شب کشته شد
ها در و بستن دانشگاه» نگیانقالب فره«پس از حرکت ارتجاعی 

 تير اولين حرکت اعتراضی گسترده ١٨، واقعه ١٣۵٩سال 
خواهی جنبش دانشجويی عليه جريان آزادی. دانشجويان بود

های حکومتی  تير صف خود را از جناح١٨حکومت اسالمی که از 
هايی، جدا کرد و در اين ده سال، با پشت سر گذاشتن فراز و نشيب

های موثری برداشته طلبی گامواهی و برابریخدر جهت آزادی
  .است

 آذر، به يک روز مهم اعتراضی ١۶چون هجدهم تير ماه، هم
 آذر ١۶مامورين حکومت نظامی شاه در . دانشجويان شهرت يافت

 به دانشگاه يورش بردند و سه دانشجو را به قتل رساندند ١٣٣٢
ه کوی  تير نيز مامورين حکومت اسالمی با حمله ب١٨و در 

شمار خود دانشگاه تهران، ورق ديگری را به کارنامه جنايات بی
 .عليه بشريت افزودند

اعتراض دانشجويان به دنبال واقعه هجده تير، که به اعتراض 
شش روزه دانشجويان معروف شد، نقطه عطف مهمی در تاريخ 
مبارزات جنبش دانشجويی بوده است اگرچه اين مبارزه نابرابر 

اما مبارزات دانشجويان هرگز پايان نيافت و در شکست خورد 
  . های ايران ادامه دارداشکال مختلف در سراسر دانشگاه

امسال دانشجويان و مردم آزاده در شرايطی به استقبال هيجده تير 
های روند که حرکت عظيم مردم ايران در سه هفته اخير، کاخمی

ای و  خامنهظلم و ستم سران حکومت اسالمی و در راس آن علی
در اين سه هفته اخير، . احمدی نژاد را به لرزه درآورده است
اند، صدها زخمی و بيش بيش از صد تن جان خود را از دست داده

چنان اعتراضات عمومی مردم اند، اما هماز هزار نفر زندانی شده
باين ترتيب، سران حکومت اسالمی . به اشکال مختلف ادامه دارد

ی نه تنها در نزد اکثريت مردم ايران، بلکه در نزد بيش از هر زمان
-کش محسوب میکش و آزادیافکار عمومی مردم جهان نيز آدم

  .شوند
 تير نيز فرصتی است تا بار ديگر حکومت اسالمی و نيروها و ١٨

ها و مطالبات های سرکوبگر آن را وادار کرد تا به خواستدستگاه
ی زندانيان سياسی و به ويژه بر حق مردم گردن بگذارد و با آزاد

دستگيرشدگان اخير، آزادی بيان، انديشه، تجمع و ديگر حقوق و 
شک تنها با بی. های فردی و جمعی را به رسميت بشناسدآزادی

مبارزه متحدانه و همبسته دانشجويان، زنان، کارگران، 
نگاران، وبالگ نويسان، هنرمندان و مردم نويسندگان، روزنامه

توان به سانسور وا ختناق، رعب و وحشت، ظلم و ستم آزاده می
  .حکومت اسالمی پايان داد
داشت سالروز ، ضمن گرامی)در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 دانشجويان، از مبارزه همبسته و متحدانه ٧٨مبارزه هيجده تير 
مان بر عليه حکومت ها با مبارزات اخير مردم آزاده جامعهآن

 درجه يک آزادی بيان و انديشه و تشکل و اسالمی که دشمن
کند و همواره برای تغيير وضع تجمع است، حمايت و پشتيبانی می

  .کوشدموجود به نفع مردم آزاده می
  

  )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران
 ١٣٨٨هفدهم تير ماه 

...........................................  

  !هشدار
   سياسی سابقنامه تعدادی از زندانيان

   به مجامع بين المللی
 خرداد تا به امروز هزاران نفر در تهران ٢٢» کودتای انتخاباتی«از آغاز 

تعداد . و شهرهای ديگر ايران بازداشت و يا به قهر ناپديد شده اند
بازداشتی ها چنان زياد است که غير از زندان های رسمی و بازداشتگاه 

ها را در زير زمين وزارت کشور و های مخفی و موقتی تعدادی از آن
خانواده های بازداشت . همچنين در کمپی در اطراف تهران جاداده اند
بازداشتها و ناپديد کردن . شدگان در بی خبری و نگرانی بسر می برند

انسانها به قهر، توسط سپاه پاسداران، نيروهای بسيج و زير نظر وزارت 
دان اوين، که به وزارت  زن٢٠٩اطالعات و شبکه مخوف دادستانی 
گزارشها حاکی است که شکنجه . اطالعات وصل است، صورت می گيرد

در زندانها برای گرفتن اطالعات و وادار ساختن زندانی به اعترافهای 
سانسور کامل . ديکته شده و پروژه اعتراف گيری گسترش يافته است

  . ای مانع از انتشار همه ی فجايع است رسانه
ت و دستگاه قضائی جمهوری اسالمی با اعترافات اجباری وزارت اطالعا

و ايجاد سناريوهائی از پيش تعيين شده، قصد دارند مسئوليت جنايتهای 
 امنيتی و لباس شخصی ها در خيابانها و نيز حمله به -نيروهای انتظامی

 خرداد و ضرب و شتم و ٢٤کوی دانشگاه تهران و شيراز در صبحگاه 
بيم آن می رود که . ه بازداشت شدگان اخير نسبت دهندقتل دانشجويان را ب

اين شيوه های رسوا ضمن ايجاد رعب و وحشت در بين مردم به 
خطر اعدامهای . اعدامهای سياسی و سرکوب خشن در جامعه بيانجامد

  .سياسی جدی است
 در زندانهای ايران رخ داد، هنوز بر جامعه ٦٠زخم فجايعی که در دهه 

ما، زندانيان سياسی سابق عميقا نگران تکرار آن فجايع . سنگينی می کند
ما بر پايه تجربه های تلخ مان می دانيم که شکنجه و اعدام چه . هستيم

اثرات ويرانگری به لحاظ جسمی و روانی بر شکنجه شدگان، خانواده 
ما شاهد شکنجه های . هاشان و همچنين بر کل جامعه به جا می گذارد

ازجويان و شکنجه گران برای وادار ساختن زندانيان وحشتناکی بوديم که ب
به توبه و انکار عقايدشان و همچنين مجبور کردن آنها به اعترافات 

  . ساختگی بکار می بردند
ما ضمن هشدار به محافل دفاع از حقوق انسانی و ابراز نگرانی نسبت به 

اسی در گان خواهان آن هستيم که کليه زندانيان سي خطر جانی بازداشت شد
درخواست ما . ايران بی قيد و شرط آزاد شوند و شکنجه و اعدام لغو گردد

به ويژه متوجه نهادهای حقوق بشر بين المللی و سازمان ملل است که با 
امکانات و اختيارات خود مانع جنايتهائی گردند که هم اکنون در زندانهای 

  . ايران در حال وقوع است
بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل می خواهيم ما همصدا با ديگران ازآقای 

که تا دير نشده نماينده ويژه ای برای بازديد از زندانها به ايران اعزام 
  .دارد

 شورای - آقای بان کی مون دبير کل سازمان ملل متحد: رونوشت به
 ديده بان حقوق  - سازمان عفو بين الملل  -حقوق بشر سازمان ملل متحد

 کمپين بين المللی -ن المللی جوامع دفاع از حقوق بشر فدراسيون بي -بشر
  .حقوق بشر در ايران

اين اسامی را .  نفر از زندانيان سياسی سابق ايران١١٦امضاء 
.ميتوانيد در سايت خبری انديشه مالحظه نمائيد  

............................................. 
  مواد مخدراعدام جوانان دستگير شده با نام فروشندگان

هم اکنون از تهران با تماس تلفنی خبر دادند رژيم دست به اعدام 
فروشندگان مواد مخدر زده است که   جوانان دستگير شده ای با نام

اعتراض های  اين جوانان ندامت نامه امضا نمی کنند و  در زندانها
 ماموران رژيم خيابانی خود را پذيرفته و در زندانها روبروی

از مقامات مسئول جهانی بخواهيم  تا از  اعدام  ايستادگی ميکنند
. ومتجاوز جلوگيری کنند  جوانان دستگير شده  بنام دزد و قاچاقچی

اين خبر از شخص موثقی که فرزند برادرش در تظاهرات دستگير 
تمنا داريم . و جزو اعدام شده های دو روز پيش است داده شد  شده

از اعدامهای بيشتر جوانان  به همه  ر مهم را برای جلوگيریاين خب
برسد تا  مردم جهان آگاهی دهيد تا بگوش مسئولين موثر بين المللی

 . از سايت گزارشگران.کاری بکنند
………………………………………….  
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  "ويتنام اوباما : " پاکستان 
 يونس پارسا بناب

 در آمد
نسبتا جامعی درباره خيلی از تحليلگران بويژه چپ ، که اطالعات 

استراتژی جهانی دولت آمريکا در آغاز زمامداری باراک اوباما دارند ، 
خود از يک سو و به جهت " محبوبيت " معتقدند که اوباما به خاطر حفظ 

چرخش در سياست آمريکا از سوی ديگر ، باالخره و بتدريج نيروهای 
. خليه خواهد کرد نظامی آمريکا را از خاک عراق در هيجده ماه آينده ت

نظام جهانی ) متابوليسم ( ولی او به خاطر نفوذ نظاميگری در تار و پود 
سرمايه ، با توسعه ماجراجوئی های نظامی در افغانستان ، جنگ های 

حمله نظامی آمريکا . ساخت آمريکا را به پاکستان نيز گسترش خواهد داد 
 و سپس در جريان  آغاز کرد٢٠٠١به افغانستان را رژيم بوش در سال 

" تروريستی "  به بهانه تخريب و اضمحالل پايگاه های ٢٠٠٨سال 
اما اکنون به . هواپيماهای بی خلبان آمريکائی را به داخل پاکستان فرستاد 

جستجو و نابودی " نظر می رسد که اين اوباما است که می خواهد در 
نظامی را آغاز به خاک پاکستان حمله " تروريست های القاعده و طالبان 

به نظر اين تحليلگران خيلی احتمال دارد که در دوره رياست . کند 
پاشنه آشيل " جمهوری اوباما اين مداخالت نظامی باالخره پاکستان را به 

علل نظاميگری های . تبديل سازد " ويتنام اوباما " و يا حتی بدتر به " 
يکا را بايد در متن آمريکا در پاکستان و عواقب ناشی از سياست های آمر

موقعيت ژئوپوليتيکی پاکستان در شبه قاره هند و آسيای جنوبی بويژه در 
مجاورت قرار گرفتن آن کشور در سرحدات غرب چين ، مورد بررسی 

در اين نوشتار بعد از بررسی تاريخ تحول موقعيت ژئوپوليتيکی . قرار داد 
در " يه تروريسم نبرد جهانی عل" پاکستان، به چند وچون کاذب بودن 

  . ارتباط با واقعيات تاريخی عينی و زمينی در پاکستان می پردازيم 
  موقعيت ژئوپوليتيکی پاکستان

و بالفاصله بعد از استقالل کشورهای شبه قاره " جنگ سرد " در طول 
، هيئت حاکمه ...) هندوستان ، پاکستان ، بوتان ، سيری النکا و( هند 

اهای نظامی تحت رهبری افسران طرفداران آمريکا با حمايت از کودت
باعث الغای حاکميت ملی ) ايوب خان ، يحيی خان و ضياء الحق ( آمريکا 

، نابودی نهادهای مدنی و تضعيف نقش قانون و نتيجتا قطع پروسه 
سکوالريسم و جايگزينی آنها با مقررات نظامی آميخته با قوانين دينی و 

 ، حذف ١٩۶٠ و دهه ١٩۵٠ه دوم دهه در نيم. مذهبی در پاکستان گشت 
فعاليت های دموکراتيک و سکوالر اقشار مختلف مردم و تحکيم 
نظاميگری در ارگان های دولتی پاکستان در خدمت منافع و اهداف 

که مصادف با ازدياد فعل و ( سياست های خارجی آمريکا در اين دوره 
در اين . رار گرفت ق) انفعاالت مربوط به جنگ سرد در شبه قاره هند بود 
جلوگيری از نفوذ و " دوره آمريکا با تشبث و توسل به بهانه هائی مثل 

و نيز جلوگيری از نفوذ و اشاعه انديشه " گسترش شوروی و کمونيسم 
و مواضع ضد امپرياليستی کشورهای عضو " کنفرانس باندونگ " های 

کستانی به در ميان روشنفکران و دولتمردان پا" جنبش غير متعهدها " 
تالش افتاد که با استقرار دولت های کمپرادور نظامی ، فعاليت ها و 

با . سرويس های مخفی اطالعاتی خود را در آن کشور گسترش دهد 
سرنگونی دولت علی بوتو و آغاز ديکتاتوری  ( ١٩٧٧ ژوئيه ۵کودتای 

آمريکا موفق شد که کشور پاکستان را که از يک موقعيت ) ضياء الحق 
پوليتيکی کم نظيری برخوردار بوده است ، بطور کامل به حوزه نفوذ ژئو

بدون شک پاکستان . خود در شبه قاره هند و آسيای جنوبی ملحق سازد 
ولی . از موقعيت ژئوپوليتيکی مهمی در زمان جنگ سرد برخوردار بود 

بعد از پايان جنگ سرد و فروپاشی شوروی و اعالم استقالل کشورهای 
ی که همجوار پاکستان هستند،  اهميت ژئوپوليتيکی پاکستان آسيای مرکز

برخالف ادعاهای دولتمردان کابينه اوباما ،هدف آمريکا از . افزايش يافت 
ازدياد و تشديد عمليات نظامی عليه پاکستان در ماه های آغازين سال 

طالبان ها و القاعده " تضعيف ، سرکوب و شکست "  به هيچوجه ٢٠٠٩
را در آن کشور " بزرگترين مسئله "  آنها هسته اصلی که به زعم( 

طبق نظر آنهائی که با پاکستان آشنائی داشته و . نيست ) تشکيل می دهند 
 اجتماعی پاکستان صاحب نظر هستند ، –در مورد صورتبندی اقتصادی 

بزرگترين مسئله در پاکستان فقر مزمن و فراگير و پی آمدهای منبعث از 
در واقع ، . است ...  سوء تغذيه بويژه بين کودکان وآن مثل گرسنگی ،

هدف آمريکا اعمال هژمونی کامل خود بر اين کشور است که در پروژه 
جهانی نظام سرمايه از اهميت ژئوپوليتيکی و استراتژيکی بی نظيری 

بعضی از جنبه های گوناگون موقعيت پاکستان و اهميت . برخوردار است 
  : از سوق الجيشی آن عبارتند 

 ميليون نفر جمعيت پنجمين کشور پر جمعيت جهان ١٧۵ پاکستان با – ١
. و در ضمن ، دومين کشور پر جمعيت مسلمان نشين محسوب می شود 

مردم پاکستان که به مليت ها و اتنيک های متعدد فرهنگی و زبانی تعلق 
که ( دارند ، به خاطر قرار گرفتن کشورشان در تقاطع استراتژيکی 

ای خاورميانه ، آسيای مرکزی ، آسيای جنوبی و چين را بهم کشوره
، دارای رشته های فرهنگی ، زبانی و تاريخی مشترک ) متصل می سازد 

  . با مليت های ساکن آن کشورها می باشند 
 برای انتقال و صدور نفت و گاز طبيعی از کشورهای آسيای مرکزی – ٢

به ... ) بکستان وقزاقستان ، از: جمهوری های سابق شوروی ( 
تنها راه مناسب استفاده از بنادر مهم ... کشورهای اروپا ، ژاپن و

می ) واقع در سواحل دريای عرب و اقيانوس هند ( پاکستان چون کراچی 
  . باشد 

 پاکستان به عنوان بخشی از آسيای جنوبی در مجاورت سرحد شمال – ٣
" هدف نهائی " هی در که نقطه گر" تحديد چين . " غربی چين قرار دارد 

پروژه جهانی آمريکاست ، بدون سلطه بالمنازع آمريکا بر پاکستان امکان 
بر اساس اين ويژگی ها و مالحظات استراتژيکی و . پذير نخواهد گشت 

ژئوپوليتيکی است که تسلط بر پاکستان بخصوص در دوره پس از جنگ 
"  ساختن سرد به يک مهره مهم در محاسبات معماران پروژه جهانی

" حياط خلوت " تبديل مناطق استراتژيکی جهان به " ( دکترين مونرو 
در دوره جنگ سرد با اينکه آمريکا با . تبديل گشته است ) آمريکا 

 و اعمال رژيم های ديکتاتوری ايوب خان و سپس ١٩۵٨کودتای نظامی 
" و " کنفرانس باندونگ " يحيی خان از الحاق پاکستان به حلقه های 

جلوگيری کرد ، ولی بعد از کودتای ژوئيه " بش کشورهای غير متعهد جن
 علی بوتو و استقرار ديکتاتوری – عليه دولت سکوالر و قانونی ١٩٧٧
) و متعاقبا اعدام بوتو توسط کودتاچيان (  مذهبی ضياء الحق –نظامی 

بود که پاکستان بی وقفه به سمت روند جايگزينی قوانين نظامی و شرعی 
گرايانه پيش رفت و به پايگاه اصلی آمريکا در آسيای جنوبی و مرز بنياد

اشاره گذرا به مشخصه های دولت سکوالر . شمال غربی چين تبديل گشت 
و ملی ذوالفقار علی بوتو دقيقا نشان خواهد داد که چرا آمريکا به کودتای 

  . نظامی عليه آن دولت متوسل گشت 
  ويژگی های دولت ذوالفقار علی بوتو

 ١٩٧۴- ١٩٧٧( در دوره زمامداری علی بوتو که نزديک به چهار سال 
طول کشيد ، دولت سکوالر و غير نظامی با تاکيد بر اصل حاکميت ملی ) 

در امور خارجی ، اقتصاد ملی را ارتقاء داده و " غير متعهد " و سياست 
از نفوذ شرکت های فراملی کشورهای مرکز در اقتصاد و اوضاع اجتماعی 

که از حمايت " حزب مردم پاکستان . " فرهنگی پاکستان جلوگيری کرد و 
اکثريت حوزه های انتخاباتی برخوردار بود ، دست به اصالحات در داخل 

" کشور و توسعه و گسترش روابط نزديک با کشورهای فعال درون 
بوتو . در گستره سياست خارجی خود زد " جنبش کشورهای غير متعهد 

از همان اوان فعاليت های سياسی خود به عنوان وزير رهبر حزب مردم 
 ، در همبستگی با اصول و ١٩۶٠امور خارجه در سال های آغازين دهه 

و رهبران فعال کشورهای عضو جنبش " کنفرانس باندونگ " آرمان های 
در مقابل " غير متعهد " غير متعهدها خواستار سياست خارجه مستقل و 

او بعد از رسيدن به نخست وزيری . روی بود ابرقدرت های آمريکا و شو
حزب مردم "  برنامه ملی سازی صنايع کليدی را با حمايت ١٩٧۴در سال 

اين امر باعث گشت که نفوذ شرکت های . به مرحله اجرا گذاشت " 
فراملی متعلق به آمريکا و کشورهای اروپای غربی به اندازه قابل توجهی 

ت اجتماعی و سياست های ملی کردن اصالحا. در پاکستان کمتر گردد 
و " موازنه منفی " صنايع از يک سو و تعقيب و ترويج انديشه های 

امتناع از دادن امتيازات به ( سياست های غير متعهد در سياست خارجی 
از سوی ديگر شرايط را برای کودتای ضياء الحق ) دولت های مقتدر 

  خت  آماده سا١٩٧٧تحت حمايت و عنايت آمريکا در 
  پی آمدهای منبعث از کودتا

 ، ساختارهای نسبتا دموکراتيک دولتی از ١٩٧٧در پی کودتای نظامی 
بين رفتند و پروسه های مشروطه طلبی ، تجددطلبی و سکوالريسم قطع 
شد و قوانين نظامی و شريعت اسالمی تحت ديکتاتوری ژنرال محمود 

. ، اعمال گرديد  به رياست جمهوری رسيد ١٩٧٨ضياء الحق که در سال 
در دوره حاکميت ديکتاتوری ضياء الحق ملی سازی ها همراه با اصالحات 

اعالم گرديد " ) ملی زدائی ( " ارضی دوره زمامداری علی بوتو معکوس 
 ) ١٩٨٨ – ١٩٧٨( رژيم ضياء الحق که عمر آن نزديک به ده سال . 

 حکومت )سکوالر ( طول کشيد ، با حمايت واشنگتن ساختارهای عرفی 
بوتو را تضعيف کرده و انديشه ها و قوانين بنيادگرائی اسالمی را جانشين 

در اين ده سال خشونت و سرکوب از طرف حاکمين در . آنها ساخت 
" عرصه مسائل داخلی و باز کردن درهای اقتصاد پاکستان به روی هجوم 
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جهانی نئوليبرالی با نظارت صندوق بين المللی پول و بانک " بازار آزاد 
استخوان بندی اقتصاد نسبتا ملی پاکستان را نابود ساخته ، بدهی های 
خارجی را افزايش داده و نابرابری و تنگدستی در بين اقشار مختلف مردم 

در اين دوره پاکستان که از طريق فراملی های بويژه . را گسترش داد 
ادور تبديل کامال به يک مهره کمپر" سيا " آمريکائی و مامورين عاليرتبه 

شده بود ، نقش کليدی در سياست جهانی آمريکا که می خواست دولت 
  .شوروی را درگير عمليات نظامی در افغانستان سازد ، ايفاء کرد 

  شوروی در باتالق جنگ
درگير " جنگ سرد " به عقيده بخش قابل مالحظه ای از مورخين سياسی 

پروژه سياسی و ساختن شوروی در باتالق جنگ افغانستان بخشی از 
بود که در سال های رياست جمهوری جيمی کارتر در " سيا " پنهانی 

در ارتباط با پيشبرد .  به مورد اجرا گذاشته شد ١٩٧۶- ١٩٧٨سال های 
اين پروژه ، پاکستان نقش کليدی در جريانات سياسی افغانستان در سال 

جنگ سرد در اين نقش بعد از پايان . های آخر دوره جنگ سرد ايفاء کرد 
عمليات مخفی سيا پهنه های وسيع تری چون آسيای مرکزی و خاورميانه 

بعضی از مورخين سياسی دوره جنگ سرد قويا . را نيز در بر گرفت 
 عليه دولت علی بوتو و استقرار حاکميت ١٩٧٧اعتقاد دارند که کودتای 

 در "سيا " ضد ملی ضياءالحق در واقع مقدمه ای بر آغاز پروژه پنهان 
 بوده توضيح ١٩٧٩کشيدن شوروی به باتالق نظامی افغانستان در سال 

طی قيامی " حزب دموکراتيک مردم افغانستان "  ، ١٩٧٨اينکه در آوريل 
قدرت را در دست ) رئيس جمهور افغانستان ( بر ضد محمد داوود خان 

دست به " حزب دموکراتيک " بالفاصله بعد از تسخير قدرت ، . گرفت 
ات ارضی ، گسترش آموزش و پرورش و برنامه های بهداشتی اصالح

حزب " پيروزی . زده ، به زنان حق رای داده و از حقوق آنان دفاع کرد 
که همواره در کمپ احزاب طرفدار دولت و حزب " دموکراتيک مردم 

کمونيست اتحاد جماهير شوروی قرار داشت ، برای اولين بار يک کشور 
تيکی و سوق الجيشی را در آسيای جنوبی در حوزه کليدی از نظر ژئوپولي

در افغانستان از " سيا " بالفاصله عمليات مخفی . نفوذ شوروی قرار داد 
. به دو منظور به مورد اجرا گذاشته شد " اخته شده " طريق پاکستان 

آمريکا می خواست با تضعيف و نابودی حزب حاکم در افغانستان بتدريج 
ات نظامی در آن کشور ساخته و به قول زبيک شوروی را درگير عملي

رئيس شورای امنيت ملی آمريکا در دوره رياست جمهوری ( بريژينسکی 
دوم اينکه . تبديل سازد " ويتنام شوروی " ، افغانستان را به ) کارتر 

هيئت حاکمه آمريکا در تالش بود که از نفوذ شوروی به ديگر کشورهای 
بر اين اساس حمايت . جلوگيری کند ) نستان از طريق افغا( آسيای جنوبی 

از گروه ها و دسته های اسالمی از طريق پاکستان برای نابودی " سيا " 
دولت سکوالر افغانستان بويژه بعد از مداخله نظامی شوروی در آن کشور 

بر مبنی منابع موثق ، جنگ پنهانی آمريکا در افغانستان و . شدت يافت 
در دوران رياست " سکوی پرش "  عنوان استفاده از پاکستان به

 ٢۴در ( جمهوری کارتر و حتی ماه ها پيش از مداخله نظامی شوروی 
 ( ١٩٧٩ ژوئيه ٣شايان توجه است که در . آغاز گشت  ) ١٩٧٩دسامبر 

، کارتر )  ماه پيش از مداخله نظامی شوروی در افغانستان ٧نزديک به 
ی برای حمايت از مجاهدين و اولين دستور العمل رسمی کمک های پنهان

سال ها بعد ، . ديگر نيروهای مخالف دولت افغانستان را امضاء کرد 
در : گفت " نوول آبزرواتوار " بريژينسکی در مصاحبه خود با نشريه 

به رئيس جمهوری خاطر نشان کردم که  ) ١٩٧٩ ژوئيه ٣( همان روز 
رابرت .  ساخت اين حمايت ، ارتش شوروی را وادار به مداخله خواهد

که در حال حاضر وزير دفاع در کابينه اوباما است و آن زمان ( گيتس 
در خاطرات خود که اخيرا منتشر ) بود " سيا " معاون رئيس سازمان 

شده است ، اشاره می کند که سرويس های اطالعاتی آمريکا مستقيما از 
لقه های شوروی درگير ايجاد و هدايت ح" تهاجم " آغاز و حتی پيش از 

کمک رسانی به گروه های شبه نظامی مجاهدين و ديگر گروه های 
اين کمک های وسيع و گسترده نظامی از . مخالف دولت افغانستان بودند 

" سازمان اطالعاتی پاکستان " طريق نهادهای دولتی پاکستان مشخصا 
بعد از سرنگونی دولت " سازمان اطالعاتی پاکستان . " انجام می پذيرفت 

قرار " سيا " لی بوتو و استحکام قدر قدرتی ضياءالحق تحت کنترل ع
.  هزار نفر رسيد ١۵٠ تعداد کارمندان آن به ١٩٨٠گرفته و در سال 

ترکيب کارمندان و کارکنان اين سازمان مخوف متشکل از افسران نظامی 
ضد ملی ، بوروکرات ها و ماموران مخفی و خبرچين ها بودند که زندگی 

م هم افغانستان و هم پاکستان تباه کرده و آنها را از داشتن حق را بر مرد
نيم نگاهی . حاکميت ملی و تعيين سرنوشت تاکنون محروم ساخته اند 

تاريخی به فعاليت های اين سازمان به روشنی نشان می دهد که جنب و 
جوش اخير مردم پاکستان در جهت احيای يک دولت سکوالر ، 

اسب " که به عنوان ( دون نابودی اين سازمان دموکراتيک و با ثبات ب

کاخ سفيد نه تنها در پاکستان و افغانستان بلکه در جمهوری " تراوای 
با ) های سابق آسيای مرکزی به نفع نظام جهانی سرمايه عمل می کند 

شکست روبرو گشته و دوباره جو دلسردی ، ياس و حرمان را بويژه در 
  . رد بين روشنفکران ببار خواهد آو

  فعاليت های سازمان اطالعات پاکستان در سی سال گذشته
، عمليات سازمان اطالعات  ) ١٩٧٩ – ٢٠٠٩(در سی سال گذشته 

نقش کليدی و مرکزی در " سيا " پاکستان به عنوان سازمان مرتبط با 
تدارکات و حمايت  از شبه نظاميان مجاهد در افغانستان در آخرين دهه 

در پاکستان و هندوستان و کشورهای آسيای دوره جنگ سرد و سپس 
در دوره بعد از پايان جنگ سرد ... ) تاجيکستان ، ازبکستان و( مرکزی 

بررسی اين عمليات به روشنی نشان می دهد که انديشه ها و . داشته اند 
فعاليت های بنيادگرائی های متنوع و متعدد دينی و مذهبی بر خالف 

فداران نظام جهانی سرمايه ، عمدتا ادعاهای پست مدرنيست ها و طر
منبعث از پی آمدهای شکاف براندازانه حرکت سرمايه در فاز فعلی جهانی 

در اينجا فعاليت های سازمان . شدن در دوره بعد از پايان جنگ سرد است 
اطالعات پاکستان به عنوان يک محمل و نهاد مخوف و مجهز و رابطه آن 

، و افراد " سيا " لتی آمريکا منجمله در سی سال گذشته با نهادهای دو
در : شاخص و معروفی مثل رابرت گيتس را مورد بررسی قرار می دهيم 

 شروع گشت ، سازمان اطالعات به ١٩٨٠جنگ افغانستان که در سال 
ماموريت يافت که برای گسترش مجاهدين افغانستان " سيا " نمايندگی از 

ه زمانی که نزديک به ده سال در يک بره. گردد " سربازگيری " درگير 
 ٣۵سازمان اطالعات موفق شد که  ) ١٩٩٢ تا ١٩٨٢از ( طول کشيد 

و حتی از هندوستان و ( هزار نفر از کشورهای اسالمی و آفريقائی 
تحت مراقبت . را سربازگيری کرده و به خدمت خود در آورد ) سريالنکا 

 که – پاکستان در) حوزوی ( و سرپرستی سازمان اطالعات مدرسه های 
 –توسط موسسات خيريه دولت سعودی مورد حمايت مالی قرار داشتند 

تقويت شدند و سپس در دهه " تبيين و تثبيت ارزش های اسالمی " برای 
" کمونيستی " بعد از فروپاشی شوروی و سقوط دولت  ( ١٩٩٠

 "اين اردوگاه ها تبديل به . در افغانستان نيز داير گشتند ) افغانستان 
برای تربيت و پرورش مجاهدين و ديگر گروه " دانشگاه های مجازی 

گشتند ) که ضد کمونيست و ضد نيروهای سکوالر بودند ( های اسالم گرا 
اهدافی " سيا " آموزش های پارتيزانی تحت حمايت سازمان اطالعات و . 

ارسال مهمات . چون ترور و بمب گذاری خودروها را شامل می شد 
دوگاه های آموزشی شورشيان مجاهد که در ايالت شمال نظامی به ار

غربی پاکستان در مجاورت مرز افغانستان زندگی می کردند از بندر 
شايان ذکر است که در . کراچی واقع در جنوب پاکستان صورت می گرفت 

) سپهبد فضل الحق (  ، فرماندار ايالت شمال غربی پاکستان ١٩٨٠دهه 
با حمايت سازمان اطالعات ( خانه هروئين را اجازه تاسيس صدها تصفيه 

در آن سال ها کاميون هائی در حال که از . در اين ايالت صادر کرد ) 
را برای مجاهدين حمل می کردند ، پس " سيا " کراچی ، اسلحه و مهمات 

باز می ) شمال غربی ( از تخليه مهمات ، با باری از هروئين از اين ايالت 
ين کاميون ها با در دست داشتن مجوزها و نامه های رانندگان ا. گشتند 

سازمان اطالعات از هر گونه جست و جو و بازرسی پليس در امان بودند 
امروز همين قاچاقچيان هروئين انحصار کنترل بر ترياک افغانستان را به . 

خود اختصاص داده و به بزرگترين منبع توزيع ترياک در جهان تبديل شده 
  . اند 

  يم ريگان در ترويج بنيادگرائینقش رژ
حمايت پنهانی سيا از مجاهدين افغان در پاکستان و سپس در افغانستان در 

هدف و منظور نهائی . زمان رياست جمهوری رانلد ريگان بيشتر گشت 
رزمندگان آزادی " و " جهاد " هيئت حاکمه آمريکا در گسترش حمايت از 

چيزی به غير  ) ١٩٨١ – ١٩٩١: دهه آخر جنگ سرد ( در آن دوره " 
" امپراطوری پليد " از يک ضربه محکم بر شوروی در جهت نابودی آن 

پروژه تسلط کامل بر پاکستان بعد از فروپاشی شوروی و پايان . نبود 
جنگ سرد توسط کاخ سفيد نه تنها قطع نگرديد بلکه اين دفعه پاکستان از 

يشبرد هدف نهائی در جهت پ" دکترين مونرو " نظر معماران گسترش 
نقش کليدی تری از نظر ژئوپوليتيکی پيدا " تحديد چين " آمريکا يعنی 

در رسيدن به هدف های خود هم در عصر جنگ سرد و هم در دوره . کرد 
بعد از جنگ سرد آمريکا به حمايت خود از مجاهدين افغان و ديگر گروه 

 اين حمايت ها اهم. های بنيادگرا در افغانستان و پاکستان ادامه داد 
 آموزش و پرورش اعضاء و رهبران گروه های – ١: عبارت بودند از 

بنيادگرا مثل اسامه بن الدن با همکاری دولتمردان عربستان سعودی تحت 
 – ٢ ) . ١٩٩٢ – ١٩٨٢بويژه در دهه ( رهبری شاهزاده ترکی الفيصل 

ن از حمايت از ژنرال ضياءالحق در برقراری شريعت اسالمی در پاکستا
 صدور بخشنامه شماره – ٣ . ١٩٨۴طريق يک رفراندوم قالبی در سال 
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از طرف رانلد  ) ١۶۶بخشنامه تصميم راهبردی امنيت ملی  ( ١۶۶
افغانی در " تسريع کمک های نظامی پنهان به مجاهدين " ريگان مبنی بر 

 برپائی و اداره مدارس دينی و مذهبی در – ۴ . ١٩٨۵پاکستان در سال 
 شمال پاکستان توسط اعضای فرقه وهابيون عربستان سعودی و اياالت

سيا " کشورهای حاشيه خليج فارس عمدتا با سرمايه گذاری های پنهان 
 هزار تن در سال ۵٠ ارسال اسلحه و مهمات جنگی نزديک به – ۵" . 

 . ١٩٨٧ تا ١٩٨٣به مجاهدين و ديگر گروه های اسالم گرا در سال های 
موزش و تلقينات مذهبی به منظور اطمينان از تضعيف  پيشبرد روند آ– ۶

آژانس " و حذف نهادهای سکوالر در پاکستان و افغانستان از طريق 
 تعليم و – ٧ . ١٩٩١ – ١٩٨۵در سال های " توسعه بين المللی آمريکا 

تربيت کودکان در افغانستان و شمال غربی پاکستان با استفاده از کتاب 
 اوماها با هزينه آژانس توسعه بين المللی –کا های چاپ دانشگاه نبراس

 ٨ ) ١٩٩١ – ١٩٨۵در سال های ( به زبان های فارسی دری و پشتون 
آژانس "  ميليون دالر برای برنامه های آموزشی توسط ۵١ صرف –

به " سيا " کمک های  . ١٩٩۴ تا ١٩٨۴در سال های " توسعه 
هوری رانلد ريگان ادامه نيروهای بنيادگرا بعد از پايان دوره رياست جم

پسر ( يافت و معماران عمليات پنهانی حمايت در دوره رژيم جورج بوش 
 ، نقش کليدی تر و ٢٠٠١ سپتامبر ١١و بعد از جريانات مرموز ) 

. بعهده گرفتند " جنگ عليه تروريسم " برجسته ای در پروژه جهانی 
( ورج بوش بسياری از نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفيد در دوره ج

مسئوالن عاليرتبه دوران رياست جمهوری ريگان  ) ٢٠٠٠ – ٢٠٠٨
يکی از اين نومحافظه کاران که نقش مهمی در پيشبرد سياست . بودند 

قائم مقام وزير امور ( آمريکا در پاکستان ايفاء کرد ، ريچارد آرميتاژ 
 ٢٠٠٠ – ٢٠٠۴در دوره اول رژيم بوش در سال های ) خارجه آمريکا 

آرميتاژ در دوران ريگان بعنوان معاون وزير دفاع در بخش برجسته . د بو
 دولت آمريکا مبنی بر تقويت و تداوم ١۶٣ای در پياده ساختن بخشنامه 

در همين زمان ، پال ولفوويتز در . با ارتش و سازمان اطالعات داشت 
وزارت خارجه آمريکا متصدی يک هيئتی متشکل از افراد سرشناس 

اين گروه در .  جمله فرانسيس فوکوياما و زلمای خليل زاد بود نئوکان از
ايجاد و تدارک زمينه فکری مبتنی بر حمايت بيشتر آمريکا از گروه ها و 
سازمان های بنيادگرای اسالمی چون القاعده ، طالبان های افغانستان و 

رابرت گيتس که بعدها وزير دفاع بوش . پاکستان نقش و مشارکت داشت 
نيز وزير دفاع در کابينه اوباما است ، در آن  ) ٢٠٠٩(حال حاضر و در 

نقش کليدی در توسعه و ترويج " سيا " زمان به عنوان معاون رئيس 
گيتس همراه ريچارد . بنيادگرائی اسالمی در پاکستان و افغانستان داشت 

آرميتاژ در ارتباط تنگاتنگ با سرهنگ آليور نورث ، همگی در پيشبرد 
که بعدها از طرف ايرانيان ضد رژيم جمهوری "  کنترا –ايران " عمليات 

عمليات . معروف گشت ، دست داشتند " ايران گيت " اسالمی به اسم 
 کنترا بطور قابل توجهی با جريان حمايت های پنهان گروه های –ايران 

اين گروه از . اسالمگرا در پاکستان و افغانستان گره خورده بود 
 تحت رهبری بوش پسر قوه ٢٠٠١ که بعدا در آغاز دهه نئوکانهای جوان

را قبضه کردند ، در آن دوره با تهيه و فروش ) کاخ سفيد ( اجرائيه 
به منظور ( سالح و مهمات ديگر جنگی به رژيم جمهوری اسالمی 
توانستند با ) برافروخته نگهداشتن جنگ خانمانسوز ايران و عراق 

نقالب مردم نيکاراگوئه تحت رهبری حمايت مالی نيروهای ضد کنترا ا
ساندينيست ها را سرکوب ساخته و نيز به حمايت مالی و نظامی و 
آموزشی خود از گروه های اسالمگرا در پاکستان و افغانستان ادامه دهند 

به عبارت ديگر ، نئوکان ها به دنبال ارسال و تحويل موشک های ضد . 
 اسالمی ، سود فروش آنها تانک و ديگر مهمات جنگی به رژيم جمهوری

عمدتا در کشورهای اروپائی و خليج ( را به حساب های بانکی ثبت شده 
واريز ساخته و سپس اين پول های هنگفت را جهت تامين هزينه ) فارس 

در ) کنتراها ( های نيروهای شبه فاشيستی و شبه نظامی ضد انقالب 
انستان مصرف می نيکاراگوئه و مجاهدين اسالمگرا در پاکستان و افغ

به غير " سيا " قابل توجه است که در سی سال گذشته سازمان . کردند 
از کمک به شبه نظاميان اسالمگرا و ديگر نيروهای بنيادگرا در 
کشورهای پاکستان و افغانستان ، در ترويج کشت ترياک  وتجارت 
ی هروئين دقيقا مثل ترويج و اشاعه انديشه ها و فعاليت های بنيادگرائ

نقش مهمی در پاکستان و افغانستان ايفاء کرده است که حائز اهميت می 
  .باشد 
  در ترويج تجارت مواد مخدر" سيا " نقش 

پيشينه ترويج کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان و پاکستان به نحو 
تنگاتنگی با فعاليت های مخفی سيا در زمينه های سياسی و نظامی در آن 

و تهاجم نظامی  ( ١٩٧٠تا اواخر دهه . شته است کشورها ارتباط دا
( کشت و توليد ترياک در افغانستان و پاکستان ) شوروی به افغانستان 

برخالف ادعای دولتمردان و نخبگان رسانه های گروهی جاری در آمريکا 
محدود به بازارهای کوچک محلی در بخشی از اياالت مرزی اين دو ) 

ناد موجود ، توليد محلی هروئين اصال کشور بود و طبق مدارک و اس
ولی بالفاصله بعد از مداخله نظامی شوروی به افغانستان . وجود نداشت 

ويتنام " و تصميم هيئت حاکمه آمريکا مبنی بر تبديل افغانستان به 
با حمايت و عنايت نئوکان های " سيا " مامورين عاليرتبه " شوروی 

رخارجه آمريکا با آغاز عمليات جوان در وزارت خانه های دفاع و امو
مخفی نظامی خود در طی دو سال سرحدات افغانستان و پاکستان را تبديل 

در پناه حمايت و . به عمده ترين توليد کننده هروئين در دنيا ساختند 
حفاظت سيا ، مامورين سازمان اطالعات با کمک بخشی از ارتشيان 

 مرزهای افغانستان ئين را درعاليرتبه پاکستان آزمايشگاه های متعدد هرو
و پاکستان بويژه در ايالت های شمال غربی و پشتون نشين پاکستان ، تاسيس 

، " واشنگتن پست "  روزنامه ١٩٩٠ ماه مه سال ١۴در شماره . کردند 
 که نيمی از –گلبدين حکمتيار يکی از رهبران اسالمگرای افغانستان را 

 يکی – را از طريق پاکستان دريافت کرد تسليحات ارسالی آمريکا به افغانستان
با اينکه آن زمان شکايات و . از بزرگترين توليد کنندگان هروئين معرفی کرد 

اعتراضاتی درباره خشونت و جنايات حکمتيار و نقش او در قاچاق هروئين 
خود با وی " غير قابل انتقاد " به اتحاد " سيا " جريان داشت ، با اين همه 

تا آنجا که نگارنده اطالع دارد رابطه . بی پروا از وی حمايت کرد ادامه داد و 
و يا با حلقه های مشخص سيا بعد از پايان جنگ " سيا " نزديک حکمتيار با 

افغانستان ادامه يافت " کمونيست " سرد و شکست و سقوط دولت سکوالر و 
وئين امروز افغانستان طبق مدارک موجود به عمده ترين تامين کننده هر. 

 در صد ٩٠بازارهای اروپا و آمريکا تبديل گشته و تقريبا تنها منبع نزديک به 
( طبق گزارش ميشل چوسودوفسکی . هروئين فروخته شده در تمام دنيا است 

 درصد بازار هروئين ۶٠، ) استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اوتاوا در کانادا 
لت شمال غربی پاکستان قرار آمريکا در اختيار مافيای قاچاق هروئين از ايا

رونق بيشتری  ) ٢٠٠١- ٢٠٠٨( دارد و اين تجارت در هفت سال گذشته 
از هنگام تجاوز و حمله نظامی آمريکا به افغانستان ، توليد . يافته است 

 تن در سال ۶١٠٠ به ٢٠٠١ تن در سال ١٨۵ برابر رشد از ٣٣ترياک با 
دوماه و نيم بعد  ( ٢٠٠٢ سال در واقع از آغاز.  ميالدی رسيده است ٢٠٠۶

به اين سو سطح زير کشت ترياک در  ) ٢٠٠١از حمله نظامی در نوامبر 
 افغانستان منبع و تامين ٢٠٠٧در سال .  برابر رشد يافته است ٢١افغانستان 

سود حاصل از .  در صد منابع جهانی هروئين شناخته شد ٩٣کننده حدود 
 ٢٠٠۶در سال )  ارزش خرده فروشی برحسب( تجارت مواد مخدر افغانستان 

 ميليارد دالر تخمين رده می شود که بخش قابل توجهی از ١٩٠متجاوز از 
با نگاهی به گذشته فعاليت های . تجارت جهانی مواد مخدر را در بر می گيرد 

سيا در افغانستان و پاکستان می توان گفت که تالش آمريکا در جهت استقرار 
که در اتصال  کشورهای نفت خيز آسيای ( غانستان کامل هژمونی خود بر اف

به رواج سرسام آور ) مرکزی به کشور پاکستان ، نقش کليدی بازی می کند 
نظامی سازی پاکستان و . کشت ترياک و توليد هروئين از آن جان بخشيد 

 که به استقرار ديکتاتوری پرويز مشرف منجر شد نيز رابطه ١٩٩٩کودتای 
ويج کشت ترياک و توليد هروئين در افغانستان و پاکستان ای تنگاتنگ با تر

  . داشت 
  جمع بندی ها

 حمايت همه جانبه آمريکا از رژيم های نظامی پاکستان و تاسيس گروه – ١
 با ١٩٨٠در افغانستان در دهه ) بنيادگرا ( های متعدد شبه نظامی اسالمگرا 

ازمان سيا تعبيه و بوسيله س" ويتنام شوروی " هدف تبديل افغانستان به 
  .تنظيم گشت 

 ترويج انديشه های بنيادگرا در بين مردم افغانستان ، تضعيف و نابودی – ٢
دولت های سکوالر در پاکستان و افغانستان و اشاعه کشت ترياک و تجارت 

در اين کشورها در خدمت هدف استراتژيکی ) عمدتا هروئين ( مواد مخدر 
  . رد در منطقه آسيای جنوبی بودند آمريکا در دهه آخر دوره جنگ س

 حمايت سيا از گروه های بنيادگرا مثل حزب اسالمی افغانستان ، طالبان – ٣
ها و القاعده و تقويت نظاميان و سازمان اطالعاتی در پاکستان بهيچ وجه بعد 

و سکوالر " کمونيست " از فروپاشی ، پايان جنگ سرد و سرنگونی دولت 
  . ان قطع نگرديد و بلکه گسترش يافت نجيب اهللا در افغانست

 هيئت حاکمه آمريکا بويژه جناح نئوکان ها ، بعد از پايان دوره جنگ – ۴
) خطر شوروی و کمونيسم ( سرد در فقدان و نبود يک دشمن خارجی 

که هميشه جزء ( بالفاصله به فکر طرح و تنظيم يک دشمن خارجی جديد 
کار عمومی برای پيشبرد جنگ های جدايی ناپذير تبليغات برای تحريک اف

  . افتادند ) است " ساخت آمريکا " خانمانسوز 
يک ساختار " تروريسم بين المللی "  اين دشمن خارجی جديد يعنی – ۵

بطور ساده بايد گفت که آمريکا در عين حال . پيچيده ، بغرنج و مرموز است 
براه انداخته است " عليه تروريسم جهانی " که يک تبليغات بی نهايت بزرگی 

عمدتا بنيادگرا و ضد سکوالر و ضد ( به رشد و نمو سازمان های تروريستی 
در فرهنگ سياسی معماران . نيز بطور مخفيانه کمک می کند ) کمونيست 

بنا نهادن تروريسم " ) دکترين مونرو " جهانی ساختن ( پروژه جهانی آمريکا 
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" رای مشروعيت بخشيدن به و حمايت پنهانی از تروريست های گوناگون ب
  . امری ضروری است " جنگ عليه تروريسم 

 بررسی چند وچون استفاده نئوکان ها از گروه های تروريستی متعلق به – ۶
 سپتامير ١١از هنگام وقوع حادثه مرموز " ابزار اطالعاتی " خود عنوان 

 يکی از ويژگی های بسيار مهم نوع.  به اين سو حائز اهميت است ٢٠٠١
" سيا " با سازمان " تروريست " رابطه بين سازمان های متعدد اسالم گرای 

اين است که آنها بايد از نقشی که در صحنه شطرنج سياست ژئوپليتيکی جهان 
سيا " در تحليل نهائی اين . به نيابت از آمريکا بازی می کنند ، بی خبر بمانند 

گروه ها و ( جای آنها و ديگر سازمان های اطالعاتی آمريکاست که به " 
  " . می انديشند ) " جنبش های بنيادگرا 

 به غير از تهيه و تنظيم مسائل اطالعاتی وظيفه ديگر گروه های – ٧
جذب پشتيبانی اقشار مختلف مردم در " سيا " اسالمگرای تاسيس شده توسط 
منظور پنهان از اين ماموريت شکاف اندازی . کشورهای مسلمان نشين است 

مليت ها و پيروان اديان و مذاهب متنوع در کشورهای خاورميانه ، آسيای بين 
هدف از اين . است ) در افغانستان ، پاکستان و هندوستان ( مرکزی و جنوبی 

برنامه محدود کردن و تحت کنترل درآوردن مقاومت های سکوالر و 
می آمريکا را به چالش " هدف نهائی " دموکراتيک گسترده است که نيات و 

  . طلبد 
 فعاليت های و عمليات بنيادگرايان دينی و مذهبی در کشورهای مسلمان – ٨

نشين بويژه در افغانستان و پاکستان شرايط ذهنی و اجتماعی را در جهت 
. پذيرش دشمن خارجی جديد بين بخش قابل توجهی از مردم آماده می سازند 

 در حلقه های متعلق به جناح )حداقل تاکنون ( احتماال اين امر بزرگترين ترفند 
های طرفدار جنگ در آمريکا است زيرا بدون وجود يک دشمن ، جنگی نيز 

  . وجود نخواهد داشت 
 هيئت حاکمه آمريکا بايد دشمنی برای خود بسازد تا بتواند بدين وسيله – ٩

ماجراجوئی ها، دخالت ها و گسترش نظامی مداوم خود را در سراسر جهان 
در دوره " ) خطر کمونيسم ( " وجود يک دشمن خارجی . د مشروع جلوه ده

در دوره " ) تروريسم بين المللی ( " و وجود دشمن خارجی " جنگ سرد " 
 که ظاهرا –بعد از جنگ سرد برای توجيه يک طرح و نقشه نظامی و تهاجمی 

جهاد " ، " لشگر طيبه " ، " جماعت اسالمی " ، " القاعده " و بخشا در 
  امری ضروری است که - و طالبان های افغانستان و پاکستان است "اسالمی 

  . در تاروپود ميليتاريسم نظام جهانی سرمايه قرار دارد 
"  وجود يک دشمن خارجی در شرايط امروز جهان اين توهم را که – ١٠

واقعی و حقيقی است ، در اذعان عمومی مردم در " جنگ سرد عليه تروريسم 
تقويت اين توهم که توسط رسانه . ت و تثبيت می سازد آغاز هر جنگ تقوي

در اذعان مردم دامن زده می شود ، دخالت " گوش به فرمان " های گروهی 
اصل دفاع " و مبتنی بر " انسان دوستانه " های نظامی را به عنوان عمليات 

اين امر همچنين به . و غيره مشروع جلوه داده و گسترش می دهد " از خود 
و گفتمان هائی " پايان تاريخ " ، " تالقی تمدن ها "  توهماتی مثل اشتعال
در بين اقشار مختلف مردم رواج ! ) آلترناتيوی وجود ندارد " ( تينا " چون 

و استراتژی های اقتصادی و سياسی " هدف نهائی " در حالی که . می دهد 
ق جنگ های گسترده تر در منطقه سو" نظام جهانی سرمايه پشت پرده 

الجيشی و بزرگ خاورميانه و شبه قاره هند بخصوص پاکستان ، پنهان می 
در بخش نتيجه گيری بطور مختصر توضيح به نقش و موقعيت . مانند 

  . پاکستان در پروژه جهانی آمريکا می پردازيم 
  نتيجه گيری

" از ديدگاه تاريخی ، پاکستان در شصت سال گذشته نقش اساسی در پيشبرد 
در واقع پاکستان به خاطر موقعيت . آمريکا ايفاء کرده است " هدف نهائی 

ژئوپليتيکی خود به عنوان کشوری که مناطق خاورميانه ، آسيای مرکزی و 
آسيای جنوبی را بهم متصل می سازد ، در محاسبات معماران پروژه جهانی 
نظام نقش کليدی محسوب شده و نمايانگر قطب فعاليت های جهان سياست 

دون ترديد ، هيئت حاکمه آمريکا بدون تسلط کامل بر پاکستان نمی ب. است 
و نتيجتا استقرار " تحديد چين " تواند در پيشبرد هدف نهائی خود يعنی 

پاکستان با افغانستان ، ايران ، هندوستان . هژمونی بر کره خاکی کامياب گردد 
در اجرای اين کشور در سی سال گذشته . و چين دارای مرزهای طوالنی است 

عمليات نظامی آمريکا و مفاد نقشه های جنگی و مداخالت نظامی پنتاگون از 
موقعيت برجسته ای بهره مند بوده و در دوره های ديکتاتوری های نظامی 

  ضياءالحق
و سپس پرويز مشرف نقش خود را به عنوان پايگاه آموزشی تشکيالت 

يه چين در شين جان که عل) مورد حمايت آمريکا ( بنيادگرايان اسالمی 
، عليه هندوستان در کشمير ، عليه ) ايالت شمال غربی چين ( 

( و عليه ايران ) از طريق ايالت شمال غربی پشتون نشين ( افغانستان 
مشغول فعاليت هستند ، بنحو نمايانی ) از طريق بلوچستان پاکستان 

در " يا س" امروزه تقويت جايگاه بنيادگرايان توسط . ايفاء کرده است 
آن منطقه از جهان نه تنها به جناح های مختلف درون هيئت حاکمه 

فرصت ) که در درون کابينه اوباما مشغول رقابت با هم هستند ( آمريکا 
خود تبديل " نيابتی " داده که پاکستان را به جوالنگاه درگيری های 

" سازند بلکه اين احتمال را بوجود آورده است که پاکستان به عنوان 

آمريکا در جهت پيشبرد هدف نهائی آمريکا ، تحديد چين " سکوی پرش 
فغل و انفعاالت و اشتعال تضادهای سياسی . ، مورد استفاده قرار گيرد 

 روياروئی بخشی از ارتش –و نظامی در شش ماه گذشته در پاکستان 
پاکستان با بنيادگرايان از يک سو و همکاری بخش ديگری از ارتش 

( امورين عاليرتبه امنيتی سازمان اطالعات پاکستان با آنها همراه با م
از سوی ديگر و ازدياد مداخالت نظامی ) بويژه با طالبان های پاکستان 

 نشان می دهد که –و سياسی آمريکا در امور داخلی پاکستان 
آنان با نظام " نيابتی " بنيادگرايان و نظاميان در پاکستان و رابطه 

 بی ثباتی و آشفتگی در پاکستان گشته و شرايط جهانی سرمايه سبب
اگر . گسترش جنگ از افغانستان، آن کشور را آماده ساخته است 

بنيادگرايان و متحدين آنها در ارتش و سازمان امنيت و اطالعات 
طی يک کودتای نظامی دولت نيمه " سيا " پاکستان نتوانند با کمک 

تبيين و " نگون ساخته و  گيالنی را سر–سکوالر و قانونی زرداری 
را جايگزين آن دولت سازند ، در آن صورت " تثبيت شريعت اسالمی 

خطرناکترين " بعيد نيست که اوباما به بهانه اينکه مرزهای پاکستان 
در افغانستان را به " ساخت آمريکا " جنگ " منطقه در جهان است 

ز تحليلگران پاکستان گسترش داده و به پيش بينی و آينده نگری برخی ا
در سال های آينده ياد می " ويتنام اوباما " که از پاکستان به عنوان 

  . کنند ، مهر تائيد بزند 
  منابع و مآخذ

گلوبال " ، در سايت " برهم زدن ثبات در پاکستان " ميشل چوسودوفسکی ، 
   .  ٢٠٠٧ دسامبر ٣٠، " ريسرچ 

در " سيا " همدستی  سال ۴٠: عواقب مواد مخدر "  آلفرد مک کوی ، – ٢
   ١٩٩٧ اوت ١، " گلوبال ريسرچ " در سايت " تجارت داروهای مخدر

جايگاه و اهميت کشورهای فلسطين و پاکستان "   يونس پارسا بناب ، -  ٣
، چاپ واشنگتن ، سال " ايرانيان " ، در نشريه " در پروژه جهانی آمريکا 

   ) . ١٣٨٧ خرداد ١٧جمعه  ( ٣٧٨دوازدهم ، شماره 
   . ٢٠٠٧، نيويورک " براندازی "   استيون کينزر ، - ۴
احتمال ارتباط سازمان اطالعات پاکستان با صنعت "  ديپان کار بزجی ، – ۵

   . ١٩٩۴ دسامبر ٢، " اينديا آبزور " ، در نشريه " مواد مخدر 
   .٢٠٠٢ مارس ٢٣، " واشنگتن پست "  روزنامه – ۶
 و فروردين ١٣٨٧اسفند  ( ۵۴ماره ، ش" چشم انداز ايران "  نشريه – ٧

١٣٨٨ . (   
، " پاکستان در سر راه پرواز قدر قدرتی آمريکا : دوئل "  علی طارق ، – ٨

   . ٢٠٠٨لندن 
، اول " جنگ اوباما : "  پاکستان –افغانستان "  امانوئل والرستين ، – ٩

  .   در سايت ٢٠٠٩آوريل 
  .٢٠٠٩ آوريل ١۶" واشنگتن پست "  روزنامه – ١٠
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 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rgarraheka@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
   چپ کارگریسايت اتحاد

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.nbulleti-iran.www 
مشخص ميشوند، " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
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