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 بيانيه هيئت اجرايی سازمان
  در باره دستگيری وسيع فعالين زن

  .، نشانه رفته اندکودتاچيان، فعالين جنبش زنان را نيز
تظاهرات ميليونی مردم عليه دولت کودتا و برای دفاع از حق تعيين  

 آغاز شده است، ارکان نظام اسالمی ٨٨ خرداد ٢٣سرنوشت خود، که از 
حضور گسترده و شجاعانه ی زنان در اين جنبش . را لرزانده است

ر اعتراضی، مشت های گره کرده دختران جوان، نبرد دوشادوش شان د
کنار برادران و همسرانشان، مقابله ی دالورانه شان در برابر تعرض 
نيروهای سرکوب، تجمعات مادران داغدار در مراکز گوناگون، اعتراضات 
مادران و همسران دستگيرشده گان، ظرفيت عظيم جنبش زنان کشور را 

جنبشی که با خون ندا آقا سلطان، فاطمه رجب پور و . نشان می دهد
 و انعکاس اين مبارزات از  رانه موسوی، پررنگ تر نيز شدهدخترش و ت

طريق ويوئوها و عکس های مخابره شده، تحسين جهانيان را برانگيخته 
سربازان گمنام امام "اما اين حضور پررنگ و درخشان، خشم . است
اين حافظان استبداد .  را برانگيخته است و پاسداران سياه سرمايه" زمان

غارت سرمايه، در چند هفته ی اخير برای کاهش حضور دينی و تباهی و 
تحسين برانگيز و برای در هم شکستن جنبشی که سه دهه ی تمام عليه 
استبداد دينی و مردساالر جنگيده است، به شکار فعالين جنبش زنان 

   آن ها در روز روشن، شادی صدر، فعال جنبش زنان،. پرداخته است
ان و وکيل مدافع سرشناس کشور را در مدافع برابر حقوقی مردان و زن

 اسناد  خيابان، به زننده ترين شکل ربودند، سپس به خانه اش ريختند و
پيش از اين نيز سارا محبوبی، . و مدارک و کامپيوترش را با خود بردند 

مرجان فياضی، سوگند عليخواه، زهرا توحيدی، مريم ذوالفقار، الهه 
کمالی، زينب پيغمبرزاده، مينو کيامان، ايمانيان، سارا صباغيان، فرناز 

   مريم عامری و محمد مصطفايی را دستگير کرده بودند که تنها شش نفر
عالوه بر اين ها، فعاالنی هم . اخير، تاکنون آزادی خود را بازيافته اند

چون ژيال بنی يعقوب و همسرش بهمن احمدی امويی، کاوه مظفری، 
 فعالی چون مهسا امرآبادی و هنگامه  شيوا نظرآهاری و روزنامه نگاران

  .شهيدی نيز در سياهچال های وزارت اطالعات بسر می برند
دستگيری گسترده فعالين جنبش زنان و شکار زنان و دختران جوان در 

 جنبش اعتراضی مردمی، نه تنها عقب  خيابان ها، در شرايطی که
ود، ننشسته، بلکه هر روز با گام های استوارتری به پيش می ر

نشاندهنده ی هراس پاسداران استبداد، غارتگران سرمايه های مردم، 
 نابرابری زنان با مردان و حافظان سيستم مردساالرانه،  مداحان و مبلغان

. از گسترش ندای آزادی و برابری خواهانه ی جنبش زنان کشور است
ندای آزادی خواهانه ای که سه دهه ی تمام، هم چون آتشفشانی فعال، 

 و برای مهار آن، ده ها نهاد و   داغ کرده ر پای حاکمان مستبد رازي
ارگان و سپاه امر به معروف و نهی از منکر و گشت های ارشاد و 

اما در برابر عظمت اين . خواهران زينت و غيره سازماندهی کرده اند
حال با .  هر بار سرافکنده تر و زبون تر به عقب نشسته اند جنبش،

 که ايجاد کرده اند و با حاکم کردن وضعيت فوق العاده، در شرايط کودتايی
  . صدد هستند انتقام خود از جنبش زنان را بگيرند
 و پاسداران تحجر و  کينه و نفرت حاکمان دين، حافظان سرمايه

واپسگرايی، از جنبش زنان، از آن رو نيز هست که اين جنبش، همواره 
اهانه و برابری طلبانه ی متحد پروپاقرص تمامی جنبش های آزاديخو

حضور پررنگ زنان درحرکت های اعتراضی کارگری . کشور بوده است
برای احقاق حقوق خود؛ در مبارزات دانشجويی؛ در عصيان بر حق 
جوانان؛ در مبارزات خلق های تحت ستم برای کسب حق تعيين سرنوشت، 

درانی زنان و ما. خواب آرام از چشم حاکمان ستمگر و ظالم ربوده است
که نه تنها همدوش خواهران، همسران و فرزندان خود می جنگند، بلکه 
وقتی عزيزی در خون خود در می غلطد و يا به اسارت در می آيد، پرچم 
زرم او را بر دوش می کشند و فرياد آزادی و برابری طلبی خود و او را 

  .به گوش همگان می رسانند
 حاکم است و سرکوب گران در شرايطی که حالت فوق العاده بر کشور

ددمنش، حق تير هم گرفته اند، نبايد گذاشت شکار فعالين جنبش زنان در 
جان فعالين دربند و اسير که در چنگال انتقام جويان . سکوت برگزار شود

سرنوشت ترانه موسوی که . زخم خورده قرار دارند، در خطر جدی است
رفت، بايد زنگ خطری مظلومانه سوزانده شد، و در سکوت از ميان ما 

می .  بايد از هر طريق ممکن، از جان فعالين اسير دفاع کرد .جدی باشد
توان در همبستگی با خانواده های ديگر زندانيان سياسی، جنبش گسترده 
ای برای آزادی تمامی زندانيان سياسی و از جمله فعالين اسير جنبش 

لمللی را به کمک بايد که تمامی مجامع بين ا.  به راه انداخت زنان
می توان . فراخواند و فشار گسترده بين المللی بر دولت کودتا وارد ساخت

از تمامی سازمان های مدافع حقوق زنان در تمامی کشورها، تقاضا کرد 
برای نجات جان فعالين جنبش زنان، از دست انتقام جويان وحشی به 

  .حرکت های مؤثر دست بزنند
 از  شکار زنان و فعالين جنبش زنان،سازمان ما ضمن محکوم کردن 

تمامی حرکت ها و فعاليت هايی که برای دفاع از آزادی دستگير شده گان 
  .جنبش زنان و ديگر زندانيان سياسی صورت می گيرد فعاالنه حمايت می کند
  گسترده باد مبارزه ی متحدانه زنان و مردان برای آزادی و برابری

  ب برابر حقوقی با مردان و رفع ستم جنسیپيروز باد مبارزه زنان برای کس
  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  زنده باد سوسياليسم   -  زنده باد آزادی
  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٢ ـ ١٣٨٨ تيرماه ٣١
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 نبيانيه هيئت اجرايی سازما
  جنبش مادران سرخ

هنگامی که مادر سهراب اعرابی بر سر خاک فرزندش ضجه زد و سپس 
قهرمانانه ايستاد و خطاب به قاتلين سهراب گفت  از آنها نخواهد ترسيد 
وهرگز سکوت نخواهد کرد ؛ هراس از دل مادران داغدار ديگر نيز رخت 

 در اين يک اينک مادران يکی يکی به صحنه می آيند و از آنچه.بربست 
از گريستن در تنهايی و .ماه گذشته بر آنان رفته است سخن می گويند 

 . وحشت و خوف در از دست دادن فرزندان ديگرشان 
تعداد کشته شدگان در تظاهرات  بر اثر اصابت گلوله های ماموران رژيم 

وقتی ماموران . بسيار بيش از آن چيزی است که رژيم اعالم کرده است 
س شخصی به انبوه جمعيت شليک می کنند انتظاری غير از اين بسيج ولبا

اما دولت در هنگام تحويل اجساد از خانواده ها تعهد .  نمی توان داشت
می گيرد که در مورد تاريخ و چگونگی فوت عزيزشان با کسی سخن 
نگويند  و از درج آگهی در روزنامه و زدن حجله در محالت خود داری 

 آمار واقعی تلفات مخفی می ماند و خانواده ها در به اين دليل. کنند 
فرياد شجاعانه مادر سهراب اعرابی . تنهايی و انزوا عزاداری می کنند 

حاال خانواده های کشته شدگان ، درد و .اين معادله رژيم را به هم ريخت 
رنج خود را علنی می کنند ، به ديدار يکديگر می روند،در محالت به 

 شده تبديل می شوند ، ديگر همه آنها را می شناسند، چهره های شناخته
تنهايشان نمی گذارند و برای بزرگداشت و يادبود عزيز از دست رفته شان  

محله ها اينک با خانواده مبارزين در خون تپيده . شمع روشن می کنند 
  .هويت جديدی پيدا می کنند

ی که در اين سازمان ما به اين مادران دلير و مردم فداکار و خونگرم
. دوران سخت و طاقت فرسا آنان را تنها نمی گذارند درود می فرستد

سازمان ما همه مادران داغدار را دعوت می کند تا با پيوستن به جنبش 
در اين هفته شاهد بوديم .مادران عزادار، رژيم را بيش از پيش رسوا کنند 

 بيجار گيالن  ساله از اهالی خشک٢٧که خانواده های مسعود هاشم زاده 
 ساله ،يعقوب ١٧ ساله، ميثم عبادی ١٨ساکن تهران ، محمد کامرانی 

 ساله از روستای عرب نشين البروايه اهواز ساکن تهران در ٢٧البروايه 
کنار خانواده های سهراب اعرابی و ندا آق سلطان  ترس و وحشت ناشی 

  .از ترور رژيم را کنار زده برای مردم صحبت کردند 
هوری اسالمی هم اکنون بيش از هميشه در سطح جهانی رسوا رژيم جم

مبارزه قهرمانانه مردمی که با .شده و در انزوا قرار گرفته شده است 
دست خالی به جنگ دستگاه تا به دندان مسلح اين حکومت رفتند و در 
اين مسير به خاک و خون افتادند در اين رسوا کردن نقشی بسيار مهم 

يم ديگر قادر نيست با دادن شعار های ضد اين رژ.داشته است 
رژيمی . صهيونيستی و ضد امپرياليستی مردم مترقی جهان را فريب دهد 

که به مردم کشور خود رحم نمی کند چگونه می تواند حامی و پشتيبان 
مردم محروم ديگر کشور ها باشد؟شعار های طرفداری از مردم فلسطين و 

در مقابل . برداری های سياسی است لبنان همه توخالی و در جهت بهره
 اتحاد خلق های ايران از عرب و بلوچ -مادران سرخ-جنبش مادران عزا

وآذری و فارس و گيلکی و غيره را در مبارزه عليه رژيم فاشيستی 
ما نيز با همه توان خويش پيام اين . جمهوری اسالمی جشن می گيرد 

  .مادران را در سراسر دنيا منعکس خواهيم کرد 
  درود بر مادران قهرمان عزادار
  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  زنده باد سوسياليسم    - زنده باد آزادی
  )راه کارگر(هيئت اجرايی سازمان کارگران انقالبی ايران

 ١٣٨٨ تير ٣١
………………………………………………………  
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  حمايت از معترضين ايران 
 !بدون دخالت

فراهم  وامان از دمکراسی و صلحجنبش آزاديخواهی ايران فضا را برای دفاع ت
 .تهران شان پن، نورمن سالومون و ريس ارليچ در هتل الله. کرده است
جنبش پرتوان آزاديخواهی در ايران، فضا را برای نيروهای . روشنگری

مستقل، دموکرات، ضدجنگ و صلح طلب جهان مساعد کرده است که به 
در امور کشورهای جای تکيه يک طرفه بر عدم دخالت قدرت های غربی 

بيانيه . ديگر، به حمايت از دموکراسی و حقوق مردم ايران نيز بپردازند
شون پن و دو تن ديگر از نويسندگان مستقل آمريکا در حمايت از 

بيانيه . اعتصاب غذا در مقابل سازمان ملل يکی از تازه ترين نمونه هاست
 در سايت خود اين اتحاد. درج شده است, اتحاد برای ايران,در سايت 

 . تاکيد کرده که از حمله نظامی به ايران حمايت نميکند
 شان پن، راس ميرکريمی و ريس ارليکبيانيه  
طی سفرمان به ايران در سال ) شون پن و ريس ارليک(دو تن از ما 

برخورد مردم .  با تعداد زيادی از ايرانيان معمولی مصاحبه کرديم٢٠٠٥
ريکايی بسيار دوستانه بود ولی از سياست با ما به عنوان شهروندان آم

 ١٠٠٠٠ما از نمازجمعه که . آمريکا عليه کشورشان به شدت بيزار بودند
بعضی از آنها . سر ميدادند ديدن کرديم, مرگ برآمريکا,نفر در آن شعار 

اين تناقض تا . بعدا ما را برای ناهار به خانه های شان دعوت می کردند
 ١٩٧٩ته ترين خيزش خود از زمان انقالب امروز که ايران با برجس

ايرانی ها عليه يک سيستم خودکامه برخاسته اند . روبروست، ادامه دارد
  . ولی خواهان دخالت آمريکا نيستند

بسياری از ايرانيان بر اين باورند که آنها با يک کودتا روبرو شده اند که 
از طريق . بوده انددر آن نيروهای امنيتی و اطالعاتی انتخابات آن ها را ر

خريد آراء و دستکاری هنگام شمارش، محمود احمدی نژادچهارسال ديگر 
  . پست رياست جمهوری خود را تضمين کرد

در ماه ژوئن بيش از يک ميليون ايرانی در خيابان های شهرهای بزرگ 
در تظاهرات خود جوش حاميان مرفه نامزدهای . کشور راه پيمايی کردند

داشتند، ولی هم چنين شمار عظيمی از کارگران، اپوزيسيون شرکت 
کشاورزان، کسبه کوچک و افراد معتقد مذهبی هم در آن ها شرکت 

 سال است از اسالم به عنوان ابزاری برای ٣٠آنها از نظامی که . داشتند
سرکوب اعتصابات کارگري، بی حقی زنان و سرکوب استفاده ميکند به 

 . جان آمده اند
اين اعتراضات مسالمت آميز با سبعيت واکنش نشان داد حکومت ايران به 

[ برخی از گروه های حقوق بشر شمار. و ده ها نفر از مردم را کشت
حکومت تاييد می کند که .  نفر ذکر کرده اند١٠٠را باالی ] کشتگان
 نفر را ٥٠٠ نفر را در سطح کشور دستگير کرده است و حداقل ٢٥٠٠

بيشتر آنها را بدون اتهام گرفته اند . برندهمچنان در بازداشت به سر می 
 . يا به سادگی ناپديد شده اند

در اين حال در واشينگتن برخی از سياستمداران تالش کردند از بحران 
سناتور جان مک کين از پرزيدنت اوباما . برای اهداف خود استفاده کنند

دعای ا. انتقاد کرد که موضع قاطع تری عليه حکومت ايران نگرفته است
مک کين و ساير محافظه کاران مبنی بر حمايت از مردم ايران، در حاليکه 

اين . فقط چند ماه پيش خواهان بمباران اين مردم بودند، مضحک است
 . برای آنها در ميان ايرانيان اعتبار ايجاد نمی کند

پرزيدنت اوباما در رابطه با ايران در برابر گزينه های دشواری قرار 
 اگر او با صدای رسا عليه احمدی نژاد سخن بگويد متهم .گرفته است

اگر کم بگوي، آنوقت . ميشود که در امور داخلی ايران مداخله می کند
دست راستی های آمريکا او را متهم می کنند که برخورد نرمی با احمدی 

 . نژاد دارد
 در واقعيت امر، آمريکا توان کمی برای تاثيرگذاری بر آنچه که اکنون به

و نبايد . يک جنبش عظيم و خودجوش برای تحول تبديل شده است، دارد
سازمان سيا حکومت دموکراتيک دکتر مصدق را . بکند] چنين تالشی[هم 

.  سرنگون کرد و ديکتاتوری شاه را به قدرت بازگرداند١٩٥٣در سال 
دولت بوش تالش کرد حکومت ايران را از طريق تامين بودجه و مسلح 

 . ای اقليت قومی مخالف تهران براندازدکردن گروه ه
دولت آمريکا نه از نظر سياسی و نه از نظر اخالقی نميتواند به ايرانيان 

ايرانيان در حد کمال اين توانايی را دارندکه برای . بگويد چه بکنند
  . خودشان تصميم بگيرند

معترضان . از اين روست که ديپلوماسی شهروندی اهميت زيادی دارد
جون بائز . از حمايت شهروندان عادی آمريکا استقبال می کنندايران 

خود را به زبان فارسی خوانده است که از , ما پيروز خواهيم شد,آهنگ 
 . طريق يوتيوب در جهان پخش شده است

 جوالی به اعتصاب غذا در برابر سازمان ملل ٢٤ تا ٢٢فعاالن ايران بين 
ان ملل بان کی مون يک در نيويورک دست ميزنند تا دبيرکل سازم

ما از شما ميخواهيم در تظاهرات . کميسيون ويژه به ايران ارسال دارد
.  جوالی که در سراسر آمريکا و اروپا برگزار ميشود شرکت کنيد٢٥

. برای همبستگی با ايرانی ها و عليه دخالت آمريکا در ايران برپا خيزيد
  ٢٠٠٩ژوئن ٢٠

  http://www.norcal4iran.org: منبع

 .............................................  
رفسنجانی به سرنوشت : قاسم روانبخش    

 !منتظری دچار می شود 
قاسم روانبخش آخوند يزدی تبار که از شاگردان مشهور مصباح يزدی 

بگان همانطور که نخ: "محسوب می شود در گفت وگو با خبر آنالين گفت
رهبری تاکيد کردند بايد بدانند رفوزه شدن در امتحانات اين مقطع، سقوط 

به همين جهت من پيش بينی می کنم اگر آقای هاشمی به . کامل است
مسيری که در پيش گرفته اند، ادامه دهند به سرنوشت منتظری دچار می 

 نتوانست بلند بايد يادشان باشد منتظری طوری سقوط کرد که ديگر. شوند
  ." هر کسی که از چشم خدا افتاد از چشم ملت هم می افتد. شود

با وجود تبليغات وسيعی که برای جمع کردن : "روانبخش همچنين افزود
مردم در اين نماز جمعه شد، توفيقی نداشتند و اگر نمازگزاران نمی آمدند، 

صاديقی از در واقع اين قضايا که همگی م. حتی زمين چمن هم پر نمی شد
امتحان نخبگان در مقطع تاريخی اخير است، می تواند به عنوان نمونه 
                       ." های روشنی از رفتار و گفتار نخبگان مورد توجه قرار گيرد

  ١٣٨٨ مرداد ١

  ..........................................  
ر درگيری لفظی وزير ارشاد، وزير اطالعات و وزير کا

 نژاد در جلسه هيات دولت با احمدي
به گزارش يک سايت نزديک به حزب کارگزاران، در جلسه چهارشنبه 

نژاد بر معاونت اولی مشايی با وجود دستور  هيات دولت، اصرار احمدي
هرندی شد و  کتبی رهبرانقالب، موجب درگيری لفظی وی با حسين صفار

  . وزير ارشاد جلسه هيات دولت را ترک کرد
نژاد به انتقاد از دخالت برخی مقامات  ر ادامه اين جلسه محمود  احمديد

در کار انتصاب اعضای دولت پرداخته که اين اظهارات با واکنش تعدادی 
از وزرا مواجه شده و وزير اطالعات و وزير کار نيز در اعتراض از 

  . شوند جلسه هيات وزيران خارج مي
ور، خبرنگاران حوزه دولت نيز گفتنی است عالوه بر گزارش سايت مذک

  .ديروز در ساختمان رياست جمهوری شايعاتی را در اين مورد شنيدند
.................................................  

ادامه اعتراضات خانواده های دستگير شدگان در 
 مقابل زندان اوين و دادگاه انقالب

 تيرماه  ٣١ روز بنابه گزارشات فعالين حقوق بشر ودمکراسی در
خانواده های دستگير شدگان اخير در اعتراض به بازداشت ها و به 
بی اطالعی از وضعيت عزيزانشان، در مقابل داده انقالب و زندان 

  .اوين تجمع نمودند
 صبح ٨ نفر از خانواده های دستگر شدگان  از ساعت ١٠٠حدود 

 انتظار اعالم  بعد از ظهر در بيرون و داخل دادگاه انقالب به١٢تا 
ساعت . اسامى عزيزانشان براى تعيين آفالت و آزادى تجمع آردند

براى اآثر . نفر براى تعيين آفالت اعالم شد ٢٥اسامى ٩:٣٥
 ميليونى صادر شده آه براى اين ١٠دستگير شده ها قرار آفالت 
 فيش حقوقى تهيه آنند اآثرا براى ٣-٢مبلغ آفالت ، خانواده ها بايد 

حقوقى مشكل دارند و مجبور مى شوند براى آزادى تهيه فيش 
عزيزانشان سند منزل خود و يا بستگان خود را به عنوان وثيقه در 

  . اختيار دادگاه انقالب بگذارند
امروز نگرانى خانواده ها در مورد سرنوشت عزيزانشان خيلى 

  . بيشتر از روزهاى قبل بود خانواده ها نگران هستند آه
  ١٣٨٨ مرداد ١

.............................................  
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 *ديدگاه* 
 ماهيت طبقاتی رژيم

  ثالثتراب 
  رامين جوان  :ترجمه

 در جمهوری اسالمی ايران که از انقالب  ماهيت واقعى رژيم کنونی
 عليه شاه تا کنون برسر قدرت بوده است، همچنان بسياری از ١٩٧٩

ماهيت اين سردرگمی به ويژه دراين . ناظران را سردرگم کرده است
رداشــت مشترک ب. واقعيت نهفته است که اين نظامی پســـــــاانقالبی بود

که ازآن دچارمشکالت بسياری در چپ ضد " مرحله گرايان"ورايج 
امپرياليست بوده ايم، ايشان را براين کشف سترگ می دارد که هر آن چه 

انگاردرتاريخ . پس ازشاه آمده به ناچار گامی درراستايی درست است
ايم که انگاربارها وبارها نديده . بشری هيچ واپس گرايی نمی تواند باشد

اگر انقالبی تمام راه را طی نکند، به گذشته ای تاريکترفرومی 
                                                                   .غلتد

بنابراين بدبختانه حتی پس ازتقريبًا سی سال ازاين سلطه بی رحمانه، 
 ت اش هر چه ماهي،همچنان با اين اســــتدالل روبه روييم که نظام ايران

 انقالبی  که باشد و با تمام سرکوب گری نفرت بارش، با اين همه ازمتن
در برابر ديکتاتوری شاه برآمد، ديکتاتوريی که ايران را به مستعمره 

سپس " منطق" اين .امپرياليسم آمريکا ازهرنظر مگر در نام بدل کرده بود
درخدمت القای حال هوای خاصی برای پيشرفته بودن رژيمى قرارمى گيرد 

چيزی نيست مگر نوعى دين  که برای هرناظری با کمترين آگاهی سياسی،
 ترالری فاشيستی که مدافع نظامى سرمايه دارى است حتی محافظه کارسا
، توجيه گران اين نظام ١٩٧٩از  .واپس گراتر ازآنچه جايش راگرفت و

همواره بدين ترفندهاى ساده لوحانه برای سرپوش گذاشتن برماهيت اين 
                   .ديکتاتوری وحشيانه سرمايه دارى واپس گرا دست زده اند

بخش استالينيستی و متمايل . ، چپ ايران ازهم گسيخته شد١٩٧٩پس از 
 تقريبا تمامى ،ده و متحدانش ازجمله فداييان اکثريت حزب تو،به شوروی

جريانات متمايل به پکن و حتى بخشهايی ازبين الملل چهارم 
و " پسا انقالبی"تروتسکيست، برای توجيه همکاری شان با اين نظام 

 به ويژه پس ازاشغال سفارت آمريکا در تهران و ،"ضد امپرياليست"
اين موضع . ت بهره می گرفتندگروگانگيری، دقيقا ازهمين استدالال

درنهايت آن ها را به توجيه فعال وحتى همکارى در سرکوب واعدام 
تا آن که چنان که انتظارمی رفت، سرکوب . مخالفان چپ رژيم سوق داد
 با تهديد حمله نظامی ديگرى در ،اکنون. دامن خود ايشان راهم گرفت

اين نظام " لينيستپسا استا"خاورميانه به سرکردگى آمريکا، حاميان 
بارديگرمارابه دفاع ازدســـــتاوردهای ضدامپرياليســــــــتی انقالب ايران 

در آن . که در حزب اهللا آيت اهللا خامنــه ای تجســـم يافته فرامی خوانند
زمان می گفتند تنها گزينه واقعى ميان شاه هوادار آمريکا و يا خمينی 

.  مگر بوش يا احمدی نژاد ندارندضدغرب است، اکنون هم پيشنهاد بهتری
" دانشگاهيان"هنوز   ،تقريبا پس از سی سال سرکوبگرى اين رژيم

مارکسيستی غربى ما لفاظی های ضد آمريکايی اين نظام را جدى می دانند 
و اصراردارند که در برابر امپرياليسم آمريکا بايد به هربهايی از آن دفاع 

            گردد
آنچه اين مدافعان از تذکرش غافل هستند اين است که بله، اين نظام 

 که آن را  در نقش يک ضدانقالبدرواقع برآمده ازانقالب است، اما 
اين رژيمی است که درمصدر اصلى قدرتش ائتالفى از . شکست داد

" جديدی"نيروهای بورژوايی نشسته اند که با تثبيت نظام سرمايه داری 
مرتجع تر و مستبدترازسلفش جنبش توده ای ستمديدگان عليه شاه را 

 چشمان کل جهان در دقيقا همان نيرويی که اکنون در پيش. درهم کوبيدند
اشغال افعانستان و عراق با همان رييس جمهور بوش که بهترين تالش 
خودش رامی کند که همه جامعه ايران را به دوران قرون وسطی باز 

به بهانه خطر جنگ، درايران اعتراضات کارگران . گرداند، همکاری ميکند
برنامه " انقالب مخملی"سرکوب می گردد و حاميان شان به همکاری با 

ريزی شــــــــده در غرب متهم هســـــتند، درحالی که بيــــــــــرون از 
ايران توجيه گران رژيم به ما می گويند بايد از انتقاد آن خوددارى کنيم 
چرا که تنها نيروی واقعى مقاوم دربرابر امپرياليســــــــم آمريکا 

                                                                                  .است
  ضد انقالب

 بديهی است که هر تحليلی از رژيم حاکم در ايران بايد ،دوباره تأکيد کنيم
از اين واقعيت آغاز کند که اين نظام به اصطالح پسا انقالبی صرفا نوعى 
ضد انقالب بود که هم از شرشاه خالص شد و هم انقالب را از ميان 

 قدرت ١٩٧٨روزه اين ديگر مستند است که تا اواسط سال ام. برداشت

های اصلى در سطوح باالی محافل بورژوايى ايران و جهان، به توافقى 
ساده با خمينى رسيده بودند و نقدا امر تغيير رژيم شاه از باال را به اجرا 

) خمينی (تو: اين سازش به زبان ساده چنين بود. گذاشته بودند
همان گونه که ! ازشرشاه) آمريکا(می شوی وما ازشرانقالب خالص 

ميدهد، تنها موضوع مورداختالف،  خاطرات رييس جهمورکارترنشان
دقيقا مذاکره کنندگان . دخالت مستقيم آخوندها درحکومت جديد بود ميزان

آمريکايی برسرماهيت حکومت تازه عراق و ميزان نظارت مستقيم 
رئيس جمهورکارترمدعی است . آخوندها، باهمين مسئله روبه روشدند

. ازآخوندها فريب خورد، اما راست اش اين بود که گزينه ديگری نداشـت
درآن زمان برسر   .خلفش نيز امروز درعراق گزينــــــه ديگری ندارد

موافقت شد " دموکراتيک"شـــکلی به اصــــــطالح هم اسالمی و هم 
درآن زمان مانند امروز، . ودرعراق نيز امروزه همين دردست انجام است

 کامل اين تنهاسازشی بود که می توانست دولت بورژوايی را از انهدام
بدين ترتيب، جناح بورژوايى به اصطالح مدرن، صنعتی . نجات دهد

وهوادارغرب پيرامون شاه وادار شد قدرت رابه جناح بورژوازی تجاری 
اما به قول ايرانيان، . واپس گرای اسالمی به رهبری روحانيت شيعه بدهد

دريافت، ازآخوندها نمی توان چيزی را پس  که کارتر هم در تجربه 
                                                                            .گرفت

 ١٩٧٩فراموش نکنيم، با توجه به ميزان دخالت گری توده ها، انقالب 
در چهارماهی که به . ايران يکی از مهمترين انقالب های قرن بيستم بود

اعتصاب  ميليون کارگر در ۴ انجاميد، بيش از ١٩٧٩قيام در فوريه 
کميته های اعتصاب در همه جا بطورخودجوش پديدار شده . عمومی بودند

. بودند و کميته های محالت بيشتر مناطق شهری را دراختيارداشتند
 از ٣٠٠٠٠٠درشب قيام، تنها در تهران برآورد شده است که بيش از 
جای شگفتی . اسلحه خانه های ارتش مصادره و درميان مردم توزيع شد

که ضدانقالبی که آن را شکست داد نيز يکی از بی رحمانه ترين ندارد 
قصاب "شاه مخلوع رابه درستی . ضدانقالب های تاريخ معاصر بود

 زندانی ۵٠٠ سال حکومتش حدود۴٠در. لقب داده بودند" خاورميانه
 سال نخست، ١٠اما، دررژيم اسالمی تنها در. سياسی اعدام شدند

 زندانی سياسی را اعدام ٢٠٠٠٠ بيش از ،درمحافظه کارانه ترين برآورد
  .١٩٧٩ همه ازرهبران و فعالين انقالب ،کرده بودند

اگردردهه . نتايج تاريخی اين ضد انقالب برای همه ما از بديهيات است
 خانواده از قدرت دولتی برای در ١٠٠آخرحکومت شاه، حدود 

 ۶٠ز انحصارگرفتن کل اقتصاد ايران بهره می بردند، اکنون کمتر ا
اگرشاه دست کم به اتحاديه های زرد کارگری . خانواده همان را ميکنند

 اين نظام به هيچ گونه نمايندگی ،اجازه فعاليت در قلمرو شاهنشاهى ميداد
. کارگری حتی از نوع سه جانبه سازمان جهانی کار رضايت نمى دهد
 تنهاانجمن های اسالمی تحت نظارت مسجد يا گروه شبه نظامی اسالمی

محلی اجازه دارند؛ حتی اين ها نيزتا آنجا مجازند که به مثابه زائده هاى 
اکنون بطور رسمی . بازوی سرکوبگر دولت در محيط کار عمل کنند

اين کشور غنی ازمنابع طبيعی . اکثريت مردم درايران زير خط فقر هستند
 سال گذشته ١٠است که درآمدش رااز دادو ستد خارجی به چهار برابر در

 ميليون بيکار، دستمزدها چنان سقوط ١٠با بيش از . فزايش يافته استا
کرده که کسانی که کاربيابند بايد بيش ازيک کاربرای گذراندن زندگی 

فروش کليه يا کل بدن اکنون بزرگترين منبع درآمد برای . داشته باشند
هم اکنون، دهها هزارکارگر وجوددارند که . طبقه فقير شهری است

   . ن بيش از يک سال است که پرداخت نشده استدستمزدشا
 درصد نيروی کار شاغل در ٨۵هيچ گونه حمايت قانونی برای تقريبا 

نرخ خودکشی ميان طبقه کارگر ايران . کارگاه های کوچک وجود ندارد
حتی فهرستی ساده . اکنون بيش از انگلستان دردوره انقالب صنعتی است

جديد سربه چندين جلد می "  اسالمیرژيم"از همه فجايع ارتکابی اين 
  .زند

و اما برای موضع ضدامپرياليستی رژيم تنها کافی است بگوييم پدر رئيس 
جمهور کنونی آمريکا بهتر ازهرکسی می داند که تمامی اين داد وغال 

دردوره رياست جمهوری . چيزى بيش از فريب کارى وظاهرسازی نيست
 خود راه نداد که از طريق جرج ريگان، رژيم اسالمی ذره ای ترديد به

لفاظی های   .بوش پدر با امپرياليسم آمريکا و اسرائيل وارد معامله گردد
: تکراری ضدتروريســـتی را در رســـانه های بين المللی فراموش کنيد

هرکســـی می داند آمريکا بدون پشتيبانی ايران نمی توانست به افغانستان 
همان پاسدارانی که . و عراق حمله کند و در آنجا تا اين لحظه بماند
 می زند، با نمايندگان حکومت آمريکا اکنون برچسب تروريست بر ايشان

رسمى آمريکا دور يک ميز نشستند و درباره نحوه پشتيبانی ايران در 
جرج بوش می تواند ايران را برای شکست . حمله به عراق مذاکره کردند

اش در عراق سرزنش کند، درحالی که نظام ايران می تواند آمريکارا 
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بحران اتمی چگونه تنها مشاهده کنيد . مسئول شکست نظام اش قلمداد کند
به رژيم کمک کرده است که پس از همکاری آشکارش با امپرياليسم 

جهان "آمريکا در اشغال دو کشور همسايه دوباره موقعيت اش را در
ازسوی ديگرامپرياليسم آمريکا نيز به واسطه . به دست آورد" اسالم

ر و همين رژيم نه تنها اشغال نظامی کل منطقه را توجيه می کند که حضو
و البته، مرتب نيز قراردادهای . تهديد خود را پر رنگ تر نيز می سازن

  .سودآور اسلحه باکشورهای منطقه بسته ميشود
  تاريخچه ضد انقالب 

اما حتی اين واقعيت های سخت هم مشکل رابرای توجيه گران رژيم حل 
ويژگی خاص انقالب ايران در اين است که نيروى پشت همين . نمی کند

حتی ميتوان . شبه فاشيستى درمتن خود اين انقالب مشارکت داشترژيم 
 نيروهاى ،هم اکنون. گفت عاقبت رهبری اين انقالب را به دست گرفت

اما . مشابه درخاورميانه نيز مدعی رهبری جنبش ضد صهيونيستی هستند
بعدا سرکوب  چگونه؟ چرا ضدانقالب بايد انقالبی را رهبرى کند که خود 

  خواهد کرد؟
البته پاسخ بديهی آن است که برای کنترل جنبش توده ای می بايد رهبری 

با هدايت خشم توده ها نسبت به امپرياليسم . آن را دردست مى گرفتند
آمريکا وطبقه سرمايه دار پيرامون شاه به بن بست کورو واپسگراى 
ايدئولوژی ضدغربى و ضدالحادی، در واقع ماهيت طبقاتی حقيقی 

اما دليل حقيقی اين تناقض آشکار . توده ها پنهان کردندخودشان رااز 
درويژگی خاص طبقه حاکم درايران ودر تحوالتی نهفته است که انقالب 

  .سفيد شاه به بار آورد
ورويارويی های ١٩٧۶می توان گفت شورش های تهيدستان شهری در

بسيارايشان با نيروهای نظامی نخستين نشانه های آغازبحران انقالب 
از ويژگی هاى انقالب ايران که آن راازهرانقالب ديگری . يران بوددرا

متمايز ميکند يکى اين است که کمترازيک سال پس ازاين نشانه های 
، در کنار و در تمايز با جنبش توده ای انقالبی ١٩٧٧نخستين، در 

پيــشروی کارگران، روستاييان تهيدست، حلبی آباد نشينان شهرها، 
و بخش هاى عمده اى از مليت های ستمديده، که   جوان دانشجويان، زنان

همگی به نوعى خواستار عدالت، آزادی و استقالل بودند، جنبش سازمان 
بود و توسط جناحی " اسالمی"يافته توده ای ديگرى ظهورکرد که 

ازسلسله مراتب روحانيت شيعه در ائتالف باگروهی ازبازاريان متنفذ 
کل ازائتالفی نامنسجم از جريانات بورژوايی اين جبهه متش. هدايت مى شد

مذهبی بود که از گرايش هاى ليبرال تا تا بنيادگراهاى اسالمى را در بر 
اين جبهه از حمايت توده ای بخشهای سنتی خرده بورژوازی . مى گرفت

پرشمارروستايی و شهری برخوردار بود و از طريق شبکه های مذهبی 
که اغلب با مساجد محالت ارتباط داشتند، گوناگون و بنيادهای خيريه ای 

  .مى توانست تهيدستان شهرى ولومپن پرولثاريا را نيز بسيج کند
. خيلی زود اين نيروی دوم ثابت کرد از توده های انقالبی قدرتمند تر است

توده ها سازماندهی و رهبری نداشتند، درحالی که اين اتحاد مقدس هم 
. ازامکانات مالی بسياری برخوداربودسازماندهی گسترده اى داشت وهم 

بخت تاريخی دستيابی دوباره . همچنين دربرابرنظام شاه سازش ناپذير بود
به موقعيت ازدست رفته در حکومت را براى اين جناح فراهم کرده بود و 

اين سازش ناپذيرى نزد توده ها به منزله . به هيچ سازشى تن نميداد
لبته آخوندها نيز با قول دادن بهشت ا. جلوه ميکرد نوعى راديکاليزم 

قرار بود پول نفت به تساوی تقسيم . روی زمين بدين تصوردامن ميزدند
گردد، گازوبرق برای تهيدستان رايگان باشد، حلبی آبادها برچيده شوند و 
جای آن را خانه های ارزان برای همه بگيرد و بيکاری ديگربه گذشته 

 در اينگونه عوام فريبی ها کارکشته البته آخوندها. تعلق داشته باشد
و ازهمه اينها گذشته، تعريف و تمجيد تمام سايه روشن هاى . روزگارند

. استالينيسم وبورژواناسيوناليسم نيز اين رهبری را به اوج آسمانها رساند
  .بزودى اين جناح رهبری جنبش توده ای انقالبى را نيز دردست گرفت 

ود را در پيش گرفته بود، اصال قيامی در واقع ،اگراين رهبری راه خ
اين جناح شورای مخفی انقالب اسالمی را ازپيش تاسيس . درکار نمی بود

کرده بود که با موفقيت انتقال قدرت از باال را با اربابان آمريکايی شاه و 
بسياری . نيزارتش و نيروهای امنيتی شاهنشاهی معامله کرده بود

زندانهای شاه بودند نقدا يک سال پيش ازاعضای فعال اين جناح که در 
قيام تنها برای اين راه افتاد که فرماندهان . ازاين قيام آزاد شده بودند

گاردشاهنشاهی برای اين سازش آماده نبودند وبا يگانهای خود راهی 
درواکنش . را درپايتخت درهم کوبند" شورشی"تهران شدند تا پادگانهای 

اسلحه خانه ها رابرمردم گشودند  ايیبدين يورش، همافران نيروی هو
ساعت ها پس . قيام مسلحانه شکل گرفت در عرض چندساعت ودرنتيجه
خمينی هنوز برسرچهارراههای تهران ايستاده بودند  قيام، حاميان از آغاز

امام  "،وپالکاردهايی با اين عنوان دردست داشتند که به خانه برگرديد

 های انقالبى در خيابانها تا نخستين توده"! هنوز دستور قيام نداده است
ساعتهای صبح روز بعد همه پاسگاههای پليس و خانه های امن ساواک 

همين توده ها اما چند . و ديگر مجريان حاکميت شاه را درهم کوبيده بودند
ساعت بعد همه مامورين دستگير شده ساواک و رژيم شاه را به مساجد 

  .تحويل ميدادند
بعد قدرت را به دست گرفت، نه تنها دولت سرمايه جناحى که صبح روز 

داری را ازنابودی تقريبا قطعی نجات داد، بلکه با افزودن تعداد زيادی 
ابزار جديد سرکوب به صورت گروه هاى نظامى و شبه نظامی نظير سپاه 

 ،بزودى.  ارتجاع حاکم را تقويت کرد پاسداران و بسيج قدرت و سلطه
 خلع سالح کردند و درهم کوبيدند و همه گروههای اينها جنبش توده ای را

درآغازاين جناح با . سياسی مخالف حاکميت خود را متالشى کردند
بخشهای ليبرال بورژوازی مخالف شاه همکاری کردند، اما همين که بنيان 

هارا از موضع قدرت کنارزدند  قدرت خودرااستحکام بخشيدند، همه جناح
منظوررئيس . سالمی رامستقرکردندوآشکارا نظام دين ساالرى ا

همين جناح همچنان درايران حاکم . جمهورکارترازفريب آخوندها اين است
  است 

  تاريخچه ستيزه روحانيت و شاه 
محتوای ارتجاعى اين اپوزيسيون دربرابر شاه زمانی آشکارمی گردد که 

. مباروحانيت آغازکني. نگاهی به تاريخچه ستيزه شاه و روحانيت بياندازيم
به لحاظ تاريخی، سلســله مراتب روحانيت شيعه بخش ديرينه استبداد 

بنيان آن درصفويه . دولتى سنتی درايران در وجه توليدآسيايی بود
استحکام يافت که مذهب شيعه رامذهب رسمی ) ١٥٠١ - ١٧٢٢(

نهاد روحانيت باسرنگونی صفويه ازهم . امپراتوری خوداعالم کردند
ازجمله . ت بسيار تا امروز پابرجا مانده استنپاشيد وبا همه تحوال

امورديگر،اين نهاد به لحاظ سنتی نظام آموزشی وقضايی را دراختيار 
 زمينداری وسيع وحتی منابع مالياتی خاص خود را در اختيار ،داشت

داشت که توسط دارودسته های مسلح گردآورنده ماليات تحت فرمان 
  .آخوندهای عمده اعمال می شد

ين درتمام دوره ازهم گسيختگی وجه توليد آسيايی و گذار تدريجى از بنابرا
باال به سرمايه داری، روحانيت از سازماندهی خاص خود برخوردار بود و 

سلسله مراتب آن درحال رشد بود وحتی به ويژه . جنبه فعال داشت
درمواقعی چند . دردوره های ضعف حکومت مرکزی قدرتمنــد مى شد

عمل کرده " دولت دردولت" سلســــــله مراتب دينی مانند درتاريخ ايران،
درپايان قرن نوزدهم وآغازقرن بيستم، جناحی قدرتمند درسلسله . است

مراتب دينی به تدريج وارد سياست شد و با اصالحات بورژوايی در دولت 
ازجمله ايشان . اين افراد نياکان ايدئولوژيک خمينی بودند. مخالفت کرد
برخی آشکارا با امپرياليسم روس و . ع ترين آخوندها بودندبرخی ازمرتج

فراموش نکنيد امپرياليسم انگليس چنان برای . انگليس وابستگی داشتند
نقش مرتجعانه اين آخوندها ارزش قائل بود که حتی دردهلی مدرسه ای 

  .تاسيس کرد تا ايشان را تربيت کند و به سراسر منطقه صادرکند
فعال شد و ) ١٨٥٣ – ١٩٠٧(برعليه مظفرالدين شاه اين جناح بنيادگرا 

 انقالب ،)١٩٠٥- ١٩٠٦(مخالفت پرسروصدايی عليه انقالب مشروطه 
: شعار مشهورشان اين بود.  براه انداخت،ايران" دموکراتيک|بورژوا"

مخالفت ايشان با انقالب از ديدگاهى ! مشروعه اسالمی بله! مشروطه نه
نان با ارتجاع حاکم مبارزه می کردند، آ. ١٩٧٩ همانند ،ارتجاعى بود

چون بخشی از نظام قديمی ای بودند که جايگزينی نظامی جديد، دنيوی تر 
روحانيت همانند کليسای . با چهره ای بورژواترآن را تهديد می کرد

کاتوليک در سده های پانزدهم وشانزدهم دو جناح شد که هرکدام با نظام 
برخی از آخوندهاها از . مطابقت می کردنوظهور سرمايه داری مخالفت يا 

اصالحات مشروطه پشتيبانی کردند، اما بنيادگرايان حاکميتی حتی اسالمی 
چنان که انتظار می رود، امپرياليسم انگليس . تر می خواستند

   .درهردوگروه کارگزارانی داشت
بنابراين، نياکان ايدئولوژيک خمينی دربرابر کل مفهوم شهروندی و حق 

اينان دموکراسی را توطئه غرب می دانستندکه کافران . رای موضع گرفتند
هرچند پس از پيروزی مقدماتی .  طرح کرده بودندبرای نابودی اسالم

انقالب مشروطه، رهبران اين جناح در برابر مجلس به دارآويخته شدند، 
شکست انقالب درچند سال پس ازآن بارديگرجناح واپس گراتر روحانيت 

پيامد تاريخی بالفصل . را به بهای تضعيف مشروطه خواهان تقويت کرد
انی ميان امپرياليست های روس و انگليس شکست انقالب معامله ای پنه

برای تقسيم ايران به دو حوزه نفوذ درشمال و جنوب با منطقه ای بی 
   .طرف درمرکز بود

ملت متمرکزی –، منافع امپرياليسم انگليس دولت١٩١٧پس از انقالب 
ساخته شده از باال را درايران اقتضا ميکرد که بتواند دربرابر نفوذ 

تثبيت رضاشاه و اصالحات حکومتى جناح بنيادگرا را در . بلشويسم بايستد
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اين واقعيت که پسر او بدين گونه علنى . ادتخاصم مستقيم با دولت قرار د
توسط غرب به قدرت نشانده شد وازقدرتش حفاظت شد، به اين جناح 

اين نيز که جناح پيشرو شيعه ديگر . مرتجع زندگی سياسی تازه ای داد
از ميان رفته بود و بازماندگانش با ادغام در دولت غربى شده  بطور کامل 

اين دوره به .  سهم زيادی دراين امر داشتکامال به بدنامى کشيده شدند،
بنيادگرايان توان کافی داد که به تدريج رهبری کل سلسله مراتب شيعه را 

  .تهديد کنند
" انقالب سفيد"آخرين ضربه براى اين نهاد وفادار به وجه توليد آسيايی 

اين اصالحات نقش و موقعيت روحانيت را .  بود١٩۶٠شاه سابق دردهه 
جناح مرتجع بقدرى سروصدا . ان هر چه بيشتربه زوال کشانددرجامعه اير

.  پشتيبانی کند کرد که رهبری سلسله مراتب شيعه نيز مجبور بود ازآن
. بنابراين روحانيت عمال در کل با اين اصالحات از درمخالفت درآمد

ازجمله ديگر موارد، با اصالحات ارضی شاه مخالفت کردند، زيرا 
ايشان همچنين با . رين زمينداران درايران بودندخودشان يکی از بزرگت

اصالحات انجمنهای ايالتی و واليتی مخالفت کردند، زيرااين انجمنها به 
ودرنهايت . شدت پايگاه قدرت محلی ايشان را در استانها تضعيف می کرد

زيرا اقتدار ايدئولوژيک ايشان را زير . با حق رای به زنان مخالفت کردند
او پيش از اين .  به رهبری خمينی بود١٩۶٣شورش . سئوال مي کشيد

 که حکومت ملی مصدق راسرنگون ١٩۵٣حتی پيش از کودتای سيا در 
کرد وشاه را بازگرداند، درمحافل روحانيت شيعه چهره ای شناخته شده 

مخالف " کافران غربی"خمينی با گروه های افراطى مذهبى که با . بود
هورش را درباره ضرورت حکومت بودند ارتباط داشت و رساله مش

اما چون سلسله مراتب شيعه به مصدق خيانت . اسالمی منتشر کرده بود
 بنيادگرايان ازشرم سکوت ،کرده و از کودتای سيا پشتيبانی کرده بودند

انقالب سفيد به اينان . اختيارکردند و به پشت صحنه عقب نشينی کردند
دند و موضع سلسله مراتب اين فرصت را داد تا به صحنه سياسی بازگر

  . شيعه را به نفع خود تعيير دهند
 قدرت را ١٩٧٩بازرگانان بزرگ بازار بخش دوم اين ائتالف بودند که در 

اينان نيز بخشی از طبقه حاکم دربيش از صدسال گذشته . بدست گرفتند
در زمان انقالب ســـفيد ، آن ها دراقتصاد ايران کنترل کامل . بوده اند
 حتی لحظه ای گمـــــــــان نکنيد که اينان به نحوى از انحا معرف .داشتند

از اينان کمپرادور تر در . ايـــــــــرانی بودند" ملی"بورژوازی به اصطالح 
به لحاظ تاريخى اينان پيوند نزديکی با سلسله مراتب  . ايران نداشتيم

ی ملی  که جنبش توده ای برا١٩۵٣روحانيت شيعه داشتند و از کودتای 
اين قشر از لحاظ سنتی . کردن نفت را شکست داد، فعاالنه پشتيبانی کردند

موقعيتى انحصارى در اقتصاد ايران داشت که مديون همکارى با 
امپرياليسم انگليس ازيکسو ودرعين حال بهره گيری ازاوباش و عوام 

قدرت . پيرامون خود براى نابودی رقبا در صنايع داخلى ازسوی ديگر بود
قتصادى و شبکه ای اجتماعی توسعه يافته اش درسراسر ايران ايران ا

چنان قدرتى به اين اليه داده بود که در واقع به بزرگترين مانع در سر راه 
کل زندگی اقتصادی اين قشر اما با . رشد سرمايه دارى تبديل شده بود

  .پيشنهادی شاه تهديد می شد
ه ای صنعتی شدن ايران شاه تالشي بود براى گون" انقالب"دراصل 

براساس واردات کاالهای سرمايه اى خارجى و توليد کاالهای مصرفی 
اين برنامه . برای بازارداخلی در همکارى با شرکت های خارجی
درست پيش . بطورمستقيم با منافع بازرگانان بزرگ بازاری برخورد داشت

اکثرکاالهای ازانقالب سفيد، دولت با وضـــــع تعرفه های وارداتى برای 
گروه جديد سرمايه داران صنعتی . مصرفی قصد خود را آشکارکرده بود

که پيرامون درباررشد يافته بودند،به تدريج بازاريان سنتی راازطبقه حاکم 
. بيرون می راندند وچيرگی خودرابراقتصادايران استقرارمی بخشيدند

اشتند، به هرچند بازرگانان بازارهنوزثروت وسرمايه بسياری در دست د
بنابراين . شهروندان درجه دوم دردولت بورژوايی خود بدل شده بودند

نقش بانکداران جناح مرتجع درون سلسله مراتب روحانيت شيعه را بازی 
  . کردند

، اين ائتالف مقدس بنيادگرايان و بازاری ها ١٩۶٣بدين ترتيب در 
ش را شاه درهم اين جنب. پشتيبانانشان را در برابراصالحات شاه بسيح کرد

. دستگيرکرد و به تبعيد فرستاد) از جمله خمينی را (کوبيد و رهبرانش را 
. در واقع دستگيری خمينی جرقه ای برای اعتراضات توده ای بود

انقالب سفيد اين است " نيت شوم"درسخنرانی ای آتشين، اعالم کرده بود 
 ٨."بدهدجهودها ،مسيحی ها و دشمنان اسالم "که ايران را به دست 

  .ناميد" جهود کافر"اوشاه را 
ساختاری سرمايه داری ، نخستين نشانه های بحران ١٩٧۶زمانی که در 

. ايران پس از انقالب سفيد پديدار شد، اين ائتالف بارديگر وارد عمل شد
 انقالب سفيد  اينان بيش از هر کسى درباره. نوبت اش فرارسيده بود

شيوه صنعتی شدن براساس تکنولوژى وارداتى که . هشدار داده بودند
ملی رسيده و  به سرعت به مرزهای بازار ،رژيم شاه تشويق می کرد
به همان شيوه که ايلخانيان مغول کل يک ايالت . کامال انحصاری شده بود

را به خدمتگذاران وفادار خود تيول می دادند، شاه پروانه انحصاری توليد 
فساد فراگير و . کاالهای مصرفی را به اعوان و انصارش اعطا می کرد

هايی را که توليد می هزينه های زيربنايی باال به معنی اين بودند که کاال
کردند تنهاممکن بود در بازار داخلی، آن هم تحت اختيارات انحصاری 

مردم روستاها که پيوندشان با زمين پس از اصالحات . بفروش برسانند
ارضی گسسته شده بود، روز به روز با مشکالت بيشتری دريافتن 

 کنندگان شتابی که با آن توليد. کاردراقتصاد جديد روبه رو می گشتند
کوچک از وسائل توليد خود جدا می شدند، بسيار بيش از نرخ جذب شان 

حلبی آبادهای بزرگی به تدريج پيرامون شهرهای . در نيروی کار تازه بود
  .بزرگ رشد می يافت و شکاف فقير و غنی را بيشتر می کرد

به دليل نبود اپوزيسيون سازمان يافته ديگری در دوران ديکتاتوری شاه 
دروضعيتی که جريان های بورژوازناسيوناليست زير چتر جبهه ملی و و 

چپ هوادار شوروی به رهبری حزب تود ورشکستگی خود را پيش از 
شيعه    به اثبات رسانده بودند، سلسله مراتب روحانيت١٩۵٠اين در دهه 

با شبکه گسترده ای ازمساجد، پشتيبانی مالی گسترده بازار و با پايگاه 
ودش درميان اوباش حلبی آبادها مناطق روستايی و بازار توده ای خ

سنتی، خيلی زود رهبری جنبش اعتراض آميز را دربرابر شاه به دست 
گرفت و شعارها و آرمانهای خودش را درقالب درخواستهای مشروع 

  . انقالبی مردمی مطرح کرد
ب  انقالب ايران اينجا نوشته شد که توده ها اغل  سوگنامه بدين ترتيب

  .داوطلبانه اين رهبری را پذيرفتند
  بحران پايدار يا سرنگونی انقالبی: نتيجه گيری

مارکس چه به درستی درباره عوام فريبی سوسياليسم ارتجاعى فئودالى 
هيچ : "بگذاريد" اسالم"را " مسيحيت"دراينجا تنها جای . هشدار داد

آيا . تی دادچيزآسانترازاين نيست که به پارسايی مسيحی رنگی سوسياليس
مسيحيت مالکيت خصوصی، ازدواج و دولت را به باد انتقاد نگرفته است؟ 
آيا به جای اينها نيکوکاری و فقر،عزوبت وکف نفس، زندگی راهبانه ومام 

 ازاين دست تبليغات دينی رهايى بخش "کليسا راموعظه نکرده است؟
، "اسالمی"اما امروزجالب است که در ايران . دردوره شاه بسيار داشتيم

درزمان . حتی اين حرفهاهم ممکن است به بهای زندگی آدمی تمام شود
رامی پذيرفت، حتی " تندروی"نی شاه، روحانيت نه تنها اين سرنگو

اما اکنون که مجبوراست از . مدعی بود که اصل اين حرف ها از او است
  . آنها را الحادی مى داند ،دولت بورژوايی و نئوليبراليسم دفاع کند

طبقه سرمايه دار، درسطح داخلی وبين المللی، اين ضدانقالب را برسميت 
ن پس تا بدانجا که بديل ديگرى برای حراست از دولت شناخت وازآ

همه نهادهای بين المللی که هم اکنون .  پشتيبانی اش کرد،بورژوايی ندارد
در واقع برنامه های " دموکراسی برای خاورميانه"تحت پوشش 

ماجراجويی نظامی امپرياليستی را تبليغ می کنند، زمانی که همين نظام 
وسرکوب طبقه کارگر درعرض بيست سال گذشته سرگرم کشتارانقالبيون 

حتی اگربخش هايی ازچپ همچنان . بود، حتی انگشت خود رابلند نکردند
مشکالتی در بازشناسی ويژگی سرمايه دارانه اين رژيم داشته باشند، خود 
سرمايه داران نشان داده اند درباره اعتبار ارتجاعى اين رژيم ترديدى 

قراردادهای بزرگ بين المللی . خوب مى شناسد مرتجع را ،مرتجع. ندارند
اما اين به هيچ وجه يک نظام . اين رژيم به خوبی مستند شده است

  .نيست" متعارف"سرمايه داری 
در نظام عادى سرمايه داری، انتظار ميرود دو سرمايه دار با ميزان 

اما . سرمايه مساوى به نرخ ميانگين سود يکسانی نيز دست يابند
اسالمی ايران، ممکن است يکی سرش را ازدست بدهد و درجمهوری 

ديگری ده برابر ميانگين را بدون حتی به مخاطره انداختن سرمايه خودش 
در دراز مدت، اين نظام خودش را طبق نيازهای دولت ! به دست آورد

.  دگرگون خواهد ساخت،بورژوازی ای که از آن پشتيبانی می کند
ن سالها تغيير نيز داده است واکنون آشکارا روحانيت به واقع خود را دراي

" تغيير نظام"تالش دارد تا به دولت آمريکا ثابت کند تا زمانی که مسئله 
ممکن است به نظر .  برای معامله آماده است،در دستور کار نباشد

متناقض برسد که يکی از کشورهايى که درآن سياست مد روز نئو 
 شور و ولع دردست اجراست، درواقع محافظه کاران آمريکايى با بيشترين

   .است" اسالمی"ايران 
دوق ملی را ميان خود تقسـيم کرده اند و اين هجوم هاى مافيايی که صن  باند

عظيم سرمايه داری را رهبرى می کند، دودستی به قدرت به هربهايی چسبيده 
درواقع ، بارديگر ثابت شده است که ممکن نيست از آخوندها چيزی را . اند

سلسله مراتب روحانيت شيعه مانند خونتای پينوشه نيست که يک . پس بگيريد
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 باشد دريابد تاريخ مصرفش گذشته است و بايد جای خود را به روز ممکن
پيش از اين سه موج اصالحات را از . شکلی متعارف ازرژيم بورژوايی بدهد

درون خود اين رژيم ديده ايم که همگی درنهايت به سيلی ای برچهره اصالح 
  .گرانش انجاميد

 ناچار طبيعی است منطق همه اين اصالحات سياسی رژيم درايران به
همين که اين منطق . ازآخوندها می خواهند که از موضع قدرت خودکنار بکشند

در هرجنبش اصالحات واقعی آشکار می گردد، محافظه کاران واکنشی تازه 
درواقع درايران هم اکنون درحال گذراندن چنين مرحله ای . سازمان می دهند

حمدی نژاد برای رياست برخی به درستی استدالل کرده اند که انتخاب ا. هستيم
جمهوری بيشتر برای اين بود که مانند چماقی برای کوبيدن اصالح طلبان 

ميان تهديـــدهای اخير بوش و آخرين . داخلی استفاده شود تا چالش با آمريکا
 چون و  بی  موجهــای سرکوب همه اپوزيســيون درون ايران مطابقت های 

گمان را برانگيزد که اينان با تلفن چرايی وجود دارد که ممکن اســـت اين 
  .نقـشــه های خود را با هم مرور می کنند

تا زمانی که اين سياست اتکا به وضع بحران پايدار برای ادامه قدرت تکرار مي 
. گردد، ضرورت سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی نيز هر چه بيشتر عيان ميشود

آورند، خامنه ای و بوش هردو هنگامی که توفانهای انقالبی تازه نيروگرد می 
بهانه ای برای استقرار حکومت نظامی در جامعه " بحران هسته ای"اميدوارند 

. اما چنين اوضاعی چشم انداز جنگ داخلی را نيز برجسته ميکند. ايران فراهم آورد
 اخير بوش پسر مخالفت کنيم و اهداف  درعين آنکه می بايد فعاالنه با ماجرا جويی

ا افشا کنيم، نبايد لحظه ای فراموش کرد که تنها راهی که درآن توده واقعى آن ر
های ايران ممکن است از خودشان دفاع کنند، سرنگونی زژيم اسالمی سرمايه 
داری است که بوش پدر در به قدرت رسيدنش کمک کرد تا جنبش تودهها را پيش 
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  .ط نيم در صد است رشد اقتصادی ايران فق: اکونوميست 

 خود در ٢٠٠٩به گزارش ايسنا اکونوميست در گزارش ماه ژوئن 
رشد توليد ناخالص داخلى واقعى : خصوص رشد اقتصادى ايران نوشت

ايران در چند سال آينده به دليل کاهش چشمگير قيمت نفت، سقوط شديدى 
 طرح هاى دولت براى ٨٨خواهد کرد و کاهش درآمدهاى نفتى در سال 

است هاى توسعه اى اش را پيچيده خواهد کرد و اين امر مصرف سي
عالوه بر . خصوصى و رشد سرمايه گذارى را تحت تاثير قرار خواهد داد

اين افزايش درآمد هاى خالص صادراتى نفتى ايران با کمبود ظرفيت 
پااليش دچار خدشه خواهد شد و انتظار مى رود دولت همچنان به واردات 

با توجه به اين وضعيت پيش بينى مى شود که رشد . دبنزين متکى باش
 درصد سقوط کند و پس از آن در سال ۵/ ٠ به ٨٨اقتصادى ايران در سال 

سال .  درصد برسد٩/ ٢ اين رشد دوباره روند صعودى گرفته و به ٨٩
 سالى خواهد بود که رشد اقتصادى ايران دوباره قدرت گرفته و به ١٣٩٠

که در سال پس از آن نيز اين روند تداوم خواهد  درصد خواهد رسيد ۵/ ٣
 براى ايران رشد ١٣٩١اکونوميست انتظار دارد که در سال . يافت

 درصد به ثبت برسد که با اندکى کاهش اين شاخص در سال ١/ ۴اقتصادى 
  . درصد خواهد بود٨/ ٣ معادل ١٣٩٢

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

 خبرهايی از وضعيت بازداشت شدگان اخير در اوين
طبق اظهار نظر خانواده های بازداشتی و اسامی :تعيير برای برابری

 نفر بازداشت ٤٠ منعکس شده بر در زندان ، در نماز جمعه هفته گذشته 
خانواده ها که . شده اند که اسامی آنها در پشت در زندان اوين نيز هست 

بازداشت شده خود آمده بودند اعتراض داشتند که برای پيگيری وضعيت 
. به آنها هيچ گونه پاسخی داده نشد. آيا شرکت در نماز جمعه جرم است

به گفته مادر يکی از بازداشتی های روز جمعه در جواب اعتراض وی به 
او گفته اند که پسرش عکس موسوی را به همراه داشته و همين جرم او 

  . راسنگين کرده است
 شب جمعه پس از بازداشت برخی از نمازگزاران عده ای شبانه در نيمه

آنهابازداشتی های هفته اول پس از . خانه های شان دشتگير شدند
انتخابات بودند که با وثيقه آزاد شده بودند اما بنا به گفته معاون امنيت 

يکی از . برای تکميل پرونده و بازبينی آن دوباره بازداشت شده اند
 شب به خانه آنها آمدند با حکم ١٢ها تعريف می کرد که ساعت خانواده 

 ساله اش که تنها چند روزی با گذاشتن وثيقه ای به ١٨بازداشت پسر 
به آنها گفته بودند که حکم بازداشت .  ميليون تومان آزاد شده بود٢٥٠مبلغ 
   . نفر از افرادی که قبال با وثيقه و يا کفالت آزاد شده اند را دارند٢٠٠

به گفته برخی از بازداشتی های اخير که با خانواده خود در تماس بودند 
اين مساله .  نفر را در نيمه شب جمعه به اين طريق بازداشت کرده اند٥٠

بسياری از خانواده که برای پيگيری وضعيت فرزاندانشان به دادگاه 
ادی انقالب آمده بودند را نگران ساخت چرا که نمی دانستند در صورت آز

يکی از خانواده ها اظهار . فرزندانشان وضعيت آنها چگونه خواهد بود
می داشت که معاون امنيت به وی متذکر شده که فرزند تو در جای امن 

  . تری است چرا که بسياری از افراد دوباره بازداشت شده اند
برخی از اين خانواده ها عنوان داشتند که فرزندانشان بار اولی که 

ه بودند در کالنتری زمانی که هنوز به اوين منتقل نشده بودند دستگير شد
مادر يکی از دستگيرشدگان . مورد ضرب و شتم بسياری قرار گرفته اند

 ساله اش در کالنتری يوسف آباد پيش از انتقال به ٢٠می گفت که فرزند 
 ساعت پياپی مورد ضرب و شتم قرار داشته مادر ديگری از ١١اوين به مدت 

   . ساله خود و شکستن انگشتان دستش می گفت٢٨ شتم فرزند ضرب و
حدود   خرداد ٢٤ و ٢٣به گفته برخی از خانواده های بازداشتی های روز 

 نفر از بازداشتی های اين دو روز هم چنان در زندان اوين هستند و ٣٠٠
با توجه به اتمام بازجويی های آنها معلوم نيست که ادامه بازداشت شان 

 ٤٠مادر يکی از بازداشتی ها عنوان کرد که در اين مدت . ليل استبه چه د
روز تنها يک بار توانسته با فرزند خود مکالمه تلفنی داشته باشد و معاون 

  . امنيت از پذيرش وی و پاسخگويی در رابطه با فرزند او امتناع می کند
يش برخی از بازداشت شدگان در ارتباط با تجمع دانشجويان ستاره دار پ

 هستند و از وضعيتشان خبر ٢٠٩آنها در . از انتخابات دستگير شده اند
به گفته همسر يکی از بازداشتی های مذکور . چندانی در دست نيست

 نفر ٨نيروهای امنيتی پس از انتخابات به خانه يکی از آنها آمده و حدود 
  . را دستگير کرده اند

يک بار همسرش تماس وی که ساکن تهران نيست عنوان داشت که تنها 
او از .  بازداشت است٢٠٩برقرار کرده و عنوان داشته که در بند 

دشواری پيگيری وضعيت همسرش با توجه به دوری راه می گفت و با 
وجود اخبار نگران کننده از وضعيت بازداشتی ها و خبرهای ناگوار از 

د است جان باختگان اخير از وضعيت همسر خود به شدت نگران بود و معتق
   ١٣٨٨ تير ٣١. که اگر همسرش سالم است چرا هيچ گونه تماسی ندارد

............................................. 
              بهزاد قهرماني, فهيمه سلحشور 

  ها  ساله٣٠جانباختگان ديگری از نسل زير 
 خرداد در ٢۴ يكشنبه - ساله ديپلمه٢۵ر فهيمه سلحشو: آژانس ايران خبر

اثر ضربات باتوم به سرش در ميدان ولي عصر دچار خونريزي داخلي شد 
 خرداد به شهادت ٢۵وپس از انتقال به بيمارستان به دليل شدت جراحات در 

  . به خاك سپرده شد٢۶۶ خرداد در قطعه ٢٧وي در روز .رسيد 
بال درج خبري مبني بر شهادت يكي به دن: ”بهزاد قهرماني”شهيد راه آزادي

اطالعاتي از اين شهيد ,ديگر از جوانان آزاديخواه ميهن به نام بهزاد قهرماني 
  :زير عينا آورده شده است انس ايران خبر ارسال گرديد آه دربه آژ

نام او رامين قهرمانی بوده ,من دورادور ايشان را ميشناسم ,دوستان گرامی
بر اثر ضربه باتوم بر )  از تجمع نماز جمعهبعد(  تير ٢۶در روز .است

ولی خانواده اش را خيلی تحت فشار قرار . سرش به شهادت رسيده است
    ١٣٨٨  اول مرداد - ٢٠٠٩ يونی ٢٣       .داده اند آه چيزي نگويند 

…………………………………… 
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  *ديدگاه * 
 يکبار شکست، دوبار شکست؛

 ! بار سوم هرگز   ولی
 شناس ين؛  دکتر جامعهآروين  م  راست: از

اين روزها، ما مردم ايران در شرايط بسيار سخت و سرنوشت سازی بسر 
اگر اين روزها با .  پراز شور مبارزاتی  روزهايی خونين، ولی. بريم می

 سرنگونی - که بايستی چنين شود-همين گستردگی و شور پيش برود
در اين روزها، . حکومت واليت فقيه در چند ماه آينده حتمی خواهد بود

که  روزهايی . در تاريخ معاصر ايران درحال تکوين است فصل تازه ای
اين . ميتواند نقطه عطفی را درتاريخ معاصر اين کشور باستانی رقم بزند

آزاد و شکوفا،  لنده، ايرانی آباد و با روزها، آينده ايران؛ ايرانی
 دور نيست؛ به که چندان سرافراز و افتخار آفرين، و آينده ای ايرانی

همياری، همپايی و برپا خيزی مردم آزاده و شرافتمند ايران، درحال پايه 
 سال، دو مطلق حاکم بر جامعه ٣٠امروز، سرانجام پس از .  ريزی است

مطلق نتوانستن و احساس ترس مردم نسبت به : ايران شکسته شد
گز و هر.  دستگاه حکومتی  حکومت واليت فقيه، و مطلق تصور قدرقدرتی

 ساله حکومت واليت فقيه، اين دو ٣٠اين دوران  درطی در هيچ مرحله ای 
ای آن در ذهن مردم ايران شکسته نشده  مطلق، بصورت گسترده و توده

  .                                              بود
ترين و  ازخشن  اماهرگز نبايستی از ياد ببريم که مردم ايران با يکی

حکومتی که . های ديکتاتوری دنيای امروز مواجه است  حکومتترين درنده
اين مردم را در نطفه خفه کند،  کند تا فرياد آزاديخواهی تمام تالشش رامی

تا صدای اعتراض و فرياد خشم و انزجار مردم ايران نسبت به جنايات و 
و . بشری اين حکومت به چشم و گوش جهانيان نرسد بدرفتاريهای ضد

 از   است که مردم ايران هنوز بايستی درگير يکی عه تاريخیاين يک فاج
 جدايی دين از سياست  ترين مبانی حقوق مدنی يعنی ترين و ابتدايی  بديهی

باشند؛ چيزی که بيش از دويست سال است که در جهان پيشرفته آنرا 
                                                               .                                                      پشت سر گذارده ا ند

بدين خاطراست که حکومت واليت فقيه تمام کانالهای ارتباطاتی مردم را با 
را  های گروهی خارجی کند و تمام گزارشگران رسانه دنيای خارج قطع می
دور از کند تا بتواند با دست باز و با خيال راحت، به  از ايران اخراج می

چشم و گوش جهانيان، هر جرم و جنايتی را که تاريخ بشری بياد دارد، بر 
ما مردم ايران  ولی. اين مردم جان بلب رسيده و تشنه آزادی روا دارد

استبدادی کنونی، چيزی بجز  بخوبی ميدانيم که در اين مبارزه ضد
سارت و در فقر، نکبت، ا. های اسارتمان  را از  دست نخواهيم داد  زنجير

درعوض، امکان  ولی.  نيست کردن، چيزی بجزمرگ تدريجی اختناق زندگی
به آزادی،  بسيار زيادی هست که از اين مبارزه به نتيجه دلخواه، يعنی 

 .استقالل، دمکراسی، رفاه و سربلندی دست يابيم
هرگز شکاف . امسال، سال سرنگونی جمهوری اسالمی در ايران است

حکومت واليت فقيه تا بدين حدعلنی و عميق نبوده ميان اين دو جناح در 
است که  صحنه سياست و حکومت در ايران همانند صفحه شطرنجی.  است

طرفين     مقابله و رقابت در آن را ، دو جناح عمده جمهوری اسالمی 
اهللا سيد  فقيه، آيت در يک طرف صفحه شطرنج، جناح ولی. تشکيل ميدهند

چونکه ايشان بخاطرسيد . ( سياه بازی ميکندهای ای با مهره خامنه علی
بودنش عمامه سياه دارد، وگرنه اشاره به بارمنفی سمبليک رنگ سياه 

باشد شامل حال هر دو جناح  زيراکه اگر اشاره به اين با رمنفی . نيست
های  رفسنجانی با مهره اهللا  و درطرف ديگر صفحه، جناح آيت). ميشود

  ).شان چون سيد نيست عمامه سفيد دارداي. (سفيد درصحنه حضوردارند
رئيس (اهللا محمد خاتمی  مثل آيت شاه سفيد را کسانی های اصلی مهره

، مهندس )رئيس سابق مجلس(اهللا مهدی کروبی         ، آيت)جمهور سابق
، محمد )اهللا خمينی نخست وزير سابق دوران آيت(سيد حسين موسوی 

فرمانده سابق سپاه (رضايی ،   محسن )شهردار سابق تهران(کرباسچی 
، محمد قاليباف )پاسداران و دبير کنونی مجمع تشخيص مصلحت نظام

، بهزاد نبوی )رئيس کنونی مجلس(الريجانی  ، علی)شهردار کنونی تهران(
، سعيد )وزير سابق امور خارجه(اکبر واليتی  ، علی)وزير سابق بازرگانی(

يادی از صاحبان صنايع و ، بخش ز)مقام برجسته امنيتی سابق(حجاريان 
های تجاری خصوصی، بخش زيادی از تجار بازار، بخش زيادی از  شرکت

های آزاد که متعلق  مثل راسائ دانشگاه (   و علمی سران محافل فرهنگی 
، بخش زيادی از روحانيون رده باال )باشد اهللا رفسنجانی می به خانواده آيت

.                                اهللا منتظری مثل آيتو عمدتا با عمامه سفيد در سرتاسر کشور 
همان شش نفر ) فيل ها، اسب ها، برج ها(شاه سياه  های اصلی ومهره

فقيه شورای نگهبان هستند که مستقيمًا از طرف ايشان انتخاب ميشوند 
اهللا الريجانی،  اهللا رضوانی، آيت اهللا محمد مومن، آيت اهللا جنتی، آيت آيت(

اهللا  و نقش وزير را هم آيت) اهللا محمد يزدی  مدرس يزدی، آيتاهللا آيت
هشت مهرٔه سربازان ايشان . کند بازی می) رئيس قوه قضاييه(شاهرودی 

زيراکه ايشان به (، نيروی هوايی  هم شامل نيروی زمينی، نيروی دريايی
که (، فرمانده سپاه پاسداران )فقيه، فرمانده کل قوا نيز هست غيراز ولی

، فرما ندهان نيروی بسيج ) باشد جعفری می ا نده کنونی آن محمد علیفرم
که هر دوی اين نيروها تحت پوشش سپاه (اسالمی و گروه ضد شورش 

، فرماندهان نيروی انصار حزب اهللا و نيروی قدس )پاسداران عمل ميکنند
، ) که هردوی اين نيروها تحت پوشش سازمان اطالعا ت عمل ميکنند(

حاجزی  االسالم مير که رئيس کنونی آن حجت(ن اطالعات رئيس سازما
 ساله ٨فالحيان بود که در دورٔه  اسالم علی است و رئيس سابق آن حجت

اهللا رفسنجانی، فرماندهی اين نهاد را به عهده  ريا ست جمهوری آيت
های زنجيره ای سران اپوزيسيون در  داشت و ازجمله مسئول مستقيم قتل

شتارهای دسته جمعی مخالفين حکومت در درون کشور خارج از ايران و ک
زيراکه (رئيس دادستانی کل کشور سعيد مرتضوی , )باشد در آن دوره می

ايشان به عنوان مقام رهبری انتصاب اين دو مهره مهم را نيز بر عهده 
که در (، و آخرين سرباز ايشان نيز مقام ريا ست جمهوری است )دارد

باشد،  چراکه ايشان  دار آن می دی نژاد عهدهآقای محمود احم حال حاضر
فقيه حق تائيد و يا رد رئيس جمهور انتخاب شده را هم   به عنوان ولی

  ). دارد، حال چه در اين انتخابات تقلب شده باشد و چه نشده باشد
های ديگری نيز به عنوان متحدين خود دارد، کسانی  شاه سياه البته مهره

های اسالمی  رئيس مرکز آموزش و پژوهش (اهللا مصباح يزدی مثل آيت
اهللا  ، آيت)های انقالب رئيس سابق دادگاه(اهللا ناطق نوری  آيت) امام خمينی

های شهرهای ايران،  ، اکثر امام جمعه)رئيس سازمان اوقاف(واعظ طبسی 
 مثل حسين  اکثر استاندارها، تمام وزرا و اکثريت سفرا و همچنين کسانی

روزنامه کيهان يک ستون تفسير سياسی روز را که در (شريعتمداری 
کند، که زير نظارت مستقيم سازمان  اداره می" نيمه پنهان"تحت عنوان 
اسا س و اطالعات  باشد و کارش پخش اخبار جعلی، شايعات بی امنيت می

                          ).                                                                            وارونه است
و به احتمال زياد تا پايان . شاه سياه بسختی بيمار و در حال مرگ است
که در ارتباط با  جنگ قدرتی. سال جاری دار فا نی را وداع خواهد کرد

 شاهد آن هستيم دقيقا بر سر همين انتخابات رياست جمهوری اخير
ای بايستی  خامنه اهللا سيد علی  به جای آيت موضوع است؛ اينکه چه کسی 

 .                        فقيه، و درنبيجه حاکم يکه تاز در ايران شود ولی
اهللا رفسنجانی بخوبی ميداند که اگر اين مسابقه و اين آخرين    جناح آيت

. ی هميشه بايد صحنه قدرت سياسی ايران را ترک کندنبرد را نه برد، برا
اگر آنها موفق بشوند يک نفر از صفوف خودشان را رهبر و ولی فقيه  ولی

 ساليان متمادی، -ای رخ ندهد  نشده  اگر حوادث پيش بينی-بکنند، ميتوانند 
  .              حاکم بال منازع در صحنه سيا ست ايران باشند

 سال پيش، عمدتا برنده مسابقا ت و مقابالت ۴حدود جناح شاه سياه از 
اهللا خامنه ای، در مقام  آيت. در صفحه شطرنج سيا ست ايران بوده است

فقيه، ميتواند دولت را  رهبری، در قامت فرمانده کل قوا و در لبا س ولی
عزل کند، مجلس را ملغی نمايد، اعضائ شورای نگهبان را که باالترين 

در جمهوری اسالمی است، نيمی را " مقام رهبری "مرجع قدرت بعداز
مقام رهبری، با در دست داشتن . انتخاب و نيم ديگر را تاييد و يا رد کند

های رئيس جمهور و  تمام ارگانهای قدرت، ميتواند تمام تصميم گيری
فقيه در جمهوری اسالمی قادر متعال و حاکم  ولی. دولت او را ملغی کند
اوست که حرف اول و . مردم و سرزمين ايران استمطلق بر جان و مال 
او ميتواند فتوا . نيست فقيه حرفی روی حرف ولی. حرف آخر را ميزند

تصميم و اراده او قابل تغيير . روی تصميم او، تصميم ديگری نيست. بدهد
های انتخاباتی را او ميتواند  نامزد. نيست، مگر خود او آنرا تغيير بدهد

بنابراين، .    نتايج انتخاباتی را ايشان تاييد و يا رد کند. دکن تاييد و يا رد 
ای برنده انتخابات رياست جمهوری  اهللا خامنه اعتراض بر اينکه چرا آيت

را، آقای احمدی نژاد اعالم کرده است؛ نه وارد است و نه جای شگفتی 
    .  بزند نميتواند حرفی فقيه، هيچ کس و هيچ قدرتی بر روی حرف ولی. دارد

ميدانند، اما  اهللا رفسنجانی به خوبی و اين را تمام سردمداران جناح آيت
در واقع آنها کارزار انتخابات رياست جمهوری . ميزنند خود را به نا آگاهی
ای برای جنگ قدرت و دستيابی به واليت فقيهی و  را بهانه و وسيله

  .اند ای قرار داده اهللا خامنه جانشينی آيت
فقيه قادرمطلق   دقيقا ميدانند که در جمهوری اسالمی، ولیمردم ايران هم

ييد و يا رد کند و نتايج است و جز اختيارات اوست که رئيس جمهور را تا
و مردم هم بدرستی ، تقلب در انتخابات .  انتخابات را وارونه جلوه دهد
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ای  ای قرارداده اند تا بتوانند اين جنبش توده رياست جمهوری را بهانه
 .عظيم را برای براندازی حکومت جمهوری اسالمی برپا بدارند

شاه سفيد    از بيست سال پيش بدين طرف، مواضع قدرت جناح 
در تمام دوران هشت ساله رياست . بمرورهرچه ضعيف تر شده است

و همچنين دوران هشت ساله رياست  اهللا رفسنجانی  جمهوری آيت
های زيادی کرد که  اهللا خاتمی،     جناح شاه سفيد تالش جمهوری آيت

شاه سياه همواره  ولی. های حکومتی تقويت کند مواضع خود را در ارگان
های قدرت  فقيه، بازدارنده رسوخ و نفوذ آنها دراين نهاد لیدر نقش و

دراين  اهللا رفسنجانی  اين نفوذ سياسی جناح آيت بنابر. حکومتی بود
های بسيار مهم قدرت مثل سپاه پاسداران، بسيج، شورای نگهبان و  نهاد

ستاد رهبری تقريبا هيچ،  و در سازمان اطالعات، و در نيروهای مسلح 
 سال از ١۶و اين عليرغم آنست که جناح شاه سفيد . دود استگانه مح سه

تا قبل . اين بيست سال را در صحنه قدرت سياسی حضور فعال داشته است
 ساله اول استقرار جمهوری اسالمی ١٠ در طی از اين  بيست سال، يعنی

اهللا  فقيه بود، آيت اهللا خمينی ولی  دورانی که آيت در طی در ايران، يعنی
البته هر دو نفر آنها در آن زمان هنوز ( اهللا رفسنجانی  ای و آيت خامنه
با يکد يگر همسنگر و در يک طرف صفحه شطرنج )  االسالم بودند حجت

  سياست ايران بازی ميکردند و رقيبان آنها، در طرف ديگر صفحه، کسانی
 اهللا اهللا شريعتمداری، آيت اهللا طالقانی، آيت ،  آيت اهللا بهشتی مثل آيت

بودند که بمرور آنها را يا کشتند ....  االسالم احمد خمينی و منتظری، حجت
  .                                                                                                   و يا از دور خارج کردند

به ای، براساس يک توافق پنهانی و  اهللا خامنه در بيست سال پيش، آيت
اهللا خمينی ميشود و تنها  فقيه و جانشين آيت ، ولی اهللا رفسنجانی کمک آيت

شاه سفيد آن بود که غير سيد زاده شده است، وگرنه امکان  بد شا نسی 
چهار سال پيش هم . فقيه بشود نداشت که به شاه سياه اجازه بدهد که ولی

نجام گرفته ای ا های علنی و گسترده در انتخابات رياست جمهوری، تقلب
 بعنوان رقيب  اهللا رفسنجانی بود و مساله تا آنجايئ پيش رفت، که آيت

انتخاباتی آقای احمدی نژاد بخاطر آنکه مورد موج حمالت واتهامت 
ای قرار گرفته بود، اعالم کرد که از  اهللا خامنه از طرف عوامل آيت اخالقی

ميدانست که اگر شکايت خواهد برد، چرا که " به دادگاه عدل الهی"آنها 
ببرد، ) اهللا شاهرودی، رئيس قوه قضاييه آيت(شکايت به وزير شاه سياه 

 ۴چرا که . اين قائله در همانجا ختم شد و بنابر. نخواهد برد کار به جايی 
  .فقيه در دستور کار نبود سال پيش، مساله جانشينی ولی

آن . استبرای هر دو جناح در ميان  بار، مساله مرگ و زندگی اين ولی
ای جانشين تعيين کند، برندٔه  اهللا خامنه جناح که موفق شود که برای آيت

نگرانی . انحصاری قدرت حکومتی در رژيم جمهوری اسالمی خواهد بود
 سيستانی  اهللا العظمی سيدعلی  آنست که آيت اهللا رفسنجانی شديد جناح آيت

کند، فتوا  می یکه مرجع تقليد بخش زيادی از شيعيان است و در نجف زندگ
که البته با توجه به (اهللا جنتی  اهللا شاهرودی و يا آيت صادر کند و آيت

  ولی. نميتواند باشد گذرد، کانديد خوبی  سال از عمرش می٨٣اينکه ايشان 
 که از عمرش  اهللا جنتی در طی اين چند سالی هيچ هم بعيد نيست که آيت

ای را در طی   خامنه نند مجتبی فقيه بشود برای آنکه بتوا  است، ولی باقی
الهی نايل کنند، تا او بتواند واليت فقيهی را به ارث  اين مدت به درجه آيت

چرا که در اين . ، کره شمالی است" مقام رهبری"احتماال، الگوی . ببرد
تواند مد نظر  وگرنه سوريه و مصر نمی. موروثی است" رهبريت"کشور، 

.) موروثی است" رياست جمهوری"ها  رايشان باشد، چرا که در اين کشو
و از آنجا که چند . فقيه اعالم کند اهللا مصباح يزدی را بعنوان ولی و يا آيت

که مرجع تقليد بخش ديگری (اهللا العظمی صانعی  روز پس انتخابات، آيت
کند، در   حمايت می اهللا رفسنجانی باشد و از جناح آيت از شيعيان می

ا باطل شمرد و ضرب و شتم، دستگيری و تلفات ای انتخابات ر بيانيه طی
را محکوم نمود، هيچ بعيد بنظر نميرسد که " مردم مسلمان ايران"جانی 
حال چه به دلخواه و يا اينکه او را مجبور (اهللا العظمی سيستا نی  آيت
  .چنين فتوايی را صادر کند) کنند

 آن زمان بسا ط ها نکشد و مردم ايران تا که البته اميدواريم کار به آنجا
  .جمهوری اسالمی را برچيده باشد

، چند روز قبل از  رفسنجانی اهللا  اينبار مساله بقدری جدی است که آيت
ای به ايشان  اهللا خامنه يک نامه سر گشاده به آيت انجام انتخابات، در طی

هشدار ميدهد که اگر کوچکترين اقدامی در تقلب در انتخابات بشود، 
و يا اگر ايشان از نيروهای انتظامی . است مردم استبه خو توجهی  بی

برای سرکوب خواست مردم استفاده کند، و يا اگر تالش در از    ميان 
ها  بردن بنيانگزاران انقالب کند، عواقب هر کدام از اين تصميمگيری

  .                     متوجه خود ايشان خواهد شد
بات فرمايشی ميدهد، الزاما نه برای گذاری انتخا فقيه تن به بر اينکه ولی

فريب مردم است، بلکه بيشتر برای آنست که زورمندی و هژمونی خود را 

. خود نشان دهد و خارجی  در عمل، هم به مردم و هم به حريفا ن داخلی 
او بايد در . ی که فقط شعار ميدهد، هيچکس او را جدی نميگيرد بوکسر

ماشای جها نيا ن بگذارد که هم به رينگ بوکس، زور خود را در معرض ت
و هم به مردم تحت سرکوب و  و هم به حريفان داخلی  های خارجی  قدرت

.                                            اختناق، نشان دهد که هنوز ميتواند و کماکا ن جناح مسلط است
ٔه شطرنج سياسی جمهوری اسالمی با صفحٔه شطرنج تفاوت صفح

امکان انتخاب ميليونها حرکتهای مختلف  آنست که اگر در اين دومی واقعی
های متخاصم صفحٔه شطرنج سياست جمهوری  وجود دارد، برای حريف

مردن : نمانده است اسالمی، فقط دو راه بيشتر برای انتخاب برايشان باقی
های اين دو جناح  اينبار ديگر، درگيری. يا جای منو يا ماندن، جای او، و 

آميز  ديگر امکان ادامه بازی مسالمت. بصورت مساوی خاتمه پيدا نميکند
و اين آرامش ظاهری . نمانده است ميان اين دو جناح قدرت در ايران، باقی

اهللا  بمحض مرگ آيت. کنونی، آرامش فريبنده قبل از طوفان است
و اين .  آميز ميان آنها آغاز خواهد شد ا روی قهرای، درگيری روي خامنه

است که مردم آزاديخواه ايران بايستی فرصت را غنيمت  درست زمانی
بشری  ساله حکومت ضد  شمرده و بساط ظلم و بيداد و نکبت سی

                .                                                                     چيند جمهوری اسالمی را بر
اهللا  در موضع ضعف قرار دارد و جناح آيت اهللا رفسنجانی  اکنون، جناح آيت

 اعتبار تر از گذشته و به کالم  ای نيز در ذهن مردم رسوا و بی خامنه
و اين بهترين شرايطی . او شکسته شده است قدرتی  ديگر،  طلسم قدر

ت که مردم آزاده و شرافتمند ايران بايستی از آن به بهترين وجهی اس
ساله جمهوری اسالمی را  استفاده نموده و بساط استبداد و بيدادگری سی

تضعيف محسوس حکومت واليت فقيه و . يکبار برای هميشه براندازد
اهللا  الوقوع آيت استبدادی کنونی مردم ايران و مرگ قريب جنبش ضد

 برای مردم آزاديخواه ايران فراهم  يی تاريخی ک فرصت استثناای، ي خامنه
.                                                              آورده است که هرگز نبايستی از دست داده شود

اين روزها، ما مردم ايران، در شرايط بسيار حساس مبارزاتی بسر 
 دقيقا ما بايد در چنين شرايطی، بسيار هشيار باشيم که يک بار و. بريم می

سال  ديگر دچار يک نقشه شوم و فريبکارانه ديگری مشابه آنکه در سی
بدين منظور . پيش قدرتهای بزرگ بر ما مردم ايران تحميل کردند، نشويم

، قدرتهای بزرگ تصميم گرفتند که يک ١٣۵٧که، در اوائل مهر ماه 
دی گمنام را که تا آنروز بخش بسيار محدودی از جامعه ايران روحانی تبعي

 ۴کمتر از  با او و نام او آشنا بود، از نجف به پاريس منتقل کنند تا در طی
ای  ، از او ستاره های گروهی جهانی ماه با کمک بسيج همگانی رسانه

 اسالمی نداشت، به او بسازند و رهبری جنبشی را که در ابتدا، ابدا ويژگی
يی محرمانه در گوادلپ که  تفويض کنند و سرانجام پس از يک نشست نها

ايست متعلق به فرانسه و در دريای کاراييب قرار دارد، در تاريخ  ای جزيره
اهللا   هفته قبل از پرواز آيت۶ای کمتر از  در فاصله ، يعنی١٩٧٩ ژانويه ۴

امهر برود و شاهنشاه آري"خمينی از پاريس به تهران، تصميم ميگيرند که 
 اتحاد  البته در نشست گوادلپ، چين و روسيه يعنی". امام خمينی در آيد

ما مردم ايران در اين شرايط . جماهير شوروی آنروز شرکت نداشتند
حساس، بايستی بسيار هشيار باشيم که نکند که اينبار هم همانند بار 
ين گذشته، قدرتهای بزرگ موفق شوند که، ستاره ديگری از ميان ا

ما مردم ايران، . تبعيديان بسازند و به عنوان رهبر جنبش به ما قالب کنند
در اين شرايط حساس، در اين مرحله از جنبش ضد استبدادی نيازی به 

. رهبران، خود ما هستيم. چرا که رهبران در ميان ما هستند. رهبر نداريم
ا، همان هدف راه بر م. هر کدام از ما ميتوانيم رهبر خود و ديگران باشيم

بشری جهوری  و هدف ما، آزادی و پاشيدن بساط حکومت ضد. ما ست
  .                   اسالمی است

در اين مرحله از حرکتهای توده ای، جنبش ضد استبدادی کنونی بايستی 
در ارکستر سمفونی ها، رهبر . همانند يک ارکستر سمفونی عمل کند 

ام اعضا ارکستر، خودشان ميتوانند در واقع تم. دارد  همواره نقش کمکی
اند، از روی نت  آن آهنگی را که از قبل تصميم به اجرای آن گرفته 
از نوازندگان برای  بنوازند و رهبر ارکستر برای آنست که اگر حواس يکی

  .                                 ای از روی نت پرت شد، به دست رهبر نگاه کند تا خارج ننوازد  لحظه
در اين مرحله از جنبش ضد استبدادی هم ، مردم ايران ميدانند که چه 

از قبل توافق کرده ايم که چه آهنگی را اجرا . آهنگی بايستی نواخته شود 
آزادی و : اثری که بايد اجرا شود، برای همه ما بخوبی آشناست. کنيم 

  .دمکراسی 
ضا ارکستر، برای همه اع. همه ما، نت آن را در پيش رويمان داريم 

همه مردم آزاديخواه ايران، آهنگی که بايستی اجرا شود، بسيار  يعنی
های خودجوش ضد ديکتاتوری،  در مراحل مقدماتی جنبش. آشناست 

از اعضا، احيانا خارج از نت  اگر کسی. آنچنان نيازی به رهبر نيست 
ی بخش زيادی از ما، حت. نواخت، بقيه مردم او را به راه خواهند آورد 
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اين ميتوانيم به آن  نيازی به نت هم نداريم ، آنرا از حفظ هستيم و بنابر
اند، ياد  اند و يا نت خود را گم کرده که هنوز آنرا نياموخته  بخش از کسانی

پس .  از اين نت مشترک را در اختيارشان بگذاريم بدهيم و يا يک نسخه
ين مرحله از جنبش، اگر در ا. اين، بيهوده در جستجوی رهبر نباشيم بنابر

در جستجوی رهبر و يا ستاد رهبری باشيم، خطر آ نکه جنبش 
ما همه . آزاديخواهانه مردم به بيراهه و يا کجراه رود، بسيار زياد است

افراد متفاوتی هستيم،  چه از نظر شکل و قيافه و قامت، و چه از نظر 
 مشترکا و -يم اگر اراده کن- همه ما ميتوانيم ولی. فکر و سليقه و مرام

  .هماهنگ با همديگر آهنگ آزادی و دمکراسی را متحدا اجرٔا کنيم
در طول .  و جاودانی نيستند های زور و ظلم، هميشگی ميدانيم که حکومت

های زور و ستم را  های بسياری از حکومت تاريخ تمدن بشری، نمونه
  های داخلی های مردم و يا در اثر درگيری سراغ داريم که يا به نيروی توده

. اند دستگاه حکومتی و يا هر دو اين عوامل، از ميان رفته و ساقط شده
های طول تاريخ هم، در اثر همين  ميدانيم که حتی بزرگترين امپراطوری

های درونی دستگاه حکومتی، و ظلم و زور گسترده  اختالفات و درگيری
طوری امپراطوری روم و امپرا. اند عوامل سرکوب آنها، منقرض شده

 در   و کالسيک اين پديده هستند که آن اولی های تاريخی ساسانی، نمونه
 بخاطر ظلم و اختناق موبدان زرتشتی بر  اثر اختالفات درونی، و آن دومی

اوضاع سياسی، . مردم ايران، دستگاه حکومتی آنها از درون پاشيد
ن های بسيار زيادی با اواخر دورا اجتماعی امروز ايران هم، شباهت

ايرانيان آنروز چنان تحت ظلم و فشار موبدان بودند که . ساسانی دارد
 نگذشت   آنقدر زمانی اعراب متجاوز را بصورت ناجيان خود ميديدند، ولی

   جای خود را به استبداد مذهبی که پی بردند که فقط يک استبداد مذهبی
را که    از مردم ايران، کسانی امروز هم شايد برخی. است ديگری داده

 با حکومت جمهوری اسالمی ندارند را، به عنوان  های آنچنانی تفاوت
 تاريخ بما پند داده است که  ناجيان مردم ايران و ايران زمين ببينند، ولی
 در عوض، ايران و مردم  ساسانيان و موبدان ستمگر آنها رفتند، ولی

مردم . اردای شدند که هنوز هم ادامه د  ساله١۴٠٠ايران دچار يک فاجعه 
مبارز و آزاديخواه ايران بزودی بساط ظلم و زور جمهوری اسالمی را بر 

 هشيار باشيم که ظالمان و زورگويان ديگری در لباس  خواهد چيد، ولی
  .                                                     ناجيان، مردم ايران و ايران زمين را دچار فاجعه ديگری نکنند

های بزرگ دنيای امروز مثل ايالت   بياد داشته باشيم که قدرتبايستی
متحده آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين و اتحاديه اروپايی حداقل در 

  که ايران همواره در حالت عقب: يک مورد با همديگر توافق نظر دارند
رين و در بهترين حالتی که ايران ميتواند در بيشت. ماندگی نگاه داشته شود

 ماندگی قرار گيرد، ادامه سياست تشنج در کشور و وجود يک  درجه عقب
يک ايران آزاد، مستقل و دمکراتيک  . آفرين در آن است حکومت تشنج

توازن سياسی، اقتصادی، نظامی و استراتژيک منطقه را بهم ميزند و با 
ست ای خواهان ادامه سيا اهللا خامنه جناح آيت. لطبع اين بسود آنها نيست

در يک .  ها است و اين در راستای منافع اين قدرت. تشنج در ايران است
ايران آزاد، مستقل و دمکراتيک، اگر نگوييم همه، بلکه بخش زيادی از 

های گوناگون، چه نسل   در زمينه ميليونها کارشناس و متخصص ايرانی
  ميکنند، به ايران باز اول و چه نسل دوم، که در خارج کار و زندگی

 اقتصادی کشور را بشدت -  اجتماعی و اين ظرفيت رشد و ترقی. ميگردند
و اين طبيعتا، توازن سياسی، اقتصادی و استراتژيک . افزايش ميدهد

منطقه خاورميانه را به ضرر قدرتهای بزرگ و متحدين آنها شامل 
های عربی  های جنوبی سابق شوروی و کشور اسرائيل، ترکيه، جمهوری

  .فارس، تغيير ميدهدحاشيه خليج  
واقعيت آنست که در دويست سال اخير، هيچ دولتی در ايران، بجز در چند 

  های خارجی دوره کوتاه، نتوانسته است بدون نفوذ و حمايت قدرت
.  ، حکومت کند) عمدتا، روسيه، بريتانيا و اياالت متحده آمريکا يعنی(

 مردم آزاديخواه ايران اين، شايد اين آخرين فرصتی باشد که برای ما بنابر
 اين مبارزات ضد استبدادی کنونی، بتوانيم به   مانده است، که در طی باقی

اگر موفق .  آزادی، استقالل و دمکراسی دست يابيم آل خود يعنی اهدافايده
نشويم که از اين آخرين فرصت برای سرنگونی حکومت جمهوری 

 به  های ايرانی"لقأعدها"ها و"طالبان"اسالمی استفاده کنيم، خطر آنکه 
اهللا مصباح يزدی قدرت حکومتی را بمرور در  رهبری و واليت فقيهی آيت

  .ايران تصاحب کنند، بسيار زياد است
 دوم بدين طرف، اين سومين باريست که مردم  از پس از جنگ جهانی

. برای کسب آزادی، استقالل و برقراری دمکراسی در ايران بپا ميخيزند
 ضد -استعماری  سال پيش، در تجربه اول جنبش ضد۶٠دود بار اول، در ح

 ما را برداشتند و حکومت کودتا را بجای  استبدادی مردم ايران، دولت ملی
و مردم . آن نشاندند، مشروطيت را بردند و سلطنت مطلقه جايش آوردند

بار . در تالش خود برای کسب استقالل، آزادی و دمکراسی شکست خورد

 ضد - سال پيش، در تجربه دوم جنبش ضد امپرياليستی یدوم، در حدود س
جای آن " امام امت" را بردند و " شاه ملت"استبدادی مردم ايران، 

سلطنت موروثی را بردند و واليت فقيه برای مردم ايران به . آوردند
و مردم ايران، يکبار ديگر در تالش خود برای کسب . ارمغان آوردند

اما اينبار، در اين تجربه . ی شکست خورداستقالل، آزادی و دمکراس
به موارد زير ميتوان به عنوان . سوم، ديگر شکستی وجود نخواهد داشت

  :ره کرداينبار شکست نخواهيم خورد را اشاداليلی در اثبات اينکه 
 هم در تجربه اول و هم در تجربه دوم، روحانيت ايران مداخله و دست -١

  .مقابل مردم ايران است اينبار روحانيت در  ولی. داشت
 سياسی، فقط محدود به بخش کوچکی   در هر دو تجربه گذشته، آگاهی-٢

 سياسی فراگير و تقريبا تمام   اينبار گسترش آگاهی ولی. از جامعه ميشد
  .سطوح جامعه را در بر گرفته است

  ولی.  در دو جنبش گذشته، نقش و شرکت زنان و جوانان محدود بود-٣
در هر حرکت .  نقش پيشتاز دارند و جوانان مبارز ايرانیاينبار زنان 

اجتماعی که زنان حضور و شرکت فعال دارند، آن جنبش هرگز شکست 
  .نخواهد خورد

در هر دو تجربه گذشته، نفوذ و مداخله بريتانيا، اياالت متحده آمريکا و 
اتحاد جماهير شوروی در شکست مردم و عدم کسب استقالل،  دمکراسی 

های  امروز هم همان قدرت. دی آنها نقش تعيين کننده داشته استو آزا
اما اينبار . بزرگ در کمين هستند و به تعداد آنها نيز اضافه شده است

ديگر، به داليلی که در باال به آنها اشاره شد، نخواهند توانست باعث 
  .شکست مردم ايران بشوند
 دوم بدين  نگ جهانیهای دنيا، عمدتا بعد از ج ميدانيم که اکثر کشور

. های اطالعات و امنيت آنها اداره ميشود طرف، در پنهان، توسط سازمان
های  المللی با همديگر همکاری و بسياری از اين سازمانها در سطح بين

 و مالحظات  ها در چارچوب منافع ملی و اين همکاری. ای دارند گسترده
 تنظيم  ای و جهانی قارهای،  سياسی، نظامی، اقتصادی و استراتژيک منطقه

  .و اجرا ميشود
  اين سازمانها در بيشتر کشورهای دنيا، حافظ نظام موجود و شالوده ملی

نقش اين . نظر از سيستم حکومتی آن کشور، ميباشند کشور خود، قطع
 داری است و يا   به آنکه نظام موجود سرمايه سازمانها چندان ربطی

کومت سياسی آن، دمکراسی است يا سوسياليستی است، و يا آنکه نوع ح
آنها در بسياری از موارد . ديکتاتوری، سلطنتی است يا جمهوری ندارد

دولت در دولت و حکومت در حکومت هستند، و بوقت بروز بحران، 
جان کندی، رئيس .  ماورأ دولت انتخابی و يا دولت انتصابی عمل ميکنند

 اياالت متحده آمريکا از  شيرازه جامعه جمهور آمريکا کشته ميشود، ولی
اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی رفت، روسيه . پاشد  هم نمی

او هم رفت و . گرباچف رفت، يلتسين جايش آمد. کاپيتاليستی جايش آمد
اما آب از آب تکان نخورد و شيرازه . پوتين پس از او جانشينش شد

   رفت و ولیاو نيز. شاه رفت، شاهپور بختيار آمد. جامعه از هم نپاشيد
.  شيرازه جامعه از هم نپاشيد تمام اين تغييرات انجام شد، ولی. فقيه آمد

اما در گذشته، اگر در کشوری انقالب ميشد، و يا شاه يک مملکت کشته 
  .ريخت  ميشد، شيرازه آن جامعه بهم می

 قدرتهای بزرگ غربی، معموال يک فرد مورد  سازمانهای اطالعاتی
نقش کليدی دارد، در کشورهای تحت نفوذ خود تعيين اطمينان خود را که 

ميکنند که در هنگام شرايط بحرانی، در ارتباط مستقيم با آنها، اقدامات 
اين فرد حتما بايستی نقش کليدی در دستگاه حکومتی . الزم را انجام دهد

شاه، رئيس جمهور، (داشته و نزديکترين فرد به شخص اول مملکت 
  .باشد) گری که داردرهبر، و يا هر نام دي

، اسرار حساس مملکتی،  های بزرگ، فردی که کليد اتمی در مورد قدرت
کند، معموال شخص اول  اسرار نظامی، اقتصادی و استراتژيک را حفظ می

مثال ما امروز ميدانيم که نام آن . سازمان اطالعات و امنيت آن کشور است
 در زمان قتل کندی چه مهره کليدی دستگاه حکومتی اياالت متحده آمريکا

.  دار فانی را وداع گفت١٩٧٣ژنرال ادگار هوور که در سال :  بود کسی
  فکر نميکنم تعداد زيادی بدانند که جانشين او از آن تاريخ ببعد چه کسی

، اسرار   را که کليد اتمی و همچنين، ما امروز نام آن شخصی. است
ژيک روسيه را پس از حساس مملکتی، اسرار نظامی، اقتصادی و استرات

ژنرال والديمير : سقوط شوروی حفظ کرد تا نظام از هم نپاشد، ميشناسيم
  . کند پوتين، که کماکان خود او اين نقش را ايفا می

امروز ما، نام آن فرد مورد اعتماد قدرتهای غربی در زمان شاه را 
ل حفظ اسرار مدنی، سياسی،  او مسئو. تيمسار حسين فردوست: ميدانيم

او پس از آنکه نقش و وظيفه . اقتصادی، نظامی و استراتژيک ايران بود
ها و از بين بردن اسرار مهم و تحويل   جابجايی مهره خود را،  مبنی بر 

دادن قدرت به سردمداران جديد، انجام داد و پس از آنکه ديگر تبديل به 
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تيمسار فردوست . ای شده بود، او را از ميان بردند مهره سوخته
از زمان کودکی ) اش البته بغير از اعضائ خانواده(زديکترين فرد به شاه ن

او مسئول مستقيم امنيت و کنترل شاه و اينکه . تا خروج او از ايران، بود
ما امروز به يقين نميدانيم که جانشين . او احيانا خارج از خط عمل نکند

حسن سردار م"حدس نگارنده بر روی .  است تيمسار فردوست چه کسی
البته بغير از (اهللا خمينی  او نزديکترين فرد به آيت. دور ميزند" رفيقدوست

. پس از ورود او به ايران تا زمان مرگ اوست)  اش اعضائ خانواده
اهللا به ايران در نقش راننده او، مسئوليت جان او را  اوهنگام ورود آيت

 اينکه او احيانا اهللا و او مسئول مستقيم امنيت و کنترل آيت. عهده داشت به
اهللا، فرمانده  در تمام دوران ده سا ل حکومت آيت. خارج از خط عمل نکند

 را در   جنگ ايران و عراق، نقش اصلی و در طی. سپاه پاسداران بود
سردار . المللی خريد و فروش تسليحات انجام ميداد معامالت محرمانه  بين

اهللا با  فقات پنهانی آيتدوست همچنين مسئول مستقيم مذاکرات و توا رفيق
اهللا خمينی  روالند ريگان، رئيس جمهور وقت آمريکا است، که با آيت

کند  اهللا تعهد می از جمله اين توافقات پنهانی، آن بود که آيت. همدوره بود
 تا قبل از ادای سوگند رياست جمهوری روالند  که گروگانهای آمريکايی

توافق بر پايه يک بده بستان در واقع، اصل اين . ريگان آزاد نشوند
 که حزب جمهوريخواه آمريکا با استفاده از مسئله  بدين معنی. استوار بود

گروگانها و عدم آزادی آنها در زمان رياست جمهوری جيمی کارتر، باعث 
اهللا در  شکست انتخاباتی او شود و در عوض آنها هم، همه جانبه از آيت

آفرينی از همان  بينيم که پايه سياست تشنج  اين می بنابر. ايران حمايت کنند
مقام "دوست، بعنوان  و امروز سردار رفيق. زمان در ايران گذارده شد

همان بنياد پهلوی سابق، که امروز (، رئيس بنياد مستضعفان "امنيتی
، رئيس بنياد ) نفت است دومين قدرت اقتصادی ايران بعد از شرکت ملی

و رئيس بنياد ) ت اقتصادی ايران استکه امروز سومين قدر(جانبازان 
چهره پنهان , )که امروز چهارمين قدرت اقتصادی ايران است(نور 

 فقيه کبير،  پس از مرگ ولی.  دستگاه حکومتی جمهوری اسالمی است
شود  های مختلف حکومتی نمی سردار رفيقدوست وارد هيچ درگيری جناح
رت سياسی بعدی، بدست اگر قد. و کماکان بدور از معرکه و ناپيدا است

 و بدست کسان ديگری که در -که اميدواريم چنين نشود-مردم ايران نيفتد 
 عمل ميکنند بيفتد، آيا اين سردار رفيقدوست است که  خط نظام جهانی

المثل  بايستی همانند تيمسار فردوست، وظيفه او را انجام بدهد؟ يک ضرب
  .هند ديدمانند، خوا  فرانسوی ميگويد آنانکه زنده می

است که   که اشاره رفت، کامال بديهی  اين با توجه به نکاتی بنابر
ای را  های گسترده سازمانهای امنيت کشورهای روسيه و اسرائيل همکاری

جهت بودن   بخاطر هم-با سازمان اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی 
 در -ای خود  منافع و مصالح سياسی، اقتصادی و استراتژيک منطقه

ينه ادامه تشنج، و ادامه حيات و بقا جمهوری اسالمی به ويژه جناح زم
  . مردم، انجام ميدهند ای، و سرکوب جنبش آزاديخواهی اهللا خامنه آيت

خود همواره دوگانه عمل  و بريتانيا نيز در ارتباط با سياست جهانی 
ذ  اعمال نفو از اعضا مهم اتحاديه اروپايی ، بعنوان يکی از طرفی. کند می
از سوی ديگر، در بسياری از موارد، خود را مجزا از آن  کند، ولی می

را  هايی  بريتانيا، در دويست سال اخير، سياست. کند ميداند و راسا اقدام می
های  که در مورد ايران اتخاذ کرده است، در بسياری از مورد با سياست

وروی، در هر سه دوران خود؛ روسيه تزاری، اتحاد جماهير ش( روسيه 
اين به احتمال  بنابر. همخوانی و همگونی داشته است) روسيه امروزی

ای  قريب به يقين، اينبار نيز سياست بريتانيا با منافع و مال حظا ت منطقه
های  روسيه همخوانی دارد و در پنهان و بدور از چشم و گوش کشور

های  زمانهمراه و همگام با سا”  MI6"بريتانيا  ديگر، سازمان اطالعا تی 
امنيتی روسيه و اسرائيل در ادامه سياست تشنج در ايران و سرکوبی 
مبارزات آزاديخواهانه مردم، با سازمان اطالعات جمهوری اسالمی، 

  .ای انجام ميدهند های گسترده همکاری
ای با بريتانيا را  اهللا خامنه البته فريب اين قشقرق و جنجال اخير جناح آيت

 ميان  اين موضوع بيشتر جنبه دعوای شخصینبايد خورد، چرا که 
ها است و گويا اختالف بر سر آنست که دولت  خانواده ايشان با انگليسی

 متعلق به اين خانواده را با يک موجودی هنگفت،  انگليس، حساب بانکی
  .مسدود کرده است

از جمله دالئلی که دال بر اثبات اين ادعا که روسيه خواستار بقای 
ای  اهللا خامنه می و ادامه سياست تشنج به رهبری جناح آيتجمهوری اسال
  :توان موارد زير را برشمرد هست ، می

جمهوری توليدی نفت و گاز ايران در همان حد محدود خود   وقتی-١
ميماند، و روسيه ميتواند  حداالقل  در زمينه فروش گاز در بازارهای  باقی
  .المللی رقيب جدی نداشته باشد بين

جمهوری اسالمی به سياست تشنج خود ادامه بدهد، فروش  ی وقت-٢
تسليحات نظامی از طرف روسيه به ايران از نظر سياسی توجيه، و نيز 

سازی  جات اسلحه  کند، و در نتيجه کارخانه حجم فروش افزايش پيدا می
روسيه رونق يافته و بدين سن ميتواند رقابت تسليحاتی اسالمی به 

کند و در  ها کماکان ادامه پيدا می ه بدهد، تحريمسياست تشنج خود ادام
  . را دوباره بازسازی کندNATOنتيجه، ظرفيت با 

جمهوری اسالمی به سياست تشنج خود ادامه بدهد، روسيه به   وقتی-٣
بهانه دفاع از منافع سياسی، اقتصادی، نظامی و استراتژيک خود به 

نی او در منطقه نيز ايران نزديکتر ميشود و در نتيجه، نفوذ و هژمو
  .کند افزايش پيدا می

از جمله دالئلی که دال بر اثبات اين ادعا که اسرائيل خواستار بقای 
ای  اهللا خامنه جمهوری اسالمی و ادامه سياست تشنج به رهبری جناح آيت

  :توان موارد زير را برشمرد هست ، می
سرائيل جمهوری اسالمی به سياست تشنج خود ادامه بدهد، ا  وقتی-١

داشته باشد تا به سياست تهاجمی خود ادامه بدهد و به  ميتواند توجيهی
، حمايت افکار عمومی جهان را با خود "تروريسم اسالمی"بهانه خطر 
  .داشته باشد

جمهوری اسالمی به سياست تشنج خود ادامه بدهد، اسرائيل   وقتی-٢
 خود در داشته باشد که باز به سياست شهرک سازی ميتواند توجيهی

مناطق اشغالی کماکان ادامه بدهد و طرح تاسيس دولت مستقل فلسطين را 
  . باز هم به عقب بيندازد

 جمهوری اسالمی به سياست تشنج خود ادامه بدهد، اسرائيل   وقتی-٣
ميتواند به عنوان تنها قدرت منطقه، کماکان هژمونی خود را حفظ کند و 

نظامی و استراتژيک خود را با های و منافع سياسی، اقتصادی،  خواست
  .دست باز در منطقه اعمال کند

از جمله دالئلی که دال بر اثبات اين ادعا که بريتانيا خواستار بقای 
ای  اهللا خامنه جمهوری اسالمی و ادامه سياست تشنج به رهبری جناح آيت

  :توان موارد زير را برشمرد هست ، می
،  نطقه، مثل امارات متحده عربیهای م  بريتانيا در بسياری از کشور-١

منافع عظيم اقتصادی، سياسی، نظامی و ....قطر، بحرين، کويت، عمان و 
 جمهوری اسالمی به سياست تشنج خود ادامه  وقتی. استراتژيک دارد

ها ، کما کان  بدهد، بريتانيا ميتواند به عنوان قدرت حاکم در اين کشور
ان رفتن سياست تشنج، اين با از مي هژمونی خود را حفظ کند ولی 

  .هژمونی ميتواند از طرف ديگران به خطر بيفتد
 بريتانيا در رقابت با ايالت متحده آمريکا، خواهان ادامه حضور و نفوذ -٢

حضور و نفوذ روزافزون ايالت متحده . هرچه بيشتر خود در منطقه است
پيمان  ، هم آمريکا در منطقه، بريتانيا را در عين حاليکه با آمريکا، متحد

کند که اقداماتی در جهت منافع و مصالح خود  و يار ديرين است، وادار می
در منطقه انجام دهد که آنها الزاما و همواره با سياست جاری ايالت 

سياست کنونی آمريکا در ارتباط با ايران، سياست . متحده، همخوانی ندارد
منافع اقتصادی و . )که اين را در جلوتر توضيح خواهيم داد(آرامش است 

. شود استراتژيک بريتانيا در منطقه با برقراری سياست آرامش تامين نمی
گيرد تا سياست تشنج در ايران  اين بريتانيا تمام تالشش را بکار می بنابر

  .ادامه داشته باشد
 بريتانيا برای آنکه در زمينه نظامی از همقطاران خود عقب نماند، -٣

های نظامی شرکت  المللی و درگيری يحاتی بينبايستی در مسابقات تسل
واقعيت آن است که فقط سه قدرت بزرگ در دنيا وجود دارد . داشته باشد

هزار ارتش مسلح به   ساعت، سی۴٨که قادر است در مدت زمان کمتر از 
تمام ابزار نظامی مدرن،  در هر کجای دنيا پياده کند؛  ايالت متحده 

اين، چنين آمادگی نظامی، نياز به تمرينات  بنابر. آمريکا، فرانسه و بريتانيا
ايالت متحده، تمرينات خود را در . های سنگين مالی و جانی دارد و هزينه

های سنگين مالی  عراق و افغانستان انجام داده و کما کان ميدهد و هزينه
فرانسه هم عمده تمرينات خود را در . پردازد و جانی آنرا هم می

گداری هم در  و گاه. ی خود در اقيانوس آرام انجام ميدهدهای نظام پايگاه
بريتانيا هم نيز، هم خواستار است و هم . کند  شرکت میNATOتمرينات 

نه قادر است و نه مايل که  نياز آنرا ميبيند که در تمرينات شرکت کند، ولی
بريتانيا هم، هر از گاهی در . های سنگين مالی و جانی آنرا بپردازد هزينه

کمااينکه در عراق حضور طوالنی و . کند مرينات واقعی شرکت میت
اما بريتانيا که . گسترده داشت و در افغانستان نيز حضور فعال دارد

امکانات عظيم و گسترده مالی و نظامی ايالت متحده را ندارد، بايستی 
های ديگری برای ادامه شرکت و حضور خود در مسابقات تسليحاتی،  راه

های تشنج در خاور ميانه و  زدن به سياست حمايت از و دامن. پيدا کند
  .از آنها است ساير مناطق حساس جهان، يکی
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های پنهان بريتانيا، روسيه و اسرائيل در حمايت خود  از خواست  يکی-۴
ای است که امکان دارد به  از ادامه سياست تشنج بخاطر فرصت و بهانه

درست همان .  باشد ست دهد، میايران بد آنها در زمينه تجزيه تدريجی
ای که روسيه و انگليس در صد سال پيش خواستار پياده کردن آن  نقشه

های زيادی که ما بين شان بود اينکار   بدليل عدم توافق و تضاد بودند ولی
  .انجام نشد

از جمله دالئلی که دال بر اثبات اين ادعا که سياست کنونی ايالت متحده 
عد م ادامه سياست تشنج   جمهوری اسالمی، ولیآمريکا مبنی بر بقای

  :توان موارد زير را برشمرد باشد ؛  می می
، نيازمند به يک آرامش،   ايالت متحده آمريکا، بعد از هر جنگ بزرگی-١

تواند مدام و پيوسته در  ای نمی يک بوکسر حرفه. باشد برای تجديد قوا می
شرط آنکه  پيش.  ببردرينگ بوکس باشد و هميشه هم مسابقات خود را

ای بتواند مسابقات خود را ببرد، آنست که بعد از هر  يک بوکسر حرفه
دوم  از بعد از جنگ جهانی. مسابقه بزرگ، تجديد قوای الزم را کرده باشد

ايالت متحده  توان براحتی در سياست خارجی بدين طرف، اين مساله را می
نيست که اين  اتفاقی.  نمودو اقدامات نظامی او در سرتاسر جهان، مشاهده

های زمامداری روسای جمهور حزب  در دوره" آرامش"های  دوران
چرا که حزب دمکرات ايالت متحده آمريکا عمدتا . دمکرات بوده است

و حزب . کند  می را نمايندگی های غير نظامی و غير نفتی صنايع و کارتل
را  های نظامی و نفتی  صنايع و کارتل جمهوريخواه آمريکا عمدتا، نمايندگی

های   که مشاهده ميشود که جنگ پس جای شگفتی نيست وقتی. بعهده دارد
. های رياست جمهوری حزب جمهوريخواه اتفاق ميافتد بزرگ، در دوره

آمريکا در ارتباط با ايران، عدم حمايت از سياست  اين سياست کنونی بنابر
  .تشنج است

اری آرامش در عراق و تمرکز  اياالت متحده آمريکا خواستار برقر-٢
هفت سال جنگ و با  بذری را که آمريکا در طی. نيروها در افغانستان است

هزينه بسيار سنگين و هنگفت جانی و مالی کاشته است، حال بايستی 
و اين امر، با ادامه . بتواند با برقراری آرامش، محصول آنرا برداشت کند 

استقرار سياسی، نظامی و . تسياست تشنج در ايران، امکان پذير نيس
برنامه . اقتصادی اياالت متحده آمريکا در عراق مداوم و دايمی خواهد بود

استراتژيک آمريکا در منطقه خاور ميانه، حضور دايمی سياسی، نظامی، 
  .اقتصادی و همسايگی مستقيم با روسيه، چين، هندوستان و ايران است

ت آرامش خود، مايل است با  اياالت متحده آمريکا، در ادامه سياس-٣
. ای مذاکره کند ، اقتصادی و منطقه های اتمی جمهوری اسالمی در زمينه

، روسيه و چين ) بغير از بريتانيا(پيش شرطی را که اتحاديه اروپايی 
اند، تضمين امنيت ايران و عدم تجاوز  برای انجام اين مذاکرات گذارده 

 سپردن چنا ن ضمانتی، با حضور انجام چنين مذاکراتی و. نظامی به آنست
  .آفرين در قدرت حکومتی ايران، غير ممکن است جناح تشنج

فرانسه و آلمان نيز به عنوان دو قدرت بزرگ که نقش ستون فقرات و 
 صنعتی اتحاديه اروپايی را بازی ميکنند، منافع و -های اقتصادی موتور

ت که جناح مصالح سياسی، اقتصادی و استراتژيک کنونی شان در آنس
دالئل زير ميتواند در اين راستا معتبر . عدم تشنج در ايران حکومت کند

  :باشد
 بخاطر وجود تحريمات گسترده بر روی ايران، بسياری از شرکتهای -١

اروپايی نميتوانند مستقيما روابط اقتصادی، صنعتی و تجاری با ايران که 
 با عدم ادامه سياست .مهمترين بازار در خاورميانه است را داشته باشند

  .تشنج در ايران، اين مانع از پيش پای آنها برداشته ميشود
 -  در همين راستا، و با توجه به جاری بودن بحران عميق اقتصادی -٢

و در پيامد آن، تعطيل بسياری از صنايع و مراکز توليدی، و در نتيجه  پولی
ه سياست حجم عظيم بيکاری در کشورهای اروپايی، خواست عدم ادام

آمدن جناح عدم تشنج در  با روی کار. کند تشنج در ايران را تقويت می
گذاريهای جديد باز ميشود و اين باعث کاهش ميزان  ايران، زمينه سرمايه

  .بحران در اروپا ميگردد
 با از ميان رفتن سياست تشنج در ايران، بهای نفت و گاز طبيعی در -٣

ک به رشد اقتصادی و شکوفايی صنعتی و اين کم. کند دنيا کاهش پيدا می
و از طرف ديگر وابستگی آنها را به نفت و گاز روسيه، که . کند آنها می

نگرانی . کند برای آنها يک موضوع حساس سياسی است، کمتر می
ها در آنست که نکند روسيه از نفت و گازش به عنوان ابزار  اروپايی

  .سياسی و اهرم فشار استفاده کند
، چندان بدنبال نفوذ سياسی در  وان يک قدرت بزرگ جهانیچين به عن

آنچه که بيشتر برای چين در اين منطقه جذابيت . منطقه خاورميانه نيست
آنها بيشتر در پی معامالت تجاری . دارد، قراردادهای اقتصادی است

و بر اين اساس هم، خطوط سياسی خود را تنظيم . هستند تا نفوذ سياسی
جيح ميدهند که در فضای آرام و شرايط مساعد اينکار را البته تر. مکنند

همزمان منا فع تجاری خود را بخاطر هيچ چيز بخطر  انجام بدهند ولی
برايشان نوع حکومتی را که با او وارد معامالت تجاری . اندازند  نمی

بعبارت ديگر، هيچ پشيزی برای حقوق بشر . ميشوند، هيچ اهميتی ندارد
اقل حرفش را ميزنند و ادعايش را  های غربی ال رکشو. قائل نيستند

. چين نه حرفش را ميزند و نه ادعايی در اين مورد دارد ولی. ميکنند
بخاطر عدم ادامه سياست تشنج در  طبيعتا اگر قيمت نفت و گاز طبيعی 

. ايران کاهش پيدا کند، بسيار خوشحال ميشوند و از آن استقبال ميکنند
اهللا  چ چيز، روابط تجاری خود را با جناح آيتهمزمان، بخاطر هي ولی

  .اندازند  ای و سپاه پاسداران او بخطر نمی خامنه
 را در خودمان بوجود  ما مردم آزاديخواه ايران بايسی اين آمادگی روانی

  ها هزار نفر از ما در طی استبدادی کنونی، ده آوريم که در راه مبارزه ضد
جمعی،  فرسا، کشتارهای دسته های طاقت های خيابانی، زير شکنجه درگيری
کشهای حکومت  بدست نيروهای سرکوب و آدم.... نيست کردنها، و سربه

و متاسفانه اين بهای بسيار گرانی . جمهوری اسالمی نابود خواهيم شد
زيراکه . است که مردم آزاديخواه ايران برای کسب آزادی خود ميپردازند

. خوی وطنی نيستند بشری و درنده دروی ما فقط نيروهای سرکوب ض رويا
مزدورانی .  آنها را نيز در مقابل خود داريم ما ، مزدوران جنايتکار خارجی

  . کشورهای اسالمی در آفريقا  اهللا لبنان و اجيرکردگانی از برخی مثل حزب
سکوت کنونی اتحاديه اروپايی در رابطه با کشتارها و دستگيريهای 

با   سياسی اخير در ايران، بخاطر همبستگی گسترده مردم مبارز و حوادث
. سياست بريتانيا در ارتباط با خواست ادامه حکومت تشنج در ايران است
با  و همچنين سکوت اياالت متحده آمريکا هم، از سويی بخاطر همبستگی 

نکردن فضای مذاکرات  سياست اسرائيل و از طرف ديگر بخاطر مسموم
چنا نچه قبال هم اشاره شد، ادامه سياست . جاری تسليحاتی با روسيه است

  .تشنج در ايران، خواست مشترک بريتانيا، روسيه و اسرائيل است
اين بعهده تمام مبارزان و دوستداران آزادی و دمکراسی در خارج از  بنابر

 است که از طريق بسيج محافل حقوق  ايرانی و چه غير  چه ايرانی -ايران 
ه سکوت شوند و از مقامات دولتی بشر، خواهان شکست اين توطئ

های خود خواستار شوند که حکومت جمهوری اسالمی را جهت  کشور
جعمی مردم مبارز  های دسته متوقف کردن دستگيريها، شکنجه ها و کشتار

  .های الزم قرار دهد و آزاديخواه ايران، تحت فشا ر
 اينک که دستگاه حکومتی جمهوری اسالمی را کالبد شکافی کرديم و

بايستی مورد هدف باشد، و نه اين  تبيين شد که اين واليت فقيه است که
جناح و يا آن جناح، نه اين مهره و يا آن مهره، تا کل رژيم جمهوری 

اين نکات زير  اسالمی بتواند در مسير سرنگونی قرار گيرد؛ بنابر
                                  :      ميبايستی در دستور کار مرحله کنونی مردم مبارز ايران قرار گيرد

 برای آنکه صدای آزاديخواهی مردم به گوش و چشم جهانيان برسد، -١
های  ها در مناطقی که سفارت خانه بايستی تمرکز تظاهرات و ميتينگ

ترجيحا . الملل قرار دارند، باشد و يا دفتر سازمان بين های خارجی  کشور
که اياالت (های کشورهای روسيه، بريتانيا، سويس  بايستی از سفارت خانه

، فرانسه و چين خودداری )کند متحده آمريکا را در ايران نمايندگی می
چرا که اوال ميتوانيم يا مورد اتهام حکومت واليت فقيه و يا ديگران . کرد

بگيريم که وابسته به اين و يا آن هستيم و دوما آنکه اين قدرتهای قرار 
زيرا . های خودشان گام بر ميدارند بزرگ فقط بر اساس منا فع و سياست

همانطور که در پيش اشاره شد اين قدرتها،  در ارتباط  با مساله ايران ، 
و هر کدام به تنهايی و يا مشترکا ، بر پايه يک سری محاسبات پيچيده 

چندگانه سياسی، اقتصادی، نظامی و استراتژيک برخورد ميکنند و حمايت 
آنها از اين جناح و يا آن جناح جمهوری اسالمی بر اساس  علنی و مخفی

ساير کشورهای ديگر عمدتا بر پايه  ولی. گيرد اين محاسبات صورت می
منافع اقتصادی خود با مساله ايران برخورد ميکنند و بر اين اساس 

و بنابراين . فع، اين جناح و يا آن جناح واليت فقيه را ترجيح ميدهندمنا
های اين گروه از  شا نس بيشتری وجود دارد که کارکنان سفارتخانه

 و پنهان صدای آزاديخواهی مردم ايران را به  کشورها، بطور غيررسمی
                                        .                                          گوش و چشم جهانيان برسانند

المللی حکومت جمهوری اسالمی،   امروز، جبهه نا مقد س حاميان بين-٢
اتحاد نا مقد س مردم را نيز با انواع گرايشات سياسی و ايدئولوژيک، چه 
مردم مبارز در ايران و چه مخالفين حکومت جمهوری اسالمی در خارج 

های  های رنگارنگ و عکس باال بردن پرچم. دکن از ايران را،  ضروری می
رهبران سياسی و ايدئولوژيک خود را ميتوانيم به بعد از سقوط حکومت 

که نگارنده در ( جمهوری اسالمی و تاسيس مجلس مٔوسسان واگذار کنيم 
اين،  بنابر). ادامه اين مقاله، در شماره بعدی بدان پرداخت خواهم نمود

نگ با يکديگر، يکصدا و متحد، آهنگ آزادی و همٔه ما از اين پس، هماه
دمکراسی را مشترکا و به صورت گسترده، در سرتاسر کشور و در خارج 

که جنبه  های مناسب و در روزهای مشخص تاريخی  از کشور، در فرصت
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سمبليک برای مردم دارند، با دو شعار زير، چه به صورت نوشتاری و 
و هم به زبان  زبان فارسی ، هم به  چه به صورت گفتاری ريتميک

، اجرا خواهيم ) های گروهی خارجی جهت بازتاب آن در رسانه(انگليسی 
 ! د  حکومت جمهوری اسالمی  نا بود  با                  .کرد

  !د  آزادی و د مکرا سی  زنده  با 
 همواره اعالم ميشود که تاريخ و زمان  های گروهی خارجی  در رسانه-٣

برداری   بايستی مسئوليت فيلم اين، کسانی بنابر. ثبات نيستحوادث قابل ا
ای که در آنها تاريخ و زمان  های حرفه ها را با دوربين تظاهرات و ميتينگ

و برای رعايت مسائل . برداری نشان داده ميشود، بعهده بگيرند فيلم
ر ها و يا د بام ها، و يا از پشت امنيتی، بايستی اينکار از پشت پنجره خانه

 هستند، انجام شود و برای   که قابل دسترسی ساختمانهای امنی
تر از طريق پست الکترونيکی ارسال   هرچه سريع خبرگزاريهای خارجی

توان از طريق اينترنت پيدا  ها را می و آدرس تمام اين خبرگزاری. شود
  . هم گذارده خواهد شدYou Tubeها کماکان در  والبته اين فيلم. کرد
 که امکان دارد،  ها و تظاهرات، تا آنجايی  شرکت در کليه ميتينگ هنگام-۴

آن کار، هم يک . ای استفاده شود اهللا خامنه  با عکس آيت هايی از ماسک
اقدام امنيتی موثر است و هم، در شکل يکپارچگی دادن به تظاهرات کمک 

  .کند می
 های  جهت نوعی مصونيت و برای کاهش در مقابل ضربات با سالح-۵

هايمان به عنوان نوعی  های ايرانيت در زير لباس سرد ميتوانيم از ورقه
همچنين با همراه داشتن . سپر در مقابل نقاط حساس استفاده کنيم

های  های نمدار ميتوانيم در مقابل گاز های مخصوص شنا و دستمال عينک
 همچنين با بهمراه. های فلفل بهتر و بيشتر مقاومت کنيم  آور و گاز اشک

آور و گاز فلفل را دوباره  اشک های گا ز داشتن دستکش ميتوانيم کپسول
  .بطرف خود مزدوران سرکوبگر پرتاب نمود

 روزی که قرار است در تظاهرات و يا ميتينگی در تهران شرکت کنيم، -۶
های سرکوب حکومتی  چرا که گروه. مطلقا از مترو نبايستی استفاده کرد

های مترو به عنوان تله استفاده کنند             و خروجیميتوانند براحتی از ورودی 
  .ها را به دام ا نداخته و دستگير کنند و خيلی

های خيابانی و يا زير   درگيری  که عزيزان خود را در طی هايی  خانواده-٧
  شکنجه ها و يا دستگيريها در تهران از دست داده و يا از وضعشان بی

، ميتوانند به عنوان يک حرکت اعتراضی، اطالع هستند، به ويژه زنان
بصورت گروهی در بولوار شهرزاد در مقابل دفتر سازمان ملل و يا اگر 

 که در قبل به آن اشاره شد، با حمل  هايی مقدور نبود، در مقابل سفارتخانه
 به زبان انگليسی مبنی بر اينکه عزيزان ما  هايی پالکارد عکس آنها و متن

 را  هايی نکه عزيزان ما را چرا کشتيد، هر روز ميتينگکجا هستند و يا اي
  .انجام بدهند

های ايران ميتواند در  ها در ساير شهر  اين تظاهرات و ميتينگ-٨
و بايستی ميدانی را انتخاب کرد که . های مهم شهر انجام شود ميدان
  .های جست و گريز آن راحت و قبال شناسايی شده باشد راه
های  د که از اين پس، برگزاری تظاهرات و ميتيگ بشدت توصيه ميشو-٩

و همانطور که قبال . های اطراف دانشگاه تهران نباشد مختلف در خيابان
های اطراف سفارت  هم اشاره شد، بهتر است که اين حرکتها در خيابان

  :ميتوان دال يل زير را برای توضيح اين موضوع برشمرد. ها باشد خانه
 دانشگاه تهران، ديگر مورد شناسايی کامل های اطراف  خيابان-الف
های سرکوب قرار گرفته اند و در نتيجه امکان آسيب پذيری و   گروه

  .جست و گريز در اين منطقه محدود شده است
 پس از برگزاری هر ميتيگ و تظاهرا تی، گروههای سرکوب جمهوری -ب

 مورد های دانشجويی حمله ميکنند و دانشجويان را اسالمی به خوابگاه
  .ضرب و شتم و دستگيری قرار ميدهند

، از  ها در سطح جهانی  امکان انعکاس اخبار اين تظاهرات و ميتيگ-پ
  . های اطراف دانشگاه، بسيار محدود است منطقه خيابان

امروز شرايط بسيار .  اجرای نافرمانی مدنی جمعی در تمام سطوح -١٠
ليدی حساس مثل صنايع مناسبی است که تالش شود تا کارگران مراکز تو

نفت، گاز، فوالد و مس که حيات اقتصادی حکومت جمهوری اسالمی به 
آنها بستگی دارد و همچنين کارکنان نهادهای  حساس مثل مخابرات، 

را به نافرمانی مدنی و بعد بمرور به اعتصابات ... راديو و تلويزيون و 
يا چندين نفر از اين  و  شايد هر کدام از ما، يا مستقيما با يکی.  کشاند

بطوری که . افراد آشنا هستيم و يا غير مسقيم در ارتباط با آنها قرار داريم
 کنيم که با توضيح و افشاگری، آنها  خودمان را در خطر قرار ندهيم، سعی

ها و رفتارهای  را ابتدا به نافرمانی مدنی و سپس به اعتراض به عملکرد
تا قبل .  آن به اعتصابات بکشانيم جمهوری اسالمی و پس از ضد انسانی

 اجتماعی -از برگزاری انتخابات رياست جمهوری، زياد شرايط سياسی 
آنچه که ايرانيان .اما امروز چنين شرايطی فراهم است. اينکار فراهم نبود

 با مبارزات  مبارز در خارج از کشور ميتوانند در حمايت از، و همبستگی
  :دم در ايران انجام بدهند، بقرار زير استاستبدادی و آزاديخواهانه مر ضد
المللی   همانطور که در پيش هم اشاره شد، جبهه نامقدس حاميان بين-١

حکومت جمهوری اسالمی، اتحاد نامقدس  مخالفين حکومت جمهوری 
اسالمی در خارج از ايران را نيز با گرايشات ايدئولوژيک و سياسی 

های  های رنگارنگ و عکس مباال بردن پرچ. کند مختلف،  ضروری می
رهبران سياسی و ايدئولوژيک خود را ميتوانيم به بعد از سقوط حکومت 

که نگارنده در ( جمهوری اسالمی و تاسيس مجلس مٔوسسان واگذار کنيم 
اين،  بنابر).  ادامه اين مقاله، در شماره بعدی بدان پرداخت خواهم نمود

کصدا و متحد، آهنگ آزادی و همٔه ما از اين پس، هماهنگ با يکديگر، ي
دمکراسی را مشترکا و به صورت گسترده، در سرتاسر جهان پهناور، در 

های مناسب و  کند، در فرصت  می  و ايراندوست زندگی  که ايرانی هر کجايی
که جنبه سمبليک برای مردم دارند، با دو  در روزهای مشخص تاريخی 

، هم  رت گفتاری ريتميکشعار زير، چه به صورت نوشتاری و چه به صو
و هم به زبان انگليسی و هم بزبان آن کشوری که در آن  به زبان فارسی 

  .بريم، اجرا خواهيم کرد بسر می
 ! د  حکومت جمهوری اسالمی  نا بود  با

  !د  آزادی و د مکرا سی  زنده  با 
ها و تظاهرا ت ها يی   پيشنهاد ميشود که از اين پس، در کليه ميتينگ-٢

کنندگان، از ماسک  در نقاط مختلف دنيا برگزار ميشود، همه شرکتکه 
اينکار هم از جنبه امنيتی . ای استفاده کنند اهللا خامنه کاريکاتوری آيت

 دارد و هم افراد شرکت کننده با خطوط سياسی مختلف، حساسيتی  آيی کار
و از اينکه در کنار مخالف عقيدتی خود قرار بگيرند، نشان نخواهند داد 

  .هم تاثير نمايشی آن چندين برابر خواهد شد
 از سا زمان ملل متحد و از محافل حقوقی و بشردوستانه بين المللی -٣

روز "خواسته شود که يک روز را، مثال اول مهر ماه را به عنوان 
"  با مردم ستمديده و آزاديخواه ايران  جهانی روز همبستگی"و " ايران

  .اعالم شود
های اتحاديه اروپايی، ايالت متحده  ايران، بويژه در کشور در خارج از -۴

ايرانيان زيادی، چه نسل اول و چه نسل ... آمريکا، کانادا، استراليا، و 
دوم هستند که در زمينه حقوق قضايی تحصيل کرده و به عنوان وکالی 

در   و اجتماعی بسيار خوبی های شغلی حقوقی، دادستان و قاضی موقعيت
اينک زمان آن فرا رسيده است که اين ايرانيان . ا دارنده اين کشور

دانان  کانون حقوق"برجسته و با نفوذ، ابتکار عمل را بدست گرفته و 
را بوجود آورده و طرح بمحاکمه کشاندن سران حکومت " بدون مرز

جنايت برعليه "جمهوری اسالمی را در دادگاه حقوق بشر الهه به جرم 
در اين راستا، . ر دستور کار خود قراردهندتر د هر چه سريع" بشريت

 و صاحب نام بودن خود  لطبع خانم شيرين عبادی بخاطر شهرت جهانی با
  .ميتواند بسيار مثمر ثمر واقع شود

 و باز هم در همين کشورهای نامبرده، تعداد بسيار زيادی از هنرمندان -۵
های هنرهای  ، چه در زمينه هنر موزيک و آواز، و چه در زمينه ايرانی

ای در اين کشورها داشته و بسياری  های ويژه نمايشی و تصويری، جايگاه
امروز وقت آن رسيده است .  بر خوردار هستند از آنها از شهرت جهانی

کانون "، ابتکار عمل را بدست بگيرند و  که اين هنرمندان شايسته ايرانی
کيهان کلهور، هنرمندانی همچون . را تشکيل دهند" هنرمندان بدون مرز

محمد شجريان، شهرام ناظری، فرامرز اصالنی، گوگوش، داريوش، الله، 
 برخوردار هستند، با کمک  که کمابيش از شهرت جهانی......آرش، و

" ، يک اثر موزيکال پرشور، هما نند   و غير ايرانی ديگر هنرمندان ايرانی
We are the world "ايران و چه فرينند تا همه ايرانيان، چه در  بيا

ها و  شورآن، در تظاهرات در خارج از ايران، بتوانند با آهنگ و سرود پر
 برعليه  استبدادی کنونی های خود، درارتباط با اين جنبش ضد ميتينگ

  .حکومت جمهوری اسالمی از آن استفاده کنند
ساز برجسته   و هنرمندان هنرهای نمايشی و تصويری ما، همانند فيلم-۶

باف،  يارستمی و خانواده سينماگر و هنرمند مخملآقای عباس ک
.  برداشته اند اين زمينه گامهای مهمی خوشبختانه در حال حاضر در

پيشنهاد ما اينست که اين افراد برجسته دنيای هنر با کمک ديگر 
، از نفوذ فردی و گروهی خود برای تشکيل يک            هنرمندان ايرانی

 در بسيج هنرپيشگان  استفاده کنند و سعی" کانون هنرمندان بدون مرز"
 Sarandon Susan, Agelinaالمللی مثل    مشهور و مترقی بين

Juli, Sean Penn, Brad Pitt, George Clooney, 
Michael Douglas , جهت انجام يک ما نيفست اعتراضی در سطح

مثال آقای .  بر عليه جنايات حکومت جمهوری اسالمی، نمايند جهانی
Douglas در مراسم اهدای جايزه صلح نوبل خانم شيرين عبادی شرکت 

 يک مصاحبه تلويزيونی در رابطه با اين مراسم از حقوق  داشت و در طی
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و آن پنج هنرپيشه ديگر نيز، در رابطه با .  مردم ايران حمايت کرد انسانی
ای  های گسترده حمله نظامی آمريکا به عراق در زمان دولت بوش، فعاليت
  .را برای متوقف کردن اقدامات نظامی آن کشور انجام دادند

های   ژورناليست  در خارج از ايران، ما همچنين  تعداد قابل توجهی-٧
 و اجتماعی بسيار  های شغلی  داريم که از موقعيت عمدتا نسل دوم ايرانی

سازمان "اين عزيزان ميتوانند با کمک .  برخوردار هستند خوبی
يک کمپين در حمايت از مبارزات آزديخواهانه " بدون مرزهای  ژورناليست

  . کردن جنايات جمهوری اسالمی، براه بيندازند مردم ايران و محکوم
 با   ما در خارج از کشور، ميتوانند در همبستگی  دانشجويان ايرانی-٨

مانانه آنها، با کمک  دانشجويان درون مرزی ما و حمايت از مبارزات قهر
" تشکيالت دانشجويان بدون مرز"نشجويی ساير کشورها، سازمانهای دا

را بوجود آورند و اقدام به تهيه يک بيانيه اعتراضی در ارتباط با ضرب و 
 و  های دانشجويان ايرانی شدن ها و ناپديد ها، شکنجه شتم، دستگيری

های آنها، نمايند و اين بيانيه را برای  های سيستماتيک به خوابگاه حمله
کميسيون دفاع از حقوق "، " دفاع از حقوق بشر سازمان مللکميسيون"

سازمان عفو "، "دادگاه حقوق بشر الهه"، "بشر اتحاديه اروپايی
های  و ساير نهاد"  سازمان صليب سرخ جهانی"، "الملل بين

ای که سراغ داريد، ارسال نموده و کپی آنرا نيز برای تمام  دوستانه انسان
  . های گروهی بفرستيد رسانه

 با مبارزات شجاعانه   زنان برون مرزی ما نيز، ميتوانند در همبستگی-٩
مانانه زنان درون مرزی ما، با کمک سازمانهای زنان ساير  و قهر

را بوجود آورند و آنها هم اقدام به " تشکيالت زنان بدون مرز"کشورها، 
ها،  تهيه يک بيانيه اعتراضی در ارتباط با ضرب و شتم، دستگيری

های سيستماتيک زنان در ايران، نمايند و اين  شدن ها و ناپديد جهشکن
کميسيون "، "کميسيون دفاع از حقوق بشر سازمان ملل"بيانيه را برای 

، "دادگاه حقوق بشر الهه"، "دفاع از حقوق بشر اتحاديه اروپايی
های  و ساير نهاد"  سازمان صليب سرخ جهانی"، "الملل سازمان عفو بين"

ای که سراغ داريد، ارسال نموده و کپی آنرا نيز برای تمام  ستانهدو انسان
  . های گروهی بفرستيد رسانه
 برون مرزی، با هر نوع   تمام احزاب و تشکيالت سياسی ايرانی-١٠

 با مبارزات  ايدئولوژی و خط مشی سياسی، ميتوانند در همبستگی
و البته هر استبدادی مردم ايران، به تهيه يک بيانيه اعتراضی،  ضد

تشکيالتی با زبان سياسی خاص به خودش،  در ارتباط با ضرب و شتم، 
های سيستماتيک مردم مبارز، نمايند  شدن ها و ناپديد ها، شکنجه دستگيری

، "کميسيون دفاع از حقوق بشر سازمان ملل"و اين بيانيه را برای 
بشر دادگاه حقوق "، "کميسيون دفاع از حقوق بشر اتحاديه اروپايی"

و ساير "  سازمان صليب سرخ جهانی"، "الملل سازمان عفو بين"، "الهه
ای که سراغ داريد، ارسال نموده و کپی آنرا نيز  دوستانه های انسان نهاد

  .های گروهی بفرستيد برای تمام رسانه
  :المثل ژاپنی ميگويد يک ضرب

از حرکت و مبارزه که عليرغم بروز و حضور ترس، اما امت آنست شه
  .باز نايستی

و سکوت و خاموشی در برابر ظلم و جنايت، مترادف با شريک جرم بودن 
   ١٣٨٨ تير ماه ١٩ – ٢٠٠٩ يولی ٢٠. است

.................................................  
 پدر شهيد مسعود هاشم زاده امروز ظهر بازداشت شد

 تعدادی  ٢٠٠٩ يولی ٢٣ -١٣٨٨اول مرداد  بعد از ظهر ۵/٢ساعت 
افراد لباس شخصی کم سن و سال که احتمال داده می شود از نيروهای 
بسيج بوده باشند به همراه فردی که لباس نيروی انتظامی بر تن داشت به 

 هاشم زاده مراجعه و ضمن جمع آوری پارچۀ سياه، عکس مسعودمنزل 
ا ها و پارچه نوشته های تسليت گويی همسايگان، پدر شهيد هاشم زاده ر

 که حاضر نبودند پدر خود را تنها بگذارند مسعوددو برادر . با خود بردند
بر اساس آخرين اطالع بدست آمده، نامبردگان به آگاهی . نيز با آنها رفتند

 . در گيشا برده شده اند٢منطقۀ 
مسعود هاشم زاده روز سی ام خرداد در خيابان شادمان باالتر از 

تقيم از روبرو که به قلبش اصابت خيابان آزادی به ضرب گلولۀ مس
 و پيکر پاکش در روستای ولی آباد خشک بيجار نمود به شهادت رسيد
 .گيالن به خاک سپرده شد

 خانواده گرامی هاشم زاده : متن پالکارد تسليت گوئی يکی از همسايگان
شهادت سرافرازانۀ شهيد مسعود هاشم زاده را که در راه دفاع از رأی 

  .نظام جان خويش را فدا کرد تبريک و تسليت می گوئيمملت و جمهوريت 
 

تعدادی از جوانان جنبش اعتراضی اخير که توسط مزدوران 
اينان و همه ياد . جمهوری اسالمی ايران به قتل رسيده اند

  .گان راه آزادی و برابری، جاودان بادجانباخت

  
  .را کشتندندا آق سلطان 

 
.. را هم کشتندمسعود هاشم زاده  

  
ساله را هم کشتند١٨محمد کامرانی  

 
.    ترانه موسوی را پس تجاوز کشتند و جسدش را به آتش کشيدند

    
.سهراب اعرابی ، نوزده ساله را هم کشتند  
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  نويسندگان ايرانبيانيه کانون 

  گردهمايی برمزار شاملو
  بايد  چند دريا اشك مي

  تا در عزاى اردو اردو مرده بگرييم؟ 
  چه مايه نفرت الزم است 
    بشوريم؟ آاري تا بر اين دوزخ دوزخ نابه

ُنه سال از خواب ابدی شاعر بزرگ ما گذشت، اما شور و بيداری و اميد در 
گاه مانند امروز به ما  زند و شايد هيچ میچنان موج �های رهائی او هم ترانه

ها و روياها، شاعر تعهد  شاملو، شاعر آزادي، شاعر آينه. نزديک نبوده است
به انسان و بيزاری از َوهنی که بر تبار انسان ميرود، حضور انسان را بر 

او بود که در . آفاق روشِن آگاهی و رهائي، حياتی جاودانی بخشيد
  : های خطرخيْز مردمان را صال در داد ها و گردنه�دشوارگذرترين گريوه

  ! من درد مشترکم، مرا فرياد کن
کاران  احمد شاملو در سراسر زندگی ُپرفراز و نشيب خود هرگز در برابر ستم

و دشمنان آزادي، نه سکوت را برتابيد، نه سرسپردگی را، نه گردن خم کردن 
، جز در ,ری که زندگی استشع,شعر بلند او، . در برابر نوالهی ناگزير را

  . ستايش آزادی نبود و هيچگاه برای خاموشی و فراموشی سروده نشد
، در ١٣٧٨ تا واپسين شعرش در ١٣٢٦او از هنگام سرودن مرغ دريا در 

اى غرورآفرين از  همه حال، در زندان و شهر و خانه، با آالمى جادوئى آميزه
ى  شگفتا آه در آخرين قطعه. ددوستى سر دا عشق، دادخواهي، آزادگى و مردم

پايان / آه مرگ / گاه دانستم  آن,: اش گفته است رسيده چاپ آخرين شعِر به
خاموش ,است آه  اش آورده  تر آن آه در نخستين سروده و شگفت, .نيست

مگر / آاين خفتگان مرده/ امواج سرگردان شده بر آب/ دمى بگذار! باش، مرغ
  , .فريادشان برآورد از خاك/ روزى

شاملو در آنار سرودن شعر، با دفاِع عملى از آزادى بيان از طريق انتشار 
جمعه از پيشتازان ترويج فرهنگ و ادبيات پيشرو  نشرياتى چون خوشه و آتاب

حق سرمشق و منِش نسل ُپر  ی او که به�خواهانه کالم و کردار آزادي. بود
يم و گسترِش آزادی بيان اميِد امروز ماست، ما را جز به راه مبارزه برای تحک

  . و انديشه نميخواند
کانون نويسندگان ايران بر اين باور است که گرچه ممکن است چندگاهی 

گمان  ی خاموِش روزگار قادر به خواندن نباشد، بی آزادی در بنِد حنجره
 راه خود را باز خواهند  سرانجام آسماِن چشم به... اش  شکن پرندگان قفس

  . زگار ما گواه آن است چنان که رو-يافت
 ١٣٨٨در ُنهمين سالگرد درگذشت شاعر بزرگ ايران و جهان، در دوم مرداد 

آييم  همراه با ديگر دوستداران شاملو در ساعت پنج عصر بر مزارش گرد می
  . داريم و ياد جاويدش را گرامی می

     ١٣٨٨ تير ٣٠ -  ٣٠/٥/٨٨کانون نويسندگان ايران 

.............................................  
 تير، در برخی مناطق مشهد ٣٠در سالروز قيام ملی 

  .حکومت نظامی برقرارشد
برخی نقاط شهر مشهد  در ١٣٨٨ تير ماه  ٣٠های سرکوب رژيم در نيرو

بنا به گفته شهروندان شهر . .کردندحکومت نظامی غير رسمی ايجاد 
راف دانشگاه مشهد، نيروهای لباس شخصی و پليس ضد شورش اط

فردوسی و داخل پارک ملت شهر مشهد حضور بسيار گسترده و مشهودی 
همچنين حضور نيروهای گارد ويژه ، انتظامی ، امنيتی و لباس . داشتند

شخصی در خيابان های امامت ، باهنر ، سجاد ، راهنمايی ، احمدآباد ، 
اه آزادشهر فلسطين، بلوار وکيل آباد و ميادين آزادی ، راهنمايی ، چهارر

 . و بلوار معلم بسيار مشهود بود 
بنا به اين گزارش اين نيروها با تجهيزات کامل و به طور مشهود از ظهر 
تا ساعات انتهايی نيمه شب در خيابان ها حاضر بوده و به مردم عبوری 

به گفته يکی از شاهدان عينی در خيابان . از اين مناطق تذکر ميدادند
 توقف را به هيچيک از عابران حتی در پياده رو ها سجاد، ماموران اجازه

 . و گروه های بيش از سه نفره را متفرق می کردند. نمی دادند
بنا به گزارش شاهدان عينی نيروهای لباس شخصی حاضر در پارک ملت 

تعداد بازداشت . و ميدان آزادی تعدادی از مردم عادی را بازداشت کردند
 . ه است تن گزارش شد٢٠شده ها حدود 

گفتنی است قيام ملی مردم ايران عليه استبداد و دولت شبه کودتا احمد 
 و پس از پنج روز راهپيمايی مردم تهران ١٣٣١ ام تير ماه ٣٠قوام در 

و شهرستان ها منجر به عقب نشينی شاه و سقوط دولت قوام شد و دکتر 
ست محمد مصدق با اختيارات قانونی و رای قاطع مجلس ملی مجددا نخ

  ١٣٨٨ تير ٣١                   .وزير ايران شد

……………………………………  
  

  بيانيه مشترک
  )در تبعيد(و انجمن قلم ايران) درتبعيد(کانون نويسندگان ايران

  روز همبستگی جهانی  ژوئيه٢۵
 نابا مبارزات مردم اير

 ها تن از مردم ايرانرزم دالورانه و خيزش ميليون هاست کهاينک هفته
، سانسور و فضای اختناق سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدامرابر در ب

  . ادامه داردحکومت اسالمی 
 را در تظاهرات خيابانی  صدها نفر مدت، نيروهای سرکوبگر رژيم،در اين

  زخمیتن را هزاران به قتل رسانده و های خودگاهشکنجهو ها و در زندان
ها ربوده و ها و درمانگاهستانها و بيمارها و خانهآلود از خيابانو خون
  .  استکردهزندانی 

- های بينهای انسانی و قراردادحکومت اسالمی، تمامی معيارها و ارزش
کوشد با المللی را طی سی سال حاکميت منحوسش، زير پا گذاشته و می

سرکوب اعتراضات بر حق مردم، و استقرار نيروهای نظامی، بسيج، و 
 و کوی و برزن، خشونت و وحشت را بر ان در هر خيابلباس شخصی
  . جامعه حاکم کند

شديدترين  زير يان و دستگيرشدگان رويدادهای اخير،زنداناکنون، 
 روزنامه نگار و وبالگ ۴١نام   وقرار دارندجسمی و روانی های شکنجه

   . در ميان دستگيرشدگان اعالم شده استنويس نيز
و دختران  مردم آزاده گيزنحسين برا تانگيز و شگفتبا اين وجود، مبارزه

 جوانی که در راه به چنگ آوردن آزادی و برابری در پيشاپيش و پسران
ی نزندا« ،»مرگ بر ديکتاتور «هائی چون با شعارجنگند،اين صف می

  .هم چنان ادامه دارد »سياسی آزاد بايد گردد
اين مبارزه پر شکوه، چشم جهانيان را بر سرنوشت خيزش خلق های 

از در حمايت و پشتيبانی حواه ايران خيره کرده است و تحت ستم  و آزادی
روز ه ب  روزکهالمللی شکل گرفته است بينگی  مبارزات، يک همبستاين

 .دشوتر میگسترده
 و مدافع حقوق بشر و آزادی انديشه  جهانِی، سه سازمان بزرگاکنون
 انجمن« و »رزگزارشگران بدون م«، »الملل سازمان عفو بين« ،بيان

شعار خود را و ژوئيه را روز دفاع از مردم ايران اعالم  ٢۵ ،» قلمجهانی
  . اند  اعالم کرده رويدادهای اخير ايرانآزادی زندانيان

با قدردانی و ن در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد، اکانون نويسندگان اير
 اعضای خود در ه و مردم آزاداز، اقدام ارزنده و انسانیاز اين پشتيبانی 

دام ممکن را در ق ا ابتکار و که هرگونهدکنکشورهای مختلف دعوت می
انجام دهند و در همبستگی با مبارزات جهانی  سازمانهمکاری با اين سه 

 لغو ،و بيانانديشه  آزادی بی حد و حصراز  دفاع، در ايرانبر حق مردم 
  .بلند بردارندهای گام  سياسیآزادی زندانيانو شکنجه و اعدام 

 دير يا  و دالورانه،مبارزه پيگيردر تداوم اين  ،ايرانشک مردم آزاده بی
اق و سرکوب و کشتار پايان خواهند داد و تن سانسور و اخحاکميت به زود

  .برپا خواهند کرد ی خود انسان مقامشايستهآزاد و برابر و  ایجامعه
   در تبعيد(م ايرانانجمن قل-   )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 ٢٠٠٩ يولی بيست و دوم

.................................................  
  !عفو بين الملل بشدت محکوم ميکند

  ژوئن٢٩ای مطبوعاتی به تاريخ  الملل، در اطالعيه سازمان عفو بين
بازداشتی اپوزيسيون در فعاالن سياسی  هشدار داده است که ٢٠٠٩

اسالمی قصد خطر شکنجه قرار دارند و مقامات جمهوری ايران، در 
  .  وادارند"اعترافات"دارند آنان را به 

های پس از  الملل ابراز نگرانی کرده که در پی بازداشت عفو بين
 اپوزيسيون را فعاالن سياسی ژوئن در ايران، اکنون ١٢انتخابات 

هند آنان خوا ی اين سازمان، مي به گفته. کند خطر شکنجه تهديد مي
هايی  ی محاکمه  تلويزيونی وادارند و اين مقدمه"اعترافات"را به 

  .کند ها متهمان را حکم اعدام تهديد مي  ناعادالنه است که در آن
 "اعترافات"لل در پايان خاطر نشان ساخته که الم عفو بين

تلويزيونی برای محکوم کردن فعاالن سياسی در ايران سابقه دارد 
اند، بعدها  وادار شده, اعترافات,سانی که به اينگونه و بسياری از ک

اند که بر اثر شکنجه و فشار آنان را به اين کار مجبور  گفته
  .اند کرده

.................................................  
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 تقاطع آزادی و خفتن ميان کرخه وکارون جان باختن در
  ...مرگ او نوشته است اين نامه  از زبان يعقوب بروايه بعد از 

  يوسف عزيز بنی طرف: نويسنده
به . اين نامه ای است که يعقوب بروايه بعد از مرگ خود نگاشته است

  : سخنان او گوش دهيم
دوستان، من اکنون با شما نه از گورستان های تهران، بلکه از کناره رود 

.  اندپدرم کارون و مادرم کرخه مرا در آغوش گرفته. کرخه سخن می گويم
کارون قدری از من دورتر است اما صدای خروش مادرم را هر شب و هر 

اصال قبر . پيکر جاری او به پيکر سرخ من نزديکتر است. روز می شنوم
" البوروايه"شايد تصور کنيد که قبرستان روستای . من کنار کرخه است

 و سبز و خرم و آکنده از گل و گياه" ابن بابويه"يا " بهشت زهرا"شبيه 
قبرستانکی در ميان ريگ زاری که در . نه چنين نيست. درختان سرسبزاست

نه درختی، نه بوته . اين روزها درجه حرارتش از شصت هم فراتر می رود
" اما من مادرم را دوست دارم، نام ديگر او . ای و نه هيچ گياه ديگری

، او زنی مهربان است ومانند ديگر زنان عرب اين روستا. است" گطفه 
" آزادی"و " آذربايجان"پس از اين که در تقاطع . ستمديده و زحمتکش

البته شما می گوييد که من در .جان باختم، ده روزی به حالت اغما بودم
شايد اين درست باشد اما من . شهيد شدم" آذربايجان"و" نواب"تقاطع 

 " به همين دليل به مادرم گفتم که. دوست دارم" نواب"را بيش از " آزادی"
اين را شما زندگان نقل کرده ايد و درست هم ". من شهيد راه آزادی هستم

هست، اما شما نگفته ايد که من اين را به زبان مادری ام گفتم، چون مادرم 
  . او هميشه و درهمه لحظات باالی سرم بود. فارسی نمی داند

 هايی اينها نام. نام دارند" الحنتاف"و نيای پدری ام، " عبدالزهرا"پدرم 
 برای نامگذاری از نام های عربی جديدتری - البته –نسل امروز . قديمی اند

گرچه شمشير منع اداره ثبت احوال، همواره در کمين . استفاده می کند
ماست تا از اين گونه نام ها استفاده نکنيم؛ درست شبيه آن گلوله منحوس 

جاهالن مغرور، . اندکه در کمين من بود تا مغزم را داغان کند وجانم را بست
. هستند" قوم ها"و" جمع ها" ، "مغزها" ، "نام ها"دشمنان هميشگی 

البته مردم روستای . گلوله، گويا از باالی پشت بام مسجد لوالگر آمده بود
من و عرب های اهواز به طور کلی، مسجد را مکان مقدسی می دانند و 

شايد هم اين . خدا را بکشدباور نمی کنند که کسی از فراز خانه خدا، بندگان 
  . حادثه باورهايشان را متزلزل سازد

همگان بدانند که من به زبان فارسی فصيح وبه طور مسالمت آميز در کنار 
ما به نتايج انتخابات رياست جمهوری . ساير هموطنانم شعار می دادم

تازه من موقع اصابت گلوله با موبايل با دوستم صحبت . اعتراض می کرديم
او احتماال فهميد که باليی سر من . کردم که ناگهان گوشی از دستم افتادمی 

آمده است و بدانيد که اگر او نبود شايد مرا هم جزو مفقود االثرها به شمار 
  . می آوردند

من گرچه مجرد بودم اما تازگی ها با يکی از همفکرانم در پايتخت نامزد 
او . د دست به کار می شدم سالم بود وباي٢٨شده بودم، چون به هرحال 

حال بسيار رقت . همراه پدر ومادرش در مراسم خاکسپاری ام شرکت کرد
شايد هم، . انگيزی دارد، می ترسم عشق وعاطفه او را نيز از پای در آورد

در تهران، جنازه ام . عزاداری زن های عرب برای او شگفت آور بوده باشد
شمار ماموران از تشييع کنندگان را به پدر و مادرم ندادند و در اهواز، 

. کنند" يزله"وديگران را نگذاشتنذ " البوروايه"مردهای عشيره . بيشتر بود
منظورم همان پايکوبی سنتی عرب های اهواز برای متوفايی که خصلت 

  . های مردانگی اش برجسته باشد
غ من می دانم کسی به ديدار خانواده ام نخواهد آمد چون اينجا هوا بسيار دا

به . و البته داليل ديگری هم هست. است و با پايتخت صدها کيلومتر فاصله
هرحال خون ما عرب های اهواز با خون ديگر هموطنانمان در تهران در هم 
آميخت تا درخت آزادی سيراب گردد و من اميدوارم شاخسارهايش به 

   .مردمان واليت من هم برسد
.  در همين تابستان تمام می کنمفکر می کردم اين ترم آخر فوق ليسانس را

می " هنر و کارگردانی"من در دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران، 
خواندم، و در همان حال به شکل پاره وقت در دانشگاه آزاد شهر خودمان 

من می خواستم بعد از ازدواج به اين شهر . اهواز نيز تدريس می کردم
اين شهر " شهيد قره نی"رستان مدرک ديپلم را از دبي. سوخته بازگردم

سپس در رشته نمايش دانشگاه اراک قبول شدم و از همان جا . گرفتم
  . ليسانس گرفتم

روستای ما فقط دبستان ابتدايی داشت و برای دوره راهنمايی مجبور بودم 
بروم که با روستای " الحايی"همراه همسن وساالنم به دهستان 

ما . ر اهواز پانزده کيلومتر فاصله داردهفت کيلومتر و با شه" البوروايه"
 الحايی را که حدود يک –مجبور بوديم فاصله روستايمان تا جاده اهواز 

در سرما . برويم" الحايی"کيلومتر است پياده طی کنيم و سپس با ماشين به 
  . و گرما، کار ما همين بود

وقتی باران می آمد عزا می گرفتيم چون گذشتن از گل والی آن 
  .دشت دشوار می شد و اشک ما بچه ها را در می آورددرن

وبخش حميديه " چپسه"و " حالف" پس از روستای ما، روستاهای 
  . بر کرانه شرقی رودخانه کرخه قرار دارند

من ادبيات را دوست داشتم و اشعار عربی و فارسی بسياری را از 
  . گاهی ذوقی نشان می دادم و به فارسی شعر می گفتم. برداشتم

چند سناريو هم . اغلب مردم اينجا شاعرند و به عربی شعر می گويند
نوشته ام که درباره محروميت ها و زندگی دردناک مردمان ديار من 

استادان و دانشجويان، آثار ادبی و هنری مرا می پسنديدند و . است
اميدوارم شعرها و . اين کوشش ها تشويق می کردندمرا به خاطر 
   .گور نشودسناريوهايم گم و 

وقتی در دبيرستان قبول شدم، خانه ای . پدرم حال و روز بدی ندارد
اما او ومادرم هميشه زندگی . در اهواز خريد تا در آن سکونت کنم

. را برزندگی در شهر ترجيح می دادند" البوروايه"در خانه روستای 
به نخل ها، کشتزازها، شن زارها . من نيز زادگاهم را دوست داشتم

به هنگام کودکی و . ه ويژه به رودخانه کرخه عشق می ورزيدمو ب
نوجوانی، وقتی تابستان می شد تنها سرگرمی ما آبتنی در آب های 

اين رودبار گرچه مادری زايا و مهربان بود اما . کرخه بود" شط"
و گاهی پيش می آمد که کودک همبازی ام را در . خشم هم می گرفت

يد قسر در رفته باشم وشايد هم تسلط من شا. چاله هايش می بلعيد
گرچه در آن . بر فن شنا به من کمک کرد تا اين لحظه زنده بمانم

سال های شکنندگی، طبيعت نتوانست مرا به عدم بفرستد اما دست 
. غدار انسان نابکار اين کار را کرد؛ آن هم در اوج جوانی و خالقيت

.  فرسای اين خاکحال من مانده ام و قبر و تنهايی و گرمای طاقت
ما که خيری از اين ماده لعنتی . بوی نفت هم مشامم را می آزارد

  ... نديده ايم، ولی از ما بهتران می برند و
مردم روستاهای اين حوالی هنوز در حسرت يک زندگی انسانی می 
سوزند و چندين و چند روستای همجوار يک مدرسه راهنمايی 

  .درس بخوانندندارند تا کودکان بتوانند در آن 
گويی مرگ من از نوع همان تراژدی های شکسپيری است که 
  . عرصه اش از البرز تا اهواز و از آذربايحان تا آزادی گسترده است

اگر بوی نفت بينی ام را آزار می دهد، در .  نااميد نيستم- اما –من 
آوازهای . عوض سمفونی امواج رودخانه کرخه گوشم را می نوازد

را به يادم می آورد که حنجره زرينش را می "  کلثومام"طوالنی 
گويی به . زيباترين سمفونی های دنيا را می شنوممن در اينجا . ستودم

يعقوب، آشفته مباش، پدر و برادرانت هنوز زنده اند، " من می گويد 
نخل های روستا هنوز سربلندند و شانه بر آسمان می سايند؛ من هم 

گر، فراتر از اين نخل های سربريده، فراتر از بن. همان مادر بی دريغم
. سراب اين ريگزار، دريا را ببين، دور نيست، اندکی دورتر از حميديه

   ".آن جا آبادان است، درياست، آزادی است
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