
            

 اعالميه هيئت اجرائی سازمان

  دانشجويان دستگيری
 ی بازگشائی دانشگاه ها در آستانه
  ! محکوم می کنيم را

 ضمن محکوم کردن اين دستگيری ها، از تمامی نيروها،  سازمان ما
 سازمان های مدافع حقوق بشر  سازمان های آزادی خواه و برابری طلب؛

ی خواهد نسبت به اين دستگيری ها با و از رسانه های گروهی م
حساسيت برخورد کرده و مانع از آن شوند که اين جوانان دانشجو در 
سياهچال های دهشتناک وزارت اطالعات جمهوری اسالمی، مورد آزار و 

   ٢ بقيه در صفحه                          .شکنجه قرار گيرند

.............................................  
 دشعاری که به همبستگی ملت ها کمک نمی کن

  ."نه لبنان، جانم فدای ايران نه غزه،" نکاتی پيرامون شعار
   ٢ بقيه در صفحه                     

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

  !!پرده ها بيش از پيش، فرو می افتندپرده ها بيش از پيش، فرو می افتند
  احمد نويناحمد نوين

اعتالی مبارزات مردم حق طلب ، گسترش خواست های آزاديخواهانه و " 
برابری طلبانه در جامعه، بهم پيوستن جويبارهای مبارزاتی و پديداری 
رود خروشان مبارزات سراسری و پيگير مردمان استثمار شده و لگدمال 

 مبارزات در سطح کشوری، و جلب همبستگی بين شده و سازماندهی اين
واند نظام جهل و المللی به حق مردم ايران در تعيين سرنوشتشان، ميت
   ."جنايت حاکم بر کشور ما را  به گورستان تاريخ روانه نمايد

   ٨ هبقيه در صفح              
.............................................  
توسل به گروگان گيری و فشار بر بستگان 

 !برای خاموش کردن اعتراضات
 فشارها هرچه از باال به پائين بياييم و حاشيه امنيتی کم رنگ تر شود،*

   .بيشتر رنگ و روی و خوی وحشيانه رژيم را به خود ميگيرد
قدس چه اتفاقی بيافتد، خود اين وحشت نشان صرفنظر از اينکه در روز *

  ٣ هحفصبقيه در          . کودتاستدهنده فضا و حضور مقاومت در برابر

............................................. 
  :استاد دانشگاه به خامنه ای  ٢٧نامه 

رژيمی که وحشيانه تر از هر مهاجم بيگانه با ملت خويش رفتار  
   ١١ بقيه در صفحه            است می کند از هر بيگانه ای بيگانه تر

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

   ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٧ : اخبار در صفحات 
.................................................  

  مصا حبه راديو سپهر
   ميالدی2009 سپتامبر سال  11 - 1388 شهريور ماه 20ه(

  با محمد رضا شالگونی
اگر حتي جمهوري اسالمي بيفتد و آسان ديگري بيايند اگر ما نتوانيم "

 تعادل ايجاد آنيم آه مردم بتوانند از حكومت حساب خواهي بكنند سيستم
 .اتفاقي نخواهد افتاد

در عين حال آه با استبداد موجود مي جنگيم هيچ فراموش نكنيم آه ....
  .انواع و اقسام استبدادها هست

و حتي وقتي ميخواهند  .....يك عده اي هستند آه اصالح طلب هستند
 از ....د تا فحش به انقالب و بر اندازي ميدهندحكومتي را براندازند چن

ما نبايد  ..اما..قانون اساسي دفاع ميكنند از واليت فقيه هم دفاع ميكنند
 .".خواستار اين باشيم آه در باال يكپارچگي بوجود بيايد

اگر موسوی و کروبی را بگيرند که بنظر من تمام قرائن نشان ميدهد که 
 مردم بيرون از نظام از .....تخواهند گرفت، از ترسشان اس

جناح تماميت خواه غير  [استفاده خواهند کرد بنابراين] اختالفات[اين
  . ميخواهند کج دار و مريز طی کنند]اصالح طلب

 آن چيزی که اصالح طلبان و پرچم اصالح طلبان را در داخل همچنان ...
  ...نگهداشته است، خود سرکوب حکومتی است

منتها تريدی نبايد داشت . فس گيری را حاال جنبش ميرودسربااليی واقعًا  ن
من . منتها راه دشواری در پيش است. که جنبش استارتش زده شده است

فکر نمی کنم که  به خط مستقيم جلو خواهيم رفت، ولی رژيم از هر جهت 
  .در وضعيت بدی است

  ٣بقيه در صفحه 

.............................................  
اد نگاره آلبرت سهرابيان، يکی از ثابت قدم ترين و خستگی ناپذيرترين ي

  .سياووش ميرزاده ياران جنبش کارکری و کمونيستی ايران  از 
  "ياْد نگاره ی آلبرت سهرابيان" 

  
   ١١ بقيه در صفحه
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 اعالميه هيئت اجرائی سازمان

  )راه کا رگر ( سا زمان کارگران انقالبی ايران از انتشارات      
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 ويان دانشج دستگيری
 ی بازگشائی دانشگاه ها  در آستانه

   محکوم می کنيم  را
در آستانه ی بازگشائی دانشگاه ها، نيروهای سرکوب 
جمهوری اسالمی، اقدام به دستيگری های گسترده و يا 

اين . فراخواندن دانشجويان به مراکز اطالعات کرده اند
دستيگری ها در دانشگاه های تهران، مازندران،مشهد و 

شهرها، در هفته ی گذشته به صورت گسترده ای ادامه ديگر 
در همين راستا، طبق اخبار رسيده از گيالن، . داشته است 

هاله پورابراهيمی و سعيد بديع زاده از دانشجويان دانشگاه 
 در فاصله ١٣٨٨ شهريور ٢٥الهيجان در روز چهارشبنه 

 بعدازظهر توسط ماموران وزارت اطالعات ١٦ تا ١٤ساعت 
دو نفر از مأموران اطالعات رشت که .  دستگير شده اندرشت

 به خانه ی   يکی از آن ها ميالد ابراهيمی نام داشت
دانشجويی سعيد بديع زاده در الهيجان مراجعه کرده و با 
ارائه کارت شناسائی او را دستگير و سوار يک پژوی آردی 

  . سبز رنگ کرده و با خود برده اند
 هاله پورابراهيمی و   خانوداه هایبه دنبال پخش اين خبر 

. سعيد بديع زاده به اداره اطالعات الهيجان مراجعه کرده اند
اما ماموران اداره اطالعات الهيجان از اين دستگيری ها 

همين امر، بر نگرانی خانوداه ها . ابراز بی اطالعی کرده اند
آن ها که اخبار جنايات در زندان های . به شدت افزوده است

ری اسالمی و بويژه کهريزک را شنيده اند، نگران آنند جمهو
 نيز به زير شکنجه های وحشيانه برده  که فرزندانشان

  . شوند

به نظر می رسد اين دستگيری ها در ارتباط با تظاهرات 
وزارت . دانشجويان در روز جمعه در رشت بوده است

اطالعات که از نقش دانشجويان در تظاهرات روز جمعه در 
به شدت نگران شده، و در آستانه ی بازگشائی رشت 

 در تالش است با دستگيری دانشجويان و ايجاد  دانشگاها،
فضای رعب و وحشت مانع از حضور آن ها در اين تظاهرات 

موج گسترده دستگيری دانشجويان در آستانه . گردد
بازگشائی، بيان نگرانی شديد کودتاچيان از نقش دانشجويان 

  .ی مردم استدر جنبش اعتراض

 ضمن محکوم کردن اين دستگيری ها، از تمامی  سازمان ما
 سازمان   نيروها، سازمان های آزادی خواه و برابری طلب؛

های مدافع حقوق بشر و از رسانه های گروهی می خواهد 
نسبت به اين دستگيری ها با حساسيت برخورد کرده و مانع 

ال های از آن شوند که اين جوانان دانشجو در سياهچ
دهشتناک وزارت اطالعات جمهوری اسالمی، مورد آزار و 

برای نجات جان دانشجويان دستگير شده . شکنجه قرار گيرند
  با تمام توان بکوشيم 

  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  زنده باد آزادی زنده باد سوسياليسم

  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٠٩ سپتامبر١٦ ـ ١٣٨٨ شهريور ٢٥

 دشعاری که به همبستگی ملت ها کمک نمی کن
نه لبنان،  نه غزه،" نکاتی پيرامون شعار

  "جانم فدای ايران
با نزديک شدن آخرين جمعه ماه رمضان، روز قدس، دعوت به شرکت در 

روز و تبديل آن به تظاهراتی عليه باند کودتاچی، گسترش  تظاهرات اين
از شخصيت هايی که خود را نمايندگان  در اين ميان تعدادی. دمی ياب

در رسانه های  ها  جنبش سبز در خارج معرفی می کنند و به نقل از آن
  مجازی درخواست می شود که  رسانه های خبری خارج از کشور و

شعار محوری اين روز  به" نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران" شعار 
فراگيرشدن  ر نگاه اول اين شعار، شعاری جالب و قابلشايد د. تبديل شود
اما دقت در اين شعار نشان می دهد که فراگير شدن چنين . به نظر آيد

در اين شعار، اولين  زيرا. نيست  به نفع جنبش مستقل مردم ايران شعاری
 امری که فدا می شود همبستگی و هم سرنوشتی ملت های مظلوم و تحت

به ديگر سخن جدا کردن اين .  و عرب لبنانی استستم ايران و فلسطين
توده های ستمديده و زجرکشيده فلسطينی در غزه که  هم سرنوشتی، عمأل

  قرار دارند ارتش اشغالگر اسرائيل در محاصره زمينی، هوائی و دريائی
باند کودتايی خامنه ای . اندازد حاکم بر ايران می  دامان عوامفريبانرا به 

جنجالی عليه  در چهار سال گذشته با موضع گيری هایـ احمدی نژاد 
اسرائيل و حتی زير سئوال بردن بيشرمانه ی قتل عام شش ميليون 

کوره های آدم سوزی آلمان هيتلری، تالش کرده اند خود را  يهودی در
عرب و فلسطينی قلمداد کنند و با سرازير  دوست و مدافع منافع ملت های
در صدد برآمدند در  اهللا،  ه حماس و حزبکردن سيل کمک های متنوع ب

و حاال چنين سهل و آسان ملت . خود جای پائی ايجاد کنند اين منطقه برای
دستی تقديم کودتاچيان بينادگرا کردن، اقدام  های مظلوم و تحت ستم را دو

بانگ رسوائی حکومت  در شرايط کنونی که. سنجيده ی سياسی نيست
  ها، با تجاوز جنسی به دختران و پسراناسالمی با شکنجه در سياهچال

در زندان ها و تقلب آشکار در انتخابات و حذف خودی ها، بر سر هر 
است، بايد تالش کرد توده های محروم عرب و  کوی و برزنی افتاده

حکومت اسالمی، راه نجاتی برای  فلسطينی را از اين توهم بيرون آورد که
اسالم، چه جهنم  که ام القرای دنيایبايد به آن ها نشان داد   .آن هاست

جهنمی که حتی به فرزندان مردم خودش هم رحم نمی کند و . واقعی است
تنها آن ها را به زير شکنجه می برد، به آن ها تجاوز می کند؛ حتی  نه

  .سوزاند و يا در اسيد حل می کند اجسادشان را می
   

سان گرفتن مردم نکته ديگری که در اين شعار ناديده گرفته شده، يک 
غزه با حماس و يا يکسان گرفتن مردم زجرکشيده ی لنبان و  فلسطينی

در حالی که حاکميت حماس در . اهللا لبنان است بويژه جنوب لبنان با حزب
بنيادگرايانه با اشغال گران  غزه که يک جريان بنيادگراست و از موضعی

در . می سازد ارداسرائيلی می جنگند، فشارهای گوناگونی بر مردم غزه و
 آن جا هم زنان تحت ستم فلج کننده ای قرار دارند؛ هر نوع دگرانديشی به

مردم . شدت مجازات می شود و قوانين شرع بر زندگی مردم حاکم است
مردم ايران حاکميت يک جريان بنيادگرای مذهبی  ستمديده ی غزه همچون

با  ن مردم غزهنگری و يکی دانست از اين رو يکسان. را تجربه می کنند
و لبنان، هديه ای است   حماس و جدا کردن مردم ايران از مردم فلسطين

زاويه نيز اين شعار می تواند به آتشبار تبليغاتی  از اين. به بنيادگرايان
شرکت کنندگان در تظاهرات روز قدس را  باند کودتاچی، خوراک برساند تا

   .همدستان رژيم اشغالگر اسرائيل قلمداد کنند
   

در شرايطی . از زاويه ديگری هم اين شعار، در شرايط کنونی مفيد نيست
همبستگی جهانی با جنبش مردم ايران حد و مرزی نمی شناسد، از  که

شهرهای آمريکا و استکهلم در سوئد و در  توکيو در ژاپن گرفته تا
های صدهاهزار نفری،  بسياری از شهرهای اروپائی، و حتی در کنسرت

 ی جهانی با جنبش مردم ايران ديده می شود، جدا کردن هماين همبستگ
حاال . سرنوشتی مردم ايران با مردم منطقه و جهان پاسخ مناسبی نيست

ايران  با جنبش آزادی و برابری خواهانه مردم جهان  که آزادی خواهان
های دوستی شان به سوی آن ها دراز شده همدلی نشان می دهند و دست 

ايه دلگرمی است، خود را تافته ی جدابافته ای دانستن هايشان م و حمايت
توده های فلسطينی و عرب جدا کردن، اقدام  و در گام اول خود را از

شعار به مذاق شوونيست های  شايد اين سياست و اين. بخردانه ای نيست
  دکنن ايرانی و ياران اسرائيلی شان که با هزار و يک حيل تالش می

  ١٢: در صفحه بقيه                                                     
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توسل به گروگان گيری و فشار بر بستگان 
 !برای خاموش کردن اعتراضات

 فشارها هرچه از باال به پائين بياييم و حاشيه امنيتی کم رنگ تر شود،*
   .بيشتر رنگ و روی و خوی وحشيانه رژيم را به خود ميگيرد

قدس چه اتفاقی بيافتد، خود اين وحشت نشان صرفنظر از اينکه در روز *
  .  کودتاستدهنده فضا و حضور مقاومت در برابر

دستگاه امنيتی رژيم بعد از کودتا روش گروگان گيری و فشار .روشنگری
   .ش داده استبستگان فعالين سياسی را به شدت گستر بر

 - انتشار بيانيه مهم آيت اهللا منتظری بعد از "  شهريور٢٣"روز دوشنبه 
به خاطر جناياتی که  که درآن واليت فقيه غير منتخب مردم رد شده و

 تحت عنوان واليت فقيه در اين کشور صورت ميگيرد در برابر مردم
ح ابراز شرمساری و در برابر مراجع توقع در هم شکستن سکوت مطر

سه نوه او را به بهانه شرکت در تجمع در   ماموران رژيم-شده است
روز اعالم شد دو تن از  در همان. مقابل دفتر آيت اهللا صانعی گرفتند

   .فرزندان موسوی تبريزی را بازداشت کردند
بازداشت فرزندان و بستگان روحانيون که بعضا نقش عالوه بر 

 از فشارها آشکارا به قصد به سخنگوی آنها را ايفا ميکنند، مواردی
از جمله اينها . تسليم واداشتن مخالفان بلند پايه رژيم صورت گرفته است

 برادر خانم رهنورد همسر ميرحسين موسوی است که به گفته بستگان
يا فضای رسانه ای . واطرافيان باهدف فشار بر موسوی صورت ميگيرد

لی در رژيمی که بندبند و رفسنجانی با اتهام های فساد ما عليه فرزندان
است دليلی جز وادار کردن رفسنجانی به  جوارح وجودش آلوده به فساد

داشته باشد،  همکاری و همراهی بيشتر و تاييد رهبر نمی تواند
بخصوص که خود خامنه ای در نماز جمعه دررا به روی آن کامال باز 

  .  داشتنگه
 و حاشيه امنيتی کم رنگ تراين فشار ها هرچه از باال به پائين بياييم 

. شود، بيشتر رنگ و روی و خوی وحشيانه رژيم را به خود ميگيرد
 ساله جواد امام عضو ١٩با عاطفه امام دختر  ربودن و برخورد وحشيانه

  .  نمونه استزندانی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی يک
يابان ديگر خ وقتی باز پائين تر بيائيم و در رابطه با مردم عادی کوچه و

رخسار جمهوری اسالمی را بی پرده می بينيم با همه درنده خويي، و بی 
گويا زجر و دردی که آنها به مادران و خانواده های . بيکرانش شرمی

تجاوز قرار گرفته وارد کرده اند کافی نيست که  شهدا و زندانيان مورد
شاهد . يکنندآنها تبديل م" عقوبت" بعداز ارتکاب جرم جنايات خود را به

دادن " عقوبت"نوع  کروبی که مورد تجاوز قرار گرفته يک نمونه از اين
 به پدر ستمديده اش را در ويديوکليپی که منتشر کرده بازگو ميکند و

گويا اين خانواده . خود کروبی در آخرين نامه اش نمونه ديگری از آن را
کرده اند به آنها آنکه مامورين رژيم به فرزندان آنها تجاوز  ها به خاطر

. بکشند وگرنه بايد منتظرعواقب بدتر باشند بدهی دارند و بايد خجالت
برگزاری مراسم، باج  فشار بر خانواده های شهدا برای جلوگيری از

 خواهی از آنها برای اجازه دفن صادر کردن و فجايع مشابه داستان
   .ديگری است و از روز های اول کودتا جريان داشته است

گروگان گيری توسط دستگاه امنيتی رژيم تا  گسترش دامنه روش اما
روشنی نشان ميدهد که  جايی که دامن نوه خمينی را هم گرفت به

 سرکوب گسترده و به کار بردن همه ترفندها تاکنون نتوانسته است
نه در باال و عليه نيروهايی که . مقاومت در برابر کودتا را در هم بشکند

 امن دارند، نه در ميان مردم و به خصوص جوانان که  حاشيههنوز اندکی
از همان آغاز در معرض شديدترين سرکوب ها قرار گرفتند، از به گلوله 

  . بسته شدن در خيابان ها تا تجاوز در بازداشتگاه ها
در ميل مقاومت در ميان معترضين همچنان باالست و فعالين آشکارا 

اه سرکوب و زنده نگه داشتن جستجوی راه هايی برای دور زدن دستگ
حتی در سطوح باالترو در ميان چهره های  .شعله مقاومت هستند

بگير وببندها،  معترض نظام و نيز روحانيون معترض، عليرغم همه
تهديدها و توهين ها، آزار و شکنجه و برگزاری شوهای نمايشی 

  .  اند اعتراض را خاموش کنندنتوانسته
 احساس ميکند، خود  راه پيمايی روز قدسفشاری که رژيم در آستانه

کاربه دستان رژيم . بهترين دليل حضور اين مقاومت گسترده است
وحشت زده اند، بطوريکه از رهبر گرفته تا چکمه پوشان و آشکارا 

صرفنظر از اينکه . به تهديد برخاسته اند چماقداران رسانه ای و خيابانی
نشان دهنده فضا و   وحشتدر روز قدس چه اتفاقی بيافتد، خود اين

 سرکوب، گروگان گيری و فشار بر. حضور مقاومت در برابر کودتاست
  ١٣٨٨ شهريور ٢٥ .بستگان نيز بيشتر رژيم را رسوا و منزوی ميکند

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

 مصا حبه راديو سپهر با 
  محمد رضا شالگونی

 
اگر حتي جمهوري اسالمي بيفتد و آسان ديگري بيايند اگر ما نتوانيم "

سيستم تعادل ايجاد آنيم آه مردم بتوانند از حكومت حساب خواهي بكنند 
 .اتفاقي نخواهد افتاد

 فراموش نكنيم آه در عين حال آه با استبداد موجود مي جنگيم هيچ....
  .انواع و اقسام استبدادها هست

و حتي وقتي ميخواهند  .....يك عده اي هستند آه اصالح طلب هستند
 از ....حكومتي را براندازند چند تا فحش به انقالب و بر اندازي ميدهند

ما نبايد  ..اما..قانون اساسي دفاع ميكنند از واليت فقيه هم دفاع ميكنند
 "..شيم آه در باال يكپارچگي بوجود بيايدخواستار اين با

 
  

 برابر 1388 شهريور ماه 20جمعه (در برنامه امروز : رحيمی
طبق روال جمعه ها به گفتگو )  ميالدی2009 سپتامبر سال 11با

می نشينييم با آقای محمدرضا شالگونی از فعالين سياسي چپ 
سياسي اپوزيسيون خارج از کشور و از تحليل گران برجسته مسائل 

آقای شالگونی با درود به شما وسپاس مجدد . ايران، منطقه و جهان
  .از همكاري صميمانه تان با راديو سپهر

 سالم عرض می کنم خدمتتان آقای رحيمی و :محمد رضا شالگونی 
و تشکر .  سالم عرض می کنم خدمت شنوندگان عزيز راديو سپهر

تا با شنوندگان عزيز می کنم از لطفتان و از فرصتي آه بمن ميدهيد 
  .زنده باشيد. راديو سپهرصحبت داشته باشم

آقاي شالگوني حتمًا شما هم متن نامه آقاي سروش به آقاي : رحيمی
اگر بپذيريم آه آسب قدرت بويژه در .خامنه اي را مشاهده آرده ايد

دنياي سياست يكي از اسباب الزم براي تداوم حكومت است مي بينيم 
 آن در جوامع پيشرفته و دمكرات با جوامع آه شيوه رسيدن به

در اولي با جلب آرا . مستبد و غير دمكرات تفاوت هاي بسياري دارد
و نظر مردم در پي آسب قدرتند و در جوامع ديكتاتورزده بر تسلط  

سوال من  از شما اينست آه چرا رهبراني . بر مردم و ارعاب آنان
بودن ترجيح ميدهند آه رو نظير آقاي خامنه اي بجاي در آنار مردم 

  در روي مردم بايستند؟
واقعيت اينست آه در . خيلي روشن است: محمد رضا شالگونی 

جوامعي آه شما مطرح مي آنيد جوامع دموآراتيك يا بهتر است 
بگوئيم درسيستم هاي سياسي  باصطالح دموآراتيك، در هر حال 

ده خواهند آنجا هم هر جا فرصت داشته باشند از قدرت سوء استفا
اگر نمي توانند يا آمتر فرصت پيدا ميكنند از ] حكومتگران. [آرد

قدرت سوء استفاده بكنند، به اين خاطر است آه در جامعه مردم 
امكانات اين را دارند آه از اعمال و آردار شان انتقاد آنند، در 
مقابلشان بايستند و اهرم هائي وجود دارد آه جنايات و آثافات 

اينها مسايل . را در صورتي آه اتفاق بيفتد افشاء بكنندحكومتگران 
در بعضي از اين جوامع بمحض اينكه اين مكانيسم ها . مهمي است

مثًال در انگليس آه . پيش ميروند) حكومتگران(ضعيف ميشود آنها
قديمي ترين پارلمان دنيا را دارد و باصطالح مادر پارلمان هاي 

اي اشغال عراق همين حزب آارگر جهان ميگويند، در دوره تدارك بر
 البته همه متوجه -يك آثافت آاري هايي انجام داد آه بعد از مدتي 

 گند قضيه درآمد و حتي آساني آشته -بودند آه چه اتفاقي ميافتد 
] آشتار جمعي در عراق[يكنفر آه مسئول بازرسي سالح هاي. شدند

ليلي نداشت بود گفتند آه خودآشي آرد و لي عده اي ميگفتند آه د
سي آه با او مصاحبه .بي.و حتي خبرنگار بي. او اين آار را بكند

اين . آرد و سوال هايي مطرح آرد آه بعدًا خود اين مسايل مهم شدند
 اين را بايد تحقيق آرد و نميشود همين -آدم را آشتند يا  آشته شد 

 و -جوري گفت ولي واقعيت اينست آه خيلي ها گفتند آه آشتند 
ده اش را هم بنحوي ساآت آردند و همان خبرنگار را از خانوا

و جالب اينكه هيئت مديره بي بي سي را آه . بر داشتند] پست اش[
از خبرنگارشان دفاع آرده بودند آه اين آاري نكرده و فقط مصاحبه 

توجه داشته باشيد آه اينجا انگليس است وقتي . آرده، بر آنار آردند
اهرم (نيد  در جاهائي آه اين امكاناتاين صحبت را ميكنيم، ببي

زنداني ها [يا مثًال در دوره بوش آه. نباشد چه آارها ميكنند) آنترل
شكنجه آرده بودند حتي در داخل امريكا دستوراتي دادند  وحاال ] را
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آه اوباما آمده دادستان آل حكومت او بعضي چيز ها را افشاء ميكند 
 مردم از خيلي چيز ها مطلع سد هم بكنند آه] بنحوي[و ميخواهند 

فكرش را بكنيد آه اگر آزادي هاي بنيادي نباشد و يك . نشوند
خبرنگاري نتواند به يك نحوي مطلبي را بگويد و يا راديوئي و 
تلويزيوني نتواند نظري را مطرح بكند، موجود دو پا آه در قدرت 
 و است  علي القاعده ميل به اين دارد آه منافع خودش را پيش ببرد

به اصطالح هيچ آس نمي گويد . قدرت خودش را مستحكم تر بكند
در آشورهاي استبداد زده آه ما هم . آه ماست من ترش است

را نداريم و ) آنترل(گرفتارش هستيم واقعيت اينست آه ما آن سيستم
 در آشور ما -سنت دموآراسي هم يا نداريم و يا خيلي ضعيف است 

 طبيعي است آسي آه آنجا –ندارد آه عمًال سنت دموآراسي وجود 
تروتسكي يك . ميرود اساسًا منافع خودش را فراموش نمي آند) باال(

آسي آه مقسم غذا باشد سهم خود را '' حرف قشنگي دارد آه؛ 
آساني آه در دستشان امكانات و اقتداراتي دارند '' .فراموش نمي آند

 بنظرم از من. به فكر آينده و دور و بري هاي خودشان هم هستند
ژن هاي خبيث آدم هايي آه حكومت ميكنند و يا خامنه اي و امثالهم 

. بوديم يك تخلفاتي ميكرديم) قدرت(نيست، اگر من و شما هم آنجا 
متاسفانه ما اين سيستم را . مگر اينكه ديگران جلوش را بگيرند

عليه ديكتاتوري، انقالبي آرديم و چون سيستم دموآراتيك . نداريم
اگر درآنجا . يم درست بكنيم سيستم جايگزين بدتر از قبل شدنتوانست

هر چند آه در قانون اساسي ( بود '' ظلل اهللا''سلطان ) سيستم قبلي(
نبود ولي به هر حال قانون اساسي ميگفت آه سلطنت وديعه اي 
است الهي آه از طرف ملت ايران به خاندان پهلوي يا به پادشاه 

ند گفتند آه اصًال به آسمان وصل اينها آمد)قاجار تفويض شده
توجه داشته باشيد همين االن در روز هاي رمضان و . هستند
در تبليغاتشان اصالح طلباني را آه با خودشان بوده اند ] رژيم[احيا

و ميدانند آه با خودشان هستند، اعتقادات مشترك داشته اند و هنوز 
ه با من يعني هر آسي آ. هم دارند، به ابن ملجم وصل ميكنند

  .مخالفت بكند پس دشمن خدا و پيغمبر و علي است
متاسفانه اينطوري . بنظر من هر جا قدرت باشد چنين چيزي هست

در سيستم واليت فقيه . است آه نظام جمهوري اسالمي ترمز ندارد
د خودشان را اول وصل آردند به از اول هم موجودات دوپايي آمدن

بعد آه ديدند . قه را اجرا بكنيمآه ما ميخواهيم ف'' شريعت محمدي''
بعد، از مصلحت . را آوردند'' مصلحت نظام''فقه اجرا شدني نيست 

نظام فراتر رفتند و ديدند آه بعضي چيزها نميشود گفتند آه بخاطر 
 آه حتي نماز و روزه را هم – ديده ايد حرف خميني را –حكومت 

ي فقه هم يعني از فقه شروع شد و به نفي حت. ميشود متوقف آرد
حاال به آنجا رسيده آه ميگويند اين هر چه بگويد خود آن . رسيد

حتي مرتيكه مصباح يزدي گفت آه؛ . حرفي است آه خدا گفته است
نه اينكه اطاعت از '' .اطاعت از احمدي نژاد اطاعت از خدا است''

 –حاال خود ولي فقيه هم ! ولي فقيه است، نه؛ اطاعت از خداست
خب .  آه به امام زمان متوسل شد-ت بغض آرده ديديد آه با حال

ما بجاي آنكه آنها را . طبيعي است آه اين وضعيت بوجود بيايد
منظورم ) آه البته با آنها ميجنگيم و بايد هم بجنگيم( مالمت بكنيم 

اينست آه اين نيست آه آنها بطور ويژه خبيث هستند، نه؛ ضعف 
و اگر حتي . يكندضعف سيستمي است آه بر ما حكومت م. ماست

جمهوري اسالمي بيفتد و آسان ديگري بيايند اگر ما نتوانيم سيستم 
تعادل ايجاد آنيم آه مردم بتوانند از حكومت حساب خواهي بكنند 

مثًال همين آقاي سروش آه اين حرفها را ميزند . اتفاقي نخواهد افتاد
) نامه اش را هم ديده ام قشنگ هم نوشته( آه خيلي هم خوب است 

و يك آار خوبي هم آرده به هر . ميگويد آه؛ پايان اين حكومت است
حال از خودش به نوعي انتقاد آرده است آه اگر به سهو آاري آرده 

آمرزش ) ''انقالب فرهنگي'' در آن همكاري هاي ماجراي ( ام 
به هر حال اين انتقاد آار خوبي است و خدا پدرش را . ميخواهم
ي سروش با جدائي دين از دولت به آن منتها اين آقا. بيامرزد

آقاي . [ صورتي آه ما مي فهميم و مردم مي فهمند مخالف است
حكومت مذهبي را نمي خواهد ولي يك جامعه ديندار را ] سروش
خيلي . اين هم يك قدم بجلوست؛ ولي خيلي اشكاالت هست. ميخواهد

 ها هم تا روشن شود آه در بين چپ'' ماها''ميگويم (از ما هائي آه 
بعضي هايشان حرف هائي ميزنند آه در ) ميخواهم اين را بگويم

مخالفت شان با استبداد آنوني خيلي عالي است و درست ميگويند 
ولي آنجا آه ميايند خودشان سيستمي را درست بكنند سيستم هائي 

بنا بر اين من نظرم . را پيشنهاد ميكنند آه ممكن است خطر ناك باشد
 حال آه با استبداد موجود مي جنگيم هيچ اينست آه در عين

آن بت عيار به هر . فراموش نكنيم آه انواع و اقسام استبدادها هست
اينطوري نيست آه صورت واحد باشد، مثًال واليت فقيه . شكل در آيد

نه؛ ممكن . باشد آه دين از دولت جدا شود مشكل حل خواهد شد
 عنوان جدائي دين  تحت- ترآيه –در بغل گوشمان . است حل نشود

انصافاً  دولت ترآيه در بين . از دولت هشتاد سال استبداد حاآم است
آشورهايي آه اآثريت مسلمان دارند تنها آشوري است آه رسما 

و حتي . ًجدايي دين از دولت را در قانون اساسي اش گنجانده است
از سكوالريسم نرمال آنگلو ساآسون ها هم فراتر است و يك نوع 

را ] جدايي دين از دولت[ترآيه اين . يسم خيلي خشني استالئيس
  .دارد ولي با اين عنوان حتي مي بينيد آه استبداد بوجود آورده اند

فكر ميكنم هر آس آه . برگردم به آن نكته اي آه شما مطرح آرديد
مردم بايستي حساب پس . اينها را خواهد آرد) باال(برود آنجا 

آسي را آه . پايين بكشند] ومتگران راحك[بخواهند؛ مردم بتوانند 
يك سيستمي . ميفرستيم باال بايد بفكر پايين آشيدنش هم باشيم

درست بكنيم آه بشود از حكومتگران حساب خواست و اگر 
اين آار گفتنش خيلي آسان است ولي . نتوانستيم، پايين شان بكشيم

اين بنا بر . انجام دادنش در سيستم هاي غير دمكراتيك مشكل است
در جامعه ما هم آه سنت دمكراتيك . باشيم) سيستم(بايد بفكر آن 
نه اينكه جامعه ما ضد استبدادي نيست، واقعيت اينست . ضعيف است

آه مردم ايران هم مثل مردم جاهاي ديگر تشنه دمكراسي و آزادي 
 -منتها سيستم سياسي آه درست ميشود آن سيستم سياسي . هستند

ً  در يك آشوري  آه امكانات وسيعي دارد از لحاظ اينكه مخصوصا
من .  باليئ ميشود بر جان ما-دولت از حسابرسي مردم مستقل باشد 

يادم هست يك آقايي بود بنام سناتور لساني آه يك آتابي نوشت بنام 
آه آنموقع من نوجوان بودم آنرا '' طالي سياه يا بالي ايران''

د نفت خودش به دولت واقعيت اينست آه اين ماجراي درآم. خواندم
ها امكان ميدهد آه يك عده اي از  خود مردم را رشوه بدهند و 

با . (در دولت هاي رانتير يك چنين پديده اي هست. آنند'' چيز خور''
البته نبايد نفت را مالمت بكنيم، بايستي خودمان را مالمت ) خنده
گويم آه منتها ميخواهم ب. نفت ميتواند براي مردم برآتي باشد. بكنيم

اين را اگر . شرايط مساعد و نامساعد براي ديكتاتوري ها هم هست
توجه آنيم خيلي از مسايل با روشني بيشتري مطرح ميشوند و با 

  .آنها ميشود جلو رفت
 آقاي شالگوني ميخواستم بپرسم آه تاثير اين نامه ها و :رحيمي 

  اين اعتراض ها چقدر است؟
ً  تاثيرات عميقي دارند من فكر ميك:محمد رضا شالگوني  . نم قطعا

من آدمي هستم آه با نظرات سروش . مثًال همين آقاي سروش
مخصوصاً با آن حقه بازي هائي آه ميكرده آه به يك نحوي . مخالفم

از سرآوب دانشگاه دفاع ميكرد و تا اين اواخر هم دفاع ميكرد و 
ع نمي حاال نميدانم آن آمرزش خواستنش بمعناي اينست آه ديگر دفا

چون ميگفت آه دانشگاه را چپ ها و آمونيستها بسته . آند يا نه
بودند وامام خميني براي اينكه دانشگاه را از چنگ اين ديكتاتوري 

ولي . اگر يادتان باشد از اين حرفها ميزد. در بياورد اين آار را آرد
حاال عليرغم همه اينها وقتي ميگويد آه؛ اين حكومت ستر عورت 

به زبان عاميانه بگويم شلوارش پايين آشيده شده ) خندهبا (–شده 
 در واقع خيلي تاثير –و همه جايش بيرون است و مردم مي بينند 

زور ميگويند و ) رژيم(وقتي خاتمي قاطع مي گويد آه؛ اينها . دارد
اينها ربطي به اسالم ندارد، وقتي  آقاي منتظري مي گويد آه؛ اين 

هوري، وقتي موسوي بيانيه شماره سيستم نه اسالمي است نه جم
هر چه بگوييد او (  را ميدهد آه در واقع مردم يا طرفدارانش را11

دعوت به مقاومت عليه استبداد موجود ) در واقع مردم را ميگويد
ميكند و بي آنكه اسم ببرد مسلم است آه ولي فقيه را هم مد نظر 

  .دارد؛ خب اينها اثرات مهمي دارند
 آه اصالح طلب هستند و شايد هم اصالح طلب از يك عده اي هستند

. مادر زاده شده اند و خيلي هم افتخار ميكنند آه اصالح طلب هستند
 خيلي از آن – با اين اصالح طلب ها بايد در جائي يك صحبتي آرد -

فضيلتي درست آرده اند  و فكر ميكنند آه آخرين آالم سياست را 
هند حكومتي را براندازند چند تا و حتي وقتي ميخوا. بدست آورده اند

ولي توجه داشته باشيم آه اگر . فحش به انقالب و بر اندازي ميدهند
اينها را آنار بگذاريم، همين اصالح طلبان حكومتي آه در داخل اين 
سيستم بوده اند، خودشان مسلمان هستند ، و حتي خيلي هايشان 

 هاشان واليت فقيه نمي گويند آه واليت فقيه را قبول نداريم و بعضي
مثالً  موسوي يا آروبي تا آنون نگفته اند آه . را هم قبول دارند

ممكن است بطور ضمني ازش استنباط . واليت فقيه را قبول ندارند
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آرد آه ولي فقيه را ديگر قبول ندارند ولي واليت فقيه را رد نكرده 
هم دفاع يعني وقتي از قانون اساسي دفاع ميكنند از واليت فقيه . اند

. منتها در داخل اينها يك چنين چيز هايي اتفاق مي افتد. ميكنند
نيروئي هستند آه ) اصالح طلبان(واقعيت اينست آه اوالً  خود اينها 

به هر حال در داخل نظام نفوذي دارند، در نهاد هاي موجود نفوذي 
اين نكته . دارند، و از اين امكانات مدتها ميتوانند استفاده بكنند

بنا براين جنگي آه آنها با رژيم دارند ميتواند براي ما . مي استمه
ما نبايد خواستار اين باشيم آه در باال يكپارچگي . هم مفيد باشد
 –من مي بينم بعضي از انقالبيون از فرط انقالبيگري . بوجود بيايد

ً  صميمانه هم باشد   به آنجا مي افتند آه –ممكن است واقعا
 را در يك طرف، لشگر يزيد نگه دارند و اين ميخواهند همه آنها

و بعد هم يك جنگي اتفاق بيفتد بين حق و . طرف هم لشگر حسين
واقعيت اين است آه در سياست اينطوري اتفاق نمي افتد و . باطل

بنا بر اين خيلي مهم است آه شكاف در . معموالً  تو در تو است
. ن را پيش ببرندداخل حكومت فرصتي به مردم ميدهد آه مبارزاتشا

حرفهاي ما و حرفهاي اآثريت قاطع مردم حرفهاي موسوي يا 
اگر علي خامنه اي بيفتد، نه ولي فقيه بلكه واليت . آروبي نيست

اگر واليت فقيه از بين برود، جمهوري . فقيه از بين خواهد رفت
بهم بخورد بعيد است ] رژيم[اگر تعادل.اسالمي بقائي نخواهد داشت

اين بنظرم امكانش . بان حكومت اسالمي بر جا بمانندآه اصالح طل
بنا بر اين در اين درگيري ها آه بين اينها . خيلي خيلي ضعيف است

هست، مردم در داخل ايران استفاده ميكنند و اين خيلي عالي ) رژيم(
نه اينكه خودمان را محدود آنيم به حرفهاي اينها و زير پرچم . است

اصالح طلبان در .  هاي ديگري هستنداين ها بحث. اينها باشيم
مجموع در سر خورده آردن هرچه بيشتر بخش هاي مردم آه 
بنحوي از انحاء موجوديت نظام را همچنان مي پذيرفتند يا نسبت به 

و اين مثل ديناميتي است آه بگذاريد و . آن توهم داشتند نقش دارند
ت وسيله اي را از طرف ديگر خود اين امكانا. تمام بنا را منفجر آنيد

بوجود مي آورد آه رژيم هر چه بيشتر به راههائي متوسل بشود آه 
واقعيت اينست آه رژيم حاال در سطح داخلي .  آنرا آسيب پذيرتر بكند

حرفهائي آه احمدي . و بين المللي بشدت آسيب پذيرتر شده است
نژاد يا خامنه اي ميزند ممكن است در آوتاه مدت خودشان را 

ينور و آنور تثبيت بكنند، منتها در يك مقياس بزرگتر بتوانند ا
من حرفهاي آقاي سروش را . ترديدي نيست آه اوضاع خراب است

و '' .ما افتادن حكومت را خواهيم ديد'': :درست ميدانم آه ميگويد
البته من با آن قاطعيت . اين را به خودش و ديگران بشارت ميدهد 

ش هم بصورت زماني نمي گويد نمي توانم بگويم و شايد آقاي سرو
نزديك است و خواهيم ] سقوط رژيم [ولي به هر حال ميگويد آه 

اما من يك چيز را ميدانم و آن عبارت از اين است آه جمهوري . ديد
همين . اسالمي بشدت تضعيف شده و تناقضاتش بيشتر شده است

االن آساني قوي شده اند آه ناگزير شده اند به يك امام زماني 
و اينها به اصطحكاك . وسل شوند و خودشان را به او وصل آنندمت

چرا آه خواه ناخواه . با بدنه روحانيت و مراجع تقليد مي انجامد
روحانيت را حساس ميكند آه اينها ميخواهند از باالي سر آنها 

مي بينيد آه . آساني را داشته باشند آه يك سلسله آارهائي بكنند
  .نگراني آنها اين است

ا بر اين من در مجموع فكر ميكنم اين افشاگري ها از طرف اصالح بن
و . بگذاريد افشاگري بكنند. طلبان حكومتي بسيار بسيار مفيد است

نبايد اينطوري هم فكر آنيم آه اگر آقاي منتظري يك فتوائي بدهد 
اصالً اينطوري نيست آه مردم با . مردم يكدفعه به خيابان ميريزند

مخصوصًا در . ي آه داده شد به خيابان بريزندهر فتوائي هر جائ
ايران آه از همه آشورهائي آه اعتقادات اسالمي دارند اثر فتوا 

امام . چرا آه حكومت، دين را بي اعتبار تر آرده است.آمتر است
زمان بي اعتبار تر شده است و مردم خيلي هايشان به اين چيزها 

 اين حرفها مي خندند و واقعيت اينست آه اآثريتي آه به.ميخندند
  .خودشان مسلمان هستند

بنا بر اين من فكر ميكنم آه حكومت بي آينده تر شده و اثرات اين 
ما .  افشاگري ها را نبايد ناديده گرفت و ما نبايد از اين نارحت باشيم

خودشان بد تر از ) اصالح طلبان(نبايد  هي دنبال اين باشيم آه اينها 
 بعضي ها اصالح طلبان را بيستر شالق مي بينم آه. آنها هستند

فعالً  بگذاريد . ميزنند و الزم ميدانند آه هر روز به اينها بند بكنند
در . آنها جنگ خودشان را بكنند و ما هم جنگ خودمان را مي آنيم

بوجود آمده چرا بايد از اين ] براي حكومتگران[اين بلبشوئي آه 
 آه خواه نا خواه مردم چرا نبايد متوجه شد. وضعيت ناراحت بود

مردم ميخواهند از اين . ايران و اصالح طلبان همسوئي هائي دارند
فرصت استفاده بكنند و مطالبات خودشان را آه قديمي تر از اين 

هم از ترس جانشان ) اصالح طلبان( و آنها . حرفهاست مطرح بكنند
ايد وقتي آه خاتمي آدمي آنطور محكم مي. به مردم پناهنده شده اند

صحبت ميكند، وقتي آه آروبي حرفهائي در باره جنايات و تجاوزات 
جنسي به زندانيان را ميزند، ميدانيد اين يعني چه؟ يعني اينكه آبروي 

آروبي معلوم است آه يكي از . رژيم را در سطح توده اي برده است
مدافعان واليت فقيه بوده و هست و بنا بر اين حسابش از ما 

د ازش ممنون بود و اينكاري را آه آرده بنفع ما ولي باي. جداست
آقاي موسوي اين بيانيه اي آه داده و مردم را به . بوده است

 نشان ميدهد آه خودش هم پيش بيني ميكند -مقاومت دعوت آرده 
هر . بنظرم بايد ازش خوشحال بود واستقبال آرد-آه دستگيرش آنند

دم بايد راه خودشان را چند آه ما نبايد زير پرچم آنها برويم و مر
جالب اينجاست آه بيانيه موسوي بنظرم هشيارانه است و . بروند

يكنوعي اين را متوجه شده آه جريان هائي خواهند بود آه يكسان 
اينكه بيش از حد . بنظر من بايد به اين نكات توجه آرد. نيستند

انقالبي باشيم آه در هر فرصتي بخواهيم چيزي خلص و خلص را، 
يزي را آه خودمان ميخواهيم آه اصًال جمهوري اسالمي را آن چ

البته اينها همه ].درست نيست[براندازيم و دين از دولت جدا بشود، 
اش حق است و برايش جنگيده ايم و بايد بجنگيم و خواهيم  هم 

 فالوده نيست آه -جنگيد و به اين سادگي ها هم بدست نخواهد آمد 
  . بايد برايش بجنگيم و–بدهند بال فاصله بخوريم 

  .در هر حال فكر ميكنم همه اين افشاگري ها مثبت است
 آقای شالگونی اشاره فرموديد به احتمال  دستگيری :رحيمی

در اين شرايط می . موسوی و کروبی که احتمال بااليی هم هست
بينيد که نوری زاده ، مخملباف و سازگارا به نوعی دارند جانشينی 

جنبش ''ر آنها را گرفتند اينها از خارج رهبری پيشه می کنند که اگ
  نظرتان در اين مورد چيه؟. را بدست بگيرند'' سبز

 اوًال که جنبش سبز جنبشی است که قاعدتًا در :محمد رضا شالگونی
جنبش سبز در خارج کشور . ايران می تواند معنا داشته باشد

 سازگارا کار بدست مثًال نوری زاده و. نميتواند دوام داشته باشد
بدبخت . آنها که پرونده هايشان روشن است.بيفتد ديگر واويال است

مخملباف هم خودش را قاطی سياست کرده و گاهی حرفهائي ميزند 
به عنوان هنرمند برادر من . که خودش هم معنايش را نمی فهمد

منظورم اين نيست که هنرمندان نبايد در سياست . سرجايت بنشين
اف وقتی اشاره می کند به مداخله قدرتهای مخملب. مداخله کنند

بنابراين از اينجا کسی . خارجی، اين معلوم است که ياوه می گويد
خود کله پاچه اصالح طلبان روی . نمی تواند قيموميت بدست بياورد

ً  بايد .هواست تا چه رسد که کسانی هم جانشين آنان شوند اصال
حاال در خارج که (ن در داخل خود ايرا. وضعيت را در نظر بگيريد

علت .) در خارج آه آسي از حكومت اسالمي نمي ترسد.واويال است
اينکه مردم از اصالح طلبی و شعارهای آنها استفاده می کنند و 
ظاهرًا سبزها قدرت دارند، علتش جيست؟ علتش اين است که مردم 
می بينند که از حد معينی شعارها فراتر برود سرکوب خشن تر 

همين حاال آنها .  بنابراين از وسيله هايی استفاده ميکنند.خواهد بود
مثال در ضريح خمينی بايد شب . چيزهايی را موقوف کردند و بستند

در مصالی خمينی بايستی نمازعيد را . احيا سخنرانی ميشد؛  بستند
در قم شبهای . بجای می آوردند، آن را به دانشگاه تهران آوردند

. خوندها سخنرانی کنند، چرا که نگراننداحيا نگذاشتند بعضی از آ
حاال روز قدس را دارند تدارک می بينند که فقط در باره فلسطين 

احتماًال چون . در باره ايران نبايد شعار داده شود. صحبت کنند
کروبی ميگويد که روز قدس همديگر را خواهيم ديد و مالقات 

که رژيم از ولی واقعيت اين است . اين هم هست] علت[خواهيم کرد
بنابراين است که حاال در ايران يک حکومت . اوضاع می ترسد

  .نظامی کامل وجود دارد و اين از ترس است
اگر موسوی و کروبی را بگيرند که بنظر من تمام قرائن نشان ميدهد 

ميدانند که ضرر ] با اينكه[که خواهند گرفت، از ترسشان است 
 را بشنويد، دو پهلو حرف اگر حرفهای خود خامنه ای. خواهند کرد

برای چه؟ برای اين است که اوًال جناح تماميت خواه غير . ميزند
اصالح طلب را با هم متحد کند که اختالفات در داخلشان مشتعل 

مردم بيرون از . و بنظر من ميرسد که کم کم متحد هم ميکند. نشود
ند کج استفاده خواهند کرد بنابراين ميخواه] اختالفات[نظام از اين

  .دار و مريز طی کنند
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در يک کالم آن چيزی که اصالح طلبان و پرچم اصالح طلبان را در 
اگر در . داخل همچنان نگهداشته است، خود سرکوب حکومتی است

خارج از کشور سرکوب نباشد که نيست، مردم دليل ندارد که 
اصالح . مدتهای طوالنی مثالً چندين ماه بدنبال اصالح طلبان باشند

همانطور که در . لبان يا سبزها هستند که بايد به ديگران پناه ببرندط
بنظرم در بيانيه موسوی هم .  داخل هم موسوی اين را می پذيرد

به حرکتهای . اصالح طلبان ناگزيدند که به مردم پناه ببرند. هست
در بيانيه . مردم، به مطالبات مردم، به دانشجويان و زنها  پناه ببرند

 که زبانشان را نمي توانند حرف بزنند اشاره ميشود، به به مليتها
آزادی های پايه ای که اصًال با آن مخالف بودند و به شرط اسالم و 

چرا . در چهارچوب قانون اساسی آن را می پذيرفتند، اشاره می کنند
ولی در خارج کشور چيزی به . که مي خواهند به مردم پناهنده شوند

در داخل کشور هم اينها را . ارا نمی رسدآقای نوری زاده و سازگ
بگيرند واقعيت اين است که پرچم اصالح طلبی يک مدتی همچنان 

اصالح طلبان فعالند ولی . اصالح طلبی مرده است. خواهد بود
چرا که آنها شعارهايی را ناگزيرند بدهند . اصالح طلبی مرده است

ار مهمی است اين نکته بسي. که اصالح طلبی را به خطر می اندازد
بنابراين من هيچ نگران اين نيستم . که بايد به آن توجه داشته باشيم

حاال مهمترين مسئله اين است که چنبش . که ديگران چطور ميشوند
توده ای اعتراضی مردم آه ديگر اصًال بحث انتخابات نيست بلکه 
عليه موجوديت سيستم است يا الاقل ديگر تحت پوشش علنی عليه 

 حاکم آه آقای خامنه ای باشد، جلو ميرود به نظر من خيلی ديکتاتور
. درخشان است اگر بتواند تداوم پيدا کند و اگر بتواند توده ای شود

اگر فرصتها و مناسبت هايی را استفاده کند و مردم در کنار آن 
نتوانند خواستهای مختلفشان را بتوانند مطرح کنند و خواستهای 

 خيلی جلو خواهد رفت و کسی هم وارث پايه ای آنها را بنظر من
اگر جنبش ادامه پيدا کند مردم بيشتر روی پای . نخواهد شد

و . خودشان خواهند ايستاد و خودشان را بيشتر متشکل خواهند کرد
هر عده ای که خودشا ن متشکل شوند و روی پای خودشان 
. بايستند، راحت نمی شود آنها را بصورت گله به زير يك پرچم برد

ما بايد خواهان تداوم اين جنبش اعتراضي و . اين نكته مهمي است
. اين کليد همه مسائل است در لحظه کنونی. توده ای شدن آن باشيم

در خارج کشور ما . ببينيد تاکتيک ما به زمان و مکان ارتباط دارد
دليلی هم ندارد در خارج از کشور عليه اصالح . اين مسئله را نداريم
بايد عليه خامنه ای و . نه، فعالً  بحث آنها نيست.يدطلبان فحش بده
نه اينکه از آنها انتقاد نکنيم ولی سمت ضربه ما . احمدی نژاد باشيم

بنابرين . حکومت است و دوره اينها هم تمام ميشود. آنها نيستند
. نگران اين نباشيم  و از اين فرصتی هم که پيش آمده استفاده کنيم

واقعيت عبارت از اين است که هرچه که از جمله در داخل کشور 
جنبش ادامه پيدا . جلوتر برويم اين سازمانی يابی بيشتر خواهد شد

آنها که در اعتصاب ها، . ميکند و سازمان يابی بيشتر خواهد شد
حرکتها و تظاهرات شرکت می کنند روز اول سازماندهی و ارتباطات 

از . ک عالم فرق داردهفته اول با هفته دوم ي. با روز دوم فرق دارد
نظر جامعه شناسی  سياسی يک عالم مطالعه شده است آه ما اگر 
بتوانيم اين جنبش را تداوم بدهيم جنبش مردم آگاهانه تر و سازمان 

در حرکت امکانات توده ای شدن هم . يافته تر می توانند پيش بروند
توده ای شدن اينطور نيست که با يک سوت زدن . بيشتر خواهد شد
من از اين لحاظ خيلی خوش بين هستم و فکر می . صورت بگيرد

کنم ما بايد به اصل مسئله،به جنبش اعتراضی مردم اميد ببنديم و به 
با دستکش سفيد نمی شود انقالب کرد و با رژيم . آن متوسل شويم

. ناگزير جريانهای مختلف می آيند و ميروند. استبدادی درگير شد
م بايد وسيعتر در جنبش شرکت کنند ولی آن چيزی که هست مرد

. ما بايد اين را بخواهيم. مخصوصًا با خواستهای مطالباتی خودشان
بعضی وقتها ممکن است خواستهای سياسی بكنند و خواستهايی که 

 مطالباتی که حاال جنبش های. فراتر می رود، زود سرکوب ميشود
گرفته تا به شکل بسيار نيرومندی وجود دارد از کارگران و زنان 

جوانان، مليتها و دانشجويان و غيره، زمين را خوب شخم می زند و 
اين جنبش مطالباتی ميتواند هم . آماده ميکند برای حرکتهای بزرگتر

تقويت کند جنبش اعتراضی سياسی را و هم می تواند محتوای آن را  
نه از لحاظ ظاهر و شعارها، بلکه از لحاظ سازمان يابی و عمق 

من تمام حرفم اين است که بايد به . حرکت محکم تر بکنددادن به 
و از اين وارثان بی وارث هم نبايد بترسيم آه . آنجا  متوسل شويم

نوری زاده ها و سازگاراها هر کاری بکنند به جايی نمی رسند و 
  . فعالً در چنين چشم اندازی نيستيم

  برای حضور گسترده مردم در صحنه بايد يک عواملی: رحيمی
با توجه به عملکرد قوه قضائيه و نيروهای انتظامی . بوجود بيايد

ديديم که به مرور مردم برای حفظ جان خودشان هم که شد کمتر در 
با توجه به تغييراتی که در قوه قضائيه بوجود . خيابان ظاهر شدند

آمد، می بينيم که امروز اينها هم بهتر از قبلی ها نيستند و با توجه 
 که در پيش است و همه اميد بستند فکر ميکنيد که چه به روز قدس

  پيش خواهد آمد؟
 من فکر ميکنم که سرکوب خشن تری در :محمد رضا شالگونی
معلوم است که در اينجا و آنجا و هر جا که . پيش خواهند گرفت

حرکتهای سياسي صريحی روی بدهد، خشن تر برخورد خواهند 
ولی اگر جنبش .  می ترسندچرا که بشدت از حرکتهای سياسی. کرد

اعتراضی مردم با استفاده از فرصتها، با استفاده از شيوه هايی که 
اکثريت فعاالن و حتي اکثريت مردم بتوانند در آن بنحوی شرکت 

می دانيد که بعضی . کنند، اگر پيش برود،بنظرم رژيم عاجز ميشود
ب از آنها خودشان ميگويند و حرف درستی هم هست، اين يک انقال

حتی در خارج کشور هم بعضی از تحليلگران غير ايرانی می . نيست
يا بعضی . گويند که اين يک جنبش اعتراضی در داخل سيستم است

می گويند که جنبش مدنی است و گويا جنبش مدنی را در مقابل 
هر جنبش براندازی اول از اينطور . جنبش براندازی قرار می دهند
مطالعه همه جنبشها اين را . نبايد بودچيزها  شروع ميشود؛ نگران 

مسئله عبارت از اين است که وقتی جنبشی پا بگيرد، . نشان می دهد
ترديدی نيست که سرکوبهای خشنی در پيش . پيش خواهد رفت

همان که گفتيد که هيئت . در اين مسئله خوش خيالی نبايد کرد. است
ماًال از قضائی جديد بهتر نيست، ميخواهم بگويم که اينها احت

چرا که اينها بطور ويژه اصًال  آمدند . بدتر خواهند بود) قبلي(آنها
وقتی خود خامنه ای می گويد که اصل . را کنند) سرکوب(که اينکار 

شده است، و اينکه بيش از '' هتک حرمت نظام''مسئله اين است که 
صد نفر کشته شده که مشخصات بيش از هفتاد نفر داده شده است،و 

با سابقه قتلهای . انكار ميكنند اين ماجرا به جايی نمی رسداينها 
زنجيره ای که داشتيم،  از طريق مقامات هيچوقت به جايی نخواهد 

ممکن است که کروبی فکر کند که از اينجا به جايی خواهد . رسيد
ولی شايد هنوز هم . اعتراضات آقای کروبی خيلی عالی است. رسيد

وب است که اعتراض ميکند ولی اينکه خيلی خ. به نظام توهم دارد
فکر می کند يک جايی به اين مسائل رسيدگی خواهد شد، چنين 

مثل وقتی که آدم آفتاب را می بيند و بگويد . رسيدگی نخواهد بود
من . اين آفتاب است و ترديدی در آن نکند، اين مسئله روشن است

مه نخواهد اصال ترديدی ندارم که در اين رژيم هيچ جنايتکاری محاک
 پاسدار و پاسبان بيچاره ای را بياورند 3-2شد و اگر بطور صوری 

تحت  عنواني، مثل سعيد امامی سر به نيست کنند؛ سيستم تغيير 
آن همچنان خواهد بود و در آينده و در جريانی که . نخواهد کرد

ممکن نيست که مردم . پيش روی ماست، خشن تر هم خواهد شد
ادي برخيزند و حکومت خشن تر نشود، تندتر عليه  يك رژيم استبد

اصل مسئله اين است که خشونت بيشتر . اين بديهي است. نشود
ولی مسئله . چون رژيم خودش را در خطر می بيند. خواهد شد

چنين . بنظر من نه. کليدی اين است که آيا خشونت پيروز خوهد شد
ود  بايستی اين را دانست که همه مرد م را نميش.چيزی نيست
هيچ . مخصوصًا اگر حرآت ابعاد توده ای داشته باشدسرکوب کرد 

حکومتی حتی قهارترين حکومتها هم سعی می کنند که اکثريت مردم 
نبايد غفلت آرد . را خاموش نگه دارند و يک اقليتی را سرکوب کنند

اين کار آنهايی است که آزادی . واين کار کار اصالح طلبان نيست
ريانها و کسانی که دلشان برای زحمتکشان ميخواهند مخصوصًا ج

می بينيد که اين دولت يک دولت نفتی است و ميتواند . می سوزد
البته . اکثريت زحمتكش را مدتي با رشوه دادن به اين و آن خفه کند

همانطور که در انتخابات . به اکثريت زحمتکش نميشود رشوه داد
 عدالت پخش می سيب زمينی مجانی تقسيم می کردند يا سود سهام

می توانند اتحاديه های . کردند، می توانند از اين کارها بکنند
کارگری را بشدت سرکوب کنند و حتی فعالين را بکشند ولی به 

ما بايد اين هشياری را داشته باشيم . بعضی از کارگران انعام بدهند
آنها در مسير . و تاکيد می کنم که اين کار اصالح طلبان نيست

نبايد گذاشت .  ميروند و با منطق خاصی پيش ميروندخاصی پيش
اکثريت مردم را نبايد بگذاريم خاموش . نان و آزادی ازهم جدا بشود

وضعيت طوری است که آنها دارند . البته خاموش نيستند.بمانند
اگر اين شورش بتواند اتفاق بيفتد آن وقت است که . شورش ميکنند

 صدا در خواهد آمد و تمام آزادی با همه امکانات و ظرفيتش به
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مسئله کليدی اين . در اين نبايد ترديد داشت. کشور را خواهد پوشاند
است که نبايد بگذاريم اين اتفاق بيفتد آه نان و آزادی ازهم جدا 

. و بايستی دعا کرد که دولتها خارجی به کمک رژيم نيايند. بشود
ين استدالل که اگر خطر خارجی نباشد که يک عده ای از مردم را با ا

کشور در خطر است، ساکت نگهدارند، اگر تهی دستان را نتوانند 
ساکت نگهدارند که بگويند ما طرفدار آزادی هستيم و اينها طبقه 
متوسط و سيرها و سير خورده ها هستند، اگر حرکتهايی نکنيم که 
حرکت مردم تکه پاره شود، بنظر من حرآت موفقيت آميز خواهد 

  . بود
خامنه ای نماز جمعه ) شهريور20( آقای شالگونی امروز: رحيمی

را برگزار می کند و هنوز خبرهايش بطور کامل روی خبرگزاريها 
ولی راديو فردا می گويد که آقای خامنه ای در روز . نيامده است

کشته شدن امام علی خطبه خود را با سلوک و رفتارهای سياسی او 
ل صبر تا حد ممکن بعد تنبيه، آغاز کرد اول مالطفت و بعد داغ، او

اين مالطفت و اين صبر و . اول استدالل و بعد کور کردن چشم فتنه
  استدالل تا حاال کجا بوده است؟

من در .  اول بگويم که اين را قشنگ چيده اند:محمد رضا شالگونی
دو سه روز اخير گاهگاه به تلويزيون جمهوری اسالمی نگاه می 

 همه چيز را چيده اند که بگويند که حتی واقعيت اين است که. کردم
کشته شدن علی بدست منافقين ناشی از اين بود که يک عده ای بنام 

اصالح طلبان حکومتی وخاتمي و . اسالم آمدند و وصل شدند
االن من . موسوی و کروبی را حاال به ابن ملجم وصل کرده اند

ن می گيرد، چه نميدانم در نماز جمعه که حاال شروع شده يا دارد پايا
ولی قطعًا ميدانم که دارد مقدمه می چينيد که ما . خواهد گفت

مالطفت کرديم اهل تقوا هستيم، علوی هستيم، همه اين مقدمات 
ً  خود اين بابا آمد که . برای سرکوبهای بيشتر است اينکه اصال

امروز نماز جمعه را بخواند، مقدمه چينی برای گند کاری هايی است 
نبايد ترديدی در اين داشت که اينها همه کاری را . اهد آمدکه باال خو

وقتی خون مردم را می ريزند، وقتی به دختران . با نام خدا می کنند
معصوم تجاوز می کنند، وقتی به پسران جوان تجاوز می کنند، آن 
هم در حکومت اسالمی  آه حکم لواط  آنچنان وحشتناک است آه از 

شان از آارها ميكنندو همه را بنام خدا آن صحبت ميکنند؛ ولي خود
توجه  داشته باشيد که هيچ حکومت دينی نيست که يعنی . ميکنند

حکومتی که بنام دين حکومت ميکند، نيست که بنام خدا سرکوب 
نمی خواهم بگويم همه دينها اينطور است و همه معتقدان به . نکند

چون يک عده اعتقاداتی دارند و آدمهای . با يک چوب برانماديان را 
ولی حکومت وقتی دينی باشد هر سرکوبی را بنام . خوبی هم هستند

اينها وصلند به عرش خدا و آقای خامنه ای مستقيمًا با . خدا می کند
امام زمان . به امام زمان حساب پس ميدهد. خود خدا ارتباط دارد

بنابراين ما موجودات دو پا هستيم، ما . حاال کجاست، خدا می داند
اصًال خود اين . آيات شيطانی هستيم و آنها آيت اهللا و آيت خدا هستند

حکومت دينی همين، . تقسيم بندی، تقسيم بندی وحشتناکی است
 و  ازنابيعنی هر جنايتی را بکنی و بعد قربانيان جنايت را از

و . ن معنی نداردحکومت دينی جز اي. دنبالچه های شيطان بدانی
جمهوری اسالمی تا به حال '' : همان حرف معروف خمينی که گفت

حتی يک انسان را هم نکشته است آنهايی که کشته شده اند سبع 
سرکوب در . حکومت دينی يعنی اين'' .جانوران درنده بودند. بودند

حکومتهای دينی و غير دينی فرقش اين است که در آنجا عريان 
که سرکوب است ولي اينجا خدا است که سرکوب می معلوم می شود 

کند ، امام است که سرکوب می کند، عرش است که با بارگاه ولی 
اينها پديده ای هست که بايد در هر حکومت دينی . فقيه ارتباط دارد

حتی فراتر از اين می خواهم بگويم  در دولتهايی که . باشد
 هستند که برای اينکه ايدئولوژيك هستند و بر ساختار خاصی استوار

و من .مردم را مثل گله به سمتی هدايت کنند اساسا اينطوری هستند
چون کمونيست هستم دارم اين را حتی می گويم که بنام پرولتاريا 
می توانند خود پرولتاريا را سرکوب کنند و بگويند که خواست 

  .اين شدنی است؛ حکومت دينی که واويال است. پرولتاريا بود
 فکر می کنيد که در روز قدس مردم واقعا به خيابان :ی رحيم
  بريزند؟

من فکر می کنم که اينها با تدارک .  نمی دانم:محمد رضا شالگونی 
 18من يادم هست آه در جريان  دهمين سالگرد .پيش خواهند آمد

يعني بد بين تر . تير من خودم فکر نمی کردم که اينقدر وسيع باشد
دم يک ظرفيت حرکت خيلی بيشتر از آن که ولی ديدم که مر. بودم

 من همچنان مشکوکم که آيا رژيم اينقدر. فکر می کردم ، نشان دادند

آنها سعی . من خيلی خوش بين نيستم.  توانست کنترل کند نخواهد
خواهند کرد که خيلی خشن برخورد کنند و دستگيريهای وسيعی 

 در اين نوع فکر نمی کنم که ظرفيت های مردم را. اتفاق بيتفد
يعنی حرکتهای سياسی خيلی تند ممکن است به . چيزها بايد سوزاند

دستگيری وسيع جوانان و فعاالنی . دستگيريهای وسيعی منتهی شود
که هر يک از آنها يک تشکيالت هستند، يک آينده هستند و می 
توانند يک جنبش را تداوم بدهند، نبايد همينطور بی حساب و کتاب 

من . ونشان ريخته شود، يا از ميدان خارج شوندهدر بروند، خ
منتها همانطور . خوش بين نيستم و فکر می کنم که سرکوب می کنند

که پيش بينی می کردم من قبًال هم بدبين بودم ولی ظرفيت جنبش 
در هر حال يک انقالبی چه می خواهد، يک . بيشتر از اينها هست

مردم هرچه ] خواهدمي.[مبارز، يک مخالف استبداد چه می خواهد
  وسيعتر بريزند و هرچه سريعتر عليه استبداد بلند شوند و هر چه 

منتها اين که آيا خواهند توانست يا نه، من راستش .ميخواهند بگويند
ترجيح می دهم اشتباه بکنم تا اينكه يک حرفهای . شرط بندی ندارم

  . بی ربطي بزنم که ممکن است عواقب داشته باشد
 يقينًا اگراينبار مردم بصورت گسترده ای به خيابان  ولی:رحيمی

بيايند با توجه به اينکه خودشان عواقب اين حرکت را می دانند می 
  شود گفت که اينبار استارت سرنگونی زده می شود؟ 

 من فکر می کنم که اگر مردم وسيعتر بيايند :محمد رضا شالگونی
 که حرکات اينها نمی توانند هيچ کاری بکنند بخصوص وقتي

من فکر می کنم که استارت زده شده ولی آن . اعتراضی وسيع باشد
استارتی که يک دفعه سرنگونی باشد فکر نمی کنم اينطوری باشد 

ما با فراز و فرودها و زيگزاگ و . که يک خط مستقيم جلو برود
عقب نشينی های بزرگ و پيشرويهای گاه بطئي و خيلي آند روبرو 

تا جا يي برويم که . ظام هنوز فرو نريخته استخواهيم بود، چون ن
بنابراين من فکر . در داخلشان تناقضات وسيعتر شود، فاصله داريم

می کنم که پيش بينی های خوش بينانه می تواند به سرخوردگی 
سربااليی واقعًا  . راه دشواری در پيش داريم. های بعدی منجر شود

يدی نبايد داشت که جنبش منتها تر. نفس گيری را حاال جنبش ميرود
من فکر . منتها راه دشواری در پيش است. استارتش زده شده است

نمی کنم که  به خط مستقيم جلو خواهيم رفت، ولی رژيم از هر 
  .جهت در وضعيت بدی است

 بسيار سپاسگزارم از شرآتتان در برنامه اين هفته و به : رحيمي 
ه روز بروز بسوي آزادي و اميد گفتگو در هفته آينده با اين اميد آ
  .استقرار دموآراسي در آشور پيش برويم

 من هم اين اميد و .حتماً  اينطوري خواهد شد: محمد رضا شالگونی
البته . بيداری بزرگ مردم ايران شروع شده است. يقين را دارم

بيداري آه شروع شده بود اما در مقياسي آه حاال شروع شده است 
مخصوصًا مسئله کليدی . و خيلي وسيع استبا قبل خيلي فرق دارد 
را که بايد در داخل سيستم بجنگد   هاله ایاين است که نسل جوان

راههای اصالح طلبی بسته شده ] اآنون.[را کنار گذاشته يا می گذارد
  . و اميد بزرگ من اين است. و راه سرنگونی گشوده شده است

………………………………… 
حبس تعزيري، :  دانشجوی دانشگاه بابل٨حکام 

 حبس تعليقی و محروميت از تحصيل
نوشيروانی   تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی٨دادگاه شهر بابل برای 

 بابل به اتهام حضور در تجمعات پس از انتخابات و اقدام عليه امنيت ملی
ی  به گزارش خبرنامه. احکام زندان و محروميت از تحصيل صادر کرد

 مجتهدزاده، وکيل اين دانشجويان، احکام صادره را اميرکبير، علی
تباط با ار,کرد که اتهاماتی مانند خواند و تصريح , سنگين و ناعادالنه,

در ,نشده بود و  در احکام مطرح شده که در کيفرخواست مطرح, منافقين
 ايمان, .نتيجه دانشجويان و وکالی آنها فرصت دفاع از خود را نداشتند

: خواند و گفت, ناعادالنه,، يکی از اين دانشجويان، حکم خود را  صديقي
عی ما بود پيمايی حق طبي  قانون اساسی شرکت در راه٢٧ بر مبنای اصل,

افزايد، با  ی اميرکبير در ادامه مي خبرنامه ,.شود و جرم محسوب نمي
سنگين هيچ برخورد و پيگيری  وجود محاکمه دانشجويان و صدور احکام

خوابگاه  اهللا که به مهاجمين و نيروهای انصار حزب,در رابطه با 
، دانشجويان نوشيروانی بابل حمله کرده و خساراتی را به بار آوردند

    ١٣٨٨ شهريور ٢٥ راديوآلمان, . نگرفته استصورت

.............................................  
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  !!افتندافتندپرده ها بيش از پيش، فرو می پرده ها بيش از پيش، فرو می 
  احمد نويناحمد نوين

اعتالی مبارزات مردم حق طلب ، گسترش خواست های " 
آزاديخواهانه و برابری طلبانه در جامعه، بهم پيوستن جويبارهای 
مبارزاتی و پديداری رود خروشان مبارزات سراسری و پيگير 
مردمان استثمار شده و لگدمال شده و سازماندهی اين مبارزات در 

ستگی بين المللی به حق مردم ايران در سطح کشوری، و جلب همب
تعيين سرنوشتشان، ميتواند نظام جهل و جنايت حاکم بر کشور ما 

  ."را  به گورستان تاريخ روانه نمايد
دستگاه عريض و طويل واليت فقيه  در طول سه ماهۀ گذشته در مقابله با 
اعتراضات توده حق طلب، برای حفظ اقتدار شخص ولی فقيه در ذهنيت 

  .دم، از هيچ درنده خوئی  خودداری ننموده استمر
اما، تداوم مبارزه و مقاومت مردم بجان آمده در مقابل سرکوبها و اجحافات 

های ناراضی  حاکميت، نشان ميدهد که در اين نبرد سرنوشت ساز، توده
تسليم نشده و دستگاههای سرکوب رژيم  قادر نشده است آب رفته را به 

  . جوی باز گرداند
الح طلبان دولتی نيز با تشديد  شکاف مابين آنها و دستگاه واليت فقيه اص
 با تکيه بر نيروهايشان در سيستم حکومتی و با توجه به مقاومت توده –

مردم در مقابل فشارهای دستگاه والئی و شخص ولی فقيه ، که حالتی 
. انفجاری در جامعه بوجود آورده است ، به مقاومت خود دامه ميدهند

الح طلبان ضمنًا آگاهند که در صورت عقب نشينی، نه تنها در عرصۀ اص
سياسی،اقتصادی و اجتماعی بازنده خواهند بود، بلکه احتماًال آزادی و 

  .جانشان نيز ميتواند بخطر افتد 
ولی فقيه و دستگاه مافيائی اش، به شيوه گذشته، در تمام سه ماهۀ گذشته 

 حتی –، بگير و ببندها و شکنجه ها با توسل به انواع و اقسام تهديدها
   تالش کرده -تجاوز  جنسی به برخی از دستگيرشدگان اعتراضات اخير 

اند که عالوه بر عقب راندن توده های ناراضی، سران جناح اصالح طلب 
  .دولتی را هم به تسليم ويا الاقل انفعال بکشانند

 خويش در نظام علی خامنه ای که در آغاز جنبش اعتراضی اخير، مخالفان
را به وابستگی به بيگانگان متهم ميکرد و پس از مدتی آنان را از اين 
متهم مبرا نمود و مدعی شد که تحرکات مبارزه جويانه مردم از خارج از 

 شهريور بار ديگر ٢٠کشور هدايت ميشود، اکنون در  خطبه نماز جمعه 
 تهديد نموده رسرکوب بيشت بهشمشير را از رو بسته ومخالفان خويش را 

اين گونه "و با اشاره به دوران خمينی جالد اظهار داشته است که 
، "برخوردهای امام حتی در سطوح باالتر از رييس جمهور هم ديده می شد

به واقع در اين سخنان علی خامنه ای دامنه تهديدات را از محدودۀ مهدی 
 رفسنجانی کروبی، ميرحسين موسوی و محمد خاتمی فراتر برده و هاشمی

سپس برای پيشگيری .  رئيس مجمع تشخيص نظام را نيز تهديد کرده است
" از اعتالء مبارزات مردم در روز قدس، اعالم خطر کرده و گفته است 

مراقب باشند که برخی از اجتماعات روز قدس برای ايجاد تفرقه استفاده 
د را به علی خامنه ای از منظر خويش تاريخ تشديد مبارزات مر". نکنند

با " دهۀ گذشته نسبت داد و بطور ضمنی اشاره کرد که مبارزات کنونی با 
  .مرتبط است"  سال گذشته هم گاهى انجام داده اند١٠تحرکاتى که در 

سران سپاه پاسداران نيز که بظاهر تا کنون از دخالت در امر سياست منع 
انت به رهبران ميشدند، اکنون به ميدان آمده و آشکارا با ايراد اتهام خي

اصالح طلب دولتی نظير مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و محمد خاتمی، 
با گذشت زمان، برخی . آنان را را تهديد به مجازات های شديد مينمايند

ديگر از  صاحب منصبان متمايل به دستگاه والئی نيز در حمله به جنبش 
يه، شمشير از اعتراضی اخير و رهبران اصالح طلب دولتی، همانند ولی فق

رو بسته و آشکارا خواهان دستگيری و مجازات کسانی نظير مهدی 
  . کروبی، و ميرحسين موسوی شده اند

واقعيت اينست که اگر توازن قوا به ولی فقيه و دولت کودتائی تا کنون 
امکان داده بود، همه سران درجه اول اصالح طلبان دولتی را دستگير و به 

اما، رهبران کودتا ميدانند که در . اده  بودندسياهچال های نظام فرست
صورت پيشروی بيشتر در مقطع کنونی، احتمال دارد که در بين نيروهای 
انتظامی و امنيتی نظام نيز شکافی های جبران ناپذيری بوجود آيد که در 

  . انتها، خود آنان را نيز ببلعد
ما، تا کنون تشديد ّجو رعب و وحشت توسط ولی فقيه و دولت کودتائی، ا

. رهبران اصالح طلبان حکومتی را از ميدان تبليغاتی بدر نکرده است
 ماده ای، ضمن اعالم وفاداری به ١١ميرحسين موسوی با انتشار بيانيه 

نظام جمهوری اسالمی، در رابطه با خواست های ذيل صحبت بميان آورده 
  : است 

ت قضائی و تامين آزادی های سياسی و اجتماعی، رفع تبعيض، امني
برابری در مقابل قانون، تفکيک ناپذيری آزادی، مصونيت مطبوعات، 
ممنوعيت بازرسی نامه ها، استراق سمع و هرگونه تجسس، آزادی احزاب 
و جمعيت ها، آزادی برگزاری اجتماعات، تعريف جرم ساسی و رسيدگی به 

  .آن با حضور هيئت منصفه
خدای گونه " می، اختيارات هرچند که مطابق قانون اساسی جمهوری اسال

ولی فقيه او را بر فراز همه ارگان ها و قوانين و حقوق مردم قرار داده " 
است، تا بجائی که در زمان رياست مهدی کروبی بر مجلس شورای 

را " آزادی مطبوعات"اسالمی، حکم حکومتی ولی فقيه قادر بود که اليحه 
ما، بيان اين خواست ها و از دستور کار نمايندگان مجلس خارج نمايد، ا

تبليغ آن در ميان مردم حق طلب، هرچند که در تناقص با کليت قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران است، اما، در سطح وسيع تری به پراکندن 

  . آگاهی در بين مردم به پا خواسته ميتواند ياری برساند
د خويش وفا هرچند که مبلغان اصالح طلب دولتی در آينده نتوانند به عه

اما، آنچه با توجه به   محتوای نظرات ميرحسين موسوی دريافت . نمايند
ميشود، اين است که در نظام اسالمی مطلوب ميرحسين موسوی، نقش 

يعنی که ولی فقيه سلطنت . ولی فقيه چيزی در ّحد ملکه انگستان ميباشد
خته امری که واکنش شديد دستگاه واليت را برانگي! نمايد نه حکومت

 ماده ای موسوی را ١١است، تا آنجا که روزنامه کيهان نوشت ؛ بيانيه 
 .تهيه نموده است) سيا ( سازمان اطالعات مرکزی امريکا 

همچنان با قدرت و محکم در ميدان " مهدی کروبی نيز مدعی است که 
است و سرکوب های دولت کودتائی، او را در پايداری مصمم تر " ايستاده

و در رابطه با دخالت های روز افزون سپاه پاسدار در امور ا. نموده است
پيشتر دعوی ما اين " کشور از جمله وظائف پزشکان، اعالم داشت که 

بود که نظاميان چرا دخالت در اقتصاد و سياست می کنند و اکنون می بينيم 
که اشتهای نظاميان با حسابت و سياست اشباع نشده و به سراغ طبابت هم 

 سپاه ممکن است " است کهابراز نگرانی کرده و هشدار داده و ."آمده اند
که بواقع اشاره به گسترش سلطه ".  .قضاوت را هم بدست گيرد بزودی

کروبی هشدار داده است که در . دولت پادگانی محمود احمدی نژاد است
هر اتفاق ناگوار و ناشايستی در جمهوری اسالمی ممکن " شرايط کنونی 
 کروبی الاقل در اين "..گر هيچ چيز دور از انتظار نيستشده است و دي

مقطع نشان داده است که در مقابل دستگاه واليت مايل نيست سکوت پيشه 
او حتی اعالم نموده است که تنها با کشتن او ميتوانند او را به . نمايد

  .سکوت بکشانند
 اد ملیبيانيه جوانان عضو حزب اعتمسايت سحام نيوز نيز با نقل قول از 

در واقع رفتارهای نيروهای امنيتی و قضايی در روزهای  "مينويسد که 
 و اين ." است۵٠اخير کاريکاتوری از اقدامات نهادهای امنيتی در دهه 

اولين بار نيست که شقاوت های جمهوری اسالمی ايران با  دوران حکومت 
  .سلطنتی پهلوی ها مقايسه ميشود
ه ای مردم ناراضی که با طرح خواست ها در اين ميان جنبش اعتراضی تود

زندانی سياسی آزاد بايد " مرگ برديکتاتور، " و شعارهای راديکال نظير 
و با خواست برقراری آزادی و جمهوريت و سپردن حق تعيين "..... گرد

سرنوشت بدست خود مردم، به مقابله با دستگاه واليت فقيه برخواسته و 
صالح طلب دولتی، برچيدن دستگاه واليت با سپر کردن برخی از رهبران ا

  .را ميطلبيد) ديرک خيمه نظام (فقيه 
اين جنبش با وجود آنکه در اين مرحله، توان تداوم مبارزه به شکل 
تظاهرات ميليونی را به تدريج از دست داده است، اما، در عين حال از 

با تسليم شدن سرباز زده و در جستجوی راه و روش ديگری برای مقابله 
بنا بر اطالعات و . نظام و بويژه دستگاه واليت و شخص ولی فقيه است

 روز يک ۵اخبار منتشر شده ، در جبهۀ درخواست های مطالباتی،اما ، هر 
  . بار کارگران دست به اعتصاب ميزنند

با نزديک شدن به بازگشائی دانشگاهها، احتمال آغاز دوره جديدی از 
شگاهها با دولت کودتا، لرزه بر اندام مبارزات دانشجويان در صحن دان

تا جائی که اين روزها شاهد رجزخوانی . کارگزاران رژيم انداخته است
کارگزاران دستگاه واليت در مقابله با تحرکات احتمالی دانشجويان 

  . ميباشيم
سرکوب وحشيانه جنبش اعتراضی اخير، توسل به شکنجه و تجاوز جنسی 

کشتن جوانان معترض در ميادين، خيابان ها و بر عليه مخالفان ولی فقيه، 
زندان های جمهوری اسالمی ايران، راه اندازی بيدادگاههای دسته جمعی 
اصالح طلبان دولتی و وادار کردن آنان به گفتارهائی که توسط بازجويان 
شکنجه گر به آنها ديکته شده است، بازداشت های زنجيره ای مهره های 

تی از جمله بازداشت های اخير مرتضی الويری سرشناس اصالح طلبان دول
مسئول (، سردار مقدم )مشاوران موسوی و کروبی ( و عليرضا بهشتی 

، پلمب دفتر مهدی کروبی و ضبط اسناد )ايثارگران ستاد انتخاباتی موسوی 
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اين دفتر، دستگيری سر دبير سايت اعتماد ملی، حمالت شديد به رهبران 
ت بازداشت و مجازات آنها، در کنار نرمش اصالح طلبان دولتی و خواس

 ، همگی نشانه هائی از تالش ولی ١+۵ظاهری در مقابل سران کشورهای 
  .فقيه و دولت کودتائی اش برای سفت کردن زمين زير پای خودشان است

دستگاه والئی در حين الدرم بلدرم های ماههای اخيرش، ديگر قادر نيست 
مردم بجان آمده . انند گذشته حفظ نمايدموقعيت پيشين رهبر نظام را، هم

دوره دهم رياست جمهوری ، با دخالت شجاعانه " انتخاباتی" پس از تقلب 
و ميليونی شان ، پايه های اقتدار رژيم را لرزاندند و موسوی و کروبی را 

اين . به شيوه ای راديکال، در مقابل ولی فقيه و دولت کودتا قرار دادند
شکاف در باال را تشديد نمود، که بنظر ميرسد که علی دخالت مردم آنچنان  

" بال های انقالب" خامنه ای ديگر قادر نيست که همانند گذشته مابين 
همين معضل است که موقعيت بالمنازع پيشين علی . تعادل برقرار نمايد

  .خامنه ای را دستخوش بحرانی بی سابقه نموده است
در شرايط فعلی  از جانبی با تکيه  - علی خامنه ای -رهبر بی رمق نظام 

بيش از پيش به دولت کودتا، نظاميان بورکرات همراه خويش در سپاه و 
ديگر دستگاههای نظامی و شبه نظامی که در موقعيت فعلی ميتواند بدانها 
تکيه نمايد، اگر دستور قلع و قمع نهائی اصالح طلبان دولتی را صادر 

در دست اين تکيه گاهها، خوار، زبون و نمايد، در آينده همانند گروگانی 
هيچ نيروی نظامی پس از کسب قدرت . مجری اوامر آنان خواهد شد

سياسی و تحکيم مواضع اش، قدرت را در سينی زرين به کسی اهدانخواهد 
  . حتی اگر اين کس، علی خامنه ای باشد. کرد

 ای علی خامنه) هر چند نامحتمل ( از جانب ديگر در اين مقطع، چرخش 
بطرف اصالح طلبان دولتی و از جمله هاشمی رفسنجانی، در آينده او را در 

لذا . موقعيت فرودستی در مقايسه با اصالح طلبان دولتی قرار خواهد داد
علی خامنه ای را در آينده تضمين " خداگونه " اين چرخش نيز موقعيت 

  .نخواهد کرد
ی اصالح طلبان دولتی  حتی اگر علی خامنه ای دستور قطعی به حذف نهائ
نيز بشود و " پيروز"با سرکوبی خشن تر را صادر نمايد و در پايان کار 

بتواند موقعيت خود را حفظ نمايد ، نظام جمهوری اسالمی در پايان اين 
اين سرنوشت . منازعه بسيار ناتوان تر از وضعيت کنونی خواهد بود

شور را اداره نميکنند و محتوم همه مستبدانی است که با تکيه بر توده ها ک
خود را ميبلعند و در زمان فترت با " فرزندان "بشيوه ای فاشيستی 

  .خواری وزبونی از اريکه قدرت بزير کشيده ميشوند
در ) ولی فقيه ( آنچه از شواهد و قرائن بر ميآيد، پايان کار علی خامنه ای 

زمانی اينکه اين پروسه تا چه . نظام جمهوری اسالمی آغاز شده است
بطول انجامد، از جانبی بستگی به تحوالت درون نظام و از جانبی بستگی 
  .به همت توده های سازمان داده شده جهت بدست گرفتن سرنوشتشان دارد

با توجه به تبليغات اصالح طلبان دولتی، بنظر ميرسد که آنان دست اندر 
دتائی و کار سازماندهی جديدی در ميدان مقابله با ولی فقيه، دولت کو

سازماندهی ای که در صورت دستگيری کسانی نظير . نيروهای آنان هستند
زيرا . ميرحسين موسوی و يا کروبی، تداوم کارشان را تامين نمايد

محصور در ( دستگيری اين دو تن و حتی بازداشت هاشمی رفسنجانی 
  .امری خارج از تصور نيست.... ) خانه مسکونيش و يا 
ات و اخبار رسيده از داخل کشور به رسانه های  امروز بنابر اطالع

دوره دهم رياست " انتخابات " همگانی اخطار شده است که در رابطه با 
جمهوری ، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، مجاز به انتشار مطلب و 

بعالوه صاحب منصبان نظام نيز اعالم نموده اند که در مراسم . خبر نيستند
نی با سياست ها و عملکردهای جاری دولت روز قدس، هر مخالفت خوا

 به مثابه خيانت به نظام بشدت - علی خامنه ای –کودتا، رهبر نظام 
امری که نه نشانه قدرت رژيم، که نمايگر ضعف و . سرکوب خواهد شد

نگرانی مسئوالن نظام از تداوم اعتراضات مردم بر عليه نظام جمهوری 
د که با نابودی ولی فقيه در اين نظام، زيرا آنان بخوبی آگاهن. اسالمی دارد

دير و يا زود، همۀ نظام جهل و جنايت به گورستان تاريخ رهسپار خواهد 
  .شد

در چنين ّجوی، کسانی مانند فاطمه حقيقت جو جهت تقويت و رهبری 
. تحرکات متمايل به اصالح طلبان دولتی  به خارج کشور مسافرت نموده اند

يت های سرشناس احزاب و يا محافل قدرت کنفرانس هائی با شرکت شخص
. در جوامع غربی و هيئت های نمايندگی اصالح طلبان دولتی برگزار ميشود

تظاهرات نمايشی با صرف بودجه های الزم در کشورهای اروپائی بيش از 
درشکه های . هواپيماهائی پرچم سبز حمل مينمايند. پيش برگزار ميشود

افرين حامل پارچه های سبز در شهرها و توريستی و يا قايق هائی با مس
محسن مخملبات در پی کنفرانسی  در . مجرای آبی مختلف بحرکت در ميآيند

 در مصاحبه ای به قدرت های غربی وعده ميدهد که در – سوئد –استکهلم 

صورت پشتيبانی از اصالح طلبان دولتی در ايران، پس از دستيابی آنان به 
  .رت ها در ايران را تامين خواهند کردقدرت سياسی، منافع اين قد

برای آشنائی بيشتر با عمق نظرات برخی از سخنگويان اصالح طلبان 
دولتی در خارج از کشور، توجه شما را به گوشه هائی از سخنان اخير 
فاطمه حقيقت جو و محسن مخملباف که در سميناری در باره تحوالت اخير 

در دومين هفته ( گزار شده بود ايران و  جنبش اعتراضی جديد مردم بر
سپتامبر ، به ابتکار سازمان جوانان سوسيال دمکرات سوئد و همکاری 

جلب ) مرکز اولف پالمه در ساختمان مرکزی حزب برگزار شده بود 
اين سمينار با شرکت محسن مخملباف، فاطمه حقيقت جو، . مينمايم

ياست مداران حزب مهرانگيز کار و احمد باطبی و برخی از کارگزاران و س
البته بايد توجه داشت که . سوسيال دمکرات های سوئد برگزار شده بود

شرکت کنندگان ايرانی پانل کنفرانس،مخلفتی با بيانات يکديگر 
  .).بيانات از راديو همبستگی گرفته شده است.(نداشتند

بعنوان کسی که با رهبری اصالح طلبان در تماس (فاطمه حقيقت جو 
تناد به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، روشن ميشود ؛ با اس)است
نقض شده ...  اصل آن توسط ولی فقيه و احمدی نژاد و سپاه و ١٧که 
اگر جنبش ادامه پيدا کند، ممکن است مردم درخواست تغيير ..... است

آقای موسوی هم از درخواست مردم هم، ....قانون اساسی را بدهند و آنگاه
  . دحمايت خواهند کر

در مقابل اين سئوال که مسئله اصالح طلبان کدام است؛ احمدی نژاد؟ دولت 
کودتا؟  و يا ُکل سيستم جمهری اسالمی ؟ فاطمه حقيقت جو پاسخ ميدهد ؛ 

اگر رژيم بهبود وضع را مسدود کند و به تقاضای مردم پاسخ ندهد، .... 
نان آن رژيم اگر همچ. طبيعی است که مردم هيچ تعهدی ندارند به آن رژيم

جلوی تقاضا ها را ّسد بکند، منجر به ... نخواهد هيج تغييری را بپذيرد ... 
  .تغيير رژيم خواهد شد

حقيقت جو دررابطه با ديد اصالح طلبان در رابطه با اتحاديه اروپا، گفت  ؛ 
درست است که کشورها منافع آنی و فعليشان را ّمد نظر قرار ميدهند، ولی، 

امه بلند مدت، يک منافع بلند مدت دارند و به آن منافع بلند معموًال يک برن
به نظر من منافع بلند مدت اتحاديه اروپا در حمايت از ..... مدت توجه دارند

البته در اين مورد حقيقت جو در رابطه با اين . ( جنبش مردم ايران است
  .).ادعا، استداللی ارائه ننمود

 کشور گفت ؛ فکر ميکنم جنبش ادامه حقيقت جو در رابطه با تحوالت داخل
شکاف بيشتری در درون نخبه گان سياسی و مذهبی . پيدا خواهد کرد

اين تعارض بين . خواهيم ديد و اين زمينه پيروزی جنبش را فراهم ميکند
زمانی که اين تعارض عميق تر .... نخبه گان، يک تعارض بسيار جدی است
بل حفظ نيست و ما شکاف عميقی شود، با دستور و فرمان، اين تعارض قا

 ماه آينده ۶بزودی، منظورم . را بزودی در درون حاکميت خواهيم ديد
  .نيست

يعنی . محسن مخملباف گفت ؛ رهبری اين جنبش خيلی زنجيره ای است
گروه های مختلف ميتوانند يک حرکت راه بياندازند و بقيه بدنبالشان 

  .بروند
د آقای موسوی ميگفتند، ما در جريان او در مورد زنجيره سبز گفت ؛ ستا

  .... ما هم بدنبالش رفتيم. که کی اين را راه انداخت. نبوديم
در بارۀ افق مبارزه، محسن مخملباف گفت مسئله او ؛ مبارزه گام به گام با 

من شخصًا فکر ميکنم که مبارزه با خامنه ای و اصل .... استبداد است
  ..   طور تحجرهمين. واليت فقيه خيلی جدی تر است

او در بارۀ سيستم مورد عالقه اش گفت ؛ من اميدوارم روزی بشود که ما 
بدون در نظر . بتوانيم برای چهار سال يک رئيس جمهور انتخاب کنيم

و اگر نتوانست کار . مرامش چيست. گرفتن اينکه ايدئولوژی آن کدام است
  .... بکند، چهار سال بعد عوض کنيم

 با اتحاديه اروپا را اينگونه توضيح داد ؛ منفعت و انتظاراتش در رابطه
حتی مردم جاهای ] خصلت[سود جوئی هم خصلت دولت ها شده است و هم 

به سرنوشت بشر ...... دولت ها بر حسب منافعشان ......مختلف شده است
اما من فکر ميکنم که اصرار دمکراسی خواه ها، ميتواند اثر . فکر ميکنند

بت با مسئولين کشورها متوجه ميشويم که بعد از يک ما در صح. بگذارد
  . ساعت صحبت، چيزهائی در ذهن آنها عوض ميشود

اگر در ايران . ما از انها ميخواهيم؛ به منافع دراز مدت خودتان فکر کنيد
...... ( دولتی دمکراتيک بر سر کار آيد، خيلی به منافع شما هم کمک ميکند

د که به چه علت اگر دولت دمکراتيکی در آقای مخملباف نيز استدالل نکر
  .).ايران بر سر کار آيد، به منافع دول غربی کمک خواهد کرد

. مخملباف در تنفس بين جلسه، به برخی از پرسش های حاضرن پاسخ داد
در اين پاسخ ها و اظهار نظرها، او از جمله از حمله نظامی جورج دبليو 

ش امريکا به افغانستان دفاع و ارت) ريس جمهور سابق امريکا ( بوش 
 .کرد و در اين رابطه حمله نظامی به ايران را بعنوان يک تاکتيک، َرد نکرد
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 بعال وه او با اشاره حمله نظامی متفقين به آلمان هيتلری گفت ؛ ايران دارد 
به دنيا بايد بگوئيم گول نخوريد، کاری را که .... بمب اتمی ميسازد

  . گر، يک سال ديگر بکنيد، لطفًا زودتر بکنيد ماه دي۶ميخواهيد بعدًا، 
که مردم مسلح ( بنظر ميرسد که محسن مخملباف از احتمال وقوع انقالب 

شوند و در يک جنگ داخلی رژيم جمهوری اسالمی را بزير بکشند و از 
اين طريق به حق تعيين سرنوشت خويش دست يابند، بعلت خونريزی هائی 

ی رژيم، به مردم تحميل "لباس شخصی ها "که مزدوران انيفورم پوش و 
بشدت نگران است، اما ، با وجود آنکه نمونه های فجايع ) خواهند کرد

افغانستان و عراق پس از حمله ارتش های قدرت های غربی به اين 
کشورها در مقابل چشم افکار عمومی قرار گرفته است، کمتر نگران است 

 ۶ کاری را که ميخواهيد بعدًا، "و به رهبران قدرت های غربی ميگويد ؛ 
شايد محسن .".!  ماه ديگر، يک سال ديگر بکنيد، لطفًا زودتر بکنيد

که رژيم ) مثاال آمريکا ( مخملباف توجه ندارد که ارتش های دول غربی 
جمهوری اسالمی رادر حمله ای نظامی از پای در آورند، قدرت را به مردم 

امکان، با جايگزينی دولتی دست ايران هديه نخواهند کرد و در صورت 
  . نشانده، کار را به پايان خواهند رساند

سئوالی که در اينجا ميتواند مطرح شود اينست ؛ آيا حمله ارتش های دول 
غربی به کشورهای افغانستان و عراق بعلت دلسوزی رهبران اين دول 

ش آيا قصد جورج دبيليو بو. غربی برای مردم تحت ستم اين کشور ها بود
استقرار دمکراسی در عراق بود و يا دستيابی به موقعيت برتر سوق 
الجيشی و دست اندازی بالمنازع به منابع نفتی بود که، بگفته آن ژنرال 

نميدانم چرا نفت های ما در صحراها و زير شنزارهای آنان "ارتش امريکا 
  ".قرار دارد؟

 توسط ارتش ٢٠٠٣آيا در افغانستان پس از اشغال آن سرزمين در سال 
امريکا، دمکراسی و آزادی برقرار شد و يا آنکه حکومت قرون وسطائی 
طالبان برکنار و فراری گرديدند و جنگ ساالران ستمگر، چپاولگر و ضد 

؟ و متاسفانه امروز مردم افغانستان و .زن در رًاس قدرت قرار گرفتند
رزمين افکار عمومی جهان شاهد تسلط طالبان بر بيش از سه چهارم س

بهررو، الاقل اين بخش سخنان محسن مخملباف، جای . افغانستان است
 کارگران و -از نقطه نظر منافع اکثريت عظيم مردم ايران . تًامل بسيار دارد

  . سخنانی غير مسئوالنه و نابخردانه است–زحمتکشان 
بهر رو، همانگونه که در سطور فوق اشاره شد، بنظر ميرسد که رهبران 

بان  دست اندر کار سازماندهی جديدی در ميدان مقابله با ولی اصالح طل
همچنان مصمم اند که با . فقيه، دولت کودتائی و نيروهای آنان هستند

  .تحکيم مواضع، خود را آمادۀ درگيری های بعدی نمايند
توپخانه های تبليغاتی اصالح طلبان دولتی در داخل و خارج در تضعيف 

گه گاه .  بيانيه و اظهار نظرهائی صادر ميکنند– علی خامنه ای -ولی فقيه
  آشکار و پنهان در – از جمله آيت اهللا هائی –فالن مقام دينی بلند پايه 

تقبيح دولت کودتا و نامشروع بودن غصب قدرت با توسل به ستمگری، 
شخصيت های سرشناس اصالح طلبان . سخنانی ابراز و يا تحرير مينمايند

در مصاحبه هايش به شيوه خويش ريشه های علی دولتی نظير سازگارا 
عبدالکريم سروش که اکنون در امريکا بسر ميبرد با . خامنه ای را ميزند

 شهريور ماه علنا و کتبًا از آبرو باخته گی نظام ١۶انتشار نامه ای در 
اظهار خوشحالی ميکند و خطاب به علی خامنه ای مينويسد؛  شما گفتيد که 

باور کنيد در تمام عمر . و آبروی آن به يغما رفت" دحرمت نظام هتک ش"
آفرين بر شما که نکبت و . خود خبری بدين خوشی از کسی نشنيده بودم

  . ذلت استبداد دينی را اذعان و اعالم کرديد
سروش خطاب به خامنه ای ادامه ميدهد که ؛ نظام حاکم قصه جمهور 

دروغين اين ديو دريده اينک خدا را شکر که پرده عصمت . والئی شما بود
چرا . ...... جهانيان با خشم و حيرت آنرا برهنه مشاهده کردند... شده است 

در ميان مردم عسسان و خفيه نويسان و جاسوس ميگماريد، تا ضمير آنان 
...... ؟ .را بخوانند يا به حيله و ترفند ، سخن از زير زبانشان بکشند

 ناقدان ر، مفسران را معلمان را، مطبوعات را ، احزاب را، انجمن ها را،
  .....مطبوعات را خفه نکنيد.... آزاد بگذاريد..... نويسندگان را، 

پس از آن سخنان درشت و افشاگرانه به نصيحت به علی خامنه ای 
آزاد بگذاريد، مردم به صد زبان حکايت خود را آشکار ... مينويسد ؛ 

ی شما خواهند گشود و شما خواهند گفت و پنجره های خير و نظر را به رو
  .را در تدبير و تنظيم نظام ياری خواهند کرد

اما، اضافه ميکند که ؛ خيانت و تقلب کم بود، دست به قتل و جنايت برديد، 
خيانت و جنايت بس نبود، تجاوز به زندانيان را بر آن افزوديد، قتل و 

آن اضافه تجاوز و تقلب هنوز کم بود، تهمت جاسوسی و ناموسی را هم بر 
درويشان و نويسندگان و دانشجويان راهم امان نداديد و از دم تيغ .کرديد

و به ريش همه ... عاقبت هم به جانيان و بانيان جايزه داديد. گذرانديد
  ...... خنديديد

در انتها مينويسد که ؛ باد را بگو تا خيمه استبداد برکند و آتش را بگو تا 
  . قارون را در خود کشد

ن ديگر بنظر ميرسد که اصالح طلبان دولتی در حال تقويت ارادۀ به بيا
معطوف به مقاومت شان هستند تا با به ميدان آوردن بيش از پيش و 
فزاينده چهره های سرشناس شان، هزينه سرکوب شان را برای علی 

  . خامنه ای و دولت کودتائيش باال ببرند
 فقيه را بگونه ای قطعی به اما آنچه که قادر خواهد شد مافيای نظام واليت

گورستان تاريخ رهسپار نمايد، تداوم مقاومت و مبارزه کارگران، زنان، 
جوانان، دانشجويان، روزنامه نويسان، نويسندگان، هنرمندان، مليت های 

اين . برای دستيابی به حق تعيين سرنوشتشان است ... ساکن ايران و 
  .  و برابری در جامعه ميگرددمبارزات است که زمينه ساز استقرار آزادی

ضمن توجه به اهميت تشديد شکافهای ايجاد شده در سطوح فوقانی رژيم و 
اتخاذ سياست هائی که به رژيم کمک نکند که اين شکاف ها ُپر کند و يا 
سرنوشت نبرد کنونی را به نفع ولی فقيه و دولت کودتائی اش رقم زند، 

سترش خواست های آزاديخواهانه اما، اعتالی مبارزات مردم حق طلب ، گ
و برابری طلبانه در جامعه، بهم پيوستن جويبارهای مبارزاتی و پديداری 
رود خروشان مبارزات سراسری و پيگير مردمان استثمار شده و لگدمال 
شده و سازماندهی اين مبارزات در سطح کشوری و جلب همبستگی بين 

ن، ميتواند نظام جهل و المللی به حق مردم ايران در تعيين سرنوشتشا
آن روز دور .  جنايت حاکم بر کشور ما را  به گورستان تاريخ روانه نمايد

  ٢٠٠٩ سپتامبر ١٣ – ١٣٨٨ شهريور ٢٢                .مباد

………………………………… 
نگرانی پدر يكی از قربانيان از اعمال نفوذ 

 به سود عامالن جنايات آهريزك
قات پدر يكی از قربانيان بازداشتگاه در مال: سايت آينده نوشت: تابان

صادق آملی الريجاني، رئيس قوه قضائيه بر عدم تسامح .. ا آهريزك با آيت
  . در برخورد با مقصران اين حادثه تأآيد آرده است

در اين مالقات آه هفته گذشته انجام شده است، پدر مقتول با ارائه 
را از اعمال نفوذ به گزارشی از روند رسيدگی به پرونده، نگرانی خود 

سود عامالن جنايات آهريزك به رئيس قوه قضاييه ابراز آرده است آه 
آه در جريان پرونده قرار دارد، بر اراده  اهللا الريجانی نيز با اظهار اين آيت

جدی قوه قضائيه بر رسيدگی به اين پرونده و مقاومت در برابر فشارها و 
 . اعمال نفوذها تأآيد آرده است

ين حال، آخرين اخبار از پرونده مذآور حاآی از آن است آه سطح در ا
برخوردها در اين پرونده، به چهار نفر از مأموران انتظامی و يك نفر از 

 . قضات محدود شده است
، رئيس بازداشتگاه آهريزك پس از بازداشت، با اعمال نفوذ ,ك,سرهنگ 

قضائيه بازداشت شده برخی افراد آزاد شده و مجددًا با دستور رئيس قوه 
همچنان در تالشند از شدت مجازات , ك,است با اين حال حاميان سرهنگ 

 .  نفر است، آاسته شود١٤٥وی آه مسوول آشته شدن سه نفر و شكنجه 
 عامل شكنجه متهمين در بازداشتگاه آهريزك بوده آه  همچنين سروان خ،

اين محل به شكنجه با استفاده از تعدادی از اراذل و اوباش زنداني، در 
 .دستگيرشدگان پرداخته است

ها را به دوش اراذل و  شود وی در تالش است مسئوليت شكنجه گفته مي
 سال ٢٧آه محكوم به , ك-ممد ,اوباش مذآور، به ويژه فردی به نام 

 .زندان است، بيندازد
از سوی ديگر متخلفان قضايی در پرونده بازداشتگاه آهريزك آه شامل 

شوند، تالش دارند همه تخلفات را به يك  مشهور قضايی نيز ميچند مقام 
، نسبت داده و برخورد با وی را تنها درحد ) ف-ح (بازپرس جزء با نام 

 ١٣٨٨ شهريور ٢١. تعليق او محدود آرده و از مجازات جلوگيری آنند

  …………………………………… 
 در متن پياده شدۀ مصاحبه محمد رضا شالگونی در شماره :توجه 

آمده ) در پاراگراف دوم (  نشريه راه کارگر در پاسخ به سئوال سوم٤٠٦
  :است 

اگر بررسي آنيم  آه جمهوري اسالمي در سي سال گذشته چطوري  
 .تعادلش را حذف آرده است ال اقل به سه چيز بايد توجه بشود

  : پوزش از خوانندگان نشريه، تصحيح شده آن جمله چنين استبا
آه جمهوري اسالمي در سي سال گذشته چطوري اگر بررسي آنيم   

  .حفظ  آرده است ال اقل به سه چيز بايد توجه بشود تعادلش را
.....................................................................................  
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ياد نگاره آلبرت سهرابيان، يکی از ثابت قدم ترين و خستگی ناپذيرترين 
  .سياووش ميرزاده نبش کارکری و کمونيستی ايران  از ياران ج

  "ياْد نگاره ی آلبرت سهرابيان" 
  باِرآخری که ديدم ات تکيده بودی   

  
   با چشمانی زرد وخسته  

  
  ِج دهان ات اما سرخ بود حَال 

  
   باِرآخری که ديدم ات  

  
   نشسته بودی  

  
   چونان درختی بارآوروديرسال و 

  
  ان برده  َنَسب از بی مرگ 

  
  اره بودت خانه ات ُپرازس 

  
   آن ستاره ی رخشاِن شب های تاريک و 

  
   ره گم کردگی را 

  
   بر پيشانی ت ُسوُسو زن ديدم  

  
  دانستم   
  که ديگربارت         
  بازنخواهم ديد                          

  
   به خيِل چاووشاِن پهنه ی پندارهای غريب و 

  
   بودی  قلمرو آرزوهای محال پيوسته 

  
   تامرگ َنفس های سردش را برما َنَوزد 

  
   همه ی آرزوهای درخشان 

   
   پرنده های آسماِن تو بودند 

   
   با بال های نازک ومنقارهای کوچک 

   
   در وقت های تنگ ودرماندگی  

  
   به گاِه َاماِج تيرهای بی اماِن اسفند ياران  

  
   َپری ازَپرهای سيمرِغ جان ات راآتش می زنيم  

  
   ودرماِن خم های تن َتهْم تناِن مان می کنيم  

  
    
   ات م باِرآخری که ديد 

  
   اشِک حسرِت چشماِن تهمينه و  

  
   زخِم کارِی گرده سهراب  

  
   به گوشه ی چشمانم َنم نشاند  

  
  دانستم  

  که ديگربارت          
 .بازنخواهم ديد                            

   چاپ اول، وقت های مرده، خراِم مدوِر ميرزاده، سياووش*
  ١٣۴ ناشرشاعر، ص

  : استاد دانشگاه به خامنه ای ٢٧نامه 
رژيمی که وحشيانه تر از هر مهاجم بيگانه با  

ملت خويش رفتار می کند از هر بيگانه ای 
 !است بيگانه تر

دانشگاه تهران  بيست و هفت تن از اساتيد و اعضای هيات علمی 
منه ای، سخنان اخير وی در نماز جمعه طی نامه ای سرگشاده به خا

مبنی بر مقايسه واليت خويش با واليت علی را زمينه ای برای قلع 
و قمع مخالفين و معترضين به نتيجه دروغين انتخابات رياست 

  .جمهوری ايران دانسته و نسبت به عواقب آن هشدار داده اند
ه نسخه اساتيد و اعضای هيات علمی دانشگاه تهران طی نامه ای ک

ای از آن توسط يکی از اساتيد امضاء کننده اين نامه در اخيتار 
جرس قرار گرفته است، عالوه بر تاکيد بر حضور معترضان در 
راهپيمايی روز قدس به منظور پاسخ صريح به خطبه های خامنه 

شما شبيه امام علی نيستيد و : ای خطاب به رهبری نوشته اند
زيرا هر سه گروه . ن امام علی نيستندمخالفين شما هم شبيه مخالفي

در . مخالف امام علی ، بر عليه عدالتخواهی امام شمشير کشيدند
حالی که مخالفين شما برای احقاق حق انتخاب مردم و تعيين تکليف 
رأی ربوده شدة آنها در برابر شما به اعتراض ايستادند و با 

ودتاگران مسالمت و مدنی ترين شکل ممکن به تحقير ملت توسط ک
نه باتوم داشتند و نه سالح سرد . و دزدان رأی مردم اعتراض کردند

و گرم ، در حالی که ايادی آشوبگر و اغتشاشگر شما هم باتوم 
پس با چه منطقی خود را . داشتند و هم سالح سرد و گرم و سبعيت

به جای امام علی می نشانيد و مخالفين خود را به جای مخالفين 
   شرمانه از مدارای با مخالفين دم می زنيد ؟امام علی؟ و بی

  .را در سايت خبری راه کارگر مالحظه نمائيدمتن کامل نامه 
.............................................  
      بازداشت ، ضرب و شتم وعزل معاون دانشجويی دانشگاه هنر

 دانشجويان به خاطر دفاع از
 تن از دانشجويان دانشگاه هنر به کميته انضباطی ٢٠حدود 

وحراست و الاقل يک دانشجوی اين دانشگاه به دادگاه انقالب 
  .نداحضار شد

بنا به اين گزارش در آستانه بازگشايی دانشگاه ها و در ادامه 
برخورد با فعالين دانشجويی ، دانشجويان دانشگاه هنر شهر تهران 
به دليل شرکت در تجمعات مسالمت آميز صنفی و فعاليت های 

 ٢٠دانشجويی به صدور حکم محروميت از تحصيل تهديد شده اند و 
گاه به کميته انضباطی و يک تن ديگر به تن از دانشجويان اين دانش

  .دادگاه انقالب احضار شده اند
همچنين اين گزارش حاکی است دکتر سيد حسن سلطانی معاون 
دانشجويی دانشگاه هنر به دليل حمايت از دانشجويان در مقابل حمله 
لباس شخصی ها به خوابگاه و محوطه دانشگاه ، توسط نيروهای 

کی از بازداشتگاه های نهاد های امنيتی امنيتی بازداشت و در ي
دکتر سلطانی پس از . مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته است
  .آزادی از معاونت دانشجويی عزل ميگردد

در پرديس کرج دانشگاه هنر  خامنه ای گفتنی است هم اکنون نماينده
    .، به سرپرستی معاونت دانشجويی اين دانشگاه منصوب شده است

  ٢٠٠٩ر  سپتامب١۶

.............................................  
                      زمزمه اعتصاب در ميان کارگران

 )البرز کالستي(کيان تاير
بدنبال اسقرار هيئت مديره منتصب سازمان حمايت از صنايع در 

که منجر به پايان يافتن چندين ماه ) الستيک البرز(کارخانه کيان تاير
ه اعتراض کارگران اين کارخانه و شروع بکار آن در اوايل بهمن ما

 ماه ۵ شده بود مديريت جديد به کارگران وعده داد ه بود تا ٨٧سال 
) ٨٨(از دستمزدهای معوقه آنان را در فروردين ماه سال جديد 

                                                  .. …پرداخت کند ، اما
  ..دمتن کامل اين خبر را در سايت خبری راه کارگر مالحظه نمائي

............................................. 
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 درگيری و اعتراضات کارگران در پارس متال
مجددًا اعتراضاتی از سوی کارگران  شهريور ٢٤روز سه شنبه : ندا نيوز 

اعتراضات به  اين, شرکت پارس متال به مديريت اين شرکت صورت گرفت
اين , يلی شرکت به وجود آمده استدليل عدم پرداخت حقوق و شايعه تعط

که از پرسنل شنيده شده امکان ورشکستگی و تعطيلی شرآت تا پايان  طور
که همين مسئله و نگرانی پرسنل از بيکار شدن  امسال بسيار قوی است

کارگران تا حد قابل توجهی پايين  باعث شده است شدت اعتراضات در بين
 خود مديران به وجود اين شايعه را, البته به نظر تعدادی از پرسنل, بيايد

  . آورده اند تا از شدت اعتراضات بکاهند
  شايعه بسته شدن شرکت ارج 

چندى پيش به علت مشکالت شديد در کارخانه ارج شايعه های زيادی به 
که تعدادی از اين شايعات واقعيت هم داشت مانند تعديل و اخراج  وجود آمد

ی اخيرا شايعه نگران کننده ای به ميان ول, دارد نيرو که هنوز هم وجود
تعطيلی شرکت است طى سوواالتى آه از  آمده و آن هم اخراج کليه پرسنل و

 تاييد کردند و ميگفتند که آنها هم اين شايعه را, نگهبانان اين شرآت شد 
  ١٣٨٨ شهريور  ٢٥. امکان به واقعيت رسيدن اين شايعه بسيار زياد است

  

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

  فشار بر معلمان در آستانه اول مهرفشار بر معلمان در آستانه اول مهر
بداقی، عضو هيأت مديره  اشت رسولدر حالی که بيش از سه هفته از بازد

نيز به  گذرد، دو تن ديگر از اعضای اين کانون کانون صنفی معلمان، می
هنوز از اتهامات وارده بر بداقی هيچ اطالعی در . دادگاه فرا خوانده شدند

 .نيست دست
 به گزارش دويچه وله ، روز سوم شهريور، درست در روزی که اعضای

هدی کروبی ديدار داشتند، رسول بداقی، يکی از کانون صنفی معلمان با م
مديره کانون، به اداره حراست آموزش و پرورش اسالمشهر  اعضای هيأت
آنجا، دو خودروی پژو با هشت سرنشين  بعد از خروج از. فراخوانده شد

منزلش رفته و ضمن  سپس به. جلوی او را گرفته و وی را سوار کردند
 ها و وسايل شخصی آقای بداقی و حتی نوشته تفتيش منزل، تمامی دست

بعضی از وسايل دختر و همسرش را نيز به همراه خود وی به مکان 
  روز با وی١٧همسر رسول بداقی توانست پس از .... بردندنامعلومی
 زندان اوين ٢٠٩در اين ديدار مشخص شد که بداقی در بند . مالقات کند

و نيز مدت زمان بازداشتش از اتهامات وارده بر او  .. .شود نگهداری می
  .نيامده است هنوز هيچ اطالعی به دست

نيز  بداقی در روز معلم امسال، در تجمع معلمان مقابل آموزش و پرورش
دوسال پيش نيز در جريان . بازداشت شده و مدتی را در زندان به سر برد

معلمان برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت دستمزد، دادگاه  اعتراضات
  . محکوم کردب وی را به دو سال حبسانقال

و در  ای به رئيس قوه قضائيه نوشت کانون صنفی معلمان هفته گذشته نامه
خبری مطلق از او،  مورد بازداشت غيرقانونی يکی از اعضای خود و بی

های  در اين نامه همچنين به احضارها و بازداشت. کرد اظهار نگرانی
 پيش آمده اشاره شده و  خيربرای معلمانا های غيرقانونی ديگری که در ماه

  .ها پايان دهد قانونی اين بی از رئيس قوه قضائيه خواسته شده بود تا به
کانون صنفی، تنها مختص به بازداشت  مسايل به وجود آمده برای معلمان و

عليرضا هاشمی، دبيرکل  در حوادث پس از انتخابات،. شود رسول بداقی نمی
 وی.  روز در بازداشت بود٢۵سازمان معلمان ايران، دستگير و مدت 

                  .اکنون با قرار وثيقه آزاد شده و منتظر برپايی دادگاهش است هم
  اخبرگزاری هران

............................................. 
  دان قصد جان دکتر ملکی را کرده :همسر دکتر محمد ملکی 

به  ای سرگشاده، توجه مقامات قضايی را همسر دکتر محمد ملکی در نامه
های متعددی رنج  دکتر ملکی از بيماری. است فوريت درمانی وی جلب کرده

اتهام اخير او، .  است۶٠ی  بخشی از آن، ناشی از زندان دهه برد که می
 . استاقدام عليه امنيت ملی

  مجمتع قضايی٢ن به بازپرس شعبه خانم ميرمعز در اين نامه که خطاب آ
است، خواستار مداوای دکتر ملکی در بيمارستان دی شده و تاکيد کرده که 

محمد ملکی نخستين رييس . تواند فرار کند خواهد و نه می می همسرش نه
 .انقالب اسالمی است دانشگاه تهران، پس از

   هرانا- در ايرانفعاالن حقوق بشرگزاری مجموعه خبراز 

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

 دشعاری که به همبستگی ملت ها کمک نمی کن :بقيه 
تأثير بگذارند و از نفرتشان نسبت به روی جنبش مردم ايران 

سوءاستفاده کنند، خوش آيد اما برای جنبش مردم  حکومت اسالمی
آزادی و برابری مبارزه  مردمی که برای. ايران، سّمی کشنده است

اش در  می کند اگر نخواهد از اين آزادی بطور عام دفاع کند، مبارزه
ا خواهد زد و به سطح مبارزه ضد استبدادی و ضد ديکتاتوری در ج

.  به آن دچار شد۵٧دچار خواهد شد که در انقالب  همان سرنوشتی
ای عام و همگانی است و  مبارزه برای آزادی و برابری مبارزه

 حمايت از اين مبارزه در ديگر کشورهاست که قدرت همبستگی ملت
از اين . ها را افزايش می دهد و بر توان و قدرت آن خواهد افزود

مبارزات آزادی بخش مردم غزه و ساحل غربی  فاع ازروست که د
به دور از زندان  از يوغ اشغالگران و رسيدن به زندگی انسانی

باند   بزرگی به نام غزه يا ساحل غربی، می تواند عوامفريبی های
  .   را رسوا کندفاشيست های کودتاچی حکومت اسالمی

توان جايگزين آن حال اگر اين شعار مناسب نيست کدام شعار را می 
شعاری جا  "ايران شده فلسطين   مردم چرا نشستيد؟ "کرد؟ شعار 

کنونی مردم ايران را به خوبی  است که می تواند وضعيت  افتاده
می  دادن چنين شعاری در روز قدس، نکاتی زيادی را. بيان کند
اوألـ اين شعار وضعيت کنونی مردم ايران را همانند مردم . رساند

. واقعيتی که ديگر انکار شدنی نيست. ترسيم می کند سطينمظلوم فل
فيلم های آن در سراسر جهان  اقدامات نيروهای سرکوب اسالمی، که

در  پخش شده است، دست کمی از اقدامات ارتش اشغالگر اسرائيل
. ندارد  شکنجه هايشان نيز دست کمی از آن ها. فلسطين ندارد

به نظر . زيادی به هم دارد تويران کردن خانه های مردم نيز شباه
 می رسد که سپاه و بسيج و نيروهای لباس شخصی بسياری از

ثانيأـ . شيوه های سرکوب خود را از ارتش اسرائيل تقليد کرده اند
دهد که هم مردم فلسطين و هم مردم ايران،  اين شعار نشان می

زيرا هر دو ملت ،  .مجبورند برای حق تعيين سرنوشت خود بجنگند
  در چنگال حاکميت های غيردمکراتيک گرفتار آمده اند و هم باهم

و اين، بر هم سرنوشتی آن ها تاکيد می . سرکوب خشن روبرويد
عمدتأ بيان همبستگی عميق ملت های ايران و  ثالثأـ اين شعار،. کند

تعيين سرنوشت خود  فلسطين است که برای آزادی و رسيدن به حق
 پيوندهای مبارزاتی.  خون می دهندده ها سال ست که می جنگند و

آزاديخواهان ايرانی و آزاديخواهان فلسطينی، تاريخچه ی درخشانی 
درخشان را نبايد به يکباره به دور ريخت و آب  اين تاريخچه. دارد

اسالمی ايران و بنيادگرايان  به آسياب بنيادگرايان کودتاچی حکومت
  رهيئت تحريريه سايت راه کارگ  .نژادپرست اسرائيلی ريخت
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