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همه خبرها خيلی روشن نشان می دهد که اعتراضات نه تنها در * 
بنابراين . تهران بلکه در بعضی شهرهای بزرگ وسيع بوده است

و همه عليرغم همه اين تدارکات و همه آن تهديدهائی که سپاه کرد 
که  ها و کشتار هاشکنجه ها، تجاوز، آن جنايت هائی که کرده اند

 اين که مردم اين قدر پر نفس به ما،ا ،مردم را مرعوب بکنند
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م اگر مردم ايران بتوانند و من فکر می کن. خود را سازمان بدهند
 اگر آن دمکراسی دلخواه ما نباشد، .خودشان تصميم بگيرند
   ٣ يه در صفحهقب   *.اين را بايد مطمئن بود. جهنمی هم نخواهد بود
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  پيام هيات اجرايی سازمان کارگران 
 زندانيان کشتار باره در سراسری گردهمايی به سومين
   آلمان- سپتامبر، هانوفر٢٠ تا ١٨ايران در سياسی

جنايت و نقض وحشتناک , يخ کشتار  تاريخ رژيم جمهوری اسالمی تار
با شکل گيری اين رژيم از همان آغاز سرکوب توده ای . حقوق بشر است

اگر چه . شد و به ابزار اصلی در تامين بقا و موجوديت اش تبديل گرديد
سرکوب مداوم شاخص اصلی عملکرد رژيم جمهوری اسالمی در کل دوران 

قتل عام زندانيان , ٦٠موجوديت آن است اما سرکوب های وسيع سال 
تجاوز و کشتار ,  و دستگيری شکنجه٦٧سياسی در تابستان خونين 

دستگيرشدگان جنبش نوين اعتراضی اخير مردم ايران بی ترديد  سه فراز 
  . ساله خون و جنايت رژيم است٣٠برجسته در تاريخچه 
رژيم برای درهم .   هزاران نفر وحشيانه اعدام شدند٦٠در کشتارهای سال 

به شکنجه های شديد در  واداشتن , کستن زندانيان و تواب سازیش
زندانيان به مصاحبه و تيغ برکشيدن بر اعتقادات خويش و حتی شرکت در 

  .جوخه های اعدام دست زد
برای اجرای اين قتل عام .  اما قتل عامی خودويژه بود٦٧ کشتارتابستان 

دی جلوه داده شود و تالش کردند تا با ظاهرسازی وضعيت زندان کامال عا
. زندانيان به هيچ وجه حدس نزنند که چه فاجعه شومی درانتظارآنها ست

  در همين راستا.  تنها تغييرغيرعادی، قطع مالقات ها بود
کمسيون مرگ که به فرمان خمينی برای قتل عام تعيين شده بود را به 

د برمبنای عنوان هئيت طبقه بندی زندانيان جا زدند تا زندانيان تصور کنن
پاسخی که به اين کميسيون خواهند داد  دربندهای عادی و يا دربندهای 

آنان نمی دانستند که پس ازپاسخ .  تواب ها طبقه بندی خواهند شد 
و چنين شد که هزاران زندانی سياسی در . به پای چوبه دارمی روند" مستقميا

  .اک سپرده شدندفاصله کوتاهی قتل عام شدند و در گورهای دسته جمعی به خ
حاال با دفن جانباختگان گمنام جنبش نوين اعتراضی مردم ايران در بهشت 

با تجاوز جنسی به بازداشت شده گان در شکنجه گاهها و نابود کردن , زهرا
تاريخ جنايت  ,سيد و تهديد خانواده ها به سکوتجنايت با ا جرم و"ناداس"

 تکرار می شود و ورق می جمهوری اسالمی بار ديگر مشابه آن چه که بود
  .خورد

  از آن تابستان خونين به اين سو ٦٧خانواده های جانباختگان قتل عام 
همواره و حتی در سخت ترين شرايط که رژيم حمله به خاوران را برای 
پاک کردن رد پای جنايت هولناک قتل عام دسته جمعی زندانيان در دستور 

اما اکنون در شرايط برآمد .  هادندهرگز پرچم دادخواهی را فرو نن, گذاشت
جنبش نوين اعتراضی که فروريزی خيمه استبداد را آماج اصلی خويش 

گسترش , شرايط مساعدتری برای دادخواهی دسته جمعی, کرده است
فراهم  , ٨٨ و ٦٧, ٦٠همبستگی خانواده های قربانيان کشتارهای سال 

قيقت مظلوم  رساتر از صدای مظلوم و ح, شده است تا در ميان مردم ايران
خيزش نوين مردم ايران برای رهايی از شر استبداد و .  هر زمان فرياد شود

ديکتاتوری جمهوری اسالمی و پژواک نيرومند آن در ميان افکارعمومی 
مترقی جهان موقعيتی فراهم ساخته است که تالش ها ی وسيع تری صورت 

يع تر از هر زمان به   وس٦٧حقايق موجود درباره قتل عام : بگيرد تا
  . افکارعمومی منتقل شود

بگذار نسل نوينی که زير فشار نفس گير خفقان و سرکوب امکان نيافت 
اکنون که , شناسنامه خونين نظام جمهوری اسالمی را به درستی بشناسد

شجاعانه برای حق خويش به ميدان آمده است بداند که شکنجه و تجاوز 
جنايتی , جانباخته در گورهای بی نام و نشانجنسی و اعدام و دفن جوانان 

خودويژه  نيست و کهريزک ها تنها نام جديد شکنجه گاهی است که پيش از 
بگذار افکار عمومی . اين انسان های بی شماری در آنها سالخی شده اند

امنيتی , بسيجی ها,  که از سبعيت و خشونت لجام گسيخته  پاسدارانجهانی هم
 در برابر اعتراضات مسالمت جويانه مردم ايران تکان ها و لباس شخصی ها

از پرونده جنايات رژيم جمهوری اسالمی و خاصه کشتار هولناک , خورده است
يا ,  باخبر شود تا جنايات امروز اين نظام  را صاعقه ای در آسمان بی ابر٦٧

ر مگر آن که بدور از ه, و اين ها مقدور نيست. يک زياده روی تصادفی نپندارد
همه حقايق : گونه مقاصد و اهداف گروه گرايانه و حسابگری های فرقه ای 

درباره اين قتل عام را جمع آوری وافشاء کنيم؛  ازجنبش داد خواهی برای اين 
  را به مثابه ٦٧قتل عام وهمه جنايات رژيم اسالمی وسيعا حمايت کنيم و کشتار 

می بين المللی ارجاع کنيم به تريبون های مستقل و مرد" جنايت عليه بشريت"
 تا خمينی و سران رژيم اسالمی وعاملين قتل عام ها به عنوان جانيان عليه

  .به اين اميد     .حقوق بنيادی وابتدايی بشری شناخته و محکوم شوند
 سرنگون باد جمهوری اسالمی

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

  ٢٠٠٩ برابرسپتامبر ١٣٨٨شهريور 

  ، شهريور٢٧راهپيمايی مردم در 
  سند استمرار جنبش اعتراضی ،
  شکست سياست ارعاب رژيم کودتا و

 !تشديد انزوای آن است
چنانچه خبرها حاکی است حضور وسيع اعتراضی امروز مردم 

وز را اين ر, درتهران و شهرستان ها در راهپيمايی ساالنه روز قدس
 به روز  ,از روز بهره برداری سنتی سرکوبگران مردم ايران

 .اعتراض گسترده عليه رژيم کودتايی تبديل کرد
  :اين اعتراضات سه نکته پر اهميت را در کانون توجه قرار می دهد

 شهريور بيانگر قابليت و ظرفيت انفجاری ٢٧حرکت اعتراضی : اوال
 عمق برانگيختگی و عزم ,جنبش اعتراضی مردم عليه رژيم کودتا

مردم به ادامه مقابله با کودتاچيان و سند انکارناپذير استمرار و 
 يک  اين راهپيمايی که به دنبال حدود. تدوام جنبش اعتراضی است

ماه وقفه مبتنی بر زور و اجبار در دست زدن به راهپيمايی های 
وسيع خيابانی صورت می گيرد در عين حال به روشنی خصلت 

سرکوبگر و متکی به , يشی نبرد دشوار مردم با رژيمی وحشیفرسا
  . سرکوب را روشن می کند انواع باندهای موازی

 شهريور در نبرد پر افت و خيز مردم و ٢٧راهپيمايی مردم در : ثانيا
مخالفان با رژيم کودتا بر سر تصرف فضای عمومی و تبليغاتی و 

انی است و تدوام بيرون کشيدن آن از چنگ سرکوبگران گام درخش
مراسم و اعياد و . آن تنها به تشديد انزوای رژيم کمک می کند

راهپيمايی های ويژه مذهبی و تريبون های عمومی برای تبليغ تفسير 
  شرط حياتی توجيه موجوديت شان, ويژه کودتاچيان از دين و مذهب

اين , بهره برداری مردم از اجتماعات حکومتی در اين راستا. است
حياتی را از آنها می گيرد و معنای ديگری جز تحميل انزوای شرط 

حکومتی . تبليغاتی در قلعه اصلی خود آنان و زمين بازی آنها ندارد
وقتی , که خود را نماينده خدا بر زمين و مبلغ دين اسالم می داند

ديگر قادر نباشد مراسم احيا و سخنرانی های مذهبی و راهپيمايی 
و عمال فقط شکنجه و تجاوز جنسی در زندان , های سنتی برگزار کند

نه تنها جمهوريت اش را که , هايش در افکار عمومی جار زده شود
که اسالميت اش را هم بر باد خواهد داد و به عنوان , هرگز نداشت

مشتی جانی شکنجه گر و بيمار جنسی متجاوز در انظار مردم عريان 
ی حتی در حيات خلوت بيرون کشيدن فضای تبليغات. باقی می ماند

در يک جنگ ظريف سنگر به سنگر مجال قدرت نمايی را , کودتاچيان
از کودتاچيان می گيرد و در خدمت تضعيف آن است در حالی که 
روحيه تعرضی و همبستگی را در مردم تقويت می کند و در ضمير 
توده ای به عنوان نمونه ای موفقيت آميز در برهم ريختن بساط 

  .ی بنددحکومت نقش م
 شهريور شکست صريح سياست ارعاب رژيم ٢٧راهپيمايی :ثالثا
خامنه ای در نماز جمعه هفته گذشته تهران فرمان ادامه کودتا . است

باالتر از رييس "و سرکوب را صادر کرده و آشکارا همه را و حتی 
 بود و متعاقب آن گروهی از  را به تيغ حکومت تهديد کرده" جمهور

 جناح اصالح طلب و حتی فرزندان و نوه  عترضانحلقه نزديکان م
سپاه پاسداران در . های روحانيون منتقد کودتا را دستگير کردند

 با انتشار  يک روز پيش از راهپيمايی, راستای همين سياست ارعاب
اطالعيه ای شديد الحن مردمی را که بخواهند تظاهرات روز قدس را 

. تهديد کرده بود" خورد قاطعبر"به , از دست کودتاچيان خارج کنند
در يک ماه اخير اخبار تکان دهنده ای از جنايات باندهای کودتاچی 

دفن , در تجاوز جنسی به جوانان دستگير شده در شکنجه گاهها
مخفيانه اجساد جانباختگان گمنام در گورهای بی نشان انتشار يافته 

 حضور مردم با. و سريال دادگاههای نمايشی به اجرا گذاشته شد
مرگ " شهريور و سر دادن شعارهايی چون ٢٧وسيع در تظاهرات 

و هشدار صريح به خامنه ای مبنی بر آمادگی برای " بر ديکتاتور
  .قيام پاسخ سياست ارعاب و جنايات و شکنجه های رژيم را دادند

باندهای رسوا و آبروباخته کودتاچی را سرنوشتی جز نابودی و 
  هيات تحريريه سايت راه کارگر              .سرنگونی نمانده است

 ٢٠٠٩ سپتامبر١٨ و ١٣٨٨ شهريور٢٧

 ............................................ 
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  مصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونی  
  ميالدی ٢٠٠٩سپتامبر سال  ١٨ - ١٣٨٨شهريور ماه  ٢٧

همه خبرها خيلی روشن نشان می دهد که اعتراضات نه تنها در تهران * 
بنابراين عليرغم همه . بلکه در بعضی شهرهای بزرگ وسيع بوده است

و همه آن جنايت هائی که اين تدارکات و همه آن تهديدهائی که سپاه کرد 
 ،که مردم را مرعوب بکنند ها و کشتار هاشکنجه ها، تجاوز، کرده اند

 نشان ، اين که مردم اين قدر پر نفس به اعتراضات ادامه می دهندما،ا
  .دهنده اين است که وضعيت برای واليت فقيه بشدت شکننده است

در هر حال آينده ايران بستگی به اين دارد که مردم ايران بتوانند خود را 
م اگر مردم ايران بتوانند خودشان تصميم و من فکر می کن. سازمان بدهند

اين را .  اگر آن دمکراسی دلخواه ما نباشد، جهنمی هم نخواهد بود.بگيرند
  *.بايد مطمئن بود

 18برابر با ١٣٨٨شهريور ماه  ٢٧جمعه (در برنامه امروز : رحيمی
طبق روال جمعه ها  گفتگو می آنيم با آقای ) ميالدی٢٠٠٩سپتامبر سال 
گونی از فعالين سياسي چپ اپوزيسيون خارج از کشور و محمدرضا شال

آقای . از تحليل گران برجسته مسائل سياسي ايران، منطقه و جهان
  .شالگونی با درود مجدد و سپاسي ديگر بخاطر پذيرش گفتگوئي ديگر

سالم عرض می کنم آقای رحيمی و  .زنده باشيد: محمد رضا شالگونی 
ميدهيد تا با شنوندگان عزيز راديو سپهر تشکر می کنم از فرصتي آه بمن 

  .گفتگو آنم ودرود ميفرستم به شنوندگان عزيز راديو سپهر
آقاي شالگوني بدون شك آنچه امروز در ايران و درست درهمين : رحيمی

لحظات ميگذرد ذهن شما را هم مثل همه ايرانيان در طول هفته منتهي به 
و اينكه چه آسي برگزاري  )يا همان روز قدس(آخرين جمعه ماه رمضان 

مراسم نماز را بعهده خواهد گرفت و سخنران اصلي اين مراسم خواهد بود 
اجازه بدهيد بي هيچ مقدمه اي نظر شما و . به خود مشغول آرده بود

تحليل شما را از اينكه در آخرين لحظات و عليرغم آنكه هفته پيش خامنه 
ن ديشب روي سايت ايسنا اي امامت نماز جمعه را بعهده گرفته بود، م

ديدم آه اعالم آرده بودند آه آقاي خامنه اي ميايد و نماز روز قدس را 
  . برگزار ميكند ولي صبح اين را از سايت برداشته بودند

يك چيز آه مسلم است عبارت از اينست آه آنها  :محمد رضا شالگونی 
حذف قاطع ميخواهند اصالح طلبان و رفسنجاني را از مجموعه قدرت 

بنا بر اين بر داشتن رفسنجاني از امامت . اين خيلي روشن است. بكنند
ً  او اينكار را ميكرد( جمعه در چنين روز حساس   معناي ) قبًال هم غالبا

. هرشكلي آه به قضيه بدهند مسئله را عوض نميكند. خيلي روشني دارد
. ميكنندفكر ميكنم اينها با زيگزاگ ولي خيلي قاطع دارند آنها را حذف 

) اصالح طلبان(مسئله عبارت از اين است آه مقاومتي وجود دارد و آنها 
نيروئي دارند و پناهندگي شان به مردم هم باعث شده آه آنها نيرومند تر 

اصالح طلبان به مردم توجه دارند و سعي ميكنند آه از حمايت . بشوند
ولي . ح بكنند مردم برخوردار بشوند، تا يك اعتراضاتي عليه نظام را مطر

توجه داشته باشيد آه اصالح طلبان بعد از تمام آن دوران ظهور و عروج 
و باالخره افولش، حاال به اين نتيجه رسيده آه در واقع راهي برايش در 

اينكه آدمي مثل رفسنجاني . قدرت نيست و اين شكست اصالح طلبي است
ست هاي سر وقتي مجبور ميشود آه تا حدي در مقابل ولي فقيه و سيا

آوبگرانه بايستاد خيلي روشن است آه اوضاع براي واليت فقيه بسيار 
خطرناك شده و اينها بدون حذف اصالح طلبان و حتي رفسنجاني و 
همچنين بنظرم ادامه اين مسئله آه روحانيت غير مطيع به دستگاه واليت 
. را به زير آنترل خود در بياورند، وضع شان بسيار شكننده خواهد بود

چرا آه پشت همه اينها آن نارضائي و خشم انبار شده مردم است آه از 
عليرغم تمام ) روز قدس( مثًال در همين امروز. هر منفذي بيرون ميزند

تدارآاتي آه ديده اند، حرآاتي و اعتراضاتي را در خيابان هاي تهران و 
آه هر چند (خبر هائي آه تا اين لحظه رسيده . شهر هاي ديگر مي بينيد

بسياري از خبر ها از طريق آن محدويت هائي آه جمهوري اسالمي ايجاد 
ولي همين خبر ) آرده، بسرعت و با شفافيت نمي تواند بخارج منتقل بشود

هائي  آه آمده و بعضي از خبر گزاري هاي معتبر تاآيد آرده اند آه در 
 اينها بنابراين نمی شود ناديده گرفت که. تهران حوادث مهمي در آار است

نگران هستند و اگر اين اصالح طلبان را سرکوب نکنند و از قدرت دور 
نکنند وضع خودشان را شکننده تر می بينند و به شدت از ادامه اين وضع 

همين که نمی توانند اصالح طلبان را کامًال سر راست کنار . نگران هستند
 از مردم بگذارند و بازی موش و گربه در مياورند نشان دهنده ترسشان

عليرغم همه آن عربده کشی هايی که دارند خودشان می دانند آه . است 
در پس پشت اين بحث ها آن خشم انبار شده مردم است که از اينجا و آنجا 

و بنابراين سعی می کنند که تا آنجا که . زبانه می کشد و از اين می ترسند
خواهد بود که حتمًا و و يکی از اقدامات اين .امکان دارد منفذ ها را ببنند

حتمًا اصالح طلبان را حذف بکنند و می بينيد که عمًال  هم حذف کرده اند 
اصالح . می بينيد که حاال اصالح طلبان در واقع در اپوزيسيون هستند . 

طلبان در طرح شعارها و در حرکت های جنبشی همچنان آشکارا نقش 
صالح طلبی در واقع مرده برجسته ای دارند ولی فراموش نبايد بکنيم که ا

اين نتيجه مبارزات مردم است و . اين نکته بسيار مهمی است. است 
و مسير به جائی می رود که روياروئی مردم با . پيروزی برای مردم است 

  . کليت جمهوری اسالمی شفاف تر و سرراست تر بشود 
اه را آقای شالگونی االن اعالم می کردند که در ايران دور دانشگ: رحيمی

بسيار شديد حصار کشيده اند و فقط در داخل ، تلويزيون پخش مستقيم می 
. قطع شده است ] شعارها[کردند و پخش مستقيم هم گويا به علت صداها 

صداهائی از خارج به داخل محوطه می آمده است که مجبور بوده اند از 
  . تريبون ها پخش بکنند 
شن نشان می دهد که همه خبرها خيلی رو :محمد رضا شالگونی 

اعتراضات نه تنها در تهران بلکه در بعضی شهرهای بزرگ وسيع بوده 
بنابراين عليرغم همه اين تدارکات و همه آن تهديدهائی که سپاه . است

کرد و همه آن جنايت هائی که کرده اند ، شکنجه ها، تجاوزها و کشتار ها 
در پر نفس به که مردم را مرعوب بکنند منتها اين که مردم اين ق

اعتراضات ادامه می دهند نشان دهنده اين است که وضعيت برای واليت 
در [يادتان باشد هفته پيش از من پرسيديد که . فقيه بشدت شکننده است

از بدبينی شروع می کنم و : اوضاع چطور می شود ؟ من گفتم] روز قدس
داده است منتها در مجموع در حوادث اخير تجربه ها نشان . بدبين هستم

که اوضاع از آن چه که ما ارزيابی می کنيم خيلی بحرانی تر و عميق تر 
و مثال آوردم هيجده تير را که . است و اعتراض های مردم وسيع تر است

فکر نمی کردم اين قدر گسترده باشد و اعتراضات هيجده تير بسيار 
در روز قدس هم . گسترده و تودهنی محکمی بود به دستگاه واليت

واقعيت اين است که خودم ترديد داشتم که با اين همه . مينطور استه
خشونت هائی که اعمال شده و با اين همه آرايشي آه رژيم دارد و در 
همه جا بلند گو نصب کرده و همه جا نيرو گذاشته ولی عليرغم اينها اين 
اعتراضات گسترده نشاندهنده اين است که مردم ايران در مسيری افتاده 

و اين مسئله خيلی جا . که ديگر رژيم واليت فقيه را تحمل نمی کننداند
اٌما خوش بين هم نبايد باشيم  آه با يک ضربه چنين . افتاده ائی است

چيزی تمام خواهد شد و مردم ايران خواهند توانست به موجوديت جهنمی 
اين از طريق فراز و فرودهائی و لحظات بسيار دشوار . رژيم خاتمه بدهند

ولی واقعيتی که وجود دارد عبارت از اين است که مردم . يش خواهد رفتپ
متوجه شده اند که بايستی حتمًا از چنگ سيستم واليت فقيه خالصی پيدا 

هر چند که در حال حاضر شعارهائی که عمًال عليه جمهوری . بکنند
اسالمی داده می شود عليه ولی فقيه است تا واليت فقيه و يا جمهوری 

واقعيت اين است که اگر همين ولی . اين نبايد ما را فريب بدهد. ی اسالم
فقيه معلون نتواند خودش را نگه دارد واليت فقيه هم نخواهد توانست 

اگر واليت فقيه نتواند خودش را نگه دارد جمهوری .خودش را نگه دارد
اسالمی بعنوان يک سيستم و با اين قانون اساسی ديکتاتوری مدون 

  . انست خودش را حفظ  کندنخواهد تو
جمهوري اسالمی حاال از هر . اين را می شود ديد. يک قيامی در راه است

ببينيد در همين هفته گذشته ديديد که آقای منتظری . نظر بحرانی است
نامه ی معروفش را خطاب به علمای دين نوشت و از آنها خواست که 

ان گذاران بقول خودش ساکت نمانند و اعالم کرد که  بعنوان يکی از بني
بهتر است بگوئيم که يکی از تدوين کنند گان (علمی و عملی  ولی فقيه 

وقتی چنين . من در مقابل خدا و مردم ايران شرمنده هستم)  اين نظريه
چيزهائی گفته می شود و صريح هم گفته می شود چه چيزی را نتيجه بايد 

منتها ساده . ع شده است گرفت؟ نتيجه بايد گرفت که قيام مردم ايران شرو
لوحی است که آدم فکر کند که مردمی که سالحی در دستشان نيست با يک 

اين به صورت فرسايشی . ضربه دشمن تا دندان مسلح را به زير بکشند
اين را مدام تاکيد می کنم تا هيجاناتی که بعضی از . ادامه پيدا خواهد کرد

و مردم ...ند مانع سرخورد گی وقتها اوج می گيرند، بعدًا که فروکش می ک
انتظار بيخودی نبايد برای خودمان ايجاد بکنيم که همين امروز و . نشود

مسلم است که مبارزه ای که شروع شده به . فرداست که رژيم می افتد 
  . نظرم عميق تر خواهد شد و به هيچ وجه در صدد فروکش کردن نيست 

لتر ناتيو باشد يکی اينکه اين آقای شالگونی اگر بگيريم که سه آ :رحيمی 
راست گرايان و اصول گرايان  به رهبری آقای خامنه ای واقعًا با قدرت 
تمام مسلط بشوند و همه را قلع و قمع بکنند و به نظام خودشان ادامه 

اين که مردم حتی ) که آرزوی  همه ماست ( مرحله بعدی آن است . بدهند 
نی نظام را بخواهند که اگر آن پيش از اصالح طلبان هم بگذارند و سرنگو

بيايد برای خودش وقايع پيش بينی نشده ای در پي خواهد داشت که دقيقًا 
نمی شود گفت که چه کسی قدرت را در دست خواهد گرفت ولی اگر حاال 
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اين وسط رابگيريم باالخره اين اصالح طلبان و آقای کروبی و آقای 
ی کنند اينها هم می خواهند موسوی که برای محض رضای خدا اقدام نم

آيا اين احتمال وجود دارد که اينها بتوانند اگر . قدرت را بدست بياورند
خواسته باشند قدرت را بدست بگيرند چه پيش می آيد و چگونه خواهد 

  بود ؟
من فکر می کنم آن آلترناتيو  اول که خامنه ای   :محمد رضا شالگونی 

يه کرد ومدتی مردم را خاموش نگه پيروز بشود، می شود بر سرنيزه تک
داشت ولی وقتی قيام مردمی شروع می شود حرکت مردمی در مسيری 
می افتد که رويا روئی مستقيم قطعی می شود به نظرم سرکوب ديگر 

دستگاه واليت تا می توانستند آدم بسيج کردند و برای روز . کارکرد ندارد
ليرغم اين چيزها اينقدر قدس بردند ولی می بينيد که حرکتهای مردمی ع

حرکت های مردمی نشان می دهد که شمار مردمی که . ادامه پيدا می کند
معترض هستند آنقدر زياد هستند که صدای اينها را عليرغم تمام 

يادتان است آه در آن ماجرای نماز . امکاناتشان اينجا و آنجا خفه می کنند
. ز امامت جمعه برداشتندجمعه که رفسنجانی رفت و بعد از آن هم او را ا

فکرش را بکنيد تمام دستگاه را آنها سازمان داده بودند، بلند گو ها دست 
آنها بود عليرغم اينها شعارهايی که مردم مطرح کردند همه آنها را تحت 

همين تدبير ها وقتی . الشعاع قرار داد و شعار های آنها را به حاشيه راند
 رويا رويی مردم با دستگاه واليت می شکند نشان دهنده حضور مردم و

  . ما بايد اين را جدی بگيريم . است آه خيلی مسئله مهمی است
واقعيت اين است که . اما آلترناتيو دوم يعنی اصالح طلبان به قدرت برسند

همين که شما می فرمائيد درست است که نه موسوی و نه کروبی برای 
نامه ايی دارند و می بينيد که رضايت خدااين کار را نمی کنند هر کدام بر

منتها توجه داشته باشيد که آن . برنامه هايشان را هم صريح می گويند 
. چيزی که آنها را وادار کرده به مردم تکيه بکنند ترس جانشان است 

اصالح طلبان در وضعيتی نيستند که فعًال به قدرت دست پيدا بکنند بلکه 
رانده شده اند ] از قدرت[ست بگوئيم از قدرت رانده می شوند و يا بهتر ا

و ناگزير هستند که از مردم استمداد بطلبند و در اين ميان مردم هستند که 
می توانند خودشان را سازمان بدهند و در اينجا که جريان های مختلف 
مردمی در يک کشور هفتاد ميليونی ساده لوحی است که بگوئيم يک خط ، 

  .اينکه آدم خود فريبی بکند يک جريان فقط وجود دارد مگر 
جريان های مختلفی از راست راست گرفته تا چپ چپ با گرايش های 

در جريان اين تنوعات است . منتها يک چيز روشن است . مختلف هستند 
به نظر من آن چيزی که . که مردم می توانند خودشان را سازمان بدهند 
رند پيدا می کنند و که دا( مسلم است اگر حرکت ها تداوم پيدا بکنند 

مثًال همين روز قدس نشان می دهد که عليرغم ) آشکارا اين را می بينيم
تمام اين تدارکاتی که ديده شده مردم اعتراضاتشان وسيع است اگر اينطور 

همانطور که در جريان . است مردم از هر فرصت استفاده خواهند کرد 
" ًال مردم رژيم آپارتايد مث. يا انقالبات کشورهای ديگر ديديم ۵٧انقالب 

  چطوری انداختند؟" آفريقای جنوبی را 
واقعًا مردم امکاناتی نداشتند و با دست خالی مبارزه کردند هر چند که آنها 

ولي واقعيت اين است که در آفريقای . يک شاخه نيروی مسلح هم داشتند
داد ث تغيير .ان.جنوبی نيروی مسلح نبود که نهايتًا توازن را به نفع آ

بلکه خود آن مبارزات گسترده مخصوصًا حرکت های کارگری در آن 
در اينجا به نظر من . کشور بود که ضربات مهلکی به رژيم آپارتايد زد 

حرکت های مردمی اگر تداوم پيدا بکنند امکان سازمانيابی برای مردم 
آگاهانه در جهت فهم برمبنای آن توانشان حرکت خواهند کرد . بيشتر است

همين تنوعات به نظر من برای شکل . خودشان را سازمان خواهند دادو 
يک رهبر، يک جنبش، يک پرچم حداقل به . گيری دموکراسی الزم است

هر اعتقادی که داشته باشيم مثل من کمونيسم . ضرر دمکراسی است
باشيد يا ليبرال باشيد يا مثًال هر که ميخواهيد باشيد اگر واقعًا می خواهيد 

ان يک حکومت پاسخگو به مردم شکل بگيرد بايد جريان های در اير
بنابراين در اين شرايط به نظر . مختلف بتوانند خودشان را سازمان بدهند 

من بی آنکه وحشت بکنيم که اصالح طلبان در راس جنبش هستند بايستی 
اين . تداوم جنبش برای ما بسيار مهم است. ارزيابی خونسردانه ی بکنيم

اين  امکان سازمان .  که امکان سازمان يابی به مردم می دهدتداوم است
يابی البته به معنای آن نيست که مردم آن چيزی را خواهند گفت که من و 

من . نه، تنوعات مختلف وجود خواهد داشت . شما ضرورتًا می خواهيم 
فکر می کنم که در يک حرکت بزرگ يک جنبشی که شکل گيريش طول 

نمی توانند آنرا ) که اينطوری جلو می رود( لو برود بکشد و فرسايشی ج
خفه بکنند و مردم هم نمی توانند با يک ضربه آن ها را بيندازند ، امکان 
افزايش آگاهی  سياسی، طبقاتی ، صنفی ، جنسی، قومی مردم و همه 

و در جريان اين يک . اينها شکل خواهد گرفت و ارتقاء پيدا خواهد کرد 
می آيد، يک فضای عمومی بوجود می آيد که صداهای جامعه ای بوجود 

بنظر من اين حادثه مبارکی . مختلف می توانند خودشان را جايگير بکنند
من می بينم که بعضی از . است و نبايد از اين وحشت داشته باشيم 

نيروهای اپوزيسيون واقعًا اصًال فکر می کنند که حرکتی که شروع بشود 
. اين طوری نيست.  شد که آنها می گوينديک دفعه آن چيزی خواهد

مردمی که اين همه حوادث را از سر گذرانده اند، انقالبی بشود که يک 
رهبر واحد داشته باشد ممکن است حوادث خيلی عجيب وغريبی اتفاق 

ما احتياج داريم که همه بخشهای جامعه بتوانند خودشان را بيان . بيفتد 
ترديدی ندارم که مسلمًا پيروزی با توده بکنند و من بعنوان يک کمونيست 

محروم و با اکثريت قاطع مردم خواهد بود ، اگر آزادی وجود داشته باشد 
ما نبايد تشک زير پايمان را کنار بکشيم و از صحنه خارج بکنيم چون . 

هر نوع ُکشتی سياسی روی آن اتفاق می افتد و آن اين که امکان سازمان 
  . از اين نبايد بترسيم. ته باشديابی برای همه وجود داش

اصالح طلبی شانس موفقيت برای به قدرت رسيدن را ندارد و امکان 
توجه داشته باشيد که در اوج اصالح طلبی . ندارد چنين چيزی اتفاق بيقتد 

سالی که شاهدش بوديم اصالح طلبان ٨ديديد که آن  ٨۴تا  ٧۶در سالهای 
 کردند که از مردم استفاده بکنند سعی. هيچ وقت به مردم نزديک نشدند 

ولی هر جا که حرکت مردمی از حد معينی جلوتر آمد آنها زود صفوفشان 
البته نمی شود گفت که مردم را هم . را با دستگاه واليت مستحکم کردند

منتها می خواستند از . کامًال ول کرده بودند چرا که به مردم نياز داشتند
ولی حاال در آن وضعيتی نيستند که .  بکنندمردم به عنوان ابزار استفاده

حاال وزن مردم در اين مبارزه باال رفته است و اين . چنين کاری را بکنند
به اين مسئله بايد توجه داشته . وزن اصالح طلبان است که پائين می آيد 

اگر مبارزه کش پيدا کند و يا بعبارت ديگر کشاکش طوالنی بشود، . باشيم
م از کارگران و زحمتکشان گرفته تا زنان و جوانان امکان اينکه مرد

بتوانند خودشان را در هسته های هر چند کوچک و اوليه وابتدائی و 
توجه داشته باشيد که آن . ناشيانه در هر حال سازمان بدهند، قطعی است 

نسلی از جوانان که در واقع خودشان را بخش بزرگی از افکار عمومی 
ها در واقع همچنان درمدار و مسير جمهوری سياسی را می ساختند آن

اسالمی حرکت می کردند در داخل سيستم حرکت می کردند ، بنحوی از 
انحاء  با اصالح طلبان بودند و حتی پرخاشگريشان نسبت به اصالح 

ولی . طلبان نشانه ای از اين بود که به رهبرانشان پرخاش می کنند
نه ( ساله ها  ١۵- ٣٠ن ، نسل واقعيتي که حاال مشهود است آن نسل جوا

سال به باال ها جوان نيستند ولی من ميخواهم آن عده ايی را که ٣٠اينکه 
در دوره اصالح طلبی بيشترين آگاهی هاي خودشان را از سر گذرانده اند 

اگر اينها عليه سيستم بر می گردند در واقع ) را آنها را مد نظر قرار بدهم 
اين حادثه . ت فقيه يا ولی فقيه برکنار بشودخواهان اين هستند که والي

  .مهمی است 
به نظر من اصالح طلبی شکست خورده است و پروژه اصالح طلبی می 

. تواند کنار زده بشود ولی همچنان مدتی اصالح طلبان وجود داشته باشند 
چرا که از قبل اين . اين به ضرر ما هم نيست که حاال وجود داشته باشد 

 سيستمی جمهوری اسالمی مردم می توانند خودشان را تناقضات درون
چرا بايد از اين نگران بود؟ من فکر می کنم امکان اينکه . آرايش بدهند

در افق های مشهود کنونی . اصالح طلبان به قدرت برسند منتفی است
چنين چيزی را نمی شود ديد با هيچ ذره بينی يا تلسکوپی چنين چيزی 

  . آلتر ناتيو دوم منتفی است بنابراين . مشهود نيست
اما آلترناتيو سوم که کی می آيد و چه ميشود ؟ آن بستگی دارد به اينکه 

مردم به جای اينکه . اين مبارزه می تواند خودش را سازمان بدهد
مرعوب يک رهبر، يک پرچم بشوند و بدنبال کسانی بيفتند، بيشتر به 

 آرايش بدهند، ارتباطات از منافع خودشان فکر بکنند، بتوانند خودشان را
در هر . مقياس های کوچک گرفته تا ارتباطات گسترده را سازمان بدهند

حال آينده ايران بستگی به اين دارد که مردم ايران بتوانند خود را سازمان 
و من فکر می کنم اگر مردم ايران بتوانند خودشان تصميم بگيرند . بدهند

اين را بايد .  جهنمی هم نخواهد بوداگر آن دمکراسی دلخواه ما نباشد،
  .مطمئن بود

در اين . آقاي شالگوني باز اين سه آلترناتيو را در نظر بگيريم :رحيمي
طرف آقاي خامنه اي در راس قرار گرفته و مشخص است آه رهبري اين 

در اصالح طلبان هم آقاي آروبي نامش . جناح را چه آسي بهعده دارد
ن شعار هائي آه جلو من است هم نام آقاي امروز در همي. مطرح ميشود

آروبي آورده شده و هم آقاي موسوي و باالخره يكعده اي دنبال نام اينها 
ولي نه اپوزيسيون خارج و نه اپوزيسيون داخل آشور حتي . هستند

بصورت يك چيز آم رنگ هم آسي يا نهادي  يا حزب و گروهي  يا 
 در آن قسمت سوم نمودي پيدا سازماني را نمي بينيم آه بگوئيم خب اين

اين آمبود احساس ]آيا.  [ميكند آه مردم هم تكليف خودشان را هم بدانند
  نميشود؟
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اينكه  .ميشودمسلم است آه آمبود ي احساس  :محمد رضا شالگوني 
اصالً خود اصالح طلبان حاال اعتراضات توده اي مردم راهدايت ميكنند و 

 دهنده يك شكاف بزرگ و آمبود در صف اولشان هستند خود اين نشان
اولين مسئله عبارت . منتها بايستي به چند نكته توجه داشت. بزرگي است

از اين است آه همان آه اشاره آرديد مثالً  آروبي يا موسوي، مردم بر 
اآثريت مردم آنها . مبناي اينكه چقدر به آنها راي داده شده حساب نميكنند

مهم نيست آه از نظر واليت . تراضاتشانرا سپري آرده اند براي بيان اع
مهم . فقيه آروبي سيصد هزار راي آورده يا سه ميليون يا سيزده ميليون

اينست آه از نظر مردم  آروبي در اين اواخر توانسته اين  مسئله جنايات 
. آروبي حاال مرد خبر ساز ايران است. رژيم را خيلي برجسته مطرح بكند

ن جنايات و تجاوزها آروبي را يك آدمي آرده آه توجه داشته باشيد  آه اي
اين حادثه . به او توجه دارند و مردم زير پوشش اين حرآت جلو مي آيند

ً چرا ( اين افشاگري هاي آروبي . بسيار مهمي است من نميدانم واقعا
ً  اعتقاد دارد آه چنين چيز  ً  وجدانا آروبي اين آارها را ميكند؟ آيا واقعا

د؟ اينجا اين سوال پيش مي آيد آه آيا او قبالً  نميدانسته آه هائي نبايد بشو
در هر حال با هر نيتي .) به زندانيان تجاوز ميشود؟ يا شايد حاال بيدار شده

حاال . آه اينكار را ميكند اين حادثه مهمي است و رژيم را بي اعتبار ميكند
اسالمي ، مردم در مقياس توده اي توجه دارند به اين مسئله آه جمهوري 

نا مفهوم در […''  حكومت امام زمان''و '' دينداري''و '' تقوا''جمهوري 
فكرش را بكنيد اين حادثه مهمي . ميكند با اسراي خودش]  فايل صوتي

آنچيزي را آه ما يك روزي ميگفتيم آسي گوشش بدهكار نبود يا . است
'' ما''ز منظورم ا. (اينكه صداي ما آنقدر رسا نبود آه به آنها بگوييم

ميگفتيم آه به دختران باآره قبل از اعدام .) اپوزيسيون براندازي است
اما حاال آروبي اين ضربه را به . تجاوز ميكنند آسي حتي باور نميكرد

ميخواهم بگويم آه خود اين باال آمدن آروبي آه شما . رژيم زده است
خود اين مطرح ميكرديد آه مردم در شعار هايشان به او توجه ميكردند، 

نشان دهنده نفوذ مردم و حساسيت مردم به افشاگري هاست آه به 
  .اين مسئله مهمي است. افشاگران جايزه ميدهند

برويم روي خط سوم يا خط اپوزيسيون براندازي در خارج يا داخل آشور 
انصافًا آقاي رحيمي حتي اگر اينها . آه چرا در شعار ها خبري نيست

ينها ميتوانند در داخل آشور شعارهاي اينطوري نيروئي ميداشتند، چقدر ا
بدهند و در آنجا منزوي و سرآوب نشوند؟ اگر چنين آدم هائي هم بودند 

معلوم است آه . آه واقعاً  ميخواستند شعار مثًال زنده باد سوسياليسم بدهند
در آن زمان و . حرآت اعتراضي، تاآتيك و شعار ، زمان و مكان دارد

همه جا ) ر را بگذاريد آنار تا قضيه روشن بشودخارج از آشو(مكان 
نترسيد ''در آنجا همانطور آه شعار ميدهند . براي سرآوب بسيج هستند
، اينها بايد با هم جمع يكجا بشوند تا آسان ''نترسيد ما همه با هم هستيم
بنا بر اين آنهائي آه با اصالح طلبان نيستند .  نشود اينها را در هم آوبيد

سر نگوني آل نظام هستند و سازمان ها و پرچم هائي در خارج و طرفدار 
در داخل آشور علي القاعده امكاني وجود ندارد آه چنين پرچم ( آشور

دارند براي اينكه در داخل آشور خودشان را نشان بدهند ) هائي ديده بشود
يعني ما بايد آن سد سكندري آه بين داخل و خارج . امكان پيدا نمي آنند

اگر اين را توجه بكنيم در داخل آشور امكان بيان چنين .ارد ببينيموجود د
حتي اگر يك جاهائي از يك ده نفري يا صد نفري . چيزي وجود ندارد

فريادي آشيده بشود آيا اين در بلبشو و در هياهو خبر هاي عظيم ميتواند 
بروز پيدا بكند؟ ترديدي نيست آه چنين آساني بايستي جانشان در 

گيرند تا يك شعار مثًال زنده باد سوسياليسم يا مرگ بر جمهوري دستشان ب
  .اسالمي بدهند

حاال جهت عمومي  حرآت مردم نشان ميدهد آه از سمت استفاده از 
شعارهاي موجود به طرف عمق دادن به اين شعارها و رسيدن به 

يعني ما دردوره انتقال از شعار هاي اصالح طلبان به . براندازي است
بنابراين مردم اين را رعايت ميكنند و . ر هاي براندازي هستيمسمت شعا

هر آس آه اين را در داخل آشور رعايت نكند علي القاعده منزوي 
گفتن اينكه مرگ بر هر دو جناح يا همه جناح هاي رژيم، خواه نا . ميشود

خواه مورد مقبوليت مردمي قرار نمي گيرد و بنا بر اين ميتواند بسرعت 
و خيلي از جريان هاي خارج از آشور آه ميگويند بايستي . سرآوب شود

حاال عليه اصالح طلبان هم شعارهايي بدهيم اگر جدي باشند در داخل 
چرا آه نيروي خودشان را به . آشور اين آار را نمي آنند يا نبايد بكنند

من برگردم به آن سوال شما آه سوال بسيار مهمي هم است . آشتن ميدهند
وهاي ديگر نيستند و ديده نميشوند، چرا هستند ولي زير اين آه آيا نير

پرچمي آه حاال در اعتراض مردم عليه واليت فقيه بر افراشته شده است 
ما . پيش ميروند و حاال آن راه آوره هاي تكفكيك هنوز مشخص نشده اند

  ...در

آروبي : من اينجا مي بينم آه نوشته اند. يك لحظه صدا قطع شد :رحيمي 
وقتي چنين شعاري در خيابان هاي تهران .  شكن بت بزرگ را بشكنبت

داده ميشود در حقيقت اين بت بزرگ چه آسي غير از آقاي خامنه اي 
  ميتواند باشد؟

اصال . آقاي خامنه اي و حتي جمهوري اسالمي :محمد رضا شالگوني 
 منتها ضمن اينكه. ًچرا فقط  خامنه اي رابگوييم؟ شعار خيلي قشنگي است

بايستي از اين شعار ابراز خوشحالي ميكنيم بايد توجه داشته باشيم آه 
اينكه اين . شعار چطور فرموله ميشود؛ آگاهانه يا خودبخودي در بين مردم

را از آروبي ميخواهند، از يك اصالح طلب ميخواهند، همچنان از داخل 
اصالً  آل  آنكه خيلي هيجاني بشويم آه بگوييم آه؛ بله مردم بي. سيستم است

. نظام را هم نفي ميكنند بايد توجه داشته باشيم آه  ما در دوره انتقال هستيم
در واقع از شعار هاي اصالح طلبي فراتر و به سمت شعارهاي بر اندازي 

يعني آنچيزي آه . حاال شعار هاي محوري اساسًا عليه خامنه اي است. ميرويم
'' مرگ بر ديكتاتور''.  ديده ميشوددر دوره انتخابات ديده نمي شد حاال آشكارا

و خود برجسته شدن خامنه اي در جناح مقابل آه خودش فرمانده عمليات 
سرآوب شده، خيلي قشنگ نشان ميدهد آه تقابل آجاست، دو قطب حرآت 

منتها همچنان زير . درآجاست؟ دو قطب حرآت، مردم هستند و خامنه اي است
ي اصالح طلبي، بي آنكه پرچم پوشش عده اي از سازمان ها و تشكل ها

يا بهتر است اينطوري بگويم آه شعار ها همچنان . اصالح طلبي مطرح باشد
يك رنگي از اصالح طلبي دارد و در واقع ديكتاتور آنوني نشسته برتخت قدرت 
را ميبيند و حال آنكه خود ديكتاتوري هنوز مطرح نيست و به شعار مرآزي 

. ستي اين دوره انتقال را مورد توجه قرار بدهيمبنابراين باي. تبديل نشده است
در هيجاني ترين لحظه ها آدم اگر قدرت محاسبه و قدرت تحليل خونسردانه 

بنا بر اين فكر ميكنم آه . خودش را از دست بدهد معموًال راه به بيراهه ميكشد
در لحظه آنوني بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم آه عمده حرآت 

نه اعتراضات مطالباتي آه آن بحث ديگري است و ( ياسي مردماعتراضات س
همچنان زير ) اينها يكجائي بهم مي آميزند و حرآت نيرومندي را تشكيل ميدهند

پوشش اصالح طلبان جلو ميرود بي آنكه پالتفرم اصالح طلبان آلتر ناتيو تلقي 
 را واقعيت اين است آه حرآتها در حال حاضر خصلت نفي ولي فقيه. بشود

ممكن نيست آه خامنه اي را بشود . دارد و به سمتي ميرود آه عميق تر بشود
حرآت مردم . آنار زد يا تضعيف اش آرد و واليت فقيه همچنان پا بر جا بماند

  .نقب را ميزند و خوب هم نقب ميزند و خوب هم جلو ميرود
ز از شعار ها جلويم هست آه امرو A4آقاي شالگوني من يك صفحه  :رحيمي

مردم در خيابانها فرياد ميزدند ولي هرگز در اين شعار ها اسمي  يا نشانه اي 
يا حمايتي يا گوشه چشمي به آقاي رفسنجاني ديده نميشود درحالي آه مثالً  

را مي بينيم ولي مثل اينكه آقاي ''حجاريان زنده باد موسوي پاينده باد ''
  .رفسنجاني را هر دو جناح آنار گذاشته اند

واقعيت اين است آه رفسنجاني در وضعيتي است آه :  رضا شالگوني محمد
ممكن است بخشي از . اگر واليت فقيه سقوط بكند سقوط او هم حتمي است

اصالح طلبان بتوانند بعنوان يك جريان سياسي در حرآت هاي مردمي تداوم 
قديمی ترين و پايدارترين سمبل ولي رفسنجاني شايد از جهاتي .داشته باشند

در تمام سي سال گذشته . جمهوري اسالمي در تمام سي سال گذشته بوده است
. يعني در دوره خميني مرد دوم سيستم بوده. اين آدم مرد دوم نظام بوده است

ميدانيد آه خامنه اي آساني نبود ند و حتي آنموقع آه بهشتي هم بود بازهم 
 توجه نمي آردند و بعضي ها  به اين مسئله خيلی. رفسنجاني آدم مهمي بود

حتی وقتی آقای منتظری نايب السلطنه . که  رفسنجانی آدم دوم سيستم است
باز هم رفسنجانی آدم همه  -که خودش را از زيراين مصيبت کنار کشيد- بود 

را '' همه آاره''اگر يادتان باشد يکبار خود خمينی همين  آلمه. کاره رژيم بود
رفسنجانی آه از طرف صدا و سيما خميني در ديداری با محمد . بکار برد

بله شما در راس صدا و سيما هستيد و آن يكي : پيشش رفته بودند گفت
از فرماندهی جنگ گرفته تا رياست . برادرتان هم که همه کاره امور هست

يادم هست آه چنين جمله ای را خود خمينی بکار .  مجلس و غيره
 چنين سمبلی  در واقع کنار حاال اينکه. سيستم است'' رجل''رفسنجاني .برد

بنابراين رفسنجانی . گذاشته می شود نشاندهنده بحران عميقي در سيستم است
ممکن است از ) حتي اگر بيايد، اين جمله مشروطي است( اگر اين طرف بيايد 

شايد از ترس بچه هايش و از ترس دور و بريهايش است که .ترس باشد
ولی . نطرف ممکن است کشيده شودممکن است قلع و قمع شان کنند، به اي

سعی می کند از فرصتها استفاده کند و . فعًال کامًال آن طرف نايستاده است
منتها آدمی نيست که به آسانی . قضيه را به نفع اصالح طلبان يک کم بهتر کند

اصال منافعش، حرکتش، آينده اش و گذشته اش . بتواند به اين طرف بيايد
که رفسنجانی مثل  بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم .چنين امکانی را نميدهد
توجه داشته باشيد که بعضی ازسر گروهبان های . موسوی و کروبی بشود

رفسنجانی که امروزه جزو اصالح طلبان هستند، مثًال از کرباسچی  گرفته تا 
مهاجرانی و امثال آنها که بعضی از آنها در خارج از کشور هستند،اصالً  از 

 گيريهای رفسنجانی حاال ابراز شگفتی ميکنند که چرا رفسنجانی به يک موضع
. نحوی در کنار اصالح طلبان باقی مانده و چرا طرف آنطرف را نمی گيرد

يادتان باشد که در . چون واقعيت اين است که او با سيستم حرکت ميکند
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. بکشيدآقا فتيله را پايين : قتلهای زنجيره ای موضع رفسنجانی را که ميگفت
وضعيت خودش، طوری نيست که بتواند اصًال در وسط . او همان آدم است

چون در سيستم . همانطور که وضعيت اصالح طلبان هم چنين هست. بازی کند
اينکه نمی گذارند نماز جمعه برود، خودش معنا دارد و . جايی برايشان نيست

ه خودش مي بنابراين است که به طرف مردم ن. خيلی هم مسئله مهمی است
علتش هم اين است که . آيد و نه اگر بيايد به اين سادگيها پذيرفته ميشود

مثل جعبه کرمها که وقتی باز ( پرونده های وسيعی در جمهوری اسالمی هست
. که ما شايد يک دهم آنها را هم نمی دانيم) می کنيد بوی عفونت بلند ميشود

ی دوره هيتلر حتی در  خود خيلی ها در زمان خودشان از کوره های آدم سوز
حاال . وقتی نظام شکست خورد و افتاد، خيلی چيزها رو شد. آلمان خبر نداشتند

هم در جمهوری اسالمی جناياتی اتفاق افتاده که خيلی از ماها عليرغم اينکه 
و در خيلي از اين . فكر می کنيم خبر داريم، خبر نداريم  وبعدًا رو خواهد شد

  .جای در ميان خواهد بود و اينطوري ساده نيستپرونده ها پای رفسن
عجيب هم هست که آقای رفسنجانی  موقعيت خودش را تشخيص  :رحيمی

آقای خامنه ای هم بطور . ميدهد ولي باز هم نه اينوری ميايد و نه آن وری
واضح مشخص است که ديگر از ايشان قطع اميد کرده و می خواهد از هر 

ين ضربه را وارد کند ولی ايشان از اين موقعيتی موقعيتی استفاده کند و آخر
که بوجود آمد بعد ار آن نطقی که در نماز جمعه کرد و توانست قدری مردم را 

  . به خود جلب کند، استفاده نکرد و االن اينطور سرگردان مانده است
واقعيت اين است که رفسنجانی هنوز هم مسئله مهمی : محمد رضا شالگونی

اين . رفسنجانی از جهات زيادی تعادل رژيم را به هم ميزنديعنی زدن . است
رفسنجانی فقط يک نفر . نکته مهمی است که بايد به آن توجه داشته باشيم

يک ائتالف است، سمبل يک ائتالف است بين روحانيت غير مطيع . نيست
واليت فقيه، بين اصالح طلبان و واليت فقيه، بين جريانهای تکنوکراتيک 

من فکر ميکنم که در داخل . واليت فقيه و خيلی جريانهای مختلفسيستم با 
اينطوری نيست که اصًال همه . نيروهای مسلح هم نيروی کمی نداشته باشد

نيروهای مسلح يا فرماندهی سپاه پاسداران همه اش در دست خامنه ای است 
چ و همه اينها اينطوری حرفهايشان را فرموله می کنند که گويا در آنجا  هي

بنابراين می بينيد که . نه، رفسنجانی را زدن مسئله است. معترضی نيست
احتياط اينجا در مورد رفسنجانی باعث . خامنه ای با احتياط عمل می کند

ميشود که در مورد قلع و قمع کامل اصالح طلبان هم يک مقداری احتياط 
ح يک طرفش اصال. در واقع با يک پديده خوشه ای روبرو هستيم. بکنند

طلبان هستند، يک طرف علمای غير مطيع  دستگاه واليت هستند، يک طرف 
نيروهای ناراضی در داخل سيستم مثل تکنوکراتها و غيره هستند که سيستم 

. ميسازند و خيلی مهم هستند، همه اينها به همديگر وصل هستند. راساخته اند
بنابراين من . ردرفسنجانی سمبل اين جريانات است و اين تعادل را نگه می دا

فکر می کنم که همچنان بايد مخالفت او را سپاسگزار باشيم که رفسنجانی  
هنوز کامًال در کنار ولی فقيه قرار نگرفته و تا حدودی پيوند خود را با اين 

اين هم ناشی از آزادی خواهی او نيست، ناشی از آن . طرف نگه داشته است
بنابراين است که .  به او راه نمی دهداست که پروژه ولی فقيه او را رانده و

آوارگی رفسنجانی اين سمبل بحران نشان دهنده اين است که بحران رژيم 
اينکه می گوئيد از اين طرف رانده و از آن طرف مانده ، . بسيار عميق است

نشاندهنده اين است که بحران در باال همچنان ريشه دارد و به آسانی حل 
به با دستگاه واليت است ولی نمی تواند کامًال قلع و هرچند که غل. شدنی نيست

فکرش را بکنيد در اين . قمع کند زيرا نفوذ اين طرفي ها خيلي زياد است
روزهايی که اين ماجرا اتفاق افتاده و خودشان را آماده می کردند برای روز 
قدس و نمايشات، در قزاقستان چهار کشور ساحلی دريای خزر اجالس داشتند 

ران را صدا نکردند و اينها هم هر قدر بيانيه صادر کردند کسی گوش نکرد و اي
ولی يک چيز . و حرف خودشان را زدند و هيچ کس هم نمی داند که چه گفتند

مسلم است که در باره ايران صحبت می کردند که چطور سهم او را از دريای 
 از جمله روسيه . خزر بخورند

 بازی دارند می کنند که طرحهايشان را جلو چون اينها. عزيز  آقاي خامنه ای
اينها چه چيزی را نشان می دهد؟ نشان می دهد که رژيم فقط  دستگاه . برند

واليت و دستگاه سرکوب که نيست بلکه  يک حکومت است، يک کشور بزرگ 
در مجموع اينها يک تناقضاتی وجود دارد و وقتی رفسنجانی کنده شود . است

  . و اين بنظرم مسئله بسيار کليدی است. د خوردخيلی چيزها بهم خواه
فکر می کنيد .  پيشگوئی کار بسيار مشکلی استآقاي شالگوني:رحيمی 

ماحصل اين حضور مردم در صحنه امروز خيابان های کشور چه نتيجه ای 
  خواهد داشت؟

عبارت به نظر من همين االن يک نتيجه داده است و آن  :محمد رضا شالگونی
 که خود حرکت و خود اين بروز اعتراضات به اين گستردگی که از اين است

عليرغم اين تدارکات خودش را نشان داد يک چيز را قطعی می کند و آن 
عبارت از اين است که جنبش اعتراضی مردم ايران عليه نظام واليت فقيه 
. عميق تر از آن چيزي است که خيلی از ماها در محاسبات خود داريم

برانگيختگی نسل جوان ما ريشه . ردم ريشه بسيار وسيعی داردبرانگيختگی م
جزئيات  .های بسيار عميقي دارد و به اين سادگيها از بين نخواهد رفت
يک بار . حرکتهای آينده هر طوری باشد تا اينجا يک پيشروی بزرگ است

ديگر حرکت مردم نشان داد که رويارويی با واليت فقيه به اين سادگيها نيست 

بجای اينکه به حرکتهاي آينده نگاه . اين حادثه مهمی است.  روکش بکندکه ف
کنيم که چه خواهد بود به همين حرآت امروز نگاه کنيم که چه بود و چه 

يکبار ديگر آنجا ثبت شد که مردم دارند . اين حادثه مهمي است. هست
دند اعتراض می کنند و عليرغم تدارکاتشان که اين همه خودشان را آرايش دا

به نظر من حادثه بسيار بسيار مهمی است و . نتوانستند حرکت را خفه کنند
اين حادثه  واقعيتی را بيان می کند آه آينده به نفع مردم است و آينده در جهت 

ولی همانطور که شما می گوييد  بيان . عميق تر شدن حرکات مردم است
 داشته باشد و در جزئيات مشکل است مگر اينكه طرف بايد ادعای غيب گويی
  .واقع يک حرفهايی را بزند که بر هيچ مبنايی استوار نيستند

اجازه بدهيد با يکي از اين شعارها که امروز در خيابانهای : آقای رحيمی
تهران مردم بر زبان می آوردند حسن ختام ببخشيم به اين گفتگو و به 

ه من بيزارم از تفنگت را زمين بگذار ک: ميگويند. اميد گفتگو هفته آينده
  . چه در غزه چه در لبنان چه در قدس و چه در ايران -ديدار خونبار 

  .به اميد پيروزي مردم
ولی من فکر می کنم . شعار بسيار قشنگی است :محمد رضا شالگونی

که ممكن است آه  اگر واليت فقيه به خشونت هايش ادامه بدهد همين 
 شعار،حاال شعار بسيار اين. تفنگ را هم مردم در دستشان  بگيرند

  ....قشنگی است ولی ممکن است که بعدًا مردم تفنگ را در دست بگيرند
  .اميدوارم به آنجا نكشد :رحيمي

اميدواريم که به آنجا نکشد ولی متاسفانه در : محمد رضا شالگونی 
  .دست ما هم نيست

................................................. 
  خراج گرديدنداکارگر از کارگران شرکت سازه ٩٠

دچار يک زمين لرزه ٢۶/۶/٨٨پليمر کرمانشاه امروز -پتروشيمی
زه تاکنون تلفات جانی در بر نداشته اما موضعی گرديد اين زمين لر

نفر از کارگران شرکت سازه وارد ٩٠خسارات وصدماتی به زندگی 
  . شده 
نفر از کارگران اين شرکت از خوراک ،پوشاک،بهداشت وحداقل ٩٠

امکانات معيشتی ويک زندگی کارگری وپر مشقت در مقابل دستمزد 
  .اران پيوستند ناچيز بخور ونمير محروم گرديدند وبه خيل بيک

اخراج وبی کار کردن کارگران در شرايط کنونی حکم يک زلزله ی 
  .ويرانگر را برای انها دارد 

 نود نفر از ٢۶/۶/٨٨امروز " خبر تاثرآور ونفرت انگيز است
  ".کارگران شرکت سازه اخراج گرديدند 

سازمانهای کارگری ،اتحاديه ها ،دوستداران وحاميان کارگران از 
ممکن که می دانيد ومی توانيد جلو اخراج کارگران را هر طريق 

ر اين اخراجها دچار بگيريم نگذاريم زندگی کارگری آنها بر اث
 ) کاظم(  بهکيش -د . ا . ی .  ب ٢۶/۶/٨٨ .فروپاشی گردد

 
 

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: نشريه سردبير 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ی سازمانايميل روابط عموم

net.rahekargar@public  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١- ٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
 سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com/ 
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص ميشوند، الزاما " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .بيانگر مواضع سازمان نيستند
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  !رفيت جنبش مردمی را نشان دادظ تظاهراتی که
  ارژنگ بامشاد

تظاهرات ميليونی مردم در روز قدس، چه در تهران و چه در شهرهای 
بزرگ کشور، آن چنان عظيم و سازمان يافته بود که می توان آن را نقطه 

گستردگی حرکت مردمی .  عطفی در جنبش اعتراضی مردم ايران دانست
نيروهای سرکوب را غافلگير کرد و شعارهای جسورانه ی  اين روز، که 

  .جنبش را وارد فاز جديدی کرده است
 حضور ميليونی مردم در روز قدس، آن هم پس از بگير و به بندهای چند 
ماهه ی اخير، زندانی و شکنجه کردن و تجاوز در زندان ها، که همه 

فته شد، تأثير چندانی در برای مرعوب سازی جوانان و مردم به کار گر
تهديدات خامنه ای در يک هفته قبل از روز قدس .  ترساندن مردم نداشت

که در اين روز تفرقه افکنی نکنيد؛ هشدار شديدالحن سپاه پاسداران در 
 شهريور؛ تهديدات مکرر  قاضی االقضات رژيم کودتا؛ ٢۶روز پنچ شنبه 

يگر سران سرکوب و کودتا، فرمانده نيروی انتظامی؛ فرمانده سپاه؛ و د
نيز ره به جائی نبرد و جمعيت ميليونی مردم در خيابان های تهران با سر 
دادن شعارهای جسورانه که تمامأ عليه شعارهای مرسوم حکومتی بود، 

تظاهراتی چنين گسترده و توده ای  در . اين تهديدات را به هيچ گرفتند
 دارد که روحيه ی انقالبی پاسخ به تهديداتی چنين آشکار، نشان از آن

مردم، وارد فازی شده است که ديگر ترس از سرنيزه ی سرکوب در آن 
وقتی شکافته شدن سينه ی دختران و پسران جوان در . رنگ می بازد

خيابان ها، به شهادت رساندن زندانيان در زير شکنجه؛  زندان و شکنجه 
گيری های جنايت و حتی تجاوز وحشيانه ی جنسی در زندان ها؛ اعتراف 

کارانه زير شکنجه و پخش آن از صدا و سيمای کودتا؛ سازماندهی 
بيدادگاه های فرمايشی و نمايشی؛ فشار و تهديد خانواده های شهدا و 
دستگير شده گان  به طرق مختلف، نمونه هايی از هزينه های تظاهرات 

نفر در  تير بوده است و با اين حال ميليون ها ١٨ خرداد و ٢۵مردم در 
روز قدس با نشانه های مخصوص و شعارهای مستقل به خيابان ها می 
آيند، نشان می دهد که ترس، ديگر عنصر کليدی روحيه اجتماعی مردم 

وقتی ترس عنصر کليدی روحيه اجتماعی نباشد، آن وقت توپ، .  نيست
اين اولين درسی است که . تانک، شکنجه؛ تجاوز، بسيجی، ديگر اثر ندارد

  . وان از تظاهرات روز قدس گرفتمی ت
 خرداد، ٢۵مقايسه ی شعارهای مردم در روز قدس و تظاهرات ميليونی 

نشان می دهد که مردم به سرعت برق و باد به سوی خواست های واقعی 
 خرداد، تالش کامأل هوشيارانه ٢۵اگر در تظاهرات . خود در حرکت هستند

راض به تقلب انتخاباتی فراتر ای انجام گرفت که شعارها از محدوده ی اعت
کيد بر جدائی دين از دولت  نرود، اکنون شعارها به نفی واليت فقيه و تا

حمايت های آشکار مردم از روحانيون مخالف ولی فقيه، و . رسيده است
ننگ و نفرت نثار ولی فقيه کردن، به مسخره گرفتن رئيس دولت کودتا و 
يا رئيس شورای نگهبان، نشان می دهد که  تظاهرات مردم آگاهانه ستون 

وبی دريافته اند که دستگاه مردم به خ. واليت فقيه را نشانه گرفته است
حمايت شتابزده ولی فقيه از کودتای . واليت دررأس کودتا قراردارد

انتخاباتی و پذيرش تمامی هزينه های آن و تمام قد در مقابل مردم 
ايستادن، مردم را نيز به تمام قد ايستادن در برابر ولی فقيه و ارگان های 

 آن جا شعارهايی عليه درست است که اينجا و. سرکوبش کشانده است
کليت نظام داده شده است، اما شعارهای ضد واليت فقيه به شعارهای توده 

اين امری است که نامه ی سرگشاده ی . ای تظاهرات روز قدس تبديل شد
احمد توکلی نيز به آن آشکارا اعتراف و نسبت به آن ابراز نگرانی شديد 

. ابر اين روند بايستندکرده است و از موسوی و خاتمی خواسته  در بر
توکلی و هم فکرانش نيک می دانند که در هم شکسته شدن خيمه ی 

آن ها نمی . واليت فقيه، ارکان جمهوری اسالمی را در هم خواهد شکست
 آرای مردم را به هيچ می گرفتند و ٨٨ خرداد٢٢دانستند زمانی که در 

،  بايد حکومت اسالمی شان را به جای جمهوری اسالمی می نشاندند
از اين روست که تظاهرات روز قدس، . منتظر واکنش مردم نيز می بودند

گام بزرگ مردم به سوی نفی واليت فقيه و در هم شکستن خيمه اصلی 
  .اين دومين درس تظاهرات روز قدس بود. جمهوری اسالمی است

گسترده گی تظاهرات و تاکتيک پراکنده کردن نيروی سرکوب، که از سوی 
دگان به کار گرفته شد، عمأل نيروی سرکوب را تا حدودی تظاهرکنن

عظمت حرکت مردم به حدی بود که در شرايطی که تمامی . غافلگير کرد
دستگاه های سرکوب در آماده باش کامل به سر می بردند و در تمامی 
يک ماه گذشته که از قصد مردم برای حضور اعتراضی در روز قدس خبر 

رده بودند و حتی از ديگر شهرها نيز نيرو به داشتند، خود را آماده ک
تهران آورده بودند، عمأل در مقابل حرکت مردم در تهران و شهرهای 

اخبار تاکنونی نشان می دهد که در اين تظاهرات به . بزرگ، آشمز شدند

سوی کسی تيراندازی نشده است و دستگيری های انجام گرفته نيز به 
 تن ٢٠٠چند خبر از دستگيری حداقل هر . صورت گسترده ای نبوده است

در اين جا . از مردم  تاکنون از سوی سايت های خبری اعالم شده است
بايد توجه داشت که هر چند عنصر غافلگيری از قدرت و عظمت حضور 
مردمی می تواند عامل مهمی در تاکتيک سرکوب نيروهای سرکوبگر 

ب هنوز دستگاهی باشد، اما نبايد از نظر دور داشت که دستگاه سرکو
از اين رو بايد دريافت که تاکتيک سرکوب . جهنمی و دست نخورده است
تاکتيک .  تير چه تفاوت هايی داشته است١٨روز قدس با تاکتيک سرکوب 

 تير که عمدتأ توسط فرماندهی نيروی انتظامی و دادستانی ١٨سرکوب 
د که در تهران به رهبری قاضی مرتضوی انجام گرفت،  همان تاکتيکی بو

در مورد قربانيان " ارتقاء امنيت اجتماعی" چند  سال گذشته  تحت عنوان
و لگدمال شده گان جامعه در کهريزک بيشرمانه روا داشته و برای چنين 

به همين دليل بود که بازداشتگاه کهريزک و . روزهايی تمرين کرده بودند
کنجه به قصد ش. يا بازداشتگاه مرکزی بسيج در آن نقش اصلی را داشتند

کشت و تجاوزات جنسی ضد بشری، مهمترين عنصر اين سياست سرکوب 
اما اين سياست با . است که بر مرعوب سازی درازمدت استوار بود

چهره کريه جمهوری اسالمی در برابر . شکست مفتضحانه ای روبرو شد
چشمان حيرت زده مردم منطقه و جهان، نمايانده شد؛ اعتراضات 

ف را برانگيخت؛ شکاف و اختالف را به ميان حکومتيان روحانيون مختل
کار به جائی رسيد که ولی فقيه به عنوان فرمانده سرکوب ضربتی و . برد

خشن، دستور تعطيل بازداشتگاه کهريزک را صادر کرد و بر مجازات 
شکست مفتضحانه ی سرکوب خشن و ضربتی، باعث . عامالن تاکيد نمود

ژيم، به سوی سرکوب هدفمند و با بار شده است که سياست سرکوب ر
نظريه پردازان سرکوب دولت کودتا، نيک می . تبليغی حداقلی تغيير کند

 تير عمل کنند؛ ثانيأـ ١٨دانستند که اوألـ ديگر نمی توانستند همانند 
سرکوب خشن و خونين در روز قدس، که نگاه مسلمانان جهان و مردم 

ست، رسوائی دولت اسالمی را سراسر گيتی به  سوی آن دوخته شده ا
از اين رو تالش کردند که تا  حد ممکن، . بيش از پيش گسترده خواهد کرد

اما سازماندهی حمالت اوباشان . از سرکوب خشن و چشمگير پرهيز کنند
سازمان يافته حزب اللهی به موسوی و خاتمی و کروبی و يا دستگيری 

نيون معترض، نشان می فعالين دانشجويی و يا جوانان نزديک به روحا
از اين رو نبايد . دهد که سرکوب با برنامه ريزی روشنی دنبال می شود

تاکتيک جديد سرکوب را به حساب ناتوانی کامل دستگاه سرکوب در 
زيرا چنين ارزيابی ای، جنبش انقالبی را . بکارگيری زور عريان تلقی کرد

 که دستگاه جهنمی نبايد از ياد برد. با خطرات جدی روبرو خواهد ساخت
سرکوب که تا حد زيادی تصفيه شده است و تمامأ در خدمت دستگاه 
واليت است، هنوز ظرفيت بسياری در بکارگيری جنايت های ضد بشری 

  .اين سومين درس تظاهرات روز قدس بود. دارد
تظاهرات مردم سراسر کشور در روز قدس، هر چند رهبران کودتا را 

 نشانه های عقب نشنيی آشکار در آن ها ديده نمی غافلگير کرد، اما هنوز
شکست کودتاچيان در روز قدس آنچنان عظيم بود که رهبر کودتا، . شود

در سخنرانی عيد فطر خود اصأل به روی خود نياورد که ميليون ها تن از 
مردم در خيابان های تهران و شهرستان ها عليه او و همدستانش شعار 

سياست . ات سرکوبگرانه شان را به هم ريخته اندداده اند و تمامی تدارک
، از سوی ولی فقيه از "خود را به آن راه زدن"و " انشااهللا گربه است"

آن رو اتخاذ شده که کودتاچيان بر اين امر واقف هستند راه عقب نشينی 
آن ها هنوز بر اين توهمند که می توانند جنبش مردم را به . ندارند

دامات مختلف آن ها در طول ماه رمضان، برای اق. فرسايش دچار کنند
جلوگيری از تجمعات مذهبی مانند مراسم شب احياء، يا مراسم سالگرد 
مرگ طالقانی، يا بردن نماز عيد فطر از مصلی به دانشگاه تهران، 

زيرا تظاهرات عظيم روز . نتوانست باعث فرسايش اراده مردمی شود
با اين حال سياست مقاومت و ادامه . قدس همه ی آن رشته ها را پنبه کرد

جلو کشيدن عيد فطر و دهن . راه کودتا، هم چنان با جديت دنبال می شود
کجی آشکار به مراجع تقليد که  اکثريت آن ها روز دوشنبه را عيد فطر 

اين . اعالم کردند، يک اقدام سياسی از سوی دستگاه واليت کودتائی بود
مردم را غافلگير کرده و امکان اقدام سياسی از يک سو تالش کرد 

سازماندهی برای اقدامات روز عيد فطر را از آن ها بگيرد و از سوی 
ديگر آشکارا به مراجع تقليد حالی کرد که  تصميم گير اصلی در مملکت 
امام زمان، ولی فقيه است که تصميم خود را با اتکا به رسانه های دولتی 

. ل دوشنبه را نيز پس می گيردبا قاطعيت به پيش می برد و حتی تعطي
سخنان رهبر کودتا در نماز عيد فطر نيز حکايت از ادامه همان راه 

او در اين سخنان با پر روئی تمام از مخالفين درونی خود . تاکنونی دارد
از اعترافات مشمئزکننده تلويزيونی . خواست در اين روز عيد توبه کنند

افشاگری ها . رعی نافذ دانسترسمأ دفاع کرد و آن ها را در احکام ش
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عليه جنايات رژيم را گناه کبيره دانست و به اين ترتيب راه برای سرکوب 
هر چند او در اين سخن رانی اعترافات افراد .افشا کنندگان هموار ساخت

عليه ديگران  را نافذ و قابل ارائه به دادگاه ندانست، و شايد اين را بتوان 
 کرد اما،  مقاومت سرسختانه رهبر کودتا و يک عقب نشنيی تاکتيکی تلقی

کودتاچيان، و تاکيدشان بر تداوم راه  تاکنونی، نشان می دهد که مردم بايد 
با قدرت و سازماندهی مستحکم تری خود را برای روياروئی های جدی تر 

اين چهارمين . دوره ی درگيری های جديد آغاز شده است. آماده سازند
  .ستدرس تظاهرات روز قدس ا

دستگاه های تبليغاتی کودتا، و رسانه های مزدور ولی فقيه، در اين چند 
روز تالش گسترده ای به کار برده اند که تظاهرات ميليونی و شکوهمند 

آن ها بر اين نظرند که . مردم را به سازماندهی از خارج منتسب کنند
ين آن ها می خواهند چن. شعارها و خط حرکت از خارج ديکته شده است

القاء کنند که ابزارهای تبليغاتی مدرن، نقش اساسی در سازماندهی مردم 
اين تالش مذبوحانه نمی خواهد دريابد که سازماندهی حرکت .  داشته اند

هر کس که . هايی چنين عظيم و چنين منظم، از راه دور امکان پذير نيست
 از چنين توهم کودکانه ای داشته باشد، نشان می دهد که هيچ تصوری

آن چه تظاهرات ميليونی مردم را . سازماندهی يک اقدام جمعی ندارد
سازماندهی می کند نه چند امکان تبليغی مدرن که در ايران با محدوديت 
های گسترده ای روبريند، بلکه کادرهای فعال و جوانی است که از جان 
 مايه می گذارند و با تکيه بر شيوه های متنوع، برای سازماندهی و هم

از همين روست که دستگاه . آهنگی حرکت های ميليون تالش می کنند
سرکوب تمرکز خود را چه در جنبش دانشجويی؛ چه در جنبش زنان؛ چه 
در جنبش جوانان؛ چه در ميان جريانات سياسی، و چه در بيوت 
روحانيون طراز اول،  روی دستگيری فعالين متمرکز کرده است تا از اين 

. نيابی را هر چه بيشتر فلج سازد و از کار بياندازدطريق امکان سازما
پس تالش برای حفظ کادرهای فعال سازمانگر و تلفيق کار علنی با مخفی 
و تدارک عنصر جايگزينی برای تداوم حرکت های مردمی، يکی از اصلی 
ترين کارهايی است  که برای ادامه کاری جنبش اعتراضی، نياز مبرم به 

  .اين پنجمين درس تظاهرات روز قدس است .آن احساس می شود
حال که صف آرائی کودتاچيان در برابر جنبش مردم به تدريج پيچيده تر 
می شود و جنبش اعتراضی مردم نيز ظرفيت باالی خود را نشان داده 

برای تدارک رويارويی بزرگ و سرنوشت ساز، بايد که  عناصر . است
سازماندهی . نظر قرار دادتداوم و استحکام جنبش را با دقت مورد 

تظاهرات ميليونی مردم و استفاده از هر امکانی که می توان از آن برای 
اعالم نارضايتی و ضربه زدن به دولت کودتا و دستگاه واليت از آن 
استفاده کرد، نياز به سازمانيابی مستحکمی دارد که ريشه در اعماق 

روی سازمانيابی اقشار و از اين روست که بيش از پيش بايد . داشته باشد
سازمانيابی کارگران در . گروه های مختلف اجتماعی تمرکز داشت

واحدهای توليدی و خدماتی و ايجاد تشکل های رشته ای ، منطقه ای  و 
تشکل های . سراسری بايد بيش از گذشته در دستور کار قرار گيرد

مختلف گوناگون دانشجويی و ارتباط تنگاتنگ تشکل های دانشگاه های 
در آستانه ی سال تحصيلی جديد و ارتباط با تشکل های معلمان و تشکل 
. های دانش آموزی، امری است که از اهميت ويژه ای برخوردار است

تشکل ها و محافل زنان، مادران داغدار، خانواده های  زندانيان سياسی، 
خانواده های شکنجه شدگان؛  و ديگر تشکل های طرفدار صلح و حقوق 

ر و همکاری و هم ياری آن ها با تشکل های صنفی، اجتماعی و بش
سياسی، می تواند جنبش انقالبی مردم را از ريشه های مستحکمی 

برای آن که جنبش مردمی عرصه ی موج سواری مشتی . برخوردار سازد
فرصت طلب قرار نگيرد، و در فردای پيشرفت جنبش، از بنيان های 

 بايد روی سازمانيابی اين جنبش در مستحکم مردمی برخوردار باشد،
  .اعماق جامعه با تمام قوا تالش کرد

 و اين مهمترين درس تظاهرات روز قدس و اعتراضات چند ماهه ی اخير 
  ٢٠٠٩ سپتامبر ٢١ ـ ١٣٨٨ شهريور٣٠ .است

…………………………………...  
  دانش آموزان و معلمان ميهنماندانش آموزان و معلمان ميهنمان

  سراسري جامعۀ فرهنگي و کارگريبا مشارکت فعال در اعتصاب
 و تداوم حضور در صحنۀ رويدادهاي سازندۀ ميهنمان،  
%جاي جاي سرزمينمان را به رأي خود منقوش مي سازند  

  ياد قربانيان شکنجه، تجاوز و قتلبا گرامي داشت 
  قيام خلق عليه سه دهه ظلم و جنايت و فساد 

   در ايرانحکومت اسالمي 
  ١٣٨٨شهريور٢٨

  معلمان ايرانکانون 

ه جويانه جامعه ه جويانه جامعه ززتداوم تپش های مبارتداوم تپش های مبار
  !! واليت فقيه واليت فقيهو آغار پايان کار رژيمو آغار پايان کار رژيم
  احمد نوين

  
  تاکتيکا توسل بهودتا اميدوارند که بخامنه ای و دولت ک علی"

، از جانبی، با ريزش از اصالح طلبان دولتی و جذب اين نمد مالی
نيروها توسط حاکميت، بتوانند به توان خويش بيفزايند و از جانب 
ديگر با نا اميد کردن مردم از ادامه مبارزه برای سرنگونی رژيم، 

ا تا رژيم با دست ُپر ب. توده های ناراضی را به بی عملی بکشانند
  ."دول غربی بر اختالفات فی مابين، به چانه زنی بنشيند

در اخير رياست جمهوری در ايران، " انتخابات"پس از تقلبات گسترده در 
شاهد فراز و نشيب های  متعدد اجتماعی در ايران و  ،طول سه ماهۀ گذشته

  .بويژه در تهران بوده ايم
،  برعليه "انتخابات " تظاهرات پرشکوه ميليونی مردم بر عليه تقلبات در

خفقان فزاينده ای که که بيش از گذشته حلقوم مردم آزاديخواه را ميفشارد 
 بر  فريادهای مرگبهمراه  ،عليه تداوم واليت خونبار علی خامنه ایبر، 

  .دنسراسری ميشو ... و ،ديکتاتو
هر پنج روز يک ( ت متعدد کارگران ا در کنار اين اوضاع، تداوم اعتصاب

نيز خاطر نشان ميکند ُپر توان ترين قدرت بالقوه جامعه نيز،  ) اعتصاب
، بلکه آگاه است که در حوزه توليد نيز  به مبارزات عمومی توجه نداردفقط

 درتحرکات خود آنان و جلب همبستگی عمومی است که ميتواند تنها تداوم 
   .، اثرات ملموس بگذارد وضعيت زندگيشانبهبود

عکس العمل های ضد بشری رژيم و  اومت مردم، مبارزه و مقدر مقابل
بگلوله بستن جوانان، دستگيری، شکنجه و حتی در مواردی تجاوز جنسی 
به دختران و پسران جوان، برپائی بيدادگاههای فاشيستی بر عليه مخالفان 
سرشناس اصالح طلب رژيم و وادار کردن متهمان به پذيرش اتهاماتی که 

نيز توجه افکار عمومی را   اندان تحميل نموده به متهم آنها رابازجويان
  .بخود جلب نموده است

 خوابگاه  تظاهر کنندگان ضد دولتی، حمله مزدوران رنگارنگ رژيم به
 عليهدانشجويان و تهديدات مکرر علی خامنه ای و ديگر عمله و اکره او 

دستگيری فرزندان و يا نوه های رهبران سرشناس جناح مردم  مبارز، 
 هر چند که نشان ميدهد دستگاه بگير و ببند رژيم ... و  دولتمخالف

 نتوانسته جمهوری اسالمی همچنان به سرکوب ها ادامه خواهد داد، اما ،
 مبارزه و مقاومت .است مردم را از تداوم مبارزه شان نا اميد و منفعل نمايد

مردم، آنچنان تُاثير بخش بوده است که حتی برخی از عناصر سرشناس 
حانيت و روشنفکران دينی را نيز وادار نموده است که علنًا به موضع رو

  اين ها نشانه های ديگری.گيری در جهت مخالف منافع ولی فقيه بپردازند
  .   عالئم انزوای بيش از پيش رژيم استاز

  تيغ تيز مزدوران رژيم و تهديدات مکرر؛اين همه نشان ميدهد که ديگر
 سپاه  ُکل رئيس مجلس اسالمی، فرماندهیرهبر نظام، رئيس قوه قضائ

.... پاسداران، مزدوران قلم بدست ولی فقيه نظير مدير روزنامه کيهان و 
ديگر قادر نيست که آرامش گورستانی مورد نظر واليت فقيه را بر جامعه 

   .حکمفرما نمايد
 معاون رئيس  سردار جزايری،نظير  شايد بهمين دالئل است که افرادی 

، تالش مينمايند که نعل وارونه بزنند و مدعی نيروهای مسلحستاد کل 
 امروز ...برخالف ادعای آنان، بحرانی نيست اوضاع کشور " ؛ کهميشوند 

وزير تالش هائی که يادآور سخنان  ". .شرايط ايران کامًال عادی است
 در جهت صدام حسين در مراحل سقوط رژيم فاشيستی عراقاطالع رسانی 
  .دن اوضاع بودعادی نشان دا

در آخرين ماههای  اين است که، اين نعل وارونه زدناز ديگر تشابهات
  نيز برای اينکهازهاریدوران سلطنت محمد رضا شاه، نخست وزير او 



 9

 به ديگران تلقين کند که بر اوضاع مخالفت گسترده مردم را ناديده بگيرد و
 به تحرکات گفت که گزارشات مربوطميمسلط است و جای نگرانی نيست، 
 .ی ها گزارش ميدهند غير واقعی استمردم واقعيت ندارد انچه خبرگزار

: پاسخ مردم به او اين بود .  استصوتی   نوار،گفت که آن گزارشاتمي
ندين ماه بعد، رژيم شاه سقوط چ ".. ديوانه، نوار که پا نداره ازهاری"

  ! کرد
ت گسترده مردم از محمود احمدی نژاد نيز برای نفی وجود مخالفت و نفر

، ." ک هستند خس و خاشااينها"، گفت ؛ گانی اش دزمامداری دولت پا
خس و خاشاک توئی، " ؛ پاسخ مردم به او و  دولت پادگانی اش اين بود

 رژيم !ين تشابهات عبرت انگيز استا ياد آوری ". !دشمن اين خاک توئی
شايد هم بهمين . جمهوری اسالمی هرگز چنين زبون و در انزوا نبوده است

 باستثناء حلقه بسيار محدود خودی -دليل است که در اين تنهائی بی فرجام
 همانند علی . بی مهابا همه را دشمن ميبيند–های حامی دستگاه واليت 

تبانی و صرف پول های گزاف و سياست " در هر حرکتی خامنه ای
 هر جنبده  را ميبيند وخود را ناگزير ميبيند که"مزورانۀ کشورهای غربی

 لذا در هر. ای را در صحنه اجتماع، بقصد نابودی مورد حمله قرار دهد
ورطۀ تنهائی و انزوای  در مقابل مردم، بيش از پيش به عکس العمل شان

  . مرگ نزديک ميگردند
اغتشاش " پس از اشاره به اينکه رئيس قوه قضائيهآيت اهللا الريجانی 

پذيرد که  می ازمردم،" لجوئید" برای را سر جايشان مينشاند،" گران
! و قول ميدهد." ی در برخورد با مردم انجام شده استيافراط و تفريط ها"

تالش های ابلهانه ای که ديگر . که به تخلف خاطيان رسيدگی خواهد شد
کسی را نميفريبد، اما ، عالئمی از عدم يکپارچه گی در ميان دستگاه واليت 

 يادآور امری که. ايش ميگذاردبه معرض نمو اعوان و انصارش را 
اشارات محمد رضا شاه در دوران پايانی سلطنت اش، به مقاومت اش در 

بوقوع پيوسته  که بود" تخلفاتی"و رسيدگی به " اغتشاش گران  "مقابل 
   !.بود

اين دو گانگی در تصوير نتيجه ای که در اينجا ميتوان گرفت اينست که 
از اين دارد که در  نشان ،ميتکردن اوضاع توسط صاحب منصبان حاک

چگونگی مقابله با جنبش آزاديخواهانه مردم توسط صاحب منصبان رژيم، 
ج و يگانگی حکومت در مقابله با م لذااختالالت جدی بوجود آمده است و

  .  جدی شده استتفزاينده اعتراضات و مقاومت مردم نيز دچار اختالال
 اخير، وقايع سه ماههشان در   با دخالت با شکوهممردواقعيت اينست که 

نتيجه اين عمل .  درهم شکسته اند،قدر قدرتی رژيم در ذهنيت جامعه را
، به انواع و اقسام عالئم آغاز پايان کار رژيم واليت فقيهمردم  اينست که 

  :ر سر هر کوی و برزنی فرياد ميشود مختلف، ب
رژيم جمهوری آيت اهللا حسينعلی منتظری که خود در آغاز قدرت گيری  -* 

 به بهای واليت فقيه را ارائه داده بود و سپس" تئوری"اسالمی ايران، 
 از مقام وليعهدی خمينی جالد، در مقابل کشتار زندانيان سياسی در  يدخلع

، از وحشت برباد کرده و بهای آنرا نيز پرداخته بود سکوت ن١٣۶٧سال 
ه ای ضمن ابراز  باورهای دينی مردم، اخيرًا با انتشار نام همهرفتن

از ) که آنرا واليت نظامی ناميده است( شرمندگی از حکومت واليت فقيه 
سته است که ديگر در مقابل توحش رژيم امراجع و حوزه های علميه خو

خود او نيز به وضوح از مراجع و علما خواسته است که با   .سکوت نکنند
رابطه با  بعالو در .مهدی کروبی و ميرحسين موسوی همکاری بکنند

  اعالم موضع نموده است که ؛،وضعيت موجود در جمهوری اسالمی ايران
ردم می رود احساس شرمندگی به خاطر ستم هايی که تحت اين نام به م"

 "..می کند
 ماده ای، بواقع نشان داه ١١با نتشار بيانيه ای ميرحسين موسوی  -* 

از نقش ملکه است که در نظامی مورد تائيد او، نقش ولی فقيد، همطر
امری که در رابطه با اصالح . انگستان در نظام سلطنتی انگلستان است

 امری غير معمول نيست، اما، از نظر ولی فقيه با ،نظامطلبی او در اين 
  . بيان کفر استِ ، مصداِق" خدای گونه اش" اختيارات 

ی مهدی کروبی با انتشار نامه ای ديگر و تاکيد مجدد بر افشاگری های قبل
ش در رابطه با تجاوزات جنسی در زندان های جمهوری اسالمی و ابراز ا

 تداوم مقاومت اش، به واقع عالئم  اعالمنوعی نا اميدی از نظام و
امری که در دستگاه واليت . به مردم را از خود بروز ميدهد" پناهندگی"

 معنای ديگری جز درهم شکستن بخش های ديگری از ،علی خامنه ای
بنظر . ضعيف نظام واليت فقيه نداردتو "   دو باِلِ  انقالب اسالمی"يکی از 

شانه رفته نميرسد که اين بار مهدی کروبی تقدس نظام واليت فقيه را، 
سوال بردن زير  "رئيس قوه قضائيه،آيت اهللا الريجانی امری که  . است

ر د "دهد که متخلفين بايد بدانند که يه مد و وع.ناميده است"  اصل نظام
  .".هر جايگاهی که هستند بدانند دستگاه قضائی ساکت نمی ماند

محمد دستغيب، مرجع تقليد ساکن شيراز، نسبت به  اهللا سيد علي آيت -* 
کروبی شايعات منتشر شده در خصوص احتمال دستگيری موسوی و 

 و تاکيد ...  خواند "اشتباهی غير قابل جبران" هشدار داد و چنين کاری را 
 سوء پيامدهاى" لب،  که دستگيری اين دو رهبر اصالح طه استکرد

د در ها نباي نظامى"  او اخطار کرد که . ."بسيارى به همراه خواهد داشت
    ".امور سياسى آشور دخالت آنند

بار کار  شان و وضعيت اسفه به تشديد نارضايتی هايتوجبا   مردم نيز-* 
مقاومت و  . را ميباشندرا دا ،جاری بالقوه ای انفیآمادگو زندگيشان 

 تا درهم کوبيدن  جنبش در طول سه ماهۀ گذشته، ظرفيت بالفعل آنرامبارزه
   . محتمل مينمايدولی فقيه و دولت کودتا را

 شهريور، بدعوت علی ٢٣بنابر گزارشات منتشر شده عصر روز دوشنبه 
الريجانی رئيس مجلس، مهدی کروبی با الريجانی جلسه مشترکی با حضور 

خبرنگار رويداد .   داشته انداز اعضای فراکسيون اقليت یت اهللا عليخانقدر
رئيس «نوشته است که يک منبع آگاه در مجلس به او اطالع داه است که  

ن الريجانی با آقای کروبی ديدار داشته و در آمجلس به دستور خامنه ای 
بيش از سه ساعت به طول  و اين جلسه ».حامل پيام رهبر بوده است

اميدوارم شما همچون " و کروبی به رئس مجلس گفته است. ه استنجاميدا
  ....."تان را به دنيا نفروشيد  دين،برادرتان
 در مورد چگونگی برگزاری مراسم ه علی خامنه ای پيام ولی فقي الريجانی

ه درمالقاتی با مهدی کروبی در مجلس، با او در ميان گذاشت روز قدس را
از اينکه رشته اوضاع از دستشان بدر رود و مردم  طرف وطبعًا هرد. است

  .گيرند، نگرانند ابتکار عمل نهائی را بدست ،ی طلبآزاديخواه و برابر
زيرا خشم نهفته مردم آنچنان ُپر قدرت است که اگر در صفوف مستقل 

 کاناليزه شود، ديگر اين پايه های قدرت علی خامنه ای نيست که یمردم
 سراسری  سازماندهی واين صفوف در صورت. درهم ريخته خواهد شد

 ميتوانند بساط رژيم جهل و   دست داشتن ابتکار عمل،ر شدن، پيگيری و د
 فراموش نکنيم که مهدی .جنايت جمهوری اسالمی ايران را درهم بکوبند

بازرگان پس از سقوط رژيم شاه و تالش های او برای مهار نمودن مردمی 
بفرمان دولت موقت بسپارند، آن بيان که حاضر نبودند به آسانی سر 

  .".ما تقاضای باران نموده بوديم، اما، سيل آمد: "را ادا کرد" تاريخی"
 بشيوه م  تداوم صف آرائی مزدوران دستگاه واليت در مقابل مردمآيا عد
در صفوف گی  در رابطه با احتمال خطر تجزيه و دو دست نزديک،گذشتۀ

؟ آيا  عدم  تداوم صف آرائی ها بشيوه  استدستگاه واليت و دولت کودتا
گذشته نزديک، در پی مذاکرات کروبی و الريجانی و مطرح شدن نقطه 

ز توافقات قبل از  اینظرات ولی فقيه، اتخاذ شده است؟ آيا کاريکاتور
 مابين سرکردگان ارتش -شورا و تاسوعا در رژيم  شاه آخرين تظاهرات عا

 در مذاکرات کروبی و –شاه شاه و عناصری سرشناس از مخالفان 
الريجانی مطرح و بطور ضمنی مورد توافق قرار گرفته است؟ اين ها 

  . را می طلبدیسئواالتی است که در آينده پاسخ های واقعی تر
 که - حاکميت و چه اصالح طلبان دولتی  هر دو جناح متخاصم، چهطبعًا 

 مايلند که ،ممکن است تا آنجا که -بزوربه اپوزيسيون رانده شده اند
،  طلبزاديخواه و برابریال بميدان آمدن صفوف مستقل مردم آازاحتم

 در دوران اسبق  حاکم شرع( خلخالیصادق سالم  حجت اال. فاصله بگيرند
که در اواخر عمر اصالح طلب شده بود و درگير با ) حيات روح اهللا خمينی 

احبه های جناح محافظه کار آن زمان رژيم بود، در يکی از آخرين مص
راديوی اش، در پاسخ به اين سئوال که اگر مردم راسًا قدرت را در دست 

 حکومتيان چه خواهند کرد، با خنده و در کمال صداقت پاسخ وبگيرند با او 
 اين اجازه را نداده بود که  به اوزيرا که سير حوادث در ايران،! اعدام: داد 

  . شود" پناهنده"دم همانند آقايان ميرحسين موسوی و کروبی به مر
گذشته از اينکه الريجانی و کروبی در چه زمينه هائی به توافق رسيده اند 

از جمله سر ندادن شعار مرگ بر خامنه ای و شکستن قداست واليت فقيه ( 
 ولی فقيه و احمدی توجه به غير قابل اعتماد بودن ، اما ، با  ) ... و يا ؟

ه به خشم در گلو نهفته توده ها نژاد، از يک طرف و از طرف ديگر توج
 که سايت موج سبز آنرا ابالغ نمودلگدمال شده، کروبی موضعی را 

اصالح طلبان با حضور در راهپيمايی روز  ؛ ه استبدينگونه فرموله کرد
سياست صيهونيست وار سرکوب، اشغالگری و اختناق را با "قدس، 

  ." دستهای حتی خالی از سنگ، محکوم خواهند کرد
 در در مقايسه با سرکوب های اخير، ،"روز قدس " شهريور٢٧در 

با .  استتشخيص هائی قابل  تفاوت، با مردمسرکوب نيروهای  برخورد
 شهريور را نيز به روز مخالفت ٢٧وجود آنکه حاکميت آگاه بود که مردم 
 الاقل (ز جانيان تک تيرانداز حاکميت و مبارزه با رژيم تبديل خواهند ،اما ،ا

  . شده است اثری ديده ن )بر فراز ساختمانهای مسير راهه ای علنی بگون
 ، بطور منظم لباس شخصی ها و نيروهای بسيجدر طول سه ماهۀ گذشته ، 

، حمله های مردم معترضو سازمان داده شده با باتوم، چاقو و طپانچه به 
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صد و بنابر آماری چند ( و درموارد متعدد چندين ده نفر  اندوحشيانه نموده
  .ه اند رهسپار گورستانها نمود يا و اندکشانده خاک و خون را به) نفر 
برای خشونت های ضد علنی با سازماندهی گسترده   نيروهای بسيجاما

هر چند گروه هائی . بشری و برای قتل  تظاهر کنندگان، فعال مايشاء نبودند
نابر ب   از جمله.در صحنه حاضر بودند درگيری نقاطی جهت دراز آنان 
ای که مردم برای  در ميان حلقه"مهدی کروبی  ،پارلمان نيوزگزارش 

  اما.در محل حاضر شد" جلوگيری از هرگونه تعرضی به دور او زده بودند
 خبر داد کهايرنا  .کروبی ناچار شد که مدتی بعد صحنه را ترک نمايد

وارد  چهار راه ولی عصر تهران به در ساعت دوازده ميرحسين موسوی
در حالی که دوران حاکميت، ، پس از هجوم تعدادی از مز اواما.  استشد

مجبور شد محل راهپيمايي آنان قرار گرفته بود،  مورد هجوم اشاتومبيل 
  اطالع داد که، سايت فراکسيون اقليت مجلسزرلمان نيوپا.  نمايدرا ترک

مه مزدران حاکميت کنترل عماحمله  با ه در اين روز در مواجهمحمد خاتمی
 اين منبع خبری نوشته است که حمله اين عده .است  دادهاش را از دست

 با ابتدا با واکنش افرادی که در اطراف آقای خاتمی حضور داشتند و سپس
 پليس ضد شورش مواجه شد و پس از آن آقای خاتمی راهپيمايی  واکنش

   .را ترک کرد
 مردم مبارز به ، بسياری از نقاط تهران در،"روز قدس" شهريور٢٧

 و نفرتخيابان ها آمده بودند تا با استفاده از موقعيت بدست آمده، 
 را به اطالع سرکوب ها، دولت احمدی نژاد و ولی فقيه انزجارشان  از

 تقاطع خيابان  تهران،در بلوار کشاورزاز جمله . افکار عمومی برسانند
وفه نيستيم علی تنها  اهل کما“ طرفداران ولی فقيه  شعار ميدادند آميراباد
ما اهل کوفه نيستيم پشت يزيد  "مردم در مقابل شعار ميداندو  "بماند

  ".مرگ بر ديکتاتور"   ،" .بايستيم
وب رژيم بر فراز سر کهرازچند گاهی نيز که هلی کوپتر های نيروهای سر

 هلی ، مردم با بلند کردن مشت هايشان بطرف آسمانمود ودم پرواز مينمر
ای رهبر کودتا اين  "و ميکردند و يا شعار ميدادندموران آنرا ُهکوپتر و ما

 صدا و سيمای ما، " ، "  قيامه خرين پيامه، جنبش سبز ايران آماده یآ
   ".ستباعث ننگ ما

 سر" مرگ بر ديکتاتور"ار حوالی ميدان ولی عصر تهران شعمردم در
حضور  و طرفداران محمود احمدی نژاد هم که در همين مکان ميدادند

  .می گفتند" مرگ بر اسرائيل"و " مرگ بر آمريکا"داشتند، 
ده ها هزار "در اين راهپيمايی را تعداد مخالفان دولت خبرگزاری فرانسه 

عصر طرفداران هر دو سو  در ميدان ولی" گزارش کرده و نوشته " نفر
 شهريور ٢٧ بنابر تجربه، تعداد مخالفان دولت در تظاهر "..حضور داشتند

  اند بسيار بيشتر از اين ها باشدميتو
  ازبنابر اطالعاتی که  شهريور٢٧ روز جمعه از جمله مسائل قابل توجه در

 مخالفان دولت و رژيم جمهوری  راهپيمايی اين است کهايران مخابره شده 
 بنابر گزارشات .ه است تنها منحصر به تهران نبود ايران،اسالمی

 نفر از مردم معترض در هزار دههاز در اين روخبرگزاری های بين المللی
، اهواز، مشهد، تبريز، کرمانشاه و شيراز نظير  نيزشهرهای ديگر ايران

 و حاکميت  انزجار خويش را از تداوم سرکوب، بخيابان ها آمدند و اصفهان
  . به معرض نمايش گذاردنددولت کودتا،
ه ش ميکرد اين تظاهرات ها، نيروهای انتظامی رژيم مذبوحانه تالدر تمامی

و  معترض ند که با ايجاد صحنه های وحشت، موفق به متفرق کردن مردما
 شده اند موفق  مردم معترضراندن آنان از صحنه شوند،  که در تمامی آنها

بنابر گزارشات .  صحنه را ترک ننمايند،با ايجاد انسجام در صفوف خويش
 توسط  تهران  نفر از مردم معترض٣۵خبرگزاری های بين المللی بيش از 

 در مورد دستگيری .نيروهای انتظامی دستگير و روانه بازداشتگاهها شدند
 از تعدا .ها منابع ديگر خبر از دستگيری تعداد زيادتری را گزارش کرده اند

 .دستگير شدگان در شهرستانها هنوز خبری مخابره نشده است
 ،" روز قدس" در خشونت های همانگونه که در سطور فوق اشاره شد

نده کردن و کاعمدتا ناجا ابتکار عمل ايجاد اغتشاش، پربنظر ميرسيد که 
سرکوب را بعهده داشته اند و نيروهای بسيج و لباس شخص ها،عمدتا 
بعنوان نيروهای ذخيره در کنار صحنه های سرکوب، درانتظار بودند تا در 

 به نسبت گذشته،  را مرتکب شوند، اما،ديگریصورت ضرورت، جنايات 
   .نده اکمتر ميدان دار بود

ميت و اصالح طلبان گذشته از اينکه تخاصمات و مذاکرات فی مابين حاک
 علنی و يا تنها در اظهار  مخفی، مستقيم،. چگونه بوده استدولتی تا کنون

 و ارائه طريق ها بوده باشد،اما ، يک نکته غير قابل انکاراست و نظر ها
 آنقدر خونين و عميق ،ده در باالمجود آ شکاف های بو احتماًالست کهنآن اي
امری که هوشمندانه مورد .  به سادگی قابل ترميم نباشد ديگراست که شده

  ازتوجه به شعارهای مردم در تظاهرات بعد. بارز نيز هستمتوجه مردم 
ئی که در نماز جمعه ای رياست جمهوری دوره دهم، شعارها" انتخابات"

، بعالوه شعارهائی که از مرز هده داشتکه رفسنجانی امامت آنرا بر ع
و خود نظام را  "  اسالمیديرک خيمه انقالب"  ميگذرند و  هماصالح طلبی

 معترض هوشمندانه توده هایهای ، ما رابه اين دخالت هدف قرار ميدهند
  . رهنمون ميکند

آزادی " عالوه بر اينها تغيير شعار اوليه اصالح طلبان در رابطه با 
آزادی دستگير شدگان اخير و  آزادی زندانيان " به  " ن اخيردستگير شدگا

لغو انتخابات " ست اعتراضات سه ماهه اخير از ، ارتقاء خوا. " سياسی
و برجسته کردن  ماده ای ميرحسين موسوی ١١، به صدور اطالعيه "

جناياتی از قبيل تجاوزات جنسی و اعمال ديگر شکنجه های وحشيانه در 
 و حتی ان جنبش اعتراضی اخير توسط  مهدی کروبیمورد دستگير شدگ

 سپر ، نيز نشان ميدهد کهمحمد خاتمی" قاطعانه"برخی اظهار نظرهای 
 توسط توده مردم - در مقابله با دستگاه واليت فقيهکردن اين افراد

 با توجه به امکانات که اصالح طلبان دولتی،باعث شده است  -معترض
 با اعتنا به اين عکس العمل توده ان وخودشان در جمهوری اسالمی اير

معترض، مصمم تر از گذشته به مقاومت و مبارزه شان با استبداد شبه 
 است که بيش يکی ديگر از دالئلی  اين .دهندطنتی علی خامنه ای ادامه سل

به گرفتن تصميم قطعی برای کنار گذاردن اصالح  حاکميت را از گذشته
دستگاه واليت و دولت کودتا، بيشتر از .  ترغيب نموده استطلبان دولتی ،

گذشته معتقد شده اند که بدون سرکوب قطعی اصالح طلبان دولتی، بسيار 
در ادامه همين  .مشکل تر ميتوانند از موقعيت متزلزل فعلی خارج شوند

 که  شهريور، دستگاه واليت تصميم گرفت٢٧ نماز جمعه  رابطه بامسير در
د که خطبه نماز جمعه  اجاز نده- ی رفسنجانی هاشم-"استوانه انقالب"به 
اين تصميم حاکميت بنابر اظهار نظر برخی از اصولگرايان، . ارائه دهدرا 

تکرار حواشی نماز جمعه روز "نگرانی بعضی از بلند پايه گان رژيم از 
    . بوده استهاشمی رفسنجانیبه امامت "  تير٢۶

 انتفاضه و قدس در سردار پاسدار رمضان شريف، رئيس ستاد مرکزی
دادن دررابطه با  "روز قدس"  های راهپيمايیقبل از انجامنشستی خبری 

چنين  و  بوده هشدار داد، در اين تظاهرات"تفرقه افکنانه"شعارهای 
اسالمی " در راستای دشمنی های اسرائيل و آمريکا با نظام"اقدامی را 

 و انتظامی برای دستگاه های امنيتی" : ه بود و گفتهايران توصيف کرد
   "..مقابله با چنين اقدام هايی تدابيری اتخاذ کرده اند

 بعنوان  ودنه انيروهای سرکوبگر رزيم تنها به ارائۀ موضع اکتفا نکرد
 دستگيری مخالفان دولت اعم از  سرکوب و يا بهاقداماتی پيشگيرانه

 به مراکز  تعدادی را.نده ااز جمله دانشجويان ادامه داد" بالفعل و بالقوه"
سرکوب رژيم احضار نمودند و تعدادی ديگر را مورد ضرب و شتم قرار 

 شهريورگزارش داد که ٢٤ در خبرنامه اميرکبيربعنوان نمونه . دادند
همزمان با نزديک شدن به زمان بازگشائی دانشگاه ها و در ادامه موج 

  تن١٠احضارهای دانشجويان دانشگاه های مختلف به وزارت اطالعات، 
از دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه نيز به اداره اطالعات اين 

 دانشجوی ٥٠ همپيش از اين  ، و عالوه بر اينهاشهرستان احضار شدند
دانشگاه تهران و تعدادی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، سه 
دانشجوی دانشگاه مازندران، تعدادی از فعالين دانشجويی دانشگاه شيراز 

 تن از اعضای انجمن اسالمی دانشگاه خواجه نصير ٢ه قزوين، و دانشگا
 تازه اين ها اخباری است که . نيز به نهادهای امنيتی احضار شده بودند

 شده است و شامل همه توسط برخی ازفعالين دانشجوئی اطالع داده
  . نميشود و سرکوب ها احضارهادستگيری ها ،

 فعالين حقوق بشر و رشگزااز ديگر گزارشات رسيده در اين مورد 
 زندان گوهر دشت ١  است که از درگيری خونين در بند دمکراسی در ايران

 شهريور ٢٢ بامداد روزيکشنبه ٠٢:٣٠حوالی ساعت " کرج، خبر ميدهد 
 که معروف به بند آخر خطيها است روی ١ماه يک درگيری خونين در بند 

گفته . نين زخمی شدند خو  زندانی در اثر اين درگيريهای٣٠در حدود .داد
 و در معرض خطر جدی قرار داشتند   نفر از آنها وخيم٩می شود که حال 

نام يکی از کسانی که گفته . به بيمارستانهای خارج از زندان منتقل شدند که
می شود در آستانه مرگ و بعضی از گزارشات حاکی از مرگ وی است 

  .زندانی موسی ملکی است
خر خطيها است بندی است که زندانيان سياسی و  که معروف به بند آ١بند

 را برای شکنجه های جسمی و روحی به آنجا منتقل می  ساير زندانيان
اين بند دارای شرايط قرون وسطائی است و به منظور شکنجه کردن . کنند

  ".....زندانيان بکار برده می شود 
رزات واقعيت اين است که رژيم جمهوری اسالمی در هر مقطعی که مبا

 و  از مبارزانمردم بر عليه اش اوج ميگيرد، برای انتقام گيری
گرفتن از مردم، تشديد سرکوب زندانيان سياسی و تخريب " زهرچشم"

  . قرار ميدهدشوضعيت غير انسانی آنان در زندان را در دستور کار
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ها و جنايات، دستگيريها، بازداشت  ند که با همه اين سرکوب ميدارژيماما 
گيری ها، شکنجه ها، قتل جوانان کشور و تجاوزات " عترافا"ها، 

  ازجنسی، وضعيتشان بدون سرکوب قطعی اصالح طلبان دولتی، متزلزل تر
  .گذشته خواهد شد

 دستگاه واليت و دولت کودتا و تمامی اعوان و انصارشان ميدانند که مردم
يين ن، آزادی و حق تع اميدشان به بهبود وضع زندگيشاسال ها است که

غاصبين قدرت .  از دست داده اند را در اين نظام جهنمیسرنوشتشان
ميدانند که خشم در گلو خفته توده های مردم لگدمال شده، مترصد هر 
فرصتی است که از هر امکانی برای بزير کشيدن اين رژيم جهل و جنايت 

  .سود جويد
، خود را لذا از جانبی از وحشت توان گرفتن اصالح طلبان دولتی از مردم

  باسرکوب قطعی آنان می بيند و از جانب ديگر ميدانند  که ناچار به
  ناچارند که با نيروی ضعيف،"انقالب اسالمی"شکستن يکی از دو بال

از  مردمی که سپر اصالح طلبان را نيز ِ تری در مقابل مبارزات و تهاجمات
ر اندام نظام امری که لرزه مرگ را ب. ، استقامت بنمايددستشان گرفته اند

  .جمهوری اسالمی ايران مستولی نموده است
د که با قاطعيت و با شيوه لذا علی خامنه ای و دولت کودتا تصميم گرفته ان

نمايند و نفس آنان را به " نمد مال"  اصالح طلبان دولتی را استهالکی، 
  .آخر برسانند و خودشان را از ّشر آنها نجات دهند

 از جانبی، با ،اميدوارند که با توسل به اين تاکتيکخامنه ای و دولت کودتا 
حاکميت، بتوانند ريزش از اصالح طلبان دولتی و جذب اين نيروها توسط 

زايند و از جانب ديگر با نا اميد کردن مردم از ادامه  بيفخويشبه توان 
. مبارزه برای سرنگونی رژيم، توده های ناراضی را به بی عملی بکشانند

فات فی مابين، به چانه زنی دست ُپر با دول غربی بر اختال با  رژيمتا
  . دبنشين

اميد رژيم اين است که دول غربی نيز اميدواريشان به اينکه سير وقايع 
، به نا اميدی جمهوری اسالمی ايران را تضعيف نمايدبتواند بيش از پيش 

ود  محافل قدرتهای غربی با پذيرش شرايط بوجتبديل شود تا در اين بستر
 اميدوار است  جمهوری اسالمی ايران،. به توافقاتی برسند آمده، با رژيم

  . بر توان خويش بيفزايدکه در اين رهگذر نيز
اما سير تکاملی مبارزات اخير مردم نشان ميدهد که خواست های مردم 

تا جائی که اين . ستا تمايالت رهبران اصالح طلب دولتی گسترده تراز
" رهبران"ميروند، برعکس ، اين " رهبران"ال اين مردم نيستند که بدنب

. ن خويشاقل برای حفظ آزادی و جاال. هستند که ناچارند بدنبال مردم بروند
به مردم " رهبران" که در حال حاضر بنظر ميرسد که مفراموش نکني

 در حاشيه  رافراموش نکنيم سخنان فاطمه حقيقت جو.  شده اند"پناهنده"
 تحوالت اخير ايران و  جنبش اعتراضی جديد " در بارهاخيرا سميناری که

  .  در استکهلم برگزار شده بود"مردم
 در  دولتیبعنوان کسی که با رهبری اصالح طلبان( فاطمه حقيقت جو 

اگر جنبش ادامه پيدا کند، ممکن است مردم : "  گفت )تماس است
ی هم از آقای موسو....درخواست تغيير قانون اساسی را بدهند و آنگاه

  .". درخواست مردم هم، حمايت خواهند کرد
 دولتی در آينده نيز همچنان بدنبال مردم اصالح طلبان اينکه اين بخش از 
خواهد آمد، امری است که " ناخدا را سياستی ديگر"روان خواهند شد يا 

  .آينده صحت و سقم آن و چگونگی آنرا روشن خواهد کرد
راض مردم بر عليه ولی فقيه و دولت آنجا که بر ميگردد به جنبش اعت

کودتا، شواهد و قرائن حاکی از اين است که ظرفيت انفجاری مردم برای 
 ُپر قدرت است که اگر نبرکندن ولی فقيه از جايگاه خدای گونه اش، آنچنا

رهبران اصالح طلبان دولتی را هم دستگير کنند و از ميدان بَدر، اما ، خشم 
  . ند بکشندمردم را نمی تواند به ب
 است که بنياد  آنچنان ُپر قدرت است که مترصد فرصتیتنوره های اين خشم

 همين فاکتور  شهريور،٢٧ در روز جمعه .اين رژيم را زير و رو نمايد
 آنهمه دستگيری ها،  از پس مردم گسترده و  قدرت مندانه  شرکت

 بازداشت ها، کتک زدن و تحقير ها و انواع شکنجه های وحشتناک و
 که يادآور عملکرد ارتش فرانسه در زمان اشغال  (تجاوزات جنسی

الجزاير، ارتش امريکا در عراق و زندان ابوغريب، روش های مامورين 
در مستعمرات از جمله هند و يا " فخيمه"نيروهای ويژه امنيتی دولت 
 از ، بدون مقهور شدن و عاجز شدن )بود...ماموران متخصص موساد  و

قدرت مردم همانند آتش زير  ، نشان ميدهد که فرينی رژيمآنهمه وحشت آ
  . خاکستر، هر از چندی زبانه خواهد کشيد

ان ُپر قدرت است که نچنچاشنی انفجاری نفرت مردم از رژيم در بين مردم آ
در صورتی که با چاشنی خواست های مطالباتی مردم درهم آميخته و 

 نه از  از تاک نشان ماند ،نهمنفجر شود، در نظام جمهوری اسالمی ايران، 
  !تاک نشان

 که  ميکندوانمودين و مستبدين تاريخ  همانند همه مرتجععلی خامنه ای
منشاء نارضايتی و نفرت مردم از او نظامش، نه اينست که او همپالگی 

ر طول سه هۀ گذشته مردم را اين چنين به خاک سياه نشانده اند، هايش د
، اين بار با استفاده بهينه از شرايط ايجاد شده و اکنون اين مردم بجان آمده
 گذشته به ميدان آمده اند تا  از گسترده تر،و با اتکاء به نيروی خويش

مردم فريبانه او . روانه گورستان تاريخ نمايندرژيم شبه سلطنتی او را 
ميکوشد که مردم صميمی و حق طلب کشور را بعنوان جاسوسان و 

به اين سخنان او، امروز، در خطبه .  جلوه دهدمزدوران دول امپرياليستی
تظاهرات روز قدس در ايران نشان داد که  ":های نماز عيد فطر توجه کنيد

تبانی و صرف پول های گزاف و سياست مزورانۀ کشورهای غربی هيچ 
اما اين مردم فريبی ها ديگر بر اکثريت  . ."تاثيری بر ملت ايران ندارد

 .مردم اثری ندارد
رهائی از چنگال رژيم و دست يابی مردم به حق تعيين سرنوشتشان، برای 

(  با حرکت از خواستهای مطالباتی شان  آزاديخواهضروری است که مردم
زنان، کارگران، زحمتکشان، جوانان، دانشجويان، اساتيد و معلمان، مليت 

سارماندهی خودشان را استحکام بخشند و با ايجاد .....) های ساکن ايران 
دست يابی به حقوق آزاديخواهان و برابری فوف مستقل مردمی و برای ص

طلبانه اکثريت، جنبش اکثريت عظيم برای تًامين منافع اکثريت عظيم را 
  . سامان دهند

، سازمان داده شده، عاقبت شاهد تاريخ نشان داده است که مردم مصمم 
                            .زبه اميد فرا رسيدن آن رو. پيروزی را در آغوش خواهند گرفت

  ٢٠٠ سپتامبر ٢٠ – ١٣٨٨ شهريور ٢٩

………………………………………. 
  .....حضوراعتراضی مردم در روز قدس : هيقب

رسايشی ف  برانگيختگی آنها عليه کودتاچيان و هم در عين حال خصلت
 . نبرد نابرابری را نشان می دهد که بين مردم و رژيم جريان دارد

م ديگر در رابطه با حرکت شکوهمند اعتراضی مردم و سرانجام نکته مه
پيروزی در خور توجه در عقب راندن کودتاچيان در حوزه مهمی چون 

 خرداد ٢٢سرکوبگران با کودتای خشن در انتخابات . فضای عمومی است
پرده ظاهری جمهوريت نظام را با خشونتی نمايش گونه در برابر انظار 

 که اسالميتی که ،نه جمهوريت نداشتهولی اين . يدندعمومی از هم در
مدعی داشتن آن بودند و به نام آن بخش مهمی از جنايت ها را توجيه می 

در معرض تعرض همه جانبه " پائين"و از " باال"کردند نيز اکنون از 
زيرا براستی اين چه اسالميتی است که " باال"از . قرار گرفته است

نيز آن را عين ظلم و جنايت و گروهی از روحانيون بلندپايه حکومتی 
دشمنی با مذهب می دانند و رای صريح بر عدم مشروعيت و کذابيت آن 

 شود ؛ زيرا اين چه اسالميتی است که مجبور می"پائين"می دهند و از 
 اجازه اجتماع بر سر قبر بنيان گذار ،مراسم شب احيا را تعطيل کند

شناسنامه "ازخوانی نظامش را هم جرات نداشته باشد بدهد؛ جلوی نم
 رسما از زبان رهبر کودتا در ، در مراسم روز قدس را بگيرداش"نظام

نماز جمعه راهپيمايان مخالف دولت در روز قدس را تهديد کند و رسما از 
تهديد نمايد؟ اما اگر " برخورد قاطع"زبان سپاه پاسداران مردم را به 

ديگر " در پائين"و نه " باال"ادعايی کودتاچيان نه در " اسالميت"
خود را بر سر " اسالمی" پس آنها بساط معرکه گيری ،خريداری ندارد

کدام گذر بايد پهن کنند؟ و اگر نتوانند جای دندان گيری پيدا بکنند که از 
 راستی از خود اين ، زير فشارندباال و پائين برای تعميق همين نانوانی

 شده اش؟ يعنی "ورتسطر ع"ديگر چه باقی می ماند جز حقيقت " نظام"
 قاچاقچی و عمامه ، شکنجه گر، دزد، قاتل، جانی،يک مشت بيمار جنسی

دار و چماقدار خشک مغز رسالت زده ی پوسيده فکر؟ نبرد بر سر تصرف 
فضای عمومی نبردی جدی است و جلوه ای و جبهه ای از نبرد بغرنجی 

هر . ن داردکه ميان مردم و رژيم برای تغيير توازن نيروی دو طرف جريا
 فرصت ها و ،اعتراضی مردمچه سرکوبگران در وحشت از بهره برداری 

مناسبت های خاص مذهبی و تبليغی را بيشتر از خودشان ناچار شوند که 
خاصيت " اسالميت نظام"دريغ دارند و هر چه در رهگذر اين ناگزيری 

واقعی  به همان ميزان رژيم چهره ناب ،کمتری بتواند بازی کندعوامفريبی 
اش در هيات جنايتکارانی اصالح ناپذير عيان تر می شود و بر انزوايش 

شود؛ و افزوده می شود و شکاف درونی اش بيشتر می 
  . همبستگی و جسارت مبارزاتی مردم تقويت و تشديد می شود،برعکس

کودتاچيان در محاصره افتاده اند؛ محاصره ای که حلقه اش به آرامی تنگ 
شود و سرانجامی جز سرنگونی برای شان متصور تر و تنگ تر می 

   ١٣٨٨ شهريور ٢٨                         .نيست
................................................. 
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 داستان يک عشق:کاپيتاليسم
  صادق افروز

   تازه ای از مايکل مورمستند
اکران عمومی آخرين فيلم مستند مايکل مور ، مستندساز معروف 

اين مستند به مسئله . آغاز خواهد شد ٢٠٠٩آمريکايی از اوائل اکتبر 
با . بسيار مهم بحران اقتصادی و عواقب آن در آمريکا پرداخته است 

ها شهروند توجه به تاثير بسيار عميق اين بحران بر زندگی ميليون 
آمريکايی می توان از هم اکنون پيش بينی کرد که اين اثر جديد با استقبال 

  . بسيار گسترده مردم روبرو خواهد شد 
تا به حال مستند . اين پنجمين مستند اين فيلم ساز آمريکايی خواهد بود 

فارنهايت "، ) ٢٠٠٢"(بولينگ در کلمباين) "١٩٨٩"(راجر و من"های 
به . از وی به نمايش درآمده اند ) ٢٠٠٧" (سيکو" و) ٢٠٠۴ " (٩١١

مرد سفيد "و " کاهش تعداد نيروی کار"غير از اين پنج مستند دو کتاب 
  .حاصل کارهای نگارشی او بوده  است  " احمق 

مسائل اجتماعی و اقتصادی و سياسی تم اصلی اين مستند ها و کتاب ها 
راجر "ساز برای يافتن داستان تالش فيلم " راجر و من. " بوده است 

مايکل می خواهد از راجر بپرسد . پرزيدنت کمپانی جی ام است " اسميت
چرا با تعطيل کردن شعبه اين کارخانه در شهر فلينت ايالت ميشيگان 

بولينگ . "  هزار کارگر را فراهم کرده است ٣٠موجبات بيکار شدن 
يرستان کلمباين در با محور قرار دادن واقعه تيراندازی در دب" درکلمباين

 به مسئله وفور اسلحه و سهل الوصول بودن ١٩٩٩ايالت کلرادو در سال 
" ان آر ا"آن در جامعه می پردازد و کمپانی های اسلحه سازی و سازمان 
در جريان .را که از مدافعين اصلی آن است مورد انتقاد قرار می دهد 

مجروح شده بودند  نفر ٢۴ نفر کشته و ١۵تيراندازی در اين دبيرستان 
در صحنه ای از مستند ، مايکل به سراغ چارلتون هستون هنرپيشه .

" ان آر ا "معروف فيلم بن هور و موسی که در ضمن رياست تشکيالت 
را بعهده داشت می رود و در باره سياست اصلی اين سازمان که دفاع از 

 را کمپانی های اسلحه سازی و آزادی مالکيت سالح گرم است سواالتی
موضوع اصلی بررسی سياست  " ٩١١فارنهايت "در .مطرح می کند 

سپتامبر و بهره برداری تبليغاتی از اين ١١جرج بوش در رابطه با واقعه 
اين .واقعه در فريب افکار عمومی در حمله به افغانستان و عراق است 

مستند رکورد فروش در گيشه های سينما های آمريکا را شکست و جايزه 
مايکل مور به هنگام دريافت .بهترين مستند را  از آن خود کرد اسکار 

جايزه اسکار، سياست های بوش در عراق و افغانستان را به شدت مورد 
اين مستند به هنگامی که مديای آمريکا در بوق جنگ می . انتقاد قرار داد 

دميد و افکار عمومی تا حدودی به نفع بوش چرخيده بود بسيار مترقی و 
با گذشت زمان .يشاپيش توده ها بود  و بر خالف جريان شنا می کرددر پ

توده ها به نيات اصلی رژيم بوش و بی اساس بودن داستان جعلی سالح 
به اين دليل احترام و حيثيت مايکل مور .های کشتار جمعی صدام پی بردند 

مسئله بسيار مهم " سيکو"در .به عنوان فيلم سازی مترقی دو چندان شد 
در حاليکه روزانه صد . ه های درمانی کانون اصلی توجه فيلم ساز بودبيم

ها نفر در آمريکا به دليل نداشتن بيمه های درمانی می ميرند و مسئله 
بيمه های درمانی به يکی از بزرگترين معضالت مردم تبديل شده است ؛ 
مايکل دوربينش را به کشور های ديگر می برد تا از کم وکيف خدمات 

نی در اين کشور ها آگاه شود و آنرا با خدمات درمانی در آمريکا که درما
مسئله خدمات درمانی . دچار وضع اسف انگيزی است مقايسه می کند 

برک .همچنان از موضوعات بسيار مهم مطرح در جامعه آمريکاست 
اوباما رئيس جمهور جديد عليرغم قول وقرار هايی که به مردم درمورد 

رمانی داده بود از پيشبرد اين امر در مواجهه با کمپانی رفرم در خدمات د
آخر چگونه می .های غول پيکر بيمه های سالمتی عاجز و درمانده است 

توان انتظار داشت رئيس جمهوری که به برکت  کمک های ميليونی وال 
استريت و بلو کراس و بلو شيلد کمپين انتخاباتی اش را به پيش برده پس 

  !به ضرر آنها کار کند و سخن بگويداز انتخاب شدن 
از " کاپيتاليسم"دقيقا به همين دليل است که مايکل در اخرين اثرش 

دمکرات ها کامال نا اميد شده و چاره را در تغيير سيستم سرمايه داری 
 بين بوش وکری ٢٠٠۴او که در جريان مبارزات انتخاباتی سال . می بيند 

" ن کری بکار برده بود ؛ درتمام کوشش خود را برای انتخاب شد
تغيير :نشان می دهد که مسير تازه ای را انتخاب کرده است " کاپيتاليسم

  .سيستم سرمايه داری 
برنامه سازان معروف تلوزيونی با مايکل در مورد فيلم جديدش مصاحبه 

باربارا والترز ، اوپرا وينفری و جی لنو هريک کنجکاوانه از .داشته اند 
در مصاحبه با جی لنو . مستند تازه اش سواالتی کرده اند مايکل در مورد

دراين . سرمايه داری قانونی کردن حرص و آز است :" مايکل می گويد 

 درصد مردم است ٩۵کشور ثروت يک در صد جمعيت بيش از ثروت 
ما اکثريت هستيم : در مراسم معرفی فيلم در سانفرانسيسکو می گويد ."

در اقليت هستند ولی ) آن يک درصد ( آنها  . ولی پراکنده و بدون تشکل
آن چه ما به آن نياز داريم تشکل و سازمان .متشکل و سازمان داده شده 

  .دهی است 
مايکل مور به عنوان يک هنرمند پيشرو و مترقی می تواند الگوی 

مناسبی برای فيلم سازان جوان در کشور های مختلف دنيا از جمله ايران  
ه به جای قدم زدن روی فرش های قرمز وفخر فروختن هنرمندی ک.باشد 

با بر تن کردن لباس هايی از جورجيو آرمانی در مراسم گوناگون ، 
استعداد و هنرش را در خدمت آگاه کردن توده های محرومی بکار می برد 
که از کارخانه ها اخراج شده اند و به دليل ناتوانی در بازپرداخت اقساط 

 را از دست می دهند و بخاطرنداشتن بيمه های بانک ، خانه هايشان
  ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٠ .درمانی از مراجعه به پزشک عاجزند

…………………………………  
 بار ،حضوراعتراضی مردم در روز قدس

 !ديگر بساط کودتاچيان را به هم ريخت
اين حضور نشان داد که جنبش اعتراضی مردم خيال بازايستادن *

  ... زنی که در برابر خويش بيابد سربرمی کشدندارد و از هر رو
حرکت اعتراضی مردم پيروزی در خور توجه در عقب راندن *

حاال ديگر .. کودتاچيان در حوزه مهمی چون فضای عمومی است
که اسالميتی که کودتاچيان مدعی داشتن , اين نه جمهوريت نداشته

مه جانبه درمعرض تعرض ه" پائين"و از "باال"نيز از .. آن بودند
  . قرار گرفته است

 شهريور در تهران ٢٧حرکت اعتراضی مردم در روز : روشنگری
اصفهان و شيراز بار ديگر , و برخی از شهرستان ها از جمله مشهد

. معادالت و شرايط مبارزه سياسی را تحت تاثير خود قرار داده است
اين حضور توانست مراسم سنتی روز قدس را که همواره يک 

 تبليغاتی برای عوامفريبی رژيم و وسيله توجيه سياست های تريبون
ماجراجويانه اش بود به روز تاکيد مجدد بر مخالفت وسيع و 
. گسترده مردم با رژيم کودتا و دستگاه واليت مطلقه فقيه تبديل کند

در يک ماه اخير کودتاچيان همه تالش خود را برای جلوگيری از 
از دست :  به عمل آورده بودندوقوع اعتراضات گسترده خيابانی

تا برپايی , زدن به شکنجه های وحشيانه در شکنجه گاهها
از آدم ربايی و قتل جوانان بازداشتی و دفن , دادگاههای نمايشی

مخفيانه اجساد آنها در گورهای بی نام و نشان تا گروگان گيری از 
ا خانواده ها از طريق بازداشت فرزندان و نوه های معترضان سابق

از صدور بيانيه های شديدالحن . حکومتی و روحانيون ناراضی
با مردمی که " برخورد قاطع"حاوی تهديد به , ايادی نظامی کودتا

بخواهند دست به اعتراض بزنند تا حضور رسمی خامنه ای در نماز 
 شهريور تهران و تهديد آشکار کسانی که بخواهند در ٢٢جمعه 

همه اين . ه اعتراضات ادامه دهندبرابر رژيم ايستادگی کنند و ب
خاموش کردن صدای : اقدامات سرکوبگرانه فقط يک هدف داشت

. اعتراض مردم و واداشتن آنها به پذيرش دولت برآمده از کودتا
حرکت اعتراضی گسترده مردم در روز قدس نشانه شکست کامل اين 

البته مردم کامال هوشيار هستند و . تالش ها در مقطع فعلی است
يچ توهمی نسبت به ظرفيت های جهنمی دستگاه سرکوب رژيم و ه

سبعيت و درندگی آن ندارند و روشن است که به يک پيشروی 
امکانات و , مقطعی رضايت نخواهند داد و همچنان همه ظرفيت ها

فرصت های موجود برای جلوگيری از توسل کودتاچيان به خشونت 
با خالقيت از آنها بهره لجام کسيخته را همچنان رصد خواهند کرد و 

با اين حال جای ترديدی وجود ندارد که حضور . خواهند جست
 . گسترده مردم راه قدرت نمايی رژيم را بسته است

اين حضور در عين حال نشان داده است که جنبش اعتراضی مردم 
خيال بازايستادن ندارد و از هر روزنی که در برابر خويش بيابد سر 

رين کابوس برای کودتاچيان است که با وجود اين بدت. برمی کشد
شديدترين سرکوب ها هم نه تاکنون توانسته اند به شکاف درونی 
خودشان غلبه کنند و جلوی پناهنده شدن رانده شده گان جديد از 
قدرت به مردم را بگيرند و نه توانسته اند صدای اعتراض مردم را 

که در يک ماه استمرار جنبش اعتراضی در حالی . خاموش کنند
گذشته با توسل به سرکوب و ارعاب شديد جلوی راهپيمايی های 

  هم عمق , هم قدرت مردم, وسيع خيابانی را گرفته بودند
 ١١ هحفص رد هيقب


