
   بياری زندانيان سياسی و خانواده هایبياری زندانيان سياسی و خانواده هایبياری زندانيان سياسی و خانواده های
   آنان و ديگر قربانيان جنايت رژيمآنان و ديگر قربانيان جنايت رژيمآنان و ديگر قربانيان جنايت رژيم

   ...مادران عزا بشتابيممادران عزا بشتابيممادران عزا بشتابيم    و و و
 احمد نوين

در حالی که اکنون نام و نشان تعدادی از مزدورانی که  جنايات " 
شرم آوری در رابطه با جوانان مبارز ايران مرتکب شده اند، افشاء 

آنان در دادگاهی علنی و با شده است، اما، تا کنون هيچکدام از 
شرکت خبرنگاران و خانواده قربانيان جنبش اعتراضی اخير مردم 

عناصر "رژيم ادعا نموده است که . ايران، محاکمه نشده اند
اما، مردم تا از نام و . ی را محاکمه و محکوم نموده است"خودسر

نشان و نوع جرم و محکوميت آنان مطلع نشوند، اين بازی رژيم را 
يز، ترفند ديگری برای به فراموشی سپردن جنايات اخير رژيم ن

چرا بايد مردم به اين وعده و وعيدهای رژيم .بحساب خواهند آورد
                                           .".؟دلخوش باشند

  ٢ بقيه در صفحه     

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

  به پيام جنبش مردمیبه پيام جنبش مردمی
   .گوش فرا دهيمگوش فرا دهيم

اکنون زمان آن فرا رسيده است که به جای دادن پيام، به پيام 
جنبش مردمی گوش فرا دهيم و با تمام توان در راه سازمانيابی و 

تا اين امکان فراهم آيد که مردم زحمتکش . استحکام آن بکوشيم
کشور بر سرنوشت خود مسلط گردند و راه موج سواران حرفه ای 

                                .را سد کنند
   ٨ بقيه در صفحه   

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

    آشيانه ظلمآشيانه ظلم, , دستگاه قضايی جمهوری اسالمیدستگاه قضايی جمهوری اسالمی
اين هم اعتراف خودشان به يک نمونه 

 !و بسيار فجيع" عادی"و " روزمره"
ته اند و مخالفان جمهوری اسالمی بارها گفته اند و نوش: روشنگری

به استناد صدها و هزاران مورد نقض فاحش حقوق بشر در 
جمهوری اسالمی ثابت کرده اند که دستگاه قضايی در رژيمی که بر 
خودکامگی فردی و اختيارات فوق العاده واليت مطلقه فقيه استوار 

عمال چيزی جز آشيانه ظلم و تعدی به مردم و تجاوز دائم به , است
            . قدرت نخواهد بودحقوق مردم در برابر

  ١٢ بقيه در صفحه         

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

  مصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونیمصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونی
  ميالدیميالدیميالدی   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩ اآتبر سال  اآتبر سال  اآتبر سال ٢٢٢برابر با برابر با برابر با    ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨ر ماه ر ماه ر ماه مهمهمه١٠١٠١٠جمعه جمعه جمعه 
اگر . جمهوري اسالمي مجبور است آه رو در روي مردم بايستد*... 

روي مردم بايستد مسلم است آه شكست با حكومت خواهد رو در 
  !اين قطعي است. بود

اين حوادثي آه در همين چند ماه گذشته اتفاق افتاده نشان ميدهد *
رژيم ، مردم ايران و ( آه قطب مردم ايران در اين رابطه سه قطبي 

ما بايد به اين مسئله . چقدر تعيين آننده است) قدرتهاي خارجي 
  . اين را ول نكنيمبچسبيم و

آن . .... دنواقعيت اين است آه مردم ايران سياست مستقلي دار* 
عبارت از اين است آه چطور ميشود به جمهوري اسالمي ضربه زد 

 بزرگترين ضربه ممكن بر جمهوري ... بي آنكه بطرف امريكا غلطيد
  .اسالمي در همين چهار ماه گذشته اتفاق افتاد

ها آدم را در بر ميگيرد يكي از مشخصات سرآوب مدني آه ميليون*
بنا بر اين قوي شدن سپاه خودش . جمهوري اسالمي است
اين نقطه ضعف و بگوشه رانده شدن ... برانگيزاننده مردم است 
  ۴ بقيه در صفحه   . آه سپاه تقويت شده است،جمهوري اسالمي است

............................................. 
  ""..لبنانلبناننه نه غزه،غزه،نه نه ""شعارشعارزير پوست زير پوست 

 سوسن آرام
تظاهرات روز قدس يک نقطه عطف در مبارزات مردم عليه استبداد 

با اينکه در طول هفته های بعد از کودتای انتخاباتی مردم . حاکم بود
صحنه های به يادماندنی از مقاومت برجای گذاشته اند که رژيم را 

لوم است تظاهرات به وحشت انداخته است، با وجود اين آشکارا مع
  ١٠  بقيه در صفحه  .مردم در روز قدس رژيم را به تکان آورده است

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

   !!!اطالع رسانیاطالع رسانیاطالع رسانی

   
فعاليت های تبليغی و  " راديو تلويزيون راه کارگر" چند هفته قبل 

  .ترويجی خود را آغاز نمود
  اينمجدد اين رسانه ها، بهجهت اطالع از چگونگی راه اندازی 

  http://www.artin.rivido.de/agaz.wmv .آدرس مراجعه نمائيد
ميتوانيد در  را " راديو تلويزيون راه کارگر" توليدات برنامه های 

سازمان کارگران انقالبی ايران " ستون سمت چپ سايت اينترنتی 
  .مالحظه نمائيد) " راه کارگر ( 

wmv.agaz/de.rivido.artin.www://http  

  

  ))راه کا رگرراه کا رگر((سا زمان کارگران انقالبی ايران سا زمان کارگران انقالبی ايران از انتشارات از انتشارات  
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 و  و  و بياری زندانيان سياسی و خانواده های آنانبياری زندانيان سياسی و خانواده های آنانبياری زندانيان سياسی و خانواده های آنان
   ...ديگر قربانيان جنايت رژيم و مادران عزا بشتابيمديگر قربانيان جنايت رژيم و مادران عزا بشتابيمديگر قربانيان جنايت رژيم و مادران عزا بشتابيم

 احمد نوين
در حالی که اکنون نام و نشان تعدادی از مزدورانی که  جنايات شرم " 

ارز ايران مرتکب شده اند، افشاء شده است، آوری در رابطه با جوانان مب
اما، تا کنون هيچکدام از آنان در دادگاهی علنی و با شرکت خبرنگاران و 
. خانواده قربانيان جنبش اعتراضی اخير مردم ايران، محاکمه نشده اند

ی را محاکمه و محکوم نموده "عناصر خودسر"رژيم ادعا نموده است که 
م و نشان و نوع جرم و محکوميت آنان مطلع اما، مردم تا از نا. است

نشوند، اين بازی رژيم را نيز، ترفند ديگری برای به فراموشی سپردن 
 چرا بايد مردم به اين وعده و .جنايات اخير رژيم بحساب خواهند آورد

  ". .وعيدهای رژيم دلخوش باشند؟
 و عکس العمل مردم معترض ١٣٨٨ خرداد ٢٢پس از کودتای انتخاباتی 

 " چه رهبر چه دکترمرگ بر ديکتاتور، " به ولی فقيه، که با فريادهای 
بيش از سه ماه است  نظام واليت فقيه را به چالش کشيده اند، برخی 
محافل قدرت در نظام در صدد بر آمدند که با اعترافات محدود به وجود 

و وعده ووعيدهائی مبنی بر ) از جمله در زندان کهريزک ( سرکوب 
بر درد  خانواده قربانيان سرکوبهای اخير و " مرهمی" خاطيان، مجازات

  .  مردم معترض به نظام، بگذارند
اما در همين فريب کاری نيز، آنقدر حرفهای متناقص تحويل مردم دادند که 
ديگر هيچ کس فريب اظهارات چند گانه مقامات جمهوری اسالمی را 

  .نميخورد
. در کهريزک اعتراف ميکند" حافاتبرخی اج" فالن مقام قضائی به وجود 

.  يک مقام نظامی شکنجه و قتل در زندان کهريزک را انکار ميکند
غالمعلی حدادعادل رئيس کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی نيز 
در حاشيه يک گردهمايی دانشجويی در پاسخ به سوال يکی دانشجويان در 

تالش ) ج گرديده است که در تابناک در( خصوص حوادث بعد از انتخابات 
ميکند که  قتل و تجاوز درکهريزک را بی اهميت جلوه دهد و  اظهار نظر 

بر اثر بی توجهی و .. آن اتفاقی که در کهريزک رخ داد : "  ميکند که
و به تبعيت از رهبرنظام علی خامنه ای که همه چيز .". اشتباه بوده است

حتی ممکن است در آن "  نسبت ميدهد، بيشرمانه ميگويد " دشمن"را به 
   ."وزری و برنامه ای از پيش تعيين شده، موثر بوده باشد غرض

يک مقام ديگر امنيتی از بيخ و ُبن منکر رفتار ها و کردارهای ضد انسانی 
نسبت به زندانيان سياسی و بازداست شدگان اخير نظير فحاشی، کتک 

ديد به تجاوزات زدن، شکستن استخوان های بدن آنان، انفرادی، قبر، ته
جنسی و مبادرت به تجاوز جنسی به برخی از دختران و پسران بازداشت 

ی تهران در مجلس  شده  ميشود، اما روز بعد، پرويز سروری نماينده
شورای اسالمی اعالم ميکند  بزودی رسيدگی به تخلفات مًاموران خودسر  

دن و با پا با دست عقب ز"اين اظهار نظر های . در کهريزک آغاز ميشود
ها و متناقص، تا قبل از فرار دو تن از قربانيان تجاوزات "پيش کشيدن

زيرا که . جنسی در اسارتگاههای رژيم و اعالم پناهندگی در ترکيه است
برخی از عناصر برخی از محافل قدرت در ايران اميدوار بودند با وادار 

ورت عدم کردن بسکوت و يا به همکاری کشاندن اين قربانيان و در ص
موفقيت پاک کردن صورت قضيه، با نابودی آنها وقوع جنايت را از بخ و 

  .ُبن انکار نمايند
اما با فرار ابراهيم شريفی و مريم صبری از ايران و افشاگری های اين دو 

" پاک کردن صورت قضيه"قربانی درسطح بين المللی نقشه های پليد 
  . نقش بر آب شد

 پس از آنکه چگونگی دستگيريش  CNNبا ابراهيم شريفی در مصاحبه 
را توضيح داد و تجاوز جنسی مًاموران سرکوبگر رژيم را دگر باره افشاء 

من با شکستن تابوو سخن گفتن دست به يک خودکشی " :کرد گفت که 
  ."اجتماعی  زدم ، خودم را نابوده کردم تا اين اتفاق برای ديگران نيفتد

ع بر روی مزار ندا آقا سلطان دستگير مريم صبری نيز که در جريان تجم
و چهار بار مورد تجاوز قرار گرفته است گفت که چگونه مورد جزئيات 

  . تجاوز جنسی مزدوران رژيم قرار گرفته است
دست های من بسته و چشم بندی نيز بر چشمم زده :" از جمله گفت 

مين بازجو در حالی که با دستش گلويم را می فشرد مرا به ز". " بودند
دو پايم زير فشار سنگينی دو پايش بود به طوری که  قادر به . افکند

او در اين مصاحبه اضافه کرد ؛ بار آخری که مورد تجاوز ". حرکت نبودم
قرار می گيرد فرد متجاوز چشم بندش را بر می دارد و می گويد او به 

  . شرطی آزاد خواهد شد که همکاری کند
 مهلکه نشان داده است که حتی ميتواند جمهوری اسالمی برای گريز از

  قتل، جنايت  وسرکوب را که آمرانعوامل خودش را نيز قربانی کند، تا 

اما اين بار قادر نشده اند که با . غالبًا از رده های باال هستند، نجات دهد
در حالی که . اراده واحد، بچشم مردم خشمگين و آزاديخواه، خاک بپاشند

ن مصمم است که بدون هيچ مالحظه ای برای يک محفل قدرت همچنا
بازسازی قدر قدرتی رژيم در ذهنيت توده ها، همچنان سرکوب را ادامه 
دهد، ولی طرح يکی يگر از محافل قدرت اين است که برای اعتماد سازی 

را در دادگاه هائی " مًامور خود سر"ميان حکومت و مردم حق طلب، چند 
 جنايات عامالن سفاکی های اخير و ديگر آمراننمايشی محاکمه کنند، تا 

  .را به سايه ببرند
گوناگون نشان ميدهد  که عناصر و " توضيحات"اين ارائه نظرات و 

ارگانهای رژيم ديگر قادر نيستند همانند گذشته، تحت فرماندهی واحد، با 
. رژيم را، تحويل مردم بدهند" کارگاه ضد اطالعات"هماهنگی توليدات 

اقی افتاده است؟ علت اين است که ديگر مردم نه تنها فريب چرا چنين اتف
دروغ پرازی های دستگاه حکومتی را نميخورند، بلکه در عمل با توسل 

  .به نافرانی مدنی، در مقابل رژيم ميايستند
توجه کنيد و " روز قدس" شهريور ٢٧ به مقاومت، مبارزه مردم در 

رژيم دروغ پردازی های غات و ببينيد که مردم آزاديخواه چگونه بساط تبلي
مدعی حمايت از مردم فلسطين را بهم ريختند و بار ديگر طشت رسوائی 

 روزی است که پس از آنکه ١٣٨٨ شهريور ٢٧. رژيم را واژگون کردند
سه ماه  رژيم جمهوری اسالمی ايران سرکوب های مخوفی از قبيل 

به برخی از دستگيری های گسترده، زندان، شکنجه و حتی تجاوز جنسی 
بازداشت شدگان  را همچنان در دستور کارش داشت، مردم معترض و 
مبارز بار ديگر با فريادهای مرگ بر ديکتاتور، نه تنها نشان دادند که 
تسليم زورگوئی های رژيم نشده و به انفعال روی نياورده اند، بلکه اينبار 

ان دهند که جسورانه تر به خيابانها و ميادين شهرها آمده اند تا نش
بعنوان مثال در . ميتوانند قدرقدرتی رژيم را در ذهن توده ها درهم بشکنند

زمانی که اراذل و اوباش بسيجی به مردم ) هفت تير (  شهريور ٢۵ميدان 
حمله نمودند، جوانان خشمگين با آنان درگير شدند و مزدوران رژيم را 

اين .  بازگردندناچار کردند که بسرعت به ستاد بسيج در همان ميدان
جوانان خشمگين پس از آن موتور سيکلت های بسيجی ها در مقابل 

  .چشمان وحشت زده آنها، را به آتش کشيدند
پس آغاز جنبش . اما از تداوم جنايات رژيم، هرگز نبايد غافل شد

اعتراضی اخير مردم ايران، عکس العمل رژيم در مقابل آن، سرکوب 
ش زندان ها از مبارزين، بويژه مبارزين وحشيانه و انباشتن بيش از پي

رياست جمهوری در ايران " انتخابات"در سه ماهۀ اول پس از . جوان بود
و انتصاب محمود احمدی نژاد به سمت رئيس جمهور ولی فقيه، بيش از 

معدودی .   نفر از مخالفين دولت دستگير و روانه زندان ها شدند۴٠٠٠
. شده اند" آزاد"نت های سنگين فعال از بازداشت شدگان اخير، بقيد ضما

تعداد قابل مالحظه ای از دستگير شدگان اخير همچنان در زندان و تحت 
پاسخ مزدوران رژيم به خانواده های اين زندانيان . اذيت و آزار هستند

اما، مبارزه برای آزادی . بسيار غير انسانی و اهانت بار بوده است
. يان سياسی ايران، همچنان ادامه داردبازداشت شدگان اخير و ديگر زندان

 شهريور نيز تعدادی از مخالفان ٢٧عالوه بر اين بازداشت شدگان،  در 
بنابر اطالعات منتشر . رژيم در تظاهرات دستگير و روانه زندان ها شدند

 نفر ٢٠٠ بيش از - فقط در تهران–شده تعداد دستگير شدان در اين روز 
ن حقوق بشر در ايران، در روز اول مهرماه بنابر گزارش فعاال. بوده است

فجايع  نفر از خانواده بازداشت شده ها که نگران تکرار ١٣٠حدود 
 در مقابل دادگاه انقالب تجمع کهريزک در رابطه با عزيزانشان بودند،

آردند و خواستار آزادى فورى عزيزان خود شدند و اعالم نمودند که به 
اهند داد آه با بازداشتى هاى روز جمعه هيچ عنوان به حكومت اجازه نخو

، مانند ديگر بازداشتى ها برخورد آند و با وارد "روز قدس" شهريور ٢٧
. آردن اتهامات بى اساس و پرونده سازى آنها را به ميز محاآمه بكشاند

اين خانواده ها اعالم نموده اند که واى به حال حكومت، اگر سخنى از 
به هيچ عنوان . با عزيزانشان  بشنوندشكنجه و تجاوز و بدرفتارى 

همچنين  .سكوت نخواهند آرد و به اعتراضات خود شدت خواهند بخشيد
 نفر از خانواده بازداشتى ها نيز در مقابل درب ٦٠همزمان در حدود 

دژبانى زندان اوين تجمع آردند و خواهان آزادى فورى عزيزان خود بوده 
  .  گرفتنداند که مورد يورش مزدوران رژيم قرار

رژيم جمهوری اسالمی ايران در کنار ادعاهای برخی از صاحب منصبانش 
زندان کهريزک، همچنان به سرکوب " خاطيان" در رابطه با مجازات 

در حالی که اکنون نام و نشان تعدادی از مزدورانی که  . هايش ادامه ميدهد
 اند، جنايات شرم آوری در رابطه با جوانان مبارز ايران مرتکب شده

افشاء شده است، اما، تا کنون هيچکدام از آنان در دادگاهی علنی و با 
شرکت خبرنگاران و خانواده قربانيان جنبش اعتراضی اخير مردم ايران، 

ی را "عناصر خودسر"رژيم ادعا نموده است که . محاکمه نشده اند
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و اما، مردم تا از نام و نشان و نوع جرم . محاکمه و محکوم نموده است
محکوميت آنان مطلع نشوند، اين بازی رژيم را نيز، ترفند ديگری برای 

  .به فراموشی سپردن جنايات اخير رژيم بحساب خواهند آورد
مسئولين . چرا بايد مردم به اين وعده و وعيدهای رژيم دلخوش باشند؟

رژيم جز در رابطه با تهديدهای سرکوب گرانه شان، در همۀ موارد ديگر 
بعنوان مثال پس از حمله گروههای فشار به کوی . موده اندخلف وعده ن

دانشگاه در تهران، در سه ماه قبل، با وجود ادعاهای عدالت خواهی 
مزدوران مصدر کار، نه تنها اقدامی برای معرفی و برخورد به مهاجمين 
به کوی دانشگاه و دانشجويان انجام نشده است، بلکه برعکس، برای 

جويان مبارز، بنظر ميرسد که مجموعه مديريتی تشديد فشار بر دانش
. دانشگاه در تهران، در حال وارد شدن به فاز تعطيلی کوی دانشگاه است

  .".سگ را رها و سنگ را بسته اند" 
اما دررابطه با ورود رژيم به فاز آماده شدن برای تداوم سرکوب ها 

  :د،بعنوان مشتی نمونه خروار، ميتوان به موارد ذيل اشاره کر
 سعيد متين پور فعال حقوق بشر و روزنامه نگار زندانی آذربايجانی -* 

که اکنون دربند مالی زندان اوين به سر می برد و دچار عفونت ريه شده 
  .و در شرايط بد جسمی به سر می برد 

 سال زندان و تبعيد به زندان گوهردشت کرج،  ۵صدور حکم محکوميت *  
 بدليل قصد ديدار با فرزندانش در قرارگاه برای کبری بنازاد اميرخيزی،

  .اشرف در عراق 
 سپتامبر در منزل مسکونی اش و انتقال به ٢٩دستگيری رضا لطفی در * 

  .زندان
در ) روزنامه نگار ( تداوم فشار، از جمله کتک زدن احمد زيد آبادی* 

  . نگارش نامه سرگشاده به علی خامنه ای استزندان، بعلت 
در راهپيمايی ها و تجمعات حضور دان کردن کسانی که دستگيری  وزن* 

داشته اند و ماموران ناجا، موبايل و يا کارت شناسايی اين افراد را ضبط 
در موقع مراجعه اين افراد برای بازپس گرفتن اين اموال، اين . کرده بودند

  .افراد مستقيمًا به زندان اوين فرستاده ميشوند
از جمله فرمانده . رای برخورد با دانشجويان افزايش اختيارات بسيج ب-* 

کل سپاه پاسداران به دانشجويان بسيجی گفته است که برای مقابله با 
  .".منتظر فرمان مافوق نباشند"اعتراضات دانشجويان، 

يورش نيروهای انصار به کوی دانشگاه تهران و زخمی و بازداشت * 
  . کردن تعدادی از دانشجويان

در مورد تشديد برخورد .  دانشجوی اصفهانی٥٠های  هاخطار به خانواد* 
  .ماموران نظام با فرزندان آنها

 زندان برای مهدی گرايلو دانشجوی دانشکده  سال٥صدور حکم محکوميت *
فيزيک دانشگاه تهران ، سر دبير نشريه دانشجويی اخگر و از اعضای هيئت 

   .ارکسيستیتحريريه نشريه توقيف شده خاک، به اتهام تشکيل گروه م
 زندان برای کيوان امير الياسی دانشجوی  سال٥صدور حکم محکوميت -*

  .دانشگاه صنعتی شريف به اتهام ارتباط با گروههای مخالف رژيم
 زندان برای مهدی الهياری از سال٢ صدور حکم محکوميت -* 

دانشجويان مقطع کارشناسی دانشکده شيمی دانشگاه تهران و از اعضای 
  .بجرم مخالفت با رژيم. ه نشريه دانشجويی خاکهيئت تحرير

مهدی اللهياری، دانشجوی  زندان برای سال٢صدور حکم محکوميت *
بجرم مخالفت . کارشناسی ارشد مهندسی شيمی دانشگاه صنعتی شريف 

  .با رژيم
جلوه جواهری، فعال کمپين يک   زندان برای شش ماهصدور حکم محکوميت *

  »اجماع و تبانی با هدف اقدام عليه امنيت کشور«ميليون امضاء، به اتهام 
 ٣احمد باب، از فعاالن شهرستان مريوان در تاريخ  دستگيری -* 

شهريورماه سال جاری توسط نيروهای اداره اطالعات شهر مذکور در 
منزل شخصی خود همراه با ضرب و شتم، و انتقال به بازداشتگاه 

  .اطالعات سنندج 
 باصطالح تغيير و تحوالت در مسئوليت اين همه نشان ميدهد که

های  صاحب منصبان رژيم نظير برکناری حسين طائب از فرماندهی 
، و يا )و نصب او در يک نهاد مهم سپاه ( بسيج مستضعفين 

جابجائی مرتضوی دادستان تهران و معروف به جالد مطبوعات و 
 عامل صدور بسياری از احکام غير انسانی عليه مخالفان رژيم و
نصب او در سمتی ديگر، بقصد کم کردن فشار برعليه مبارزين و 
مردم معترض نبوده، بلکه ، تالش مزبوحانه ای در جهت پاشيدن 

امری که مردم ايران . خاک بچشم توده های مقاوم ومبارز بوده است
و افکار عمومی جهان در طول سه دهه حاکميت خونبار نظام 

براستی اگر .  آن بوده اندجمهوری اسالمی ايران، بکرات شاهد
مقايسه گرگ درنده با نظام واليت فقيه، توهين به گرگ نباشد، در 

  .! توبه گرگ، مرگ است: مورد اين نظام بايد گفت 

. اما توجه به يک موضوع مهم ديگر در اينجا، ضروری است
برخوردهای خشن رژيم به اعتراضات مردم و مخالفان درون نظام، 

ری اسالمی، که نشان از ضعف و درهم نه نشانه قوت جمهو
سرکوب خونبار تظاهرات مردمی که . پاشيدگی نسبی رژيم است

شعار اوليه شان در سه ماه قبل، تکيه بر تقلب انتخاباتی داشت، 
نشان ميدهد که رژيم خود از خشم و نفرت افزايش يابنده مردم 
نسبت به نظام و مسئوالن آن مطلع است و ميداند که هر حرکت 
مسالمت آميز مردم، ميتواند در تداوم و تکامل و سراسری شدن 
اش، آنچنان طوفانی از خشم و نفرت مردم بپا کند که بساط حکومت 

 همين واقعيت است که با هر حرکت وسيع مردمی،. را درهم ريزد
آنچنان که حتی پاسخ . وحشت مرگ سراپای رژيم را فرا ميگيرد

 بازداشت، زندان و تداوم سرکوب خودی های ديروز را هم با تهديد،
و اين ها نشانه هائی از آغاز پايان کار رژيم .  ها در زندان ميدهد

  .!نيز هست
برای درهم شکستن امواج سرکوب های رژيم، برای انفراد بيش از 
پيش رژيم ، برای تداوم مقاومت و مبارزه مردمی در مسير بزير 

يبايست مرکز ثقل کشيدن نظام جهل و جنايت جمهوری اسالمی، م
مبارزه آزاديخواهی و برابری طلبی  به خواست های مطالباتی 
کارگران، زنان، جوانان، دانشجويان، اساتيد و معلمان، مليت های 

 در مقابله با  دستگاه سرکوب رژيم. منتقل گردد... ساکن ايران و 
اين جنبش وسيع و همگانی، به ِگل خواهد نشست و نظام ضد بشری 

  .ه زانو در خواهد آمدکنونی ب
تقل اما تا برآمدن اين جنبش  مطالباتی گسترده در سراسر مس

کشور، هم اکنون خانواده های زندانيان سياسی و بازداشت شدگان 
اخير، در کنار مادران عزا، با حمايت جوانان و دانشجويان، ميتوانند 
با سازمان دادن و تداوم مبارزه ای برنامه ريزی شده، فرياد حق 
طلبی خود را در سراسر ايران پژواک دهند و از مردم آزاديخواه 

  . کشور، طلب همبستگی و همراهی نمايند
با ايجاد صف مستقل و بهم پيوسته خانواده های زندانيان سياسی ، 

 تداوم  مبارزه سازمان مادران عزا ودستگيرشدگان ماههای اخير ، 
اهی  بخش های داده و برنامه ريزی شده و جلب همبستگی و همر

است که ...)  کارگران،زنان، جوانان،دانشجويان و( ديگر جامعه 
ميتوان باز بيشتر رژيم جمهوری اسالمی را بعقب راند و بيش از 
گذشته، فرزندان اسير مردم را از چنگال خونريز آمران و  عامالن 

رژيم جمهوری اسالمی . جنايتکار رژيم  خارج کرد و آزاد نمود
.  تجربه نشان داده است که تنها زبان زور را می فهمدايران بنابر

مقاومت و مبارزه سازمان داده شده و هماهنگ صفوف مستقل مردم 
برعليه رژيم، به مثابه مشت محکمی ميتواند در اين مقطع، قهر 
مردم بجان آمده را در مقابل زورگوئی های رژيم قرار دهد و نظام 

 و اين ميتواند سرآغاز پورش .را به عقب رانده و بزانو در آورد
سراسری اکثريت عظيم به رژيم برای تحقق منافع اکثريت عظيم 

  ٢٠٠٩ اکتبر ۴ – ١٣٨٨ مهرماه ١٢     !  آن روز دور مباد. باشد
  

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

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 
  ميشوند، الزاما بيانگرمشخص" ديدگاه " مقاالتی که با کد  : توجه 

  . مواضع سازمان نيستند
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  مصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونیمصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونی
   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩ اآتبر سال  اآتبر سال  اآتبر سال ٢٢٢برابر با برابر با برابر با    ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨ر ماه ر ماه ر ماه مهمهمه١٠١٠١٠جمعه جمعه جمعه 
  ميالدیميالدیميالدی

اگر رو . ور است آه رو در روي مردم بايستدجمهوري اسالمي مجب*... 
اين . در روي مردم بايستد مسلم است آه شكست با حكومت خواهد بود

  !قطعي است
اين حوادثي آه در همين چند ماه گذشته اتفاق افتاده نشان ميدهد آه *

رژيم ، مردم ايران و قدرتهاي ( قطب مردم ايران در اين رابطه سه قطبي 
ما بايد به اين مسئله بچسبيم و اين را . ين آننده استچقدر تعي) خارجي 
  .ول نكنيم

آن عبارت . .... دنواقعيت اين است آه مردم ايران سياست مستقلي دار* 
از اين است آه چطور ميشود به جمهوري اسالمي ضربه زد بي آنكه 

 بزرگترين ضربه ممكن بر جمهوري اسالمي در ... بطرف امريكا غلطيد
  .اه گذشته اتفاق افتادهمين چهار م

سرآوب مدني آه ميليونها آدم را در بر ميگيرد يكي از مشخصات *
بنا بر اين قوي شدن سپاه خودش برانگيزاننده . جمهوري اسالمي است

اين نقطه ضعف و بگوشه رانده شدن جمهوري اسالمي ... مردم است 
  . آه سپاه تقويت شده است،است

بر سال  اآت٢ برابر با ١٣٨٨ر ماه مه١٠جمعه (در برنامه امروز : رحيمی
طبق روال جمعه ها گوش می آنيم به تحليل هاي سياسي ) ميالدی ٢٠٠٩

آقای محمدرضا شالگونی از فعالين سياسي چپ اپوزيسيون خارج از 
. کشور و از تحليل گران برجسته مسائل سياسي ايران، خاورميانه و جهان

  .مدآقای شالگونی با درود  به شما و خوش آ
 سالم عرض می کنم .زنده باشيد آقای رحيمی: محمد رضا  شالگونی 

 در .خدمت شما و سالم عرض می کنم به شنوندگان عزيز راديو سپهر
  .خدمتتان هستم

آقاي شا لگوني اول اآتبر هم رسيد و نخستين جلسه نمايندگان : رحيمی
زار  مشارآت و حضور فعال نماينده امريكا هم برگ و با۵+١آشورهاي 

ميخواستم تحليل شما را پس از برگزاري اين نشست از دو منظر . شد
بپرسم؛ يكي آنچه دنيا به اين نشست و دستاورد هاي آن نگاه ميكند و 

  .ديگري آنچه از ديد اپوزيسيون به آن نگاه ميشود
 از لحاظ بين المللي آه به مسئله نگاه آنيد واقعيت :محمد رضا  شالگونی 

نشان ميدهد اصطكا ك هاي مهمي اتفاق نيفتاده و حتي اينست آه قرائن 
چراغ هائ سبزي بين امريكا و جمهوري اسالمي داده شده آه مذاآرات را 

ً  توجه داشته باشيد به اين آه نمايندگان امريكا و . ادامه بدهند مثال
و يا اينكه منوچهر . جمهوري اسالمي دو به دو جداگانه مذاآره ميكنند

اينها نشان ميدهد آه .  سه دهه از واشنگتن ديدار ميكند-متكي بعد از دو
و . امريكا ميخواهد در اين رابطه بيش از حد معيني به ايران فشار نياورد

هم ميدانند آه وضع خوبي ندارند و ميخواهند آه ) جمهوري اسالمي(اينها 
احمدي نژاد در صحبت هاي روز . امريكا را بيش از حد نگران نكنند

پيش برود و اگر موفقيت آميز '' بحث سازنده''طرحي داده آه چهارشنبه 
در واقع براي خودش . جلو رفت  سران آشورها هم با هم مالقات آنند

  .زمينه چيني ميكند آه با اوباما مالقات بكند
آيا از لحاظ بين المللي اين مسئله بمعناي اينست آه امريكا با جمهوري 

واقعيت اين است آه . ينطوري نيستاسالمي آنار آمده است؟ بنظر من ا
در اينجا چند تا . طرح جديد خاورميانه امريكا با آن طرح قبلي فرق دارد

اولين مسئله اين است . تغيير اتفاق افتاده است آه بايستي به آن توجه آرد
رقابت هاي . آه امريكا ميخواهد روي مسئله چين و روسيه متمرآز بشود

.  تهديدي بر هژموني جهاني امريكا هستندبزرگ آينده و آن چيزهايي آه
يكي از لوازم را در اين مي بيند آه آن حوادثي آه اتفاق افتاده ] امريكا[

آه ملت هاي مسلمان عليه امريكا ) مخصوصاً  در دوره جورج بوش(است 
و سعي ميكند از مسلمان دلجوئي . برانگيخته شده اند اين را تعديل بكند

آن چيزي آه . شمن اسالم بلكه متحد اسالم نشان بدهدبكند و امريكا را نه د
در واقع امريكا خودش را در مقابل . در واقع در دوره جنگ سرد هم بود

مدافع اديان ميدانست و با همه جريان هاي اسالمي '' شوروي آمونيست''
سيا بودجه صرف ميكرد و آمك ميكرد آه مثًال در افغانستان . متحد مي شد

بكنند و اخوان '' جهاد''الدن ها ميرفتند عليه آمونيستها همين اسامه بن 
 آه البته بيچاره ملحد هم -'' ملحد''المسلمين مصر عليه جمال عبدالناصر

  .آنند و حتي او را ترور بكنند و از اين داستانها'' مبارزه ''–نبود 
بنظر من از يك جهاتي مسئله بر گشته به برخورد امريكا به آشورهاي 

ه يكنوع بازگشتي به دوره جنگ سرد است آه الاقل از دشمني مسلمان آ
الزمه اين آار اين است آه اوالً  نگذارند آه مسئله اسرائيل و . بكاهند

اين آزمايشاتي آه در دوره بوش . فلسطين از حد معيني حادتر بشود

آه اسرائيل از حد معيني نميتواند فشار را بيشتر ] نشان داد[صورت گرفت 
الً جنگ لبنان و غزه نشان داد آه اسرائيل در اين جنگ ها الاقل مث. بكند

يعني نه تنها به اهدافش نرسيد بلكه  . از نظر سياسي شكست خورد
يعني . و اين يك شكست بود. دشمناني را آه قرار بود نابود آند تقويت آرد

براي اسرائيل اين جنگها با نيروهاي غيردولتي  در تمام دوره هاي بعد از 
بنا بر اين اسرائيل از حد معيني .  فاجعه بار بود١٩۵۶نگ سوئز در سالج

حاال مسئله اي آه وجود دارد اين است آه سعي . نمي توانند جلو بروند
آنند اين سياست آه مسئله فلسطين عامل تشديد اختالفات و تقابل بين 

ر همين سخنراني آه اوباما د. اعراب و مسلمانان و امريكاست مهار بكنند
سازمان ملل ايراد آرد خيلي صريح گفت آه امريكا شهرك سازي ها در 
. زمين هاي اشغالي را برسميت نخواهد شناخت و آن را غير قانوني ميداند

  .اوباما قبالً هم بارها اين را گفته بود
مسئله ديگر عبارت از اينست آه ميخواهند روابط بين امريكا و چين در 

د آه چين فراغ بال بتواند به انرژي فسيلي مسئله انرژي اينطوري نباش
منظورم از خاورميا نه بزرگ در واقع . خاورميانه بزرگ دست پيدا آند

يكطرفش خليج فارس و طرف ديگرش آسياي ميانه است آه دو آانون 
و براي اين آار مي بينيد آه آقاي . بزرگ انرژي فسيلي دنيا هستند

نستان را يك جنگ ضروري اوباماي به اصطالح صلح طلب، جنگ افغا
مسلم است آه اين همه جنگ و آشتار در افغانستان و پاآستان . ميداند

مسئله . براي اين نيست آه مثالً  اسامه بن الدن را آنجا دستگير بكنند
عبارت از اينست آه يك راهي بوجود بيايد آه از طريق افغانستان و 

و بطريقي . ند متصل شودپاآستان منابع انرژي آسياي ميانه به اقيانوس ه
امريكا در مقابل چين اهرمي داشته باشد و همچنين انحصار روسيه در 

اين مسئله بسيار بسيار مهمي . انتقال اين منابع به جاهاي ديگر را بشكنند
اگر توجه داشته باشيد، در اين رابطه امريكا در ادامه جنگ در .  است

و بهيچوجه اينطوري نيست افغانستان و پاآستان طرح هاي بزرگي دارد 
امريكا حاال در جنوب افغانستان . آه آنها  بخواهند اين قضيه را رها بكنند

  و قسمت هاي شمال غرب پاآستان 
تاسيسات و پايگاه هاي وسيعي را درست ميكند آه فقط براي يك جنگ 

ممكن است جنگ تمام بشود و امريكا از آنجا نيروهايش را . گذرا نيست
و ميخواهند راه انتقال . ولي آن پايگاهها را خواهد داشتبيرون بكشد 

اين يك مسئله آليدي . را آنترل بكنند) گاز و نفت آسياي ميانه (انرژي 
  .است

بعد يك عامل ديگري هست و آن عبارت از اين است آه در مقابل هژموني 
آن سازمان . امريكا يك ائتالفي بين روسيه و چين صورت گرفته است

 جمهوري –نگهاي آه جمهوري اسالمي هم عضو ناظر شده همكاري شا
احتياط . (اسالمي تقاضا آرده عضو ثابت بشود ولي آنها نپذيرفته اند

ديديد آه احمدي نژاد سال قبل به .) ميكنند براي اينكه امريكا را نرنجانند
امريكا از اين مسئله . آنجا رفته بود و براي عضويت اعالم آمادگي آرد

ايران آه يك آشور استراتژيك و شايد مهمترين مهره اين ميترسد آه 
امريكا . نزديك شود) روسيه و چين(منطقه است بيش از حد به آن ائتالف

نگران اين است آه دراين منطقه حساس، ايران آه يك پايش در خليج 
 اين دو آانون منابع انرژي -فارس است و يك پايش در درياي خزر 

بنا براين، اين سياست . ت چين و روسيه برود زير فشار به سم–فسيلي 
) چين و روسيه (مجموعه اي است آه نگذارند ايران بيش از حد به آنها 

اين نميشود مگر اينكه اگر ميتوانستند جمهوري اسالمي را . نزديك شود
عوض ميكردند آه نمي توانند، و يا اينكه بنحوي يك سلسله امتيازاتي 

 -اين را در آن آميسيون بيكر.  را آنار بگذارندبدهند و سياست تغيير رژيم
هميلتون آه در دوره جورج بوش آه براي حل معضل عراق ايجاد شد و 
در واقع يك آميسيون باي پارتيزان بود آه هر دو حزب دمكرات و 
جمهوريخواه نماينده و آارشناسان شان آنجا بودند اصالً  يك چنين توصيه 

ه عراق  بايستي از همكاري ايران و سوريه هائي آرده بودند آه در مسئل
بعالوه شكست طرح بوش در مورد . و چند آشور ديگر استفاده شود

بلعيدن آامل عراق به آن منجر شده آه اينها اين مسئله را دريابند آه 
و يا اينكه اگر متحد ايران نشده باشد . عراق عمالً  متحد ايران شده است

البته واقعيت اين است آه . ويت آرده استهم نفوذ ايران در عراق را تق
. نيروهائي در عراق بقدرت رسيده اند آه متحدان خيلي محكم ايران هستند

حتي اگر چنين هم نباشد خود بقدرت رسيدن شيعيان در آنجا آه از دوره 
عثماني سابقه نداشته است، نفوذ شيعه را در منطقه حساس خليج فارس 

. اين مسئله بسيار حادي است. ه استو خاورميانه خيلي تقويت آرد
. ساآنان حساس ترين مناطق نفتي خليج فارس اسا سًا شيعه مذهب هستند

و اين نتيجه اشتباهات . بنابراين فاآتور شيعه وارد ميدان شده است
واقعيت اين است آه اين . استراتژيك جورج بوش در عراق اتفاق افتاد
ً اردن، عربستان نگراني را دولت هاي وابسته به امريكا  مخصوصا
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ملك عبداهللا اردن آه از هالل شيعه صحبت . سعودي و مصر مطرح ميكنند
ميكرد آه مظهر يك آشوب خواهد بود و از اين مسئله نگراني داشت، اين 
ماجراست آه شيعه از طريق عراق از خليج فارس و درياي عمان به 

 مسايل مهمي اينها. آرانه شرقي درياي مديترانه ميتواند متصل شود
هستند آه امريكا مورد توجه قرار دارد و بنابراين نميخواهد جمهوري 
اسالمي را بيش از حد معيني زير فشار بگذارد و ميل به اين دارد آه 

  .معامالتي صورت بگيرد
اما طرف ديگر مسئله عبارت از اين است آه جمهوري اسالمي آه اين 

 راتوجه آرده بود ميخواست آه از قضيه را دريافته بود و اين تغيير توازن
و همين . موضع قدرت با امريكا مذاآره بكند و امتيازات بيشتري بگيرد

صورت '' انتخابات'' مسئله باعث شد آه يك دستكاري خيلي عريان در 
بگيرد و نگذارند نيروهائي در دولت وارد شوند و رياست جمهوري را 

در خدمت اين استراتژي ولي تشكيل بدهند آه  نيروهاي آامالً  دلخواه 
ً سپاه و غيرو و غيرو نباشد تقلب [ بنا براين مسئله . فقيه و يا مثال

را پيش بردند ولي در واقع اين مثل يك نارنجكي آه در دستشان ] انتخاباتي
  .منفجر شود آسيب شديدي زد و جمهوري اسالمي هم بشدت آسيب ديد

 حوادث انتخابات و چهار واقعيت اين است آه شكستي آه واليت فقيه در
ماهه گذشته بعد ازآن متحمل شده و رسوائي وحشتناآي آه بوجود آمده و 
قيام توده اي وسيعي آه عليه اين رژيم صورت گرفته، رژيم را به يك 

مي بينيد آه وقتي احمدي نژاد در مجمع . نيروي پوشالي تبديل آرده است
و چند آشور، عمومي سازمان ملل صحبت ميكند از يكصد و نود 

 آشور سالن را 150  آشور در سا لن بودند و بيش از 42] نمايندگان[
يا آنجا آه احمدي نژاد . اين مسئله خيلي عجيبي است. ترك آرده بودند

نمايندگان همان آشورهاي باقي '' من منتخب مردم ايران هستم'': ميگويد 
  . ستاين مسئله خيلي مهمي ا. به او ميخندند] درسا لن[مانده 

يك آس هائي در دستشان دارند ) جمهوري اسالمي و امريكا(هر دو طرف 
امريكا آه . آه مذاآره بكنند و ميدانند آه هر آدام ضعف هاي بزرگي دارند

دنبال يك چنين چيزي است ضمن اينكه ميخواهد از ضعف هاي جمهوري 
ً  نمي خواهد به آن طرح تغيير رژيم و يا  آن اسالمي استفاده بكند ضمنا

اما داغ شدن مسئله قبل از مذاآرات اول . سياستي آه اثر ندارد برگردد
اآتبر، ميشود توجه آرد آه در اين داغ شدن ها هر دو طرف ميخواستند 

  .آه قبل از شروع مذاآرات يك قدرت نمائي هايي بكنند
را اعالم آرد ) غني سازي اورانيوم(وقتي جمهوري اسالمي سايت قم 

تي اعالم آردند و سه قدرت امريكا، انگليس .پي.قوانين اناينها آنرا نقض 
و حتي امريكا آه ميداند . و فرانسه عليه جمهوري اسالمي موضع گرفتند

اين مسئله مهم است از طرف ديگر اوباما آمد آن طرح استقرار سپر 
موشكي در اروپا را پس گرفت و از اينطريق روسيه را بطرف خود متمايل 

 و 20هم در آنفرانس گروه) رئيس جمهور روسيه(دودف ديديم آه م.آرد 
قبل از آن هم در اجالس سازمان ملل از اينكه طرف ايران بايستد اجتناب 

تنها چيني ها . آرد و به اصطالح روسيه به جمهوري اسالمي جاخالي داد
براي امريكا اين خيلي . بودند آه تا حدودي مخالفت شان را بيان آردند

  .د و از اين نظر جلب روسيه اهميت داشتمسئله آليدي بو
يكي از داليلي آه امريكا طرح استقرار سپر موشكي در اروپا را برداشت 
اوالً اين بود آه ايران را نگذارد خيلي از موضع باصطالح قوي برخورد 

چون . آند و همچنين نگذارد روسيه بيش از حد به چين نزديك شود
 –ديكي به چين و تشكيل يك قطب يكي نز. روسيه در بين دو طرح است

 و ديگري روابط -آنچيزي آه در سازمان همكاري شانگهاي وغيره هست 
ً سياست آتال نتيكيستي اين مسئله اي است آه . دوستانه با ناتو و آال

روسيه در زمان پوتين در تقابل با امريكا و سياست هاي تهاجمي آه 
اينرا ميخواهند رقيق تر جورج بوش داشت به سمت آسيا چرخيد ولي حاال 

مثالً  مي بينيد آه در مسئله گرجستان اتحاديه اروپا آه به اصطالح . بكنند
تحقيقاتي آرده اند ميگويند آه جنگ را اول گرجستان شروع آرده و به 

اگر . يك نحوي زير پاي گرجستان را در آن طرح ساآاشويلي خالي ميكنند
 جمهوري اسالمي آمد دوباره اينها را در نظر بگيريم از اين طرف هم

احمدي نژاد ماجراي هولوآاست را در نماز جمعه روز قدس مطرح آرد تا 
هم بتواند فضاي فشار را باال ببرد و هم  توده عرب ها را عليه امريكا 
تحريك بكند و هم اينكه سايت قم را گذاشتند زماني مطرح آردند آه دو 

يند اگر بمباران سايت هاي غني هفته قبل از ماجراي گفتگوها بود آه بگو
سازي اورانيوم در دست باشد ما ميتوانيم طرح هايمان را زيرآوه ببريم و 

هم ديديد آه جليلي در ) اول اآتبر( ديروز. از انهدام آنها جلوگيري بكنيم
  . صحبت هايش اينرا گفت

. اينها خيلي روشن چانه زني ها و قدرت نمائي هاي قبل از مذاآره بود
ريان مذاآره نشان داد آه اينها ميخواهند يك سلسله معامالتي بكنند؛ ولي ج

جمهوري اسالمي حاال در . چون هر دو طرف ناگزيرند معامالتي بكنند

وضعيتي نيست آه بتواند فشار بيش از حد حتي در نتيجه تحريم ها تحمل 
و امريكا هم در . بنابر اين مجبور است آه يك جاهايي سازش بكند. بكند
ن حال آه نميخواهد ايران به آن سمت برود در همانحال ميخواهد عي

نگذارد آه طرح هاي هسته اي ايران از حد معيني جلوتر برود آه بتواند 
بنابراين اينجا . آمادگي اين را داشته باشد آه جهت گيري نظامي بكند

ممكن است معامالتي صورت بگيرد ولي البته به اين سادگي ها هم نيست 
  . است اين وسط خيلي اتفاق بيفتدو ممكن

 اما اگر اينها را نگاه بكنيم و برگرديم به مسئله ايران، بنظر من حادثه 
اوًال اگر از لحاظ اصولي و استراتژيك . خوبي است و ما نبايد نگران باشيم

و از زاويه منافع مردم ايران به قضيه نگاه بكنيم، منافع ما در اين نيست 
منافع ما در اين نيست آه جنگ بشود . صادي بشودآه آشور محاصره اقت

حتي اگر سايت هاي هسته اي جمهوري اسالمي بمباران . و بمباران بشود
در اصفهان ، نطنز و . بشود ميدانيد آه سران رژيم آسيب نخواهند ديد

مراآز پر جمعيت آشور اين مردم خواهند بود آه در اثر تشعشعات راديو 
 بنا براين اصالً  ما مردم ايران بعنوان ساآنان و .اآتيو آسيب خواهند ديد

. صاحبان اين آشور نبايستي چنين چيزي را بخواهيم و نمي خواهيم هم
علي القاعده مردم ايران از جنگ وحشت دارند و آنرا نمي خواهند و بحق 

از . اين مسئله بسيار بسيار مهمي است و بنفع ما است . هم نمي خواهند
يستي خواهان اين باشيم آه روابط عادي بين المللي لحاظ اصولي ما با

برقرار باشد و ايران در محاصره قرار نگيرد تا اينكه فرصتي بوجود بيايد 
چون واقعيت اين است . آه آشور بتواند تكان بخورد و مردم نفسي بكشند

ً  براي نسل جوان و مسايل ديگر بيداد  آه بيكاري وحشتناك مخصوصا
. گر اين چيز ها حل بشود يكدفعه مشكالت حل خواهد شدنه اينكه ا. ميكند
. جمهوري اسالمي موجودي نيست آه بتواند مشكالت را حل بكند! نه

بنابراين مشكالت خواهد بود ولي روياروئي جمهوري اسالمي با مردم 
به اين مسئله از لحاظ اصولي اگر نگاه . روشن تر و شفاف تر خواهد شد

اينكه آيا از لحاظ تاآتيكي . آتيكي هم رهنمون ميكندبكنيم ما را به مسايل تا
به نفع جنبش اعتراضي آنوني مردم ايران است آه امريكا جمهوري 
اسالمي را تحريم بكند يا اينكه تنش هاي خيلي شديدي اتفاق بيفتد؟ بنظر 
. من از اين نظر هم نگاه بكنيم به نفع جنبش اعتراضي مردم ايران نيست

هم در رهبري جنبش . يشود آه در جنبش شكاف بيفتدچرا آه اين باعث م
 مي بينيد آه -آه اصالح طلبان تعهداتي به دولت جمهوري اسالمي دارند  

آنند چون آه ...  و نمي توانند -موسوي ميگويد آه با تحريم مخالف است 
ديگر به بيرون رژيم آشيده خواهند شد و از سوي ديگر بخش اعظم مردم 

لف اين هستند  آه به بهانه تحت فشار قرار دادن ايران همچنان مخا
اگر . جمهوري اسالمي حوادثي اتفاق بيفتد آه آشورشان  آسيب ببينند

توجه داشته باشيد، در تمام چهار پنج ماه گذشته تاآتيك جمهوري اسالمي 
اين بود آه خطر خارجي را عمده آند و يا هر معترض به دولت را 

اين قضيه اگر يك آمي از داغ . ان نسبت دهدباصطالح به همكاري با دشمن
  .بودنش آاسته شود، دست جمهوري اسالمي خالي خواهد بود

چندين بار در همين راديو سپهر من ياد آوري آرده ام آه سه تا مسئله 
بوده آه جمهوري اسالمي از آنها براي پراآنده آردن جنبش اعتراضي 

يكي مسئله باصطالح آوخ . دهمردم ايران عليه اين استبداد استفاده ميكر
نشيان را در مقابل جنبش آزادي خواهي، جنبش فرهنگي مردم در مخالفت 
با تاريك انديشي قرار ميداده و سعي ميكرده آه نگذارد اين دو بازوي 
جنبش يعني مسايل طبقاتي واقتصادي و مسايل فرهنگي و سياسي با هم 

خارجي و بيروني بوده عامل ديگر، هميشه وجود يك دشمن . گره بخورند
 ديكتاتوري ها هميشه -.  آه باصطالح موجوديت ايران را بخطر مي اندازد

 جمهوري اسالمي هم بطور اخص مخلوق –اين عامل را دوست دارند 
يادتان باشد در ماجراي جنگ ايران و عراق با آن . چنين فضايي است

دو طرف آشته همه آشتار وسيع آه گفته ميشود يك و نيم ميليون نفر از 
مي '' برآت''شدند و با آنهمه زخمي و عليل و بدبختي ، خميني آن را 

در ) رژيم( اگر اينها. حاال هم از اين مسئله تحريم استفاده ميكنند. ناميد
مورد مسئله تحريم از حد معيني بتوانند ويراژ بدهند آه ميتوانند بدهند؛ 

ديديد آه چيني ها حاضر چرا آه ماجراي تحريم بنزين را آه مطرح آردند 
شدند به ايران بنزين بدهند، بنابراين ميخواهند آه اين تقابل با خارج آامًال 
محو نشود و سبك سنگين آنند و بعضي وقتها از اين مسئله استفاده 

اينطوري نخواهد بود آه جمهوري اسالمي از طريق تحريم بنزين از . بكنند
ين بوده آه جمهوري اسالمي هميشه نكته سوم هم عبارت از ا. پا در بيايد

داشته و ميخواسته سيستم را '' راي مردمي''داشته و '' انتخاباتي''يك 
بي اعتبار )  خرداد٢٢(''انتحابات''جمهوري نشان بدهد آه اين هم در اين 

اين سه حربه را از جمهوري اسالمي بگيريد مجبور است . و بي آبرو شد
ر رو در روي مردم بايستد مسلم است و اگ. آه رو در روي مردم بايستد

  !اين قطعي است. آه شكست با حكومت خواهد بود
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 آقاي شا لگوني با توجه به فرمايشات شما من قسمت دوم سوالم :رحيمي 
را مطرح ميكنم آه ما بعنوان اپوزيسيون تا  چه حد مي توانيم با اهداف 

ريكا و دنياي جمهوري اسالمي وقتي آه در برابر يك قدرت بزرگي مثل ام
  غرب ايستاده و ميخواهد 

امتيا زاتي بگيرد بايستيم و به اصطالح در حالت اپوزيسيون باشيم تا 
  همراه ؟

اينجا . ما آه نبايد همراه جمهوري اسالمي باشيم:  محمد رضا  شالگوني 
  ...در واقع 
نه، نكته ظريف همين است آه وقتي آنها آاري ميكنند مثال  ... :رحيمي
اتي آه االن انجام ميدهند بخاطر اين است آه با موضع قويتري در ًاقدام

خب اين آارهائي آه ميكنند اگر ما بيائيم در . برابر غرب و امريكا بايستند
تضعيف آن انجام بدهيم در حقيقت نوعي همراهي با غرب آرده ايم در 
شكست جمهوري اسالمي ، اگر بيائيم در آنار جمهوري اسالمي قرار 

چرا آه ميخواستيم .  در حقيقت بنوعي با خودمان مبارزه آرده ايمبگيريم
يك رژيمي را آه قبول نداريم سرنگونش بكنيم ولي حاال داريم تقويتش 

  .ميكنيم
من مي بينم آه در .  اين يك رابطه سه جانبه است:محمد رضا  شالگوني 
چه آنهائي آه  طرفدار اين هستند آه بنحوي ( بخشي از اپوزيسيون 

طرف جمهوري اسالمي بغلطند و چه آنهائي آه بنحوي ميخواهند آه تحت ب
ميگويند آه ؛ آقا ) عنوان براندازي بطرف قدرت هاي خارجي بچرخند

حال آنكه قطب اصلي اين رابطه . نميشود در آن واحد در دو جبهه جنگيد
مردم ايران الزم نيست آه يا به اين بپيوندد . سه جانبه مردم ايران هست

همين چند . واقعيت اين است آه مردم ايران سياست مستقلي دارد. به آنيا 
آن عبارت از اين است آه . ماه گذشته يك چيز قشنگي را نشان داده است

چطور ميشود به جمهوري اسالمي ضربه زد بي آنكه بطرف امريكا 
بزرگترين . مبارزات مردم ايران خيلي قشنگ اين را نشان داد. غلطيد

. بر جمهوري اسالمي در همين چهار ماه گذشته اتفاق افتادضربه ممكن 
و مي . يعني اينكه تمام دنيا متوجه شدند آه جمهوري اسالمي چه هست

بينيد آه در مذاآرات آن چيزي آه رژيم را به حالت ضعف و عجز آشانده 
است خالي شدن پشتشان از طرف مردم است آه رو در رو با حكومت 

در حين . مه جا عليه رژيم مورد استفاده قرار ميگيردو اين ه. ايستاده اند
حال مردم ايران بهيچوجه نمي خواهند از طريق قدرت هاي خارجي اين 

افكار عمومي مردم ايران . آار را بكنند و اين را در عمل هم نشان ميدهند
 البته -از يك جهاتي . بهيچوجه در جهت تقويت نيروهاي خارجي نيست

 ناسيو ناليسم ايراني مثالً   در مورد انرژي –است طبيعي و قابل فهم 
هسته اي خيلي خوش بين بوده و هنوز هم بخش بزرگي از جمعيت آشور 

نظر خواهي هاي مختلف آه بعضي هايشان را خارجي . خوش بين هستند
ها انجام ميدهند نشان ميدهد آه خوش بيني به اينكه ما بايد انرژي هسته 

. اشتباه است] خوش بيني[الست آه بنظر من اين اي داشته باشيم خيلي با
. در سر جاي خودش بايد اين را صحبت بكنيم آه چرا اين اشتباه است

حتي انرژي صلح آميز هسته اي حاال اولويت ايران نيست و بايستي آنرا 
  .آنار بگذاريم

 اين تفكر ناسيوناليستي آه ايراني آه ميخواهد هر طوري شده ما هم در 
ا سر در بياوريم و بگوئيم آه ما هم به انرژي هسته اي مجهز بين ملت ه

اما مسلم است آه . هستيم، بنفع ما نيست و عمالً  خيلي ضرر ها دارد
مسئله نظامي بودن تاسيسات هسته اي تهديد بزرگي براي مردم آشورمان 

قرائن نشان ميدهد آه جمهوري اسالمي به سمتي ميرود آه خود را . است
وضعيتي آه اگر . لت آمادگي براي جهت گيري نظامي قرار بدهدالاقل در حا

مثالً عيار . را نظامي بكند]  فعاليت هسته اي اش[الزم ديد بسرعت بتواند 
اينها همه . غني سازي اورانيوم را باال ببرد آه مصرف نظامي داشته باشد

منتها مردم ايران چطوري برخورد آردند؟ اين . شان بضرر ما هستند
 چند ماه اخير حتي اين ذهنيت ناسيو ناليستي را هم تا حدي حوادث
توجه داشته باشيد آه در همين تظاهرات هاي ماههاي اخير . شكست

 برو بخواب –احمدي هسته اي '': شعاري آه بكرات مطرح ميشد اين بود
شعار خيلي قشنگي آه ماجراي هسته اي رژيم را مسخره . ''خسته اي
ً  بايد و اين شكافي ا. ميكردند ست درآن ذهنيت ناسيوناليستي آه ما حتما

اصالً  چه لزومي به انرژي هست؟ ميبينيد . انرژي هسته اي داشته باشيم
آه مردم وقتي اين شعار را بطور وسيع و مكرر مطرح ميكنند اين چيز 

اما . نه اينكه بگويم آه همه گرايش به اين سمت است، نه. جالبي است
م ايران براي آزادي خواهي و براي دمكراسي خود حرآت دمكراتيك مرد

خواهي زمينه را بوجود آورده است آه اول بايد ما و حكومت وضعمان 
در هر . معلوم شود آه اين حكومت را نمي خواهيم و نماينده ما نيست

شرايطي حمله به اين حكومت و زير فشار قرار دادن اين حكومت بمعناي 

و همچنين منافع اين حكومت . نيستزير فشار قرار دادن مردم ايران 
  .اين مسئله بسيار مهمي است. منافع مردم ايران نيست

ما مردم ايران، نيروهاي دمكراتيك و آزادي خواه ايران، يك قطب سومي 
هستيم آه در واقع هم با جمهوري اسالمي و ديكتاتوري والئي مي جنگند 

ت قدرتهاي خارجي و تا نفس آخر بايد بجنگند و هم اينكه مخالف مداخال
، ما )مداخله خارجي(چرا آه در آنصورت . درامور آشورشان هستند

نخواهيم بود آه در باره آينده مان تصميم خواهيم گرفت بلكه ديگراني آه 
بنظر من . قدرتشان به قدرت ما خواهد چربيد مسئله را جهت خواهند داد

 قطب سومي آه جريان يا. ما بايد نيروي سوم، جريان يا قطب سوم باشيم
آنهاي ديگر هيچ آاري نمي . نيرومند تر، حياتي تر و تعيين آننده تر است

ديده ايد آه جمهوري اسالمي در اين چند . توانند بكنند اگر مردم بپا خيزند
امريكائي ها هر آاري مي آردند نمي توانستند در . ماهه ذليل شده است

بكنند آه مردم ايران داخل ايران جمهوري اسالمي را اين قدر تضعيف 
. اين نقطه قوت مسئله است]. تضعيف آرده اند[خودشان بر خاسته اند و 

  آه - بر خالف دولت جورج بوش -اين يك شانسي است آه دولت اوبا ما 
اين مسئله تغيير رژيم را آنار گذاشته، مسئله اي آه بوجود آمده اينست 

. ي پيدا آرده استآه تقابل مردم ايران با جمهوري اسالمي برجستگ
برخالف آنچه آه بعضي ها فكر ميكردند آه گويا از طريق مداخالت 
خارجي، حمايت گرفتن ها، پول گرفتن ها از قدرت هاي خارجي ميشود 

مردم بپا خاسته ايران بي آنكه از جائي پيامي ! نه . اين را النسه آرد
وائي را بگيرند، پولي بگيرند،اسلحه اي بگيرند با دست خالي اين رس

در علوم اجتماعي . اين يك آزمون بزرگي است. براي رژيم بوجود آوردند
همين آزمايش چند ماه .  همين تجارب هستندسياسي، آزمايشگاهدر مسايل 

گذشته خيلي قشنگ نشان داد آه چطوري ميشود رژيم را سرنگون آرد ، 
 ديگر مسلم است آه اآنون. چطوري ميشود عليه استبداد رژيم مبارزه آرد

مي بينيد آه موسوي يا . نيست و از آن فراتر رفته است'' انتخابات ''بحث 
آروبي نگران هستند و به منتظري يا صانعي نامه مينويسند آه چكار 

ما نيستيم آه جنبش را هدايت ''يا اصالح طلبان اعالم ميكنند آه؛ . بكنيم
  .تنداينها مسايل آمي نيس'' .ميكنيم ما حتي دنبال جنبش هستيم

اين حوادثي آه در همين چند ماه گذشته اتفاق افتاده نشان ميدهد آه قطب 
ما بايد به اين . مردم ايران در اين رابطه سه قطبي چقدر تعيين آننده است

  .مسئله بچسبيم و اين را ول نكنيم
 آقاي شا لگوني ، چند ماه گذشته در عين حال آه نشان داد قطب :رحيمي 

 تقويت ميشود و به شجاعتي دست يافته است آه در مردم روز بروز دارد
طول اين سي سال بي سابقه بوده است و در برابر رژيم مي ايستد، در 
عين حال يك قطب ديگر هم دارد خودش را نرم نرم نشان ميدهد و به 
منصه ظهور ميرسد و آن قطب قدرت گرفتن سپاه است آه در حقيقت 

 آيا ما را نمي برند به سوي ترآيه .ميشود گفت ارتش يا سپاه در ايران
  بيست سال پيش آه ارتش بود آه هميشه حرف نهائي را ميزد؟

در بيست .  ببينيد در ترآيه مسئله ديگري هست:محمد رضا  شالگوني 
  .سال قبل عاملي بود آه آن ترآيه را بدبخت هم آرد

ه البت.  در واقع ماجراي مداخله ارتش در امور هدايت سياسي آشور بود
حاال هم بيك نحوي هست ولي در نتيجه عوامل ديگري آه بوجود آمده 

 آه آنعان اورن روي آار آمد ١٩٨٠بعد از آودتاي سال . آمتر شده است
به اسالمي ها در مقابل چپ ها امكاناتي دادند و مي بينيد آه اسالمي ها 

  واقعيت اين است آه. فرق ميكند) ايران(اما مسئله ما . تقويت شده اند
. سپاه از چيزي حمايت ميكند آه مردم تماماً  عليه اش بر انگيخته هستند

واليت فقيه هم استبدادي است آه ديناميسم و پويائي . يعني واليت فقيه
و براي آنكه خودش را بر سر قدرت نگه دارد مدام . خاص خودش را دارد

نه اي وقتي مثالً مي بينيد آه خام. بايد جلوتر بود و سرآوب را بيشتر بكند
عليه او و آانديداي مطلوب او '' انتخابات ''مي بيند آه مردم بعد از 

برخاسته اند، ميايد مي گويد آه دانشگاههاي ما غربي شده اند و سعي 
را  دوباره نو '' انقالب فرهنگي''ميكند آه آن داستان آهنه و آبرو باخته 

 و اين طرح ها را در و اينكه درس هاي علوم انساني را تغيير بدهند. بكند
  .اما مسلم است آه شكست خواهد خورد. دستور ميگذارند

يك روزي . يادتان باشد آه يك دوره اي ميخواستند ويدئو ها را جمع بكنند
فرهنگ '' يك روزي مي خواستند . مي خواستند ماهواره ها را جمع بكنند

اي خاصي يك روزي ميخواستند زنان در حوزه ه. زنان را تقويت بكنند'' 
تحصيل نكنند آه اينها رشته هاي اسالمي نيستند و زن نمي تواند مثال 

اما ديديد آه همه جا مجبور شدند آه عقب نشيني . ًمهندس ساختمان بشود
مردم پتكي به پوزه ! نه اينكه به ميل خود عقب نشيني آردند، نًه. آنند

ً  عق . ب نشيني آردرژيم زدند و دندانهايش را خرد آردند و رژيم اجبارا
منتها توجه داشته باشيم آه . وحاال در اين مورد هم شكست خواهد خورد

واليت . واليت فقيه اينطوري نيست آه فقط به سرآوب عادي اآتفا بكند
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فقيه مشخصه اش عبارت از اين است آه صرفًا نمي تواند به سرآوب 
ه آنجا با بر خالف ديكتاتوري شاه آ. سياسي و استبداد سياسي اآتفا بكند

آسي آاري نداشتند آه شما در زندگي خصوصي تان چرااين آار را ميكنيد 
آن چيزي آه رژيم شاه ميخواست اين بود آه آدم . يا چرا آن آار را ميكنيد

من يادم هست در دوره اي آه ما دانشجو بوديم هر . فعال سياسي نباشد
بود ميگفتند آه آسي را آه از بچه هاي دانشجو دستگير ميكردند اگر پسر 

يعني ميگفتند آه خودتان را به اين چيز ها . چرا دوست دختر نداري
ولي در جمهوري اسالمي فكرش را بكنيد آه يك دختر و پسر . مشغول آنيد

معصوم را آه با هم آشنا شده اند در خيابان ميگيرند و جائي ميبرند آه 
آه چه جوري هم  خدا ميداند –دآتر زهرا بني يعقوب را بردند و آشتند 

 و اين رسوائي ها را ببار مي آورند آه دهها و صد ها موردش –آشتند 
  .را ديده ايم

سرآوب مدني آه ميليونها آدم را در بر ميگيرد يكي از مشخصات 
بنا بر اين قوي شدن سپاه خودش برانگيزاننده . جمهوري اسالمي است

ظاهراً  انتخابي مردم است و هشدار دهنده است به مردم و آن پوششهاي 
را از جمهوري اسالمي آنار ميكشد و  جمهوري اسالمي را سترعورت 

اين نقطه ضعف و بگوشه رانده شدن جمهوري اسالمي است آه . ميكند
آه مسابقه فوتبال دو تيم ) مهر١٠جمعه (امروز . سپاه تقويت شده است

نيمدانم است سپاه مي آيد از قبل هشدار ميدهد آه ) پرسپوليس و استقالل(
من اهل ]. هست يا نيست[حاال خواهيم ديد آه . فوتبال جاي سياست نيست

پيش بيني نيستم و از جزئيات ورزشي هم سر در نمي آورم آه چقدر 
هستند و چقدر نيستند، منتها واقعيتي آه هست عبارت از اين است آه اگر 
 همين تجمعات نقطه اي باشد براي مشتعل شدن دوباره جنبش اعتراضي

فرمانده ( جعفري. توده اي عليه جمهوري اسالمي، رژيم بيچاره شده است
مي آيد  ميگويد فالن، نيروي انتظامي مي آيد ميگويد بهمان، اينها ) سپاه

نشان ميدهد آه اوضاع رژيم خراب است و بايد در همه امور حكومت 
 دولتي آه اينقدر مجبور باشد آه حكومت نظامي بكند آارش. نظامي بكنند

  .با آرام الكاتبين است و اصالً  رفتني است
بنا بر اين من فكر ميكنم آنچيزي آه شما مطرح مي آنيد آه در آنار قدرت 
گيري مردم در واقع قدرت گيري سپاه را هم داريم، اين خودش يكي 

يادمان . ازنشانه هاي بدتر شدن اوضاع به ضرر جمهوري اسالمي است
آت هاي توده اي سرآوب تشديد باشد آه در دوره هاي گسترش حر

  .ميشود
مطالعاتي شده در مورد ديكتاتوري ها آه در دوره آرامش چقدر سرآوب 
بوده و در دوره بر انگيختگي توده اي چقدر سرآوب بوده، در دوره هائي 

همه نشانه ها و تجربه ها نشان ميدهد آه در . آه مردم در خيابان بودند
چرا آه در . عدامي ها باال ميروددوره خيزش شمار دستگيري ها و ا

ديكتاتوري ها يك دوره اختناق داريم آه مردم جرات نمي آنند آه با 
اما يك . حكومت مخالفت صريح بكنند و معموالً  فعالين را دستگير ميكنند

دوره برانگيختگي توده اي است آه در اين دوره سرآوب خشني وجود 
 حرآت انقالبي واآنش ضد انقالبي هر. چرا آه مردم بميدان آمده اند. دارد

  .در اين ترديدي نيست. را تقويت ميكند
ميگويند آه در دوره ديكتاتوري آلكساندر اول آه يكي از خون آشامترين 
تزارهاي روسيه بوده تعداد زنداني ها و اعدامي ها  در روسيه بمراتب 

ً  بعد از انقالب    روسيه آه١٩٠۵آمتر از دوره نيكالي دوم مخصوصا
نيكالي دوم پادشاه نسبتاً  ليبرالي . انقالب اول روسيه برانگيخته شد، بود

ولي اينجا بايد عامل حرآت . بود ولي آلكساندر اول پادشاه خونخواري بود
از [توده اي را در نظر گرفت آه وقتي مردم بميدان مي آيند آشتار وسيعي 

ندان، شكنجه اينطوري نيست آه دستگيري، ز. اتفاق مي افتد] سوي رژيم
  .آار رژيم ديكتاتوري اين است آه آدم بكشد. اتفاق نيفتد

مردم وقتي عليه رژيم بر ميخيزند معلوم است آه رژيم از خودش دفاع 
منتها آيا اين تعادل به ضرر رژيم بهم ميخورد يا نه؟ تمام . خواهد آرد

قرائن نشان ميدهد آه ما در وضعيتي هستيم آه توازن به ضرر رژيم و 
يك نكته را هم بايد توجه داشته باشيم آه . سپاه و جهادش بهم مي خورد

ايران ما در بين تمام آشور هاي جهان يك آشور نادري است آه يك ارتش 
دارد و يك بسيج هم علم آرده اند آه اين سه تا در لحظه هاي و يك سپاه 

  .فشار ميتوانند بجان هم بيفتند
 دو بخش از ارتش يكي همافران بودند 57توجه داشته باشيد آه در سال 

آه تا حدي به حرآت هاي مردم حساسيت داشتند و ديگري گارد 
اصطكاك وقتي بين اين دو . شاهنشاهي بود آه فدائيان حكومت بودند

در اينجا هم سپاه . شروع شد از آنجا بود آه مردم عليه رژيم مسلح شدند
نور چشم رژيم و ولي فقيه است و ارتش نيروي درجه دوم است وآنقدر 

در لحظه هاي حساس ميتواند بين ايندو زير فشار . مورد توجه نيست
د و هر اصطكاآي بين ايندو ميتوان. حرآت هاي مردمي تنا قض ايجاد شود

اين چيز ها . به مسلح شدن مردم و خلع سالح قدرت والئي منتهي بشود
توجه داشته باشيد آه حتي اين بسيجي آه رژيم . را نبايد دستكم گرفت

اينقدر به آن مي نازد و در هر ماجرائي آنها را بميدان ول ميكند تا مردم 
ن با را اذيت آنند، اگر قرار است آه اين بسيجي ها در محالت ارتباطشا

مردم باشد ، درست به همين دليل، وقتي توازن بنفع مردم بهم بخورد 
ارتش در پادگان ها اينقدر آسيب . اينها آسيب پذيرتر از ديگران هستند

ولي بسيجي ها آه در محالت افراد شناخته هستند وقتي . پذيرتر نيستند
ه مردم برانگيخته شوند و قدرت توده اي شكل بگيرد اينها بيش از هم

اين را نميشود . آسيب پذيرند و بنا براين بين آنها شكاف اتفاق مي افتد
  .بود) قدرت گيري سپاه( بنابراين نبايد نگران اين مسئله. ناديده گرفت

  . يعني در حقيقت تبديل ميشوند به القاعده بر عليه خود امريكا:رحيمي 
!  افتدهمينطوري اتفاق مي. ممكن است)با خنده(: محمد رضا  شالگوني

يادتان باشد آه بعضي از نيرو هاي خود رژيم شاهنشاهي بر عليه رژيم 
  ...در هر انقالبي نيروهاي مسلح يكي از هدفهاي . برخاستند
  . وقتي بر ميگردند خيلي از ديگران خطرناآتر ميشوند:رحيمي 

آن بحث ديگري است آه چه خواهد . مسلم است:محمد رضا  شالگوني
 اين است آه در هم شكستن نيروهاي مسلح رژيم ولي مسئله آليدي.شد

استبدادي هميشه يكي از مقدم ترين دستور آارهاي هر حرآت بزرگ 
. مردمي است آه آنرا خلع سالح آند يا اينكه از قدرت تهاجمي اش بكاهد

  .اين مسئله آليدي است
من فكر ميكنم آه اين پديده ارتش، سپاه در لحظاتي عليه رژيم برگردد و 

عامل تعيين آننده در اينجا حرآت . حتمال زياد هم چنين خواهد بودبه ا
  .مردم است

من در پاسخ سوال شما ميتوانم حتي اينطوري بگويم آه آري، ترديدي 
نيست آه نيروي سپاه از نظر سياسي فعالتر شده و جلو صحنه آمده است 

سوال آليدي . ولي همزمان با حرآت مردم و قدرت گيري جنبش مردم
ست آه آدام واآنشي در مقابل چه چيزي است؟ به نظر من حرآت اين

را از النه هايشان بيرون آشيده و رسوايشان ) سپاه(مردمي است آه آنها 
اگر اينطوري هست . آرده و مجبور شده اند آه بيايند جلو صحنه بايستند

اينطوري نيست آه آنها ميخواستند همين آار را . رسواتر هم خواهند شد
قشنگي را برگزار آنند آه نشد و '' انتخابات'' آنها ميخواستند .بكنند

نميشود گفت آه آنها همه چيز را حساب آرده . طرحشان شكست خورد
نارنجكي در دستشان بود آه منفجر شد و صورتشان را داغون . بودند
  .آرد

 بسيار سپاسگزارم آقاي شالگوني از شرآتتان در برنامه اين :رحيمي
  . د گفتگو در هفته آيندههفته و به امي

وتشكر ميكنم از فرصتي آه به من . زنده باشيد: محمد رضا شا لگوني 
  .و خداحافظي ميكنم از شنوندگان عزيز راديو سپهر. ميدهيد

..................................................................................................  
..به پيام جنبش مردمی گوش فرا دهيمبه پيام جنبش مردمی گوش فرا دهيم: بقيه مقاله   

ک درخشان جنبش مردمی در استفاده از شکاف اين بخش از چپ، تاکتي
ميان باالئی ها برای پائين آوردن توان سرکوب را درک نکرده اند و بی 

اما در واقعيت . جهت در اصالت اين جنبش انقالبی به ترديد افتاده اند
امر، جنبش مردمی امروز هوشيارتر و مصمم تر در راه اهداف خود به 

عنوان مدافعان آزادی و برابری و و نيروی چپ به . پيش می رود
همبستگی انسانی، بايد تمام توان خود را در راه سازمانيابی اين جنبش 

برای آن که جنبش اعتراضی به بيراهه نرود و . مردمی به کار گيرند
بايد به . اسير اميال مشتی موج سوار نگردد، بايد متشکل شود

ر دانشگاه ها، در محالت، سازمانيابی مردم در کارخانه ها، در ادارات، د
تا امکان آن فراهم آيد که اين . کمک کرد... در مزارع، در مدارس، و 

تشکل ها به تشکل های سراسری و تأثيرگذار تبديل شوند و دست در 
دست هم، نيروی محکمی برای تحقق خواست های مردمی به وجود 

ر عهده در اين راه پرپيچ  و خم، نيروی چپ وظيفه ی خطيری ب. آورند
تلف کردن وقت در بيراهه ها امری نيست که جنبش چپ بدان نياز . دارد

 .داشته باشد
آيا پيامی برای فعالين اين جنبش و خوانندگان سايت   :گزارشگران

    داريد؟
اکنون زمان آن فرا رسيده است که به جای دادن پيام،  به پيام  :بامشاد

وان در راه سازمانيابی و جنبش  مردمی گوش فرا دهيم  و  با تمام ت
تا اين امکان فراهم آيد که مردم زحمتکش کشور . استحکام آن بکوشيم

. بر سرنوشت خود مسلط گردند و راه موج سواران حرفه ای را سد کنند
  .با تشکر و سپاس فراوان که اين فرصت را برای من فراهم آوريد 

  با سپاس فراوان که وقت گذاشتيد :گزارشگران
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  جنبش مردمیجنبش مردمیبه پيام به پيام 
   گوش فرا دهيم گوش فرا دهيم

تا کنون . با ارژنگ بامشاد فعال سياسی چپ خوانندگان سايت آشنائی دارند
. ها مطلب و تحليل سياسی از ايشان در گزارشگران منتشر شده است ده

هم اکنون فرصتی مهيا شده است که ضمن قدردانی از زحمات ايشان با او 
 گفتگوئی داشته باشيم

  یارژنگ عزيز خوش آمد
 اگر مايلی برای آشنائی نزديکتر خوانندگان با شما خود را  :گزارشگران 

  معرفی کنيد
هستم ) راه کارگر(من از فعالين سازمان کارگران انقالبی ايران  :بامشاد

 .که از ابتدای تأسيس، در فعاليت های آن مشارکت داشته ام
 قبل اغاز جنبشی با خودويژگی های بسيار از حدود سه ماه :گزارشگران 

در . چنان جاری است شده است و همراه با فراز و نشيبهائی اما هم
 مورد سخن آغاز کنيد؟ صورت امکان در اين

 ـ جنبش مردم ايران، که در ابتدا جنبشی برای شرکت در انتخابات بامشاد
و تأثيرگذاری از آن طريق بود، پس از تقلب  و کودتای انتخاباتی، از 

 برداری کرد و به يک جنبش اعتراضی و مطالباتی فرصت پيش آمده بهره
جنبش مردمی که از شکاف در ميان باالئی ها به . فعال تبديل شده است

خوبی سود جسته است، هر چند در ابتدا  برای بازپس گيری آرای دزديده 
 را سازمان ٨٨ خرداد ٢۵شده ی خود وارد عمل شد و تظاهرات ميليونی 

که بيان نفی واليت فقيه است را به "  ديکتاتورمرگ بر"داد، حاال شعار  
نگاهی به شعارهای روز قدس نشان . شعار محوری خود تبديل کرده است

می دهد که خواست های مردم،  چهارچوب های حاکميت دينی را هدف 
جنبش کنونی . گرفته است و خواهان جدائی دين از حکومت شده است

 ی انقالب بهمن يعنی خواست مردم ايران، حول خواست های سرکوب شده
از .  آزادی، برابری و حق تعيين سرنوشت مردم، خود را سازمان می دهد

اين رو جنبشی  اسست که به تدريج  از تالش برای اصالحات فراتر می 
رود ودر راستای  دگرگونی های عميق در ساختار سياسی و اجتماعی 

ات، جنبشی است واقعيت اين است که جنبش اصالح. کشوردر حرکت است
که تجربه ی حاکميت اصالح طلبان به دليل ساختار حکومتی و قدرقدرت 

هر چند . بودن ولی فقيه نشان داده است، امکان تحقق نداشته و ندارد
 . اصالح طلبان در حوادث و تحوالت کنونی نقش آفرين نيز باشند

جنبش سبز چگونه جنبشی است و نيروهای دخيل آن   :گزارشگران 
  مند؟کدا

 آن چه امروز به نام جنبش سبز معروف شده است،  جنبش  :بامشاد
اعتراضی و مطالباتی مردمی است که پس از انتخابات شکل و شمايل 

در دوره تبليغات انتخاباتی بخشی از جوانان . روشنی به خود گرفته است
وابسته به ستادهای ميرحسين موسوی به او پيشنهاد کردند که رنگ سبز 

. او نيز چنين کرد.  عنوان نماد مبارزات انتخاباتی خود انتخاب کندرا به
گسترش تبليغات انتخاباتی اين نامزد رياست جمهوری، پس از آن که  
کودتاچيان با تقلب آشکار، از اعالم آرای او امتناع کردند، با مقاومت و 

مقاومت و اعتراض او به تقلب انتخاباتی و . اعتراض او روبرو شدند
وئی اش با مردم معترض، نماد سبز انتخاباتی را به نماد مقاومت در همس

اکنون ديگر حتی طرفداران کروبی هم  که آرای او . برابر کودتا تبديل کرد
در واقع . نيز به حساب نيامد، خود را وابسته به جنبش سبز می دانند

جنبش سبز اکنون، جنبشی است با نيروهای گوناگون و خواست و 
بسياری از اصالح طلبان داخل و خارج از کشور و . مختلفشعارهای 

. بسياری از مخالفين رژيم در خارج کشور، اين نماد اعتراضی را پذيرفتند
روشن است که گرايش اصلی تشکيل دهنده اين جنبش، اصالح طلبان 
متمرکز حول کانديداهای اصالح طلب رياست جمهوری هستند که خواهان 

 در چهارچوب های قانون اساسی جمهوری حفظ و کنترل اين جنبش
اما واقعيت اين است که امروز اين مردم نيستند که به . اسالمی می باشند

دنبال رهبران و سران در حرکت هستند، بلکه آن ها خود به دنبال جنبش 
اين مهم را هم الهه کوالئی و هم محمدرضا . مردم در حال حرکت هستند

به بيان ديگر نيروهای دخيل در جنبش ، . دخاتمی با صراحت بيان کرده ان
ائتالفی غيراعالم شده از اصالح طلبان خواهان حرکت در چهارچوب 
قانون اساسی جمهوری اسالمی، اصالح طلبان خواهان اصالح قانون 

در هر . اساسی و نيروهای مخالف قانون اساسی جمهوری اسالمی است
يک از اين نيروها مرحله از پيشروی جنبش مردمی، نقش و وزن هر 

نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که عده ای از آن . افزايش می يابد
می ترسند که اصالح طلبان، اين جنبش را به  خواست اصالحات در 

چهارچوب جمهوری اسالمی محدود کنند و نيروی مردمی به ارتش 
 اما واقعيت اين است که جنبش اصالح طلبی. اصالح طلبی تبديل شوند

همانطور که تجربه ی گذشته اثبات کرده است شانس موفقيت نداشته و 
از اين رو نمی توان اصالح طلبی را خطری برای جنبش مردمی در . ندارد

زيرا هشت سال دولت خاتمی که حتی مجلس ششم، يعنی . نظر گرفت
مجلس اصالحات را نيز در کنار خود داشت، نتوانست کوچکترين گامی در 

چهارچوب های قانون اساسی . مه های اصالحی بر داردراستای برنا
جمهوری اسالمی که بر قامت استبداد مطلقه فقيه دوخته شده است و نقش 
نيمه خدائی ولی فقيه به گونه ای است که شانس هر نوع اصالحی را از 

امروز که ولی فقيه در راس  کودتا قرار گرفته  که نه تنها . ميان می برد
اسالميت جمهوری اسالمی را به بازی گرفته است، اميد جمهوريت، بلکه 

به پيشروی، چه رسد به پيروزی جنبش اصالحات، تصوری دور از ذهن 
قدرقدرتی دستگاه واليت تا جائی است که هم اکنون بخش اعظم . هست

رهبران جريان اصالح طلبی در شکنجه گاه های رژيم گرفتارند و برای 
نقالب مخملی، زير فشار و شنکجه قرار اعتراف به کارهای نکرده و ا

دارند و تالش رهبران دينی و بخشی از نيروهای مؤثر درون حکومت 
 .برای نجات آن ها نيز،  تاکنون ره به جائی نبرده است

  موقعيت کنونی اين جنبش در مجموع چگونه است؟  :گزارشگران
مردمی موقعيت کنونی اين جنبش تحت تأثير جنبش پيشرونده ی  :بامشاد
هر چند ميرحسين موسوی در بيانيه شماره ی يازده خود تالش . است

کرده است که چهارچوب های برنامه ای و ساختاری آن را روشن کند و 
خطر حرکت سريع برای خروج از قانون اساسی جمهوری اسالمی را 
گوشزد نمايد، اما واکنش مردم در برابر اقدامات سرکوبگرانه باند 

ست های دستگاه واليت، عنصر تعيين کننده در اين مسير کودتاچی و سيا
مردم به گلوله بسته می شود؛ وقتی " تظاهرات سکوت" وقتی. خواهد بود

به دختران و پسران جوان در شکنجه گاه ها تحت نام قانون و اسالم 
تجاوز جنسی می شود؛ وقتی در دادگاه عدل اسالمی قربانيان تجاوز  به 

ه محاکمه کشيده می شوند، وقتی ولی فقيه رژيم ، جای تجاوزکنندگان ب
توجيه گر اقدامات جنايت کاران است؛ وقتی خبرگان رهبری  به جای 
کنترل رهبر و نهادهای تحت امر او ، بويژه در جريان کودتای انتخاباتی، 
بار ديگر با رهبر کودتا بيعت می کنند و دولت کودتا را عليرغم اعترضات 

 تائيد قرار می دهند،  انتظار توقف مردم در وسيع توده ای مورد
از . چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی، تصور بخردانه ای نيست

شعارها و . اين رو موقعيت امروز جنبش مردمی، مدام در حال تحول است
اعتراضات مردمی در شرايط کنونی خيمه اصلی حکومت اسالمی را هدف 

نشانه " مرگ بر ديکتاتور"شدن شعار امری که توده ای . قرار داده است
اما اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که جنبش . ی بارز آن است

.  اعتراضی کنونی، هنوز از سازمانيابی و قوام کافی برخوردار نيست
هنوز جنبش مطالباتی اقشار گوناگون مردم، نتوانسته است به حد کافی 

ت برای رسيدن به خواست های وارد صحنه مبارزاتی شود و از اين موقعي
روشن است که کارگران . بيواسطه و ملموس خود بهره برداری کند

خواست های روشن صنفی و سياسی دارند؛ کارمندان بخش های 
گوناگون، چه معلمان، چه پرستاران و کارکنان بيمارستان ها، چه کارکنان 

خواست شبکه های حمل و نقل، و ديگر بخش های مزد و حقوق بگيران، 
های گوناگونی دارند که  برآورده نشده است و مدام زندگی آن ها را تحت 

جنبش زنان، هر چند گام های استواری در راستای . فشار قرار می دهد
اعتراض به تبعيض عليه زنان و طرح  خواست های برابری طلبانه و 
آزادی خواهانه ی خود برداشته ، اما هم چنان زير سرکوب خشن قرار 

. رد، جنبش جوانان و دانشجويان نيز از اين قاعده مستثنی نيستدا
تاکيد . خواست های خلق های تحت ستم نيز، با سرکوب مدام روبروست

بر اين خواست ها، و ايجاد تشکل های پايدار برای مبارزه در راه رسيدن 
به آن، جنبش مطالباتی را به نيروی قدرتمندی تبديل خواهد کرد و امکان 

همين امر راه را برای . آن را از دولت کودتا خواهد گرفتسرکوب 
  .پيشروی کليت جنبش اعتراضی توده ای فراهم تر خواهد ساخت

تظاهرات روز قدس را همراه با دهها فيلم از چگونگی   :گزارشگران
جمعبندی شما از آن . برگزاری آن از سوی مردم بتازگی مشاهده کرديم

  چيست؟
عظيم و ميليونی دريک کالم ظرفيت انقالبی جنبش اين تظاهرات  :بامشاد

اوألـ حضور ميليونی مردم در شرايطی که رهبر . مردمی را نشان داد
کودتا، قاضی القضات و فرماندهان سپاه و بسيج و نيروی انتظامی مردم 

را تهديد به سرکوب خشن کرده بودند، بيان آن بود که ترس، ديگر،  
وقتی به گلوله بستن . وده ای نيستعنصر کليدی روحيه اجتماعی ت

جوانان، شکنجه های قرون وسطائی و حتی تجاوز جنسی در زندان ها، 
اعتراف گيری های بی شرمانه، دستگيری های مدام و حضور سنگين 
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نيروی های سرکوب در خيابان ها، مانع از حضور آن ها نمی شود، نشان 
 تازه ای شده می دهد که روحيه اجتماعی توده ای وارد مرحله ی

ثانيأـ حضور ميليونی مردم در شرايطی که تمامی رسانه های گروهی .است
در انحصار دولت کودتا قرار داشت و سانسور خبری همه جانبه ای اعمال 
شده بود، نشان داد که شبکه های ارتباطی توده ای ايجاد شده  که به 

ليونی را راحتی توانسته است سد سانسور را درهم بشکند و جمعيت مي
و اين دستاورد بسيار مهمی . برای حضور در روز قدس، به ميدان بياورد

ثالثأـ جنبش مردم در روز قدس، گام بزرگی به سوی نفی واليت . است
اگر . فقيه و در هم شکستن خيمه ی اصلی جمهوری اسالمی برداشت 

 خرداد، تالشی برای اعتراض به تقلب انتخاباتی و ٢۵تظاهرات ميليونی 
باز پس گيری رأی خود و دفاع از حق انتخاب حتی در چهارچوب های 
محدود کننده رژيم اسالمی بود، تظاهرات ميليونی روز قدس، به ميدان 
کشيدن شعار مرگ بر ديکتاتور و برجسته کردن ضرورت جدايی دين از 

اين نشان می دهد ظرف چند ماه، جنبش مردمی چه گام های . دولت بود
ر ابعأ ـ .   ی  بيان خواست های واقعی خود برداشته استبلندی در عرصه

حضور ميليونی مردم و اراده مصمم آن ها برای بيان خواست های خود، 
نيروی سرکوب را که يک ماه تمام خود را برای مقابله با اين روز آماده 
. کرده بود، غافلگير کرد و تمامی محاسبات ابلهانه ی آن ها به بر هم زد

دستگاه واليت و کودتاچيان همراهش را به شدت نگران کرده همين امر 
بی جهت نيست که آن ها برای مقابله با اين ضعف خود، تالش . است

کردند مسئله  ی هسته ای و موشکی را در دستور کار خود قرار دهند و 
. راهی برای سازش با آمريکا و غرب و کاهش فشار خارجی بيابند

مالقات سعيد جليلی با معاون وزير خارجه ی مذاکرات هسته ای در ژنو، 
آمريکا و سفر متکی به واشنگتن پس از سی سال برای بازگشائی دفتر 

ژريم اسالمی . منافع ايران در پايتخت آمريکا، جلوه هايی از اين تالش بود
پس از تظاهرات ميليونی مردم در زور قدس دريافت که زمين زير پايش 

. ی تواند اين تعادل شکننده را در هم بشکندمحکم نيست و فشار خارجی م
روشن است که اين سياست رژيم هر چند برای نجات خود در پيش گرفته 
شده است، اما از آن جا که زير فشار جنبش مردمی انجام گرفته است و 
سايه سنگين تحريم ها و فشار بر توده ها را تا حدی کاهش می دهد، می 

  . قرار گيردتواند مورد بهره برداری جنبش
   يا تناقضی ميان اين جنبش و رهبری آن ميبينيد؟آ  :گزارشگران

 واقعيت اين است که ميان خواست ها و هدف های جنبش مردمی  :بامشاد
که مدام در حال پيشروی است با خواست ها و اهداف نيروهای تشکيل 
. ددهنده ی و گاه رهبری کننده ی آن ، همسوئی ها و تضادهايی وجود دار

همسوئی های اصلی را می توان در تالش برای مهار استبداد دستگاه 
تالش برخی از نيروها بر آن . واليت و به زير کشيدن دولت کودتا ديد

است که اين حرکت در چهارچوب های قانون اساسی درجا بزد و از آن 
اين نگرانی را حتی در بيانيه های حسين علی منتظری که . فراتر نرود
قهی و دينی اصالح طلبان را بر عهده گرفته است می توان به رهبری ف

 . خوبی مشاهده کرد
اما خواست های مردمی، امری نيست که در چهارچوب های قانون 

در واقع قانون اساسی جمهوری . اساسی جمهوری اسالمی متحقق شود
قانون اساسی ای که به . اسالمی، بيان مدون شکست انقالب بهمن است

اد به زير کشيده شده ی سلطنتی، استبداد وحشی تر و خشن تر جای استبد
خواست های آزادی، برابری، . واليت مطلقه فقيه را بر جامعه مسلط کرد

عدالت اجتماعی، همبستگی انسانی، برابر حقوقی زنان با مردان، به 
رسميت شناخته شدن حق تعيين سرنوشت خلق ها، و در يک کالم حق 

انه ی سرنوشت خود، در چهارچوب قانون اساسی ملت برای تعيين آزاد
همين واقعيت است که جنبش . جمهوری اسالمی تحقق پذير نيست

اعتراضی مردم را از رهبرانی که نخواهند هم پا و هم راه آن به  پيش 
اما در شرايطی که در آغاز راه جنبش قرار داريم، . روند، جدا خواهد کرد

زيادی روی همسوئی ها تاکيد می جنبش اعتراضی مردمی با هوشياری 
زيرا تجربه نشان داده است که بی توجهی به شکاف های ايجاد شده . کند

در قدرت حاکم، و عدم بهره داری از اين شکاف ها، هم قدرت پيشروی 
جنبش توده . اش را کند می کند و هم توان سرکوب را افزايش خواهد داد

دار است، نمی تواند خود را ای که از خرد اجتماعی حساب شده ای برخور
در سطح جريانات راديکال عجول کاهش دهد و امکانات خود برای 

  .پيشروی و کاهش هزينه های اين پيشروی را ناديده بگيرد
  مابازاء اقتصادی اين درگيری ها کدامند؟   :گزارشگران

مردم برای تأمين .  مبارزه مردمی، مبارزه ای مطالباتی است :بامشاد
امری که در جمهوری اسالمی به . شايسته انسانی تالش می کنندزندگی 

شکاف ميان فقير و غنی در . رويائی دست نيافتنی تبديل شده است
. جمهوری اسالمی تمامی رکوردهای جهانی را هم در شکسته است

ازاقليت ثروتمند که بر تمامی منافع مالی و امکانات کشور تسلط دارند 
های سرکوب و وابستگانشان که بگذريم، وجمعيت نان خور در نهاد

. اکثريت عظيمی در شرايطی دشوار و يا  زير خط فقر زندگی می کنند
بسيارند کارگرانی که حتی دستمزد خود را بطور مرتب دريافت نمی کنند؛ 
بسيارند کارمندان و معلمانی که برای تأمين زندگی شان بايد چند شغله 

که از فقرمجبورند تن فروشی کنند؛ باشند؛ بسيارند زنان و دخترانی 
بسيارند فقيرانی که برای تأمين يک لقمه نان، کليه های شان را می 

و بر ليست اين فالکت تکان دهنده، گرانی، تورم، بيکاری، و . فروشند
و همين هاست که نياز . ديگر نابسامانی های اجتماعی را نيز بايد  افزود

ه موتور حرکت های مردمی تبديل به عدالت و برابری، را به تدريج ب
بنابراين اعتراضات مردمی هر چند از تالش برای گرفتن حق . خواهد کرد

رأی  و آزادی انتخاب حتی در چهارچوب های قانون اساسی همين رژيم 
آغاز شد، اما اگر نتواند به سمت پيوند خواست آزادی و برابری پيش 

در ميان نيروهای درون . رود، نخواهد توانست به اهداف خود دست يابد
اين جنبش هم نظرات و ديدگاه های گوناگون اقتصادی پيرامون چگونگی 

همين امر نيز در روند جنبش . برخورد به مشکالت اقتصادی وجود دارد
به تضادها و تناقضات ميان خواست های توده های به پاخواسته و 

  .نيروهای دخيل در آن ، دامن خواهد زد
 م انداز نزديک اين جنبش را چگونه ارزيابی ميکنيد؟چش  :گزارشگران

تحوالت کنونی جنبش،  گسترده تر و شتابان تر از آن است که  :بامشاد
آن . کسی بتواند به پيش گويی در باره ی آينده نزديک و دور آن بپردازد

چه تاکنون اتفاق افتاده، بيان ظرفيت باالی جنبش مردمی است که تمام قد 
گاه واليت و دولت کودتا ايستاده است و روی خواست های در برابر دست

جنبش توده ای، جنبشی نيست که به راحتی بتوان آن . خود پای می فشارد
از اين رو می توان اميدوار بود که جنبش مردمی بتواند . را سرکوب کرد

با سازماندهی خود در گروه های اجتماعی و اقشار هم سرنوشت، بنيان 
مهمترين عنصر در شرايط .  ومت و پيشروی را بنا نهدهای مستحکم مقا

تداومی که بتوان . کنونی، تالش برای تداوم حرکت توده ای مردم است
روز به روز بخش های وسيع تری از مردم را با خود همراه کند و از اين 

تالش های شتابزده که بر . رو امکان سرکوب  را به حداقل برساند
باشد، عمأل خصلت توده ای جنبش را کاهش داده نيروهای حداقلی استوار 

برای تداوم و حفظ توده ای بودن . و امکان سرکوب آن را افزايش می دهد
اين جنبش، تمرکز روی خواست های مطالباتی و ملموس، عنصری کليدی 

حرکت های کارگری در چند ماهه ی اخير نشان از ظرفيت باالی . است
محافظه کاران نيز از تحرک جنبش تا جائی که . جنبش کارگری دارد
هيچ هفته ای نيست که . نگران شده اند" يقه آبی ها"کارگری و پيشروی 

با بازگشائی دانشگاه ها و مدارس، . خبر يک حرکت کارگری انتشار نيابد
حوادث روز بازگشائی دانشگاه . يک نيروی عظيم وارد صحنه شده است

اد که آن ها نيز نه تنها ها و تظاهرات شکوهمند دانشجويان نشان د
. مرعوب سرکوبگران نشده اند بلکه با قدرت پا به ميدان گذاشته اند

جنبش دانشجويی در راستای تقويت همسوئی  و همگرائی های اقشار 
معلمان به عنوان زحمت . توده ای می تواند نقش برجسته ای بازی کند

 فکری و کشانی که هم از نظر مادی تحت فشار هستند و هم از نظر
آموزشی مدام با نيروهای مرتجع درگير هستند، و هم از ظرفيت باالئی 
برای متشکل شدن حتی در سطح سراسری برخوردارند و در اين راستا 
گام های استواری برداشته اند، و هم به عنوان نيروی که ارتباط بی 
واسطه ای با ميليون ها دانش آموز و نسل جوان دارند، در پيشروی و 

. تحکام جنبش اعتراضی کنونی می توانند نقش برجسته ای ايفا کننداس
 .امری که کودتاچيان را به شدت نگران کرده است

چپ بطور کلی چه نقشی در اين تحوالت دارد؟ آيا نقدی به   :گزارشگران 
  اين طيف وارد ميدانيد؟

ـ ارزيابی نقش نيروهای چپ، که در شرايط به شدت نابرابر در  :بامشاد
. داخل کشور در اشکال گوناگون مبارزه می کنند، کار دشواری است

روشن است که وزن  نيروهای طرفدار آزادی و برابری، در ميان جوانان، 
دانشجويان، روشنفکران، زنان و کارگران، و در يک کالم، پايه های 

هر . اجتماعی چپ، در شرايط خيزش مردمی را نمی توان دست کم گرفت
اگر سئوال معطوف به نقش .  موس يا علنی نداشته باشندچند حضوری مل

نيروهای چپ در خارج از کشور باشد، بايد گفت بسيارند، نيروهايی که 
اين ضرورت را هنوز در نيافته اند که چپ بايد در صف مقدم اين جنبش  
. اعتراضی که از ظرفيت انقالبی برخوردار است،  قرار داشته باشد

  به جای تمرکز روی افشای جنايات حاکمان اصلی، بسيارند نيروهايی که
 . روی افشای اصالح طلبانی متمرکز شده اند که به مردم پناهنده شده اند

 ٧ :بقيه درصفحه 
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  زير پوست شعارزير پوست شعار
  ..".."نه غزه، نه لبناننه غزه، نه لبنان""

 سوسن آرام
تظاهرات روز قدس يک نقطه عطف در مبارزات مردم عليه استبداد حاکم 

هفته های بعد از کودتای انتخاباتی مردم صحنه های با اينکه در طول . بود
به يادماندنی از مقاومت برجای گذاشته اند که رژيم را به وحشت انداخته 
است، با وجود اين آشکارا معلوم است تظاهرات مردم در روز قدس رژيم 

دليل آن اين است که در اين روز مردم نشان دادند . را به تکان آورده است
" نظام"ندارند و رهايی خود را در چالش با " نظام"الح توهمی به اص
در روز قدس مردم ديگر معترضين به دزدی آراء نبودند، . جستجو ميکنند

با اينکه خامنه ای در . متعرضين به وجود و دوام نظام استبداد حاکم بودند
نمازهای عيدفطر و سخنرانی در برابر خبرگان و امام جمعه هفته بعد 

کردند اين واقعيت تکان دهنده برای رژيم را به روی خود تهران سعی 
از موتلفه و . نياوردند، اما کارگزاران آنها وسيعا واکنش نشان دادند

کيهانی ها تا احمد توکلی که نامه سرگشاده اش به خاتمی و موسوی بيش 
ازديگران بازتاب يافت و پاسخ درخور توجهی نيز از عليرضا بهشتی و 

منتقد "احمد توکلی که ظاهرا ]. ١[خاتمی دريافت کردبعد محمد رضا 
در " سانتر"هم هست در اين نامه همان کاری را کرد که معموال " دولت

مرتجع ترين " سياست کثيف"پيشبرد : مواقع بحرانی به آن اقدام ميکند
او آشکارا به خاتمی و موسوی اخطار . جناح زير پوشش منتقد بيطرف

گرفتار خشم "کنيد تا " برائت"قدس شعارميدادند داد ازمردمی که در روز 
او مچ خود را در مورد انتقاداتی که امثال او از عملکرد ". خدا نشويد

آن که بايد اول تصميم به : "دولت مردان نظام دارند با اين جمله بازکرد
 ." بازگشت بگيرد، شماييد نه مخالفان شما

مردم از خط ترس، و با اينکه نگرانی اصلی رژيم رشد جنبش، عبور 
تبديل جنبش از يک اعتراض انتخاباتی به جنبش ضد استبدادحاکم است، 

نه غزه، "اما تريبون داران رژيم در حمالت خود فضای زيادی را به شعار
اختصاص دادند، زيرا به گمان شان اين نقطه " نه لبنان، جانم فدای ايران

را به اسرائيل ضعفی بود که به کمک آن ميتوانند جنبش اعتراضی 
به . چسبانده و به حمايت از سرکوب حقوق ملی مردم فلسطين متهم کنند

همين جهت مرتبا يادآوری کردند اين شعار را راديو اسرائيل و راديو فردا 
و کسانی مثل سازگارا و نوری زاد تبليغ ميکردند که درست هم هست و 

 . پائين تر به آن خواهم پرداخت
متمرکز ميشويم تا " نقطه ضعف"مقاله روی همين به همين جهت در اين 

ببينيم زير پوست اين شعار چه ميگذرد و حتی وقتی اين شعار داده ميشود 
 . متهم اصلی کيست

 ديوار حايل بين مردم ايران و فلسطين 
هم منابع رژيم و هم نيروهايی که از دولت اسرائيل حمايت ميکنند گزارش 

"  به نحوی ارائه دادند که گوياشعار اعتراضات مردمی در روز قدس را
صدها : "مثال راديو فردا خبرداد. شعار محوری روز قدس بود.." نه غزه

ها فرصت به خيابان آمدن پيدا کردند و با  پس از هفته...هزار معترض 
شعارهای حکومتی را " نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران"شعار 
 ] ٢".[الشعاع قرار دادند تحت

 سانسور رژيم و ضعف منابع مستقل، ارزيابی وزن واقعی اين به علت
ولی همه ميدانيم اين شعار . شعار در روز قدس بر ما معلوم نيست

بسياری از قبل نوشتند با آن موافق . محوری همه تظاهرکنندگان نبود
يا .." هم غزه، هم لبنان"درخود تظاهرات نيز عده ای شعار . نيستند

يا امثال آن را سر ميدادند، برخی از رهبران اصالح " ايران شده فلسطين"
 . طلب هم عدم موافقت خود با آن و حتی شعارهای مقابل را مطرح کردند

وزن شعار هرچه بود اما اين واقعيت را نبايد پرده پوشی کرد که بخشی از 
  . مردم اين شعار داده اند و از آن طرفداری ميکنند

مدنانه نيست، يعنی امروز در عرف بين ترديدی نيست اين شعار اساسا مت
المللی هر موضعی که همبستگی بين ملل را نفی کند، رسما پذيرفته 

مثال اگر در . نيست، هرچند در عمل اين اصل زير گرفته شود و ميشود
نه افغانستان نه "آلمان يا انگلستان عده ای راه بيافتند و شعار بدهند 

کوب در ايران و گرسنگی در آفريقا سر" ، يا"ايران، فقط و فقط خودمان
به همين . حتما به عنوان نژادپرست به باد انتقاد گرفته ميشوند" به ما چه

جهت وقتی بی بی سی از پخش برنامه تبليغاتی چندين موسسه خيريه 
انگليسی برای کمک به مردم غزه بعد از حمله ويرانگر اخير اسرائيل 

رار گرفت که کارشناسان قبلی خودداری کرد زير چنان فشار سنگينی ق
البته . خود اين موسسه نوشتند در تاريخ بی بی سی سابقه نداشته است

کسی دچار اين توهم نبود که بی بی سی ممکن است موضع اصلی خود در 
دفاع از سياست اشغال دولت اسرائيل را رها کند، بلکه مساله اين بود که 

ش برای کمک به قربانيان به خاطر حفظ اين موضع حق نداشت عليه تال
به . حمالت اسرائيل و همبستگی با مردمی که ستم ديده اند اقدام کند

عبارت ديگر در چارچوب مدنيت پذيرفته شده امروز، حتی سياست های 
سلطه و تبعيض را رسما اعالم نمی کنند، مگر با نيرويی روبرو باشيم 

 .مثل رژيم اسالمی که رسوم مدنيت نوين را نمی پذيرد
از اين گذشته ملت ها بويژه ملت های پيشرفته که توانسته اند به 
دمکراسی سياسی دست يابند، عليرغم خودخواهی های ملي، معموال از 
. اينکه بتوانند به مردم کشورهای ديگر کمک کنند، احساس غرور ميکنند

در آمريکا درست . کافی است نگاهی به تبليغات دولت های غربی بيندازيم
ان زمان که بمب های چند تنی و اورانيوم غنی شده و گاز فسفر بر در هم

سر مردم عراق و افغانستان فرومی انداختند، و هنوز می اندازند، شبکه 
های تلويزيونی مداوما دولتمردان سابق و الحق را نشان ميدادند، و نشان 
ميدهند که درچهارگوشه جهان از افغانستان گرفته تا صحاری آفريقا 

اساسا به بسياری از مردم آمريکا باورانده . ول کمک به مردم هستندمشغ
اند جوانان شان برای بردن دمکراسی و پيشرفت، در سرزمين های دور 

دولت های اروپايی موجی از تبليغات رسانه ای دارند . به خاک می افتند
که کمک های مادی و معنوی به کشورهای ديگر را بزرگنمايی ميکنند و 

 هم به جز گروه های کوچک و بی اعتبار نژاد پرست کسی به اين معموال
 . برنامه ها اعتراض نميکند

اين ها تابع يک قانونمندی است و ملت ايران را هم نميتوان مثال به بهانه 
اما اينجا . عقب ماندگی بکلی از اين قانونمندی ها بيگانه به شمار آورد

فلسطين وتجاوزات مکرر رژيم ايران نقض حاکميت مردم :مشکلی هست
اسرائيل به خاک کشورهای همسايه را به ابزاری برای توجيه موجوديت 

بعالوه با کمک به . خود و نقض حق حاکميت مردم ايران تبديل کرده است
گروه های بنيادگرای موتلف، مواضع خارجی حاکميت ضدمردمی خودرا 

ن پوشيده بماند و اين واقعيات نميتواند از چشم مردم ايرا. تقويت ميکند
نمانده است و مردم به اشکال مختلف و گاه در قالب های کامال معکوس و 
. انحرافی از قبيل عرب ستيزی يا اسالم ستيزی به آن واکنش نشان ميدهند

همين امر ميتواند سکويی برای نيروهای فرصت طلب فراهم آورد که 
 . ان جلوه دهندموافقت با سرکوب فلسطين را معادل دوستی با مردم اير

به عبارت ديگر در راه همبستگی مردم ايران با نه فقط مردم فلسطين 
بلکه با بيشتر ملت های همسايه و ديگر ملل جهان ديوار حايلی قرار دارد 
که همانقدر مورد تنفر مردم ايران است که ديوار حايل اسرائيل مورد تنفر 

چوب رژيم اسالمی ايران در اين چار. فلسطينی ها و مردم آزاديخواه جهان
بزرگ ترين عامل دامن زدن به انواع نفرت های ملي، قومی و مذهبی و 
در عين حال عامل اصلی تقويت موضع رژيم اسرائيل بين بخش هايی از 
جمعيت ايران است، همان نقشی که دولت اسرائيل در ميان مردم فلسطين 

 . و کشورهای عرب دارد
حاال به ..".نه غزه، نه لبنان" بحث يعنی شعار مورد" منفی"اين از بخش 

 ". جانم فدای ايران:"بخش اثباتی اين شعار توجه کنيم
 درد اشغال 

اين واقعيت را . شده اند" ميهن دوست"مردم ايران به طور بی سابقه ای 
اين عالقه فزاينده را چطور . نسل قبل از انقالب ميتواند روشن تر ببيند

ست هرکس کشورش را دوست دارد و بويژه ميتوان توضيح داد؟ درست ا
وقتی کشور زير فشار رژيمی ويرانگر در هم کوبيده شود و مردم اش زير 

اما . شالق استبداد قرار داشته باشند، بيشتر به فکر نجات آن می افتاد
فرياد ايران، ايرانی که مردم معترض از نسل های قديم و جديد به راه 

هم به کمک گرفته اند، طنين و حال ديگری انداخته اند و اجداد خود را 
درد و سوزش يک زخم هولناک را ميتوان در آن ديد، صدای طبل : دارد

 . جنگ را ميتوان در آن شنيد
با سنت های . رژيم واليت فقيه از همان آغاز با هويت ايرانی درافتاد

ايراني، با راه و رسم زندگی ايراني، و بويژه با همه ميراث های 
با انقالب مشروطيت که ايران مدرن : يک و انقالبی و مدنی ايراندمکرات

هويت خود را مديون آن است؛ با مصدق و ميراثش عليه استعمار نوين 
در جنبش ملی شدن نفت؛ با نوروز؛ با چهارشنبه سوري؛ با موسيقی و 
رقص و آواز ايراني؛ با سينما و تئاتر ايراني؛ با زندگی عرفی زن و مرد 

 حقوق بديهی که برپايه آن به عنوان يک ايرانی ميتوان صبح را ايرانی و
نشانه . و اين آخری از همه مهم تر و ملموس تر است. به شب رساند

فقط نوروز و شعر حافظ و سی و سه " ميراث ملی"و " هويت ملی"های 
اين تصور اشتباهی است که هويت ملی را فقط . پل و قرمه سبزی نيست

بدانيم که يک ملت را از ملت های ديگر متمايز متشکل از چيزهايی 
حقوق مدنی که مردم ايران طی تاريخ خود بطور طبيعی يا در . ميکند
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مبارزه مستمر با ارتجاع و استبداد به دست آورده اند و زندگی عرفی و 
سبک زندگی خود را بر اساس آن تنظيم ميکنند، بخشی درونی شده از 

دهه ها بعد از انقالب مشروطيت . ی استو فرهنگ ايران" هويت ايرانی"
ودر آستانه انقالب ايران هم نيمکت شدن آزادنه دختر و پسر در دانشگاه 
و حق ديدن فيلم بهروز وثوقی و رقصيدن با ترانه های آغاسي، همانقدر 
بخشی از هويت و فرهنگ ايرانی شده است که بدبينی عميق به دولت 

 .  در مورد قدرت های خارجیاستبداد يا گرايش به تئوری توطئه
سی سال است سبک عادی و عرفی . رژيم به اين هويت تجاوز کرده است

زندگی مردم ايران زير فشار باتوم قرار است، سی سال است زن ايرانی با 
شکل عادی خود در يک ميدان ورزشي، روی صفحه تلويزيون، در پرده 

 رابطه جنسيتی سی سال است. سينما، روی سن تئاتر ظاهر نشده است
سالم تا همان حد که اصالح شده بود، زير فشار ديدگاه بيمارگونه جنسی 
حاکم سرکوب ميشود، سی سال است که هنر، ادبيات و روابط مردم در 
تمام فضاها و تمام عرصه های عمومی در چنگال حکومت دچار خفقان 

 . است و به زحمت ادامه حيات خود را تامين ميکند
 که ايرانی ها عليه تاراج هويت و فرهنگ خودشان توسط و سی سال است

سی سال است که هر هنرمند و شاعر و نويسنده . اين رژيم فرياد ميزنند
درست مثل . ای ميميرد مردم انگشت نشانه را به سوی رژيم ميگيرند

اينکه دلکش وهايده و فنی زاده و خسرو شکيبايی و اردشير محصص و 
و حتی قمر و فروغ و عارف و عشقی را اين شاملو و منوچهر محجوبی 

ما، مرده و " ميراث های ملی. "رژيم بطور فله ای به دار کشيده است
زنده، مادی و معنوی مثل پيکر زنانی که روی جرثقيل کشيده شدند، 

 . جلوی چشم ما روی طناب دار اين رژيم تلوتلو ميخورند
ت، تهاجم و تجاوز پاسخ رژيم به اعتراضات گسترده مردم به اين وضعي

در چهار سال اخير، رژيم تهاجم به حقوق . بيشتر به هويت آنها بوده است
در سريال های . مدنی مردم را تحت نام اسالمی کردن تشديد کرد

تلويزيونی زنان را در هفتاد متر پارچه می پوشانند، مال و آخوند را به 
 قبرستان، ادبيات را به هنرپيشه اول فيلم ها تبديل کرده اند، دانشگاه را به

 . کتاب دعا و کالس درس را به مسجد
مردم ايران با چنگ و دندان جنگيده اند تا بخشی از ميراث ملی خود را 

نويسندگان، هنرمندان، فرهيختگان و حتی . ازتاراج رژيم به در برده اند
مردم عادی برای نجات هويت شهروندی خود به همه شيوه ها متوسل 

فقط مبارزه از روبرو بلکه اغلب به همان روش روشنفکران شده اند نه 
ايرانی در دوران اشغال ايران توسط واليان کوفه و خلفای عباسي، يعنی 
از طريق تقيه، تن دادن به زبان و ياسای حاکمان و آری حتی پرداخت 
جزيه، وگرنه در اين سی سال نه از تاريخ چيزی مانده بود، نه از ادبيات 

 .  هنرو موسيقی و
سرکوب های اخص سياسی و سرکوب . تازه اينها سرکوب های مدنی است

 مارس يا ٨اينکه برگزاری اول ماه مه يا . های طبقاتی که جای خود دارد
روز معلم در يک سرمايه داری عقب مانده استبدادی مثل ايران ممنوع 

ا اما کارگر، زن، معلم و نويسنده ايرانی اين درد ر. است يک چيز است
شالق ميخورد، مثل آن زمان " مجازات"چگونه فرياد کند که تحت عنوان 

مردم با فرياد . که هويت مردم را خان و حاکم و الت محل تعيين ميکردند
ايران، ايران از يک طرف سوگ ايرانی را سر ميدهند که ميخواهند و 
خود را شهروندش ميدانند، و از طرف ديگر هويت دژخيمانی را که از 

تاريخ به آنها هجوم آورده اند، بيگانه اعالم کرده و آن را به چالش گور
 . ميکشند

درست است که بنا بر قاعده در استبداد ها بين ملت و حکومت فاصله ی 
بعيدو تقابل ايجاد ميشود، ولی با رژيم واليت فقيه مساله از اين فراتر می 

ايرانيان به راستی نعلين به واقع به چکمه بيگانه تبديل شده است و . رود
حتی اشغالگران آمريکايی و . خود را زير يوغ اشغال احساس ميکنند

انگليسی و روسی و اسرائيلی که حق حاکميت مردم تحت استعمار را 
استبداد . نقض می کنند، فرهنگ مردم را به اين شيوه سرکوب نکرده اند

انواع فراگير سياسی با اشغال فرهنگی ترکيب شده و يکی از بدترين 
 . اشغال را ايجاد کرده است

اين اشغال بين ملت ايران و فلسطين شباهت هايی را بوجود آورده که 
حاال اکثريت عظيمی از ايرانيان . شايد در نگاه اول قابل تشخيص نباشد

نسبت به رژيم واليت فقيه همان موضعی را دارند که ملت فلسطين نسبت 
ها، حق حاکميت و هويت ملی خود هردو خاک، دارايی . به دولت اسرائيل

وهردو با اعالم هويت . را زير چکمه دولتی کامال بيگانه با خود می بينند
 . خود به دولت متجاوز اعالم جنگ ميدهند

دامن . مقاومت در برابر اشغال در همه جا به احساسات ملی دامن ميزند
قبيل گرفتن اين احساسات طبيعتا با خود برخی خصوصيات انحرافي، از 

و " بيگانگان"خودستايي، برتر شمردن خود و تحقير ديگران، نفرت از 

اما همه اينها در رابطه با ملتی . چيزهای مشابه را نيز به همراه می آورد
که مظلوم واقع شده و حق تعيين سرنوشت خود را طلب ميکند، فرعی 

 . است
 سوء استفاده دو طرف دارد 

ان را متهم ميکنند که به پيروی از کارگزاران رژيم همه معترضان اير
را سر داده اند و بر سرکوب .." نه غزه، نه لبنان"راديو اسرائيل شعار 

اما واقعيت اين است . ملت فلسطين توسط دولت اسرائيل صحه گذاشته اند
که بهترين وسيله برای توجيه سرکوب ملت فلسطين را خود به دولت 

ال است و هرسال بيش از سال پيش رژيم اسالمی سی س. اسرائيل داده اند
از سرکوب مردم فلسطين نان ميخورد، اما برای اسرائيل هم فرصت کم 
نظيری ايجاد کرده تا با توسل به همان شيوه ی رژيم، بساط خود را 

راديو اسرائيل، راديو . رنگين کرده و ستم بر فلسطينی ها را توجيه کند
ست دولتهای متبوع اين راديو فردا و ايرانيانی که خود را در خدمت سيا

قرار داده اند، از درد مردم ايران در چنگال رژيم به همان ترتيب استفاده 
در . ميکنند که رژيم ايران از درد مردم فلسطين در چنگال دولت اسرائيل

همانطور که . حقيقت رژيم ايران در اين رابطه معلم اول و سرمشق است
ر ان بی سی در مورد قتل جنايتکارانه احمدی نژاد در برابر سوال خبرنگا

ندا، با وقاحتی تکان دهنده عکس شربينی را بلند ميکند، دولت اسرائيل 
نيز از افشای جنايات رژيم مدد ميگيرد تا روی جناياتش در غزه پرده 

ظالمان حتی وقتی با هم در جنگ اند، يک ديگر را تقويت ميکنند، . بکشد
 . در صحنه سياست اغلبدر حوزه ايدئولوژيک هميشه، و 

 کج روی های ستمديدگان هم به شبيه است 
شباهت رژيم های ايران و اسرائيل بيش از آن است که در باال به آن 

نقض حاکميت تمام يک ملت با توسل به آيات هزاره های قبل، . اشاره شد
تقسيم شهروندان و تبعيض بين آنها براساس هويت ملی و مذهبی و 

آپارتايد، آزار و اذيت روزمره که گاهی حتی منطق آن برقراری سيستم 
معلوم نيست و لحظه به لحظه زندگی مردم را دشوار ميکند،ايجاد انواع 
دستجات امنيتی و شبه نظامی که بطور روزمره عليه مردم عمليات انجام 
ميدهند، زندان ها و شکنجه گاه های مخفی که هيچکس را به آنها 

 و گروگان بردن کودک و پير و جوان، به خاک دسترسی نيست، به اسارت
و خون کشاندن هزاران جوان که برای حق مردم خود مبارزه ميکنند، 

فقط چند نمونه از اين .. توسل به اتم و اسلحه به منظور سلطه بر منطقه 
اين سياست ها البته مقاومت مردم تحت ستم آنها را دامن . شباهت هاست

چنين سياست هايی برمردم، زمينه انحرافات ميزند اما فشارهای سنگين 
متاسفانه کجروی های . در جنبش مقاومت را نيز فراهم می آورد

 . ستمديدگان هم به شبيه است
فلسطينی ها گول احمدی نژاد را ميخورند و ايرانی ها گول سازگارا يا 

بسياری از فلسطينی ها از واقعيات مربوط به کودتای . نوری زاده را
ی اخيرو سرکوب های وحشيانه بعد از آن بی خبرند و واقعا دروغ انتخابات

در قتل ندا و انتساب اين " دست خارجی"های احمدی نژاد در مورد 
بسياری از آنها هم از واقعيت . خيزش به انقالب مخملی را باور ميکنند

به همين ترتيب . کامال اطالع دارند، ولی نمی خواهند به روی خود بياورند
و امثال اوخط ميگيرند نمی دانند " عموسازگارا"ز جوانانی که از بخشی ا

اينها که هستند و با کدام انگيزه های سياسی بر جنبش مردم سوار 
همکاری نزديک . برخی هم به خوبی اينها را می شناسند. ميشوند

که تجسم دشمنی با ايران به عنوان (سازگارا با کسی مثل پاتريک کالسون 
، دموکرات و قدرتمند خاورميانه، نه فقط با رژيم يک کشور مستقل

) اسالمی ايران است و پيگيرانه از حمله نظامی به ايران دفاع کرده است
اما درست همانطور که . چيزی نيست که عده زيادی از آن بی اطالع باشند

آن فلسطينی و لبنانی طرفدار رژيم چشمش را بر قتل ندا ها و سهراب ها 
 هم کسانی گوششان را می گيرند و نمی خواهند حقيقت را می بندد، اينجا
 . ببينند و بشنوند

بايد تاکيد کرد در اين مورد ميزان توهم و بی خبری در ميان جوانان 
اما در همان حدی که . ايرانی اساسا قابل مقايسه با فلسطينی ها نيست

 هست، چرا هست؟ زيرا بين حقيقت و مردم متوهم چه در اينجا، چه در
فلسطين دولت های غاصب و ستمگری ايستاده اند و چنان عرصه را بر 
مردم زير سلطه خود تنگ کرده اند که به هرتخته نجاتی متوسل می 

و معنای اين " ناتوی فرهنگی"ترس رقت بار خامنه ای از . شوند
وقتی خامنه ای . اصطالح در فرهنگ لغات واليت فقيه مثال گويايی است

ايران را درست معادل بمب های ناتو شمرده و فرهنگ عرفی مردم 
بيش از بمباران ايران با " منابع بيگانه"ازپخش آهنگ هايده و مهستی از 

سالح هسته ای وحشت دارد، آيا جای تعجب دارد که تعدادی از جوانان کم 
اطالع تر ايران ناتو ومنابع بيگانه را همانطور معنا کنند که آن مادر 

 را به عنوان لولوی آدمکش برای فرزند بی تابش؟ " دموکراسی"عراقی 
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به عبارت ديگر از هر زاويه به صحنه سياست ايران نگاه کنيم مجرم 
 . رژيم جمهوری اسالمی: اصلی يکی است

 روز قدس، روز حق تعيين سرنوشت 
نه به لحاظ . را توجيه ميکند؟ نه نمی کند.." نه غزه"آيا همه اينها شعار
به . مالحظات استراتژيک و نه به خاطر مصالح تاکتيکاصولي، نه بنا بر 

لحاظ اصولي، زيرا يک نيروی دمکرات مطلقا با هيچ بهانه ای نمی تواند 
جنايتی به بزرگی و طول جنايت درفلسطين را را بپذيرد يا به آن بی اعتنا 

چنين کاری از جنس انکار هولوکاست توسط احمدی نژاد و به . بماند
 . ن دهنده فرومايگی و بی اعتنايی به حقوق انسانی استهمان اندازه نشا

به لحاظ استراتژيک، زيرا نمی توان با متحدان مرتجع و تن دادن به 
اين را در کودتای . سياست های ضد انسانی آنها به دمکراسی دست يافت

ايرانی که .رضا شاه تجربه کرديم، در ضدانقالب خمينی هم تجربه کرديم
 . ک سوراخ گزيده شودنبايد ده بار ازي

به لحاظ تاکتيک، زيرابايد رياکاری رژيم در استفاده ابزاری از فلسطين را 
نه فقط برای خلع . به نمايش گذاشت و اين آخرين حربه را ازدستش گرفت

سالح رژيم در سياست خارجی که به جای خود اهميت دارد، بلکه در 
ای رژيم را، که اغلب سياست داخلی کشور نيز مهم است که آخرين پايه ه

. مطلعين حدود ده درصد تخمين ميزنند، تا آنجا که ممکن است فروپاشانيد
ضد "و " مبارزه ضدامپرياليستی"برخی از نيروهای پايه رژيم هنوز به 

حتی اگراين توهم در بسيج نيروی حامی . رژيم توهم دارند" صهيونيستی
هم آن . وب که هستسرک" بهانه"سرکوبگران نقش بزرگی نداشته باشد، 

اين امر برای فلج . توهم را بايد فروريخت و هم اين بهانه را بايد گرفت
 . کردن دستگاه سرکوب اهميت دارد

بعالوه بايد توجه داشته باشيم که يک بخش محوری از نيروی مبارزه با 
رژيم، يعنی مردم زحمتکش همان بخشی است که بدنه اصلی دفاع در 

 تشکيل داد، تجاوزی که در سراسر ايران نه فقط مقابل تجاوز عراق را
صدام بلکه همه نيروهای استعمارگر منطقه ازجمله اسرائيل را مسوول آن 

اگر به آرايش جنگی مناسب و قدرتمند در برابر رژيم فکر . ميدانستند
ميکنيم، که در مصاف با رژيم تا دندان مسلحی مثل رژيم اسالمی ايران 

م، آنوقت بايد توجه داشته باشيم که معموال بايد اين کار را بکني
زحمتکشان و ستمديدگان با مظلومان و ستمديدگان جهان احساس پيوند 

صدای کارگر سنديکای واحد در جريان سرکوب . دارند نا با ستمگران
وحشيانه را از ياد نبريم که زير فشار سهمگين ستم رژيم بغض اش ترکيد 

مگر ما . ر اين جا فلسطين استمگ: " و در حاليکه ميگريست گفت
ببخشيد سينه ام . اين ها از سربازان اسرائيلی بدتر کردند.حقوقی نداريم

 ..." شيميايی جنگی ام. من ناسالمتی معلول جنگی ام. گرفته
و نيروهای سياسی هرچه مستقل تر . روزقدس اين صدا نيز شنيده ميشد

اين صدای حق . ان دادنددموکرات تر بودند، بيشتر به بازتاب آن تمايل نش
تعيين سرنوشت مردم ايران است و همين است که رژيم را وحشت زده 

آنچه احمد توکلی در نامه خود ازموسوی و خاتمی ميخواست . کرده است
تاکيد بردفاع از حق فلسطين نيست، برائت از فريادهای مردم عليه غصب 

 . تحکومت توسط واليت فقيه و ادعای حق حاکميت خودشان اس
اما همانطورکه رهبران اصالح طلب هم خودشان بارها گفته اند برائت آنها 

. حل نمی شود" خانوادگی"ديگر " مساله. "از مردم مساله را حل نميکند
خود را از طريق سرکوب بخشی از رهبران اصالح " وحدت"رژيم ميتواند 

اما . کندطلب و جلب توافق و يا وادار کردن تعدادی ديگر به تسليم فراهم 
يی هولناک در محاصره سرنيزه های خودشان "انزوا"اين وحدت نيست، 

انزوايی که رژيم های اشغالگر معموال در آخرين مرحله اشغال و . است
 آغاز فروپاشی کامل 
    ١٣٨٨ مهر ٧.  شان تجربه ميکنند
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    آشيانه ظلمآشيانه ظلم, , دستگاه قضايی جمهوری اسالمیدستگاه قضايی جمهوری اسالمی
اين هم اعتراف خودشان به يک نمونه *

 !و بسيار فجيع" عادی"و " وزمرهر"
مخالفان جمهوری اسالمی بارها گفته اند و نوشته اند و به : روشنگری

استناد صدها و هزاران مورد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری 
اسالمی ثابت کرده اند که دستگاه قضايی در رژيمی که بر خودکامگی 

عمال چيزی , ار استفردی و اختيارات فوق العاده واليت مطلقه فقيه استو
جز آشيانه ظلم و تعدی به مردم و تجاوز دائم به حقوق مردم در برابر 

مساله فقط اين نيست که در تاريخ سياه دستگاه قضايی . قدرت نخواهد بود
جمهوری اسالمی مهاجمان به کوی دانشگاه تهران را تبرئه کرده و به 

م کردند؛ مساله جايش يک گروهبان را به جرم دزديدن ريش تراس محکو
فقط اين نيست که در مورد قتل های زنجيره ای به جای محاکمه آمران و 

وکيل خانواده های قربانيان اين قتل ها را راهی زندان , عامالن اين قتل ها
و مساله اين نيست که به دستور همين قضات رژيم جنايات شنيع و . کردند

اين . گرفته استوحشت آوری در زندان های جمهوری اسالمی صورت 
موارد در شمار فجايع دانه درشت تاريخ سياه قضا در رژيم دار و شکنجه 

مساله اين هم هست که حتی در موارد . و تجاوز جنسی قرار دارند
دستگاه قضايی " کوچک"و " ريز"و " روزمره"و کامال " عادی"

جمهوری اسالمی آشيانه ظلم است؛ يعنی اساسا موجوديت اش و 
 جنايت روزمه نسبت به حقوق شهروندی مردم عجين شده کارکردش با

  . است
يک نمونه از اين نوع ظلم ها را که با توجه به فجايع روزانه در زمينه 

شده " عادی"تعدی به حقوق انسانی در رژيم جمهوری اسالمی آنقدر 
است که ديگر حتی توجه چندانی هم برنمی انگيزاند را سيد ابراهيم 

ى قضاييه در دومين نشست شوراى معاونان  رييس قوهرئيسی معاون اول 
به گزارش .  مهر اعتراف کرده است٧دادگسترى استان تهران در روز 

ى حضورى از قضات و  در برخى موارد با مراجعه:"ايسنا وی گفته است
وجو آرديم آه متاسفانه در بيشتر  مدير دفتران آمار تعداد زندانيان را پرس

ها فردى چند سال تحت  د نبود و در يكى از استانموارد اين آمار موجو
برد آه براى جلوگيرى از چنين اتفاقاتى بايد  قرار در زندان به سر مي

 ." ليست آمار زندانيان آنار دست قاضى باشد
به عبارت ديگر دستگاه قضايی جمهوری اسالمی از رفتاری که يک چوپان با 

يک . اين مردم بدتر رفتار می کندبا مردم ايران و حقوق , گوسفندانش می کند
اين موجودات انسان نمای بدکردار , چوپان حداقل تعداد گوسفندانش را می داند

در قوه قضاييه جمهوری اسالمی حتی حساب دست شان نيست که چه کسانی 
و آنقدر بی شرم اند که . را گرفته اند و چه حکمی در چه موردی داده اند

در بيشتر " شان بگزد اعتراف می کنند که صريح و بدون اين که حتی کک
عدد و رقم خشک , "آمار"اين ها نمی فهمند که اين ." موارد آمار موجود نبود

سرنوشت انسان هايی است که هر يک , و بی روح و بی جان نيست, و خالی 
روز ماندن هر کدام شان در زندان به معنای مرگ زندگی شان و فروپاشی يک 

زی يک هسته از بحران در متن جامعه است؛ نمی فهمند که خانواده و فعال سا
حلقه اوليه ارتباطش با محيط اجتماعی , يک خانواده بحران زده دارای زندانی

 . را هم دچار بحران می کند
قاضيان فاسد جمهوری اسالمی به سواستفاده از قدرت معتاد شده اند و در 

تاده است که مردم عادی درونی ترين اليه های مغزهای پوسيده شان جا اف
کوچه و خيابان را مثل گل کفش شان بدانند و بدتر از گوسفند با حقوق مردم 

آيا از اين دستگاه و اين قضات می توان انتظار داشت حقوق . رفتار کنند
شکنجه شده گان اردوگاه شکنجه و مرگ کهريزک را اعاده کنند؟ آيا اين ها 

پا افتاده به جای اجرای قانون خودشان که حتی در مورد جرايم عادی و پيش 
سال ها حکم زندان تحت , يعنی صدور حداکثر دوماه حکم بازداشت تحت قرار

جايی که پای حقوق مخالفان فعال با بساط ظلم و زورشان هم , قرار می دهند
 اعاده حق خواهند کرد؟ , در ميان باشد

است که کوچک دستگاه قضايی جمهوری اسالمی فاسدتر و ظالم تر از آن 
مردم فقط با . ترين اميدی به احيای حقوق مردم در آن وجود داشته باشد

اعتراض مداوم و مستمر ممکن است حقوق شان را از چنگ اين ايادی ظلم و 
و تنها با اتکا به همبستگی خودشان ممکن است . تجاوز و شکنجه بدر ببرند

 . تکاب جنايت بيشتر بازدارندبتوانند اين دستگاه را در اين يا مورد مجزا از ار
, نبرد برای تامين عدالت و احيای حقوق مردم با دفن نظام واليت مطلقه فقيه

درهم شکستن اين آشيانه ظلمی که به نام دستگاه قضا برپا کرده اند ممکن 
روزی خواهد رسيد که مردم قاضيان جنايتکار دستگاه قضايی جمهوری . است

نشانند؛ روزی خواهد رسيد که اين آشيانه ظلم بر اسالمی را بر صندلی اتهام ب
اين را حرکت های پرشکوه اعتراضی مردم و . سر صاحبانش خراب خواهد شد

جوانان پيشتاز آزاديخواه دانشجوی " مرگ بر ديکتاتور"فريادهای غرورآميز 
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