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گ زارش از ت ظ اھ رات ٢٦
ژوئ ن در م ق اب ل س ف ارت
جمھوری اسالمی در اتاوا
در پاسخ به فراخوان چندين فدراسيون و
اتحاديه کارگری در سطح جھان بمنظور
برگزاری روز جھانی حمايت از مبارزات
کارگری در ايران ،روز جمعه  ٢۶ژوئن
 ،٢٠٠٩به دعوت کارزار پشتيبانی از
مبارزات کارگری در ايران -تورنتو و ھمراه
با چندين سازمان کارگری کانادا از جمله
اتحاديه کارگران پست کانادا ،اتحاديه
کارگران خدمات عمومی کانادا ،فدراسيون
معلمان کانادا و نيز عفو بين الملل و ھمچنين
احزاب و سازمانھای چپ و کمونيست ايران
و کانادا تظاھرات اعتراضی مقابل سفارت
رژيم در اوتاوا برگزار شد .در اين تظاھرات
جمعيتی حدود  ٢٠٠نفر از فعالين کارگری،
اعضای احزاب و سازمانھای چپ وکمونيست
ايران ،و ديگر انسانھای آزاديخواه از
شھرھای تورنتو ،مونترال و اتاوا حضور پر
شور داشتند .ھمچنين يك نامه اعتراضى
مشترك از سوى  ٦اتحاديه سراسرى كانادا
در ھمانروز به سفارت رژيم در اتاوا و
مقامات جمھورى اسالمى در ايران ارسال
گرديد .اين اتحاديه ھا شامل اتحايه كارگران
خودروسازى كانادا ،اتحاديه كارگران پست
كانادا ،اتحايه كارگران خدمات عمومى كانادا،
فدراسيون معلمان كانادا ،اتحاديه سراسرى
كارگران عمومى و خدماتى ،و اتحاد خدمات
عمومى كانادا ميشدند.
سخنرانان اين تطاھرات از جمله عبارت
بودند از:
آلکس نيو ،دبير کل عفو بين الملل در کانادا

دنيس ليميلين،رئيس اتحاديه کارگران پست
کانادا
ايميلی نوبل رئيس فدراسيون معلمان کانادا
روندا اسپينس ،از بخش ھمبستگی جھانی
اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا
پال ديوار نماينده مجلس و مسئول امور
خارجه حزب نيو دموکراتيک در پارلمان
کانادا
استوارت رايان از حزب کمونيست کانادا

تمام سخنرانان اعمال وحشيانه رژيم
جمھوری اسالمی بر عليه کارگران و مردم
ايران را به شدت محکوم کرده و پشتيبانی
خود را از مبارزات کارگری و مردم ايران
ابراز داشتند و خواھان آزادی کليه کارگران
زندانی  ،زندانيان سياسی  ،حق تشکل،
آزادی بيان و تجمع شدند .در اين تظاھرات
چندين سخنرانی از طرف فعالين نھادھا،
سازمانھا و احزاب چپ ،كارگرى و
کمونيست ايرانی ارائه شد .ھمچنين پيام
محمود صالحی يکی از رھبران شناخته شده
جنبش کارگری به مناسبت اين اکسيون جھانی

از طرف يکی از شرکت کنندگان قرائت شد.
سرودھای انقالبی و شعارھای کارگرى و
راديکال در محکوميت جمھوری اسالمی در
طول برنامه از طرف تظاھر کنندگان رو به
سفارت رژيم سر داده ميشد.
تعداد زيادی خبرنگار و روزنامه نگار به
محل تظاھرات آمده بودند و با بسياری از
شرکت کنندگان مصاحبه داشتند .خبر اين
اعتراض در بسياری از کانال ھای تلويزيونی
و روزنامه ھای کانادا ،از جمله سى بى سى،
گلوبال تى وى ،سى تى وى ،اتاوا
سيتيزن  ،...به صورت
گسترده پخش شد .اين
تظاھرات بمدت ٣
ساعت و با وجود
نامساعد بودن ھوا و
بارندگی با شور و شوق
فراوان حاضرين ادامه
داشت .حضور پرشور
فعالين
وگسترده
کمونيستھا
كارگرى،
وآزاديخواھان مسئوالن
رژيم را مجبور به
تعطيلی سفارت کرده و
تا پايان تظاھرات از
ورود وخروج افراد به
داخل وبيرون ساختمان
سفارت جلوگيری بعمل
آوردند .در آخر معترضان با سرود
انترناسيونال سرود جھانی طبقه کارگر
تظاھراتشان را به پايان رساندند.
با تشكر فراوان از تمامى شركت كنندگان و
حاميان اين حركت اعتراضى
کارزار پشتيبانی از مبارزات کارگری در
ايران-تورنتو
٢٩ژوئن
■■■

لباس شخصی ھا
تو به خود نگاه می کنی
آينه سياه می کنی
پرده بر ترانه می کشی
پنجره تباه می کنی
من  ،ستاره آه می کشم
دست روی ماه می کشم
نوازش نسيم می کنم
ِ
روی شب نگاه می کشم
تو ،با گلوله و من ،با گل
تو ،با شليک و من ،با آواز
تو ،زر ِد نفرت ،کبو ِد کين
سبز پرواز
من،
سرخ عشق و ِ
ِ
کس ِ
قتل گل و شبنم
ب توِ ،
اعدام باد و نور و دريا
ِ
کار من کش ِ
ت چراغ و دف
ِ

تاثيرفيلم
قتل ندا

تيمار رنگ و رقص و رويا!
ِ
ميعادگا ِه ما:
انسان و آبادی

آژانس ايران خبر8/4/1388 -

تاريخ آينده
ِ

فيلم شھادت ندا آقا سلطان ديروز در
خيابان س ع دون ش ي راز ب ي ن م ردم
پخش شد .مردم با ديدن فيل م بس ي ار
متاثر شده بوند .يکی از ش ھ رون دان
شيراز که فيلم صحنه شھادت ندا را
ديده بود گ ف ت وق ت ی ف ي ل م را دي دم
نميتوانستم جلوی اشکھای خ ودم را
بگيرم  .اولي ن ب ار ب ود ک ه ج ل وی
بچه ھايم اين طور گريه م ی ک ردم.
گ ن اه اي ن دخ ت ر چ ه ب ود؟ ک دام
سنگدلی به زندگی اين دختر خ ات م ه
داد؟ و کدام سنگدل ی دس ت ور ان ج ام
اين کار را داد؟ ن م ي دانس ت م چ ک ار
کنم .شب با تمام وجودم در پشت بام
داد زدم ﷲ اکبر.

ميدان آزادی!
ِ
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انقالب،
قھر توده ھای
مقھور است
 5شنبه  25جون )5
تير(
www.siamacsotudeh.com
انقالب قھر تودۀ مقھور بر عليه طبقۀ قھار
است ،قھر منکوب شدگان بر عليه منکوب
کننده گان ،قھر پامال شده گان بر عليه پامال
کننده گان .انقالب فرصتی است که
طبقۀمحکوم برای برزمين زدن طبقۀحاکم،
برزمين زدن بر زمين زننده گان خود بدست
می آورد .فرصتی که در آن به قدرت اليزال
خويش پی می برد ،آنرا به ميدان می آورد و
در جھت خواست ھای فرو کوفتۀخود بکار
می گيرد.
انقالب عکس العمل خشونت آميز مردمی
است که سالھا تحت خشونت بوده اند .سالھا
بر سر آنھا زده اند .در دادگستری ،در
کارخانه ،در اداره و در مدرسه و دانشگاه،
در خيابان ،در خانه ،در پاسگاه پليس ،آنھا را
مورد تحقير قرار داده اند ،به آنھا توھين
کرده اند ،ابتدائی ترين حق و حقوشان را از
آنھا سلب کرده اند ،آنھا را وادار به ھزار
کار ناخواسته کرده اند ،و ھر بار که خواسته

آدرﺳﻬﺎي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮ

اند از حق و حقوق خود دفاع کنند ،از شرف
خود دفاع کنند ،از خانوادۀخود دفاع کنند ،بر
سر آنھا زده اند ،آنھا را منکوب و خوار
کرده اند ،له و لورده شان کرده اند ،ذليلشان
کرده اند .حقشان را گرفته اند و به ديگری
داده اند ،به دخترشان تجاوز کرده اند،
پسرشان را به گلوله بسته اند ،پدرشان را
شکنجه داده اند ،به مادرشان جلوی چشمشان

توھين کرده اند و در عوض آنھا را وادار
کرده اند ،غيض خود را فرو بخورند،
خشمشان را بپوشانند ،سرشان را پائين
بياندازند ،شاھد فرو ريختن خود باشند ،در
درون خودشان ،در برابر دوستان و ھمکاران
شان ،در مقابل فرزندان شان .انقالب فوران
اين خشم ھای فرو خورده است ،فوران
غرورھای شکسته و فرو ريخته ،شخصيت

ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎه
& Income

ﭼﻚ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم
روﺷﻨﮕﺮ
و ﺑﻪ آدرس ﻫﺎي زﻳﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
و ﻳﺎ از ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي زﻳﺮ ﺑﺮاي
وارﻳﺰ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
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ھای خورد شده ،انسانيت ھای پامال شده ،و
شرافت ھا و زندگی ھای تباه شده .انقالب
قھر انسان مقھور و شورش انسان سرکوب
شده است .انقالب بپاخواستن مردم غير
مسلح بر عليه حاکمان مسلح است .بپاخواستن
بخش غير مسلح جامعه بر عليه بخش مسلح
جامعه است .حساب کنيد در خيابان ھای
تھران ،اگر پاسداران ،بسيجی ھا ،لباس
شخصی ھا ،و گارد ضد شورش ،مسلح
نبودند ،مجھز به باطوم و چاقو و ساطور
نبودند ،چگونه جمعيت چند مليونی مردم که
ھيچ ،حتی يک دھم آنھا ،مانند پر کاه آنھا را
به زباله دانی تاريخ می ريختند .بدون ھيچ
خونريزی ،بدون ھيچ جراحت .بدون ھيچ
خشونت .اما ...اما مگر ھمين پاسدار مسلح
نبود که به زور اسلحه اش مردم مظلوم را
منکوب می کرد ،به ديگران ھر نوع زوری
که می خواست روا می داشت .زنان را وادار
به حجاب و ھزار قيد و بند ناخواسته می کرد
و فرزندان من و شما را بر جرم مخالفت و
عدالت خواھی دستگير و روانه زندان می
نمود؟ مگر ھمين پاسدار مسلح نبود که
اعتصاب کارگران را بخاطر تقاضای
حقوقشان ،اين ابتدائی ترين و مسلم ترين
خقوق انسانی ،منکوب و مضمحل می کرد؟
آيا اينکار را جز به نيروی اسلحه اش می
کرد؟ اگر طبقۀحاکم و نيروھای دولتی مسلح
نبودند ،ايا با دست خالی ھم می توانستند
دست به اين کار ھا بزنند؟ با دست خالی ھم
می توانستند کارگران را بگيرند و با خود
ببزند ،يا به دانشگاه حمله کنند و دانشجويان
را سرکوب نمايند؟ يا زنان را وادار به
حجاب کنند .پس شکی نداشته باشيد که
طبقات دارا ،مثل رفسنجانی ،رفيقدوست،
عسگر اوالدی و ھمۀسردمداران جمھوری
اسالمی ،نه تنھا به زور نيروھای مسلح
حکومتی ،مثل سپاه و بسيج و  ....بوده است
که توانسته اند اين ثروت ھای بادآورده را از
راه چپاول و غارت مردم بدست آورند،
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مخارج ماه گذشته  $998) 1106خرج
چاپ $16 ،صندوق پستی  $80خرج ثبت،
 cvc $12خرج ماھيانه حساب بانگی( بوده
که با توجه به  $1315کمک مالی دريافتی
 $209اضافی داشتيم .در نتيجه ،با در نظر
گرفتن  $1650بدھی از گذشته ،کل بدھی
روشنگر بالغ بر  $1650-209=1441می
شود که اميدواريم به ھمت خوانندگان
روشنگر بدھی مزبور پرداخت گردد .با
تشکر از ھمه کمک کنندگان به روشنگر،
اميدواريم بتوانيم تيراژ روشنگر را تا 10
ھزار نسخه افزايش دھيم .چرا که بدليل باال
بودن تقاضا ،ھمه ماھه بسياری از عالقه
مندان از داشتن روشنگر بی نصيب می
مانند.

ماھنامه روشنگر
rowshangar1@yahoo.com

Tel: (905) 237 66 61
سردبير :سيامک ستوده
ويراس ت اران  :عليرضا داراب ی و ع ل ی م ش رف

گرافيک و صفحه آرايی  :فرامرز شيراوند
عکاس:اميرايوب ابراھيمی قاجار
تيراژ :کانادا 5000نسخه
تورنتو ،مونترآل  ،اتاوا
روشنگر دراصالح و کوتاه کردن مقاالت با حفظ
مفھوم آزاد است.از پس فرستادن مطالب
معذوريم .مطالب خود را به فارسی بفرستيد.
مقاالت مندرج در نشريه روشنگر  ،بيانگر
نظرات نويسندگان آنھا ميباشند و لزوما نظر
نشريه روشنگر نيست .مسئوليت مطالب به
عھده نويسندگان آنھا ميباشد.
روشنگر ھيچگونه مسئوليتی در قبال آگھی
ھا بعھده نميگيرد.
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و غارت مردم بدست آورند ،ھمچنانکه
غارتگران اوليه اسالمی از محمد گرفته تا
اصحابش ،بلکه تنھا و تنھا به زور ھمين
نيروی مسلح است که امروزه می توانند
جلوی مردم بايستند و از حکومت ظالم و و
جنايتکار خود دفاع نمايند .ارتش ،سپاه،
پليس ،بسيج و  ...خالصه ھمه نيروھای
سرکوبگر رژيم چيزی جز ابزار زورگوئی
ی طبقۀ دارا و حاکم نيستند و بدون خلع يد از
آنھا نمی توان رژيم اسالمی را از پای در
آورد .اين يک حقيقت مسلم است.
حاال اين کدام عقل آب نکشيده است که بيايد
و به مردم بگويد :آی مردم مراقب باشيد در
مبارزه با دستگاه تا دندان مسلح حاکمه،
خشونت بکار نبريد .چگونه می شود بدون
سنگ پرانی ،بدون آتش زدن پايگاه بسيج در
تھران ،و بدون قيام مسلح برای خلع سالح
کردن نيروھای مسلح رژيم آنرا از پای در
آورد .اگر تا به امروز مردم ھنوز دست به
اسلحه نبرده اند ،بخاطر آنست که رژيم ھم
از ترس برافروختن قيام مسلح ھنوز به
اسلحۀ گرم بعنوان ابزار اصلی فرونشاندن
تظاھرات متوسل نشده است .وگرنه مردم
شکی در ضرورت قيام ندارند ،منتھا ھنوز
دست به آن نزده اند ،چون از يکطرف ھنوز
بقدر کافی نيرو در خيابانھا جمع نشده است و
بحران رژيم به حد نھايت خود نرسيده است،
و در ثانی و بھمين دليل ھنوز منطق مبارزه
بکار بردن چنين تاکتيکی را اجتناب ناپذير
نکرده است .آنھا که برای مردمی که زير
چماق و قمه در حال جنگ اند ،شعار عدم
خشونت و حفظ آرامش را می دھند ،جز
ھدف بازداشتن مردم از سرنگونی رژيم و
استفاده از مردم بعنوان ابزار فشار برای
رسيدن خود به قدرت چيز ديگری در سر
ندارند .تا ديروز می گفتيد رژيم اسالمی از
درون قابل اصالح است ،و امروز که مردم
پس از افتضاح انتخابات متوجه شده اند که
رژيم حتی به قواعد مسخره بازی انتخاباتی
خودش ھم پايبند نيست و اگر اين بازی
بخواھد به کوچکترين اصالحی منتج گردد
آنرا با خشونت بھم می زند ،امروز که مردم
در عمل متوجه بی پايگی شعار اصالحات
شده اند و برای ھمين مصمم به براندازی
رژيم شده اند ،شما شعار عدم خشونت را سر
داده ايد .آيا باز ھم فکر می کنيد رژيم از
طريق مسالمت ،از طريق انتخابات ،از
طريق صلح و صفا حاضر به اصالحات
مورد نياز مردم است .اگر اينطور فکر می
کنيد ،زھی حماقت ،زھی ساده دلی ،زھی کند
ذھنی ،و زھی نديدن حقايق عريان.
البته فکر نکنيد ما می گوئيم که اکنون وقت
قيام مسلح است .نه ما ھنوز در مرحلۀ تکامل
مسالمت آميز انقالب ھستيم .مرحله ای که در
آن انقالب برای خودش و برای يورش نھائی
مشغول جمع آوری نيرو می باشد ،مرحله ای
که ھر چه طوالنی تر شود بھتر است ،زيرا
برای روز قيام بيشترين توده ھا را در خيابان

ھا و در ميدان مبارزه گرد آورده ،در اختيار
خواھد داشت و از اينرو ،سريعتر و با درد و
رنج کمتر کلک رژيم را خواھد کند و تلفات
ناشی از قيام را به حداقل خود کاھش خواھد
داد .اين جنبۀتاکتيکی مسئله است که با جنبه
استراتژيکی قيام و خشونت کامال فرق دارد.
اين فرق دارد که کسی بگويد ھنوز وقت قيام
و خلع سالح دشمن و پايان دادن به خشونت
و کشت و کشتار رژيم نرسيده ،تا اينکه کسی
بيايد و بگويد اساسا به قھر نيازی نيست .قھر
و اعمال خشونت چيز بدی است .مگر اينکه
کسی اساسا قصد سرنگونی جمھوری اسالمی
را نداشته باشد ،ولی بخاطر اينکه در
بحبوبۀمبارزه خونين مردم جرات گفتن چنين
چيزی را ندارد ،به بھانۀصلح طلبی و با
شعار عدم خشونت سعی در منصرف کردن
مردم از ريشه کن کردن نظام داشته باشد .بله
ما و ھمه می دانند که خشونت چيز بدی است
و مبارزه مردم از يک نظر بخاطر رفع
ھمين خشونت است .ولی انسان بايد بسيار
ساده لوح باشد که نفھمد وقتی دشمن مسلح و
مشغول يکار بردن بدترين نوع خشونت
است ،تنھا راه جلوگيری از خشونت ،اعمال
خشونت انقالبی بر عليه خود خشونت است.
باز ھم در اينجا بگويم که شعارھا ھم مانند
موجودات زنده دارای يک روند تکاملی اند و
مدام از مرحله ای به مراحل ديگر تکامل می
يابند .از شکل تبليغی به شکل ترويجی و از
شکل ترويجی به شکل تھييجی و از اين
شکل به شکل عملی .اگر ما  30سال پيش
که اکثريت مردم حامی جمھوری اسالمی
بودند و ھيچ آگاھی نسبت به ماھيت آن
نداشتند در جزوه ھا و اعالميه ھا می گفتيم و
می نوشتيم سرنگون باد جمھوری اسالمی،
اين شعار جنبه تبليغی داشت نه عملی يا
تھييجی .يعنی قصد از آن دعوت مردم به
قيام نبود ،بلکه ھدف آموزش مردم وآگاه
ساختن آنھا به اين حقيقت کلی بود که
جمھوری اسالمی يک نظام سرکوبگر و ضد
دمکراتيک است و فقط از طريق سرنگونی
و نه مثال انتخابات می شود از آن دفع شر
کرد ،نه اينکه ھم اکنون بايد و ميتوان آنرا
سرنگون نمود .در آن زمان بخاطر آنکه
بسياری از مردم و حتی بسياری از نيروھای
روشنفکر و چپ نسبت به ماھيت رژيم
متوھم بودند ،اين شعار را تنھا می شد بعنوان
يک مسئلۀنظری مورد بحث و فحص قرار
داد و لذا تنھا جنبۀ تبليغی داشت .ولی ھمينکه
کم کم سرکوب ھای رژيم گسترش يافت و
مردم کم کم شروع به پی بردن به حقيقت امر
کردند ،راه برای ترويج اين شعار در ميان
مردم ھموار شد .لذا اين شعار بتدريج شکل
ترويجی بخود گرفت .طی آنچه که در اين
يکی دو ھفته رخ داد ،اگر کسی ھم خرده
توھمی نسبت به ماھيت نظام و ضرورت
سرنگونی آن داشت ،اين توھم از ميان رفت
و در پی جنابات و سرکوبھای سبعانه رژيم
شور و آرزوی سرنگونی رژيم باال گرفت و

لذا اين شعار به مرحله تھييجی تکامل يافت،
يعنی می شد و الزم بود آنرا برای تھييج
مردم و آماده ساختن آنھا برای قيام بکار برد.
اگر چنين شرايطی نبود و ھنوز وقت تکامل
اين شعار به يک شعار تھييجی نرسيده بود
مردم در پاسخ به اولين کسی که آنرا برای
اولين بار در تظاھرات فرياد زده بود ،آنرا
بطور دسته جمع دم نمی گرفتند.
بنابراين می بينيم که اين شعار وقتی که
مليون ھا نفر از مردم به خيابان ھا می آيند و
شعار مرگ بر جمھوری اسالمی را سر می
دھند ،عمال ،ما چه بخواھيم و چه نخواھيم،
خودبه خود و در سير روند وقايع اين چند
روزه به يک شعار تھييجی تبديل شده است.
ولی اين ھنوز بعنوان فراخواندن عملی آنھا
به اينکار نيست ،چون ھنوز نيروی الزم
برای اينکار فراھم نشده است ،و بعبارت
ديگر ھنوز جا دارد که تکامل مسالمت آميز
انقالب ،تودۀ بيشتری را بگرد اين شعار جمع
کرده و بميدان آورد .ولی ھمينکه اين مرحله
ھم به پايان برسد ،يعنی وقتی که توده ھای
مليونی به خيابان ھا آمده باشند ،و خشمگين
و بی ھراس آمادۀقيام باشند ،و بعبارت ديگر
شرايط انقالبی به اوج خود رسيده باشد ،آنگاه
می توان از آنھا عمال دعوت به قيام نمود.
در اينجاست که بکار بردن اين شعار شکل
عملی پيدا می کند .در اين مرحله است که از
مردم خواسته می شود عمال دست به
سرنگونی رژيم زده وارد فاز قيام مسلحانه
شوند .البته ،چون در حال حاضر بنظر می
رسد که جنبش فاقد رھبری بوده و موسوی و
ھمقطاران وی از روند وقايع عقب افتاده اند،
بيشتر اين محتمل است که قيام )اگر جنبش
بتواند به چنين مرحله ای برسد( بطور خود
به خودی به مرحله ای برسد که در آن مردم
به ابتکار خود به پاسگاه ھا و پادگان ھا حمله
نموده مانند زمان شاه با تصرف سالح ھا،
خود کار رژيم را يکسره نمايند.
بايد توجه داشت يکی از عواملی که باعث
تکامل اين شعارھا و تکامل خود مراحل
انقالب می شود ،حماقت ھا و سرکوبگری
ھای خود دشمن می باشد که با ددمنشی ھا و
سبعيت ھای خود قدم بقدم به مردم می آموزد
که جز از طريق سرنگونی راه ديگری در
برابر آنھا برای مقابله با رژيم وجود ندارد.
اگر به تحوالت ھمين ده دوازده روز نگاه
کنيد ،مالحظه می کنيد که مردم ابدا با قصد
سرنگونی وارد دعوای انتخاباتی نشدند.
مسلما آرزوی سرنگونی و محو نظام اسالمی
را داشتند ،ولی ھرگز در فکر آن نبودند ،و
صرفا برای تجمع ،ابراز وجود ،فشار به
رژيم ،جلوگيری از انتخاب شدن احمدی
نژاد ،و يا حتی تحقق کمی اصالحات بدست
موسوی به ميدان آمدند .ولی خود تقلبات
وحشتناک رژيم ،سرکوبھا و سبعيت ھای آن،
و اين حقيقت که رژيم نشان داد که حاضر به
کوچکترين مصالحه ای نيست ،قدم به قدم
مردم را به اين حقيقت واقف ساخت که اين

رژيم بايد بزور برود و بدون سرنگون کردن
آن ھيچ آلترناتبو ديگری که بتوان در آن حتی
اندک اميدی به اصالحات بست ،وجود ندارد.
خود اين سرکوبگری ھا مردمی را که در
ابتدا در نھايت مسالمت راه پيمائی می کردند
و با ھوشياری سعی می نمودند بھانه بدست
رژيم برای خشونت ندھند ،و نگذارند که کار
به درگيری بکشد را ،وادار به زد و خورد با
مامورين بسيج و لباس شخصی کرد .ھنوز
ھم تا زمان نوشتن اين مقاله ) 5شنبه 25
جون( اين درگيريھا تا آنجا که به مردم
مربوط می شود ،تا حد زيادی جنبۀدفاعی
داشته و قصدش دفع خشونت است .ولی از
آنجا که دشمن دست از خشونت بر نمی
دارد ،خودش کاری خواھد کرد که محتمال و
خوشبختانه شعار سرنگونی قدم به قدم از
مرحله کنونی آن به مراحل بعدی و سرانجام
به مرحله عملی اش تکامل يابد.
اما منبع اصلی اين نوع شعارھا ،شعار عدم
خشونت ،حفظ آرامش و امنيت کشور بجز
آنھا که از روی کودنی و نديدن حقايق به آنھا
پناه می برند ،کسانی اند که نه از روی
نادانی و سطحی گری ،بلکه آگاھانه ،ولی از
روی ترس از سقوط نظام ،سقوط جمھوری
اسالمی ،به آنھا متوسل شده اند .ستاد
انتخاباتی ميرحسين موسوی و ساير
کانديداھای دست چين شدۀشورای نگھبان و
آيت ﷲ ھای نگران شده از سقوط نظام از آن
جمله اند و بايد ھم از آن جمله باشند .اينھا
ھستند که دائما و د ر ھر بيانيه ،نه يکبار و
دوبار بلکه مکررا از مردم می خواھند که
آرامش خود را حفظ کنند و دست به خشونت
نزنند .اين آقايان جزو خود نظام اند و می
دانند که اگر نظام بدست مردم سقوط کند ،اين
ويرانی دامن آنھا را ھم خواھد گرفت .برای
ھمين با تمام نيرو می کوشند مانع اعمال قھر
مردم بر عليه نظام جمھوری اسالمی و بر
اندازی قطعی آن شوند .به گوشه ھائی از
اظھارات آنھا توجه کنيد:
"ما مخالف نظام و اسالم نيستيم" )از
اعالميه حاميان ميرحسين موسوی حاميان مھدی
کروبی(
‘از ھمه مردم به ويژه جوانان عزيز
تقاضا مى شود كه حق خواھى خود
را ھمراه با صبر و متانت دنبال كنند و
با كياست و ھوشيارى درصدد حفظ
آرامش و امنيت كشور باشند" )از
اعالميه منتظری در  24خرداد(
" برخود الزم می دانم که برای شما وھمه مردان و
زنان اين مرز و بوم و استمرار اھداف مقدس نھضت
و جمھوری اسالمی امام خمينی )سالم ﷲ عليه( -که
ھمان اسالم ناب طرفدار کرامت وحقوق انسانھاست -
دعا نمايم ...در خاتمه ھمه ملت را به آرامش و حفظ
نظم دعوت می نمايم" )از نامه آيت ﷲ صانعی به مير
حسين موسوی در  25خرداد(
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اينک ديگر بحث بر سر اين نيست که جنبش
مبارزاتی مردم ايران تا کِی می تواند
مقاومت کند؛ بلکه بحث بر سر اين است که
جمھوری اسالمی تا کِی می تواند دوام
بياورد و تيغ سرکوبش کی از کار می افتد.
ھمه آن ھا که از ابتدا به اين حرکت با ديده
ترديد می نگريستند ،اکنون بايد دريافته باشند
که اين يک دوران انقالبی ست .دوران
اعتالئی و انقالبی را از روی امکان پيروزی
آن ارزيابی نمی کنند .حضور ميليونی مردم،
و آن ھم نه به ناگھان و نه بدون تداوم در
خيابان ھا ،مبارزات دليرانه ای که شب و
روز نمی شناسد و از رختخواب و دميدن
روز آغاز می شود و در سطح کارخانه و
اداره و خيابان جريان می يابد و شب نيز
آرام ندارد و بر بام خانه ھا ،جبھه ای به
گستردگی مبارزات خيابانی باز می شود و
حتی در خواب نيز رويای شيرين آزادی و
دگرگون و مبارزه برای آن و گذاشتن دل و
جان در اين راه ادامه می يابد ھمگی نشان
می دھد که اين يک دوران انقالب واقعی
است .
کجای دنيا ،و در کدام دوره سراغ داشته ايد
که انبوه ميليونی مردم به اين سرعت و با اين
ھمبستگی و عزم قاطع به ميدان مبارزه با
رژيمی تا دندان مسلح وارد شوند که ذره ای
حس انسانی و مھربانی در آن وجود ندارد و
تا کنون جز کشتار و بدبختی و زندان و
شکنجه برای مبارزان مردمی حاصلی نداشته
است؟
کدام انقالب پيروز و شکست خورده تا کنون
با اين سرعت امکان بسيج مليونی و اين
چنينی داشته است؟ آيا انقالب بھمن  ۵٧نيز
توانسته بود با اين شدت به مرحله ھای باال
برسد و علی رغم کشتار سبعانه ای که
تاکنون صورت گرفته است ،حتی دمی از
نفس نيافتد؟
ھمه آن ھا نيز که می کوشيدند در بوق
تبليغاتی جناح اصالح طلب بدمند و حرکت
مردم را ناشی از تبرک حضور اين عالی
جنابان سرکوب گر پيشين و سبزپوش کنونی
جلوه دھند و مردم را به نام جلوگيری از
خشونت ،از دفاع از خود مسلحانه و
غيرمسلحانه باز دارند ،اکنون ديگر بايد
دريافته باشند که اين عالی جنابان ،به لطف
حضور ميليونی مردم است که صدای نازک
شان در اعتراض ،و آن ھم نه در دفاع از
حقوق مردم ،بلکه در دفاع از سھم خود در
اين نظام جھنمی به گوش می رسد و اگر
مردم از تھديد خامنه ای جالد می ترسيدند،
آن ھا نه تنھا قدمی از قدم برنمی داشتند؛
بلکه در اتحاد دوباره با رھبر جنايت

کارشان ،مثل گذشته به سرکوب مردم می
پرداختند .ھم اکنون نيز مسئله و موضع آن
ھا تفاوتی نکرده است .موسوی به عنوان
مشخص ترين فرد اين جناح ،ھمچنان به
قانون اساسی و به واليت فقيه جنايت کاری
که به قول خود او دارد به نام دين قتل عام
می کند وفادار است و حاضر است خامنه ای
خلعت رياست جمھوری را به او ببخشد تا
دوباره به او تعظيم و تکريم کند و سلطه اش
را در تعيين زندگی مردم بپذيرد و دوباره
ھمان آش باشد و ھمان کاسه .فراموش نکنيم
که چنين سياست ھائی در ھمھی دوران ھای
انقالبی در تمام جھان از سوی ھمھی سلطه
طلبان باب بوده و آن ھا به مردم گفته اند؛

اينک ديگر بحث بر سر اين نيست
که جنبش مبارزاتی مردم ايران تا
کِی می تواند مقاومت کند؛ بلکه
بحث بر سر اين است که جمھوری
اسالمی تا کِی می تواند دوام
بياورد و تيغ سرکوبش کی از کار
می افتد .ھمه آن ھا که از ابتدا به
اين حرکت با ديده ترديد می
نگريستند ،اکنون بايد دريافته
باشند که اين يک دوران انقالبی
ست...
اکنون ديگر به خانه ھای تان برويد و
بگذاريد ما کار خودمان را بکنيم و دوران
»سازندگی« را پيش ببريم .اما در ھمھی اين
دوران ھا ھرگز معلوم نشده است که دوران
سازندگی ،چگونه بدون حضور ميليونی
مردم در تعيين سرنوشت اجتماعی شان
ممکن است؟
سبزپوشان عالی جناب بايد اکنون با رشد
جنبش و جان دادن مردم در صحنه ھای نبرد
ديگر آشکارا موضع خود را در برابر
خواست ھای سرکوب شده ی اين سی سال
روشن کنند .آن ھا بايد بگويند حداقلی از اين
خواست ھا را که می توانند بپذيرند کدام
است؟ آيا با تغيير قانون اساسی و زدودن
قانون ضد انسانی واليت فقيه موافقند؟ آيا با
آزدی حجاب و برابری زن و مرد ،آزادی
تشکل و حزب ،آزادی افراد برای انتخاب
شدن و انتخاب کردن ،آزادی مطبوعات،
تامين معيشت عمومی ،امنيت شغلی ،امنيت
فردی و از اين گونه خواست ھا که در
قاموس رژيم ھای متعارف سرمايه داری نيز
می گنجد و تحقق آن ھا ھنوز تا به ثمر

رسيدن يک انقالب اجتماعی يک قرن فاصله
دارد موافقند؟ خوشبختانه روند حرکت مردم
چنان رو به رشد است که ھمين امروز يک
اعتصاب ھمگانی ،در ھمھی عرصه ھای
کارخانه و اداره و بازار و خيابان در دستور
کار قرارگرفته است ومردم برای تداوم
مبارزاتی خود به يک ابزار تازه دست زده
اند .عالی جنابان بايد بگويند اگر خامنه ای
کوتاه آمد و آنان ناگھان بر مسندشان تکيه
زدند ،چه خواھند کرد .
اين روند ،نشان می دھد که خامنه ای و جناح
حاکمش واقعا ً در مخمصھی بزرگی
قرارگرفته اند .آن ھا ضمن اين که مجبور
شده اند تقلب در انتخابات را بپذيرند و از سه
ميليون رای تقلبی صحبت می کنند ،باز
حيرانند که چنين کثافت کاری بزرگی را
دليل پيروزی احمدی نژاد بدانند يا نه؛ زيرا
با پذيرش اين امر شکست خود را در بازی
پذيرفته اند و سرنوشت شان در خطر خواھد
بود و با نپذيرفتن آن ھم ،با اعالم اين تقلب،
بدون اين که بخواھد به حقانيت مبارزھی
مردم اذعان کرده اند .
آن ھا حيران از اين مبارزات و سردرگم و
پر از تناقض راه برون رفتی نمی يابند.
اوضاع از نظر آن ھا به قدری وخيم است که
در اين مدت ،يعنی پس از آغاز مبارزات
مردم ،ديگر احمدی نژاد از صحنه عمومی
غيب شده و رژيم ترجيح می دھد که او ديگر
بلبلی نکند تا خطر انفجار جامعه در اثر
سخنانش پيش نيايد .رژيم خوب می داند که
حضور چھرھی منفور احمدی نژاد برابر
است با تازه شدن داغ مردم .آفتابی شدن
احمدی نژاد تنھا به درد دامن زد به شعله
ھای بلندتر انقالب می خورد؛ و الی ،او مانند
روز پس از بيرون آمدنش از صندوق جادو
جنبل ِ مضحکه انتخابات ،می آمد و باز
شيرين زبانی می کرد .
اکنون حتی برای کشورھای سرمايه داری
مرکزی جھان ھم روشن شده است که انقالب
ايران می رود تا تکليف را روشن کند .ھمين
امروز در سايت ھای آلمانی زبان می خواندم
که زمزمه اين را سر داده اند که آيا رژيم
جمھوری اسالمی زمانش به سر نرسيده
است؟ و اين مطلب ،واقعا تازگی دارد؛ زيرا
در تمام اين سال ھا که مردم ايران دست به
مبارزات گوناگون زدند و شورش ھای
بزرگی در شھرھا ،محالت ،دانشگاه و ديگر
عرصه ھای زندگی اجتماعی برپا شد ،ھرگز
چنين لحنی نسبت به سرنوشت رژيم
جمھوری اسالمی در اين مطبوعات ديده
نشده بود .اما اکنون اين مبارزات مردم ايران
است که ھمه معادالت و حساب و کتاب ھا

را به ھم ريخته و آنان را واداشته است که
برای دولت احتمالی آينده ايران حساب داد و
ستد و روابط سياسی خود را باز کنند .
نکته آخر اين که؛ تزلزلی در نيروھای
نظامی و بخشی از آخوندھای عاقبت انديش
نيز پيش آمده و ھرچه مردم پيش تر می
روند ،بيم مقابله مردم با آن ھا به ترس شان
انداخته است؛ به ھمين دليل ھم ھست که
رژيم ،طبق خبرھای متعددی که از ھمه جا
به گوش می رسد می کوشد محل زندگی
بسيجی ھا و نيروھای سرکوب گرش را به
پادگان ھا منتقل کند تا ھم از حمله احتمالی
مردم به محل سکونت آن ھا بکاھد و ھم از
خطر تحت تاثير قرارگرفتن آن ھا جلوگيری
کند .اين حرکت از سر قوت نيست ،از سر
ناتوانی ست .رژيم سردرگم است .انقالب در
جوشش است ،ما پيروز می شويم■■■.
برای ھمه خون شعله ھای خيابان
عباس سماکار
شکوفه ھای جان
تنھا تو نيستی با ھستی سوزان جان و تنت
که در ھجوم مرگ
سوراخ سوراخ می شود
تنھا تو نيستی
که از خون به جوش می آيدت جان
از آن پس
که تن با گلوله سوراخ می شود
نگاه کن
با بانگ خروس خوان خواب
شب روز می شود
شب با افق خون ِ تلخ خيابان
با واقعيت سخت ِ انقالب
با دغدغه
با رويا
روز می شود
و جھان با پيامک رزم تو
تسخير می شود
و تسخير اين جھان
با پيامک رزم تو
بی رمز و راز
آغاز می شود
و رزم تو با تکثير پيامکت
ھر روز آغاز می شود
نگاه کن
شب چگونه
در افق خون ِ تلخ ِ درازترين خيابان جھان
روز می شود

6

ماھنامۀ روشنگر  .سال دوم  .شمارۀ  27جوالی 2009

نامۀ سرگشاده
دانشجويان برابری
طلب ايران به
ھوگو چاوز
محمدرضا احمدی /پژمان رحيمی
نوشته شده در  8تيرماه

آقای چاوز خجالت بکشيد!
سوسياليست ھا عليه بنيادگرايی و
سرمايه داری ھستند!
آقای چاوز در خبرھا شنيديم که باز ھم با
رئيس جمھور تقلبی رژيم بنيادگرا و سرمايه
ارتجاعی جمھوری اسالمی تماس
ی
دار ِ
ِ
گرفته ايد و به او قوت قلب داده ايد که جلوی
ھجوم امپرياليست ھا مقاومت کند!! احمدی
نژاد ھم گويا به شما قول داده که آنان را
سرکوب کند!
ما با مواضع دولت شما آشنا ھستيم و
تحوالت جامعه ی شما را پی گيری می
کنيم.ما بر خالف شما که از تحوالت ايران
اندک اطالعی نداريد،تحوالت آمريکای التين
ھميشه مورد عالقه ی ما بوده است و مردم
آزادی خواه ايران ھمواره از قھرمانان
آمريکای التين به نيکی ياد می کنند و
بسياری از حرکت ھای سياسی و اجتماعی
ما ھم الھام گرفته از مبارزات سياسی مردم
آمريکای التين بوده است.جنبش اجتماعی
کنونی مردم ايران ذاتا عدالت خواه و برابری
طلب است و ما آزادی را ھمبسته ی
ضروری عدالت می دانيم.بھتر است از
مشاورانتان کمک بگيريد تا بدانيد که ايران
يکی از کشور ھايی است که بيشترين ھزينه
را در راه آزادی و سوسياليسم داده
است.کشتاری که از سوسياليست ھای ايرانی
شده در کمتر جايی سابقه داشته است.ما می
دانيم که غرب و امپرياليزم آمريکا کامال
تحوالت سياسی ايران را دنبال می کنند و
تمام تالششان سوء استفاده از وضعيت
موجود است و تنھا به فکر منافع خود
ھستند.ما گمان نبرده ايم که آنان برای ما
دلسوزی می کنند بلکه آنان ھم به دنبال
امتياز گيری بيشتر از حکومت متزلزل
کنونی ھستند.مردم ايران حمايت ھای آشکار
و پنھان غرب از حکومت کنونی را فراموش
نمی کنند.سوال ما اين است که طبق چه
تحليلی احمدی نژاد را نيرويی عليه
امپرياليزم ارزيابی کرده ايد؟ آيا صرفا لجن
پراکنی عليه غرب و آمريکا کافی است که
شما به اين نتيجه برسيد که کسی ضد

امپرياليست است؟
ما تحوالت جامعه ی شما را پی گيری کرده
ايم و می دانيم که جھت گيری ای
سوسياليستی داريد _اگر چه انتقادات جدی
ای ھم به آن داريم_ و نزديکی شما به دولت
ھايی مانند جمھوری اسالمی برای ما در
چارچوب ھايی قابل درک است و البته ھيچ
گونه عملکرد ھمسويی بين دولت شما و
جمھوری اسالمی احساس نمی کنيم .اما
سخنان تلفنی شما و تبريک عجوالنه ی شما
به يک متقلب را به ھيچ وجه نمی توان
توجيه کرد و به نظر ما در تقابل جدی با
ارزش ھای انسانی و سوسياليسم قرار می
گيرد.دولت جمھوری اسالمی به طور کلی
محصول عملکرد امپرياليزم است و جنگی

که اکنون بين جناحين رژيم در گرفته است
جدال بر سر وابستگی مستقيم يا غير مستقيم
به امپرياليزم است.اين دو جناح دو روی
سکه ی وابستگی ايران به آمريکا و غرب
ھستند.آن جناحی که شما اکنون دل و قلوه
نثارش می کنيد ھدفی جز آشوب و جنگ
طلبی و نابودی کامل ايران در جھت منافع
امپرياليزم را ندارد.ھيچ چيز به اندازه ی اين
آشوب طلبی ھا حضور آمريکا در خليج
فارس و خاورميانه را قدرت نبخشيده است و
حتما به خاطر داريد که سخنان احمدی نژاد
ملی!!
در اجالس دوربان 2چگونه وحدت
ِ
اسرائيل را احيا کرد؛پس چگونه به خود
اجازه می دھيد احمدی نژاد را عليه
امپرياليست ھا ارزيابی کنيد؟
در جريان کشاکش جناحين حکومت کنونی
،مردم ايران تن به يک انتخابات نمايشی
دادند که غير دموکراتيک بودن آن بر ھمه
روشن است،اما حتا به اعتماد اندک مردم به
اين نمايش انتخاباتی ھم خيانت شد.اکثريت
مردم ايران می دانستند که شايد اندکی در
احوال اين جامعه تغييری ايجاد شود -و
تعدادی به مانند ما حتا به اين ھم باور
نداشتيم و نداريم -و در اين ميان مطالبات

کجی آشکار
خود را فرياد زدند که با دھن
ِ
حاکميت روبرو شدند .خشم مردم ايران از
دروغ گويی و تقلب آشکار جناح احمدی نژاد
است.دوست شما که چنين به او قوت قلب می
دھيد  -و مطمئن ھستم که احمدی نژاد ھم در
دلش به حماقت شما می خندد -حتا حاضر
نيست که قواعد بازی يک انتخابات
بورژوايی آن ھم با رنگ و بوی اسالمی و
در چارچوب قانون اساسی عقب مانده ی
جمھوری اسالمی را ھم بپذيرد و چنان
ناشيانه دست به تقلب زده اند که خشم مردم
را بر انگيخته است.اين حضور ميليونی
مردم ايران در خيابان ھا توطئه ی
امپرياليست ھا نيست بلکه فوران خشم
فروخفته ی ملتی است که سی سال تحقير و

سرکوب شده است و دوست شما به سوی
آنان آتش می گشايد و جوانان آزادی خواه که
سرنوشت اعتماد کوچکشان به انتخابات را
پی گيری می کنند را به خاک و خون می
کشد.بھتر است اخبار ايران را دقيق تر دنبال
کنيد و چنين در مقابل خواست عمومی مردم
ايران قرار نگيريد.کودتايی که عليه خودتان
شد را به ياد بياوريد.سوسياليست ھا در ايران
از شما حمايت کردند و به نفع شما
روشنگری کردند و حاال شما از پشت به ما
ی
خنجر می زنيد و جناح ھار سرمايه دار ِ
وابسته ی جمھوری اسالمی را حمايت می
کنيد و زمينه را برای غلطيدن جنبش آزادی
خواھانه و برابری طلبانه ی ايران به دامن
امپرياليزم را فراھم می کنيد چرا که
اظھارات غير مسئوالنه ی شما به حساب
سوسياليست ھا گذاشته می شود و ما مجبور
ھستيم موضع فرصت طلبانه و ضد
سوسياليستی شما را افشاء کنيم.سوسياليست
ھا در ايران از موضعی متفاوت اما کامال
ھمدالنه در کنار جنبش کنونی مردم ايران
قرار گرفته اند و بر خالف شما ھيچ توھمی
نسبت به لفاظی ھا و دروغ پردازی ھای
احمدی نژاد درباره ی عدالت و مستضعفان

نداريم .دوست شما،احمدی نژاد قوانين
ضدکارگری ای که دولت ھای قبلی -ھمين
جناحی که امروز روبه رويش قرار گرفته
است -به تصويب رسانده بودند را با خشونت
تمام پی گيری کرده است.تشکل ھای
کارگری را مورد حمله ی بی رحمانه قرار
داده و بسياری از فعاالن کارگری و
اجتماعی را به زندان انداخته است و تحت
شديدترين شکنجه ھا قرار داده است.در
دولت احمدی نژاد سانسور کتاب و مطبوعات
شدت يافته و از جمله ناشرانی که آثاری در
نقد سرمايه داری را منتشر می کردند را به
شدت محدود کرده و به تازگی-درست در
آستانه ی انتخابات -يکی از اين ناشرين را
توقيف کرده است و يکی از دست اندر
کارانش اکنون در زندان روزگار سپری می
کند.
در سال 2002که عليه شما کودتا صورت
گرفت،اتحاديه ی اروپا و آمريکا عجوالنه
بيانيه صادر کردند و خوشحالی خود را از
سرنگونی شما پنھان نکردند،پس ما به شما
حق می دھيم که به آنان بدبين
باشيد.اما حمايت ظاھری آنان از اعتراضات
مردم ايران نبايد شما را به اين نتيجه برساند
که ما گوش به فرمان آنان ھستيم و احمدی
نژاد را ضد غرب توصيف کنيد و برای
سرکوب مردم به او قوت قلب بدھيد.در اين
جنگی که ميان دو جناح حکومت در گرفته
است و کودتايی که يک جناح عليه جناحی
ديگر صورت داده است نمی توان به اين
نتيجه رسيد که يکی ضد غرب است و
ديگری مورد نظر غرب.اين دو جناح ھر دو
مستقيم و غير مستقيم مجری برنامه ھای
نئوليبراليزم در ايران ھستند و از نظر ما
جنبش کنونی مردم ايران صدای مستقل خود
را دارد و ما از حمايت مردم از يک
کانديدای خاص اصال احساس نگرانی نمی
کنيم چرا که معتقديم مردم مطالبات خود را
جدای از اين جناح بندی ھا ھم پی گيری می
کنند و اين صدا بايد به گوش شما و دوست
متقلبتان برسد!
آقای چاوز شما عادت داريد و اين از صفات
پسنديده ی شماست که به سران ديگر
کشورھا کتاب معرفی می کنيد و آنان را به
آگاھی بيشتر دعوت می کنيد.ما ھم شما را به
مطالعه ی بيشتر درباره ی تاريخ ايران و پی
گيری دقيق تر اخبار ايران دعوت می
کنيم.شايد آقای "آلن وودز" را بشناسيد.او
يکی از دست اندرکاران کمپين بين
المللی»دست ھا از ونزوئال کوتاه!« بوده و
اکنون بھتر است به مقاالت ايشان درباره ی
جنبش آزادی خواھانه ی مردم ايران توجه
کنيد تا چنين وقيحانه جنبش مردم ايران را به
امپرياليزم نسبت ندھيد و چنين شرم آورانه به
اظھار ھمدردی با يک متقلب -ماليم ترين
صفتی که ادب اجازه ی عنوان کردنش را
می دھد -نپردازيد.
■■■

روشنگر متعلق به شماست!
با پشتيبانی مالی خود به ادامه انتشار روشنگر ياری رسانيد.
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َع َلم وحدت
خواھی برای
خفه کردن
ديگران
سی سال پيش وقتی در سال  57بدنبال جنبش
عظيم توده ای بر عليه رژيم شاه پس از
مدتھا ديکتاتوری برای اولين بار فضا باز
شده بود ،و افراد و گروه ھای مختلف
ميتوانستند آزادانه ابراز وجود کرده نظريات
خود را در مورد انقالب و مسائل مطروحه
بيان نمايند ،حزب اللھی ھا که در جنبش
دست باال را پيدا کرده بوند ،به بھانه ی
وحدت و با شعار اتحاد اتحاد و اينکه حاال
وقت تفرقه و بحث نيست و ھمه بايد يکصدا
بر عليه دشمن مبارزه نمائيم ،و بحث و
اختالفات را می گذاريم برای پس از سقوط
شاه ،شروع به خفه کردن صدای ديگران
کردند ،و ھيھات که وقتی شاه سقوط کرد ،از
آنجا که دولت و ارتش را در دست داشتند و
سپاه را نيز بسرعت تشکيل دادند ،بکمک اين
نيروھای سرکوبگر ،نه تنھا به ھيچکس
اجازه ی سخن گفتن ندادند ،بلکه سياھترين
ديکتاتوری تاريخ معاصر را نيز بوجود
آوردند .در آنزمان من در زندان اوين پنجمين
سال اسارتم را می گذراندم .بحبوبه ی
تظاھرات خيابانی بود .ھر روز برای ما
خبرھای تازه ای از بيرون می آوردند.
روزی اين خبر در بند پيچيد که در
راھپيمائی عيد فطر يا روز ديگری يادم
نيست ،ھمينکه کمونيستھا برای اولين بار
پرچم خود را در ميان تظاھرات باال بردند،
حزب الھی ھا به سر آنھا ريختند و با ابراز
اينکه حاال ھمه بايد يکصدا و متحد باشيم ،از
آنھا خواستند که تفرقه افکنی نکنند .به محض
پخش اين خبر در زندان ،زندانيان به دو
دسته تقسيم شدند .اکثريت زندان که نسبت به
خمينی متوھم بودند و از ميان رفتن نفوذ
امپرياليسم و استقالل برايشان مھمتر از
مسئله آزادی بود ،بر وحدت خواھی حزب
الھی ھا صحه گذاردند و حرکت چپی ھا را
در پائين آوردن پرچم سرخ تاييد کردند .من
و مسلما کسان ديگری با اين امر مخالف
بوديم و عقيده داشتيم که بنا بر اصل آزادی
بيان نبايد تن به چنين خواستی از جانب ھر
کس که باشد بدھيم و اين باعث ميشود که ما
و ديگران نتوانند خود را در ميان مردم
مطرح نموده و مانع افتادن تمام قدرت بدست
خمينی گردند .ولی البته در درون زندان،
ھمانطور که در بيرون ،ما در اقليت بوديم .
بعدھا وقتی که از زندان آزاد شدم شنيدم که
ھمين اتفاق در کردستان ھم افتاده بود .با اين
تفاوت که در آنجا کمونيستھا يعنی کومه له
ايھا که نسبتا قويتر بودند ،زير بار اين

درخواست غير دمکراتيک نرفته و کار به
اختالف و رفتن پيش سيد عزالدين حسينی،
روحانی پرنفوذ کردستان کشيده بود .او ھم
حکم داده بود که راه حل اينست که ھر کس
آزاد باشد تا پرچم خود را بلند کند تا
اختالفی پيش نيايد .در نتيجه پس از چندی،
در حاليکه در تھران و ساير نقاط ايران
خمينی در سايه ی سياست خفقان گرفتن
ديگران و در نتيجه مصون ماندن از انتقاد و
افشا ،به بتی تبديل شده بود ،در کردستان،
مفتی زاده ،آخوند ارتجاعی کرد که حامی و
ھمزاد خمينی بود و در ميان سنی ھا نقش
مشابه خمينی را ايفا ميکرد ،چنان در ميان
مردم توسط ھمان کمونيستھا و ديگران افشا
و برمال شد که با فضاحت طرد و اگر اشتباه
نکنم از کردستان پا به فرار گذارد .
جالب است که دوباره ،حاال که مردم يکبار
ديگر بپاخواسته اند و مسئله رھبری جنبش به
مسئله ی تعيين کننده و حياتی تبديل شده
است ،آنھا که در اين جنبش دست باال را
دارند ،باز ھمان نقمۀ وحدت طلبی کاذب را
که در سال  57منجر به شکست انقالب و
سرکوب آن شد ،علم کرده اند تا با خفه کردن
ديگران با خيال راحت مردم را ناخواسته
براه مورد دلخواه خود ببرند .
بنظر من مسئله ی اصلی در اينست که آيا ما
بدنبال يک وحدت کور و گوساله واريم يا در
پی وحدت متکثر و آگاه .من فکر می کنم
ملتی که کامال يکدست بوده و ھيچ اختالف
نظری در بين افراد آن مطرح نباشد ،يک
ملت مرده ،ديکتاتور زده و فاقد خالقيت
فکری است .چنين ملتی ھمچون گله ی
گوسفندی است که فقط به يک چوپان اختياج
دارد که فارغ از ھر گونه انتقاد و بازخواھی
بعنوان يک رھبر بی چون و چرا ،ملت را به
ناکجا آباد مورد دلخواه خود ،ببرد .اين ھمان
اتفاقی بود که در سال  57برای ما اتفاق
افتاد .حتی من ميگويم حزبی که در آن ھمه
متحد النظر باشند و در کمال وحدت ھمه رو
به سوی يک رھبر داشته باشند ،حزب بی
مايه ،و گوسفند صفتی است که ھرگز ره به
جائی نخواھد برد .بله وحدت چيز خوب و
ضروری برای ھر مبارزه و کاريست ،زيرا
بدون آن ھيچ امری بجلو نمی رود .ولی آن
وحدتی پيروزی ما را تضمين می کند که
وحدت عناصر آگاه باشد .آگاه در مورد چه؟
در مورد اينکه در ھر مرحله ،قدم بعدی در
مسير مبارزه کدام است .سوال اينست که اين
قدم بعدی بايد چگونه تشخيص داده شود؟ آيا
بايد آنرا فقط رھبر و حزب حاکم تعيين نمايد؟
يا اين قدم بعدی بايد در يک محيط آزاد که
ھمه در باره ی آن به بحث و تبادل نظر می
پردازند و کم و کاستی ھای آنرا مورد
ارزيابی قرار می دھند ،تشخيص داده شود.
اگر پاسخ شما اولی است ،بدا بحال شما .شما
داريد عنان ملت را بدست يک نفر می دھيد
که ديگران کورکورانه از او و بدون اينکه
حق انتقاد و بيان نظر خود را داشته باشد،

دنباله روی کنند و اين چيزی جز تکرار
انقالب گذشته به شکل جديد نيست .ولی اگر
پاسخ شما دومی است ،شما از خطای گذشته
درس گرفته ايد و در صدد ساختن جنبشی
ھستيد که ھدف اصلی و گامھای خود را در
ھر مرحله آگاھانه و پس از شنيدن نظرات
مختلف انتخاب می کند .ارزش آزادی را می
شناسد و قدر آنرا ميداند و برای ھمين آنرا
فدای ھيچ چيز ديگر منجمله وحدت نمی کند،
زيرا می داند که وحدتی که براساس آزادی
عقيده و بيان آحاد آن بدست نيامده باشد يک
وحدت کور ،گوسفند وار ،و ھمان وحدت
نوع اسالمی است .اين نغمه ھای وحدت
طلبی کور ھميشه از جانب نيرويی می آيد
که در راس جنبش قرار دارد و نميخواھد
مورد بازخواست و انتقاد قرار بگيرد .در
حاليکه الزمه ی گام درست بجلو برداشتن،
وجود نظرات متفاوت در جنبش ،يعنی امکان
سبک و سنگين کردن مسير آينده توسط افراد
مختلف و از زوايای گوناگون است .اين
ھمان دمکراسی و حق آزادی بيان است.
اصلی که ھيچ چيز نبايد وسيله و بھانه تعطيل
آن گردد .ھمانطور که اعضای يک خانواده
متفاوتند ،يک ملت ھم بطور ناگزير از گروه
ھا ،احزاب ،طبقات ،سليقه ھا و نظريات
متفاوتی تشکيل شده است که شما نميتوانيد
آنھا را ناديده گرفته ،فرصت ابراز به آنھا
را ندھيد .
سبزھا و شرکا و آنھائی ھستند که قصدشان
اصالحات در نظام جمھوری اسالمی و نه
سرنگونی آنست .برای ھمين در ميتينگ
ھايشان ھيچ شعار سرنگونی يا مرگ بر
جمھوری اسالمی شنيده نمی شود .شعارھا
بيشتر در مورد احمدی نژاد ،انتخابات ،و
امثال اينھاست .نمونه جمع تازه تشکيل شده
ی "کميته ھمبستگی با ملت ايران" در تورنتو
است که بطور رسمی يا غير رسمی متشکل
از سبزھا ،شھروند ،توده ای و اکثريتی ھا،
و حزب ليبرال و ستاره ی ايرانی آن آقای
مريدی و شايد ھم عده ای از افراد سابق دو
خردادی اند که در ميتينگ ھايشان )مثل
ميتينگ پارک کوئينز در روز يکشنبه 21
جون ،و ميدان لس من در جمعه  26جون،
ھرگز شعار مرگ بر جمھوری اسالمی نمی
دھند و گاھی حتی پرچم جمھوری اسالمی
ھم در ميان آنھا بخصوص در ميان سبزھا و
دانشجويان ديده می شود( در حاليکه پرچمی
ھا )يعنی طرفداران آزادی آوردن پرچم(،
طرفداران سرنگونی نظام جمھوری اسالمی
و شعار مرگ بر جمھوری اسالمی ،يعنی
عمدتا سلطنت طلبان و کمونيستھايند .سلطنت
طلبان برای برقراری بساط چپاول سابق خود
بجای بساط چپاول موجود ،و کمونيستھا ھم
برای برقراری نظام مورد عالقه ی خود.
طبيعتا اولی ھا نمی توانند در اين دعوا با
دليل واقعی خود ،يعنی مخالفت با شعار
مرگ بر جمھوری اسالمی قدم بميدان
بگذارند ،چون بازنده شده و با مخالفت مردم

که خواھان نابودی نظام اسالمی اند روبرو
می شوند .لذا برای آنکه ھدف اصلی خود را
پوشانده ،به بھانه ی مردم پسندتری متوسل
شوند ،سعی می کنند به بھانه ی حفظ اتحاد،
و جلوگيری از تفرقه ،اين شعارھای مردم
پسند ولی عوامفريبانه ،پرچم را بھانه کرده،
از اينطريق مانع ورود دسته ی مقابل به
ميتينگ ھای خود شده ،از اينطريق خود را
از شر شعار مرگ بر جمھوری اسالمی
راحت کنند .بنابراين ،می بينيد که دعوای
برخالف آنکه بعضی نگران آنند که ابراز
نظرات و باال بردن پرچم ھا باعث تفرقه در
جمع می شود ،بالعکس اين ناديده گرفتن
اختالفات است که اگر به آنھا فرصت بروز
داده نشود مانند غده ی چرکی باقی می ماند
و با عقونتی که ايجاد می کند ،موجب کينه
و جدائی و حتی جنگ و درگيری ھای عالج
ناپذيرمی شود .تجمعی که در آن ھمه يک
پرچم داشته باشند ،تجمع يک حزب است نه
يک ملت .در ملت شما مذھبی داريد،
کمونيست داريد ،سلطنت طلب داريد،
سازشکار داريد ،راديکال داريد ،ملی مذھبی
داريد و ھزار و يک طرز عقيده و فکر
ديگر .ھمه اينھا بايد در آزادی کامل بتوانند
خود را بيان نموده و با ھم جر و بحث کنند.
اين نشان فرھنگ باال و خالق يک جامعه
است .از نظر من زيبا ترين تجمع سياسی
آنست که برافراشته بودن ھزاران پرچم
گوناگون در آن نشان اتحاد و ھمزيستی
ھزاران فکر و سليقه ی گوناگون در کنار ھم
باشد .بعالوه ،آزادی بيان حق ھر فرد است.
شما يه چه حقی به خود اجازه می دھيد که
آنرا بنا به اين يا آن مصلحت حتی برای يک
لحظه تعطيل نمائيد؟ چه کسی بشما اين حق
را داده است؟ جز اينکه با اين سخن داريد، ،
شايد ھم بدون آنکه متوجه باشيد ،جنبش را
از ھدف اصلی اش که در مرحله ی کنونی
آزاديست منحرف می کنيد؟ ھيچ ميدانيد چرا
غربيھا که در اين مورد از ما تجربۀ تاريخی
بسيار بيشتری دارند نام آنرا گذارده اند
آزادی ابراز وجود
)(Freedom of expressionو نه صرفا
آزادی بيان ) .(Freedom of speechزيرا
بيان تنھا يک فرم ابراز وجود است .لباس،
پرچم ،سرود و  ....اشکال ديگر آنست که
حق بکار بردن ھمگی آنھا بايد به يکسان و
بدون ھيچ دليل و بھانه ای مورد احترام قرار
گيرد .اما حقيقت اينست که پشت دعوای
آوردن و نياوردن پرچم دعوای مھم ديگری
خوابيده است .دعوای موافقين و مخالفين
نظام واليت فقيه .اگر خوب دقت کنيد
مخالفين آوردن پرچم بيشتر اصالح طلبان،
يعنی سبزھا و شرکا و آنھائی ھستند که
قصدشان اصالحات در نظام جمھوری
اسالمی و نه سرنگونی آنست .برای ھمين
در ميتينگ ھايشان ھيچ شعار سرنگونی يا
مرگ بر جمھوری
 ......اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﺔ ) ( 8
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اسالمی شنيده نمی شود .شعارھا بيشتر در
مورد احمدی نژاد ،انتخابات ،و امثال
اينھاست .نمونه جمع تازه تشکيل شده ی
ھمبستگی با ايران در تورنتو است که بطور
رسمی يا غير رسمی متشکل از سبزھا،
شھروند ،توده ای و اکثريتی ھا ،و حزب
ليبرال و ستاره ی ايرانی آن آقای مريدی و
شايد ھم عده ای از افراد دو خردادی اند که
در ميتينگ ھايشان )مثل ميتينگ پارک
کوئين در روز يکشنبه  21جون ،و ميدان
لس من در جمعه  26جون ،ھرگز شعار
مرگ بر جمھوری اسالمی نمی دھند و گاھی
حتی پرچم جمھوری اسالمی ھم در ميان آنھا
بخصوص در ميان سبزھا و دانشجويان ديده
می شود( در حاليکه پرچمی ھا )يعنی
طرفداران آزادی آوردن پرچم( ،طرفداران
سرنگونی نظام جمھوری اسالمی و شعار
مرگ بر جمھوری اسالمی ،يعنی عمدتا
سلطنت طلبان و کمونيستھايند .سلطنت طلبان
برای برقراری بساط چپاول سابق خود بجای
بساط چپاول موجود ،و کمونيستھا ھم برای
برقراری نظام مورد عالقه ی خود .طبيعتا
اولی ھا نمی توانند در اين دعوا با دليل
واقعی خود ،يعنی مخالفت با شعار مرگ بر
جمھوری اسالمی قدم بميدان بگذارند ،چون
بازنده شده و با مخالفت مردم که خواھان
نابودی نظام اسالمی اند روبرو می شوند .لذا
برای آنکه ھدف اصلی خود را پوشانده ،به
بھانه ی مردم پسندتری متوسل شوند ،سعی
می کنند به بھانه ی حفظ اتحاد ،و جلوگيری
از تفرقه ،اين شعارھای مردم پسند ولی

عوامفريبانه ،پرچم را بھانه کرده ،از
اينطريق مانع ورود دسته ی مقابل به ميتينگ
ھای خود شده ،از اينطريق خود را از شر
شعار مرگ بر جمھوری اسالمی راحت
کنند .بنابراين ،می بينيد که دعوای آوردن و
نياوردن پرچم بھانه ايست برای پوشاندن
دعوای اصلی يعنی ھمان دعوائی که در
ايران ھم جريان دارد .اينکه آيا جنبش توده
ای در ايران بايد از چھارچوب دعوای ميان
دو جناع ارتجاعی حاکمه )رفسنجانی و
خامنه ای( عبور کرده ،به مبارزه ی ميان
مردم و کل نظام اسالمی تبديل شود )که
تقريبا شده است( يا بايد در ھمان چھارچوب
تنگ و ارتجاعی اوليه خود باقی بماند.
اما شايد بھترين راه برای حفظ اتحاد و در
عين حال حفظ استقالل نظرات و شعارھا اين
باشد که در تجمعات عمومی يک تريبون آزاد
برپا شود و در آن ھمه جريانات ،احزاب و
شخصيتھا صرفنظر از عقايد و گرايشاتشان
پيامھای کوتاه ولی مطابق ميل خود را بدون
ھيچگونه محدوديت و سانسوری قرائت و
حتی شعارھای مورد نظرشان را اعالم کنند.
دراينصورت اين خود جمعيت است که با
عکس العمل خود پاسخ مناسب را به آنھا
ميدھد :با تکرار آن شعارھا گوينده را تاييد
می کند ،يا با سکوت و حتی ھو کردن عدم
توافق خود را اعالم می دارد .در اين
تجمعات ھمه می توانند شعارھا و پرچم ھای
مورد عالقه خود را بياورند ،ولی کسی
نميتواند وسط صحبت سخنرانان شعار بدھد
يا برنامه ويژه ی خود را اجرا نمايد .البته،

لباس شخصيھای “نا آشنا”
سيامک ستوده
اخيرا نوشته ی بدون امضائی در اينترنت از
جانب فرد يا افراد نامعلومی منتشر شده که
در آن يک گروه ايرانی را بخاطر تجمع در
برابر سوپر ارزان و بخاطر اينکه عابرين
پياده و سواره با عبور از کنار آنان برايشان
بوق می زنند و با بوق زدنھای خود برای
شھروندان کانادائی مزاحمت ايجاد می کنند،
مورد انتقاد قرار داده و حتی درخواست
تحريم سوپر ارزان را بعنوان منشاء گروه
مزبور کرده است.
اول اينکه معلوم نيست اين افراد چه کسانی
ھستند و چرا نام خود را در پای نوشته ی
خود نگذارده و باين ترتيب به خود حالت
مشکوک و نامعلومی داده اند.
دوم اينکه ،معلوم نيست اين آقايان از کجا
اينقدر مطمئن اند که شھروندان کانادائی از
ابراز حمايت عابرين ايرانی از جنبش داخل
ايران يا از جمع مزبور احساس ناراحتی و
مزاحمت می کنند ،و از کجا که بالعکس،
کانادائی ھا از اين ھمه شور و شوق ايرانيان
در دفاع از آزادی در کشورشان خوشنود و
شادمان نيستند.
سوم اينکه ،ابراز حمايت يک ايرانی از يک
جنبش معين حق مسلم اوست ،حتی اگر
جنبش مورد حمايت او يک جنبش ارتجاعی

و سلطنت طلب باشد .معلوم نيست اين آقايان
به چه مجوزی به خود اجازه می دھند که (1
خود را وکيل و وصی کانادائی ھا اعالم
نموده ،و  (2معترض حق ديگران در ابراز
احساسات سياسی خود شوند.
چھارم اينکه ،نويسندگان نوشته ،پس از اينکه
ادعا می کند که جريان مزبور سلطنت طلب
بوده و سر رشته اش در دست سوپر ارزان
می باشد ،اظھار می دارند که در مورد
صحت اين خبر مطمئن نبوده و راست و
دروغ آن به عھده ی گوينده اش می باشد ،و
بعد بر اساس فرضيه ای که خود به صحت
آن اطمينان ندارند فرمان تحريم سوپر ارزان
را می دھند .اوال سوپر ارزان مانند ھر کس

ھر جريان يا شخصيت مستقل در ضمن می
تواند برای خود برنامه جداگانه سخنرانی و
تظاھرات ھم بگذارد .ولی حد اقل ھر از چند
گاھی ھم ھمه نيروھا در يکجا متحدا جمع
شده و با نمايش کل نيروھای موجود از
مبارزات داخلی اعالم پشتيبانی می کنند.
اداره و برنامه گذاری اين ميتينگ ھا را ھم
ميتوان به کميته ای متشکل از ھمه نيروھا و
جريانات سياسی داد .بايد توجه داشت که اگر
ما در کارھايمان نظم دمکراتيکی را برقرار
کنيم ،از آنجا که ھمه در آن سھم داشته و حق
کسی پامال نمی شود ،در نتيجه ھمه ھم از
آن نظم و قرار تبعيت می کنند .ولی ھمينکه
انحصارگری و ناديده گرفتن اين يا آن نيرو
مطرح باشد ،آن نيرو نيز برعليه نظم مزبور
می شورد و در آن اخالل می کند .خود آنچه
که در حال حاضر در ايران در جريان است
از يک نظر چيزی خارج از اين موضوع
نمی باشد .شما نميتوانيد تريبون را در اختيار
خود بگيريد ،به ديگران فرصت ابراز
نظاتشان را ندھيد و از آنھا بخواھيد ساکت
مانده خفقان بگيرند .البته ،می توانيد بگوئيد
که اين برنامه را شما سازمان داده ايد و آنھا
ھم ميتوانند بروند برنامه خود را سازمان
بدھند .ولی در اينصورت ،کاری برای اتحاد
ھمه ی نيروھا و برگزاری نمايشاتی که
بزرگترين جمعيت ھا را در حمايت از مردم
داخل به ميدان بياورد نکرده ايد .بله ،در
ضمن ھمانطور که گفتم ،ھر کس ھم ميتواند
برای خود برنامه ھای جداگانه گذاشته و
تريبون را ھر چقدر که ميخواھد در اختيار

خود بگيرد .اين نه تنھا ھيچ اشکالی ندارد،
خيلی ھم خوب است .ولی در ضمن ميتوان
ھر از چند گاھی ھم با ايجاد يک تريبون آزاد
نيروی متحد ھمگانی را با شرکت ھمه
نيروھا به نمايش گذارد و به اين پراکندگی ھا
و تفرقه ھا به شکلی دمکراتيکی پايان داد.
من از ھمه ی خوانندگان روشنگر می
خواھم بطور جدی و پيگيرانه ای احزاب
سياسی خارج از کشور را تحت فشار قرار
داده ،در پاسخ به اين طرح وادار به عکس
العمل بنمايند .در داخل ھم می بايست ھمين
سنت بتدريج برقرار گردد .ما نميخواھيم در
تجمعات مختلف آقای موسوی يا ھر فرد
خاص ديگری به تنھا سخنگوی جامعه ی ما
تبديل شود ،چون چنين چيزی جز آنکه ما را
از يک ديکتاتوری به ديکتاتوری ديگری
رھنمون گردد ،نتيجه ديگری نخواھد داشت.
اگر ما افراد واقعا دمکراتيکی ھستيم ،بايد از
ھم آکنون ،و در جريان ھمين مبارزه ای که
در گير آن ھستيم ،شرايطی را بوجود بياوريم
که در آن ھمه جريانھای فکری و سياسی،
آزادانه نظرات خود را بيان داشته ،در
معرض ديد مردم قرار دھند .اين خود مردم
اند که با شنيدن اين نظرات تصميم نھائی
خود را در حمايت کمتر يا بيشتر از اين يا
آن جريان ميگيرند .فراموش نکنيم که طرح
خود از طريق حذف ديگران ،ھر چقدر ھم
بظاھر انقالبی يا دمکراتيک باشد ،چيزی جز
پايه ريزی يک ديکتاتوری جديد نيست.
■■■■

ديگری حق دارد منشاء
ھر نوع حرکت و جنبش
سياسی مورد عالقه خود
باشد .ثانيا ،معلوم نيست
اين آقايان چگونه بخود
اجازه می دھند بعنوان
مفتش عمومی خواستار
موضع سوپر ارزان در
مورد رابطه اش با يک
حرکت سياسی معين
نوع
اين
شوند.
برخوردھا بی شباھت به
ادارۀ
برخوردھای
جمھوری
اطالعات
اسالمی
با
شھروندان ايرانی نيست.
ثالثا ،چگونه است که
نويسندگان نوشته ،اطالعاتی
را مبنای حکم نابخردانه ی
خود يعنی تحريم سوپر
ارزان قرار می دھند که
برغم خودشان در صحت و
کذب آن مطمئن نمی باشند.
من فکر می کنم که اين نوع
برخوردھا خاص افراد و
گروه ھائی می باشد که
ھمانطور که ما در مقاالت
متعدد در اين شماره نشان
داده ايم ،بموازات جمھوری

اسالمی ،سعی در ممانعت از ديگران در
استفاده از حق بيان خود داشته ،تالش می
کنند تا با خفه کردن ديگران تحت عناوين
عوام فريبانه وحدت طلبی ،آرامش طلبی،
صلح خواھی و  ...سلطۀ انحصاری خود بر
جنبش را تامين نمايند .من اکيدا تاکيد می کنم
که ھمۀ ايرانيان بايد از حق آزادی ھمه افراد
و گروه ھای سياسی صرفنظر از اينکه با
نظريات و اھداف آنھا توافق داشته باشند يا
نه ،دفاع نموده ،با ھر گونه توطئه ای در اين
زمينه از جانب ھر کس که باشد قويا
برخورد نمايند. .
■■■■

پرچم ھا متعلق به
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کميته ھای
“ناشناس” ،ترفند
جديد اصالح طلبان
برای جلب مردم به
تظاھرات!
سھيال دھماسی
در روزھای پرتالطم اخير ،ھر گاه که
اخبار مربوط به جنايات رژيم به گوش
ايرانيان آزاديخواه ساکن تورنتو می رسيد،
خشم و کينه آنھا به جمھوری اسالمی ھرچه
عميقتر ميشد .مردم به يکديگر تلفن می
زدند ،گاه با ياد آوری صحنه ھای دلخراشی
که ديده بودند گريه می کردند .از "ندا" ی
به خون خفته مردم زحمتکش ايران صحبت
می کنند و به برخی به ھمديگر ميگويند
"ای کاش در ايران بوديم و کاری
ميکرديم ،بايد صدای مردممان را به
گوش افکار عمومی جھان برسانيم،
بايد جمھوری اسالمی را با تمام
جنايتکارانی که آنرا اداره می کنند
به آتش بکشيم ،مردم ما صدا
ندارند ،راديو و تلويزيون ندارند،
برويم توی خيابانھا و فرياد بزنيم که
 ٣٠سال است که مردم زحمتکش ما
در دست جنايتکاران جمھوری
اسالمی اسير ھستند ،به زنجير
کشيده شده اند "...
اين خشم و کينه مقدس مردم به
رژيم )از ھر جناح و دسته( و به
اربابان رژيم )منجمله امپرياليستھای
کانادائی( امری نيست که از چشم
کسی پنھان مانده باشد .درنتيجه،
ھمه دشمنان خلق دست به دست ھم
داده و ھر يک به طريقی در تالش
اند تا نظام حاکم را حفظ کنند .و در ھمين
راستا است که برای مقابله با کمونيستھا و
ايرانيان آزاديخواه که خواھان نابودی
جمھوری اسالمی ھستند به ميدان آمده و می
کوشند تا از سردادن شعارھای سرنگونی

جلوگيری کنند.
در کانادا قبل از اينکه مردم آزاديخواه
بتوانند خودشان را برای حمايت از
ھموطنانشان متشکل کنند ،يک سری
تظاھرات عمومی در ميادين و محلھای
خريد ايرانيان اعالم ميشد و از مردم دعوت
ميشد که برای حمايت از ھموطنانشان به

تظاھرات بيايند .امضای زير دعوت نامه ھا
خيلی گول زننده بود .اولين اطالعيه دعوت
به تظاھرات را که ديدم ،متوجه ماھيت آنھا
نشدم .دقيق يادم نيست ،اسمی شبيه به
"انجمن حمايت -يا پشتيبانی -از مبارزات
مردم ايران" داشت .اما وقتی که به آن
تظاھرات رفتم ،ديدم که اين انجمن در واقع
متشکل از اصالح طلبان حکومتی و غير
حکومتی و توده ای/اکثريتی ھای شناخته
شده مقيم تورنتو است.
اولين ماجرايی که به رو شدن دست اين
جمع دغلکار و دشمن توده ھا انجاميد ،وقتی
بود که )در تظاھرات  ١۴ژوئن در ميدان
"مل لستمن" تورنتو( پرچم رژيم جنايتکار
جمھوری اسالمی را پشت تريبون سخنرانی
خود آويزان کردند ،و تالش کردند که ھر
کسی را که شعار "مرگ بر جمھوری
اسالمی" سر می داد را تحويل پليس بدھند.
اين دغلکاران با اشاعه ايده ھايی مانند اين
که "بايد اتحادمان را حفظ کنيم ،شعار مرگ
بر اين و آن ندھيد ،مردم در ايران ھنوز
نمی گويند مرگ بر رژيم ،ما ھم موسوی را

نمی خواھيم اما ھيچ رھبر ديگری نداريم،
اگر رژيم بره آيا کسی بجز موسوی ھست
که مردم را رھبری کند؟ جوانھا در ايران
موسوی را می خواھند "... ،به رواج
ناآگاھی در ميان مردم دامن ميزدند.
و از طرف ديگر دستگاه ھای تبليغاتی
)برخی از روزنامه ھای فارسی زبان( اين
گروه دغلکار نيز با دادن گزارشھای
نادرست در مورد کمونيستھای مبارز،
اينطور وانمود ميکنند که گويا کمونيستھا
گروه ھای خيلی کوچک ھستند که گاھی
اوقات ھم "تظاھرات يک نفره" برگزار می
کنند.
در چنين شرايطی و با توجه به تشديد
اعتراضات مردمی در ايران شنيدم که در
 16ژوئن قرار است دو باره تظاھراتی در
ميدان "مل لستمن" برگزار شود با توجه به
تجربه حرکت قبلی کنجکاو بودم که ببينم اين
بار چه کسانی اين حرکت را فرا خوانده اند.
تا شنيدم که باز ھم کميته ای تحت نام
"کميته ھمبستگی با ملت ايران برای
برگزاری انتخابات آزاد" تشکيل شده و از
ايرانيان مقيم تورنتو دعوت کرده که در
تظاھرات ميدان "مل لستمن" شرکت کنند.
در تظاھرات  ١۶ژوئن در ميدان "مل

لستمن" نيز ھمان حرکتھای موذيانه و
فريبکاری ھای عوامفريبانه تکرار شد .اين
بار ديگر می دانستم که دعوت کنندگانی که
زير اسم "کميته ھمبستگی با ملت ايران
برای برگزاری انتخابات آزاد" پنھان شده
اند ،درواقع کميته ای متشکل از اصالح
طلبان حکومتی و غير حکومتی و توده ای/
اکثريتی ھا ھستند ،و ھدفشان ھم به قتل
رساندن خيزشھای توده ای اخير است ،نه
حمايت از آن .اما با اين ھدف که بايد صدای
مردم ستمديده ايران را به گوش جھانيان
رساند و اجازه نداد که اين مبارزات در
چارچوب سياستھای اصالح طلبان حکومتی
و غير حکومتی در عمل به قتل برسد
تصميم گرفتم در اين تظاھرات شرکت کنم و
در حد توان خودم اجازه ندھم که کميته
مزبور که در واقع بايد آنرا "کميته ھماھنگی
برای به قتل رساندن خيزشھای توده ای"
ناميد در مأموريتش موفق شود.
فعالين گروه ھای چپ اکثرا در آنجا بودند و
ھمچون بار پيش پليس بخاطر حمايت از
"کميته " مزبور افرادی را که آرم گروه
ھای کمونيستی را حمل می کردند
و عليه رژيم جمھوری اسالمی
شعار ميدادند را در قسمتی از
ميدان در محاصره خود گرفتند.
در شرايطی که صدای سرودھا و
شعارھا و سخنرانی ھای ما قطع
نميشد و بتدريج به تعداد کسانی
که در سر دادن شعارھای انقالبی
به ما می پيوستند ،اضافه ميشد،
"کميته ھماھنگی برای به قتل
رساندن خيزشھای توده ای" به
اين در و آن در می زد که راھی
برای خفه کردن صدای ما يعنی
"مرگ بر جمھوری
شعار
اسالمی از ھر جناح و دسته" )که
درواقع خواسته اصلی کارگران و
ديگر زحمتکشان ستمديده ايران
است( پيدا کنند .اما موفق نشدند.
تجربه نشان داد که در حرکت
فوق ،ھدف اصلی برگزارکنندگان کميته
مزبور يعنی "کميته ھماھنگی برای به قتل
رساندن خيزشھای توده ای" اين بوده که
اجازه ندھند کسی به کمونيستھا بپيوندد و
نگذارند که شعار "مرگ بر جمھوری
اسالمی" به شعاری ھمگانی تبديل شود .اما
ھيچوقت نتوانستند بطور کامل در اين کار
موفق شوند .تعداد زيادی از ايرانيان )که
اتفاقا وابسته به گروه ھای چپ ھم نبوده
ونيستند ،اما انسانھای آزاديخواه و مخالف
رژيم ھستند( ھميشه به صف ما پيوسته و با
ما شعار داده و سرود انقالبی می خواندند.

قتل رھبر و بنيانگزار
"جنبش ھمبستگی
دانشجويان ايران" با
ضربات دشنه و چاقو

طرح از :پرستو برومند ،دختر "زندهيادان
داريوش و پراوانه فروھر"
26 / 3 /1388
در نھايت تأثر و تأسف دقايقی پيش يکی از
ھمرزمان و ياران ما اطالع داد که پيکر پاک و
مقدس "پريسا " )زھره پيشداديان( که در نبودن
رھبر و بنيانگزار "جنبش ھمبستگی دانشجويان
ايران" ،يکی از گردانندگان اين جنبش و درواقع
نقش رھبری اين جنبش را بعھده داشت ،در
بيابان ھای اطراف منطقه پرديس کرج در حالی
که آثار بيش از " "25ضربه دشنه و چاقو در
تمامی بدنش به وضوح قابل ديدن است و نيز
گلويش را بسختی دريده اند کشف گرديد .
دقيقا ھنگامی که ياران ما مشغول فيلمبردای و
گرفتن عکس از پيکر مقدس اين شھيد راه ميھن
بودند؛ با حمله نيروھای سرکوبگر رژيم ددمنش
مواجه گشتند که ضمن دستگير شدن چھارتن از
يارانمان ،دوربين و ساير شواھد و مدارک نيز
ضبط گرديد.
اين ھمرزم مبارز ما که توانسته در حين حمله
مزدوران ،با استفاده از تاريکی شب از محل
حادثه بگريزد طی تماسی تلفنی با دفتر سازمان،
ضمن اعالم اين خبر افزوده است که گروھی از
مردم ھشيار منطقه پرديس کرج که ھمزمان در
محل حادثه حضور داشتند نيز با ضرب و شتم
مامورين زخمی و ناگزير به فرار گشتند که
دوتن از اين بيگناھان نيز ھمراه با ياران ما
دستگير و به خودرو مزدوران رژيم انتقال
يافتند.
ما اين فقدان را به خود ،ياران و ھمرزمان
خويش ،خانواده اين شيرزن مبارز و نيز پدر
معنوی "پريسا" آقای دکتر رضا بحری تسليت
گفته و به شرافت خويش سوگند ياد می کنيم که
انتقام اين خون بناحق ريخته شده را بسختی
خواھيم گرفت .برھای تکميلی درباره اين واقعه
را در ساعات آينده به اطالع ھمگان خواھيم
رساند■■■.
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Neda Agha-Soltan
By: Tim O’Brian

و بر تمام چاھار راه ھای جھان
حک شده ای
و عکس ھای کوچکِ سه در چاھار
از عصر
تا انفجار فرﯾاد پشت بام ھا
در دست مادران می گردد:
_ ورودی بزرگ زندان اوﯾن_
" ببخشيد
شما تازه آزاد شدﯾد؟
اﯾن عکس بچه ی منه
ندﯾدﯾنش؟ "
نه
اﯾن عکس ھا
سه در چاھار
نبودند
تمام قد
دﯾده شده اند
آخرﯾن بار
در خيابان
تمام قد
و چشم ھا نشانه به روبرو
عبور کرده بودند

از امام حسين
و فردوسی
حرفی برای گفتن نداشت
گذر کرده بودند
درست از قلب دانشگاه
اھدای خون،
و رسيدند
به انقالب
که سياه شده،
نفس می کشد زﯾر دوده
با تنگی نفس
عبور کرده بودند
تمام قد
و به رگ ھای خيابان
سرازﯾر
و کارگر شمالی
دست ھاﯾش قفل
در دست ھای کارگر جنوبی
و انقالب
بر سر دست
بلند
بلند ...
بلند می شود
آخ ندااا !
قلب تو اکنون

چند عکس تمام قد را
ھل می دھد به سمت آزادی؟
و بر چاھار راه ھای
تمام خيابان ھای جھان
حک شده
تصوﯾر بزرگی از چشمانت
و خون می پاشد
از گلوی تصوﯾر
و در
رگ ھای خيابان
تزرﯾق
و رعشه گرفته اند
تمام تابلوھا
بر تمام چاھار راه ھای جھان
ندا ! آااخ !
ندا!
ندا!
قلب تو اکنون
چندﯾن تصوﯾر تمام قد را
ھل می دھد؟
و خون پاشيده در رگ ھای خيابان
ھا
کارگر شمالی
کارگر جنوبی
و دوده

از حجم انقالب
پاک می شود
و اﯾن ھمه
تصوﯾر تمام قد
به وسعتِ ميدان آزادی
خواھند رسيد
ندا ! ندا !
آی ! آی !
آی ! ندا !
ما شبيه تو اﯾم
ﯾا تو شبيه
به اﯾن ھمه تمام قد؟
چگونه است که ﯾک قلب
می تپد
در اﯾن ھمه
که دوﯾده اند

در رگ ھای خيابان
و انقالب را
وصل
به ميدان وسيع آزادی
ندا ! آااخ
نداااا ...
عليرضا عسگری
چاھار تيرماه ھشتاد و ھشت
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"موسوی" بر
سر دو راھی؟!
م.جويا
28ژوئن 2009
سير تحوالت در ايران با شتاب در جريان
است و در ھر قدم اين سئوال را مطرح می
کند که:
"اوضاع به کدام سو خواھد رفت؟ و نتيجه
اين مبارزه چه خواھد شد؟"
پاسخ به اين سئوال در گرو موقعيت و
توازن قوای نيروھای درگير است .به
عبارت ديگر جواب وابسته است به:

درگير نسبت به يکديگر ،راھکارھايشان
برای پيشبرد اھدافشان و اينکه تا چه حد
ميتوانند سياستھايشان را عملی کنند ،می
توان به روشن شدن دورنمای تحوالت در
ايران کمک کرد.
در اين نوشته کوتاه سعی بر اين است تا به
نکته قابل تأملی در مورد موقعيت نيروھا و
جناحھايی که مشخصا ً حول محور
"موسوی" گرد آمده اند ،اشاره شود.
شرايط اينگونه است که تا کنون "خامنه ای
و شرکايش" نشان داده اند که نه تنھا به ھيچ
وجه حاضر به ھيچ نوع عقب نشينی يا
مصالحه در مورد نتيجه انتخابات نيستند
بلکه با تمام نيرو و وسايل و به ھر شکل
خشونت بار اقدام به سرکوب خونين مردم به
ميدان آمده کرده اند و خواھند کرد ..خامنه
ای با تأکيد چندباره اش بر نتيجه انتخابات و
اعتراف علنی به اختالفاتش با ھاشمی و

ابطال انتخابات.
با اين حساب برخورد نيروھا و جناحھای
گرد آمده به دور خامنه ای دو محور دارد:
1.قبول نتيجه انتخابات با يا بدون تحقيق
در مورد چگونگی برگزاری آن از ابتدا تا
انتھا؛
2.سرکوب بيرحمانه ھر نوع اعتراض
مردمی به ھر شکلی تا جائی که آنھا را
دوباره خانه نشين سازد.
اين وضعيت باعث شده است که موسوی و
شرکايش بر سر يک "دو راھی" که به
مسئله بود و نبودشان ربط دارد ،قرار
بگيرند .از يک طرف موضعگيری و
سياست خامنه ای در مورد نتيجه انتخابات،
راه ابطال و برگزاری مجدد آن را بسته
است و تنھا راه ممکن برای موسوی و
جناحھا و نيروھای ھم پيمانش ،عبور از
خامنه ای و ناکار کردن سياست
سرکوب بيرحمانه آن جناح است.
مفھوم اين شرايط اين است که جناح
موسوی مجبور است که حداقل
خواست "برکناری خامنه ای از سمت
رھبری و واليت فقيه" را جلو بگذارد.
از طرف ديگر برای پيشبرد ھر
خواسته ای ،جريانات جمع شده به دور
موسوی به نيروی به ميدان آمده مردم
نيازمندند و مجبورند که آنھا را در
ميدان نگه دارند چرا که در غير
اينصورت پايان کار موسوی حتمی
است .اما در ميدان نگه داشتن مردم با
توجه به شدت سرکوب ،با شيوه ھای
مسالمت آميز و به دور از خشونت و
قانونی ،يعنی آنچه که موسوی تاکنون
بر آن پافشاری کرده ،امکان پذير
نيست .جناح مقابل با توجه به در دست
داشتن دولت ،فرماندھی نيروھای
سرکوبگر و اطالعاتی راه ھرگونه
اعتراض مسالمت آميز و قانونی را به
وحشيانه ترين و خشونت آميزترين
شکلی بسته است.

1.اھداف ،سياستھا و نحوه برخورد
نيروھا و جناحھايی که حول محور "خامنه
ای" گرد آمده اند؛
2.اھداف ،سياستھا و نحوه برخورد
نيروھا و جناحھايی که به دور "موسوی" و
کالً اصالح طلبان حکومتی جمع شده اند؛
3.تأثير اھداف و سياستھای دو گروه
فوق بر اقشار و طبقات مختلف مردم؛
4.چگونگی حضور و تأثيرگذاری
تشکيالت ھای مبارز و مترقی در ميان
مردم و نحوه برخوردشان با ھر دو جناح
درگير.
با تحليل موقعيت ھر کدام از نيروھای

موسوی و ھمچنين حمايت آشکار از احمدی
نژاد عمالً برای طرف مقابل و مردم روشن
کرد که حتی ھر نوع رسيدگی و تحقيق در
مورد انتخابات و نتايج آن تنھا در اين
چارچوبه مطرح است که به تأييد احمدی
نژاد به عنوان رئيس جمھور منتخب منجر
شود .در واقع تمامی طرحھا و پيشنھادات
مختلف مانند بازشماری  %10آراء يا تمديد
مھلت رسيدگی به شکايات يا تعيين ھيئت
ويژه توسط شورای نگھبان و يا ديدار
کميسيون امنيت مجلس با رھبران معترضين
به نتيجه انتخابات در کنار جنگ روانی
برای مأيوس کردن مردم ،تنھا برای وقت
خريدن جھت سرکوب جنبش و کنترل
اوضاع مطرح می شود و نه تغيير نتيجه يا

در پاسخ آنکه ملت ما را خس
و خاشاک خواند!
کرمی که فقط بر کف اين خاک
خزيدهست
البته که غير از خس و خاشاک
نديدهست
ای نخل سرافراز جوان ،کرمک
مفلوک
باالتر از اين ،فکر بلندش نرسيدهست
اين ملت رزم است که برخاسته ھشيار
وان دولت ظلم است که اينگونه
خميدهست
اين نسل جوان وطنم ھست و بنازم
درسی که گرفتهست و رھی را که
گزيدهست
صندوق به دوشی که گذشت از سر
بازار
دزدی است کزين حوزه به آن حوزه
دويدهست
پيغمبر دزدان که نشسته پس پرده
اين سرقت بیسابقه را نقشه کشيدهست

مجموعه اين شرايط اين چنين حکم می
کند :در صورتی که جناح مقابل به
رھبری "خامنه ای" ھمچنان سرسختی
کند و حاضر به عقب نشينی يا پذيرش
خواست ابطال انتخابات و برگزاری
مجدد آن نشود ،جناح "موسوی" برای
حفظ وتأمين رھبريش بر جنبش مردم
و پيشبرد اھدافش ،به سمت مقابله با آن و
خواست "برکنار کردن خامنه ای از مقام
واليت فقيه" ،کشانده خواھد شد .در
آنصورت اين امر بطور قطع ناکارآمدی
شيوه ھای مسالمت آميز و قانونی را عيان
خواھد کرد و ضرورت برخورد قھرآميز و
خونين از طرف مردم برای درھم شکستن
نيروھای سرکوب را اجتناب ناپذير می کند.
با اين اوصاف آيا جناحھا و باندھای اصالح
طلب جمع شده به دور "موسوی" حاضر به
وارد شدن به چنين عرصه ای ھستند يا آنکه
بازی را به طرف مقابل واگذار می کنند؟
■■■

با سارق صندوق بگوئيد که افسوس
اين بار برای تو کسی رأی نريدهست !
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We would be caught at the airport
by the regime’s police forces and
forced to sign an apology letter for
our actions against the regime. If
we refused, we would be jailed
without trial for wanting freedom
for our fellow people. I would be
denied of my basic rights as an opposition to the regime and would
be called a “spy”, jailed, tortured,
raped and executed. This would
happen regardless of who was the
president of Iran.
This is Iran. This is what it means
to live under Ayatollah Khomeini
and his goons. No change is possible while Iran is controlled by autocratic, fundamentalist religious despots who determine the laws of the
land. There has been no real election. Candidates are all handpicked and cleared by a central religious committee. It is a farcical
imitation of the free nomination/
election process that we have pictured in the free world. There is no
possibility that a secular, pluralistic, freedom-loving democratic
person who loves his or her country
can become a candidate to run for
president (or any other office) in
Iran.
Twelve years ago, we went through
the same process. Mohammad
Khatami became the favorite of the
western media, which called him a
“reformist” who spoke beautifully
about freedom of speech, civil
rights and dialogue between cultures. But when he became president there was a crack down on a
student uprising – a crackdown
against the same students who
voted for him. Many were killed,
many disappeared, and many were
tortured. Artists, authors and intellectuals disappeared and were
found “mysteriously” murdered.
The
smooth-talking
president
Khatami, whom westerners loved,
never tried to stop the violence and
never showed sympathy to his supporters. Instead, he openly avowed
that his responsibility was to respect the wishes of the supreme
leader, Ayatollah Khomeini, and to
protect the security of the Islamic
regime.

Now, the passionate and oppressed
young generation of Iranians is going through exact same situation.
They are supporting Khatami’s
friend, Mousavi. It is sad that history repeats itself so quickly in my
beloved country of birth. The people of Iran were fed up with poverty, injustice, corruption and international embarrassment with the
knuckle-dragging,
anti-Semitic,
war-mongering cretin who was
President Ahmadinejad. They
chose to support a bad choice –
Mousavi – rather than the worse
choice, Ahmadinejad. However,
when an election is really a selection, choice is an illusion. Mousavi
is from the Islamic regime; he is
inseparable from it, and all its
abuses and cruelties.
The reality is that Iran has not had
a democratic, free election for the
past 30 years. Mr. Mousavi, if
elected, will not make any changes,
not because he is powerless to do
so (as Khatami’s supporters
claimed during his presidency), but
because he doesn’t believe in a democratic state as his background
shows. He belongs to the fanatic
dictatorial era of Ayatollah
Khomeini and he believes in the
same command-and-control system
of government. We should not forget Khomeini’s statement in one of
his speeches after the revolution
about democracy. He said that “if
all people of Iran say ‘yes” I would
say no to something that I would
believe is not right for the Islamic
Nation”.
Let us not forget that Mousavi was
Prime Minister of Iran in the 1980s
when more than ten thousand political prisoners were executed after
three-minute sham trials. He has
been a part of the Iranian dictatorship system for the past 30 years. If
he had not been, he would not be
allowed to be a candidate in the
first place. In fact in a free democratic state someone like Mousavi
should have gone on trial before
becoming a presidential candidate
for his crimes against thousands of
freedom-loving political prisoners
who were killed during the time he

was Iran's Prime Minister.
A quick look at Mousavi’s political
biography reveals him to be a fanatic Khomeini supporter and a
fanatic hard-liner similar to
Ahmadinejad and others in control
of the Islamic regime. His reign as
Prime Minister was one of the
darkest times in the history of
Iran’s Islamic regime in terms of
censorship and human rights violations. He is also backed up by the
Rafsanjani mafia family, who has
stolen oil money for their own family interests while 70% of the population lives in poverty. So ingrained as he is in a system of corruption and exploitation, that how
could anyone believe that Mousavi
genuinely wants reform?
For these and many other reasons, I
did not choose to vote and instead
boycotted the election, along with
many other Iranians. But this time,
many Iranians who boycotted the
vote in the last election voted in
this one because of their profound
disgust with Ahmadinejad. I sympathize with them, but I believe
that there exists no better option for
the people of Iran than to entirely
overthrow the Islamic regime that
oppresses the country of my birth. I
strongly support my people’s
movement against the ever-present
dictatorship and violence infecting
my country. I will scream, along
with my compatriots, ”Down with
dictators!” “Down with murderers!”
“Down with the brutal oppression that is
the Islamic regime and all of its toxic, selfserving alliances.”

Long live freedom in Iran!

Protesters gather at
Iranian embassy
Friday, June 26, 2009 CBC
Supporters of the Iranian opposition movement hold a rally outside
the Iranian Embassy in Ottawa on
Friday, as protests against the
June 12 election results continued
in Iran. (Adrian Wyld/Canadian
Press)
Hundreds of people gathered outside the Iranian embassy in downtown Ottawa on Friday to speak
out against the results of Iran's re-
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cent presidential election and the
crackdown on protests in that country.
The Canadian government also
showed its support for the citizens
of Iran by rescinding an invitation
to Iranian diplomatic envoys to
celebrate Canada's birthday in Ottawa on July 1.
Buses carried Iranian-Canadians
and supporters from Toronto and
Montreal to join the Ottawa protest
on Metcalfe Street, but they also
carried some Canadian workers and
union members who had something
to say about Iran's turmoil.
Mostafah Younesi, who is with the
Communist Party of Iran, said the
current turmoil could create the
right opportunity for unions to discuss working conditions in Iran.
"Pressures from outside countries
by political parties, and also support from unions across the world
has put enough pressure on the
government on a few occasions
[that] they had no choice but to release those activists that they had
really arrested …for no reason,"
said Younesi.
"We are hoping to put more pressure on the government to make
sure that the others that are still in
jail … be released as soon as possible."
Tera Ghanbari, who escaped to
Canada from Iran as a political
prisoner 16 years ago, said she
finds it hard to explain to Canadians what her life was like in Iran.
"I was a lucky one. They didn't kill
me, they didn't execute me," she
said.
"And I ran illegally through mountains and I went country to country
and right now, I'm here and I'm
safe."
The internet, she said, has helped
Iranians send photos, videos and
messages out of Iran and into
homes around the world.
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No Matter
Who President of Iran
Is , They
Would
Stone Me!
By: Lila
Ghobady
Lila Ghobady is an exiled Iranian writerjournalist and filmmaker living in Canada
since 2002. She has been involved with
human rights since working as a journalist in Iran and has continued her work in
Canada when she arrived as a refugee.
She has worked as a Producer and associate Director of internationally-praised
underground films along fellow exiled
filmmaker Moslem Mansouri before leaving Iran. Her recent film Forbidden Sun
Dance has been well-received in several
countries. As a journalist, she received the
title of BlogHer of the Week for her Review piece on Slumdog Millionaire in
March 2009. Lila has received her Master’s degree in Canadian/women studies
from Carleton University in Ottawa. For
more information, please read her blog at:

www.banoufilm.blogspot.com. Lila
can be contacted by e-mail at: lilacforfreedom@gmail.com.
Why didn’t I vote in the latest elections for the president of the country of my birth, Iran? Because no
matter who is the president of Iran,
they would stone me!
As an Iranian woman, I require big
changes in order to convince myself that a change in president
would mean an improvement of
my basic rights as human being
inside Iran.
I was among many Iranians who
decided not to vote in the recent [s]
election. We boycotted the sham
election in my motherland and
have not been surprised by the results publicized by the mainstream
media, both in Iran and elsewhere.
This puppet regime has never considered the people’s wishes and
has always acted in the interests of
the few who are in charge of the
prison called Iran. Cheating, lying
and hypocrisy are the specialties of
the religious demagogues that
maintain the farce that Iran is a democratic state.
Here are some simple facts that
demonstrate that irrespective of
who is president, I would be stoned
to death in Iran:

1. As a woman whose husband re-

fused to divorce her when she escaped the country and came to Canada as a refugee, I am considered this
man’s wife as long as I am alive. It
does not matter if I lived separate
from him for years, have divorced
him in my new country and am in a
relationship with a new man. Under
Iranian laws and the Iranian constitution, which are based on strict interpretation of Islamic laws, I am considered his wife and am at risk of being stoned for “adultery” if I ever go
back to Iran. In fact as a woman, I
have no right to divorce my husband
under the country’s laws while he has
the privilege of marrying three more
times without divorcing me. This is
the case no matter who is the president of Iran; Ahamdinejad or
Mousavi.
2. As a journalist and filmmaker, I am
called upon by the Islamic Republic
of Iran to respect the red lines. These
“red lines” include belief and respect
for the Supreme Leader and the savagely unjust rules of traditional Islamic law in my country. I am expected not to write or demand equal
rights. I am not allowed to make the
underground films I have made about
the plight of sex trade workers and
other social diseases rampant within
Iran, as I did secretly 12 years ago. In
fact, I am not allowed to make any
film without the permission and without censorship by Iran’s Minister of
Culture. If I did openly do all these
things in Iran, I would disappear, I
would be tortured, I would be raped. I
would be killed as have so many
women journalists, filmmakers and
activists in Iran. Among those killed
include Zahra Kazemi, the IranianCanadian photo journalist, who was
brutally tortured and murdered for
attempting to photograph and publicize brutalities committed by the Iranian regime.
3. I would be considered an infidel if I
was born into a Muslim family and
later converted to another religion or
had I considered myself a nonbeliever who does not follow strict
Islamic morality. My branding as an
infidel would result in my public
murder, probably by stoning. No mat-

ter who is the president of Iran.
4. I would be lashed in public, raped
in jail or even executed or stoned to
death for selling my body in order
to bring food to my family, as so
many unfortunate Iranian women
have been forced to do secretly including many single mothers who
have no access to social assistance
in a rich but deeply corrupted country like Iran. Even the simple crime
of being in love, engaged in a relationship outside of marriage, or
worse yet, giving birth to a human
being out of Islamic wedlock is considered a crime against humanity!
The product of such a union would
be considered a bastard and would
be taken away from me, and I
would receive 100 lashes immediately after giving birth to my baby.
No matter who is the president of
Iran.
No matter who is the president of
Iran, I would be denied a university
education, a government job and a
say in politics and it would be as if I
basically did not exist if I was a Baha’i. I would be considered half a
Shia Muslim if I was Christian,
1. Jewish, Zoroastrian or even a
Sunni Muslim by all levels of society, no matter who is the president
of Iran.
2. I would disappear and might be
found dead if I were to keep writing
and demanding my basic rights as a
woman and an intellectual who has
no say in politics (there was not
even one female minister in the socalled “reformist cabinet” of
Mohamad Khatami). This would be
my fate had I continued to argue
against and challenge the authorities
to the fact that although Iran is one
of the richest countries in the planet
when it comes to resources, 70% of
my people live in poverty because
of corruption among the leaders and
their generous contributions to external causes from fanatic Muslim
Hezbollah in Lebanon to the communist government of Venezuela
through which they build alliances
around the world. Huge numbers of
children go to sleep on empty stomachs. Little girls are forced to sell
their bodies in the streets of Tehran,

Dubai and even China just to survive. I would be jailed or disappeared no matter who is president
of Iran.
3. No matter who is the president
of Iran, I would not be able to be
a judge or even a witness in court
as a woman. This is because according to Islamic Courts, two
women are equal to one man. No
matter how educated and aware, I
still would be considered half of a
man who might be at a demonstrably much lower level of education and qualification, no matter who is the president of Iran.
4. No matter who is the president
of Iran, I would be lashed if I did
not cover my head and body in
public in compliance with the
mandatory Islamic dress code. If I
would be caught at a private family/friend/party or wedding taking
place in mixed company, I would
be punished for the crime of not
being covered. Much worse
would happen if I was caught
drinking. It would not matter if I
considered myself a non-believer
of Islam who simply does not
want to follow Islamic rules. I
would be punished harshly,
lashed, raped while in custody
and even before going on trial.
No matter who is the president of
Iran.5. No matter who is the president of Iran, I would be killed if I
was openly a homosexual. I
would be denied all rights as a
human being since homosexuality
is considered one of greatest possible sins under the Iranian Islamic regime. I would be considered a criminal and be killed because “there are no homosexuals
in Iran!’ That’s odd, because
some of my closest friends in Iran
say they are gay, but stay “in the
closet” for fear of execution, No
matter who is the president of
Iran.
No matter who is the president of
Iran, Iranian activists living in
exile, including myself and many
others who are openly opposed to
the regime for its cruel human
rights violations, will not be able
to enter the country.
continued on page 12
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انتخابات رياست جم ھ وری
يا تغيير نوع نظام ايران ب ه
ف اش ي س م اس الم ی)ع ل ت
اخ ت الف ب ي ن ھ اش م ی
رفسنجانی و رھبر(
نويسنده :محمد مباشری
کسانی که اين روزھا شاھد مناظره احمدی نژاد
با مير حسين موسوی بوده اند چيزی را
مشاھده کرده اند که شگفتی ھر کسی را بر می
انگيزاند .احمدی نژاد بی باکانه و بر خالف
قانون ،ھاشمی رفسنجانی رياست مجلس
خبرگان رھبری ،امام جمعه موقت تھران و
رييس تشخيص مصلحت ،و نيز ناطق نوری
رييس بررسی مفاسد از جانب رھبری را
غارتگران بيت المال خواند بی آنکه بيمی از
عواقب کار خود داشته باشد! در اين ميان
برخی مردمان ساده انديش ايران نيز که ھنوز
فکر می کنند ھاشمی مرد قدرتمند سال ھای
ييش است به استقبال سخنان احمدی نژاد رفته
وی را قھرمانی می خوانند که ھاشمی را به
مبارزه می طلبد .اما به راستی در جمھوری
اسالمی چه خبر است؟ پشت پرده اين ماجرای
شگفت آور که مشروعيت کل نظام جمھوری
اسالمی را به خطر انداخته چه گروه يا کسانی
بوده ،چه ھدفی را دنبال می کنند؟ آيا آن طور
که بسياری می پندارند اين ماجراھا و زير
سوال رفتن حاکميت سی ساله انقالب توسط
احمدی نژاد را صرفا بايد در حد يک کنش
محدود انتخابات رياست جمھوری ديد و يا
اينکه قضيه به پروژه ای بسيار فراتر بر می
گردد؟ اين نوشتار بر آن است که ثابت کند
ھدف احمدی نژاد و حاميان قدرتمندش چيزی
فراتر از پيروزی در انتخابات رياست
جمھوری است و به عبارت ديگر ھدف ايشان
تغيير نظام جمھوری اسالمی به حکومت عدل
اسالمی است که در آن حتی اين جمھوريت نيم
بند نيز وجود نداشته باشد !
ادعای کالن نوشتار حاضر :در زمان حيات
آيت اله خمينی ،آيت اله مصباح يزدی روحانی
ای بود که به خاطر سوابقش چندان مورد
اعتماد آيت اله خمينی نبود اما با درگذشت وی،
با حمايت آيت اله خامنه ای ،مصباح يزدی به
تدريج قوی و قوی تر شد تا امروز که ھدف
ديرينه خود در نفی جمھوريت را نزديک می
بيند .نخستين بار در نيمه نخست دھه ھفتاد،
مجله شما --ارگان حزب موتلفه اسالمی--
پيشنھاد تغيير جمھوری اسالمی به حکومت
عدل اسالمی را مطرح کرد اما به واقع کسی
که نظريه پرداز اين نظريه بود نه موتلفه بازار
که آيت اله مصباح يزدی بود .برای درک
عميق تر موضوع ،بايد ابتدا دو قرائت عمده پر
ھوادار نظريه واليت فقيه—در ميان ھوادران
اين نظريه  --را معرفی کرد :
) 1بر مبنای نظريه نخست که متعلق به آيت
اله جوادی آملی و حاميان وی است واليت فقيه
در واقع واليت فقھا است .اگر واليت فقيه را
آنگونه که وی تبيين می کند بپذيريم آنگاه
عالوه بر شخص خاص رھبری—در اين
زمان آيت اله خامنه ای ديگر فقھا نيز ھر يک
به فراخور شان و جايگاه خود سھمی در اين
نوع حکومت خواھند داشت .
) 2نظريه دوم ،نظريه ای متعلق به آيت اله
مصباح يزدی است .بر مبنای اين نظريه،

واليت فقيه ،واليت شخص خاصی است که در
واقع به زعم ايشان نايب امام زمان بوده،
فرامين وی بر تمام مراجع و ...ارجحيت دارد .
پس از اين مقدمات بايد وضعيت گذشته و
فعلی را تبيين کنيم :مصباح يزدی که با حمايت
شخص رھبری آيت اله خامنه ای توانسته است
شاگردان و ھواداران بسياری را به گرد خود
جمع کند از اوايل دھه ھفتاد در پی اجرايی
کردن نظريه خود بوده است .در نظريه
نخست تا حدی برای جمھوريت --ھر چند نيم
بند --چايی وجود دارد اما در نظريه مصباح،
جمھوريت در بھترين حالت خود يک تزيين و
آرايش به شمار می رود .جناح راست حاکميت
با رھبری فکری مصباح و رھبری سياسی
موتلفه در سال  76می رفت تا رويای مصباح
را جامعه عمل بپوشاند که با شوک انتخاب
خاتمی و حمايت ھاشمی رفسنجانی ،اين پروژه
برای سالھا دچار وقفه شد .به تدريج و با
انتخاب احمدی نژاد،
مصباح
حاميان
کوشيده اند با رياست
اجرايی احمدی نژاد
پروژه خويش را پی
گيرند با اين تفاوت که
در طول اين سالھای
وقفه ،صف بندی ھای
اسالمی
جمھوری
دچار تغييرات اساسی
شده است .ھاشمی که
خود را به نوعی
ھمتراز رھبر می ديد
از ھمان دھه ھفتاد
حساب خود را از اين پروژه جدا کرده بود و
از اين نظر ھمواره مورد کينه باند مصباح
قرار داشت اما بخشی از محافظه کاران از
قبيل ناطق نوری ،حسن روحانی و ..نيز به
تدريج و با تجربه ساليان و ديدن خطرات آن
برای کشور از اين پروژه جدا شده اند .
در اينجاست که با پيروزی احمدی نژاد دو
صف بندی بزرگ در جمھوری اسالمی ايجاد
شد .يک سوی صف بندی ،اتحادی نصف و
نيمه از حاميان نظريه جوادی آملی با رھبری
فکری وی و برخی مراجع تقليد ،ھاشمی
رفسنجانی به عنوان رھبر تکنوکراتھا و تا
حدی رھبری سياسی و نيز اصالح طلبان
تشکيل شد .
در سوی ديگرميدان ،آيت اله خامنه ای به
عنوان رھبر سياسی ،مصباح يزدی رھبر
فکری ،سپاه شاخه نظامی و احمدی نژاد به
عنوان رھبر اجرايی قرار داشتند .اين گروه که
با حذف اصالح طلبان اعتماد به نفس فراوانی
يافته بودند کوشيدند در قالب پروژه پاليزدار و
با افشای سوابق فساد ھاشمی و ديگر حاميان
محافظه کار آن ،اين بخش از حاکميت را نيز
از حکومت حذف کنند .اين پروژه برای خود
جنبشھايی مثل جنبش عدالت خواه و ..نيز
تاسيس کرد تا نبرد قدرت را حرکتی مردمی
نشان دھد اما پاليزدار که عضوی از ستاد
احمدی نژاد بود اما حاضر به معامله بر سر
دزدی نبود --به جای اجرای پروژه
رسواسازی ھاشمی و ھوادارنش کوشيد کليه
جريانھای فاسد را بر مال سازد .او در اين
افشاسازی به شعارھای خوش رنگ و آب
احمدی نژاد نيز دل بسته بود اما به خاطر
افشای فساد باندھای ھر دو گروه ،پروژه حذف
ھاشمی در آن مقطع تعطيل و پاليزدار عضو
سلبق ستاد احمدی نژاد به زندان فرستاده شد.
در ادامه ماجرا ،جريان مصباح با حمايت
احمدی نژاد وارد انتخابات رياست جمھوری

دھم شد تا پروژه ناتمام را کامل کند که ناگھان
با اقبال مردم به خاتمی روبرو شد .اين گروه
که از اقبال خاتمی و عدم توانايی مير حسين
در جذب رای باال مطمئن بودند کوشيدند با
ترفندھايی ،خاتمی را مجبور به کناره گيری
کنند و حتی در روزنامه کيھان و در مقاله
فاطمه رجبی او را تھديد به ترور کردند اما با
افزايش محبوبيت موسوی ،جريان مصباح
متوجه شد که توان پيروزی در انتخابات را
ندارد و در صورت تقلب وسيع نيز خود به
خود مشروعيت حاکميت به زير سوال می رود
و بنابراين تصميم گرفت در پروژه ای
زيرکانه ،با زدن ھاشمی و ناطق به دو ھدف
برسد :
اين جريان کوشيده است از يک طرف با متھم
کردن ھاشمی توسط احمدی نژاد بر محبوبيت
احمدی نژاد بيفزايد و از سوی ديگر با متھم
کردن او می کوشد پروژه ناکام مانده به دست
پاليزدار را تکميل
کند .اگر رھبری
جمھوری اسالمی از
حضور کسانی مثل
موسوی نيز ممانعت
می کرد پروژه
ايشان بدون حضور
مردم و لذا با
مشروعيت زدايی از
حکومت به انجام می
رسيد اما آنان برای
حفظ ظاھر به
حضور مردم احتياج
داشتند .از آنجا که
احتمال پيروزی موسوی ايشان را مجبور می
کرد که برای پی گيری اھداف خود به تقلب
وسيعی روی آورند که قابل پنھان کردن نبود
ايشان که از سو ظن مردم به ھاشمی آگاه بودند
کوشيدند با اتھام به ھاشمی ھم او را ناموجه تر
از پيش ساخته – در موقع مناسب از حاکميت
خارج کنند --و ھم بر رای احمدی نژاد افزوده،
تا نياز کمتری به تقلب باشد و با درصد کمتری
تقلب به پيروی رسند .
اما در اين ميان نکته مھمی که مغفول می ماند
آنست که با متھم کردن ھاشمی و به ويژه ناطق
نوری ،مشروعيت جمھوری اسالمی به شدت
مورد ترديد قرار می گيرد که البته اتحاد مربع
برای آن نيز فکر ی اساسی کرده است .اينان
پس از انتخاب احمدی نژاد ،گروه ھاشمی را
حذف کرده به مردم اعالم خواھند کرد که آيت
اله خامنه ای از مدتھا پيش به دنبال حذف اين
غارتگران بوده که در نھايت با کمک احمدی
نژاد موفق شده است و بدين طريق ،احمدی
نژاد نيز به قھرمان ملی تبديل می شود .
اما چرا آقای خامنه ای بايد به دنبال حذف
ھاشمی ،ناطق و ..باشد؟ آيا اين حذف به دليل
فساد ايشان است؟ جواب به اين پرسش منفی
است چرا که در طيف ھوادار احمدی نژاد نيز
گروه کثيری افراد فاسد وجود دارند .کسانی
چون آيت اله محمد يزدی که غارتگری شان
اگر از ھاشمی و ...بيشتر نباشد کمتر نيست.
بنابراين بايد برای حذف ايشان توسط آقای
خامنه ای به دنبال داليل ديگر ی بود .دليل و
به عبارتی علت اصلی را از يک سو بايد در
ھمان نگاه نظريه نخست–نظريه جوادی آملی -
 به نظريه واليت و از سوی ديگر ادعایھمترازی امثال ھاشمی دانست .
ھاشمی رفسنجانی با توجه به سوابق و
شخصيتش حاضر نيست کل اقتدار خود را به
آقای خامنه ای واگذار کند .نظريه جوادی آملی
نيز حامی وی است اما کسانی چون آيت اله

يزدی بر خالف ھاشمی حاضرند در ازای
دريافت پاداش ،خود را به تمامی در اختيار
آقای خامنه ای قرار دھند و بدين علت ھاشمی
و ديگر مخالفان نظريه مصباح بايد از صحنه
حاکميت حذف شوند .
چند شاھد بر مدعا :در وجود نظريه مصباح که
در کتابھای وی و ھوادارانش نوشته شده شکی
وجود ندارد .در اينکه نظريه رقيبی توسط
جوادی آملی نگاشته شده نيز شکی نيست .پس
در اين مقدمات نمی توان ترديد کرد اما آيا اين
احتمال اجرايی شدن اين نظريه در اين
انتخابات ،صرفا از ذھن يک داستان نويس
نشات گرفته و يا اينکه شواھدی بر آن وجود
دارد؟
شاھد نخست آنکه ،احمدی نژاد با نام بردن از
ھاشمی و ناطق مشروعيت نظام را به کلی به
چالش کشيد و اين موضوع نمی تواند بدون
اجازه آقای خامنه ای باشد .در اين جا سوال
اين است که آقای خامنه ای برای چه ھدفی بايد
چنين مجوزی به احمدی نژاد بدھد؟ تبعات عمل
احمدی نژاد برای مشروعيت جمھوری اسالمی
آنقدر خطرناک است که صرف يک انتخابات
رياست جمھوری نمی تواند آن را جبران کند.
از سوی ديگر مافيای رھبری تالش خواھد
کرد پس از حذف ھاشمی و حاميانش با اين
ادعا که رھبری از ابتدا با اين باند فساد مخاف
بوده ،مشروعيت خود را در اذھان حاميانش
دوباره سازی کند .
شاھد ديگر ماجرا نحوه برخورد احمدی نژاد با
مراجع تقليد است .در بيشتر سالھای پس از
انقالب ،دولتھا کم و بيش کوشيده اند نظرات
مراجع را لحاظ کنند اما دولت احمدی نژاد
کمترين بھای الزم را به مراجع تقليد داده است
بی آنکه از اين شيوه خود بيمی داشته باشد .آيا
دليل عدم نگرانی دولت احمدی نژاد از مراجع
تقليد حمايت شديد آقای خامنه ای از احمدی
نژاد نيست؟ در نظريه مصباح طبيعتا جای
چندانی برای مراجع تقليد نيست چرا که آنھا
رقيب واليت خواھند بود .در اين راستا به ياد
بياوريم حمالت نوری زاد --فيلمساز حامی
احمدی نژاد—به آيت اله مکارم شيرازی که
بدون ترس از عواقب کار خود به راحتی يکی
از پرنفوذترين مراجع تقليد را مورد حمالت
پياپی قرار داد .نوری زاد ھيچ گاه به خاطر
حمله به مکارم شيرازی محاکمه نشد چرا که
او مورد تاييد رھبر و در راستای پروژه
يادشده مامور حمله به مکارم پرنفوذ بود .در
ھمين راستا به ياد بياوريم سخنان مکارم
شيرازی –پس از ديدار با آيت اله صافی—که
در برابر نوری زاد اعالم کرد که آروزی
نابود کردن مرجعيت را به گور می بريد .به
ياد بياوريم مکارم شيرازی اين پاسخ را به
اصالح طلبان يا الئيکھا نداد بلکه به نوری زاد
حامی احمدی نژاد و واليت فقيه داد .
به اين شواھد اضافه کنيد .......
خالصه مطلب آنکه شواھد نشان می دھند
پيروزی احمدی نژاد در انتخاب دھم ،تنھا
يک پيروزی انتخاباتی نباشد بلکه ھدف
اصلی و استراتژيک آن ،نابودی جمھوريت
نيم بند جھوری اسالمی و ايجاد حکومت
عدل اسالمی ،فاشيسم اسالمی ،است .آگاه
سازی مردم از اين پروژه قطعا يکی از راه
ھای از بين بردن اين پروژه خطرناک است.
شايد ادعای اين نوشتار با وجود ھمه شواھد
نادرست باشد اما اين پروژه آن قدر برای
کيان اين کشور خطرناک است که احتمال آن
نيز بايد مورد بررسی دقيق و افشاگری
گسترده قرار گيرد .
■■■
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ج رات ص ع ود
ب ه ق ل ه ھ ا را
بخود دھيم!
اين نامه از ايران رسيده  25خرداد
ھمه از پير و جوان ،از زن و مرد ،حس می
کنند که اوضاع عوض شده و اتفاقات تعيين
کننده ای در راھست و بايد آمادگی و درک
سياسی عميقتری از اين اوضاع منقلب کسب
کرد ،به سطح باالتری از مبارزه جاری قدم
گذاشت و خالقانه اشکال و روش ھای
مبارزاتی جديدی را تجربه کرد .در مکالمات
خيابانی در ھنگامه ھر تعقيب و گريز شبانه
مسن ترھا تجارب انقالب  57را بيان و
جوان ھا جسارتھای نوين خود را در صحنه
واقعی مبارزات عرضه می کنند .حتما شما
نيز تا کنون در کوچه پس کوچه ھای
محالت ،در فاصله ھر حمله و عقب نشينی و
در ايوان ،پارکينگ و حياط اين يا آن خانه
شاھد اين گونه برخوردھا و مکالمات بوديد:
حتما ديده ايد زمانی که حساب مزدور چماق
بدستی ،يگان ويژه ای يا لباس شخصی کف
دستش گذاشته می شود ،خبرش مثل باد در
ميان جمعيت می پيچد و چه شور و شوقی
در ميان ھمه دامن زده می شود .حتما شاھد
اين بوده ايد زمانی که سگھای دريده رژيم
حمله می کردند ،كسی از بين جمعيت فرياد
می زد» :سنگ برداريد« .جمعيت شروع
می كرد به جمع آوری سنگ ھای پياده روھا
و جوی آب .جوان ترھا دنبال ھر وسيله ای
برای مبارزه ھستند .چوب ،نردبان ،ميله و
سنگ.
حتما اين گفتگو را ھم شنيده ايد که -
»اينطوری با دست خالی نمی شود .بايد
مسلح شد« حتما ديده ايد که برخی جوانان
تصوير جومونگ و ياران شجاعش را حمل
می کنند .جومونگ ،قھرمان س﷼ کره ای
است که با امپراطوری ھای ظالم می جنگد،
ھشيار است ،سربازانش را از بين فقيرترين
مردم انتخاب می كند ،با تكنيك ھای جنگی
آشناست ،جنگ پارتيزانی می كند و اغلب با
كمين گذاشتن ،حساب دشمن را می رسد.
حتما بحث ھای مربوط به ارتش را شنيده
ايد - :ارتش طرف ماست! جواب :خير
طرف آنھاست!  -اما اگر يک ھفته ادامه دھيم
کار اينا تمام است و ارتش می آيد طرف ما!

جواب :خير کار اينا يک ھفته ای تمام نمی
شود و اگر ارتش بيايد ،برای سرکوب ما و
حمايت از اين يا آن جناح می آيد .ارتش
واقعی خود ما ھستيم! حتما صدای جوانانی
را شنيده ايد که فرياد می زنند» :ما برای
موسوی نمی جنگيم؛ اينھا مشروعيت ندارند.
بايد ھمه شان بروند« .حتما شاھد اين صحنه
ھا بوديد که طرفداران موسوی برای جمعيت
پيام می آوردند که» :موسوی گفته به خانه
ھايتان برو يد و شعار ﷲ اكبر بدھيد« و
جواب شنيده اند» :ما اصال برای موسوی
نيامده ايم و موسوی ھم اين حرفھا را برای
خودش گفته .اگر راست می گويد بيايد توی
خيابان«! يا شنيده ايد که در جواب به نصايح
دلسوزانه که »چرا خودتان را به کشتن می
دھيد« جوانان گفته اند» :مھم نيست بميريم.
بدتر از اين وضع كه نيست .ما اصال رئيس
جمھور نمی خواھيم ،از ھر جورش که
باشد«.
حتما شنيده ايد که در ھمھمه تعقيب و
گريزھا عده ای با اضطرار گفته اند :رھبر
الزم داريم و شاھد تبديل برخی جوانان

شجاع به رھبران مردم بوده ايد» :ھر وقت
گفتم بيائيد ،فرار نكنيد .حمله كنيد و
حسابشون را برسيم .بايد دقيق نقشه
بريزيم .بايد بدانيم چكار می كنيم« .حتما
شور و دالوری دختران جوان را ديده ايد که
سر از پا نمی شناختند و حجاب از سر
برداشته و سعی داشتند شعار »روسری نمی
خوايم« را تبديل به شعار ھمه مردم کنند.
حتما حس کرده ايد که در جشنی بزرگ
شرکت کرده ايد که روابط نوين و زيبايی
ميان مردم شکل گرفته است .تميز و زيبا.
بدون آشغال ھايی که جمھوری اسالمی در
مغز و روح مردم تزريق می کند و آنان را

ضد ھم می کند .ھمه با ھم دوست اند و می
خواھند متحدانه کنار ھم باشند.
گويی آزار جنسی و تحقير زن يکباره رخت
بر بسته .گويی حسادت و تنگ نظری ميان
مردم دود شده رفته ھوا .در خانه ھا را برای
ھم باز می کنند و با مھربانی از ھم مواظبت
می کنند .آه که چه عاليست .خطوط کلی
جامعه ای که بايد بسازيم و روابط نوين ميان
مردم در ھمين جا و ھمين االن خود را نشان
می دھد .ھمه لحظات فوق سرشار از درس
و تجربه است .مردم حس می کنند نياز به
کنار زدن کم خواھی ھا و نا اميدی ھايی که
در سی سال گذشته به آن عادت کرده اند
دارند .روز نوينی است .سرھا باالست .چشم
ھا روی افق ھای وسيع زوم می شود و ھر
روز افق مان وسيع تر از روز قبل می شود.
عزم ھجوم به عرش اعال در سلول ھايمان
موج می زند .مغزھايمان سرعت گرفته .بايد
فکر کنيم و نقشه بريزيم .در بحبوحه
کشمکش خيابانی در پستوھا و کوچه جمع
شده و صحنه پيچيده سياست را تجزيه و
تحليل کنيم؛ گرايش ھای ساده انگارانه ميان
مردم را شناسايی
کنيم و به خودمان
نھيب بزنيم که
مبارزه ای پيچيده تر
از اين حرفھا در راه
است .دوست و
دشمن را بايد خوب
بشناسيم و به مردم
بشناسانيم تا گول
گرگھای در لباش
ميش را نخورند؛
نگذاريم به دام
»انتخاب ميان بد و
بدتر« بيفتند و افق
شان توسط جريانات
اصالح طلب محدود
شود و فداکاريھای
شان برای به قدرت رساندن امثال موسوی
به ھرز رود .رھبران جديدی بايد متولد
شوند .افرادی که با چشمانی باز برای
اھداف عالی می جنگند و منافع مردم را زير
پا نمی گذارند .مبارزات امروز کوره ای
است که می تواند رھبران جديد را آبديده
کند .بايد شبکه ھايی از جوانان مبارز ايجاد
کنيم و شجاعانه مردم را عليه دشمن متحد
کرده و برانگيزانيم و به بحث و تبادل
نظرھای پرشور ميان مردم دامن بزنيم بر
سر اينکه :بقيه راه را چگونه بايد طی کنيم؛
چگونه قدرت واقعی مردم را سازمان دھيم
تا قدرت واقعی رژيم را مغلوب و آن را

سرنگون کند؛ جامعه عادالنه و ايده آل ما
کدام است و آن را چگونه بايد سازمان
دھيم.
■■■

ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ زﻳﺮ ﮔﺎﻣﻬﺎي
اﺳﺘﻮار ﻣﺮدم ﻣﻲ ﻟﺮزد
از البالی نام ه ھ ای رس ي ده ب ه خ ب ر اي ران
آژانس8/4/1388 -
ص ف م ردم ح ک وم ت ن ظ ام ی را در ھ م
شکسته .دھا ھزار نفر از مردم از تجريش ت ا
راه آھن و از ميدان ف ردوس ی ت ا ان ق الب در
حرکت ھستند .مردم دسته دس ت ه خ ود را ب ه
خ ي اب ان ول ي ع ص ر رس ان ده ان د و در ح ال
راھپيمائی ھستند .ازدحام جم ع ي ت ب ه ق دری
زياد است که م ردم ب ه خ ي اب ان ھ ای م رک زی
کشيده شده اند .در خيابانھای تھران به ق دری
نيرو مستقر شده است که بيش از روز ش ن ب ه
می باشد .بيش از ھزاران موتور سيکل ت ک ه
بتازگ ی وارد ت ھ ران ش ده ان د در خ ي اب ان ھ ا
مستقر شده اند .ولی با اين ھمه ت داب ي ر م ردم
ب ا حض ور خ ود ي ک ت و دھ ن ی دي گ ر ب ه
سرکوبگران زده اند.

نامه يک دانشجوی از بند رسته
■■■
آژانس خبر10/4/1388-

من از  29خرداد تا  8تير در بازداشت
بودم ،يعنی يک روز قبل از کشته شدن ندا
آقا سلطان مرا به ھمراه جمع زيادی دستگير
کردند ،باالخره بعد از کلی خط و نشان
کشيدن و تھديد و تعھد گرفتن آزادم کردند.
آنجا حدود  20نفر توی يک سلول  5متری
بوديم .ھمه دختر و پسرھا را با ھم يک جا
کرده بودند .بصورت ناگھانی پاسدارھا داخل
سلول می آمدند و دخترھا را وحشيانه می
زدند .بعضی اوقات ھم مدتی آنھا را بيرون
ميبردند  .بطور ثابت ھر نيم ساعت يک بار
می ريختند به داخل سلول و ھمه را کتک
ميزدند .فقط شبھا غذا می دادند که آشی با
مزۀ آب بود .ساعتھای طوالنی ما را برای
بازجويی ميردند و سوال می کردند که از
کی خط ميگرفتی؟ چرا آن روز در خيابان
بودی؟ عليرغم ھمه کتک ھا در طول مدتی
که در بازداشت بودم و عليرغم توھين ھای
زشت بازجوھا که زبانم از گفتن آن ھا شرم
دارد ،احساس می کنم بزرگ شده ام .قبل از
رفتن به بازداشت يک چيز بودم و آالن چيز
ديگری شده ام .دختران را وحشيانه کتک می
زدند .از ديروز که آزاد شدم ھمه اش به آنھا
فکر ميکنم ،اينکه چقدر برای زنان مبارزه
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قيام مردم
عرب عليه
اسالم و محمد
سيامک ستوده
شايد کسانی باشند که فکر کنند سرکوبگری
ھای وحشيانه ی رژيم جمھوری اسالمی
طی يک دو ھفته ی اخير خارج از سنت
اسالمی و اسالم ناب محمدی بوده و ھيچ
ربطی به عطوفت و رحمت !!! اسالم ناب
محمدی نداشته ،صرفا کار يک دسته اوباش
و ارازل دولتی می باشد .در حاليکه حقايق
تاريخی بوضوح نشان می دھند آنچه که
جنايتکاران ھوادار خامنه ای در اين روزھا
بر سر مردم می آورند ،دقيقا در چھارچوب
سنن اسالمی و آنھم اسالم ناب محمدی قرار
داشته ،و مشابه نعل به التعل ھمان
سرکوبگری ھائی است که  1400سال قبل
در زمان محمد و پس از مرگ وی بدست
جانيان اسالمی بر عليه خلق بيگناه و مبارز
عرب انجام گرفت .با مرگ محمد نيز در
شبه جزيره ی عربستان چنان شورش عظيم
و سرتاسری از طرف اعراب بر عليه اسالم
و نظام اسالمی در می گيرد که چه خود اين
شورش و چه سرکوب سبعانه و وحشيانه
ی آن بدست ابوبکر ،بی شباھت به آنچه که
اکنون در ايران در حال رخ دادن است،
نبوده است .اين شورش البته با بيماری
محمد ،و پخش خبر آن شروع و با مرگ
وی به اوج خود ميرسد .ولی آنچه که ھم
در سرکوبھای دوران بيماری محمد توسط
خود او و ھم در سرکوب ھای پس از مرگ
وی بدست ابوبکر برجسته مينمايد ،سبعيت
و قاطعيتی است که خامنه ای و متحدين او
نيز ابدا خارج از دايره ی آن عمل نمی کنند.
ما در اين شماره روال قبلی تاريخ اسالم را
رھا کرده و برای تقويت درک خوانندگان از
وقايع جاری ،موقتا اين دوره از تاريخ
ننگين اسالم را به نقل از جلد دوم "تاريخ
گفته نشده ی اسالم" به نظر شما ميرسانيم .
با مرگ محمد دامنۀ شورش عليه نظام
ديکتاتوری اسالمی باال گرفته سراسر
عربستان را در خود فرو می برد .مردم
قبايلی که به زور مسلمان شده بودند ،يکی
پس از ديگری به پا خواسته ،نه تنھا از
پرداخت ماليات ھای تحميلی سر باز می
زنند بلکه به نمايندگان و حکامی که محمد با
رای خود بر سر آنان گمارده بود حمله ور
شده آنان را از مناطق خود بيرون می کنند.
ابن ھشام می گويد:
"چون سيد عليه السالم وفات يافت ،بال و
مصيبت بر مسلمانان بزرگ شد و جھودان
سر بر افراشتند و ترسايان ُخرّ می کردند و
اھل نفاق ِر َّدت گرفتند و عرب خواستند که
مرتد شوند ،تا حق تعالی فضل کرد بر
مسلمانان و ابوبکر را خليفه ايشان کرد “.
طبری نيز می گويد:
"وقتى پيمبر در گذشت و اسامه برفت ھر
يك از قبايل ھمگى با بعضي شان از دين
بگشتند .مسيلمه و طليحه سر برداشتند

وكارشان باال گرفت ،ھمه مردم طى و اسد به
دور طليحه فراھم شدند ،مردم َغ َطفان به جز
طايفه اشجع و بعضى ديگر از دين بگشتند و با
وى بيعت كردند ،مردم ھوازن مردد بودند اما
زكات ندادند به جز ثقيف و طايفه جديله و كسان
ديگر كه ثابت ماندند .جمعى از بنى سليم نيز از
دين گشته بودند و بيشترمردم در ھر جا چنين
بودند ".
کار به جائی می رسد که حتی مردم مکه نيز
مترصد قيام عليه دم و دستگاه حکومتی و
بازگشت به نظام قبلی خود می شوند .اين ھشام
در اين مورد می گويد:
"چون خبر وفات سيد عليه السالم به اھل مکه
رسيد اھل مکه خواستند که مرتد شوند و ترک
دين اسالم گويند و ديگر بار بت پرستی آغاز
کنند و شريعت پيغمبر عليه السالم منسوخ کنند،
چنان که َع ّتاب بن أسيد را که از جھت پيغمبر
عليه السالم در مکه والی بود ،از اھل مکه
بترسيد و پنھان شد ".
کار قيام عليه دستگاه ديکتاتوری و جور و ستم
اسالمی به درجه ای می رسد که عروة بن زبير
در مورد اسامه که به خاطر بيماری و مرگ
محمد ھنوز از مدينه خارج نشده بود ،می گويد:
"وقتی با ابوبکر رضی ﷲ عنه بيعت کردند و
انصاريان به جماعت پيوستند گفت :گروه اسامه
راھی شود .و چنان بود که عربان ،يا ھمه قبيله
يا گروھی از آن ،از اسالم بگشته بودند و نفاق
عيان شد و يھود و نصاری سر برداشتند و
مسلمانان چون گوسفندان در شب بارانی
زمستان بودند که پيغمبرشان درگذشته بود و
جمع شان اندک بود و دشمن فراوان بود و
کسان به ابوبکر گفتند :ھمه مسلمانان ھمين اند
که در سپاه اسامه بايد بروند و عربان چنان که
می دانی برضد تو سر برداشته اند و روا نيست
جماعت مسلمانان را از دور خويش پراکنده
کنی ".
اسامه نيز که متوجه اوضاع شده بود ،به ھنگام
خروج از مدينه توقف کرده به عمر می گويد:
"سوى خليفه پيمبر رو و اجازه بخواه كه با
مردم باز گردم كه سران و بزرگان قوم ھمراه
من اند و بيم ھست كه مشركان بر خليفه و باقي
مانده پيمبر و باقي مانده مسلمانان تاخت آورند".
که ابوبکر نيز در جواب عمر می گويد" :به
خدا اگر در خطر سگان و گرگان باشم که مرا
بدرند کاری را که پيمبر خواسته تغيير نمی
دھم ".
آن گاه عمر توصيۀ انصار را که گفته بودند"
اگر ابوبکر اصرار دارد که برويم از قول ما
بگو که يکی سال دارتر )مسن تر -از من( از
اسامه را ساالر ما کند" مطرح می کند که
ابوبکر با آن نيز مخالفت می کند .سرانجام
گروه اسامه به راه می افتد .قبل از عزيمت
گروه ،ابوبکر اين خطبه را برای آنان می
خواند:
"ای مردم بايستيد که ده چيز با شما بگويم که به
خاطر گيريد :خيانت مکنيد ،به غنيمت دست
مزنيد ،نامردی نکنيد ،کشته را اعضاء نبريد،
طفل خردسال و پير فرتوت را مکشيد ،نخل
نبريد و نسوزيد ،درخت ميوه را نبريد .بز و
گاو و شتر را جز برای خوردن مکشيد .به
کسانی بر خورد می کنيد که در صومعه ھا
گوشه گرفته اند  .تا وقتی که به کار خودشان
مشغولند با آن ھا کاری نداشته باشيد ...،به
کسانی برمی خوريد که ميان سر را سترده اند
و اطراف آن را به جا نھاده اند )احتماالً انسان
ھای آزاديخواه بدوی و کافر-از من( آن ھا را با

شمشير بزنيد .به نام خدا روان شويد که
خدای تان از طعنه و طاعون محفوظ دارد ".
البته ابوبکر فراموش می کند که به سپاه
اسامه بگويد که آدم کشی نکنيد ،زنان را از
شوھران شان و کودکان را از مادران شان و
پيران را از خانواده ھای شان جدا نکنيد و به
اسارت نگيريد .او نمی گويد که اموال مردم
را غارت نکنيد ،ولی توصيه می کند که پس
از غارت تا تقسيم سھم خليفه به آن ھا دست
نزنيد .بقيه جرم و جنايات مانند کشتن
پيرمردان و کودکان ،سوزاندن و بريدن
درختان ميوه و خرما ،غيره را نيز از آن
جھت که اکنون به ضعف افتاده نھی می کند،
وگرنه ما می دانيم که ھمۀ آن ھا را قبالً خود
محمد ،ھمان طور که آن زن مکی در خانه
کعبه او را در مورد کشتن کودکان ،و
نضيريان در مورد قطع درختان نخل
سرزنش کردند ،انجام می داده است .
أسود
ترور َ
به دنبال شورش اعراب عليه حکومت
اسالمی ،ماشين ترور و جنايت حکومت
اسالمی دوباره به كار مي افتد .اين ماشين
أسود بن َعنسی در يمن
قبل از ھمه به سراغ َ
می رود .پيش از اين و در سال دھم ھجرت
حکمرانی
و پس از حجة الوداع ،محمد
ِ
سرزمين يمن را ميان گماشتگان خود تقسيم
ضر موت را که نجران نيز
کرده بودَ .ح َ
جزو آن بود ميان سه کس از افراد خود
تقسيم نموده بود .بازام را بر صنعا گماشته،
عامر بن شھر را حاکم ھمدان کرده و ابو
موسی اشعری را نيز بر سر مآريب گماشته
بود .
أسود" ،شھربن بازام" پسر بازام که
با قيام َ
پس از مرگ وی جانشين وی می شود ،کشته
أسود می افتد .آن
می شود و صنعا به دست َ
أسود به نجران حمله نموده آن جا را نيز
گاه َ
تصرف می کند .به زودی ،عثر ،شرجه،
حرده ،غالفقه ،عدن و جند ،حسيه ،عليب و
عدن نيز به تصرف وی در می آيند و کارش
باال می گيرد .محمد نيز به ھنگام حيات دائما
به سران مسلمانان و ياران خود در
ضرموت و يمن نامه می فرستاده و آن ھا
َح َ
را تشويق به تحريک مسلمانان و جنگ با
أسود می نموده است .ولی ھيچ يک جرات و
َ
قدرت مقابله با او را نداشته اند .از اين رو
متوسل به توطئه برای قتل و ترور وی می
شوند .برای اين منظور ،با تنی چند از ابناء
أسود نداشته و ھمچنين
که دل خوشی از َ
زن وی که از او نفرت داشت ،تماس گرفته،
نقشه ترور او را می ريزند .
ھمان طور که گفتيم ابناء ،ايرانيان ساکن يمن
و صنعا بودند که با يمنی ھا ازدواج کرده
بودند و به ھنگام سلطه ايرانيان بر يمن از
کارگزاران يمن بودند .پس از شکست و
عقب نشينی ايرانيان ،به محمد که ستاره
اقبالش در حال صعود بوده می پيوندند .در
نتيجه حکمرانی صنعا از طرف محمد به
بازام و پس از وی به پسرش منتقل می
گردد .
أسود" ،شھر بن بازام" به دست وی
با قيام َ
کشته شده و زنش "ازاد" را به ھمسری خود
در می آورد .در ضمن امور ابناء را به
دست پسر عموی ازاد به نام فيروز که اکنون
با وی خويشاوند شده بود و به يکی ديگر از
ابناء به نام داذويه می دھد .اين ھا ھمگی با
أسود دشمنی داشتند .
َ

از اين رو" ،جشيش بن ديلمی" که از
ماموران محمد بوده و قبالً نيز در مورد از
أسود با او مکاتبه داشته است
ميان برداشتن َ
نزد ازاد می رود و او را دعوت به ھم کاری
با خود می کند .ازاد موافقت کرده می گويد:
"از ھيچ کس چون او نفرت ندارم ...وقتی
مصمم شديد به من بگوييد تا راه کار را به
شما بگويم ".
أسود به توطئه کنندگان
در اين ميان،
َ
مشکوک می شود .ولی از روی خام ذھنی
ترحم به خرج داده از قتل آنان چشم می پوشد
و اين امر آنان را در امر نابودی وی
مصصم تر می کند .
أسود در آن
ازاد آن ھا را به خانه ای که شب َ
می خوابيده ھدايت می کند و به آن ھا می
گويد که چگونه برای گذشتن از نگھبانان و
رساندن خود به اطاق خواب او نقب بزنند.
ھنگام شب وقتی که جشيش از راه نقب خود
أسود
أسود می رساند ،ناخواسته َ
را به اطاق َ
أسود
از در وارد شده با او گالويز می شودَ .
به او ضربه ای زده بر زمينش می اندازد.
أسود بر سر او داد می زند
ازاد برای فريب َ
که "پسر عمويم برای ديدن من آمده .چرا او
را می زنی؟"" .مگر نمی گوئيد که شما
مردمی آزاده و واال نسبيد؟  ...جوانمردی تو
أسود خجل می شود و می گويد:
اين است؟ َ
"نمی دانستم ".
جشيش به نزد يارانش باز گشته قصد فرار
می کنند .ولی فرستاده ازاد به آن ھا خبر می
أسود را خام کرده و می توانند به کار
دھد که َ
خود ادامه دھند .دوباره جشيش برای عبور
از نقب از يارانش جدا می شود .جشيش بقيه
داستان را اين طور تعريف می کند :
"و من شمشير خويش را پيش آن ھا نھادم و
أسود كجاست ،چراغ
وارد شدم كه ببينم سر َ
مى سوخت و او در ميان بسترھا خفته بود كه
در آن فرو رفته بود و ندانستم سرش كجاست
و پايش كجاست؟ زنش كنارش نشسته بود و
انار به او مى خورانيد تا بخفت و من به او
اشاره كردم كه سرش كجاست و او به جاى
سرش اشاره كرد ،و من برفتم و باالى سرش
استادم و نمى دانم صورتش را ديدم يا نه كه
ناگھان چشم گشود و مرا ديد .با خود گفتم
اگر براى برداشتن شمشير بروم بيم ھست كه
كار از دست برود و كسانى را براى حفظ
أسود گيج بود  ...و به من مى
خود بخواندَ ...
نگريست و خرخر مى كرد ،با دو دست به
سر او زدم و سرش را به يك دست و ريشش
را به دست ديگر گرفتم و گردنش را پيچيدم
و كوفتم و خواستم پيش يارانم بر گردم .اما
زن در من آويخت که خواھرتان را و خير
خواھتان را رھا می کنی؟ گفتم به خدا او را
کشتم از شرش آسوده شدی .آن گاه پيش دو
رفيقم رفتم و ماجرا را به آن ھا خبر دادم.
گفتند برگرد و سرش را جدا کن و بيار.
أسود صدائی نامفھوم داشت .دھانش
بازگشتمَ .
را ببستم و سرش را بريدم و پيش دو رفيقم
أسود ما چنان شديم كه
بردم" .پس از قتل َ
أسود بوديم و سران قوم آسوده
پيش از آمدن َ
شدند و كسان به مسلمانى باز آمدند .
أسود ،اطرافيان او پراکنده می شوند.
با ترور َ
أسود سه الی چھار ماه به طول می
شورش َ
انجامد و با مرگ وی اندکی پس از خروج
اسامه از مدينه به سوی شام پايان می پذيرد.
ادامه دارد
■■■

17 Rowshangar Volume. 2 No. 27 July 2009

وضعيت رھبری از ديدگاه
بزرگان “انقالب اسالمی”
 25جون 2009

خبرنگار رھبری از موسوی تبريزی پرسيد:
االن رھبری خواستار متوقف شدن تجمعات
شدند.
موسوی تبريزی:من کاری به آنھا ندارم ،از
من فقط قانون را بپرس ،رھبر ھر چه گفت
خودش ميداند ،من قانون رو ميگويم،
ترکاشوند:شما خود يک مبارز انقالبی
ھستيد ،رژيم طاغوت را نمیتوان با رژيم
اسالمی مقايسه کرد.
موسوی تبريزی:قطعا ميشود ،رژيم طاقوت
مگر آدم نبود؟ رژيم شاه به خاطر اينکه
ھمين حرفھا را ميزد طاقوتی بود ،اگر اين
گونه نبود و حق مردم رو ميداد طاغوت
نمیشد ،فرق نميکند ھر کس حق مردم را
بخورد طاغوت است.
متنی که در باال خوانديد بخشی از مصاحبه
حبيب ترکاشوند بود با آيت ﷲ سيد حسن
موسوی تبريزی ھست که ميتوانيد برای
خواندن کامل آند به اينجا مراجعه کنيد.
اين مصاحبه از اين لحاظ اھميت به سزايی
دارد که ھم مصاحبه کننده شخص مھمی
ھست ،از آنجا که جزو مسئولين تبليغات
احمدی نژاد و يکی از نويسندگان کيھان و
سايت ثانيه نيوز ھست به اسم حبيب
ترکاشوند که خط مشی بسيار مشابھی به
حسن شريعتمداری در کيھان را دارد ،و ھم
آيت ﷲ موسوی تبريزی که دادستان سابق
ّکل کشور بوده است و ھم اکنون دبير ّکل
مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قوم و
دبير ّکل خانه احزاب است ،به ھمين جھت
نتيجه ميگيريم که در نظر روحانيون عالی
مرتبه نظام و نيروھای وفادار به آن بتدريج
اين ديد در حال پديد آمدن است که خامنه ای
و شاه تفاوتی با يک ديگر ندارند،و اين
برای نظام اسالمی عواقب وخيمی بھمراه
خواھد داشت.
■■■

مردم اين رژيم را نمی خواھند
برگرفته از سايت شخصی مھدی خزعلی
تھران در ميان آتش و دود!
ماشين را مقابل موسسه درخيابان  16آذر
پارک کردم ،از دوستی موتور سوار خواستم
تا مرا در شھر بگرداند ،می خواستم از
نزديک واقعه را ببينم ) شنيدن کی بود مانند
ديدن(  16آذر مملو از آتش و دود بود،
مردم سطل ھای زباله را برای مقابله با گاز
اشک آور به آتش کشيده بودند ،وارد خيابان
انقالب شديم ،به يکباره فضای تظاھرات قبل
از انقالب و گارديھا مقابل ديدگانم ظاھر شد،
فقط جای برادر شھيدم خالی بود و يک
اختالف ديگر ھم داشت ،آنروزھا شاه قدری
مردانگی داشت و گارديھا و کماندوھا به
جنگ ما می آمدند ،اما امروز پليس ضد
شورش آرايش می گيرد و لباس شخصی ھا-
که گاھا ً آموزش الزم ھم ندارند و نمی دانند
که باطوم را چگونه استفاده کنند که ال اقل
جوان مردم نميرد ! -را به جان مردم می
اندازند !
راننده تاکسی می گفت در ھفت حوض شاھد
عينی بوده است که يک لباس شخصی با
باطوم بر فرق جوانی می کوبد و درجا ميافتد
و جان می دھد و مردم صوصا ً زنان و
مادران حمله را آغاز می کنند !
در مقابل درب اصلی دانشگاه ،گارد ضد
شورش ايستاده و دانشجويان پشت در ھای
بسته شعار می دادند که " موسوی ،موسوی ،
رای ما رو پس بگير! و گاه شعار " مرگ بر
طالبان ،چه کابل ،چه تھران "سر می دادند .
بعد از چھار راه ولی عصر عده ای شيشه
بانک ھا ی دولتی را خرد می کردند و باز
آتش و گاز اشک آور ،دوست موتور سوار
من جانباز شيميايی بود و در عبور از ولی
عصر مشکل تنفسی پيدا کرد ،به کنار آتش
رفتيم تا قدری سوزش گاز را کم کنيم ،لباس
شخصی ھا از اسپری گاز اشک آور استفاده
می کردند.
جمھوری  ،کارگر  ،آزادی  ،بلوار
کشاورز ،وليعصر و طالقانی نيز در گيری
شدت داشت ،گاھی به ميان چماقداران ھم می
رفتيم ،می گفتند ":حاجی خطرناکه نرو!" و
من با موتور فاصله چماقداران و مردم را
طی می کردم و با اين قيافه وارد صفوف
مردم می شدم  ،ھيچ کاری با من نداشتند ،
حتی از آنھا فيلم می گرفتم و مخالفتی
نداشتند ،مردم فقط با لباس شخصی ھای
چماقدار مقابله می کردند .وقتی وارد چماق
داران می شديم ،راننده موتور می گفت من
جانبازم و حقا ً ريش و پشم او جواز عبورمان
بود ! در ميدان انقالب يک نيسان لباس
ھای
بسيجی
)تيپ
شخصی
ھمسنگرخودم( پياده شدند ،من ھم در
کنارشان بودم ،جوانکی که تقدم سن و ريش
بر سايرين داشت با بلند گوی دستی گروه را
آماده عمليات می کرد ،قبالً باطوم و يک
چوب دستی ھای آھنی تلسکوپی بين آنھا
توزيع شده بود ،با خودم گفتم خوش به حال
ما ،قبل از انقالب ال اقل دشمن را در لباس
نظامی می ديديم و بين دوست و دشمن
راحت تميز می دادي ًم  ،مردم کمتر شعار می
دادند ،بيشتر به اين سو و آن سو می دويدند .
در ميان جمعيت گاھی مرا می شناختند و می
گفتند شما مگر ايران ھستيد ،شما بايد آنطرف

باشيد و درد دل ما را بگوييد ،و من پاسخ می
دادم :من بايد در ميان شما باشم و درد شما
را از نزديک حس کنم! آری در ھنگامه دود
و آتش در ميان مردم بودم و به حال خودمان
افسوس خوردم که کارمان به کجا رسيده
است که ھمان کاری را می کنيم که شاه کرد.
و باز بياد جمله پدر افتادم،آنگاه که از معظم
له پرسيدم  ،مردم اگر ما را نخواھند چه بايد
بکنند  /و ايشان فرمودند :ھمان کاری که ما
کرديم ،انقالب!
■■■
محمّد تقی مصباح يزدی داغترين روحانی
مدافع احمدینژاد که در اين چھار سال آرام
آرام از صحنه غايب شده بود ،خيلی ھم
بيکار نبوده است و سررشتۀ بسياری از
تصميمگيریھا به وی ختم میشده است .
ارزشھای اسالمی که اکنون در لبنان فلسطين
و ونزوئال وديگر نقاط جھان منتشر شده
آسيب ببيند  ،رأی دادن به او جايز نيست و

حرام است ؛ ھم خودمان نبايد رای بدھيم و
ھم بايد مردم را ھوشيار کنيم که رای ندھند ،
والغير .بر شما مسئولين انتخابات  ،ھرامری
واجب است .
کسانی که اصال صالحيت اخالقی و قانونی
ندارند ،بريزيد دور باالترين وظيفه آن است
که آنچه را درحال از دست دادن ھستيد
برگردانيد.
منظور مصباح از"آنچه در حال از دست
دادن آن ھستيد" ،اتمام دورهی رياست
جمھوری احمدینژاد به دليل ريزش آرای او
در نظرسنجیھای معتبر است که بنا بر سخن
ايشان که ھر امری واجب است "اين ھر
امر ،محدودهای بسيار بيشتر از تقلّب را ھم
در برمیگيرد و شامل تمام تھمتھا و
دروغھای احمدینژاد و حاميانش و ايجاد
فضای رعب و وحشت و خريدن رأی و
استخدام تمام و کمال صدا وسيما و ھر امر »
ديگری ھم میشود .
آيهی  ٢۴٩سورهی بقره دربارهی مھيّا شدن
لشکر طالوت برای جنگ با جالوت است.
طالوت و سربازانش به نھری رسيدند و او به
آنھا گفت که خداوند شما را با اين نھرآزمايش
میکند؛ ]گرچه تشنهايد ولی نبايد جز اندکی
از اين آب بياشاميد و گرنه از من
نيستيد.ھمهيآنھا جز اندکی به حرف او گوش
فرا ندادند و از آن آب نوشيدند آن عدّهی
اندک باقيمانده وقتی به لشکر جالوت رسيدند
و تعداد آنھا را ديدند گفتند که ما با اين تعداد
کم نمیتوانيم در برابر آنھا مقاومت کنيم ولی
کسانی که چشم به امر پروردگار و شوق
ديدار او را در سر داشتند گفتند که« :کم من
فئة قليلة غلبت فئة کثيرة بإذن ﷲ »يعنی چه
بسا تعداد کمی که با اذن خداوند بر
تعدادزيادی غلبه کردهاند و خداوند با صابران
است.

نکتهی اين آيه ظاھراً از ديد مصباح -اين
برتری« کم »بر"زياد" است.او بارھا
مخالفت خود را با دموکراسی و حکومت
اکثريّت بيان کرده بود ،غافل از اينکه غلبۀ
اکثريّت به عنای درستی نظر آنان يا برتری
نامزد مورد نظرشان نيست بلکه تنھا راھی
برای مھار و ادارهی معقول کشور است که
بشر به آن رسيده است .از طرف ديگر اين
کم در برابر زياد ،مؤمنان در برابر ک ّفار
) يعنی لشکر جالوت ( ھستند نه دو سليقهی
سياسی جامعهی ايران که ھمه از مسلمانان-
و اغلب شيعه  -ھستند .عجيب است که
مصباح مخالفان احمدینژاد را در عداد ک ّفار
قرار داده است يعنی کاری که خزعلی ھم
کرده و رأی به غير احمدی نژاد را رأی به
منافقان دانسته است.
از نگاه مصباح «کم»ی که با ايمان باشند(
يعنی طرفداران احمدینژاد( بر بسياری که
بیايمان باشند )يعنی طرفداران سه نفر
ديگر ( برترند و اشکال ندارد -بلکه واجب
است -که آرا به گونهای تغيير کند که حرف
«کم»ھا به کرسی بنشيند نه «زياد»ھا .و اين
چيزی فراتر از تفسير به رأی قرآن است،
اين تحريف آشکار قرآن و حکم به پايان «
جمھوری اسالمی است مصباح که زمانی از
او به عنوان يکی از مستعدترين شاگردان
ّ
عالمه طباطبايی نام برده میشد
متآسّفانه در ساليان اخر نزول فاحشی کرده و
کتابھايش در حدّروضهخوانیھای شيخ حسين
انصاران شده است که –جالب است -گاھی
در ميان سخن برای عامّهی مردم ،گريزی
ھم به لعن و کوھش قائالن به تعدّد قرائتھا
در دين و پلوراليسم دينی میزند! اگر به
ھنگام صدور فتوای قتلدگرانديشان با او
برخورد میشد،اگر به ھنگام بيان لزوم
برخورد با ھتک در تريبون نماز جمعه آن
ھم بدون حکم قضايی جلو او گرفته میشد
) الب ّته سيّد علی خامنهای مخالفت خود را با
او به طور ضمنی اعالم کرد( کار به اينجا
نمیکشيد .اگر ھنگامی که در شيراز چند
بسيجی ،جوانانی را که فکر میکردند از دين
خارج شدهاند تحت تأثير سخنان او کشتند و
اتوموبيلشان را آتش زدند ،وی مؤاخذه و
محدود میشد حاال شاھد تمسخر قرآن و
اسالم و قانون اساسی به وسيلهی او نبوديم.
باالترين مقامھا بايد صريحا ً نظر خود را
دربارهی اين حکم ابلھانه و از سر يرهسری
بيان کنند و گرنه چيزی از انقالبی که سی
سال بسياری به آن دل بسته بودند ،باقی
نخواھد ماند.
■■■

شھره آغداشلو ميگه "نم ي دون ه ک ه
واقع ا ھ م ٔه م ردم اي ران ط رف دار
دموکراسی ھستند يا نه؟" و اضاف ه
ميکنه که "واقعا شايد  ۶٢%م ردم
اي ران ب ه اح م دی ن ژاد رای داده
ب اش ن د"........ح ت ا رادي ک ال ت ري ن
طرفدار احمدی نژاد ھم به روشنی
ميدان د ن ت ي ج ٔه ان ت خ اب ات دروغ ی
بزرگ است .بايد في ل م ھ ای ايش ان
را بايکوت کنيم.
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نمونه ای از
عقب افتادگی
اپوزيسيون
سبز از جنبش
مردم
ما بعضی از اعالميه ھا ی علمای
عظما!! و کانديداھای نمايندگی
رياست جمھوری را برای شما به
چاپ می رسانيم و بعضی از گفته
ھای آنھا را با خط گذاری در زير
آنھا برجسته نموده يا کنار آنھا را
در پرانتز حاشيه نويسی می نمائيم
تا در اين امر برای شما ھيچگونه
شکی باقی نماند که موسوی و
اپوزيسيون سبز ھيچ مخالفتی با
اصل نظام واليت فقيه ،نظامی که
مبتنی بر ديکتاتوری مطلقه ی
فرديست ،ندارند ،و ھمه آه و ناله
ھای آزادی خواھانه شان برای
آزادی و دمکراسی از ھمان نوع
آزادی و دمکراسی اسالمی است،
و اينکه اينھا بيش از آنکه
دغدغه خيالشان ازادی مردم باشد،
صيانت و حفاظت از خود نظام
ديکتاتوری اسالميست ،و اينکه
قصد واقعی شان ترمز کردن
جنبش و نگه داشتن آن در حد
يک ابزار فشار برای امتياز گرفتن
از جناح مقابل برای تحکيم
موقعيت خودشان در حاکميت
است ،و کسانی که زير رھبری
آنھا دل به رھسپاری به ديار
آزادی بسته اند ،مطمئن باشند که
ره به جائی جز وادی شکست و
ياس و نااميدی نخواھند برد.
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متن اطالعيه ستاد ميرحسين
درباره اعالم راھپيمايى امروز
ستاد ميرحسي ن م وس وى در اط الع ي ه اى ب ا
تاكيد بر اينكه موسوى در راھپي م اي ى خ ي اب ان
وليعصر حضور نخواھد داشت از ھ م ه م ردم
درخ واس ت ك رد ك ه در دام درگ ي رى ھ اى
طراحى شده قرار نگيرند) .م ن ظ ور درگ ي ری
ھای با شعار مرگ بر جمھوری اس الم ی م ی
باشد -از روشنگر(

به گزارش قلم نيوز ،متن اطالعيه بسي ار م ھ م
و فورى ستاد ميرحسين موسوى به اي ن ش رح
است :بسمه تعالى مت ن ك ام ل اط الع ي ه س ت اد
مھندس ميرحسين موسوى در خصوص اع الم
راھ پ ي م اي ى ام روز ب ه ق رار مس م وع در
راھپيمايى ديروز از سوى برخ ى اف راد و ب ه
صورت خودجوش ،برگزارى يك راھ پ ي م اي ى
در ساعت  ١٧امروز از مي دان ول ي ع ص ر ب ه
سمت جام جم اعالم ش ده اس ت .اي ن س ت اد ب ه
آگاھى عموم مىرساند ،آقاى مھندس ميرحسين
موسوى در اين راھپيم اي ى حض ور ن خ واھ ن د
داش ت .از م ردم ع زي ز م ج دداً درخ واس ت
مىگردد كه در دام درگيري ھ اى ط راح ى ش ده
قرار نگيرند .جمعيتھا و اح زاب ح ام ى آق اى
مھندس موسوى در تالشند تا با استناد به اصل
 ٢٧قانون ا ساسى مبنى بر آزادى اج ت م اع ات
به م ن ظ ور ب رگ زارى ت ج م ع م وج س ب ز در
اعتراض به تخلفات انتخاباتى و ب رخ وردھ اى
خشونت آميز و شھادت تعدادى از ھ م وط ن ان
ما مجوز الزم را اخ ذ ك ن ن د) .م ردم مش غ ول
سرن گ ون ی دول ت ان د ،اق ای م وس وی ھ ن وز
مشغول گدائی مجوز از آن -از روش ن گ ر( از
آنجا كه با توجه به محدوديتھاى شديد رسانهاى
ك ه دول ت ح اك م اي ج اد ك رده اس ت ،ام ك ان
اطالعرسانى مناسب و به موقع از طرف ستاد
وجود ندارد ،مسئوليت ع واق ب اي ن وض ع ي ت
كه نقش اطالعرس ان ى رس ان هھ اى ب ي گ ان ه و
پىآمدھاى آن را تقويت مىكند به عھ ده دول ت
حاكم است )آقای موسوی ھشدار م ی دھ د ک ه
اگر مردم تحت تاثير رسانه ھای بيگانه ش ع ار
سرنگونی دادند ،مسئوليت آن با دولت است نه
ايش ان-از روش ن گ ر( .ض م ن ا آق اى م ھ ن دس
موسوى آمادگى خوي ش را ب راى حض ور در
برنامهھ اى مس ت ق ي م ت ل وي زي ون ى ب راى ب ي ان
مواضع خود در خصوص انتخ اب ات و وق اي ع
پس از آن اعالم داشتهاند.

و حوادث پس از آن
بسم ﷲ الرحمن الرحيم

در چنين شرايطى انتظار آن است كه حاكمي ت
پاسخى مقبول و معق ول ب دھ د و ب ا روش ھ اى
صحيح  ،ب دب ي ن ى و ش ك و ش ب ھ ه م ردم را
ب رط رف ن م اي د; ك ه در غ ي ر اي ن ص ورت
موجب بى اعت م ادى ب ي ش از پ ي ش م ردم ب ه
حاكميت شده و مشروعيت نظام و من ت خ ب آن
زير سوال رفته و اعتبار آن م خ دوش خ واھ د
شد ) ھمه ی اﯾنھـا نـگـرانـی شـان ضـربـه
خوردن به نظام است و بـرای ھـمـيـن وارد
معرکه ی مخالفت با دولت کنونی اسالمـی
شده اند .آﯾا فکر می کنيد مردم ھـم بـرای
ھمين است که دارند می جنگنند؟(…
 - ٣از ھمه مردم به ويژه جوانان عزيز تق اض ا

مىشود كه حق خواھى خود را ھمراه با صبر
و متانت دنبال كنند و با كياس ت و ھ وش ي ارى
درصدد حفظ آرامش و ام ن ي ت كش ور )ح ف ظ
آرامش و امينيت کشور!!!؟ عجب؟( و پ رھ ي ز
از ھرگونه خشونت و كارھايى باشند كه چھره
آنان و نيز خواسته مشروع )کدام خـواسـتـه
ی مشروع! ؟ توجه داشته باشـيـد مشـروع
ﯾعنی شرعی( و قانونى شان را مـخـدوش
مىنمايد و بھانه به دست افراد معلوم ال ح ال ى

مىدھد كه خود را در ميان مردم جا زده و ب ا
ايجاد اغتشاش و تخري ب و آت ش زدن ام اك ن
شخصى و عمومى ،قصد ايج اد فض اى رع ب
آور و امنيتى كردن كشور را دارن د )ﯾـادتـان
باشد .زمان شاه ھم ھمين چيزھـا را بـه
مردم در خيابانھا مـی زدنـد!(  .الزم اسـت
ضمن حضور آگاھانه و با ھوشـيـارى كـامـل
اجازه دھند تا كانديداھـايـى كـه حـقـشـان
تضييع شده كار قانونى خود را دنبال نمايند.

والسالم عليكم و رحمة ﷲ و بركاته .
 ٢۶خرداد ١٣٨٨
حسينعلى منتظرى

نمونه ھائی از تناقضات آقای موسوی
از جنبش ضد نظام مردم
دوستان درخت استبداد ،آنھ م ب ه ک ھ ن س ال ی و
م ردم اي ران ب ه پ ا خ ي زي د و ب ه م ا سخت جانی جمھوری اسالمی ،درختی ن ي س ت
که با تنھا يک ضربه ی طبر از پ ای در آي د.
بپيونديد.
■■■

ما م خ ال ف ن ظ ام و اس الم ن ي س ت ي م  ) .پ س
چگونه می خواھيد جنبش ضد نظام کنون ی را
رھبری کنيد؟(
ما از خود شما ھست ي م  ,م ا ھ م ه مس ل م ان ي م ,
ايرانی ھستيم.

ما خواھان آزادی در مق اب ل اب راز اع ت راض
خ ود ھس ت ي م  ( .آزادی خ ودت ان ي ا آزادی
مردم؟ اگر مردم پس چرا با نظام واليت ف ق ي ه
که ناقض آزادی مردم است موافقيد؟(
حرف ما چي ز دي گ ريس ت  .ب ه ح رف ھ ای م ا
گوش کنيد ) .آيا موسوی وقتی نخست وزي ر ب ود آي ا
به حرفھای مخالفين گوش می داد يا در زم ان ن خ س ت
وزيری وی ده ھا ھزار زندانی مخالف اعدام شد؟(

از اعالميه ستادھای انتخاباتی موسوی
■■■

پيام آيت ﷲ منتظرى پيرامون
نتايج انتخابات رياست جمھورى

ضربه ای که اخيرا بر آن وارد شد ،ھ ر چ ن د
ضربه ای مھلک و جانانه بود ،ولی تنھ ا ي ک
ضربه بود .آنھم ضربه ای که خود ب ر پ ي ک ر
خويش وارد آورد .ولی برای قطع اين درخ ت
به ضربه ھای بيشتری نياز است که بی ش ک
از پی آن خواھد آمد .جمھوری اسالمی دي گ ر
جمھوری سابق نيست .يک نظام بشدت زخمی
و ضربه خورده است .نظامی است که اک ن ون
بر ساقه ی بسيار نازک و نحيفی ،قرار گرفت ه
است .آنچنان نازک که ھيچ حکومتی ق ادر ب ه
ادامه حياط ب ر چ ن ي ن پ اي ه ن ازک و ن ح ي ف ی
نيست .مطمئن باشيد نيروھ ای ان ق الب اک ن ون
پس از يک دور مبارزه ،در حال ج م ع آوری
ن ي رو ب رای ي ورش م ج دد ان د .ب اور ک ن ي د
موجھای جديد حمله در پيش اند .اين جمھوری
ديگر جمھوری سابق نيست .و اي ن م ردم ھ م
ديگر مردم سابق نيستند .ھمه چيز تغيير ياف ت ه
است  .سيامک ستوده ■■■■

نامه نوژان پسر شادروان ايرج
عماد به ھواداران احمدی نژاد
از فرصت استفاده می کنم و به ھمه ھواداران
رئيس جمھور منتخب محمود احمدی نژاد
تبريک می گويم .اين انتخابات کامال خوب و
فارغ از بسياری از مسائلی که معموال ما در
طول انتخاباتات با آن روبروايم بود.
ما بعنوان ايرانيان کانادائی ،بايد ھمواره به
ياد داشته باشيم که دمکراسی يک روند فکری
است و ما با چنين روندی بسيار فاصله داريم.
ايران يک دولت تئوکراسی است ،مذھب در
منطقه ی ما و در زندگی مان نقش کليدی ايفا
می کند .شايد بسياری از شما با چنين نظری
موافق نباشيد ،ھر چند اين واقعيتی است .ما
يک دوره چھار ساله ی ھيجان انگيزی را در
پيش رو داريم .زادگاه ما ايران اکنون در
منطقه يک ابر قدرت است و ھمه ما بايد از
چنين دست آوردی احساس غرور کنيم .من
از ھمه ايرانيان ميھن پرستی که روز جمعه
وقت گذاشتند و رای دادند تشکر می کنم.
با احترام نوژان عماد
I would like to take this opportunity and congratulate all the supporters of President elect Mahmud Ahmadi-Nejad. This election was fare and free of many
issues which we usually are
faced with during elections.
We as Canadian Iranians must
always remember this, democracy is a thought process and
we are far from this process.
Iran is a Theocracy state, religion plays a key role in our region
and our lives, many of you may
not agree with this comment,
however this is a reality. We
have a[n] exciting four years
ahead of us. Our birth place Iran
is now a super power in the region and we all should be proud
of this achievement. Thank you
to all those patriotic Iranians that
took the time and voted on Friday.
Many Regards,
Nojan Emad
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نامۀ تراژدی
ﷲ اکبر
من ھميشه گفتم اگه می خوای سر به سر ھر
کی بذاری بذار .ولی سر به سر اين جنوب
شھری ھا نذار که برات شرمی شن! حاالمی
خوای آدم عادی باشی يا دولتی يا نظامی يا
ھر چيزی .من پيشنھاد می کنم کلن بھتره که
آدم ھر کار خشنی می خواد بکنه ،يامرکز
ياباالی شھر بکنه و دور جنوب شھر رو
خط بکشه :پريشب رفته بوديم خونه ننه
بابای آرتين .حسنی به مکتب نمی رفت وقتی
می رفت روز انقالب می رفت!! ظھرآرتين
اومد خونه و گفت مادرم بخاطر اومدن
خواھرت دعوتمون کرده و گفته بريم اونجا.
ھر چی گفتم بابا امروز قراره جنگ بشه و
نميشه .گفت:خب زودتر ميريم و دعوای
مردم و دولت عصر ھست و ظھر نيست.
خواھرم ھم که چتربازه  ,گفت :آره بريم و
من خانواده آرتين رو ميخوام ببينم وسرراه
ھم از انقالبيون عکس
می گيرم!
خالصه شرط کردم
که شب من بمون
خونه اينا نيستم و بر
خونه
ميگرديم
خودمون و دو تايی
قول دادن .ناھار رو
خورديم و يه نيم
استراحت
ساعتی
کرديم و بعد ھم
حاضر شديم و رفتيم.
چشمتون روز بد
نبينه .طرفھای ميدون  24اسفند جلومون رو
گرفتن که کجا ؟ نميشه رد بشين .برگشتيم و
از کوچه پس کوچه ھا زديم و باز جلوتر
جلومونو گرفتن .خالصه يکساعتی ھی موش
و گربه بازی می کرديم تا آخر از يه
سوراخی در رفتم و رفتيم به سمت خونه
بابای آرتين .وقتی رسيديم می گفتن باالی
شھر بزن بکش شده .البته باال شھر اينا
ھمون طرف ھای  24اسفند اينا بود! ساعت
 10شب بود که بابای آرتين بلند شد و گفت :
ھمه بريم پشت بوم ﷲ و اکبر بگيم .حاال مگه
يکی دو تا بوديم ؟نزديک  30نفر آدم راه
افتاديم رفتيم پشت بوم ..به ھمين تعداد ھم
خونه ھای ديگه روش آدم بود .جنوب شھر
شھر
باالی
مثل
که
ھم
نيست ھمه  2نفره و نھايت  4نفره باشه.
کمترينشون  10نفره ھستن!!!! پشت بوم ھا
رو نگاه می کردی سرت سياھی می رفت
اينقدر آدم جمع شده بود و ھمه نعره می
کشيدن و ﷲ و اکبر می گفتن .قبل از اون
طرف ھای خودمون فکر می کردم خيلی
قيامته و تازه اينجا فھميدم قيامت يعنی
چی!!!
يکی بود بلندگو سر خود محل و رھبرشون
بود انگار .يه صدای خش دار نکره ای
داشت که نعره می کشيد موھای تنم سيخ می
شد .اون می گفت  :کل محل تکرار می
کردن .چنان بلبشوئی بود .که حد نداشت .از
ھمه جالب تر اين بود که ھمه شرکت داشتن.

توی اون شلوغی می تونستی صداھای ضعيف
پيرمرد يا پيرزنی رو بشنوی که داشتن ﷲ و
اکبر می گفتن و می خواستن به نوعی
اعتراض کرده باشن .يه ده دقيقه ای که گذشت
يھو صدای تير اندازی به گوش رسيد و مردم
گفتن بسيجی ھا ريختن تير ھوايی می زنن.
يھو ديدم نصف جمعيت ھمه خونه ھا رفتن
پايين و باقی که بيشتر زن و بچه ھا
بودن موندن باال و صداھا يھو شد زنونه .ما
ھم مونده بوديم که اين مردا کجا رفتن که کم
کم سر و کله ھمشون پيدا شد و واويال! تو
دست ھر کی يه چيزی بود .يکی آجر آورده
بود يکی بلوک سيمانی يکی گونی ماسه يکی
سنگ يکی گلدون سفالی يکی چوب يکی
شيشه يکی شيشه نوشابه و خالصه چيزايی
دستشون بود که کافی بود ول بشه تو سر ھر
آدمی تا مغز طرف متالشی بشه!
تو ھمين فکرا بودم .که صدای تيراندازی
نزديک شد و يه گله موتورسوار بسيجی اومد
تو کوچه آرتين اينا و آقا يھو مردا ھر چی
دستشون بود ول دادن کله اينا و من با دھن
باز فقط مونده بودم اينا چيکار می کنن .خونه
روبروييشون ياروگازپيک نيکی رو بلند کرد
و عربده کشيد  :يا ابوالفضل و ول داد پايين و
چنان صدايی داد که
کم مونده بود سکته
کنم .فکر کنم نصف
شيشه ھای محل ھم
پشت سر انفجارش
شکست و ريخت
پايين .به دنبالش مردم
شروع کردن داد
کشيدن و مرگ بر
ديکتاتور و ﷲ و اکبر
و يا حسين مير حسين
سر دادن ..کمی جرات
کردم رفتم لب پشت
بوم و پايين رو نگاه
کردم و ديدم تمام موتور سوارا آش و الش
شدن و کنار ديوارھا سنگر گرفتن تا چيزی تو
سرشون نخوره و چند تايی ھم رو زمين
افتادن و خون مالی .يکی دو تا از موتور
ھاشون ھم داشت می سوخت .تو ھمين
فکرابودم که يھو دو تا وانت نيسان اومد توی
کوچه و از پشت اش يه لشکر آدم ريخت پايين
و دست ھر کدوم چماق و قمه و زنجير .آقا
چنان اين بسيجی ھا رو زدن و تيکه پارشون
کردن که کم مونده بودباال بيارم .بعد ھم لش
ھمه شونو انداختن پشت وانت و رفتن ...تا
رفتن مردم نعره کشيدن ﷲ اکبر ...خالصه
تا ساعت يازده شب نعره کشيدن ادامه داشت
و بعد کم کم رفتن خونه ھاشون..
تا ديروز فکر می کردم مبارزه يعنی طرف
ھای ما .فکر ميکنم تقاص تمام جوون ھايی
که پريروز تک خوردن و کشته شدن رو اينا
گرفتن .تازه اين يه محل فسقلی بود .فکرشو
بکنين اخبارمی گفت نازی آباد و شوش و
مولوی وھاشمی و جيحون و ...ھم مردم
شلوغ کرده بودن و درگيری شديد بوده .اين
جنوب شھری ھا تا جايی که من می دونم از
کسی دلخور بشن  ,کتک کاری نمی کنن يھو
چاقو رو ميکنن تو شکم يارو و فاتحه ش رو
ميخونن .حاال وقتی کار به اين درگيری ھا
برسه ,اون که گازپيک نيکی ول دادن پايين يه
نمونه ش بود ..خدا ميدونه چه کارھايی که
نکردن..

درگيری بسيجيان
“کميته ھمبستگی با ملت
ايران”

متشکل از:
ھواداران جمھوری اسالمی
)جناح اصالح طالبان( ،طيف
شھروند و توده ای  -اکثريتی ھا،

با سرنگونی طلبان
به روايت تصوير
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