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  مھرنوش موسوی

٢٩.٠۶.٠٩  
  

 !سازش يا يک تسليم خونين و سياه از جانب موسوی
   

                                      
مصلحت نظام و حلقه طرفداران ھاشمی اتفاقات مھمی در حال در ستاد موسوی و کمپ طرفدارنش، در مجمع تشخيص 

. يکم سرمقاله کيھان شريعتمداری و به قلم خود وی ميباشد. م اين تغييرات چند تصوير مھم استعالي. وقوع ميباشد

ر کيھان، نظ. ی جھت کوتاه آمدن موسوی ھستندنامه اشريعتمداری پيشاپيش خبر داده است که عده ای در حال نوشتن 

آنگونه که پيداست،خامنه ای، حتی . خامنه ای را انعکاس داده است و اعالم اينکه به عقب نشينی رضايت نخواھند داد

ی که نظام اسالمی ضربه خورده است، با سازش آنھا ميدانند که اين درجه ا. اھدموسوی سازش کرده را نيز نميخو

درد ه ب" سازش"الم کرده است که برای نجات نظام حسين شريعتمداری اع. راه نخواھد شده موسوی کارش روب

بايد اورا محاکمه و البد وی را به ھمراه ساير سران جبھه مشارکت . نميخورد، آنھا موسوی را زير پا له شده ميخواھند

ی مجازات کمه و برای تثبيت موقعيت خامنه او مجاھدين انقالب و حتی خود ھاشمی به عنوان مفسد فی االرض محا

 یی از سران جبھه مشارکت و اعضاله کيھان ميباشد، چرخاندن پاره ادومين خبر که تکميل کننده سناريوی سرمقا! کنند

زندانيانی که معلوم است تحت چه شرايطی دارند . ستاد موسوی به عنوان اسرای اعتراف کرده در صدا و سيما ميباشد

درست در ھمين شرايط، خبرگزاريھا از ماليمتر شدن . دعليه موسوی اعتراف کرده، سناريوی کيھان را تکميل ميکنن

از اين رو، . موضع گيری اخير تشخيص مصلحت نظام نيز اين رويه را تائيد ميکند. ھاشمی در مقابل رھبر خبر ميدھند

. ھم رسانه ھای غربی، ھم افراد و محافل درونی در اين روزھا از تعيين تکليف شدن با سرنوشت ھاشمی سخن ميگويند

. از آن جمله تفسير طبرزدی و بقيه افراد جبھه اصالحات در داخل و رسانه سرشناس آلمانی در خارج کشور ميباشد

موسوی در اين اطالعيه . سومين خبر، اطالعيه اخير مير حسين موسوی خطاب به ايرانيان خارج کشور است

بايد طرفدارانش برای حفظ نظام و ارزشھای اعالم ميکند که . سردرگمی و بی افقی مطلق خود را به نمايش ميگذارد

درست ھمزمان با انتشار اطالعيه ) به اين برميگردم. (مقدسش در خارج کشور، صف خود را از مخالفين نظام جدا کنند

 خالف آن موسوی خطاب به ايرانيان خارج کشور، مخملباف که قرار بود نماينده وی در خارج باشد، اين بار

، خبر نامه چرخانيشان را برای تسليم شدن موسوی منتشر نموده، عجز و البه ميکند که موسوی ی که کيھانشخصيتھائ

کيدات اکبر گنجی مبنی بر اينکه موسوی از اول ھم ميگفت به نظام تأ! اعالم تظاھرات و اعتصاب کند! سازش نکند

به او چسباند، نھيبی به طرفداران خود معتقد ميباشد و متعھد به واليت و قانون است و لذا نبايد زيادی بارش کرد و 
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ھر چه باشد خود آنھا چه ديروز و يا . در دور دستھا به گوش ميرسد ميترسند ی که اينھا از ندائھمه . موسوی است

اتاق فکر موسوی که اکنون در زندان ی اعضا. و پود جنايتکارانه شان را ميشناسند امروز جزو اين نظام بوده و تار

چه . به اعتراف ميشوند کسانی ھستند که خود طراح انواع و اقسام سياستھای اطالعاتی و امنيتی بوده اندبوده و مجبور 

درون  ی بيفتند که خودشان ھزاران ھزار جوان مملکت را به ان، تاج زاده يا نبوی در زندانھائکسی فکر ميکرد حجاري

  .اندآن انداخته و موجب قتل و کشتار و شکنجه دھھا ھزار نفر شده 

به فاکتور مھم ورود مبارزه مردم به درگيری مستقيم با نظام و فرازھای جديد اين مبارزه، وحشتی که بر کل پيکر 

ًا و با اينجا اجازه بدھيد مقدمت. ارتجاع انداخته است جداگانه ميپردازيم که اين يکی، خود علت العلل ھمه اين ماجراھاست

ی و دارو دسته آنھا با ھم وجود دارد؟ کان سازشی ميان موسوی با خامنه اجود، امال کنيم که آيا با اين واين اوصاف سؤ

  در چه شرايطی امکان پذير است؟ احتماالت در کجا ميباشند؟

   

 برنامه ريزی ً ھاشمی که در اين مدت کامالًويژه موسوی و نه الزاماه  به ارزيابی من آنچه قابل مشاھده است اينکه ب.١

. ًپيشاروی موسوی اصال اين نيستال ؤتو نگاه داشت، نه فقط راه دررو و سازشی ندارد، بل االن سشده خود را در پس

ثرترين نحوه تسليم شدن خونين موسوی اصلی پيدا کردن مؤال ؤس. له، سازش آری يا نه، نيستبه باور من صورت مسأ

موسوی در يک بن بست . ال آنھاستو طرفدارانش در درون نظام از سوی جناح راست و بن بست کامل موسوی در قب

نه فقط به خاطر اسير . ی استابتکار عمل در جدال ميان خامنه ای و موسوی، امروز در دست خامنه ا. کامل قرار دارد

به اين خاطر که مشکل سياسی .  اتاق فکر موسوی و بردنشان به زندان و يا پس کشيدن نقشه مند ھاشمییکردن اعضا

کسی که در چھارچوب نظام ميخواھد سناريوی خود را به پيش ببرد، .  چھارچوب نظام نداردخود موسوی راه حلی در

ی اتمام  خامنه اسخنان. حتی مشکل رای خود را حل کند، به الجرم دست را به صاحبان و قدرتمداران فعلی آن ميبازد

نيد، يا خارج نظاميد و پس بيھوده دم از اعالم کرد يا با نظاميد و لذا بايد به وی تمکين ک. حجت با ھمين ستراتژی بود

ی و لذا خط و سياست خامنه ا. رده استالتزام به قانون نزنيد که ھمين قانون، خود ولی فقيه را دارای چنين اختياری ک

ميخواھد و موسوی ھم نظام را . اين موسوی است که سياستش با بن بست کامل مواجه شده است. جناح حاکم روشن است

تحقق ھيچ درجه . ی را نميخواھد و تحقق سياست حذف واليت فقيه از درون نظام محال ممکن استاھم خامنه 

بارھا اين تالش با شکست مواجه شده است، چون اين . اصالحی، حتی در اسکلت ھمين ساختمان موجود، ناممکن است

ھم ميخواھد پشت .  قرار دارددر باره مردم نيز موسوی در ھمين وضعيت بن بست. ويرانه، خود در حال ريزش است

 ھمين مردم از اين موقعيت و اعتراض و مبارزه شان فلج شده و ھيچ راه  سنگر بگيرد، ھم در مقابل استفاده مردم 

اگر در روزھای اول مردم از موسوی برای بيان . اينجا ھم مردم دست باال را دارند و نه موسوی. برون رفتی ندارد

االن اين موسوی است که حتی برای حفظ جان خود، به چسبيده . استآن عکس دند، االن عتراض خود استفاده ميکرا

از يک طرف ميداند نقشش برای آنھا ابزاری است، از طرف . شدن به مردم و پنھان شدن در سايه قدرت آنھا نياز دارد

.  تيررس جناح حاکم قرار داده استی که در مقابل مردم بايستد، لخت و عريان خود را دره درجه اديگر نيز ميداند که ب

ھمين . ميداند اگر زيادی دوز پافشاری بر التزام به نظام را باال ببرد، از اينطرف ھم يک پس گردنی محکم ميخورد

جناح . موقعيت موسوی، باعث ميشود که سازش با موسوی حتی اگر ممکن بشود دردی را از جناح راست دوا نکند

جايی مردم ه ويژه در تظاھراتھای روزھای اخير متوجه شده است که موسوی قدرت جابه راست در طی اين مدت و ب

موسوی در ارتباط با مردم برای جناح راست، فقط ميتوانست نقش . عکس مردم با موسوی بازی ميکننده ب. را ندارد

چون به تمکين کشاندن . کرد تاييد ً تير را شخصا١٨کسی را بازی کند که مقابل آنھا بايستد، ھمچون خاتمی که سرکوب 
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ايستادن در مقابل مردم ھم ديگر . مردمی که به خيابان آمده اند به اين نحو و بدون نقد کردن حرفشان محال ممکن است

ی نميخورد، دير است، چون نھايت درجه ايستادگی نظامی و امنيتی در مقابل مردم تجربه شده و جواب ه درد خامنه اب

علت اينکه نيروھای انتظامی رژيم به پشت بامھا رفته و از باالی . بھارستان ورق برگشتدر ميدان . نداده است

ساختمانھا به مردم تيراندازی ميکردند، حتی علت تيراندازی امشب نيروھای انتظامی در سياھی شب و به مردمی که 

رودررويی مستقيم به پشت بامھا و به در پشت بامھا شعار ميدادند گواه اين است که رژيم، نيروھای انتظامی را از ترس 

در تقابل ميدان بھارستان به گفته خودشان چندين بسيجی به دست مردم کشته و زير مشت و لگد . تاريکی کشانده است

ی در نماز  از سخنرانی و اتمام حجت خامنه الذا شايد اگر يک ھفته قبل و بعد.  خلع سالح شدندًقرار گرفته و بعضا

اما االن، ھم . زش موسوی باری به ھر جھت به کار يک زخمی از ميان ھزاران زخم نظام ميخوردجمعه ميبود، سا

از سوی . االن موسوی ھمانقدر راه برگشتی ندارد که خامنه ای. برای موسوی دير شده است و ھم برای خامنه ای

از سوی شريعتمداری ، نبايد برای ديگر، اين ھفته با پخش ويدئوی اعترافات از يکسو و انتشار اين سرمقاله کيھان 

ی باقی مانده باشد که ستراتژی پافشاری بر اعتقاد به نظام و اصول مقدس آن، وسوی و ياران وی کوچکترين شبھه ام

يک مسخره بازی بيھوده و بی حاصل است که اولين نتيجه آن عميقتر شدن شکاف و بحرانی غير قابل بازگشت در جبھه 

نی به اعتقاد من موسوی اطالعيه نھيب زدن به خارج کشور را به دليل پيش بي. وسوی استاصالحات و طرفداران م

با اين محال ممکن است حتی . ين اين جنبش به جنبش سرنگونی نظام داده استبروز اين شکاف و سرريز شدن پائ

خود . عکس استه ب. دھدناميدن مردم، ايشان بتواند عفونامه بگيرد و جانش را نجات ب" اغتشاشگر"کيدات و يا تأ

چرا که محال است ! نيروھای طرفدار موسوی با ديدن اعترافنامه ھای به زور گرفته شده، به موسوی خواھند خنديد

. حاکميت، سران جبھه اصالحات و موسوی را مانند خاتمی در سالھای گذشته باری به ھر جھت به حال خود رھا کنند

اما موسوی نه ميتواند و نه مجال . برای نظام وقت خريد. مورد مصرف داشتخاتمی در آن شرايط برای جناح راست 

. علت اينکه تا اين حد به توطئه مخملی و رابطه با آمريکا و اسرائيل پافشاری ميکنند، خود اين رابطه نيست. اين را دارد

کردن مجازاتی است که در نظر اينھا خود کسانی ھستند که مترصد رابطه با آمريکا بوده و ھستند، علت آن، سنگينتر 

حسين شريعتمداری به عينه گفته است که ما حتی . با اين اتھامات، به واقع دارند چاقوھايشان را تيزتر ميکنند. گرفته اند

طور سر راست اين است که ه منظور وی، ب. در صورت سازش موسوی، دمل چرکين نيشتر نخورده را نمی خواھيم

ھمان قتل عام درمانی سعيد امامی که اين بار .  که بايد برای جراحی اين دمل ھزينه کنندموسوی ھمان جای زخمی است

منظورشان اين است که قربانی ميخواھند تا آفتابه گردنش کنند و دور شھر بچرخانند و سپس . رو به خوديھای نظام دارد

اسی و اجتماعی برای اسالم سياسی يک ضرورت سي. و اين فقط يک ابراز نظر از سر بغض نيست. سر به نيست کنند

ی خورده است که با اين ضربه ااالن نظام جمھوری اسالمی در اين دو ھفته، آنچنان . ضربه خورده و زخمی شده است

 سازش موسوی و حتی مذاکره و سازش با غرب ،نه. سازشھا به ھيچ عنوان کمر راست نميکند و جمع کردنی نيست

چون مردم ايران و افکار عمومی در دنيای غرب، بيشتر از اينکه خفت اين سازش . قادر به مرمت اين اوضاع نيست

از موسوی ھمه عبور ميکنند چون . احتمالی را به پای موسوی بنويسند، آن را به پای ديکتاتور بودن اين نظام مينويسند

. ھا دردش دوا نميشود، منفورتر ميشوداما نظام با اين اعترافنامه . از اول ھم اين کاره نبود، دنبال پروژه ديگری بود

ی ميگويد که موسوی سازش کرده، تازه در ميان افکار کيھان از زبان خامنه ا. جبھه مقابل خود را جريتر ميکند

عمومی، عالمتی برای مظلوميت مخالفين و در ترشی خواباندن يک اپوزيسيون مجاز و آتش زير خاکستر در بغل دست 

بعد از اين وقايع ھيچ . ين حال عالمت زورگو بودن خامنه ای در اذھان عموم دنيا خواھد بوداين در ع. نظام ميباشد

برای ھمين سران جناح حاکم ميگويند موسوی اقتدار نظام را به سخره . ی بسازدی به خود جرئت نميدھد با خامنه ادولت
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دارد، يا اينکه از کشور خارج شود و لذا به لذا به باور من پروژه موسوی دو راه محتمل بيشتر ن.ين آوردپائگرفته و 

که اولی شايد . يا اينکه ھاشمی اورا بدھد، به تسليمی خونين کشانده شود، تا خودش بماند. سرنوشت بنی صدر دچار شود

موجب نجات شخص موسوی بشود اما ھزينه خونينتری را به جبھه مشارکت و مجاھدين انقالب تحميل ميکند و آن 

در باره تبعات اين احتماالت در نوشته بعدی . ( ان کل حاکميت را نمی خواباند، بل عميقتر و حادتر ميکنددومی نيز بحر

  ) صحبت ميکنم

اگر موسوی دردسر حضور مستقل مردم و پا فراتر . به نظر من ھمه اين بن بستھا به خاطر وجود و حضور مردم است

ی ھم با خامنه ااگر . از دغدغه ھای جنگ قدرت او را به وسيله آنھا نداشت، کارش سخت اما غير ممکن نبودگذاشتن 

ی مواجه نبود، اينھمه دردسر برای تثبيت يکپارچه بودن قدرت خود رگ بر ديکتاتور و مرگ بر خامنه افريادھای م

  .ستراتژيک نداردھا نيروئی که بحران بن بست تن. چه منوال استجاست ببينيم در اردوی مردم وضع به ه ب. نداشت

   

له و پرابلماتيک کل ل جدی نظام، که اکنون مھمترين مسأمبارزه مردم و انقالب آنھا در ايران، ديگر نه فقط مشک. ٢

 ورد ميداد که آمريکااوباما آی با چه تبختری در مقابل ردم از ياد نبرده اند که خامنه ام. جھان سياست در عصر ماست

به جمھوری اسالمی ثابت کند که خواھان براندازی آن نيست، دستور ميداد که در اسرائيل چنين و چنان بشود، احمدی 

اوباما با چه تالش تھوع آوری در قاھره، " حسين"نژاد ميخواست مشکالت اقتصادی دنيا را چاره سر کند و باراک 

ھر نوع اسالمی حاضر به سازش ھستند و مفسران صدای سوره ھای قرآن را ميخواند و قسم و آيه ميخورد که با 

دنيا در آستانه !...  تا توجيه کنند که آقای اوباما مجبور است نقض حقوق بشر را ناديده بگيرد آمريکا رديف شده بودند

به گونه جھان . اين قرار گرفته بود که شاھد و ناظر بدون اختيار بازی بدون سرانجام دو قطب تروريستی در جھان باشد

يک روز جنگ ميکنند، يک روز مثلث شيطانی ميشوند، يک . ی مردم در آن ھيچ نقشی ندارندای نقاشی ميشد که گوئ

در اين ميان به قول خودشان يک انقالب غير قابل . روز دوست ميشوند و با ھم ميخواھند سر مردم را زير آب بکنند

به تدريج که تب التھاب آن تظاھراتھای پرشور جای خود . اکميت نبود به ح"نه"مبارزه مردم ايران فقط . محاسبه رخ داد

 محکم از سوی جھان "نه"را به عقالنيت نظری عميقتری ميدھد، از پرده بيرون می افتد که اين در عين حال، يک 

 سناريوی مبارزه مردم ايران، يک غول مھيب را به ميدان آورد که به سياست دنيا يک. متمدن به کل اين اوضاع بود

. معلوم شد که سرنوشت تروريسم اسالمی را کس ديگری نيزميتواند به نفع جھان متمدن رقم بزند. ديگری را ديکته کرد

نه . يکنداالن در مملکت، سياست را کف خيابان تعيين م. اين انقالب حتی از تصورات برپادارندگانش بسی فراتر رفت

علت بن بست . کف خيابان يگانه اقتدار سياسی و حرف اول مملکت است. ی، نه موسوی، نه احمدی، نه ھاشمیخامنه ا

اين تنھا قدرت واقعی است که . در عرصه بين المللی نيز ورق برگشته است. ھمه طرفھای درگير در حاکميت است

نه ھای سالھا پس از اينکه تصاوير تلويزيونھای مردم در اتاق ھای نشيمنشان صح. جھان را به حيرت واداشته است 

جنگ و ميليتاريسم نظامی، آدمکشی ارتشھا و نيروھای تروريستی بوده است، سالھا بعد از اينکه مردم برای توقف 

ليونھا  ممسابقه آدمکشی ميان قدرتھای جھانی به ميدان می آمدند، برای اولين بار پس از سالھا تصوير بلند شدن و خيزش

امروز مردم دنيا نه برای فشار گذاشتن در جنگ ميان . و مطبوعات ميباشدنفر از مردم در ايران آذين بخش رسانه ھا 

 دخالتگرانه ًطبقاتی به نفع خود و کامالدو قطب تروريستی که برای پيروز شدن يک طرف يک جدال عظيم سياسی و 

يکی بشارت دھنده يست و يک بود، اين بھر چقدر وقايع قبلی مبشر بی اختياری انسان قرن . ميتوانند به ميدان بيايند

برجسته . اين انقالب ھمه معادالت را به ھم ريخته است. اراده، تصميم و اختيار انسانھا برای تعيين سرنوشتشان ميباشد

گاه به موسوی لبخند ميزنند، گاه طرف . ت حاکمه آمريکا مستاصلندين اوباما ميگويند ايشان و کل ھيأترين مشاور
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ترجيح ميدھد، يکی به نعل " اغتشاشات"براون با وجوديکه گفته بود احمدی نژاد را به گردون . احمدی نژاد را ميگيرند

ی غولھای رسانه ايانقالب کف خيابان باعث شد اسطوره و افسانه ناممکن بودن انقالب در عصر . و يکی به ميخ ميزند

به اين . ی و نظام را به زير کشيده اندشده، خامنه انه به خاطر اينکه مردم ايران پيروز . و قدرتھای نظامی ناتو بشکند

ی افسانه ا. ه خصوص در غرب شکستخاطر که در عرض يک ھفته افسانه قدرت حاکمان در اتاق نشيمنھای مردم، ب

نه فقط موسوی، بل رسانه ھای غربی نيز اکنون بھتر از ھر  . که دھه ھای متوالی برای تثبيت آن زحمت کشيده بودند

برای ... ی وه ويژه جوان آمريکائی، آلمانی و ايتاليائوانان ايران به خاطر او به خيابان آمدند و نه بکسی ميدانند که نه ج

به نزد جوانان ما در خيابانھای فرانکفورت، پاريس، آمستردام و استکھلم " حفظ نظام و ارزشھای مقدسش"ھمبستگی با 

را به مردم در خارج کشور به زبان انگليسی ترجمه و ھا ھمين اطالعيه اخير موسوی  "توده ای"کافی است . دنمی آي

ی بالفاصله ترانه ھای خود را دستکاری و با پيشوند تف و لعنت  چگونه يک شبه، خوانندگان آمريکائمنتشر کنند تا ببينند

 مردم .ھيچ احدی برای حفظ اين نظام و مقدسات ارتجاعی آن به خيابان نيامده است. به خود موسوی آغاز خواھند کرد

انقالب، قيام و حتی شورشھای شھری ھميشه با . ھيچ کجای دنيا برای حفظ و تثبيت ھيچ ارتجاعی به خيابان نمی ريزند

در تاريخ مبارزه بشر، ھيچ کسی تاکنون برای حفظ وضع موجود به خيابان نيامده و کشته . تمنای تغيير آغاز ميشود

.  باند ھاشمی و موسوی، مجاھدين انقالب و مشارکت خود چنين باشندلمجانين نيست، حتی اگراجامعه دار. نداده است

انتشار اين اطالعيه اعتراف و اقرار به ھمين حقيقت . اين را موسوی ديگر ھر چقدر کج سکه باشد تاکنون فھميده است

مشکلشان  ،ميگفتند اين ھمه مردم خشمگين. روزھای اول ميگفتند اين مبارزات فقط جنبش موسوم به سبز است. است

در آن روزھا ما کمونيست کارگريھا بايد ميجنگيديم که به طرفداران اين نظر، خواه در جبھه . فقط انتخابات است

االن موسوی کار ما را سھلتر . موسوی و يا حتی چپ ھپروتی حاشيه اين جنبش، ثابت کنيم که، حقيقت جز اين است

. ل کرديماين را ھم البته ما به ايشان تحمي.  بايد راه خود را سوا کرداعتراف ميکند که دو جنبش وجود دارد،. کرده است

ی که ھمان نيروھائ. سرنگونی پيوسته استين صفوف اصالح طلبان، ديروقتی است به جبھه موسوی ميداند که حتی پائ

"  منو پس بدهرای"قرار بود در خارج کشور طرفدار حکومت اسالمی اصالح شده باشند، مدتھاست که ديگر حتی شعار 

االن طرفدار موسوی در فرانکفورت و پاريس با عصبانيت مشت به آسمان ميکوبد و در حاليکه مچ بندھای . نميدھند

  !سبزش در حال افتادن است شعار ميدھد که کشته نداديم که سازش کنيم

ارگری، يک نيروی سوم، به باور من در اروپا عالوه بر کمونيست ک .اين تنھا يک گوشه از قدرت اين انقالب است

يعنی خود جھان متمدن و تشنه عدالت در غرب، حتی طرفداران ساده لوح و آدرس گم کرده موسوی را ھل داد که 

موسوی طرفدارن خود را در خارج کشور به خيابان . که در مقابل انقالب مردم قرار نگيرد. سرنگونی طلب بشود

اينھا در ھر دفتر دانشجويی را . حويل گرفتند شوکه و زمينگيرشان کردفرستاد، عکس العملی که از مردم در اروپا ت

رولوتسيون؟ ! ايران! ايران" زدند و با ھمان زبان الکن خارجی خود کمک خواستند، از دانشجويان غربی شنيدند که 

  !" ويوا رولوسيون! ويوا ايران! وری گود! گود! رولوشن

فری که در مقابل نشست سران جی ھشت سنگربندی کردند، با ديدن دانشجويان غربی، جوانان، آن صدھا ھزار ن

 فھميدند که جوانان کف خيابان در شيراز، تھران، اصفھان و مشھد دارند يک ًتصاوير مبارزه مردم در خيابانھا فورا

ن متمدن غرب جذبه انقالب ايران، جھا! مرگ بر ديکتاتور. شعار آشنا را ولو با آن زبان عجيب و غريب، تکرار ميکنند

به را به حمايت از مردم ايران کشاند ولی جھان متمدن در غرب آن را از دستھای مردم ايران تحويل گرفت و باز ھم 

ی که بدون فراخوان سوسياليسم و انقالب بدل به منجالب شده آن جائ. آن جائی که به آن نياز ھست. جای ديگری برد

 در مسير حرکت خود ھر روز سھمگينتر و سنگينتر و غير قابل کنترلتر به قول حميد تقوايی اين گلوله برف. است
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 در تمام رسانه ھای ًمداوما. امروز در سطح جھان، خيزش انقالبی مردم ايران، يک شبح بسيار عظيم است. ميشود

اريخ اکتبر ال ميکنند که آيا اين انقالبی است که جھان را دوباره به تگفتگوھای روزانه مردم با ھم سؤغربی، در 

ميدانيم و . برخواھد گرداند؟ فکر نميکنم مردمی که در ايران به خيابان آمدند حتی در مخيله شان اين تصوير ميگنجيد

اما جھان تشنه عدالت، جھان خشمگين از بربريت کاپيتاليستی . ميدانند که راھی بس سخت و پر پيچ و خم تا بدانجا داريم

دست گرفت و ھر ه ليونی اين روزنه را نگاه کرد، عجوالنه و شتابان آن را بريھای مبازارھای بورس و بيکاو مافيای 

ھمين جھان متمدن . کسی در اين دنيا اکنون تالش ميکند به اين مبارزه رنگ عدالتخواھی بيشتر و عميقتر خود را بزند

برد و ...و فرانکفورت و آمستردام وتصوير ندا را از خيابان اميرآباد تھران تحويل گرفت، به قلب پاريس و لس آنجلس 

يک زن جوان، يک انقالبی که در خيابانھای يک . ی فراتر از آنچه شايد که در واقعيت وجود داشت ساختچھره ااز او 

جالب اينجاست . االن ندا از چگوارا مشھورتر شده است! مملکت ھفتاد ميليونی در مقابل ديکتاتور در خون خود غلتيد

نفر ادعا نکرد که ندا را به اين خاطر قھرمان ميداند چون خيلی زياد طرفدار نظام و ارزشھای مقدس که حتی يک نيم 

ی که به خود نارنجک بسته و مردم بيگناه اسرائيل را در خون کم نبوده اند خط اماميھائ! وی بودخط اماميھای امثال موس

ندا سمبل يک انقالبی شد که مردم اراده کرده اند آن را . ھمگی حتی اگر نامشان را کسی بداند منفورند. غرق کرده اند

ی جائجھان تشنه عدالت ندا را ھمان . اراده کرده اند که اين انقالبی برابری طلبانه و انسانی باشد! آزاديخواھانه بخواھند

.  استقرار ميدھد که الزمش دارد و اين مشکل کل ارتجاع و بربريت کاپيتاليستی موجود و حتی امثال موسوی

خصوص وقتی نامزد ندا اعالم کرد که طرفدار موسوی ه طرفداران موسوی برای بزرگداشت ندا دندان قروچه کردند، ب

باالخره طاقت نياورده به عنوان عکس العمل آلترناتيو، آنھم به مناسبت کشته شدن امثال . ناخنھايشان را جويدند. نبود

ھزاران نفر يکپارچه .  کاری که نميخواستند از طرف مردم صورت گرفتھمانجا نيز. بھشتيھا در مسجد قبا جمع شدند

ی و مرگ بر ديکتاتور را فرياد زدند، بيش از سه ھزار نفر با نيروھای  جمھوری اسالمی و مرگ بر خامنه امرگ بر

 کف خيابانھای االن مشکل سياستمداران غربی، فقط کنترل اين خروش در. انتظامی ساعتھا در خيابانھای تھران جنگيدند

تصرف سفارت . تھران نيست، نگران شعله ور شدن آن در ميان توده ھای تحقير شده و خرد شده ممالک خود ھستند

آژير خطر عظيمی ھم برای نظام در ايران، . استکھلم در اين ميان به باور من يک اتفاق بسيار مھم سياسی بود

نه به خاطر خود . يک تصوير واقعی جلوی آنھا گذاشت. ودوابستگانش در خارج و ھم برای قدرتمداران غربی ب

مبارزين شجاع در استکھلم، بل به خاطر اينکه ديدند و شنيدند که در تظاھرات چھار ھزار نفری فرانکفورت، در 

ن در آلما! سفارتھا بايد بسته شوند! تظاھرات پاريس، سوئيس و ايتاليا، اين جوانان غربی ھستند که ميگويند يعنی چه

ی به سازمان اطالعات که اينترنت را افزارھائجوانان اينجا ميخواستند بريزند ساختمان زيمنس را به خاطر فروختن نرم 

پليس ھا در تظاھراتھای مختلف در کشورھای جھان، به خود ما ميگويند نگرانی ما شماھا . فيلتر ميکند، تصرف کنند

ی ميگويند اگر مخالف کشتار در ايرانيد وانھائی که روبه دولتھای اروپائج! ه خشم آمده خودمان ھستندنيستيد، جوانھای ب

سبزترين عضو حزب سبز آلمان در تلويزيون رسمی اين کشور ميگفت خود يوشکا فيشر وقتی . بايد سفارتھا را ببنديد

ف به سفارت اسپانيا در وسيله کوکتل مولوتوه در اسپانيا دولت به انقالبيون حمله کرد با جوانان آلمانی در آن دھه، ب

آنھا ميدانند که خواننده در ھر مملکتی آخرين کسی است که به . آلمان حمله کرده و اين چنين ھمبستگی را نشان دادند

اينکه امروز خواننده و ھنرمند نيز اعالم پشتيبانی کرده است، گواه اين است که غليانی بسيار عظيمتر در . ميدان می آيد

  !جامعه جھانی.  جوشش استبطن جامعه در حال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ميشد . کرداگر متولد نشده بود ميشد سرش را زير آب . اين تغييرات حاصل موجودی است که انقالب ناميده ميشود

وقتی ايستادند و برای ماندنش . وقتی حضور خود را اعالم کرد. دنيا آمده اما وقتی ب. ترساندشان. ين آوردتوقعشان را پائ

  !به پيروزی برسد. ادند، فقط يک راه برای آرام شدنش وجود داردجنگيدند و به خاک افت

 

  


