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  گزارشگران

  مصاحبه با جابر گرامی
  ی درود و خوش آمدیجابر گرام

ه ا:  س  ه گزارشگران بھان رایبخش مھمان ھفت ازه کردن دی شد  ب الدارھاي ت ا فع اعیاسي سني ب  بخصوص  وی  اجتم

رده اکي را از نزددي تبعنيري از جمله خودت که چند دھه تلخ و شديجامعه در تبع ای لمس ک  از خودت بگو و یلي اگر م

   ....یکني و چه می ھستور چه مدت در خارج از کشنکهيا

 مي چه نخواھ ومي که امروز چه بخواھیاسي مھم سلي تا در مورد مسای که به من داده ای سپاس از وقتزيبھروز عز: ج  

دم، و ای که برایاز زمان. مي بزنی و چپ قرار دارد، گپستي کمونیاسي ھمه فعاالن سی پایجلو ه خارج آم  ني بار دوم ب

ود١٩۶٠ به خارج آمدم، سال لي تحصیبار اول که برا.  گذردی سال م٢۶ به کيد نز،ی ناچاریبار از رو ال.  ب ه یس  ک

انونيدر آن کنفدراس شجوی جھ سیانري ااني دان ا ب راه ب ن ھم ود و م رفتن ب کل گ ال ش االن سیاري در ح  آن یاسي از فع

د کوشنيدوران، در ا ه دل. مي ادهي رون اتي فعالليب سیاسي سی ھ اتيولؤ و م اه مي رژون،ي در کنفدراسف مختلی ھ  ش

اتيلمان، که مرکز فعالا در یاسي پناھنده سجهي نکرد و در نتدي مرا تمديیپاسپورت دانشجو ود، شدمونياس کنفدری ھ .  ب

 در ،یاسي در رشته علوم سلي تحصاني پس از پانياز ا.  در اروپا انگشت شمار بودیاسيدر آن دوران تعداد پناھندگان س

اه از اراني مردم اعي جنبش وساني، در جر١٩٧٩در سال . لمان ماندماکشور  دن ش ه ران ه منجر ب و سلطنت راني ک  و لغ

ان آغاز حاکم،ی جماعت اسالمدني پس از به قدرت خزیاسي حوادث سعيسر ري بازگشتم و در سرانيشد، به ا  تي از ھم

د مردمديجد رنگونی را ض ت س ستم و در جھ ای انقالبی دان ا رفق راه ب ر،ي دی آن ھم ه فعالگ رداختمتي ب ه .  پ ه ک آنچ

االن کمونی پروانه قاسمقمياتفاق رفه سالھاست، ب وان فع ه عن ام آن ھست انی در پستيونالي انترناسستي ب ر م،يج  عالوه ب

 ی ھمکاریستيالي سوسی المللني باناتيطور عمده با جره  ب،ی اسالمی جمھورهي علیاسي مختلف سی در جنبش ھاتيفعال

 در ی دارهيضد سرماۀ  جدا از مبارزراني در اسميالي سوسی که مبارزه برامي باورني بر اراي زم،ين کی می و عملیاسيس

اناسيمق دکوشش . ستي نی جھ راۀعم ا در ش ونطي م سای کن ژوھش در م اع،یاسي سلي پ صاد،ی اجتم  در لي و تحلی اقت

اب ی و کارگریستي جنبش کمونخي تارنهيزم ا و کت ه ھ ات" است که محصول آن مقال ارزه طبق ا، مب  و یتحوالت دوران م

شجویان جھوني کنفدراسیاسي سخي تارني در حال تدونيعالوه بر ا.  باشدیم" یستياليچشم انداز سوس  در یراني ااني دان

اور من آنچه در اه  برايز.  شاه ھستمیکتاتوريدوران د هي زمنيب ارن وان ت شار ني اخي تحت عن هي سازمان انت  است، افت

اه  آنھم ب،ینگار واقعه شتريب ا انتخاب فاکتورھ اقص و ب وده استیطور ن ا ا.  دلخواه ب ه و علنيب رغم اشکاالت ی  ھم

  .  انتشار دھندگان آن را ارج نه نھادی توان کوشش ھایوارد است، نم آثار نياه  که بیفراوان
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ه زي نی آشکارراتي برآمد گسترده اعتراضات در داخل کشور تاثی ھستاني در جرکيھمانطور که از نزد: س   در جامع

  ؟ینيبي را چگونه مراتيي تغنيا. جا گذاشته استه  بانيدي تبعژهيوه  خارج از کشور و بانيرانيا

 است که در چارچوب يی بورژوااناتي و جرروھاي قطب نیکي.  دارداني متضاد جرًتاي در دو قطب ماھراتيي تغني ا:ج  

ده کمونه  به جنبش چپ، بق متعلیروھاي نیگري است و دمي خود رژی ھایجناح بند ول، ! یستيطور عم ق معم ه طب البت

اته ب.  دارنديیبورژوا اناتي به جری که گوشه چشمیاناتي قطب دوم، ھستند جرانيدر م ارزه طبق  در یباور من شدت مب

گاه ي را به جافي طني در اینينابي باناتي چپ را موجب خواھد شد و افراد و جرفي در طيی ھايی جابجاگر،ي بار درانيا

ب  و تناسطي، شرا"جنبش سبز "ی ارتجاعتيدر مقابل اما، با روشن تر شدن ماھ.  شان پرتاب خواھد کردی واقعیطبقات

د ريي تغ،ی اسالممي رژتي تمامهي مبارزه علیعني ،ی انقالبوي به سود آلترناتروين تي خواھ امديکأ تديبا. اف نم ھنگ ه ی ک  ک

ادنهي و زمافتي خواھند ريي تغیکله  بی شود آنوقت معادالت کنونیاجتماعۀ طبقه کارگر، به عنوان طبقه وارد مبارز  ی م

       . شودی فراھمتر مزي ن)یستياليسوس(ی انقالبوي آلترناتیوعمل

اکم استی اسالمی جمھوری متنوع آن از سواريکشتار انسانھا در اشکال بس: س  تبداد ح ه خواص اس د .  از جمل در چن

شته شدگان از سوی و دفن جمعی جمعی درباره کشتارھااري بسی ھایگرء شاھد  افشاريروز اخ وده مي رژی اجساد ک  ب

ه  مي بھتر بگوئاي و ۶٧ در سال ی جمعی و گورھایاسي سانيله کشتار زنداناز جم.  چند داردی که سوابقميا ه شصت ک  دھ

ائ ...ی ماوقع ھستانيخودت در جر شتمي عملکرد رژاني می، چه تفاوتھ ه شصت و ک ا ی جمعیارھا در دھ  آن مقطع ب

    در حال حاضر کدام است؟مي رژیاسي ستيت از موقعيابي موجود است و ارزی کنونطيشرا

ان سشان،ي دگر اند،ی انقالبیروھاي، نسبت به ن... و یکشتار، شکنجه، تجاوز جنس: ج  ا و خالصه تي مل،یاسي مخالف  ھ

 در ی اسالمی شود، از ھمان آغاز جمھوری محسوب میسالم اتي حاکمی برالي پتانسی خطری که به نوعیھر جنبنده ا

ا تهمي رژیصدر برنامه ھ رار داش ه محصول مي رژني ارايز.  ق وان ۵٧شکست انقالب سال  ک ه عن  ضد کي است، ب

ود و مدهي حاکم را درھم پاشمي که رژی توده اعي جنبش وسکي که ی در جامعه اافته،يانقالب ھار و  سازمان ا ی ب  رفت ت

ه نظام سرمای رو براني است، از ادهي شود را، دلي تبدی انقالب اجتماعکيبه  ار در پوشش ني ا،ی دارهي حفظ و ادام  ب

 جامعه و توسعه و یًطبعا ترور و خفقان به موازات رشد تضادھا.  جز سرکوب خشن مخالفان نداردیگري راه د،یماسال

اعی جنبش ھاقيتعم اتی اجتم ا در جامعيی و نارضای و طبق هي شدت وحدت ه، ھ اد وسافت ا شاھد ابع ه م  عي و امروز ک

له أ به مسلي نسبت به آن تبدیاد قرار دارد و نفرت عموم انفری در منتھامي است که رژني آن ای معنام،ي آن ھستیاجتماع

 در ردم که خود در کشتار و سرکوب می تا به آنجاست که حتا کسانمي رژاتيابعاد مخالفت با جنا.  شده استی اجتماعیا

ه خودی نظامی، حال که قربان... و ی خاتم،ی موسو،ی داشتند، مثل کروبی کننده انييگذشته نقش تع د ک ادي در ا شده ان  ج

يآن نقش تع ده اني د، فری کنن دادي داشته ان شان منيله در عأ مسنيا.  برداشته ان اح ھای حال ن ه جن د ک  مي از رژيی دھ

ر ی و مستي نميژ به نجات ریدي امگري اند که دافتهيدر ات، در تظاھرات ب  کوشند تنھا با اعتراض به آنچه پس از انتخاب

دی و احمدیه اسر مردم آمده است، خود را از خامن دا کنن اھو.  نژادج اوت م ع، تف ه مي عملکرد رژاني میدر واق  در دھ

رد و ،شکنجه، کشتار.  وجود نداردی کنونطيبا شرا) یاسي ساني زندانی دسته جمعیکشتارھا  (۶٠ ه زن وم ، ... تجاوز ب

رامي رژکي از پراتی اعمال بربر منشانه ھمواره بخش مھمنيھمه ا ودی ب ان ب ا اگر در آن . ه است سرکوب مخالف منتھ

ال م... چپ و ست،ي کمونیروھاي نهيشترعليطور متمرکز، به  بختهيدوران سرکوب افسار گس کي شد، ای، اعم ان ن  ھم

ر، علیماي و سعتريسرکوب، البته با ابعاد وس اهي خشن ت بش ھ اعی جن راض بی اجتم ه مخالفت و اعت طور ه  و ھرگون

صاومينًضمنا فراموش نک.  شودی اعمال م،یکل ردم و ارسال ت ار توسط م ه عي فجري که پخش گسترده اخب شتارھا ب  از ک

سازمان .  به روشن شدن ابعاد وحشتناک ترور و خفقان کرده استیادي بوده، کمک زسابقهي برانيخارج، که تاکنون در ا
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ات ه تقلب راض ب ویِدھندگان تظاھرات پس از انتخابات، جز اعت ه ب ام گرفت ات انج ه در انتخاب ات، چديد و تجد ک  زي انتخاب

هي و ددي شدع،ي پاسخ دستگاه سرکوب چنان وسی خواستند ولی نمیگريد ل رژوان ه را در مقاب ام جامع ه تم ود ک  مي وار ب

  . قرار داد

   د؟ي دارشي قتل عام شده در دھه شصت در پاني زندانادبودي ی را برایچه برنامه ھائ: س 

دانادماني ی سال ھا برگزاری که طیاتي تجربجهير نت گذشته و درست دیامسال خالف سالھا: ج  ام زن ل ع  یاسي ساني قت

ه امي گرفتميدست آمده، تصمه  ب۶٠دھه  ه افکار یرانيله را از محدوده اأ مسني ک وم ب ری خارجیعم  رو، نياز ا. مي بب

اني ني چنی برگزارخي با در تارني اولی ھم براديشا ادای انقالبستينحزب کمو(ی خارجی انقالبیروي نکي ،یادم )  کان

. مي شرکت کنافت،ي خواھد اني جلسه که به زبان فرانسه جرنيابتکار عمل را به دست گرفته و از ما دعوت کرده تا در ا

ه، خود محصول فعاله  را بی ابتکارني چنروي نني اه کنيالبته خود ا اتيدست گرفت ا طيی ھ ه م  مدت در ني ای است ک

اراني الي تا مسامي ادهي کوشم،يما ھمواره و در ھرکجا که بوده ا. مي داشته ای خارجیروھاي نانيم اعی و جنبش ھ  ی اجتم

ارق از ھمان ابتدا از طزيدر کانادا ن. مي ببری افکار عمومانيرا به م ا راديیوي رادی مصاحبه ھ اي ب ستقل ِی مترقیوھ  م

اهي ھا و اعالمليلحمحل، انتشار ت ان ھ ه زب ا ب سوی ھ ستق یسي و انگلی فران ر، شرکت م ه مھمت ارزات ميو از ھم  در مب

ه امي کشور محل سکونت مان داشته ایاجتماع ساني که ھم ا م ا باعث شده ت ا حدودراني الي ھ ه می ت ااني ب بش ھ  ی جن

هي در دبتي سال ھا فعالیمن ط را نيا.  منتقل گردد،یعاجتما انوني کنفدراسرخان شجوی جھ ه ان،ي دان ودم ک ه ب را گرفت  ف

داختن مسای در مبارزات اجتماعميمستقبدون شرکت  ا ان ارزه در الي محل سکونت، ج وماني در مران،ي مب  ی افکار عم

ذ ان پ د. ستي نريامک ه کنفدراسنيب ود ک ان ب شجووني س الھادر اني دان سایالدي م٧٠ و ۶٠ ی س ست م  را راني الي توان

ش سایبخ وملي از م ارزه نی عم اي مب شورھای مترقیروھ ان سی در ک ف جھ ه در ممي دانیم. ازد مختل  ی برخاني ک

! است" سمياليضد امپر "مي رژني وجود دارد و آنھا معتقدند که ای اسالمی توھم در مورد جمھوری چپ خارجیروھاين

دی به دفاع ميی ھانهي در زمی اسالممي رو، از رژنياز ا ه در ميی ھایروشنگر.  پردازن اي نني ااني ک بش ضد (روھ جن

اع از ی به جاراني شده، باعث جا انداختن شعار دفاع از مبارزات مردم امي و عملکر رژتيھنسبت به ما...) جنگ و   دف

ل امر،ی اسالمیجمھور اي در مقاب ل نيله در اأ مسني اتياھم. دي، گرد... و ک ا در مقاب ردم تنھ ارزات م ه از مب  است ک

ردم علحال ني شود بلکه در عی نمتي حماکايامر ارزات م ورمي رژهي از مب اع مزي نی اسالمی جمھ را.   شودی دف  یب

ارمي که از آن در باال سخن گفتیتدارک جلسه ا ه خي و در ت پتامبر ساعت ۴ جمع ان ٧ س ه نورم د از ظھر در کتابخان  بع

ر اطالعات سهي شھر مونترال کانادا برگزار خواھد شد، نشرر دون،يبت  ستي حزب کمونیاسي پرچم سرخ که توسط دفت

درت ی، در مورد چگونگ" شدانتي که به آن خیانقالب" تحت عنوان ی شود، مصاحبه مفصلی منتشر م کانادایانقالب ه ق  ب

شتازي و نیطور کله  براني اري و اوضاع اخی اسالمی جمھوردنيرس دانر ک ه یاسي ساني زن ه در ۶٠ دھ ام داده ک  انج

  .       استافتهي شماره آن انتشار نيآخر

زار شما از دو دھهیجمعبند:  س  ائی برگ رای مراسم مختلف و گردھم ا ب ه شصت ادبودي ی ھ ام شدگان در دھ ل ع  قت

   کدام است؟انيديتوسط تبع

سات و سمی برگزارسال ني آنچه که تجربه چندزيباورمن ونه ب.  استيیال به جاؤس:  ج  هي زمني در انارھاي جل شان ن  ن

هي زمني در ای بخشتي دھد، کارنامه چندان رضایم شاستي نی شکنيادر . ستي نن ه اف ایگرء ک هي در زمی مھمی ھ  ن

در ی انتشار مطالبقي، چه از طر۶٠ دھه ی کشتارھاژهيوه  ب،ی اسالمی در جمھوریاسي سیزندان و زندان  توسط جان ب

ه نيبا ا.  انجام گرفته است،نهي زمني که درايی ھاتي ترجمه شده و چه فعالزي نی خارجی به زبان ھاًضابردگان که بع  ھم

سنيا ايراني اانيله در مأ م اقھ ده و ای ب ا ھني مان اهي کوشش ھ شچگ ه جنب دمي رژهي علی ب شده استلي تب ه برخ.  ن  یالبت
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دا"  زندانیگفتگوھا "لي از قباناتيجر ع خود از زن ه در واق دارک و خاطرات انينک ناد و م شار اس ا انت  سابق ھستند، ب

سجم علیاسي روند سکي به لي ھا تاکنون تبدتي فعالني ای اند، ولدهي راه کوشنيافشاء کننده، در ا شده استمي رژهي من .  ن

التي فعالني ای محور اصلی جستجو نمود که محدوده زندان و زندانني در ادي آن را باليدل وده در ح ا ب ه ی ھ دان و ک  زن

ا باني اند که از ھمه ای نظام استبداکي از ی بخشیزندان ارزه انقالبدي ھ ه سود مب رد آن هي علی ب تفاده ک س. اس  از یاريب

ه در زمتيفعال هي ھا ک دانن دان و زن ام میاسي سی زن دی انج د مرزبن شکاني میاسي سی شود، فاق دلي عناصر ت آن ۀ  دھن

دانۀ  برون رفت از محدودی عناصر، مانع اصلني ااني در ميی ھاین تناقضات و ناھمگونيوجود چن. است دان و زن  یزن

وگمي رژهي علیاسي ساني جرکي آن به ليشده و از تبد رده استیري جل ه مجرد ارايز.  ک ه چنني ب دني ک  شي درپی رون

باز . ختي بودن انجام گرفته، درھم خواھد ری که بر اساس زندانی ظاھریگرفته شود، اتحادھا  دو یکي در گر،ي دجان

داناديه  بزي از طرفداران اصالح طلب در خارج از کشور نی که برخريسال اخ شتار زن د و نیاسيس اني ک اده ان  زي افت

هي زمني رفت و آمد دارند، در اراني که به ایکسان د، کن ال شده ان ارني ایاسي ستيفي فع اعیخي رخداد ت زل ی و اجتم  تن

ه انياه ب.  استافتهي م سني معنا ک اریاسي رخداد مھ دیخي و ت ه موضوع بحث و تحقلي را تب رده و نارھاي در سمقي ب  ک

ه در زمنيدر ا. آن کاسته اند یًعمال از جنبه مبارزات هي ک اتي جنان ه دلی اسالمی جمھوری ھ اد وسلي ب  تيفي و کعي ابع

واره بامي رژني که ایوحشتناک آن، تا زمان ه تحقدي برجاست، ھم  ی را مني و استي نی حرفخت، پردای و بررسقي ب

دان کادماني لي تبدیول.  برنامه دراز مدت مورد توجه قرار دادکي ی طديتوان و با ه سمیاسي سانيشتار زن  ناريً صرفا ب

اني که یدر حال.  کندی آن را مخدوش می مضمون مبارزاتمي وچه نخواھميبحث و گفتگو، چه بخواھ دانادم شتار زن  اني ک

ا تظاھرات و اکسی اسالمی جمھورهي علی مبارزه جدی برای خوباري بسنهي زمواند تی می به خوبیاسيس ردد و ب  وني گ

ه علکيا به  مختلف آن ریھا ه جانب ورهي روز نبرد ھم دی اسالمی جمھ ودلي تب اث.  نم اعريت اتي فعالني چنی اجتم  يی ھ

ه ھنيا.  استناري سمی و در سالن ھاانيراني ااني از بحث و گفتگو در مشتريالبته ب صادفچي ب ه اغلب ستي نی وجه ت  ک

ونترال، امروز زيینارھاي سمنيسازماندھندگان چن رچم سبز مري در م د پ سانی منهي سیحم دافع ک د و م  لي از قبی زنن

ه یاسي ساني دوران کشتار زندانري شده اند که خود به عنوان نخست وزیموسو ستق۶٠ دھ شتارھا ني در ایمي، نقش م  ک

رای اسالمی اشخاص به سفارت جمھورلي از سازماندھندگان گساناتي و جرفراد انيا. داشته است اوا، ب  شرکت ی در ات

ود ی آنھا به خوبیاسي ستي ماھني بودند و بنا بر ايیکذادر انتخابات  شاء شده ب اد سوسهياعالم( اف  -انيراني ایستيالي اتح

وان  ونترال دو : "مونترال تحت عن انيچرا در م دانادم شتار زن زار میاسيان سي ک  از ی برخزيامسال ن").  شودی برگ

ته، در ایمان محتوا با ھیناري سه روزه در مونترال، سمناريسازمان دھندگان سم شتار ني سال گذش ه مناسبت ک  شھر ب

  . کنندی برگزار میاسي سانيزندان

ائ:  س  رایجنبش رفورم که به سبز ھم منسوب شده است ھمواره خط قرمز ھ ه تبی را ب ه حضور یديع جامع ان ک  و آن

او.  استدهي کشدانندي می ضرورري آن غتي را در کلی اسالمیجمھور  را رهي ساختارشکن و غ طلب وی سرنگوننيعن

دزين ه  تالشھا.  عنوان کرده ان ان نیاز جمل ام سراسرزي آن ل ع دانی مسکوت گذاشتن قت ه شصت یاسي ساني زن  در دھ

ه خاوران هي نظرني ااي و علل آن کدامند؟ آیکني میابي را چگونه ارزیاسي منش سنيا. است  درست است که ھمه راھھا ب

ام شدگان ھی دھه شصت و دادخواھاتي جنایايمه زوا و بدون آشکار کردن ھشود؟يختم م ل ع  نيادي بنیريي تغچي از قت

  ؟ردي پذیصورت نم

ه در نظام ی اساسريي دانند که ھر تغی میبه خوب" جنبش سبز"سردمداران :  ج  اکم ک ذح ام پ  شامل حال خود رد،ي انج

وان بخش ه عن ا، ب د شدزي از نظام نیآنھ ه ا:  است یدنيپرس.  خواھ د انيھم ه امروز مخالف احم راد ک د، چه یف  نژادن

ای ارتجاعی قانون اساس،ی اسالمی جز جمھوریگري دويآلترنات ر ای و ارگانھ ا ب د؟ بن  است یعي طبني سرکوب آن دارن
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دامدي را تھدمي رژتي که ممکن است تمامی از خطریري و جلوگش مھار کردن جنبیکه برا ه ھر اق د، دست ب  از ،ی کن

رایستيالي امپری کشورھاسيجمله توسل به پل ه کردن صدای ب انی خف ه خواستار سرنگونی مخالف تم ی ک م و س  نظام ظل

ورد روني در ايیاي گویدئي وريتصاو.  اند، بزنندیاسالم وبي ی م وان وت ده تحت عن سکي" آم  یکشورھا..." در یجي ب

دای برختير خارج رعا پنداشتند جماعت سبز پوش، حداقل دی افراد ساده لوح که میاريالبته بس. مختلف  يی اصول ابت

م اکتهي جز آنچه دیگري نظر دنگھاي تظاھرات ومتني در ادندي را خواھند کرد و کوشکيدموکرات  ني کرده اند، بدھند، طع

ا و آقای میبراحت. دندي خود را چشیخوش باور انم ھ وان تصورنمود خ ه از پلیاني ت ا ی میستيالي امپرسي ک د ت  خواھن

 ی جز آنچه دستگاه ترور و خفقان  جمھوری بودند چه اقدامی مراني اگر در ارد،ي آن شعار را بگاي ني ا فرداي ني ایجلو

 ی دولتري که خود نخست وزی موسوی ازآقایقع چه توني بنا بر ادادند؟ي در مقابل اعتراضات مردم کرد، انجام میاسالم

دان۶٠ یبود که در سال ھا لی، ھزاران زن ود، م در سراسر کشود را قت ام نم ورد خاوران بای ع وان داشت؟ در م  دي ت

اح ھای لکه ننگ پاک نشدنیخي بزرگ تارتي جناني نمود که اديتاک ه جن ستلي و پاشنه آشمي رژی بر دامان ھم  نيا.  آن

ازیستي فاشی ھامي که توسط رژيی تنھا با قتل عام ھاانه ددمنشتيجنا وره ھای ھای و ن ان در ک ام ی  آدم سوزی آلم  انج

 رخداد ني در ای اسالمی نظام جمھوری و ددمنشانه ی ارتجاع،ی ضد مردمیھمه خصلت ھا.  استسهيرفته، قابل مقاگ

ه لي دلني به ھمدرست.  استی اسالمی جمھوری در سرنگونی اھرم مطمئنیجمع است و به درست ستگان ب ه واب  است ک

  . آن ھستندی قویاسي سیدودن جنبه ھا درجھت ز،یقي تحق،ی ھنریاي با طرح آن در زوامي از رژيیجناح ھا

  د؟ي دارتي خوانندگان سای برایامي  پ۶٧ در سال یاسي ساني قتل عام زندانی روزھاادي شدن کي با توجه به نزدايآ: س 

ه :  ج  ه ھم تانب ادوس ه صادقانه، صميی و رفق رامانهي ک ارزه ب ا ھدف مب رنگونی و ب ام جنای س ل نظ رور تي کام  و ت

زار دی اسالمیجمھور دارک برگ سات و فعالیر ت اتي جل هي زمني در ايی ھ رای ھستند، درود من تم و ب ا در ی فرس  آنھ

ه فعالدي باتي واقعنياز ا.  دارمشتري بتي موفقی آرزو،ی اسالممي رژهيمبارزه عل ه امروز جبھ ود ک  در تي خوشحال ب

وجھشي دوسال پیکي که تا یاتاني شده و چه بسا افراد و جرعتري وسمي رژیخي تارتي جناني اء افشانهيزم ا ت ه تنھ ه ی ن  ب

کي کردند، ای قلمداد مستي چپ و کمونیروھاياز طرف ن" غلو" آن را یله نداشتند بلکه به نوعأ مسنيا تا ني در ان  راس

 طرفدار اصالح اناتي افراد و جری دوسال گذشته نشان داده است که فعال شدن برخیکيۀ  ھمه تجربنيبا ا.  انددهفعال ش

ا در ایبان حکومتطل هي زمني و طرفداران آنھ ا اھداف و مقاصد ضد رژیني معلي دالن ه ب اي نیمي دارد ک ارز یروھ  مب

ا جریھدف اساس. متفاوت است ا رقابت ب اتي آنھ شي چپ و بان ايله از دست نأ مسني ادنيرون ک وث ی انقالبیروھ  و ل

شاني اجهي بود تا نتاريھش دي رو بانياز ا.  آنستی و مضمون مبارزاتیاسي سیکردن محتوا ارزات و اف ا یگرء ھمه مب  ھ

ا را در سال ھای که ھم از توبره میلگدمال فرصت طلبان چپ نما و عناصر  گذشته ی خورند و ھم از آخور و شما آنھ

ادي ای نامعلوم آن، جوندهي و آمي رژی بحران داخلقي تعم،یشدت مبارزه طبقات.  نگرددد،ي شناخته ای خوبهب رده اج ست  ک

ایکه در پرتو آن  فرصت طلبان رنگارنگ م اتی کوشند تا مرز ھ  راست و چپ، انقالب و ضد انقالب را اني می طبق

ارزات ضد رژگريمخدوش ساخته، خود را بار د دیمي در صفوف مب ا بزنن ر اديبا.  ج شارتي واقعني ب ه ی پاف ود ک  نم

استي کمونژهيوه  ب،یاسي ساني از زندانیاريبس ه در سايی ھ ا ک ام شدند، جان خود را ميدست رژه  ب۶٠ یل ھ ل ع  قت

 گذاشت دي نبایطي شراچي رو در ھنياز ا.  گذاشتندی دارهي جامعه از سلطه نظام سرمايی و رھاسميالي تحقق سوسیبرا

  .   فرصت طلبانه گرددکي آن تاکتاي ني ای آنھا فدای مبارزاتمون مضنيا

  ی    ممنون از شما جابر گرام

   گزارشگران


