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ه      » ابطال انتخابات« خواست  ع، ن عمال موضوعيت خود را از دست داد، اما از آنجا که ريشه اين جنبش وسي
ردم     در اين انتخابات، که در نارضايتی گسترده مردم از سی سال حکومت اسالمی نهفته است، طبعا مبارزه م

م می            ا رژي ارزه ب ب . شود    برای تحقق خواست های دمکراتيک متوقف نخواهد شد و وارد مرحله نوينی در م
ا                 ا ب ه ن ه ت وری ک ات کت ويژگی اين دوره جديد در اين است که اکنون مردم مستقيما در مقابل يک حکومت دي

درت در    .  کند تا حکومت خود را حفظ کند، قرار دارند تکيه بر ابزار سرکوب، تالش می طوالنی شدن مبارزه ق
 .باال، فرصت مناسبی است برای مردم در جهت گسترش اعتراضات و مهمتر از آن سازماندهی مستقل خود
از است                   ي تيک ن اک ژی و ت رات ا  .  برای مبارزه با حکومت ديکتاتوری به تشکل، سازمانيابی، برنامه و است ب

ا، ادامه و        استفاده از اشکال گوناگون مبارزه، مطالبات دمکراتيک مردم طرح شده و مبارزه برای تحقق آنه
راضی عام،          اکنون بايد جنبش.  استمرار جنبش را تضمين خواهد کرد های مطالباتی همگام با اين جنبش اعت
ن جنبش                          هر جنبش مطالباتی می.  به کارزار مبارزه با رژيم نيرو بخشند ی اي ان ب ي ه سرعت از پشت تواند ب

ز می     برخوردار شده و متقابال نيز در هر خيزش اعتراضی عام، اين جنبش د       های سازمانيافته و متمرک ن وان ت
 .در درون آن فعال شوند

ار                  های مردم، مسئله هدايت سياسی اين جنبش در کنار گسترش و سازمانيابی جنبش ز از اهميت بسي ي ا ن ه
اح  .  برخوردار است م است          در حال حاضر جنبش اعتراضی فاقد رهبری سياسی مستقل از جن الزم .  های رژي

ردم     است تا اپوزيسيون دمکرات وآزاديخواه که برای استقرار دمکراسی، جدائی دين از حکومت و جمهور م
دان      کنند، تالش مبارزه می های خود را برای سامان دادن به يک جبهه سياسی دمکراتيک و آزاديخواه دو چن
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 ١٦٢اتحـاد کـار      ۲صفحـه     ١۳٨٨شهريور   

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

 .و يا در واقع، تقلب و جعل انتخاباتی رژيم بود
ردم از               راضات م ا اعت حکومت برای مقابله ب

روی  .  همه امکانات خود استفاده کرد استقرار ني
رل                  ت ن ا وک ره انتظامی و امنيتی در سطح شه

اطوم         خيابان م و ب ها و چارراهها، ضرب و شت
ه                           م ب ي ق ت ک مس ي ل ا ش از اشک آور ت و گ
ردم           اطی م ب ات ارت تظاهرکنندگان، بستن امکان
ری        ي وگ همچون پيامکهای تلفنی و اينترنت، جل
ا و اخراج                  ه ه ام ن روزن از انتشار خبر، بست

المللی و هر اقدامی که بتواند از    خبرنگاران بين
د                 ن ری ک ي وگ ردم جل اومت م ق . انتشار اخبار م

اسی و                     ن سي ي ال ع اری از ف همزمان تعداد بسي
ان را                   دگ ن ويس گاران ون ه ن ام اجتماعی، روزن

رد       ر ک گي ا                .  دست ارز ي ب ان م دادی از جوان ع ت
ر           ر اث م ب درخيابانها ويا در سياهچال های رژي

د            دن ای درآم جه از پ . تيراندازی مستقيم و شکن
دان          رزن ه خون ف دستهای سران رژيم باردگر ب

 .عزيزميهن ما آغشته گشت
عليرغم اين تالشها، مردم و بويژه جوانان عقب 

ت              اف ه ي ت ادام اوم ق د و م ن ت س ش ن س از   .  ن پ
ردم   سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه و تهديد م

م              ازه ر، ب دت دي ه سرکوب ش ن ب رضي ت ع و م
 .ها از معترضين خالی نشد خيابان

. شد اين اولين بار نبود که در انتخابات تقلب می
ی آزاد و                       الم وری اس ه م ات در ج اب خ ت ان
دمکراتيک نيست و طبعا در يک انتخابات غير 
رل   دمکراتيک، برگزار کنندگان، به دور از کنت

د در آراء       طرف، به راحتی می ناظرين بی توانن
اما .  دستکاری کرده و ارقام را باال و پائين کنند

اح        اين تقلب وسيع ادامه برنامه اسی جن های سي
ل آغاز         -ای خامنه ب سپاه بود که از چهار سال ق

ه          .  شده بود لب ب ق ا ت در دور قبل احمدی نژاد ب
ه نشان از                     خاب شد، ک ت رياست جمهوری ان
امل                بضه ک رای ق اح ب تصميم و تالش اين جن

در آن هنگام کانديداهای شکست    .  قدرت داشت
ه      ورده ب دا« خ يس           » خ د و رئ ردن ايت ب شک

رد         د ک ي ائ . جمهور وقت، خاتمی، انتخابات را ت
ز می        ي و اجرا                  اين بار ن اري ن ان س ايست هم ب

اين جناح مصمم بود که احمدی نژاد را   .  شد می
 3صفحه   .بار ديگر بر اين مسند نشاند

د آن از                    دي ج و و ت غ انتخابات و پافشاری در ل
سوی موسوی و کروبی و طرفدارانشان، عامل  
طعی            ق د شدن م مهمی در گسترش جنبش و کن

ان  .  شد تيغ سرکوب رژيم محسوب می اما همزم
راضات از                 ن اعت ا اي د ت اين دو تالش ميکردن
ه                 ردم را ب ام خارج نشود و م ظ چارچوب ن
ون              ان ارچوب ق ز در چه اعتراض مسالمت آمي

د   اساسی دعوت می     ردن رای     .  ک ا ب ه تالش آن
ا     » سکوت«برگزاری راهپيمائی های  ا ب ، عمدت

رای من را         « و      » رای من کو« های  خواست
ده   ا            » پس ب اره ع ج ش دري ت ا ب ود، ام راه ب م ه

 »زنده باد آزادی« راديکال تر شده و شعارهای 
ان       » مرگ بر ديکتاتور« و  اب ي م درخ ا داده       ه ه
خواست اصلی و محوری جنبش اعتراضی .  شد

ات                 اب خ ت رگزاری ان ات و ب اب خ مردم ابطال انت
 .مجدد بود
ع        جنبش حق ار وسي ي طلبانه و آزاديخواهانه، بس

وعی را داراست              ن ت بش    .  بوده و ترکيب م جن
اری از شهرهای                ران و بسي اعتراضی در ته

د       رده ش ت زرگ گس ار          .  ب ش اقش ب ن ن ج در اي
رد،            ردم، از زن و م گسترده و گوناگونی از م
ال شهری و                         دار، شم ر و جوان، دارا و ن پي

ه  ...  جنوب شهری و ت ان،         شرکت داش د، جوان ان
ال            ع ان، ف ن چ م ان، ه ان و زن وي ج ن    دانش ري ت

عات و                جم ان در ت دگ ن ن وجسورترين شرکت ک
وده            ا ب ره ر شه اي ران و س ه ظاهرات ت د   ت . ان

ز و                ري ب ران، ت ه ه در ت مل ان، از ج وي دانشج
شيراز، که از همان ابتدای حرکتهای اعتراضی 
ی و       ت ي در معرض سرکوب وحشيانه عوامل امن
ری           ؤث قش م د، ن بسيجی رژيم قرار گرفته بودن

د    در گسترش و ارتقای جنبش بر عهده داشته . ان
ن                      گر اي ان ي بش ب ن جن ارهای اي ترکيب و شع
ردم        ادی از م واقعيت است که نه تنها اقشار زي
که، به هر دليل، در اين انتخابات شرکت کردند 
ن    ت و با معلوم شدن نتيجه آن، خواستار پس گرف
ن                    د، در اي دن خاب ش ت ن ان آرايشان و ابطال اي

که اقشار       جنبش اعتراضی شرکت داشته اند، بل
م                  حري ات را ت اب خ ت ن ان ديگری از مردم که اي
ت                   ارک ش مش ب ن ن ج ز در اي ي د ن ودن رده ب ک

د  نموده رده                .  ان ی گست گردان ی و روي ت ارضاي ن
مردم از رژيمی که کار، زندگی و آينده آنان را 

گری    م ت ه س چ ازي ی و           ب ات درون ازع ن ا، م ه
ه است،             های بين ماجراجويی ت المللی خود ساخ

وده         ان دراز ت ي ال ه از           خشم فروخفته س ی ک اي ه
سرکوبگری، جهل و جنايت جمهوری اسالمی     

ده     نگ آم ه ت رصت و             ب جوی ف ت د، در جس ان
ه           بهانه ای است تا فرياد آزاديخواهی خود را ب

ده              ال ش م اي وق پ گوش عالم و آدم برساند و حق
  »انتخابات«امروزاين بهانه . خويش رابازستاند

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری اسالمی 
و تقلب بزرگ در آن، منشاء رخدادهائی شد که 
اسی طی سه ده            بی ترديد مهمترين رويداد سي

ت         وده اس ر ب ي ق     .  اخ ش ح ب ن ه و         ج ان ب ل ط
رآمدی    آزاديخواهانه مردم ايران، باری ديگر، ب

ًا            يافته که دامنه آن بی م ل سابقه بوده است و مس
ن در              ي چن ا و هم تأثيرات پايداری در جامعه م
د              رجای خواه م ب اک وضعيت استبداد مذهبی ح

 .نهاد
ردم          اومت م ق فصلی جديد در تاريخ مبارزه وم
ايران برای آزادی، دمکراسی و عدالت، گشوده 

 .است شده 
ه      ی، ک گرم کردن بازار انتخابات درون حکومت

اگون و                      در طی سال    ون ل گ ه دالئ ل ب ب های ق
ان              ي ر م شت ي ظام  " ازجمله شکاف هرچه ب و "  ن

ه              ت اس ق آن ک مردم، به طور محسوسی از رون
اظره        ن ژه م وي ی و              شده بود و ب ون زي وي ل های ت

ان،           افشاگری م عی حاک های وسيع ازماهيت واق
ار                      ه ب م ب رای رژي وب را ب ج مطل نه تنها نتاي
نياورد بلکه رويدادهای پس ازاعالم نتايج نشان  

 .داد که به ضد خود تبديل شده است
ل از           ب ای ق ا و         ٢٢در روزه ده ي رداد، ام خ

ای در ميان اقشار مردم پديد آمد و    توهمات تازه
بسياری از مردم ايران به اميد آن که با شرکت  
دای                   دي ان ه دو ک ات و دادن رای ب اب خ ت در ان

ازگشت احمدی           » اصالح طلب«  ، نه تنها از ب
ا          که ب ل نژاد به قدرت جلوگيری خواهند کرد، ب
ی در                       حول دا، ت دي ان ن دو ک کی از اي انتخاب ي
حران های                       اهش ب ه سود ک مديريت کشور ب

ت،                -اقتصادی  د گرف اعی صورت خواه م اجت
ا        .  وسيعا در انتخابات شرکت کردند ج ا از آن ام

که               ل ردم ب ه آرای م که در جمهوری اسالمی ن
ای رای هدف                    ه دوق ای صن ا در پ ه حضور آن
ا اعالم            ه ب ان ي اش بوده، سران رژيم شتابزده و ن
همی از                رای بخش م نتايجی غير قابل قبول ب
جامعه، بر پيشبرد نقشه از پيش تعيين شده خود  
ژاد از                      ام احمدی ن دن ن رون کشي ي که همانا ب

 .صندوقها بود، اصرار ورزيدند
ج                        اي ت الم ن ی از اع اش رت ن ي ت و ح ه ب

ات و       روزی  « باورنکردنی انتخاب ي ود       » پ محم
نژاد، به سرعت به خشم واحساس فريب   احمدی

خوردگی تبديل شد و چند ساعت پس از اعالم       
نتايج انتخابات مردم و بويژه جوانان به خيابانها 
ی      ات اب خ آمدند و فرياد اعتراض خود به تقلب انت

ه  .  را بلند کردند آتش اعتراض شعله ور شد و ب
 .سرعت به همه جا سرايت کرد

با بلند شدن صدای اعتراض مردم، موسوی و       
ات را          اب خ ت کروبی نيز اعالم کردند که نتايج ان

 اعتراض علنی به تقلب گسترده در . پذيرند نمی
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 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

  2صفحه 
نژاد و    کسانی که، بدين ترتيب، همراه با احمدی       

در پشت سر وی به قدرت رسيده و قوه مجريه            
های بسيار گشادی هم          را قبضه کرده و کيسه        

برای نوبت غارتگری خودشان دوخته بودند،            
مسلمًا به سهولت حاضر به کنار رفتن و رها                

و آن هم از طريق روند انتخابات        (کردن قدرت   
نبوده و  ) که غالب آنها اساسًا آن را قبول ندارند        

ها و عناصر           همان طور که بسيجی         . نيستند
های      نژاد در جريان بحث                 طرفدار احمدی    

کردند، اينان    انتخاباتی اخير صراحتًا عنوان می     
در    »يک برنامه هشت ساله      «برای خودشان     

 .اند نظر داشته
نژاد در اين مقطع به معنی                    تعويض احمدی   

و    ١٣٨۴ناتمام ماندن کودتای انتخاباتی تير              
نشينی مقام رهبری      نموداری از ضعف و عقب      

عامل مهم ديگر در محاسبات              . شد    تلقی می   
المللی گريبانگير    جناح غالب، بحران اتمی بين       

رژيم و پيشنهاد مذاکره مستقيم مطرح شده از              
طبق حساب اين   . جانب دولت آمريکا بوده است    

جناح، که ظاهرًا بر اين باورست که، در                         
صورت انجام مذاکره با آمريکا، اين امر                        

صورت بگيرد،        »موضع قدرت   «بايستی از   
نژاد در اين شرايط، نشانه          تغيير دولت احمدی   

ديگری از عقب نشينی رژيم در برابر غرب               
گذشته از اينها، رژيم حاکم برای       . شد  قلمداد می 

خود در انظار        »مشروعيت«نمايش قدرت و       
المللی، در پی برگزاری انتخاباتی بود که به          بين

هر ترتيب، بيشترين ميزان مشارکت را                          
 -بديگرسخن، جناح خامنه ای     . دربرداشته باشد 

خواست همراه با        سپاه، مشارکت وسيع را می        
برای تامين مشارکت بايد    . پيروزی احمدی نژاد  

کردند که انتخابات برای مردم جالب          کاری می 
و اميد آفرين باشد و برای انتخاب احمدی نژاد،          

حزب "وزارت کشور و شورای نگهبان و                    
را در اختيار داشتند تا انتخاب مجدد             " پادگانی

تنها يک عامل را محاسبه      . وی را تضمين کنند   
نکرده بودند و آن هم وسعت، گستردگی و                      

و   »انتخاباتی«سرعت اعتراضات به اين بازی      
جنبش .  به هيچ گرفتن شعور مردم بود                      

اعتراضی خود جوش و گسترده مردم و نيز                 
اعتراض پيگير موسوی و کروبی و حاميان                
آنها نسبت به حجم عظيم تقلبات در اين                              
انتخابات، کاسه و کوزه دار و دسته حاکم را                 

رژيمی که در پی کسب                   .  در هم ريخت         
مانده آبرو و اعتبار           بود، باقی     »مشروعيت«

خويش را، در داخل و خارج، هم بر باد داد و               
 .رسوای خاص و عام شد

برآمد جنبش اعتراضی، حکومت اسالمی را با         
خامنه ای که    .  بحران جدی روبرو کرده است       

بالفاصله پس از انتخابات، نتيجه آن را، حتی              
قبل از شورای نگهبان، تائيد کرده بود، بدنبال            

 ٢٩سخنرانی خود در خطبه های نماز جمعه               
خرداد، به وضوح نشان داد که وی نه رهبر                 
فراجناحی حکومت اسالمی، که تنها سردسته            

 4صفحه  يک جناح حکومتی است، 

ت                     اي ن ن ج ه از اي يش از دو ده ذشت ب ا گ ب
وز  :  هولناک، پرونده آن همچنان گشوده است هن

ه         م ابعاد کامل اين فاجعه بزرگ، نام و نشان ه
ت،                س ي طع روشن ن ق ان در آن م گ ت اخ ب ان ج
ه                 ت اخ ن اش وز ن ن اری ه گورهای دستجمعی بسي
وز           ن وم است، ه ل مانده و آرامگاه قربانيان نامع

دهی     ناگفته ان های زيادی درباره چگونگی سازم
اک وجود دارد                 ن ايت دهشت ن ن ج . و اجرای اي

اری از طراحان،                  وز بسي ن ا، ه ه گذشته از اين
های     آمران و عامالن اين کشتار وسيع، در رده  

د و                         ارن م مصدر ک از ه ی، ب ت لف حکوم مخت
د     های ديگری را نيز مرتکب می         جنايت . شون

ی              م، در پ ر رژي ب اينان با حمايت و هدايت ره
ژاد،      -سرکارآمدن دولت امنيتی نظامی احمدی ن

ايت و               ن کاب ج رای ارت م ب ری ه ازت دست ب
ن   اينان حتی به رذيالنه.  اند سرکوبگری يافته تري

واده           ها می شيوه ان ه از حضور خ های     کوشند ک
بازماندگان بر خاک عزيزانشان جلوگيری کرده 
م، را                ايت رژي ن و خاوران، اين سند آشکار ج

 .نيز تخريب کنند
ن        م، اي اما بر خالف تصورات گردانندگان رژي

د شد      جنايات هيچ گاه از خاطره . ها محو نخواه
دام  ی                 بذرهايی که اين اع ار هست ث ا ن ان، ب شدگ

ن                 رخاک اي ت، ب دال خويش در راه آزادی و ع
. اند، سرانجام بارور خواهد شد    سرزمين پاشيده

ان،         خواه ه آزادي م بازماندگان و ياران آنان و ه
ورد           روشن شدن حقايق و اجرای عدالت در م
ات و                           اي ن ر ج گ زرگ و دي ت ب اي ن ن ج اي

ه    سرکوبگری ت های حکومت اسالمی را پی گرف
د  .  و از پای نخواهند نشست همان طور که برآم

ردم           ه م ان خواه اخير جنبش دمکراتيک و آزادي
ه رغم         های گذشته نيز گواهی می در ماه د، ب ده

ه و      همه فشارها و صدمات، مبارزات حق ان طلب
وده     ه ت ان واه خ ال             آزادي ک ردم، در اش ای م ه

افت     ا         .  گوناگون ادامه خواهد ي ارزات ب ب ن م اي
اه و                          ي ميت س ن حاک ن اي گي ن برچيدن بساط ن
ی          ن ت ب استقرار نظامی الئيک ودموکراتيک و م
ه         ت ن رش بر عدالت اجتماعی، نقطه پايانی بر اي

 .طوالنی ستمگری و جنايت خواهد نهاد
ان                  ي دان ار زن ت گرد کش ال ن س ي در بيست و يکم
سياسی، ياد و نام اين جانباختگان راه آزادی و       

با اعالم .  داريم عدالت را باری ديگر گرامی می
واده      ان ا خ های داغدار،        همدردی و همبستگی ب

ادران               دران وم ران، پ س م دان، ه رزن ف
گان           ١٣٦٧شدگان سال  اعدام اخت ب ان و ديگر ج

ان           اين راه، از تالش مر آن ها و پيکارهای مست
های جنايات رژيم اسالمی   برای پيگيری پرونده

ايت                  امال حم ت، ک دال حقق ع و دادخواهی و ت
ی                  .  کنيم می ی جدائ ر، جزئ ن مسي تالش در اي

رای آزادی و                     ردم ب ارزات م ب ر از م ذي اپ ن
ه      استقرار دمکراسی و عدالت در ايران است ک

  .ما نيز به سهم خود برای آن ميکوشيم
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ه   جه           افشای شم ايت           ای از شکن ن ا و ج های     ه
ده              ورد ع ی در م الم ت اس وم ک ای از        ح

ت ازداش ق          ب رات ح اه ظ ان ت دگ ه و        ش ان ب ل ط
ر، داغ                      اه های اخي ردم در م ه م ان آزاديخواه
ان را          خواه ه آزادي دردمندان، بازماندگان و هم

من حساسيت و          .  تازه کرده است هر روز به ي
اسی و       پيگيری خانواده ها، نهادهای مدنی و سي

ه  ان ه             رس وش ل، گ ق ت ای مس ر از           ه گ ای دي
گران در       ها و تبهکاری وحشيگری ت های حکوم

ا                     زندان هريزک ت ان و آشکار، از ک ه ن های پ
ی      ال م رم ن، ب ود   اوي رخی از        .  ش ه ب ان ک ن چ

ه              ر ب زي اگ ز ن ي عناصر و وابستگان حکومتی ن
 .شوند اذعان به بخشی از اين اتفاقات می

ايت ن ده و                   ج اش ش ر ف ام اخي ه در اي ی ک اي ه
ه       شوند، در واقع، آخرين نمونه می ان ا     ها و نش ه

ه              ام ارن ه ک از رشته جنايات دهشتناکی است ک
ات شوم                       م، در طول حي اک ی ح ذهب استبداد م

ه است                   ساله سی ت ه ساخ ت اش ب م  .  اش، را ان رژي
ان اوان              جنايت پيشه جمهوری اسالمی، از هم

رده،                استقرار خويش چوبه ا ک رپ های دار را ب
ی         ها را گسترش داده، اعدام شکنجه ان اب ي های خ

ان و      های زنجيره را مرتکب شده، قتل ف ای مخال
رده، و         دهی ک ان ن    ...  معترضان را سازم در اي

ان،     دگ ان ميان، آنچه که به درستی از سوی بازم
ون                ي وزيس ر و اپ وق بش ق ع ح داف ای م اده ه ن

ی       « دموکرات و چپ،    ل ه م اجع ی          » ف ت اي ن و ج
ار              ت ده است، کش ده ش ي بزرگ عليه بشريت نام
ان سال          ابست دست جمعی زندانيان سياسی در ت

 .است ١٣٦٧
در آن تابستان خونبار، به فرمان شخص خمينی 
دارک شده، هزاران         و بر پايه طرحی از قبل ت
اع از                      ه جرم دف ه ب اسی ک ان سي تن از زنداني

اه    آرمان دادگ ي های خود        ها و عقايد خويش در ب
د و در حال                  ودن ده ب رژيم محکوم به حبس ش
ی دوره                  ا حت د و ي ودن گذراندن دوران حبس ب

های     شان سپری گشته بود، به جوخه  محکوميت
د  ان               .  مرگ سپرده شدن اي ی پ م در پ اک م ح رژي

ه، درصدد              ال گر هشت س ران حل « جنگ وي
ه و             » مسئله زندان ي ل خ ا ت  »جارو کردن    « و ي

رٍاث           زندان ي ود، و م ا ب م              ه ی ه ن ي خواران خم
ات             می ان حي ام « خواستند که در زم شان،  » ام

ايت         .  اين کار را به انجام رسانند ن ن ج طرح اي
ه        ٦٧سابقه، در تابستان  بزرگ و بی ه ب ، مرحل

د           ه ش ت ذاش را گ ه اج ه ب رحل ع      .  م ط پس از ق
ها و هرگونه ارتباط با بيرون از زندان،  مالقات

د                 ن اه سوال و جواب چ وت سات ک د از جل ع ب
، زندانيانی که » هيات مرگ« ای در برابر  دقيقه

ه    » سرموضع« بنا به تشخيص اين هيات  ت شناخ
دام       شدند، همگی به بيرحمانه می ی اع ترين شکل
عی، در        .  شدند بسياری از آنها، به صورت جم
های ناشناس به خاک سپرده شدند و خاک   مکان

ن           » خاوران« دادی از اي ع هم که جان شريف ت
ر          ا در اث ه ن جانباختگان را در برگرفته است، ت

واده            ان ری و همت خ ان            پيگي دام شدگ های اع
 .کشف و آشکار شده است

 کميته مرکزی سازمان
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که درحال حاضر قدرت را در اختيار داشته و            

های ديگر تقسيم      خواهد که آن را با جناح           نمی
کند و در نتيجه حاضر نيست حتی يک قدم به               

ای به سرکوب در              تهديد خامنه   . عقب نشيند   
خرداد نشان داد که اين جناح راه          ٢٩سخنرانی  

 .سرکوب و تشديد خفقان را برگزيده است
تير شورای نگهبان، در گزارش         ٨در شامگاه    

بعضا تخلفات      « خود، ضمن اشاره به                        
مختصری که وقوع آن در اغلب انتخابات                     

است، اين تخلفات را غير قابل اعتنا              »مشهود
دانسته و ضمن وارد ندانستن شکايات و                          
اعتراضات مردم و کانديداها، صحت نتايج                  
انتخابات دهمين دور را مورد تائيد قرار داد و            
رسما محمود احمدی نژاد را به عنوان رئيس              

 .جمهور کشور اعالم نمود
بدنبال اعالم نظر شورای نگهبان، موسوی و             
کروبی نيز، از خواست ابطال انتخابات و                      
تجديد آن دست برداشته ولی اعالم کردند که از         
نظر آنان نتيجه اين انتخابات قابل قبول نيست و         

خواست . احمدی نژاد مشروعيت سياسی ندارد       
عمال موضوعيت خود را           »ابطال انتخابات  «

از دست داد، اما از آنجا که ريشه اين جنبش                  
وسيع، نه در اين انتخابات، که در نارضايتی               
گسترده مردم از سی سال حکومت جهل و                     
خرافه و فساد و سرکوب جمهوری اسالمی                  
نهفته است، طبعا مبارزه مردم برای تحقق                    

. خواستهای دمکراتيک متوقف نخواهد شد                  
طلبانه و آزاديخواهانه مردم ايران             جنبش حق  

يک مرحله مهم را پشت سرگذارده و وارد                    
 .شود مرحله نوينی در مبارزه با رژيم می

ای، سرکوب شديد              های خامنه         موضعگيری
ها، درعمل    معترضين ومقاومت مردم درخيابان    

مشروعيت حکومت اسالمی را به شدت زير              
سوال برده و همزمان بر بحران درونی نظام              
افزوده، تا آنجا که برخی از رجال بلند مرتبه               

ها در حاشيه حکومت        مذهبی، که در اين سال       
زيستند، به صحنه آمده و بر خطراتی که                   می

ادامه بحران، نظام را تهديد خواهد کرد،                         
فشردند و هر دو جناح را دعوت به يافتن                 پای

راهی برای خاتمه دادن به اين وضعيت و حفظ          
سخنان رفسنجانی که نشان از جدا       . نظام کردند 

ای داشت و پاسخ          کردن صف خود از خامنه         
ای به اين سخنان، که همچنان تاکيدی بود           خامنه

بر مواضع تاکنونی اين جناح، نشان از عمق               
 .بحران قدرت در باالترين ارکان رژيم دارد

ويژگی اين دوره جديد در اين است که اکنون               
مردم مستقيما در مقابل يک حکومت                                 
ديکتاتوری که تنها با تکيه بر ابزار سرکوب،             

کند تا حکومت خود را حفظ کند،                   تالش می  
سپاه در درون        -ای    جناح خامنه   . قرار دارند   

ضمن ( حکومت اسالمی نيز در اقليت قراردارد    
هايی از اختالف در        آن که از هم اکنون نشانه         

و برخی از       ) شود    درون اين جناح ديده می            
همراهان ديروزی، به حمايت از معترضان                

 .اند برخاسته
 . مردم در مقابل يک حکومت مستبد قرار دارند

ه                جرب می و ت ات تجربه هشت ساله حکومت خ
ن             ١٣٨٨خرداد    ٢٢انتخابات  ه اي نشان داد ک

ود  گرچه   .  رژيم اصالح پذير نيست و نخواهد ب
رای حفظ                     چاره ه ب ی ک جوئی از طرف کسان

م دست        "  نظام"  اک اح ح زده    به نقد سياستهای جن
د طرح                       که شاه ل يست ب فی ن ت ن اند، نه تنها م

د         راه ه تالش دارن کارهائی بوده وخواهيم بود ک
ه را       وادگی   " همچنان مسئل ان د و        "  خ اه دارن گ ن

ن           دي دراين ميان از موج اعتراضات مردمی ب
قصد استفاده نمايند، اما از طرف ديگر هرگونه 

ه    عقب ن ام ه        -ای   نشينی ازجانب جناح خ اه، ب پ س
معنی زيرسئوال بردن تمامی نظام قلمداد شده و 
د                         ون نشان دادن ن اک ه ت ه ک گون ان م جه ه درنتي

 .اند سرکوب هرچه بيشترمردم را رويه کرده
ی  بر اين واقعيت نمی ه هر               توان ب ود ک وجه ب ت

زوده   يک روز که به عمر اين اختالف درباال اف
شود، بحران رابطه حکومت ومردم عميقترشده  

ر     و پايه های نظام اسالمی در جامعه ضعيف    ت
ای نيست که مورد توجه دو     اين مسئله.  شود می

د        اش ب وا ن رف دع ه         .  ط وع م ج وی و م وس م
ه        د ک معترضين به جناح حاکم، دائما تاکيد دارن
اعتراضات آنها درچارچوب قانون اساسی ودر   
درون نظام است و اتفاقا برای حفظ نظام است     

د     که آنها نمی دن ن ب . توانند چشم بر اين وضعيت ب
راضات،       حضور مردم در خيابانها و ادامه اعت
به مقاومت بيشتر جناح معترضين کمک خواهد 
م    راه کرد و زمينه چانه زنی در باال را بيشتر ف
ه            د ک ا دقت دارن خواهد آورد، ضمن آن که آنه
ا                 ه رل آن ت ن ل ک اب حدوده ق اين اعتراضات از م
رای   خارج نشود و به نقطه غير قابل بازگشت ب

ای دو            .  رژيم نرسد الشه ا و ت مستقل از ادعاه
اال،               درت در ب ارزه ق ب طرف، طوالنی شدن م
ردم در جهت                    رای م ی است ب اسب فرصت من
گسترش اعتراضات و مهمتر از آن سازماندهی 

ا     .  مستقل خود م ب فرصتی که مردم به طور مسل
ه            ي ل ارزات خود ع ب استفاده مناسب از آن، به م

 .بخشند حکومت دينی استمرارمی
ه                 ی ک ات ب ال ط امروزه اين فرصت، در طرح م
ا              راه ب م ا است ه ودت ناظر بر مقابله با دولت ک
ن      اخت ن نافرمانی مدنی و از جمله به رسميت نش

ور  "  ه يس جم ا،        " رئ ه وب ع سرک ي ، افشای وس
خواست آزادی زندانيان سياسی، دفاع از آزادی 

خود را نشان داده و در       ...  بيان و اجتماعات و
ه          آينده می م ه صورت ه تواند به مطالباتی که ب
رد،               جانبه ي ه گ ان م را نش تر، کل ارگانهای رژي

 .فرارويد
ريت             ث ه اک ر ب شت دراين روند، جامعه هرچه بي
. مردم واقليت حکومت اسالمی تقسيم خواهد شد

ا   اقليتی که با تکيه بر سرنيزه تالش می کند که ب
ی    ت حفظ قدرت، از مواهب آن بهره برد و اکثري
ا معضالت                  ه ب د روزان اي زه ب ي ر سرن ه زي ک

ت،      .  زندگی دست و پنجه نرم کند ري ث اما اين اک
ا درس      آموزی     يک توده خاموش نيست، بلکه ب

ات        » ابطال « از جنبش اعتراضی برای  اب خ ت ان
رداد       ٢٢ ات و              ١٣٨٨خ راض ت ه اع و ادام

نظير خود در مقابل سرکوب، گامی   مقاومت بی
 .بلند در مبارزه با رژيم برداشته است

دايت        اقليت حاکم، متمرکز و سازمان يافته و ه
ع خود               اف ن ه، از م ع شده در مقابل اکثريت جام

بش      .  دفاع خواهد کرد درمقابل، اما، ويژگی جن
ده آن                    ودن عم ردم، خودجوش ب راضی م اعت

ت  دون             .  اس داری ب اي ش پ ب ن چ ج ي ی ه ول
سازمانيابی و هماهنگی بين اجزای مختلف آن،    

د آورد           خواه دست ن يت ب ق وف روی    .  م ي چ ن ي ه
ه،                          ع ريت جام ث و اک سجم، ول ن ام ده و ن ن پراک

برای مبارزه .  نميتواند منشاء تغييروتحولی باشد
ی،       اب ي ان با حکومت ديکتاتوری به تشکل، سازم

از است              ي يک ن ت اک ا  .  برنامه و استراتژی و ت ب
ارزه، همچون              ب اگون م ون استفاده از اشکال گ

ی،             ف ات صن صاب ت ی، اع دن ی م ان رم اف ، ... ن
ارزه      ب مطالبات دمکراتيک مردم طرح شده و م
بش را                رار جن م برای تحقق آنها، ادامه و است

 .تضمين خواهد کرد
مهر خود را     » ابطال انتخابات« جنبش عمومی 

ل              بر جنبش ب ه از ق اعی، ک م های گوناگون اجت
کاری    نيز وجود داشتند، زده و تاثير غيرقابل ان

بش             ن جن داری اي اي د         بر گسترش و پ ا خواه ه
 .داشت

ن              اکنون بايد جنبش ا اي ام ب گ ی هم های مطالبات
ا                  ارزه ب ب ارزار م ه ک ام، ب جنبش اعتراضی ع

ی چون،        .  رژيم نيرو بخشند ات ب ال هر جنبش مط
ا، خواست        زده اعتراض به عدم پرداخت دستم
ط       ود شرائ افزايش دستمزدها، مبارزه برای بهب
ره،         ان و غي کار در کارخانه، مدرسه، بيمارست

تواند  می...  مبارزات دانشجوئی، زنان، معلمان،
رخوردار            بش ب ن جن به سرعت از پشتيبانی اي
راضی                  ز در هر خيزش اعت ي شده و متقابال ن

بش    مرکز                     عام، اين جن ت ه و م ت اف ي ان ا سازم ه
د  می بش   .  توانند در درون آن فعال شون های     جن

م و                ا ه راضی ب مطالباتی همراه با جنبش اعت
همراه با هم آتش مبارزه با حکومت اسالمی را   

 .سازند روشن نگهداشته و شعله ور می
بش                 ی جن اب ي ان های     در کنار گسترش و سازم

ها نيز از    مردم، مسئله هدايت سياسی اين جنبش
در حال حاضر     .  اهميت بسيار برخوردار است

جنبش اعتراضی فاقد رهبری سياسی مستقل از   
ون دمکرات و          .  های رژيم است جناح وزيسي اپ

الزم .  برد آزاديخواه نيز در پراکندگی به سر می
ه               خواه ک است تا اپوزيسيون دمکرات و آزادي
ن از                ی دي دائ ی، ج راس ک رار دم ق ت رای اس ب

ارزه می                  ب ردم م هور م د،       حکومت و جم ن ن ک
ه يک                 تالش ان دادن ب رای سام های خود را ب

دان    ن جبهه سياسی دمکراتيک و آزاديخواه دو چ
 .کنند

همکاری و اتحاد همه نيروهای دموکرات، چپ 
اعی و             خواه، فعاالن جنبش  و آزادی م های اجت

ه     مدنی، شخصيت ها، جريانات و احزاب ملی ک
يک و           رات وک در راه استقرار يک جمهوری دم
الئيک متکی بر اراده مردم به جای جمهوری      

خی و              اسالمی تالش می اري ی ت د، ضرورت کنن
ر است     ن               .  انکارناپذي ه اي ی ب اسخگوئ رای پ ب

ه                       ا را ب روه ي ن ن ه اي م ا دست ه ضرورت، م
 .فشاريم گرمی می

 

 کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ٢٠٠٩ژوئيه  ٢٧ - ١٣٨٨پنجم مردادماه 



 ۵صفحـه    ١۳٨٨شهريور    ١٦٢اتحـاد کـار      

، متفکر  )Max Weber(ماکس وبر    هر چند    
در شهر مونيخ         ١٩٢٠ژوئن      ١۴آلمانی در      

ميالدی   ٢٠٠٩اوت    ٢۵درگذشته است، امروز    
در دادگاه  )  ١٣٨٨برابر با سوم شهريور ماه          (

. انقالب اسالمی تهران، بر صندلی اتهام نشست      
البته ايشان اولين متفکر غربی نيستند که در                 
دادگاه های کشور ما به محاکمه کشيده می                     

از کارل مارکس و همفکران و پيروانش         .  شود
در قرن نوزدهم و بيستم که بگذريم، همواره                
در دادگاه های نظامی سابق و در دادگاه های               
انقالب الحق به جرم انقالب و ارتداد هزار بار          
محکوم شده اند، اخيرا و بعد از کشفيات                           
کارشناسان دستگاه واليت در زمينه مقابله با               

بارها    »انقالب مخملی  «و      »براندازی نرم  «
هابرماس و ده ها متفکر ديگر هم در کرسی                 

دليل احضار ماکس وبر به           .  اتهام نشسته اند     
دادگاه، بازداشت سعيد حجاريان به جرم                         
اعتراضات به تقلب انتخاباتی اخير و به اتهام              

البته سعيد حجاريان   .  است...  ايجاد اغتشاش و     
هم معلول است و ناتوان از راه رفتن، هم به                  

سربازان با نام و نشان          »نافرجام«دليل ترور    
. مدافع واليت، حتی دارای لکنت زبان است               

ماکس وبر از جمله کسانی است که با نوشته                 
هايش باعث اغوای ايشان و گمراهی در                         

علت احضار  .  ايران شده است    »علوم سياسی «
سال و چند ماه        ٨٩شخص ماکس وبر بعد از         

 از درگذشت آن مرحوم مغفور، در متنی که از 

 :چون  «
جمهوری اسالمی ايران ، نظامی مابعد            )  اوال

انقالبی است آه مردمی رشيد دارد تحت تربيت      
به خوبی به حقوق خود            )  ره(حضرت امام      

 .واقفند
نظام ما دارای قانون اساسی مدونی است         )  ثانيا

آه در آن حق حاآميت ملی به رسميت شناخته            
شده و مسئوالن آن بطور مستقيم يا غير مستقيم          
از سوی مردم انتخاب می شوند لذا مردم ما                  

 .شهروندند نه رعيت
حكومت در ايران موروثی نيست و از              )  ثالثا

طريق خون منتقل نمی شود بلكه خبرگان                       
مبعوث مردم هستند آه در هر زمان اعلم اعدل          
و اشجع مجتهدين را آه مدير و مدبر و آگاه به             

 .مسائل زمان است انتخاب می آنند
مذهب غالب مردم ايران تشيع است و             )  رابعا

نظام واليت فقيه مشروعيت خود را از ناحيه               
می گيرد و بدين لحاظ       )  عج(مقدسه امام زمان     

حكم ولی فقيه شعبه ای از واليت رسول اآرم              
 .می باشد) ص(

بنابر اين مالحضه می شود آه نظريات                           
ماآسوبر در ايران آنونی هيچ آاربردی ندارد           
و من از سر غفلت بدون نگاه انتقادی به اين                  
نظرات آن ها را به شرايط آشورمان تعمين                 

 )همان جا( ».دادم
می کنيم حکومت های         »مالحضه«چناک که    

ماقبل «مورد نظر آقای وبر، بنا به علل فوق،             
 »هيچ قانونی بر آن ها حاکم             «بوده      »مدرن

 »راس آن ها     «در      »حکام مستبد  «نبوده و      
مردم به عنوان رعايا از      «جلوس می نمودند و      

برخالف .  »کليه حقوق شهروندی محروم بودند     
نظامی «نظر اقای وبر، جمهوری اسالمی                   

 6صفحه  ، »مابعد انقالبی است

 

 مسعود فتحی
 »دادگاه بلخ«ماكس وبر در  

اين نظام از هيچ تالشی کوتاهی نکردند وامروز بر           
محکوم .  اند  نشسته"  اقدام عليه نظام   "صندلی اتهام 

کردن اين افراد به اقدام عليه نظام، به روشنی                      
بيانگر آن است که در نظام جمهوری اسالمی جائی          

حکومت .  برای اصالحات و اصالح طلبی نيست              
جمهوری اسالمی چهره واقعی خود را به نمايش              
گذارده و در قامت يک حکومت ديکتاتوری خشن و         
سرکوبگر، که از هيچ اقدامی برای حفظ قدرت،                  

 .فروگذار نخواهد کرد، ظاهر شده است
اند و    درمقابل اين حکومت اما مردم از پای ننشسته        

جنبش اعتراضی هر روز با يافتن راهکارهای جديد        
 .خيزد به مقابله با اين حکومت ديکتاتوری بر می

کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،                
نمايشی را محکوم کرده و        "  دادگاه"برگزاری اين    

خواستار آزادی بی قيد وشرط تمامی متهمين و                   
شدگان جنبش اعتراضی مردم و همه                      بازداشت

 .زندانيان سياسی است
 

خواه    ما از همه نيروهای چپ ،مترقی و آزادی                   
کنيم تا در همکاری با يکديگر، با تمام                دعوت می 

های نمايشی، اعتراض کرده      "دادگاه"توان به اين      
های    ها، افکار عمومی، سازمان           و توجه رسانه     

المللی و دولت ها در سراسر دنيا را             غيردولتی بين 
به اين محاکمات نمايشی جلب کرده و مبارزه برای           
آزادی زندانيان سياسی را هرچه بيشتر گسترش               

 .دهيم
 

 کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ٢٠٠٩اوت  ٢ - ١٣٨٨مرداد  ١١

اند که تا روز       وکالی متهمين نيز اعالم کرده      .  است
دادگاه موفق به مالقات با موکلين خود نشده و از                

 .اطالع هستند محتوی پرونده آنها بی
در اين دادگاه فقط رسانه های نزديک به دولت و                

و از   .  امنيتی حضور داشتند       –نهادهای قضايی      
. حضور خبرنگاران مستقل جلوگيری شده بود                   

خبرگزاری امنيتی فارس اعالم کرده است که برخی         
از متهمان اگر به محاربه متهم شوند به اشد                          

 .مجازات محکوم خواهند شد
اين بار اول نيست که حکومت جمهوری اسالمی                

اقدام "کند و به اتهام         ی را برپا می     "دادگاه"چنين  
مخالفين را به پای ميز                    "  عليه امنيت ملی         

ها است    مردم ايران سال  .  کشد  دادگاههای خود می    بی
اعترافات "دادگاهها آشنا هستند و نه                 با اين بی     
را باور دارند و نه نمايش قضايی رژيم              "  متهمين

ی     اما حکومت اسالمی مدام اين مضحکه                  .  را
کند چرا که هر روز بيش از              قضائی را تکرار می     

روز پيش، ناگزير است تا با تکيه بر زور سرنيزه              
دادگاههای خود، مبارزه مردم برای آزادی،               و بی  

استقالل و جمهوری دموکراتيک والئيک را                          
 .سرکوب کند

آنچه در اين سری محاکمات قابل توجه است،                        
های سرشناس اصالح طلب در بين               حضور چهره  
 کسانی که سالها برای قوام وپايداری . متهمين است

شدگان جنبش          محاکمه ی گروهی از بازداشت                
مرداد در        ١٠از روز شنبه              »ابطال انتخابات   «

بيدادگاه حکومت اسالمی به رياست صلواتی رئيس        
در بين    .  دادگاه انقالب اسالمی آغاز شده است                

 ١٠٠متهمين حاضر در جلسه دادگاه که نزديک به          
های سرشناس اصالح طلبان               نفر بودند، چهره       

زاده،       همچون بهزاد نبوی، ميردامادی، امين                    
عطريانفر، محمدعلی ابطحی، صفايی فراهانی،                 

 .خوردند به چشم می... زاده و رمضان
شود که بخشی از      اين دادگاه در شرائطی برگزار می     

متمهمين از حق داشتن وکيل محروم بوده و وکالی          
اطالع   ديگر متهمين، يا از زمان برگزاری دادگاه بی        

بوده و يا از حضور آنها در دادگاه جلوگيری                           
بر طبق اخبار رسيده در دوران بازداشت،             .  کردند

برای اعتراف گيری و انجام مصاحبه های                               
، »تواب سازی    «تلويزيونی و اجرای پروژه                    

 .متهمين شديدا تحت شکنجه و فشار قرار داشتند
در کيفرخواست دادستانی تهران که در اين بيدادگاه         

اقدام "به   "  متهم"قرائت شد، بازداشت شدگان،            
، تخريب اموال شخصی مردم و           "عليه امنيت ملی   

. اند  وبرهم زدن نظم عمومی شده      "  انقالب مخملی "
" اعترافات"هايی ازاين کيفرخواست براساس       بخش

متهمين تنظيم شده که، به دليل آن که اين اعترافات          
 زير شکنجه صورت گرفته، فاقد موضوعيت قانونی 

 کميته مرکزی سازمان
 

 شدگان جنبش اعتراضي مردم را محكوم ميكنيم نمايشي بازداشت” دادگاه“برگزاري 

سعيد «به نام                 »بازجوی عزيز     «طرف      
 »سعيد شريعتی  «ديکته و توسط            »حجاريان

انقالب اسالمی ايران      »دادگاه بلخ «امروز در    
ماحصل آن  .  قرائت گرديد، شرح داده شده است     
 .در چند نکته جمع بندی شده است

 :ماجرای آقای وبر از اين قرار است که
ماآس وبر تجربيات خود را عمدتا از                           «

امپراطوری عثمانی ، امپراطوری چين و امپرا       
طوری مغول های هندگرفته بود ويك نظريه               
عمومی بنام پاتريمونياليزم يا سلطانيزم وضع            
آرده بود وجه مشترك اين آشورهای منطبق              

 .بر اين نظريه به شرح زير بود
اين آشورها بصورت امپراطوری                  )  اوال

 .وسلسله های خاندانی بودند
اين امپراطوری ها ماقبل مدرن بوده و              )  ثانيا

هيچ قانونی حاآم بر آنها نبود ودر راس آنها                 
 .حكام خود آامه جلوس آرده بودند

حكومت در اين آشورها از راه خون و              )  ثالثا
وراثت مستقر می شد و به استالح نظام های                

 .موروثی بودند
مردم بعنوان رعايا از آليه حقوق                     )  رابعا

شهروندی محروم بودند و همراه زمين خريد              
 ».وفروش می شدند

با «:  نظريات ماکس وبر   :  اگر جمع بندی کنيم     
اين اوصاف انطباق نظريه ماآس وبر ، بر                   

بی ربط    .  شرايط آنونی ايران آامال نابجا               
 )همانجا(  »است



 ١٦٢اتحـاد کـار      ٦صفحـه     ١۳٨٨شهريور    

، روز تاريخی        ١٣٨٨مرداد        ١۴در روز        
صدور فرمان مشروطيت، احمدی نژاد در                   
مجلس شورای اسالمی حاضر شد و عليرغم               

خرداد، پنجاه روز پيش از         ٢٣آن که از روز       
آن، بزرگترين جنبش اعتراضی طول حيات               
حکومت اسالمی، در اعتراض به اعالم رسمی        

احمدی "  پيروزی"نتيجه انتخابات و مخالفت با        
های تهران و شهرهای بزرگ          نژاد در خيابان   

ايران ادامه داشت، با انجام مراسم تحليف،                    
برای بار دوم رسما رئيس جمهور حکومت                  

 .اسالمی شد
، زمانی که مردم به      ١٣٨٨خرداد    ٢٢در روز   

رفتند، بسياری بر اين       های رای می    سوی حوزه 
اميد بودند که با شرکت در انتخابات جمهوری            

اصالح "اسالمی و دادن رای به دو کانديدای               
، ضمن جلوگيری از بازگشت احمدی                "طلب

نژاد به قدرت، با انتخاب يکی از اين دو نفر،               
اين .  تغييری در وضعيت جامعه بوجود آورند         

اميد و آرزو چند ساعتی بيشتر طول نکشيد و              
با اعالم نتايج انتخابات و پيروزی احمدی نژاد،        
همه در بهت و حيرت فرورفته و سپس خشم و           

 .عصيان جای آن را گرفت
احساس بازی خوردگی و به هيچ گرفته شدن               

مردم به  .  آراءشان، همه را خشمگين کرده بود       
" اصالح طلب "ها ريختند، دو کانديدای          خيابان

هم جانی تازه يافته و علم مخالفت با اين نتيجه              
اعتراض مردم و مخالفت و            .  را بلند کردند     

مقاومت دو کانديدا، به جنبش اعتراضی                         
ای فرا روئيد که با افت و خيزهايی تا                گسترده

 .کنون ادامه داشته است
شعارهای مردم در روزهای اول ناظر بر                     

رای منو پس   «تغييری در نتيجه انتخابات بود،       
رای «،  »موسوی، رای منو پس بگير      «،  »بده

تماما در    »ابطال انتخابات «و نهايتا      »من کو؟ 
در .  چارچوب بازگشت پروسه انتخابات بود           

ای  روزهای بعد و با ادامه مقاومت جناح خامنه        
سپاه در مقابل جنبش اعتراضی مردم، شعارها       -

و   »مرگ بر ديکتاتور   «شعار  .  تر شد   راديکال
آغاز راهی بود که               »ای    مرگ بر خامنه      «
شد، که از        بايست به شعارهايی منتهی می           می

استقالل، «شعار  .  کرد  خط قرمز نظام عبور می    
، که در روز چهلم         »آزادی، جمهوری ايرانی    

شهدای جنبش اعتراضی از سوی بخشی از                 
تظاهر کنندگان سرداده شد، روند منطقی رشد            

خواهد و          مبارزه اعتراضی است که نمی                 
تواند در محدوده خط قرمزهای نظام باقی             نمی
 .بماند

شرکت گسترده مردم در انتخابات، که از سوی         
های رژيم و بخشی از اپوزيسيون تبليغ                 جناح
توان   شد، برپايه اين توهم قرار داشت که می          می

 با استفاده از ابزار قانونی درجمهوری اسالمی، 

استفاده از  .  تحوالتی را در اين رژيم ايجاد کرد       
انتخابات، که کليت حکومت بر شرکت گسترده         

ای برای      مردم در آن پافشاری داشت، وسيله           
رها شدن از حکومت نااليق و سراپا فاسد                      

احتمال جايگزين  .  شد  احمدی نژاد ارزيابی می     
کردن دولت احمدی نژاد با دولتی متشکل از                
اصالح طلبان حکومتی، به اين اميد که اينان               
اين بار بتوانند مصدر کارهايی برای کاهش                

اجتماعی در ايران شوند         -بحرانهای اقتصادی  
و سروسامانی به اوضاع بدهند، آرزويی بود              
که ميليونها مردم ناراضی از اين رژيم را به               

 .های رای برد پای صندوق
تقلب در انتخابات و دستکاری در آراء و                        

های   بيرون کشيدن نام احمدی نژاد از صندوق          
سپاه،   –ای    رای، نشان داد که جناح حاکم خامنه      

. قصد ندارد که از موقعيت خود عقب نشيند                 
ای از انتخاب احمدی نژاد،            تائيد سريع خامنه    

خرداد   ٢٩سخنرانی وی در خطبه نماز جمعه          
و تشديد سرکوب و همزمان عدم پذيرش تقلب             
وحواله دادن معترضين به شمارش ده درصدی        

سپاه عزم    -ای    از آراء نشان داد که جناح خامنه      
خود را جزم کرده تا راهی را که آغاز کرده تا            

مردم نيز در خيابان ها نشان       .  به آخر به پيمايد    
دادند که قصد ندارند به سادگی در مقابل                          

ها    ای عقب نشينند و به خانه              تهديدهای خامنه  
 .جنبش اعتراضی ابعاد ميليونی يافت. برگردند

های   سپاه، تمام جناح  -بين مردم و جناح خامنهای 
رقيب درون حکومتی و در راس آنها موسوی،         
کروبی، رفسنجانی، اصالح طلبان، کارگزاران      
و ديگر معترضين به نتيجه انتخابات قرار                     

خواستند، بنا به        اينان از يک سو نمی         .  دارند
ماهيتشان، از محدوده نظام عبور کرده و کليت          

از .  نظام جمهوری اسالمی را به خطر اندازند         
سوی ديگر دراين جنگ قدرت، حريف شمشير        
را از رو بسته و عزم خود را جزم کرده است              
که به بازی تقسيم قدرت پايان بخشد و همه                     

اين به معنی    .  ارکان قدرت را از آن خود کند          
. های درونی حکومت بود     پايان کار ديگر جناح   

ساختند و ريزه      سپاه می    –ای     يا بايد با خامنه     
شدند و يا بايد از دايره         خوار خان ولی فقيه می     

قدرت به بيرون پرتاب شده و گوشه عزلت                   
مبارزه برای بقای در قدرت برای         .  گزيدند  می

آنها بسيار ظريف بود و استفاده از اعتراضات           
مردم برای چانه زنی در باال به مراتب                             

 .ظريفتر
موسوی و کروبی و معترضين راه ميانه را                  

ادامه اعتراض به نتيجه انتخابات در       :  برگزيدند
اين راه اما    .  چارچوب قانون جمهوری اسالمی    

پاشنه آشيل اين   .  های خودش را دارد      محدوديت
تاکتيک، مبارزه قانونی در چارچوب قوانين               

 7صفحه  . حکومت با جناح ولی فقيه است

 احمد آزاد
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، حکومت در        »دارای قانون اساسی است           «
هر چند در    .  »موروثی نيست )به استالح (ايران  

حکم ولی فقيه شعبه       «همين نظام مابعد انقالبی      
اما   »می باشد )  ص(ای از واليت رسول اکرم         

. برخوردارند  »کليه حقوق شهروندی  «مردم از   
و اگر آموزه های همين آقای وبر نبودند و آقای            

شرائط کشورمان     «حجاريان آن ها را به                      
نمی داد، چه بسا در روز انتخابات،                   »تعمين

کسی به فکر اعتراض نمی افتاد و همه بعد از               
احمدی نژاد با        »دشمن شکن  «اعالم پيروزی     

ميليون رای، دچار بهت و حيرت نمی                        ٢۴
شدند، به خصوص آن چهل ميليون رای دهنده              
ای که پای صندوق های رای رفته بودند، و                    

حكم ولی فقيه شعبه ای از واليت رسول اآرم            «
نافذ می افتاد و ميليون ها نفر از مردم               »)ص(

گمراه نمی شدند و شيرينی اين پيروزی را تلخ             
نکرده، و به دنبال رای شان به خيابان ها نمی                

اگر قرار است نظرات          «از اين رو،          .  آمدند
امثال پارسونز ، ماآس وبر يا هابرماس آثاري            
از خود به جا بگذارد آه در حوادث اخير ديديم             
آه هم امنيت ملي را به خطر انداخت و هم در                
ارآان توسعه اقتصادي تزلزل ايجاد نمود قطعا           
بايد تجديد نظري در راه طي شده انجام دهيم و              

 ».نقاط اعوجاج وانحراف را شناسايي آنيم
الزم مي دانم التزام عملي خود         «عالوه براين،    

را به قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم                     
رهبري اعالم آرده و اگر از سر تقصير يا                      
قصور به ارآان نظام جسارتي روا داشته ام،                

و بار ديگر از مّلت بزرگ ايران       .  حالليت بطلبم 
آه اين انحرافات واشتباهات موجب وارد آمدن            
خسارات بزرگي به آنان گرديد، بخواهم آه همه         

و نيز      ».ي ما را به بزرگواري خود ببخشند              
توصيه برادرانه به آقای وبر هم اين است که تا             
دير نشده است، در دارفانی، استغفار نموده، اگر        

نظام مابعد   «قصد اشاعه نظر در ايران تحت              
مذهب غالب مردم     «دارند، بدانند که          »انقالبی

ايران تشيع است و نظام واليت فقيه مشروعيت           
می )  عج(خود را از ناحيه مقدسه امام زمان                

گيرد و بدين لحاظ حكم ولی فقيه شعبه ای از                   
و هم چون     ».می باشد )  ص(واليت رسول اآرم  

التزام عملي خود   «بنده مغفول، سعيد حجاريان،      
را به قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم                     
رهبري اعالم آرده و اگر از سر تقصير يا                      

است »قصور به ارآان نظام جسارتي روا داشته       
و ديگر افکارش را به همه نظام        .  حالليت بطلبد 

 .* والسالم، نامه تمام. ندهد »تعمين«ها 
 
برای حفظ امانت، در انشای                  :  بعدالتحرير*

نويسنده اعترافنامه سعيد حجاريان دستی برده             
بخصوص در اصالت اين اعتراف همين            .  نشد

بس که اصطالح را با س و ت و نه ص و ط،                  
 »نعمين«مالحظه را با ض و نه ظ و تعميم را              

 .مرقوم فرموده اند



 ٧صفحـه    ١۳٨٨شهريور    ١٦٢اتحـاد کـار      

پس به اين نتيجه رسيدند و خواهند رسيد که،                
جائی و در        .  بايد از اين محدوده گذرکنند              

ای از تظاهرات، مردم از تالش برای                  گوشه
رفرم در رژيم به تغيير رژيم رسيدند و                             

" جمهوری ايرانی  "را با     "  جمهوری اسالمی  "
 .عوض کردند

اين شعار هنوز عمومی و همگانی نيست، اما             
چنان قوی بود که بالفاصله، موسوی              پيام آن     

خطر را حس کرد و متوجه شد، که جنبش                      
مورد "  سبز"اعتراضی درحال عبور از جنبش       

عالقه او و ديگر معترضين درون حکومتی                
بالفاصله واکنش نشان داد و اعالم کرد           .  است
خواسته مردم دفاع از جمهوريت نظام در       «:  که

کنار اسالميت آن است و شعار جمهوری                       
اسالمی نه يک کلمه کم نه يک کلمه زياد در                 
بيان اين جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردی             

تواند همچنان به تالش خود        موسوی می   ».دارد
برای محدود کردن مبارزه مردم در چارچوب           

بيش از اين نيز از وی                   .  نظام ادامه دهد       
"رود      انتظاری نمی      ای که از            "موسوی. 

چارچوب نظام عبور کند و بپذيرد که حکومت          
بايد از دين جدا شده و دمکراسی عرفی در                    
کادر يک جمهوری سکوالر در ايران مستقر             

 .نيست" موسوی"شود، ديگر 
. اما اين شعار نيز اتفاقی داده نشده است                          

ها است که مضمون اين شعار           اپوزيسيون سال 
کند، مخالفت با حکومت دينی و              را طرح می    

مردم نيز   .  تبليغ لزوم جدائی دين از حکومت          
در .  اتفاقی اين شعار را در خيابان سر ندادند             

جمهوری اسالمی مردم، واليت          ِ"اسالم"کلمه   
فقيه، شورای نگهبان، دخالتهای مذهب در تمام         
شئونات زندگی، حذف حداقلهای حقوق انسانی         

و در يک کالم تمام       "  شرع"با تکيه بر قوانين       
مصائبی که در طول سی سال حکومت اسالمی        

از "  اسالم"حذف  .  بينند  اند، را می     متحمل شده 
جمهوری اسالمی يعنی خواست از بين بردن              

 تواند تعبير خود از  موسوی می. همه اين مسائل
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تالش موسوی و معترضين به ادامه مبارزه                 
خود در چارچوب قانون اساسی جمهوری                    

سپاه، تالشی است      -اسالمی با جناح ولی فقيه          
بسيار دشوار، که شانس موفقيت آن بسيار                     

اما اينان فعال راه ديگری را                  .  اندک است   
اند، چرا که عبور از خط قرمزهای                برنگزيده

جمهوری اسالمی، به معنی اعتراف به رد                   
ای است که          نظام اسالمی است و اين نکته              

در .  پذيرند  موسوی و ياران در حال حاضر نمی      
عين حال امکانات مانور آنها برای بقا در                       
مقابل سياست حذف کامل آنها از دايره قدرت،           
به دليل موقعيت ضعيفشان در ساختار حکومت        
اسالمی و تزلزلشان در استفاده از قدرت مردم          

. ها، عمال بسيار محدود است                       در خيابان    
های       برگزاری محاکمات سران و چهره                      

سرشناس اصالح طلب، چهل روز پس از                     
برگزاری انتخابات و انتشار به اصطالح                       

دهد که چگونه            آنها، نشان می       "  اعترافات"
روزبه روز حلقه محاصره به دور موسوی و             
کروبی و معترضين درون حکومت، تنگ و               

 .شود تنگتر می
از سوی ديگر مردم، با ديدن مقاومت دو                         

و حمايت مجموعه       "  اصالح طلب   "کانديدای    
های معترض درون حکومت از آنان،                  جناح

متوجه عمق شکاف درون حکومت شده و با                
انتظار .  ها ريختند     جسارت بيشتری به خيابان       

های درون      مردم اين بود که همراه با جناح                
سپاه را وادار به           -ای    حکومت، جناح خامنه      

نشينی کرده و موسوی را به صندلی                        عقب
 .رياست جمهوری برسانند

ها،    چهل روز مقاومت و اعتراض در خيابان            
دادن بيش از يک صد کشته و صدها زخمی و             
هزاران زندانی، اما تاثيرمستقيمی در نتيجه                

حکم رياست جمهوری احمدی    .  انتخابات نداشت 
مرداد توسط ولی فقيه تنفيذ شد و         ١٢نژاد روز   

با تحليف آن دو روز بعد در مجلس، احمدی                  
نژاد برای بار دوم بر صندلی رياست جمهوری        

نه موسوی و نه کروبی نيز، عليرغم            .  نشست
مخالفتشان با نتيجه انتخابات و مقاومتشان،                   

 .نتوانستند از آراء مردم صيانت کنند
بار ديگر تجربه نشان داد که در چارچوب                     
قانون اساسی جمهوری اسالمی هيچ تحولی از          
درون اين نظام ممکن نيست، چه با پشتوانه                  
بيست ميليون رای خاتمی و چه با پشتوانه                      

 .تظاهرات ميليونی در دو ماه اخير
مردم به اميد تحولی در حکومت، در جامعه و            

شان به پای               بهبودی در زندگی روزمره              
تقلب حکومت را        .  های رای رفتند           صندوق

برنتابيدند و در اعتراض به آن و با همان اميد              
های    و آرزوهايی که آنان را به پای صندوق               

ها ريختند و با پليس تا        رای برده بود، به خيابان    
هرگام که    .  دندان مسلح رژيم درگير شدند               

برداشتند با ديوار مقاومت رژيم و ناتوانی جناح  
معترض درونی در فروريختن اين ديوار و                  

هايشان مواجه شدند و در         امکان تحقق خواسته   
هرگام دريافتند که حوزه عمل نمايندگان                         

 . معترض درون حکومتی، بسيار محدود است

اش را داشته باشد ولی مردم        ی"حکومت اسالم "
هم يک تجربه واقعی و عملی از حکومت                      

اين شعار آگاهانه داده شده               .  اسالمی دارند   
 .است

در حال حاضر جنبش با يک پيچيدگی مواجه              
از يک سو ادامه مقاومت موسوی،                   :  است

کروبی، اصالح طلبان، کارگزاران و ديگر                
جناحهای معترض درون حکومت موجب تشديد    
شکاف در حکومت و به سود مبارزه مردم                    

 . از اين مقاومت بايد حمايت کرد                       .  است
از سوی ديگر محدود کردن اين جنبش در                     
کادر نظام و تالش برای تحقق برخی رفرمها،           
عمال با توجه به ساختار اين نظام، فاقد                              

اين ضعف باعث خواهد شد تا       .  انداز است   چشم
هايی از مردم معترض        گذشته از اين که گروه      

سرخورده و مايوس شوند، بخشی نيز خودبخود       
راديکاليزه شده و با عبور از خط قرمزهای                  
جمهوری اسالمی، جناح معترضين را پشت               

اپوزيسيون سکوالر، که برای            .  سر گذارند   
استقرار يک جمهوری دمکراتيک و الئيک                

تواند به اين پيچيدگی               کند، نمی       مبارزه می   
توجه باشد و خود را دربست در کادر                           بی

های معترضين و مبارزه در چارچوب           تاکتيک
اين سياست هم با        .  قانون اساسی محدود کند       

های جنبش کنونی مردم همخوانی ندارد         واقعيت
و هم در بلند مدت جز منزوی شدن در جنبش               

 .مردم، حاصلی نخواهد داشت
تداوم جنبش کنونی درگرو آن است که هم از               

های اين جنبش استفاده شود و هم             تمام ظرفيت 
اصالح «انداز      در چارچوب بسته و بی چشم           

اگر موسوی وکروبی و       .  محدود نشود     »رژيم
کنند تا با      معترضين درون حکومت، تالش می      

های قانون اساسی              "ظرفيت"استفاده از              
جمهوری اسالمی، مبارزه را پيش برند، به اين         

خواهند از خط قرمزهای            دليل است که نمی        
اما با ادامه سرسختی               .  رژيم عبور کنند         

های مردم و     حکومت اسالمی در مقابل خواسته     
تشديد سرکوب، جنبش راديکاليزه شده، و با                 
عبور از قانون اساسی جمهوری اسالمی، چشم        

های آزاديخواهانه،      انداز آن به سمت خواسته          
 .دمکراتيک و سکوالر گشوده خواهد شد

اپوزيسيون جمهوريخواه دمکرات و الئيک بايد       
نقش و وزن خود در اين مبارزه را درک کرده           
و از هم اکنون با تالش برای رسيدن به يک                  
ائتالف و متشکل کردن صفوف خود و طرح              

های دمکراتيک مردم، چشم انداز                       خواسته
جنبش اعتراضی مردم را از کوچه بن بست                

 .خارج کند »اصالح از درون رژيم«
با .  استمرار اين جنبش در گرو ارتقاء آن است          

بست تالش در کادر محدود خط                توجه به بن    
ها     قرمزهای رژيم، بايد شعارها و خواسته                 

ارتقاء پيدا کنند وافق جديدی در مقابل مبارزه             
" جمهوری ايرانی   "شعار    .  مردم گشوده شود     

 .بيان صريح و آشکار اين تالش است
شعاری    »استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی       «

است که پايان يک دوره و آغاز دوران جديدی           
 . دهد را نشان می

 ٢٠٠٩اوت  ٦ - ١٣٨٨مرداد  ١۵



 ١٦٢اتحـاد کـار      ٨صفحـه     ١۳٨٨شهريور    

دانشگاه اين سنگر مبارزات و مقاومت مردم               
ايران در تاريخ، سياسی و اجتماعی ايران                     
جايگاه خاصی در روند مبارزات ضد استبدادی       

 ١٦(  ١٣٣٠در دهه    .  و ضد امپرياليستی دارد     
، انقالب  ۴٠، جنبش چريکی در دهه         )٣٢آذر  

، مقاومت در مقابل           ۵٠ضد استبدادی دهه           
و همچنين جنبش      ٦٠دهه    »انقالب فرهنگی «
ها و اعتراضات      کانون حرکت   ١٣٧٨تير    ١٨

 .بوده است
تير     ١٨ده سال پيش، در نيمه شب جمعه                      

پيمايی دانشجويان      پس از تجمع و راه            ١٣٧٨
دانشگاه تهران در اعتراض به توقيف روزنامه        
سالم، خوابگاه آنان در کوی دانشگاه در خيابان        

. کارگر شمالی مورد حمله قرار گرفت                           
ها و مأموران      شخصی  مهاجمان که شامل لباس     

ها را      نيروی انتظامی بودند، دِر اتاق خوابگاه          
شکستند و وسايل و کتب دانشجويان را بر هم              

آنان دانشجويان را          .  زدند يا پاره کردند              
مضروب و مجروح کردند، شمار زيادی راهی        

. ای هم دستگير و زندانی شدند      بيمارستان و عده
نژاد، افسر وظيفه و دانشجوی         اهللا ابراهيم   عزت

سال قبل که برای ديدار دوستان و                                         
های سابق خود به کوی دانشگاه رفته          همکالسی

 .بود، به ضرب گلوله کشته شد
گذرد،    پس از ده سال که از اين رويداد می                    

سردار نظری، فرمانده وقت نيروی انتظامی              
. تهران از تمامی اتهامات تبرئه شده است                     

های جمهوری اسالمی اعالم کردند که تنها          مقام
نژاد، ميهمان    اهللا ابراهيم   کشته اين رويداد عزت    

ساکن خوابگاه بوده وهرگز معلوم نشد چه کسی        
چشم شاگرد برتر کنکور سراسری را نابينا                 

 .خواستند بگويند کرده و دانشجويان چه می
ای از    تير بخش گسترده     ١٨تا پيش از رويداد       

دانشجويان تحت رهبری دفتر تحکيم وحدت                
از گفتمان   )  متشکل از چندين انجمن اسالمی        (
کردند و        حمايت می       »اصالح طلبی دينی      «

تصورشان اين بود که با کنار گذاشتن                                
کاران از مجلس و يا گرفتن آراء مردم             محافظه

در دفاع از اصالح طلبان و با انتخاب خاتمی               
توانند تحوالت نوينی در جامعه ايران ايجاد           می
 .کنند

به بعضی از            ١٣٨٧تير        ١٨ولی وقايع        
ها وجود    هايی که در آن موقع در دانشگاه           توهم

داشت و به وسيله برخی از اصالح طلبان هم               
بسياری از     .  شد، پايان داد             دامن زده می        

توانند   های دانشجويی متوجه شدند که می       حرکت
 .به راحتی بازيچه دست سياستمداران شوند

ترين چالش            در واقع هجده تير بزرگ                      
دانشجويان پس از انقالب بود که هويت و                      

 .نگرش آنان را تغيير داد
ترين اهرم پيروزی اصالح           دانشجويان اصلی  

 طلبان درانتخابات رياست جمهوری اسالمی در 

احزاب نزديک  .  بودند  ١٣٧٦دوم خرداد سال      
به دولت در بين دانشجويان نفوذ داشتند،                         

همچون      »روشنفکران مذهبی    «های          آموزه
عبدالکريم سروش در بين دانشجويان رواج                 

دفتر تحکيم وحدت به عنوان                            .  داشت
ترين تشکل دانشجويی، در جريان                        بزرگ

انتخابات دوره ششم مجلس وارد صحنه شد و             
در قد و قواره يک حزب سياسی ليست                             

 .انتخاباتی ارائه کرد
تير، عدم پشتيبانی اصالح طلبان و         ١٨پس از   

شخص رئيس جمهورآقای خاتمی ازدانشجويانی     
که در جريان يورش پليس و نيروهای شبه                    
نظامی، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و                      

ای نيز راهی زندان شده بودند، از سوی                  عده
دانشجويان به خيانت تعبير شد و رفته رفته                   
شکاف بين دانشجويان و اصالح طلبان به                     

اعتمادی آنان از اصالح طلبان انجاميد و                   بی
بدين .  مطرح گرديد   »عبور از خاتمی   «شعار  

تير باعث برچيده شدن هژمونی               ١٨ترتيب   
 . های دانشجويی شد اصالح طلبان از فعاليت

های   تير بين غالب تشکل       ١٨در واقع قبل از        
دانشجويی و اصالح طلبان مرز روشنی وجود         

تير تمايز بين آنها را مشخص                  ١٨نداشت،   
فعالين جنبش دانشجويی برخالف اصالح       .  کرد

اند   طلبان حکومتی در عمل نشان دادند که آماده        
برای گذار از استبداد به دمکراسی، جانفشانی           

ولی اصالح طلبان      .  کرده و هزينه بپردازند        
حکومتی پشت جنبش دانشجويی را خالی کردند       

. روی آوردند   »آرامش فعال «و به استراتژی      
با وجود سرکوب، جنبش دانشجويی روی پای           

های خود         خود ايستاد، به بازنگری ديدگاه               
را   »غير خودی «و    »خودی«پرداخت، مرز    

شکست، مبنا قرار دادن باور دينی در امر                     
های دانشجويی را کنار گذاشت و با نقد               تشکل

قدرت سياسی و تأکيد بر حقوق بشر و                               
بانی جامعه مدنی،         دمکراسی سکوالر و ديده       

بر بستر اين تحوالت    .  خود را باز تعريف نمود    
های مختلف        شرايطی فراهم شد که گرايش              

های کشور شکل      سياسی در دانشگاه     –فکری  
های اخير شاهد اعالم      بگيرند و ما در طی سال      

های مختلف دانشجويی، از            موجوديت جريان  
 .جمله جريان چپ هستيم

 مليحه فرهنگ
  1388تير  18تا  1378تير  18از  

،  ١٣٨۴با روی کار آمدن احمدی نژاد در سال          
ای از سرکوب دانشجويان و                         فصل تازه    

احمدی نژاد برنامه       .  دانشگاهيان شروع شد      
ای را عليه دانشجويان        گسترده و سازمان يافته     

برنامه انشعاب و شکستن          :  تدارک ديده بود      
دفتر تحکيم     (سراسری دانشجويی                       تشکل
های اسالمی        ، انحالل رسمی انجمن          )وحدت

ها   موجود و تالش برای تأسيس و تقويت انجمن        
های دانشجويی وابسته به جناح حاکم              و تشکل  

از بسيجيان و عوامل سپاه، اعمال محدوديت               
های متشکل دانشجويی، ايجاد فضای        در فعاليت 

ها، تقويت همه         پادگانی و امنيتی در دانشگاه          
جانبه نهادهای شبه نظامی و انتصابی با                          
اختيارات نامحدود، تعطيلی مرتب نشريات                 

های   ها و وبالگ     دانشجويی، فيلتر کردن سايت     
دانشجويان دگرانديش، محروم کردن دائمی و            

دانشجويان از ادامه     )  ستاره دار کردن    (موقت   
سياسی،   -های صنفی     تحصيل به علت فعاليت       

دستگيری و شکنجه و زندانی کردن دانشجويان       
در سطحی وسيع، تصفيه و بازنشسته کردن                

های   اجباری استادان مستقل و برجسته و چهره         
علمی و دانشگاهی، سلب حق انتخاب و                           
مشارکت اعضای علمی و دانشجويان در اداره         

 .ها دانشگاه

اش در    نژاد و دار و دسته        آخرين ترفند احمدی   
سال گذشته، تجاوز به حريم دانشگاه به بهانه               
دفن شهدا در صحن دانشگاه اميرکبير بود، ولی        
اين امر مقاومت شديد دانشجويان را در پی                   

، »دانشگاه گورستان نيست  «داشت که با شعار      
حاصل اين مقاومت باز    .  به رويارويی پرداختند  

هم ضرب و شتم و محروميت و دستگيری و               
 .شکنجه و زندان بود که هنوز ادامه دارد

 –مبارزه دانشجويان برای مطالبات صنفی                 
رژيم .  چنان ادامه دارد                سياسی خود هم          

جمهوری اسالمی، بعد از انتخابات دهمين                    
دوره رياست جمهوری، با حمله وحشيانه به                

خرداد   ٢٠کوی دانشگاه تهران در دوشنبه شب        
، و با ضرب و شتم و ربودن و                                ١٣٨٨

دستگيری و شکنجه دانشجويان در زير زمين            
وزارت کشور، و همچنين با سازماندهی تهاجم         
به دانشجويان و دانشگاهها در تبريز و شيراز،          
بار ديگر چهره ضد انسانی و ضد دانشجويی              

 .خود را به نمايش گذاشت
 

صدای آزادی خواهی و عدالت طلبی                                 
 . دانشجويان ايران خاموش نخواهد شد

 

 ١٣٨٨تير  ١۴



 ٩صفحـه    ١۳٨٨شهريور    ١٦٢اتحـاد کـار      

 رضا اکرمی

 و تراژدي اين خاك اه بازداشت
موضوع اين ياد داشت ضرورت برخورد فعال        
برای آزادی همه زندانيان سياسی خارج از                  
عقيده و مرام و به خصوص مسئوليتها و                         
مواضع پيشين و امروز  آنهاست اما قبل از هر          
چيز مايلم بر سرنوشت اسيری انگشت بگذارم          
که بيش از هر کس منعکس کننده وضعيت                    
تراژيک ايران امروز ماست و طی خبری که            
چند لحظه پيش مشاهده کردم هم اکنون در                     
کماست و اگر خبر درست باشد ،که اميد وارم             

. چنين نباشد ،با مرگ دست و پنجه نرم می کند         
و اين کسی نيست جز سعيد حجاريان که بيش              

سربازان گمنام  «از دوهفته است که در دست           
 .   گرفتار است »امام زمان

می دانيم آقای حجاريان در گذشته از جمله                    
معاونين و تئوريسين های دستگاه مخوف                      

و امروز  .  امنيتی جمهوری اسالمی بوده است       
 . »انقالب مخملی«متهم به مغز متفکر 

برادران و دست پروردگان ديروز آقايان                       
حجاريان در اين مورد مشخص حتی رفتار و             

کنند که    قوانين شرايط جنگ را هم رعايت نمی        
به موجب آن يک مجروح و آسيب ديده  جبهه              
دشمن نيزمی بايست به جای زندان و يا                            
اردوگاه، به بيمارستان منتقل شود و با امکانات         
برابر با مجروحين خودی، مورد مداوا قرار               

چه نام ديگری    .اين اگر تراژدی نيست       .   گيرد
 .می توان بر آن گذاشت

همزمان و از شب چال کردن صندوقهای آراء           
وباز گماری احمدی نژاد بر پست رياست                      

شود بيش از دو       جمهوری تا به امروز گفته می      
هزار شهر وند عادی که حتی نامشان تا کنون             
بر محافل مدافع حقوق بشر و رسانه های                        

ها تن    ده.  جمعی ناشناخته است دستگير شده اند      
از فعالين سياسی، اجتماعی و مدنی نيز حتی               
پيش از اعتراضات مردمی بازداشت شده اند              
که درميان آنها چهر ه ها و کادرهای درون                   

ساله دولت محمد     ٨و مسئول در دوره       »نظام«
خاتمی  همچون آقايان محمدعلی ابطحی معاون        
رئيس جمهوری سابق ايران، بهزاد نبوی، نايب       
رئيس مجلس ششم، محسن صفايی فراهانی                 
رئيس سابق فدراسيون فوتبال و نماينده مجلس           
دردوره ششم، محسن امين زاده، معاون سابق            
وزارت امور خارجه، عبداهللا رمضان زاده،               

 .سخنگوی دولت محمد خاتمی ديده می شوند

طلب درون          ازميان احزاب سياسی اصالح            
های شناخته شده ای چون         کشور نيز شخصيت   

آقايان محمد توسلی مسئول دفتر سياسی نهضت        
آزادی ، احمد زيد آبادی دبير کل سازمان دانش         

) ادوار تحکيم وحدت  (آموختگان ايران اسالمی     
و عبداله مؤمنی سخنگوی اين سازمان تا کنون          
در بازداشت می باشند، بدون اينکه اطالع                     

 .دقيقی از سرنوشت آنها وجود داشته باشد
البته می دانيم که دامنه دستگيری ها در ميان               
نيروهای ملی و مذهبی بسيار گسترده است و             
بدليل شناخته شده بودن افرادی که در احزاب،           
تشکالت و ستادهای انتخاباتی فعال بوده اند،               
اسامی آنها به شکل های مختلف انتشار يافته                

 .است و احتياج به تکرار آنها نيست
باز بر اساس اطالعات و حتی برخی مشاهدات         
و نمونه هائی که تاکنون در تلويزيون حکومتی         
به نمايش گذاشته شده است، باند خامنه ای                      
،مصباح و احمدی نژاد در صددند تا بار ديگر           
سناريو نخ نمای سه دهه گذشته را به نمايش                 
بگذارند که مثال افراد فوق که گوئی نه در                      
زندان و زير شکنجه بلکه در قصری مشغول             

رهبر «بازنگری بر رفتار خويش اند، از                      
بخواهند که از گناهانشان بگذرد تا بار         »فرزانه

ديگر در رکاب او برعليه اجنبی و دشمن                        
 .بجنگند

تالش برای آزادی تمامی زندانيان سياسی و                
حوادث هفته های اخير بدون استثناء نه تنها                  
مسئوليت سياسی و اخالقی همه نيروهای مدافع        
آزادی، دمکراسی و حقوق بشر می باشد                        
،بلکه،  جزء جدائی ناپذير مبارزه و مقاومت               

بدون سنگين کردن هزينه      .  در مقابل کودتاست   
اين بازداشتها برای رژيم، بايد منتظر                               

 . دستگيريهای بيشتر بود
اگر دولت بر آمده از تقلب انتخاباتی هيچ گونه            
مشروعيت، مقبوليت  و وجاهت قانونی ندارد            
،که ندارد ،و تا کنون در تمام موضعکيريهای             
اپوزيسيون، احراب و کانديداهای اصالح طلب        
و بخش بزرگی از دول و نهادهای بين المللی              

بايد دستگاه قضائی           .  بازتاب داشته است          
. جمهوری اسالمی را هم ازاين قاعده جدا نکرد       

قوه قضائيه به جز امضای حکم بيست محکوم            
به مرگ به جرم قاچاق مواد مخدر در روز                   
 گذشته، در اين روزهای سرنوشت ساز کشور، 

آيا .  نشان ديگری از خود بروز نداده است                  
تمامی بازداشتهای اخير با حکم اين دستگاه                  
صادر شده است؟ اگر آری  به کدام جرم؟ و                   
اگر خير ،آيا در چار چوب قوانين کودتا از                    
خود سلب مسئوليت کرده است و ستاد  کودتا               
در اين زمينه هم تصميم می گيرد؟ هم قاضی               
است و هم مجری؟ آيا جا ندارد سلب                                   
مشروعيت و فقدان وجاهت قانونی که در                      
اطالعيه های پيشگفته نام برده شد به ماهيت                
اين رکن ديگر نظام اسالمی تعميم  داده شود و            
از مجامع صاحب صالحيت بين المللی خواسته        
شود تا با اعزام نماينده به ايران، امکان آزادی            
زندانيان را فراهم آورده و مسئولين قتلها و                    
پيگردهای گسترده ای که انجام شده است را                

 مورد تعقيب قرار دهند ؟
 

و چند کلمه با قربانيان سرکوب سی ساله                        
 : گذشته جمهوری اسالمی

برتولت برشت در برخورد با جنايات رژيم                  
 :فاشيستی در آلمان نوشت

اول سراغ يهوديان رفتند؛ من يهودی نبودم،        «
سپس به لهستان حمله              .  اعتراض نکردم    

. کردند؛ من لهستانی نبودم، اعتراض نکردم            
ها را تحت فشار قرار دادند؛ من              آنگاه ليبرال 

بعد از آن،       .  ليبرال نبودم، اعتراض نکردم         
ها رسيد؛ من کمونيست هم        نوبت به کمونيست  

و سرانجام سراغ من     .  نبودم، اعتراض نکردم   
آمدند؛ هرچه فرياد کردم و کمک خواستم،                   

 .»کسی باقی نمانده بود که اعتراض کند
 

می دانم که بسياری از شما از هر دسته ای از              
گروه فوق بوديد و يا بنا به ترکيب سياسی و                  
اجتماعی کشور ما دگر گونه گرايش و انديشه             
ای که داشتيد  ،بسيار زود مشمول سرکوب                  
شديد و بسيار سرافراز هم از روز اول ايستاديد     

اما جای شما در مبارزه             .  واعتراض کرديد   
برای آزادی اين گروه که آخرين هم نخواهند               

شجاعانه از خواست        .  بود نبايد خالی باشد           
آزادی کسانی هم دفاع کنيم که احيانا دستشان               

انسانيت  ، مهر و     .به خون ياران ما آلوده است       
خرد ،آزادی و آزادانديشی از اين رفتار ما                    

و اين همان گوهريست که          .زيان نخواهد ديد       
عزيزان ما به پايش قربانی شدند و اگر نه بايد             
باز به دور باطلی بينديشيم که در بطن انديشه              
ديگريست که با مشا هده افراد در بند  امروزی          

بهرام که گور می گرفتی همه       «خواهند سرود     
 .»عمر، ديدی که چگونه کور بهرام گرفت

 

 ١٣٨٨تير ماه  ١۴  -  ٢٠٠٩ژوئيه   ۵

 داوود رضوی عضو هيئت مديره سنديکای آارگران شرکت واحد
 

 سناريوی سرکوب تشکل های کارگری مستقل و تشکلهای مردمی در دادگاه انقالب

چهارمين جلسه دادگاه حوادث اخير تهران برگزار            
شد و باز هم تشکل سنديکای شرکت واحد                                 
اتوبوسرانی تهران و منصور اسالو رئيس هيئت                 

اعتراضاتی     ٨۴مدديره اين سنديکا که در سال                   
نسبت به حق و حقوق صنفی خود داشتند مورد                      

هرچند .  تاخت و تاز عوامل سرکوبگر قرار گرفت         
 ٢٠٩که تاکنون اعضای اين سنديکا بارها به زندان          

رفته اند و حتی زن و فرزندان انها را هم شبانه به                
نفر از اين افراد در             ١٦زندان برده اند و برای            

 ۴دادگاه انقالب پرونده سازی کرده اند و بيش از                 
نفر از اعضای اين سنديکا از کار         ٣٠سال است که 

بيکار شده اند واقايان ابراهيم مد دی و اسالو هنوز              
در زندانهای اوين و رجائی شهر هستند، ولی انگار          

 باز هم سرکوبگران راضی نيستند و با دادگاه های 

نمايشی که از نظر اکثر کارشناسان حقوقی به هيچ             
عنوان دارای اعتبار نيست، سناريوی نخ نمای                     
اعترافات عليه تمامی جنبش های مردمی را شاهد              
هستيم چرا که نمی خواهند بپذيرند که اعتراضات              
سنديکای کارگران شرکت واحد و اعتراضات                      
فراوان آارگران در آليه نقاط آشور و اقشار                         

مانند معلمان و دانشجويان و زنان، ناديده                      ديگر
 ٣٠گرفتن حقوق مدنی و اجتماعی اين اقشار در                  

سال گذشته ميباشد که هيچ توجهی به مطا لبات و                 
خواستهای به حق اقشار مختلف مردم نشده و                         
امروز با کوچکترين فرصتی که بوجود ميايد مردم           

ايا از تجربه   .  خواسته های خودشان را فرياد ميکنند     
های گذشته درسی نگرفته ايد و باز هم همان روش            

 .تکراری و بيهوده را ميخواهيد انجام دهيد

ميخواهم از اقای دادستان بپرسم که ايا دهها مشکل            
رانندگان شرکت واحد ربطی به اقدام عليه امنيت                

شما دستور داديد بخاطر اعتراضات ما        .  ملی داشته 
نيمه شب در حالی که همسران و فرزندان          ٣ساعت  

ما در رختخواب بودند به انها حمله کنند و با اسپری 
ساله بزنند زنها و فرزندانمان را          ٢به چشمان بچه     

ما فقط اعتراضی      .  کتک بزنند و به زندان ببرند            
صنفی و خواسته های ابتدائی داشتيم ولی شما اسالو          
و مددی و ديگر اعضای هيئت مديره سنديکای                     
شرکت واحد رابا سياه نمائی به بيگا نگان وصل                  

 کرديد
چون در واقع شما ها هچگونه تشکلی را در کنار                 
خود نمی توانيد تحمل کنيد و من به عنوان يک                       
عضو هيئت مديره نمايش اعترافات را محکوم                     

کيفر     ۴ميکنم و ادعای دادستان در مورد بند                         
خواست در مورد سنديکا را بی پايه و اساس و                       
بدون هيچ استدال حقو قی و غير قانو نی و غير                     

 ٨٨شهريور .   اخالقی ميدانم



 ١٦٢اتحـاد کـار      ١۰صفحـه     ١۳٨٨شهريور    

 باز دريای خشم موج گرفت
 باز شاهين رزم اوج گرفت
 موجها پيش رفت و توفان شد
 کوه آتشفشان خروشان شد

 )گويا(
 

سرزمين ما طی روزهای اخير شاهد                                
های     رويدادهای شگرفی بوده است که توده                

مردم را، در ابعاد ميليونی، به ميادين و                           
ها آورده و توجه جهانيان را جلب کرده             خيابان
طلبانه و آزاديخواهانه مردم           جنبش حق  .  است

ايران، باری ديگر، برآمدی يافته که دامنه آن،           
سال حاکميت رژيم جمهوری                 در طی سی       
اين برآمد     .  سابقه بوده است              اسالمی، بی    

جسورانه و تحسين برانگيز، جدا از نتايج و                  
پيامدهای بالواسطه آن، مسلمًا تأثيرات پايداری        
در جامعه ما و همچنين در وضعيت استبداد                 

برگ ديگری  .  مذهبی حاکم برجای خواهد نهاد      
از تاريخ پر برگ و پر حادثه مبارزات مردم               
ايران برای آزادی، دمکراسی و عدالت، ورق           

 .خورده است
حرکت اعتراضی که اساسًا در پی اعالم                -١

نتايج رسمی آنچه به عنوان انتخابات دهمين                 
دوره رياست جمهوری رژيم در روز جمعه                

خرداد برگزار گرديد، آغاز شد غالبًا                       22
اگرچه گرم شدن بازار       .  خودجوش بوده است    

انتخابات درون حکومتی و خصوصًا پخش                  
های تلويزيونی نامزدهای رقيب، در                 مناظره

ای را در      روزهای قبل، اميدها و توهمات تازه       
ميان اقشار مردم پديد آورده بود که، طبعًا، در            
واکنش بعدی آنها نيز مؤثر بوده است، لکن پس     
از اعالم نتايج باورنکردنی انتخابات                                 

نژاد، وحتی پيش        محمود احمدی     »پيروزی«و
از موضعگيری و اعتراض علنی رقيبان                       

، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی،        »بازنده«
های معترض، و به          نسبت به آن نتايج، گروه        

های    ويژه جوانان، از صبح شنبه در خيابان                
برخورد اصالح طلبان    .  تهران گرد آمده بودند     

و منتقدان درون حکومتی نسبت به جنبش                      
اعتراضی مردم، از همان ابتدا دوگانه بوده                  

اعتراض علنی به تقلب گسترده در                   :  است
انتخابات و پافشاری در لغو و تجديد آن از                     
سوی موسوی و کروبی و طرفدارانشان، عامل        
مهمی در گسترش جنبش و کند شدن مقطعی                

شد ولی، در         تيغ سرکوب رژيم محسوب می          
همين حال، آنان در صدد مهار جنبش مردم و              
جلوگيری از خروج از آن از چارچوب نظام               

اما تظاهرات و          .  اند     مورد دفاعشان بوده         
که خواست        »سکوت«راهپيمايی همراه با            

طلبان حکومتی بود، به                موسوی و اصالح       
. زودی آميخته با فريادهای اعتراضی شد                     

رای من    «شعارهايی که در آغاز با طرح                    
آرای ريخته شده و        »پس گرفتن «،  »کجاست؟

خرداد، عمدتًا      ٢٢يا ابطال و تجديد انتخابات           
معطوف به اعتراض به تقلب انتخاباتی بودند،           

 همراه   »مرگ بر ديکتاتور«سريعا با شعار 

هرچند که جنبش اعتراضی مردم در اين                -۴
 »مسئله انتخابات  «ايام، بر زمينه و به بهانه              

بروز يافته، اما به هيچ وجه محدود و منحصر            
گستره، ترکيب و      .  به اين مسئله نبوده است           

شعارهای اين جنبش بيانگر اين واقعيت است             
که نه تنها اقشار زيادی از مردم که، به هر                     
دليل، در اين انتخابات حضور يافتند و با معلوم          

 »بازی خورده  «شدن نتيجه آن، خودشان را             
يافته و بنابراين خواستار پس گرفتن آرايشان و          
ابطال اين انتخاب شدند، در اين جنبش                              

اند بلکه اقشار ديگری        اعتراضی شرکت داشته   
از مردم که اين انتخابات را تحريم کرده بودند            

نه صرفًا  .  اند  نيز در اين جنبش مشارکت نموده       
کسانی که هنوز خواهان اصالحات و تأمين                 
حقوق خود در چارچوب رژيم حاکم هستند                   
بلکه فراتر از آن کسانی که اساسًا در پی تغيير           
اين نظام و برچيدن بساط فريبکاری و                              
چپاولگری آنند هم شرکتی فعال در اين جنبش            

و اين نکته نيز اختصاص       .  اند  اعتراضی داشته 
نارضايتی و   .  به اين مورد و اين ايام ندارد               

رويگردانی گسترده مردم از رژيمی که کار،             
ها،    زندگی و آينده آنان را بازيچه ستمگری                 

المللی   های بين   منازعات درونی و ماجراجويی     
خود ساخته است، خشم فروخفته ساليان دراز             

هايی که از سرکوبگری، جهل و جنايت                 توده
اند، در            جمهوری اسالمی به تنگ آمده                    

ای است تا فرياد              جستجوی فرصت و بهانه         
آزاديخواهی خود را به گوش عالم و آدم برساند         

. و حقوق پايمال شده خويش را باز ستاند                        
و يا، در واقع،          »انتخابات«امروز اين بهانه       

ده سال پيش،   .  تقلب و جعل انتخاباتی رژيم بود      
، به بهانه بسته شدن روزنامه             ١٣٧٨در تير     

، حرکتی در دانشگاه تهران شروع شد         »سالم«
که به سرعت به يک جنبش اعتراضی گسترده          
دانشجويان، جوانان و ديگر اقشار مردم تبدل              

در     »ای    مرگ بر خامنه      «گرديده و شعار           
گرچه اين جنبش در       .  خيابانها طنين انداز شد      

آن زمان در اثر حمله شديد نيروهای امنيتی و             
پاسداران رژيم و همچنين وادادن اصالح طلبان       
حکومتی سرکوب گشت ولی برگ درخشان                
ديگری در تاريخ مبارزات آزاديخواهانه مردم          

 .برجای گذاشت
نژاد و دار و      ای و احمدی اين بار نيز، خامنه -۵

شان، در برابر اعتراضات مردمی،                        دسته
. سرکوب و سانسور و فريب را برگزيدند                     

ها و مقامات حکومتی، انبوه                                       رسانه
خواندند و    »اراذل و اوباش  «تظاهرکنندگان را   

بعد، با آغاز سرکوب گسترده، معترضان و                 
 »تروريست«يا      »اغتشاشگر«معارضان را      

اين بار هم، با توسل به شگرد                   .  لقب دادند   
شان، حرکت وسيع مردم را به                            هميشگی

 »تحريک قدرتهای خارجی      «و        »بيگانگان«
کار «يکی اين حرکت را                    .  نسبت دادند     

و ديگری مرتبط با سازمان                   »ها        انگليسی
تظاهرات دولتی برای حمايت       .  دانست   »سيا«

. راه اندازی شد     »رئيس جمهوری منتخب   «از  
همزمان و به قصد محاصره جنبش اعتراضی           
مردم برای خاموش کردن کم سروصدای آن،            
ارگانهای حکومتی کوشيدند سانسور شديدی را        

 11صفحه  :  اعمال نمايند

شده و نهايتًا، در برخی از تظاهرات، به                          
 .تبديل شدند »ای مرگ بر خامنه«
ی که اين چنين در تهران داغ شده           »بهار«  -٢

بود، به زودی به ديگر شهرهای بزرگ ايران            
در اصفهان و تبريز حرکتهای                :  نيز رسيد   

اعتراضی متعددی صورت گرفت، در اروميه         
و اهواز تالش برای تجمعات وسيع و                                

اندازی تظاهرات در اين روزها، به جنگ و       راه
گريز خيابانی با مأموران و مزدوران رژيم                 
منجر شد، در مشهد، شيراز، رشت، زاهدان               

. اعتراضات گوناگونی به وقوع پيوست           ...  و
لکن از آنجا که حکومت تمام توان                                        
سرکوبگرانه خود را جهت جلوگيری از                         
گسترش و تداوم حرکتهای اعتراضی در                       

ها بسيج کرده بود و نيز به دليل                        شهرستان
های ناشی از شناسايی        ها و محدوديت     دشواری

تر افراد معترض در اين                    و کنترل سريع       
مناطق، دامنه حرکات جنبش مردم در ديگر                
شهرها در اين مقطع به سطحی متناسب با                     

تهران همچنان منشاء و         .  تهران نايل نگشت     
مرکز اصلی رويارويی بزرگ روزهای                       

پيمايی عظيم      تنها در راه    .  خردادماه بوده است    
خرداد   25مردم در اين شهر در روز دوشنبه           
 .اند حدود يک ميليون نفر شرکت داشته

و با اتکا     »رهبر«نژاد که با تأييدات       احمدی  -٣
به سپاه پاسداران، بسيج و ديگر نيروهای                      

بازی    امنيتی رژيم، طی يک نمايش و شعبده               
انتخاباتی، باری ديگربرمسند رياست جمهوری       
نشانده شده است، با دغلبازی آشکاری که شيوه         
مرسوم وی و حاميانش است، انبوه معترضان           

اما .  تشبيه کرد       »خس و خاشاک       «را به        
واقعيت، وسعت و ترکيب خود اين جنبش                      

طلبانه و آزاديخواهانه، پاسخی روشن به                حق
در اين   .  های وقيحانه بود       گويی   اين گونه ياوه    

جنبش اقشار گسترده و گوناگونی از مردم، از            
زن و مرد، پير و جوان، دارا و ندار، شمال                   

اند،   شرکت داشته ...  شهری و جنوب شهری،        
ترين   جوانان، دانشجويان وزنان، همچنان، فعال     

وجسورترين شرکت کنندگان در تجمعات و                 
. اند     تظاهرات تهران و ساير شهرها بوده                     

های دانشجويی، از جمله       دانشجويان و خوابگاه   
در تهران، تبريز و شيراز، که از همان ابتدای            
حرکتهای اعتراضی در معرض تهاجم وحشيانه    
عوامل امنيتی و بسيجی رژيم قرار گرفته                      
بودند، نقش مؤثری در گسترش و ارتقای                       

های جاری      جنبش.  اند   جنبش بر عهده داشته        
اجتماعی، که به رغم تشديد خفقان در دوره                  

، کماکان راهگشای             »امام زمان      «دولت       
طلبی    خواهی و عدالت        های دمکراسی     حرکت
اند و بعضًا در مقطع تدارک و تبليغات                     بوده

خرداد هم، با جنبش              ٢٢انتخاباتی پيش از          
سياسی تالقی کرده بود، با شروع اعتراضات            
بعد از اين انتخابات نيز در رود پهناور و                        
خروشان تظاهرات مردمی جاری شده و پيوند          

  .اند ها بازيافته خود را با يکديگر و با انبوه توده

 محمود بهنام
 از تيـــر تا خـــرداد 
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و )  شهری و روستايی  (سنی، توزيع جغرافيايی    
ترکيب اقوام و مليتهای ساکن اين سرزمين،                 
سازگاری ندارد و حتی در قياس با نتايج                         
رسمی انتخابات قبلی رياست جمهوری در                   

رسد  چهارسال پيش نيز غيرواقعی به نظر می          
ای در      مجموع آرای کانديداهای جناح خامنه         (

+ نژاد        انتخابات پيشين، يعنی آرای احمدی             
ميليون رأی      ١١/۵الريجانی، فقط     +  قاليباف   

های مشخص      هرچند که اشکال و شيوه        ).  بود
ها در اين نمايش        جايی وسيع رأی     جعل و جابه   

انتخاباتی هنوز کامًال فاش نشده و اگرچه تعداد          
واقعی آرا ريخته شده به نام هر کانديدا در                      

وقت   وچه بسا که هيچ    (ها معلوم نيست       صندوق
اما اين نکته نقدًا آشکار و              )  هم معلوم نشود     

عيانست که ترکيب و سهم آرای اعالم شده                    
 .پايه و ساختگی است نامزدها، بی

نتايج انتخاباتی که از طرف بخشی از                      -٧
 »کودتا«معترضان و يا برخی از ناظران به              

تعبير شده است، عمًال تداوم کودتای انتخاباتی           
است که، چهارسال پيش، در مرحله اول و دوم          

) ١٣٨۴تير    ٣خرداد و     ٢٧در  (انتخابات قبلی   
در واقع، صدای آن             .صورت گرفته است       

 »بيت رهبری «کودتای انتخاباتی که با هدايت        
و زير نظر شورای نگهبان و با مشارکت                       

کميته امداد   «نيروی بسيج و سپاه پاسداران،             
وغيره، در آن زمان صورت گرفت،                  »امام

در آن    .اکنون به گوش همگان رسيده است              
طرحی پيچيده و چند     «هنگام، اينان با طراحی      

حرکت با چراغ     «با استفاده از ترفند           ،»اليه
، »حزب پادگانی     «و با کمک                      »خاموش

نژاد را    کانديدای مورد نظر رهبر، يعنی احمدی     
در (ها    ميليون رأی از صندوق      ١٧با استخراج   

بر )  ميليون رأی برای رفسنجانی           ١٠برابر   
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های      ها و سايت           تعداد زيادی از روزنامه           

اينترنتی بسته و روزنامه نگاران بازداشت                  
شدند، صدها خبرنگار خارجی که برای پوشش        

خرداد به ايران آمده بودند،       ٢٢خبری انتخابات   
االجلی، اخراج شدند،                 به صورت ضرب          

ارتباطات تلفنی در داخل و با خارج را مختل              
... ها تعطيل و محاصره شدند و        کردند، دانشگاه 

با اينهمه، ابتکارات دانشجويان و جوانان                       
معترض، و معدود گزارشگران خارجی که در        
ايران باقی مانده بودند، توانستند اين جو                          
سانسور را شکافته و خبرها و تصاوير گويايی          
را از حرکت مردم و جنايات رژيم، در سراسر         

ايرانيان تبعيدی و مهاجر و          .  عالم پخش کنند    
دانشجويان ايرانی با گردهمايی و برگزاری                
تظاهرات همبستگی با جنبش، همچنان                            

کوشند که صدای اعتراض مردم ايران را               می
 .به گوش جهانيان برسانند

رژيم حاکم جهت مقابله با اعتراضات و                           
تظاهرات مسالمت آميز مردم، تمامی عوامل و         
دستجات سرکوبگر خود را به ميدان آورده                   

نخست عوامل بسيجی، مأموران وزارت      .  است
برای حمله به      »ها  لباس شخصی «اطالعات و    

صفوف و تجمعات معترضان و شناسايی آنان،         
سپس، عالوه بر اينها،         .  به کار گرفته شدند        

 »ضد شورش «نيروهای انتظامی و گارد ويژه       
وارد معرکه شدند، در حالی که نيروهای سپاه            
پاسداران در پشت سر آنها مراقب اوضاع                     

خرداد، پاسداران رژيم     ٢٩بعد از جمله     .  بودند
فرماندهان نيروی   .  اند   مستقيمًا وارد عمل شده      

انتظامی و سپاه پاسداران با صدور                                     
هايی خطاب به مردم معترض و                        اطالعيه

ميرحسين موسوی، تهديد به تشديد سرکوب                 
اند، دستگاه قضايی خبر از تشکيل                            کرده

 برای مجازات معترضان  »های ويژه دادگاه«

های   ی رژيم مصاحبه  »صدا وسيما «داده است و  
. کند   دستگيرشدگان را پخش می          »اعترافات«

ظاهرًا معلوم نيست که حکومتی که مدعی                    
پشتيبانی «و برخورداری از                »آرا«آنهمه    
است، چرا اين چنين وحشتزده شده و                  »ملت

کند؟ طی ده روز، بيش از       وحشيانه سرکوب می
صدنفر از معترضات و تظاهرکنندگان                   يک

اند   صدها تن از آنها زخمی گشته       .  اند  کشته شده 
و تعداد افزونتری، از جمله جمع کثيری از                   
فعاالن سياسی و اجتماعی، روشنفکران و                     

اند که ارقام       نويسان، بازداشت گرديده      روزنامه
 .دقيق آنها هنوز معين نشده است

بدين سان، انتخاباتی که آکنده از تقلب بوده             -٦
. گناه هم آغشته شده است              به خون مردم بی        

گاه سالم      انتخابات در جمهوری اسالمی هيچ           
نبوده و، از همان ابتدا کمابيش همراه با تخلفات         
و تقلبات گوناگون بوده است، لکن انتخابات                 
دهمين دوره رياست جمهوری رژيم از اين                  

ای از      شود که رکورد تازه         جهت شاخص می    
نيرنگ بازی در انتخابات حکومت اسالمی                 
برجای گذاشته است، به طوری که ديگر سخن          

 »متعارف«از دستکاری در آرا و تقلبات                      
نيست بلکه قلب و جعل کل آرا و انتخابات                      

 .مطرح است
بر پايه نتايج رسمی اعالم شده از سوی                            
وزارت کشور رژيم، در اين انتخابات بيش از            

 ۴٦درصد از           ٨۵حدود    (ميليون نفر           ٣٩
اند    شرکت کرده  )  ميليون جمعيت واجد شرايط      

) درصد  ٦٣حدود  (ميليون نفر ازآنها      ٢۴/۵که  
حدود (ميليون نفرشان     ١٣/٢به احمدی نژاد و      

اند، و تعداد        به موسوی رای داده      )  درصد   ٣۴
 ١/٧(هزار    ٧٠٠آرا محسن رضايی هم حدود        

هزار   ٣٠٠و مهدی کروبی نيز حدود        )  درصد
ارقام رسمی،  .  بوده است )  کمتر از يک درصد   (

 های جمعيتی ايران مانند ترکيب  اساسًا با داده

 سازمان سياسی ٦بيانيه مشترک 

 آزادي زندانيان سياسي را به خواستي جهاني تبديل كنيم
همان گونه که انتظار می رفت، به دنبال سخنان                  

خرداد و گسترش     ٢٩علی خامنه ای در نماز جمعه       
خرداد، دستگاه امنيتی    ٣  ٠کشتار مردم معترض از    

رژيم زندانيان سياسی را به شدت تحت فشار قرار             
دستگيرشده   ۶٠٠خود ارگانهای رژيم از  . داده است

. درجريان اعتراضات روزهای اخير سخن ميگويند       
احتماًال شمار بازداشت شدگان، سر به هزاران می            

در تلويزيون حکومتی، شوهايی به راه                      .  زند
انداخته اند که در آن، افرادی به عنوان شرکت                     

 »اعتراف«کنندگان درتظاهرات، به اعمال خشونت       
می کنند، درحالی که فيلمهای منتشرشده درسراسر        
جهان، نشان می دهد که مأموران حکومت با چه                
قساوتی مردم را مورد يورش قرار می دهند و                      
گزمگان اونيفورم دار، با چه توحشی اموال مردم             

سيمای جمهوری  .  مانند اتومبيلها راتخريب می کنند    
اسالمی عکسهايی را که از برخی معترضان گرفته          
اند منتشر کرده و خواهان لو دادن هويت آنها شده            

می توان با قطعيت گفت که زندانيان تحت                 .  است
 .شکنجه قرارگرفته اند

خيل بازداشت شدگان اخير، به زندانيان سياسی                  
حکومتی پيوسته اند که زندان سياسی آن در طول             

از پيش از آغاز     .  سی سال هرگز خالی نبوده است       
 تظاهرات کنونی نيز بسياری از دگرانديشان، فعاالن 

ملی، زنان و کارگران    -جنبشهای دانشجويان، قومی  
. و اقليت های دينی و مذهبی در زندان بوده اند                    

خرداد، ده ها         ٢٢همچنين در روزهای پس از              
 .روزنامه نگار و فعال سياسی دستگير شده اند

حکومت در مورد همه اين زندانيان، ابتدايی ترين             
موازين بين المللی حقوق بشر و حتی قوانين خود             
جمهوری اسالمی و از جمله قانون اساسی را                      

زندانيان سياسی از حقوقی که              .  نقض می کند      
قوانين ايران و ميثاقهای بين المللی امضاشده از               
سوی دولت ايران برای آنها در نظر گرفته است،               
مانند مصونيت از بازداشت خودسرانه، صدور قرار       

ساعت پس از       ٢۴بازداشت و تفهيم اتهام ظرف           
 .دستگيری و حق برخورداری از وکيل محرومند

حکومت ايران در خشمی که از اعتراض ميليونی             
مردم بدان دچار شده، چنان همه ژستهای دروغين          
پايبندی به قانون را فراموش کرده است که حتی                
افراد دارای معلوليت درجه باال را به زندان                             

 .انفرادی فرستاده است
اکنون که جهان به ايران می نگرد و توجه رسانه              
ها، افکار عمومی، سازمانهای غيردولتی و دولتها         
در سراسر دنيا به کشور ما معطوف شده است،                  
بايد کوشيد آزادی زندانيان سياسی به خواستی                   

 در اين راستا ما به هموطنانمان . جهانی تبديل شود

 :اين اقدامات را پيشنهاد می کنيم
از طريق تلفن و اينترنت، با مراجعه به منابع                   ·  

مختلف و به ويژه خانواده های زندانيان سياسی،              
اسامی زندانيان را گرد آوريم تا حکومت نتواند در            

 .خفا عليه آنان اقدام کند
با رسانه ها، نهادهای مدافع حقوق بشر،                          ·  

سازمانهای غيردولتی، احزاب، نمايندگان پارلمانها       
و غيره تماس بگيريم و آنان را پيوسته در جريان              
اسامی و آخرين اخبار مربوط به بازداشت شدگان             

 .قرار دهيم
بيانيه هايی به امضای نهادها و شخصيت هايی              ·  

که با آن ها تماس می گيريم برسانيم که در آن                        
 .خواست زندانيان سياسی مطرح شده باشد

در تظاهرات گسترده ای که در سراسر جهان                  ·  
جريان دارد به خواست آزادی زندانيان سياسی                   
توجه کنيم و آن را به يکی از محورهای اين                           

 .اعتراضات مبدل سازيم
به اشکال متنوع مانند اعتصاب غذا، تحصن،                 ·  

زنجيره پيام های اينترنتی و غيره خواهان آزادی              
 .زندانيان سياسی شويم

 

 حزب دموکرات کردستان ايران
 حزب کومه له کردستان ايران

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

 شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
 جنبش جمهوريخواهان دمکرات و الئيک ايران

 

  ٢٠٠٩ژوئن  ٢۵ - ١٣٨٨تير  ۴پنجشنبه 



 ١٦٢اتحـاد کـار      ١۲صفحـه     ١۳٨٨شهريور    

  11صفحه 

 »امام زمان   «رفسنجانی جز پناه بردن به                   
نتوانست يا نخواست کاری ديگر بکند، کروبی          
نامه شکواييه نوشت و محمد خاتمی نيز اين                  

اما کسانی که،       ...  را تأييد کرد          »انتخابات«
نژاد و در پشت        بدين ترتيب، همراه با احمدی       

سر وی به قدرت رسيده و قوه مجريه را قبضه           
های بسيار گشادی هم برای نوبت         کرده و کيسه  

غارتگری خودشان دوخته بودند، مسلمًا به                   
سهولت حاضر به کنار رفتن و رها کردن                      

و آن هم از طريق روند انتخابات که               (قدرت   
نبوده و   )  غالب آنها اساسًا آن را قبول ندارند             

ها و عناصر         همان طور که بسيجی        .  نيستند
های      نژاد در جريان بحث                 طرفدار احمدی    

کردند، اينان    انتخاباتی اخير صراحتًا عنوان می     
در    »يک برنامه هشت ساله      «برای خودشان     

 .اند نظر داشته
با نزديک شدن موعد انتخابات اخير، به                 -٨

شد که توافق غالب جناح             تدريج آشکارتر می    
ای، همچنان        تماميت خواه يعنی جناح خامنه            

حفظ قوه اجرايی و نيز ادامه کار دار و دسته                
های   نه تنها حمايت  .  نژاد در رأس آنست      احمدی

ای بلکه کنار           ضمنی و صريح خود خامنه             
کشيدن مدعيان ديگری همچون الريجانی،                   

های    قاليباف و واليتی از کانديداتوری، نشانه            
معطوف   »رهبری«روشنی از آن بود که نظر        

نژاد در پست رياست جمهوری        به ابقای احمدی  
و با  (نژاد در اين مقطع          تعويض احمدی .  است

توجه به اين که همه روسای جمهوری رژيم                
سال گذشته، دو دوره بر سر کار                        ٢٨در    
به معنی ناتمام ماندن کودتای انتخاباتی      )  اند  بوده
نشينی   ، و نموداری از ضعف وعقب      ١٣٨۴تير  

عامل مهم ديگر در      .  شد  مقام رهبری تلقی می     
المللی    محاسبات جناح غالب، بحران اتمی بين          

گريبانگير رژيم و پيشنهاد مذاکره مستقيم                       
. مطرح شده از جانب دولت آمريکا بوده است           

اگرچه عوارض زيانبار فعلی اين بحران و                   
خطرات احتمالی برخاسته از آن، بيش از پيش،        
جامعه ما را در بر گرفته است، ولی همه                        

شده اين انتخابات،     »صالحيت«کانديداهای تأييد 
ازموضعگيری صريح و روشن پيرامون اين             
بحران و پيشنهاد مذاکره مستقيم با آمريکا طفره        

با اينهمه، اين مسئله کماکان ذهن                       .  رفتند
ای را نيز        گردانندگان حکومتی و جناح خامنه        

طبق حساب اين     .  به خود مشغول داشته است        
جناح، که ظاهرًا بر اين باورست که، در                         
صورت انجام مذاکره با آمريکا، اين امر                        

صورت بگيرد،      »موضع قدرت  «بايستی از      
نژاد در اين شرايط، نشانه          تغيير دولت احمدی   

ديگری از عقب نشينی رژيم در برابر غرب               
گذشته از اينها، رژيم حاکم برای       .  شد  قلمداد می 

خود در انظار        »مشروعيت«نمايش قدرت و       
المللی، در پی برگزاری انتخاباتی بود که،             بين

به هر ترتيب، بيشترين ميزان مشارکت را                    
 .دربرداشته باشد

خرداد   ٢٢بدين سان، نمايشی برای روز جمعه        
را    »خير دنيا و آخرت      «ترتيب يافته بود که         

اين .  يکجا برای جناح غالب به ارمغان آورد             
نيز ظاهرًا پيش بينی شده بود که قال قضيه در             

 همان مرحله اول کنده و از کشانده شدن آن به 

اما همين رويدادها، به اختالف درونی خود                  
ای، جناح تماميت خواه، هم دامن              جناح خامنه  

زد و شکاف درونی رژيم حاکم را در غالب                 
نهادهای حکومتی و مذهبی، از حوزه،                            
روحانيون و مراجع تقليد گرفته تا مجلس،                     

به .  تر کرد   های اجرايی، عميق    ارگانها و دستگاه
ميليون رأيی    ٢۴رغم و يا، در حقيقت، به دليل         

نژاد ساخته و اعالم شده، او            که به نام احمدی     
قانونی و عرفی      »مشروعيت«ديگر هيچگونه    

در پيش اکثريت وسيع مردم و حتی در ميان                 
ها ندارد و از اين رو                دستجاتی از حکومتی     

موقعيت وی در درون جناح خودش نيز                          
 .شود تر می ضعيف

همراه و همسنگر ديروز،        «رفسنجانی،     -١٠
ی رهبر، که در واقع هم                   »امروز و فردا       

ای بوده و هست،           شريک و هم رقيب خامنه          
 ٢٢يکی ديگر از بازندگان نمايش انتخاباتی                

 »دور انديشی «وی که بر مبنای        .خرداد است 
شرط بندی        »خانه«خود، اين بار در دو                   

نموده، گروهی از کارگزارانش را همراه                      
کروبی کرده و گروهی ديگر از بستگان و                    
ايادی خود را هم به حمايت از موسوی فرستاده         
بود، اکنون در اثر رودستی که از رقيب خود              
خورده است نه تنها دستش از شراکت در قوه              
اجرايی کوتاه شده بلکه موقعيت خودش هم                   

درپس پردۀ آرايش ونمايش    .  متزلزل گشته است  
انتخاباتی دستجات درون حکومتی در دهمين             

ای    دوره رياست جمهوری، رقابت و منازعه            
جريان داشته که        »همسنگر«نيز بين اين دو         

حمالت شديد عليه رفسنجانی و خاندانش در                
که بعدًا نيز در برخی        (های تلويزيونی      مناظره
تنها بخش    )  های دولتی استمرار يافته             رسانه

برداری   وی که درپی بهره   .  آشکارآن بوده است  
خود غرضانه از جنبش اعتراضی است ولی              

تر از آنست که بتواند از اين راه حمايتی                بدنام
را برانگيزاند، هرگاه نتواند پشتيبانی بخشی از         

های حکومتی را که          روحانيون و ديگر چهره      
از رو آمدن فرماندهی سپاه و ارگانهای امنيتی           

های    در حکومت، و بنابراين کاهش موقعيت             
سياسی واقتصادی خودشان ناراضی ونگرانند،       
نسبت به خود جلب نمايد، دور از انتظار نيست          
که از سوی ساير باندهای مافيايی رژيم، به                   
عنوان سرآمد و سمبل مفاسد اقتصادی، مورد             

 .تهاجم مستقيم و شديد واقع شود
موسوی که تاکنون از پذيرش نتايج رسمی         -١١

انتخابات سر باززده و به پشتوانه اعتراضات             
مردمی، همچنان خواستار ابطال و تجديد                      

است،   »ياب  حقيقت«انتخابات ويا تشکيل هيأت      
خواهد ايفا کند؟        گويد و چه نقشی می            چه می  

. ای ندارد   واقعيت اينست که او هيچ حرف تازه        
جدا از مسئله اعتراض به نتايج انتخابات اخير،         
حرفهايی که آخرين نخست وزير جمهوری                  
اسالمی درجريان تدارک انتخابات، وبعد از آن        

هايش مطرح ساخته، درطول حيات       در اطالعيه 
اين .  ساله اين رژيم بارها تکرار شده است           سی

های حوزوی و     شباهت به بحث    ها که بی    صحبت
يا اسکوالستيک نيست، ارتباطی مستقيم با                    
جنگ قدرت درون حکومت و آينده آن دارد و             

دار مجادالت و منازعات           همان داستان دنباله     
 13صفحه  .  داران خمينی است بين ميراث

اما آنچه   .  مرحله دوم انتخابات جلوگيری شود        
در محاسبات خود غرضانه آنها اصًال به                        
حساب نيامده بود، واکنش سريع و وسيع                         

های مردم در مقابل اين نيرنگ بازی                        توده
جنبش اعتراضی خود    .  بار بود   ننگين و اهانت   

جوش و گسترده مردم و نيز اعتراض پيگير                
موسوی و کروبی و حاميان آنها نسبت به حجم           
عظيم تقلبات در اين انتخابات، کاسه و کوزه                

رژيمی که  .  دار و دسته حاکم را در هم ريخت         
مانده آبرو    بود، باقی  »مشروعيت«در پی کسب 

و اعتبار خويش را، در داخل و خارج، هم بر              
 .باد داد و رسوای خاص و عام شد

ای و    بر آمد جنبش اعتراضی مردم، خامنه          -٩
جناح او را در تنگنای سختی قرار داده و کليت          
رژيم اسالمی را نيز با يکی از بزرگترين                      

های دوران حيات خويش مواجه ساخته            بحران
تأييد شتابزده نتايج انتخابات، که وی آن           .  است
رای «خواند و تبريک               »معجزه الهی   «را    

 »بيست و چهارميليونی رئيس جمهور منتخب          
که از همان ابتدا مورد اعتراض شديد مردم                  

: بود، رهبر رژيم را به مخمصه انداخت                        
ای به همان بزرگی تقلب در انتخابات، در             لقمه

گلوی او گير کرد که فرو بردن آن مستلزم                     
خونريزی داخلی و بيرون آوردن آن موجب                

وی ضمن ارعاب   .  آبرويی باز هم بيشتر بود      بی
و اعزام مزدوران سرکوبگر برای مقابله با                 

هايی چون      معترضان، سعی کرد که با وعده            
رسيدگی به شکايات نامزدها در شورای                         

لکن .  نگهبان، حرکت مردم را متوقف سازد             
تر    ای گسترده     مبارزه حق طلبانه مردم دامنه          

خرداد درتهران    ٢٩سخنرانی نماز جمعه    .  يافت
که طی آن ضمن تأييد مجدد انتخابات و رئيس             

های بيشتر    جمهوری جعلی، مسئوليت خونريزی   
را نيز به گردن معترضان انداخت، نشان داد               

شد، تشديد    بينی می   ای، چنان که پيش       که خامنه 
وی که   .  سرکوب و خفقان را برگزيده است             

های   در بين جناح     »داوری«مدعی ايفای نقش      
ها   رقيب درون حکومتی بودبا اين موضعگيری      

همچنين بر همگان آشکار کرد که سرکرده                   
جناحی بيش نيست، آن هم جناحی که                                 

 .ترين و مستبدترين در ميان آنهاست ارتجاعی



 ١۳صفحـه    ١۳٨٨شهريور    ١٦٢اتحـاد کـار      

واقعيت اينست که انحراف از آرمانهای انقالب         
بهمن، ازهمان ابتدا و با استقرار خود جمهوری        
اسالمی شروع شده است، که تعارض                              

و اسالم، از همان آغاز بروز                »جمهوريت«
کرده و حکومت خودکامه مذهبی جايگزين                  
استبداد شاهی گرديده است، که قانون گريزی             
از همان زمان، و هنگامی که خمينی در قانون           

خود رژيم نيز           »خبرگان«اساسی دستپخت       
دست برد، رواج و رفته رفته شدت يافته است،          
که از همان اوايل کار جمهوری اسالمی،                       
انتخابات در چارچوب اين رژيم هيچ وقت                    

موسوی که نه   ...  دمکراتيک و سالم نبوده است     
اش و نه حتی بيست           »امام راحل  «در زمان      

سال بعد از وی، هرگز جرأت آن را نداشته                   
ای در نقد جنايت بزرگ قتل عام           است که کلمه  

زندانيان سياسی در دوره صدارتش بر زبان               
آورد، در صورت استمرار اعتراض و                           

، به صف      »رهبر«مخالفتش با دار و دسته              
مخالفان درون نظام يعنی به جرگه کسانی چون        

اهللا طاهری اصفهانی و          اهللا منتظری، آيت       آيت
پيوندد که از موضع دفاع از           عبداهللا نوری می   

، به مخالفت با          »راستين«جمهوری اسالمی       
بديهی است که    .  اند  جناح غالب رژيم برخاسته     

اپوزيسيون چپ و دمکرات که برای تحول                   
کند، از    دمکراتيک اساسی در ايران مبارزه می      

تجزيه درونی رژيم در راستای تضعيف بيشتر         
اما اين امر      .  نمايد   و سريعتر آن استقبال می          

روی از موسوی     تواند به معنی دنباله     هرگز نمی 
 .و امثال وی باشد

جدايی موسوی و همفکران وی از                        -١٢
، باری     »جمهوری اسالمی واقعًا موجود              «

ديگر، اصالح ناپذيری رژيم حاکم را عيان                  
هرگاه تجربه ناکامی اصالح طلبان         .  سازد   می

حکومتی، طی دوره هشت ساله رياست                          
جمهوری خاتمی، برای اثبات اين امر هنوز                
ناکافی بوده باشد، نفی و طرد موسوی محتاط،           

کارترين اصالح طلبان حکومتی          يعنی محافظه  
اصالح طلبی که دائمًا      «و يا، به قول خودش،         

، آن هم به اين شکل        »کند  به اصول رجوع می    
توهين آميز، ديگر ترديدی در اين باره برجای           

ممکن است که کسان ديگری هم از        .  گذارد  نمی
درون حکومت، يا همانند موسوی به واسطه               
آينده نگری برای بقای اين رژيم و يا با                              

های ديگر، بعدًا نيز علم اصالح طلب                 انگيزه
رابلند کنند ولی بختی بهتر از آخرين نخست                 
وزير جمهوری اسالمی هم در انتظار آنان                    

در اين ميان، جرياناتی از                   .  نخواهد بود    
اپوزيسيون نيز که هنوز در جستجوی اصالح            
طلبان حکومتی در قامت امثال موسوی هستند           
تا به دامن قبايشان بياويزند، به توهم پراکنی در      

ها ادامه داده و نيروی اپوزيسيون را           ميان توده 
 .برند به هرز می

نتايج اعالم شده آنچه به نام انتخابات در               -١٣
خرداد انجام شده، کامًال جعلی و باطل                     ٢٢

است، همان گونه که روند اين انتخابات غير                
اما اعالم  .  دمکراتيک از ابتدا باطل بوده است        

اين ارقام قالبی و واکنش وسيع مردم در مقابل           
 14صفحه  اين دغلکاری نمايان،  

  12صفحه 
احساس «وی که به گفته خودش به خاطر                       

جمهوری    »نگرانی نسبت به آينده نظام مقدس          
بار «اسالمی به ميدان آمده است، مردم را                     

ديگر به انقالب اسالمی آن گونه که بود و                        
دعوت   »جمهوری اسالمی آن گونه که بايد باشد  

پيداست که مسئله او نيز صرفًا اين                .  کند   می
آن نيست، ولی راهی      »و تقلب عظيم  «انتخابات  

او .  دهد بازگشت به گذشته است       که او ارائه می   
قانون «و        »تحجر«،    »دروغ«با انتقاد از           

آزاديهای مصرح در      «، و دفاع از            »گريزی
خط «و        »کرامت انسانی   «،    »قانون اساسی   

، به مخاطبان درون حکومتی و مدافعان            »امام
دهد که اين نظام دچار                       رژيم هشدار می        

جمهوری       »جمهوريت«شده، و           »انحراف«
 »حکومت اسالمی  «اسالمی حذف و تبديل به           

گويی که وی تازه از خواب                  ...  خواهد شد   
داند که طی     بيدار گشته و نمی     »اصحاب کهف «

سال اخير در اين کشور چه گذشته                    ٢٠-٣٠
موسوی نيز، به تأسی از ماليان که                    .  است

ساخته   »صدر اسالم «ای به نام       چيزی اسطوره 
دهند، در    و پرداخته و دائمًا به خورد خاليق می        

جمهوری «خواهد تصويری موهوم از        واقع می 
دلخواه خويش ترسيم و به جوانان                  »اسالمی

عرضه کند تا شايد از اين راه بتواند از زوال                
اما اکثريت   .  محتوم اين نظام جلوگيری نمايد          

مردم ايران رنج و ستم و خفقان واقعيت                            
جمهوری اسالمی را با گوشت و  پوست خود               

 .شناسند لمس کرده و آن را به خوبی می

در مقابل حکومت ديکتاتوری مذهبی، دفاع از                     
مبارزات مردم و ياری رساندن به آنها، مبارزه                    
عليه جمهوری اسالمی را هرچه بيشتر گسترش                

 .دهيم
سازمان اتحاد فدائيان خلق، يک بار ديگر با تاکيد              
در پيمان خود با مردم برای مبارزه در راه استقرار           
آزادی، استقالل، دمکراسی و عدالت اجتماعی،                 
حکومت جمهوری اسالمی و دولت احمدی نژاد را           
به رسميت نشناخته و تمام تالش خود را برای                     
مبارزه با اين حکومت ديکتاتوری در کنار وهمراه           
تمامی نيروهائی که در راه استقرار يک جمهوری            
دموکراتيک والئيک، متکی براراده مردم به جای             

 .کنند، به کارخواهد برد جمهوری اسالمی تالش می
 

 کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ٢٠٠٩اوت  ٣ - ١٣٨٨مرداد  ١٢

بر طبق برنامه اعالم شده، مراسم تنفيذ حکم                         
ای،    رياست جمهوری احمدی نژاد از سوی خامنه           

مرداد انجام شد و همچنين مراسم                      ١٢امروز    
مرداد در مجلس شورای        ١۴تحليف وی در روز        

 ١٢١مطابق اصل        .  اسالمی برگزار خواهد شد          
قانون اساسی در مراسم تحليف رئيس جمهور،                  
روسای قوای مقننه، مجريه و قضائيه و همچنين              
اعضای شورای نگهبان در مجلس حضور خواهند          

 .داشت
مراسم تنفيذ و تحليف رياست جمهوری احمدی                  

شود که از زمان      نژاد در شرائطی برگزار شد و می       
خرداد تا کنون،         ٢٢برگزاری انتخابات در روز           

مردم ايران با برگزاری اعتراضات گسترده و                       
ميليونی، مخالفت خود را با اين انتخابات، تقلب                   
وسيع در آن و اعالم پيروزی احمدی نژاد ابراز                   

عليرغم گستردگی اعتراضات، که تا درون       .  اند  کرده
حکومت اسالمی نيز کشيده شده است، اما جناح                

های از پيش تعيين       سپاه در ادامه نقشه      -خامنه ای 
شده خود، برای قبضه کامل قدرت و استقرار                        

های   حکومت مطلق ولی فقيه و حذف تمامی جناح           
درونی، بر برگزاری اين مراسم و تجديد رياست                 

برگزاری .  جمهوری احمدی نژاد مصمم اند                      
شدگان اعتراضات اخير      نمايشی بازداشت "  دادگاه"

و محاکمه برخی ازسران و فعالين شناخته شده                   
جناح اصالح طلب، نشان از پايان دوران چندگانگی         
در حکومت و يکدست شدن کامل آن و دولت                          

 .ديکتاتوری مذهبی دارد
های شناخته شده            عدم حضور برخی از چهره              

جمهوری اسالمی همچون رفسنجانی و خاتمی در            
مراسم تنفيذ، نشان از تداوم بحران در درون                         
 حکومت دارد و ادامه اعتراضات در نقاط گوناگون

 کميته مرکزی سازمان
 

 شناسيم رياست جمهوري احمدي نژاد را به رسميت نمي
در تهران، نشان دهنده پايداری مردم برای تحقق              

های خود و ادامه مقاومت و مبارزه آنها                  خواسته
 .باشد می

مرداد، روز تاريخی            ١۴همزمان انتخاب روز           
صدرو فرمان مشروطيت، برای مراسم تحليف                    

کجی حکومت به مردم        احمدی نژاد چيزی جز دهن      
و سابقه بيش از يک صدسال مبارزه آنها برای                    

احمدی نژاد که بدنبال       .  آزادی و دمکراسی نيست      
يک تقلب بزرگ و دستکاری وسيع در آراء مردم،            

از صندوقهای رای به درآمد، با اين دعا            "  پيروز"
که حضور بيش از سی و نه ميليون نفر پای                           

ميليون رايی که به حساب        ٢۴های رای و       صندوق
وی واريز شده است، نشان از تائيد مردمی                             

کوشد تا از اين روز تاريخی         حکومت وی دارد، می    
 .سوءاستفاده سياسی کند

عليرغم تمامی اين ترفندها، تداوم و گستره                            
اعتراضات مردم در دو ماه اخير، جايی برای توهم           

مردم "  منتخب"بودن اين دولت و           "  مردمی"به   
احمدی نژاد،    .  بودن احمدی نژاد نگذاشته است            

منتخب مردم ايران نيست، با تنفيذ يا بی تنفيذ                        
رهبرش و با تحليف يا بی تحليف مجلس                                    

مردم در دو ماه گذشته درخيابانها نظر        .  اش  اسالمی
شان را با تظاهرات       اند و رای    خوشان را بيان کرده    

دولت احمدی نژاد با تکيه بر      .  اند  گسترده نشان داده  
تواند شکل گيرد، اما          ماشين سرکوب حکومت می      

هايش، يقينا با           ادامه کار آن و پيشبرد برنامه                
مقاومت و مبارزه مستمر و دائمی مردمی که وی              

 .شناسند، مواجه خواهد بود را به رسميت نمی
ما بار ديگر از همه نيروهای چپ، مترقی و                            

کنيم تا باهمکاری وهماهنگی      خواه دعوت می    آزادی
 هرچه بيشتر بايکديگر، درراه ايجاديک جبهه متحد 
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ترکيدن اين بادکنک در همان شب اعالم نتايج            
آرای انتحابات به سود محمود احمدی نژاد                    

ولی سيد علی خامنه ايی درجات              .  شنيده شد  
حکمای رژيم  .  ريشتر اين انفجار رااعالم نکرد     

جمهوری اسالمی با بازی گرفتن و جريحه دار         
کردن نظرات و آرای مردم ترقه اين انفجار را          
فراهم کردند و به نظر می رسد، خود به دست             

بنا به منابع موثق و     .  خود گور خود را کنده اند      
اطالعات از جامعه ايران ، دامنه اعتراضات             
مردم عليه رژيم از يک طرف، و از طرف                  
ديگر سرکوب اين اعتراضات توسط نيروهای         
سرکوبگر اين رژيم آنچنان وسعت دارد، که                
انکارش از جانب خود رژيم هم محال گشته                 

شعار مرگ بر ديکتاتور فضای جامعه           .  است
اما حکامان رژيم    .  ايران را در بر گرفته است       

نمی خواهند اين صدا را از مردم بشنوند و                     
بيشتر اين شعارها را به شعار جوامع غرب                  

خود را به    "به قول معروف      .  نسبت داده است   
 .می زنند" کوچه علی چپ

جهانی شدن و انعکاس خبری جنگ و                               
اعتراضات توده ای عليه رزيم تاريخ ديگری             
را به ساسله تاريح های مبارزاتی مردم ايران             

مردمان هر گوشه و کناری      .  رسميت داده است  
از اين گيتی از اخرين دقايق از تپش افتادن                    
قلب ندا و نداها با خبر شدند و نيز شاهد                             
قهرمانی های مردم عليه جنايت و بربريت نيز           

البته حاکمين رژيم با بستن تمام پل های           .  شدند
اطالعاتی خواستند که کسی شاهد اين همه                     

در حقيقت آنان ادای کبک را             .  جنايات نشود  
درآوردند که فقط سرشان را توی برف کردند             

محمود .  که کسی انان را نبيند، ولی ديده شدند           
احمدی نژاد با کدام آبرومندی ديپلماتيک ديگر          
بايد به جوله سياسی در سطح جهان برود،                     

 .وقتی که خود نيز ديده شده است
آنچه که تحوالت اخير را رقم می زند، همانا                
حرکت مليونی جنبش اجتماعی برای خواست            
خود می باشد، انچه که رژيم جمهوری اسالمی         
از بر اورده شدن اين خواست ناتوان است از              
يک طرف و از طرف ديگر رژيم جمهوری               
اسالمی يست که جز راه سرکوب اين جنبش                

بر بستر اين تناقضات،      .  ايده ديگری را ندارد     
جامعه اجتماعی ايران اخيرا زبان زد تمامی                

اگر رهبری اين     .  افکار بين المللی شده است         
جنبش به عنوان فاکتور در نظر گرفته نشود،              
رسوايی حاکمين جمهوری اسالمی در تقلبات            
انتخاباتی خود بخود برای گرم شدن و حقانيت            

در .  جنبش اجتماعی کافی به نظر می رسد                
نتيجه اگر اين جنبش افت و خيزهايی را از                    
خود نشان دهد، باز پروسه سرنگونی رژيم از           

از هنگام به قدرت        .  اعتبار ساقط نخواهد شد       
خرداد اين سال، اين      ٢٢رسيدن اين حکومت تا     

اولين بار است که رژيم در مخمصه سرنگونی         
اگر مکانيزم و چگونگی          .  قرار گرفته است      

برگزاری انتخابات قبلی تخلفات اش نامريی به         
نطر می رسيد، به اين اعتبار نامريی بودنش               
افکار عمومی جهان به خود جلب نکرد، اينک           
قضيه به نوع ديگری عمل کرد تقلب آشکار در         
آرای انتخاباتی به نفع محمود احمدی نژاد                      
سناريوی تازه ايی را در پروسه سرنگونی                   

 . جمهوری اسالمی ايجاد کرده است

نمونه های ديگر از تاريخ حماسه به توسط                    
با يک مشاهده عينی،    .  مردم ايران تکرارگرديد  

حرکت اخير مردم ايران ترسيم کننده همان                   
می باشد، که يک نظام به        ۵٧حرکت های سال    

اصطالح ازلی و ابدی را به زانو درآورد،                    
عاقبت نيز ان را از حيطه قدرت به زير                           
انداخت و به زباله دانی سلسله تاريخ های                       

همان که   .  ديکتاتوری و توتاليتر پرتاب کرد           
همه شاهد هستند، لرزيدن، دستپاچه شدن حسين       
علی خامنه ای به عنوان نماد يک ديکتاتور،                
در نماز خطبه دانشگاه تهران، تشابه زيادی                 
نسبت به دستپاچه شدن شاه از وضعيت آن                     

اما اگر شاه با صراحت گفت           .  زمان را دارد    
، سيد علی      "مردم صدای انقالبتان را شنيدم          "

خامنه ايی با پرده پوشی از حقايق، قول انتقام              
و سرکوب مردم در حصول يک انقالب ديگر            

اما بی شک اين قول و           .  را فرمان داده است      
قرارها، خدشه ای در برابر اراده مردم برای              
گام های اساسی در جهت يک انقالب ديگر                   

" ندا"چهره های خونين       .  بوجود نخواهد آورد    
 .انقالب ديگری را بيان می کند

سران جمهوری اسالمی با درک وضعيت                    
موجود و ترس از فروريختن رژيم جمهوری             
اسالمی، به چاره افتاده اند و حتی شايد در اين            

. چاره جويی نيز خود رهبر سالخی شوند                     
شورايی کردن رهبری، گرفتن قدرت از خامنه        
ای ترفند ديگری برای برون رفت از چگونگی        

در .  براندازی رژيم جمهوری اسالمی می باشد      
حقيقت اين ترفند همانند ترفندهای شاه می باشد           
که وی شاهپور بختيار را برای مهار کردن                  
حرکت مردم، در حصول به براندازی نظام                 

. سلطنتی به عنوان نخست وزير منتصب نمود          
اما انتصاب شدن شاهپور بختيار نيز به عدم                 

وقتی که هم      .  براندازی سلطنت کمکی نکرد        
اينک سيل وسيعی از مردم به خيابان ها می                 
روند و از طرف نيروهای سرکوبگر به رگبار          

شوند، رهبران رژيم جمهوری          گلوله بسته می    
اسالمی چه انتظاری دارند که با يک حربه                   
جابجا کردن قدرت، مردم را به خانه هايشان               

تا اينکه بالخره چند روز ديگر بر             .  برگرداند
آيت اهللا خامنه ايی        .  اريکه قدرت باقی بمانند       

بايد هم اينک اعالم کند که صدای يک انقالب             
وی بايد  .  ديگری را از مردم ايران شنيده است        

فهميده باشد، که مردم نمی خواهند به شيوه قبل           
آنان خواهان تحول و دگرگونی           .  زندگی کنند  

مسئله ای  .  برای يک زندگی سعادتمند می باشند   
که سران جمهوری اسالمی هرگز بدان توجه             

لذا بايد صدای يک انقالب ديگری                .  نکردند
هم اينک ترکيدن بادکنک تنفر وانزجار      .  بشنوند

از رژيم جمهوری اسالمی فضای جامعه را در         
اين فضا، به وسعت پاک کردن        .  برگرفته است 

بزرگ .  اين حکومت در سطح جامعه است               
شدن اين بادکنک مربوط به ماه های اخير                      

رسيدن حکومت آغاز بزرگ شدن اين             .  نبود
سال به سال، ماه به ماه بزرگ           .  بادکنک است 

تا جايی که می رفت که تمام جامعه را          .  می شد 
ببپوشاند، و فضای تنفس را از مردم جامعه                  

ولی سران رژيم نيز از ترس خفه شدن          .  بگيرد
خود نيز، به بادکردن اين بادکنک تسريع                        

 انفجار عظيم . بخشيدند، تا اينکه بالخره ترکيد

  13صفحه 
چنان که وصف آن گذشت، بطالن انتخابات در         
چارچوب رژيم اسالمی حاکم را يکبار برای               

مقوله انتخابات،   .  هميشه به ثبت رسانده است         
که عمًال هيچگاه آزاد و عادالنه نبوده، به                        

لکن .  ها تبديل شده بود   »خودی«رقابتی در بين    
رفته رفته، هرچه بيشتر حالت تزيينی و                          
نمايشی يافت و حيطه رقابت در ميان همان                   

بعد کار به جايی    .  ها هم محدودتر شد   »خودی«
در بين افراد                 »قواعد بازی     «رسيد که           

ای از        نيز بر هم خورد و دسته                    »خودی«
. ای ديگر مبادرت کردند      ها به حذف دسته      همان

چنان که مثًال در جريان انتخابات درون                          
حکومتی مجلس هفتم، بيش از دو هزار نفر از            
نامزدهای وابسته به اصالح طلبان حکومتی،            

به وسيله      »صالحيت«در همان مرحله تعيين         
اما در موعد انتخابات   . شورای نگهبان رد شدند

نهمين دوره رياست جمهوری، که حذف همه              
کانديداهای خودی سرشناس نيز عملی نبود،               
شگرد کودتای انتخاباتی جهت به کرسی                         

جناح غالب به      »کانديدای مورد نظر   «نشاندن  
کار گرفته شد که در انتخابات اخير نيز به                      

بدين سان، نه     .  ای تکرار گرديد       شکل وقيحانه  
تنها پايان کار انتخابات رقابتی درون حکومتی          
رقم خورده و انتخابات به حد انتصابات درون            
جناحی تنزل يافت، بلکه با برمال شدن                              

های انتخاباتی جمهوری اسالمی در                      شعبده
اعتباری و رسوايی آن        برابر چشم همگان، بی     

 .دو چندان شد
بعد از اين رسوايی، و خصوصًا در پی                -١۴

برخورد وحشيانه رژيم به تظاهرات مردم و               
سرکوب شديد معترضان،  جمهوری اسالمی             
ديگر هرگز قادر به بازگرداندن آبروی از                    
دست رفته و بازگشت به وضعيت پيشين                        

در جريان اين برآمد جنبش حق            .  نخواهد بود  
طلبانه و آزاديخواهانه مردم، نقاب از چهره                 
واقعی رژيم برگرفته شد، توهمات بسياری                  

های زيادی پاره شد و ماهيت         فروريخت و پرده  
ضد مردمی و ضد دمکراتيک حکومت                          
اسالمی، به صورتی عريان، در مقابل چشمان          
ميليونها نفر از مردم و در برابر انظار                             

چنين وضعيتی، به رغم      .  جهانيان قرار گرفت   
جناح غالب در ابقای احمدی نژاد،         »پيروزی«

اين جناح و کليت رژيم حاکم را در موقعيتی به           
. تر از پيش، قرار داده است                مراتب ضعيف  

ای   اگرچه شدت تهاجم و وسعت جنايات خامنه          
و دار و دسته آن در برخورد با جنبش                                
اعتراضی، موجب فروکش تظاهرات خيابانی          
و کاهش دامنه اعتراضات جاری شده است، اما     

های    مسلمًا مبارزات مردم در اشکال و شيوه             
ديگر، در جنبشهای اجتماعی گوناگون، در                  

ها و مدارس،        محل کار و محالت و دانشگاه           
های نماز    ای در خطبه    خامنه.  ادامه خواهد يافت  

اش، با تهديد مردم اظهار داشت که هرگز          جمعه
رژيم شاه هم       .  نخواهد شد       »تسليم خيابانها   «
گفت که هيچ وقت در برابر تظاهرات مردم            می

رژيم حاکم نيز قطعًا     .  عقب نشينی نخواهد کرد    
های    در مقابل اراده جمعی و مبارزات توده                

مردم، سرنوشت ديگری جز سلف خود نخواهد        
با گسترش و تقويت مبارزات مدنی،              .  داشت

صنفی، اجتماعی و سياسی، مردم سرزمين ما           
با گامهای خود در خيابانها، در محالت و                       

های کار، در شهرها و روستاها، رأی                    محل
قطعی و نهايی خويش را برای برچيدن بساط              

 . استبداد مذهبی حاکم صادر خواهند کرد

 سيروان هدايت وزيری 
  توده هاي مردم تاريخ سازند 
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سال ها دره ای عميق بين داخل و خارج ايجاد             
کرد، شما به طورعام به کسانی که درخارج                
بودند عادالنه ترين قضاوتی که کرديد اين بود           
که برای خودشان زندگی مرفهی دارند و اصال         
نمی دانند مشکالت ما چيست و ما خارج                         
کشوری ها هم شرمنده از شما برای اين که                   
نشان دهيم که هستيم مرتب برايتان اعالميه و             

 .اطالعيه صادر کرديم
دعوای "دوستان عزيز مطلب شما تحت عنوان         

بسيار مرا   "  فرماندهان مهاجر بر سر چيست؟        
تحت تاثير قرار داد من نه جزء رهبران                          
جريانات سياسی چپ در خارج کشور هستم و           
نه اساسا مقامی که بتواند پاسخگوئی سئواالت           

پاسخ به اين سئوال ها را به عهده              .  شما باشد 
من هم به عنوان       .  رهبران سابقتان می گذارم      

يک هوادار سابق سازمان چپ در خارج                        
چرا که درد   .  کشور خواستم با شما دردلی بکنم      

 .دل خيلی ها را گفته ايد
وقتی تيتر مطلب را ديدم طنز تلخی درآن                       
احساس کردم، چرا که فرماندهان بايد در جلو            
لشکر به دفاع بايستند و اگر فرماندهی لشگر               
خود را به امان خدا رها کرد، معلوم نيست چه            
برسر آن لشکر بی فرمانده خواهد آمد، حتی                 
فکر کردم شايد بدتان نمی آمد می نوشتيد                        
فرماندهان فراری، احساس کردم گله مند هستيد       
از اين که آن ها شما را رها کردند وخود را از            

دوستان، من هميشه   ..  تيررس دشمن دور کردند   
خوشحال بودم از اين که بخشی از رهبری اين           
جريانات توانست خودش را نجات دهد، چرا               
که ماندنشان درآن شرايط به جز اين که ليست             
کشته شدگان در راه آزادی را در جمهوری                  
اسالمی طوالنی تر بکند، نتيجه ای نداشت و               
هميشه اعتراضی که داشتم اين بود که چرا تا              
آن جا که می شد بقيه رفقا را خارج نکردند                    
خصوصا رفقای رهبری اين جريانات را، نه به    
لحاظ اين که خونشان رنگين تر از بقيه بود                   
بلکه به لحاظ حساسيتی که رژيم روی آن ها                 
داشت و داليل ديگری، به نظر من آن چه که                
بعد از مهاجرت پيش آمد درخور تامل است که          
هدف اصلی بته دريج با مرور زمان در ابتدا               
درعمل و نه در حرف و به تدريج درهر دو به            

 .فراموشی سپرده شد
دوستان آن ها با اين هدف نيامده بودند که خود            

آن ها  .  را نجات دهند وشما را بی پناه رها کنند         
من .  آماده بودند برای تقويت وسازماندهی داخل     

از زبان آن ها حرف نمی زنم ولی به عنوان                 
يک عضو سازمان چپ آن چه را که زندگی                

 .کرده ام می نويسم
سال های اول غربت هنوز گرم هستی، آمده ای،                 
بودنت موقتی است، برای سازمان دادن مبارزه در           
داخل می خواهی امکان بسازی، شور جوانی                        
هست، سعی می کنی همان باشی که در ايران                        
بودی، همان طور زندگی کنی که آن جا کرده ای،               
از لوکس بيزاری، نمی خواهی محيط خارج تو را              

از (تغيير دهد، تو آمده ای که داخل را تقويت کنی               
اين صحبت نمی کنم که ما حتی لباس هايمان را از              

سال ها می گذرد و      ).  گداخانه ها تامين می کرديم     
 برسر تو همان می آيد که برسر تمام آنهائی آمد 

که سال ها قبل ازتو مهاجرت سياسی کرده اند،          
زندگی غربت تو را در خودش حل می کند، تو          
ديگر قلبت برای شهرت نمی طپد تو ديگر                     
برای خانواده ات هم مثل سابق دلت تنگ نمی             
شود، تو پذيرفته ای که محکوم به ماندن                          
هستی، تو می دانی که اگر زياد به کشورت،                
به مردمت، به خانواده ات، به خاطراتت فکر             
کنی روحت بيمار می شود چرا که نمی توانی             
هيچ کاری بکنی، سال ها دره ای عميق بين                  
داخل و خارج ايجاد کرد، شما به طور عام به              
کسانی که در خارج بودند عادالنه ترين                           
قضاوتی که کرديد اين بود که برای خودشان               
زندگی مرفهی دارند واصال نمی دانند مشکالت       
ما چيست و ما هم شرمنده ازشما برای اين که              
نشان دهيم که هستيم مرتب برايتان اعالميه و             

 .اطالعيه صادر کرديم
دوستان شما گله مند هستيد از نيروها و                            
بخصوص رهبران در خارج کشورکه چرا در          

سال نتوانسته اند کاری بکنند که امروز        ٣٠اين  
متاسفانه بازهم شاهد نبود آلترناتيو در ايران                

حتما تحليل گران چپ به خوبی قادرند           .  هستيم
علل اين فقرآلترناتيو را درداخل توضيح دهند،          

 .بمانيد منتظر پاسخ گوئی شان
من در اين جا دلم می خواهد احساس خودم را              
به عنوان يک عضو سابق سازمان چپ برای             
شما بازگو کنم و علت پراکندگی جنبش چپ را           

من .  درخارج کشور از نظر خودم توضيح دهم       
در اين مورد همين سئوال را از نيروهای داخل         
دارم که چرا در داخل در طی اين سال ها اين               
آلترناتيو شکل نگرفت، مگر نه اين است که در         
جريان مبارزه مردم رهبری خود راپيدا خواهند       
کرد؟ مگر نه اين است که اين آلترناتيو از دل              
مبارزه مستقيم مردم سر بر می آورد؟ سرکوب         
شديد از طرف رژيم جمهوری اسالمی البته تا            
حدی پاسخ گوی عدم شکل گيری يک آلترناتيو          

چراشما .  چپ هم بوده است ولی فقط اين نيست        
 نتوانستيد؟

اعتقاد ندارم که اين آلترناتيو راخارج بايد برای         
داخل آماده می کرد چرا که در نهايت خارج                 
تکيه گاه و پشت نيروی داخل می تواند باشد،               
چطور نيروئی که در خارج زندگی می کند که           

منظورم (هيچ گونه پيوند عملی با داخل ندارد             
از پيوند عملی يعنی زندگی روزمره در آن جا،         
شبانه روز با مسائل واقعی درگير بودن، و                   

می تواند  )  هزاران مشکل مردم رازندگی کردن    
برای داخل آلترناتيو درست کند، من فکر ميکنم   
اگر ما سعی می کرديم در طی اين سال ها در              
خارج به جای اين که دائم در حال مرزبندی                 
باشيم و پراکنده عمل کنيم، اگر می توانستيم در          
اين سال ها به يک اتحاد واقعی بين تمام                           
نيروهای آزاديخواه دست پيدا کنيم و کم کم                    
وزنه ای می شديم، اگر می توانستيم به ياری               
همه اين نيروها يک امکان رسانه ای برقرار              
می کرديم که صدای واقعی همه اين نيروها را           
به گوش مردم ايران برساند و آن ها را تقويت             
کند همان طور که شما بدرستی در نوشته اتان            
 گفته ايد؟ اگر سوراخ دعا را گم نمی کرديم؟ و 

االن برخا اعضايمان هرکدام بنا به فکر         ...  اگر
و تشخيص شان در رابطه با جنبش مردم عمل           

 .نمی کردند
در اين شکی نيست که در خارج کشور نيروها          
پراکنده هستند، علت اين مسئله به نظر من به               

. اين برمی گردد که درد مشترک نداشته اند                 
شما به درستی گفته ايد که زندگی در زير                       
سرکوب وزورگوئی زمينه برای هرگونه تفرقه       
و جدائی را برای نيروهای واقعی سوسياليست          
و دموکرات از ميان برده، به زبان ساده وقتی             
خانه ات آتش گرفت همه اعضای يک خانواده           
همه کدورت ها را فراموش می کنند و فقط                    

اگر نگاه  .  تالش می کنند آتش را خاموش کنند         
بکنيم همين االن که درداخل اين شرايط عوض          
شده مجددا در خارج نيروها و افراد به هم                      
نزديک تر شده اند، زمانی که پيوند واقعی با                
مبارزه نيست بحث های تئوريک، بحث های              
روشنفکری فضای زيادی را می گيرند، ما در          
خارج کشوربه علت اين که پيوندمان با مردمان        
و مسائل آن ها قطع و يا به نوعی با نگاهی                     
دور از صحنه به جای بودن در صحنه بود                    
وقتمان را با بحث های سياسی، جلسات بحث              
وگفتگو و حرف و حرف وحرف پرکرديم،                  
روزها رفتيم در جلسات نشستيم و بعد از جلسه          
بيرون آمديم و به زندگی عاديمان ادامه داديم،             
دوستان داخل، خيلی برما خرده نگيريد، چطور       
می توانی وقتی در متن يک واقعه نيستی مثل              

من .  کسی برخورد کنی که در صحنه می باشد         
می دانيد اکثر    .  يک مثال ساده برايتان می زنم       

کسانی که درخارج هستند درطی اين سال ها               
عزيزی را از نزديک ترين کسانشان در ايران          
از دست داده اند که هرگز نتوانسته اند در                       
عزاداری اوشرکت کنند، می دانيد وقتی پدرت،       
مادرت، برادرت و يا کسی را از دست می                    
دهی و نمی توانی حتی سرقبرش بروی يعنی              
چه؟ می دانيد که وقتی خانواده ات عزادار                     
است و فرياد شيون وزاری درخانه است و تو             
در خارج کشور در تنهائی خودت زارمی زنی          
يعنی چه؟ می دانيد در حتی خوشی و شادی                  
يعنی مثال سال نو وقتی در هيچ جای محلی که            
زندگی می کنی نشانی از شور و شوق سال نو            
نمی بينی هرگز عيد و بهاری که در کشورت              
داشته ای نخواهی داشت، و فقط با خاطره ها               
زندگی می کنی، دوستان در محيط بودن را                  

امروز به قول شما جوانه            .  دست کم نگيريد     
هائی که در جنگل سوخته وطن ما روئيده است         

آری "به ما اين شهامت و اين اميد را داد که                   
من جرئت کردم تصور کنم      ”  ...امکانپذير است 

که روزی شايد، شايد بتوانم دوباره سرزمينم را        
دوستان اگر شما به جای ما بوديد و آن               .  ببينم

زمان به خارج کشور آمده بوديد برسرتان                     
من در نوشته     .  همان می آمد که برسرما آمد           

قبل به قدری از اعالميه هائی که در خارج                    
چند نيروی چپ دادند دلخور بودم که برخا با               
بی انصافی سال های فعاليت نيروهای چپ                  
درخارج کشور را شرکت در جلسات خميازه             
آور و کسل کننده توصيف کردم، البته که فقط              
اين نبود، البته که تالش هائی و فعاليت هائی                
هم برای پيوند با داخل شده ولی به قول شما                   
کارنامه بسيار ضعيف است که مهم ترين دليل           
آن نبود پيوند عملی با داخل و پراکندگی بوده               

 16صفحه  . است

 شهرزاد چگنی
 مي توان فاصله ها را ز ميان برداشت 
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دوستان عزيز فقط شما نبوديد که در داخل با                
گرم شدن مبارزات مردم احساس بی کسی و               
بی پناهی کرديد، ما هم در خارج کشور به                     
نوعی اين حس را داشتيم، وقتی در اينجا برای           
پشتيبانی مردم درايران تظاهرات بود، برای              
من ديدن اين که رفقائی که تمام اين سال ها                    
خوب يا بد دغدغه مردم راداشته اند که ضعيف         
ياقوی تالش کرده اند، که درست ياغلط انرژی         
برای اهداف مبارزاتی که درجهت تالش برای         
سعادت مردم ايران بوده است به خرج داده اند،         
اين که به شکل گاها نظاره گر اين تظاهرات                
را نگاه می کردند خيلی ناراحت شدم، ديدن                  
کسانی که سال های سال اصال کاری با                            
سياست نداشته اند در صحنه دفاع از مبارزات          
مردم ايران خيلی خوشحال کننده بود ولی ديدن          
اين که کسانی که تمام اين سال ها به اميد چنين            
روزهائی تالش کرده اند و حاال که اين روزها           
رسيده اند ولی پرچم سرخی درکار نيست وبايد         
زير پرچم سبز بروند وچون نمی خواهند بروند        

 .بالتکليف مانده اند بسيارغم انگيز
دوستان، من سياهی لشکر شدن موج سبز را               
چون در جهت خواسته ها و مبارزات مردم                  
کشورم است به کناری ماندن و نظاره گر بودن         

از نظر من آن چه که جنبش           .  ترجيح می دهم   
ما در خارج احتياج دارد نه به انواع واقسام                  
سازمان ها و جريانات با چهارنفر آدم بلکه به             
يک وحدت گسترده ازهمه اين جريانات و افراد     
مترقی و آزاديخواه است که در آن صورت می          
تواند به شکل منسجم به داخل کمک کند، تا                   
زمانی که ما دو دستی به منافع گروهی امان                 
چسبيده ايم، تا زمانی که به طور دائم درحال                
خط کشی هستيم، تا زمانی که مبارزه را ناب               
می خواهيم، نمی توانيم انرژی خودمان را آزاد        
کنيم، ندائی که از داخل ايران می آيد ندای                      
وحدت و يکپارچگی در برابر استبداد است،               
سعی کنيم با يکپارچگی در خارج پشت و پناه             
داخل شويم، ما بايد پشت آن ها، اميد آنها،                       
دلگرمی و فرياد رسانشان باشيم و وظيفه داريم         
که کاری کنيم که نزد ملت مان و نزد                                  

مردم ما، جوانان ما،     .  وجدانمان سرافراز باشيم  
دست کمک به سوی تک تک ايرانی های آزاده    
خارج کشور دراز کرده اند، دستشان را با تمام          

در شرايطی که مردم بی             .  نيرويمان بگيريم   
دفاع، مردم جان برکف، مردم بيگناه، مردم                 
مظلوم کشورما بابت راهپيمائی های مسالمت            
آميز برای اعتراض به جا به جائی رای های               
شان دارند بهای بسيار سنگينی را پرداخت می          

وظيفه عاجل ما است که برای کمک به             .  کنند
آن ها از هيچ تالشی دريغ نکنيم و اين کمک                 
از دل همبستگی تمام ايرانی های آزاديخواه                 

برای مبارزه با استبداد در             .  بيرون می آيد      
ايران همان طور که اين دوستانمان در نامه                  
اشان می نويسند ما به يک جبهه فراگير از                    
تمام نيروهای چپ وآزاديخواه، وساير نيروهای      
آزادانديش و ملی مذهبی و شخصيت های                      
مبارز نياز داريم و بايد تمام قوايمان را برای               

 . چنين جبهه ای بگذاريم
الزم به تذکر است که من در اين مطلب آن چه                     (

نوشته ام احساس خودم و نظر خودم می باشد وآن               
را صميمانه با شما درميان گذاشته ام ای بسا که                    
نيروهای مورد سئوال شما اساسا چنين احساس و               

 ).چنين نظری را نداشته باشند
 

 

 ٢٠٠٩ژوئيه  ١٢

قهرمانی کوچک ونحيف، اما شجاع و باهوش،         
با کاشتن تخم لوبياهای سحرآميز در حياط خانه         
اش، درخت سبزی را در فاصله يک شب                      
بارور می کند و غولی را که پرنده خوشبختی             
را سالهاست از دهکده او ربوده، از عرش                    
اعال به زير می کشد و پرنده خوشبختی را به              
سرزمينش بازمی گرداند تا دوباره آواز شادی           

 !برای همه سر دهد
وقتی که به وقايع چند هفته اخير در ايران و آن         
چه که بر همه ايرانيان در سراسر جهان در                  
روزهای قبل و بعد از انتخابات گذشته است،              
نگاه می کنم، به نظرم چيزی شبيه به افسانه                  

اتفاقی !  است، شبيه رويا و باورنکردنی                     
سال   ٣٠سحرآميز رخ داده است و مردمی که           

بسياری از حقوقشان به نام دفاع از مام ميهن،             
اسالم و حکومت الهی، مستضعفين و جهاد                   
عليه استکبار جهانی، از آن ها گرفته شده بود،           
يک روزه با ريختن آراء ميليونی خود به                        
صندوق ها، درخت سبز زندگی را دوباره                     
ميکارند و سوار بر شاخه های آن به باالترين             
نقطه های آسمان آزادی صعود ميکنند، تا غول         

خود را به    "  نه"استبداد را به زانو درآورند و          
 .دروغ و فريب فرياد بزنند

درافسانه لوبيای سحرآميز اما، قهرمان کوچک        
با باتوم مزدوران مواجه نشد و گلوله ای به                   

مردم نيز انتظار    .  مغز و قلب او اصابت نکرد       
" رهبر"آن را نداشتند که وقتی پس از تشکر                

از حضور ميليونی و بی نظير آن ها در طول              
سال پس از انقالب در رای گيری، به                       ٣٠

خيابان ها می روند تا رای خود را پس بگيرند،     
" خس و خاشاک    "با سرکوب مواجه شوند و             

 .خوانده شوند
آن چه که امروز با موج دستگيری ها و ادامه              

 سرکوب شاهد آن هستيم، نه فقط بهت و خشم 

بيشتر مردمی است که برای تظاهرات مسالمت        
آميز به خيابان ها رفته بودند، بلکه اين                             
سرکوب ها، سانسور و بستن هر مجرای خبر            
رسانی از اينترنت تا رسانه های غيردواتی،               
مردم جهان را در بهت و حيرت فرو برده                      

آن ها امروز با چشمانی نگران نظاره              .  است
. گر آن چه که در ايران می گذرد، هستند                       

حرکت مدنی و مسالمت آميز مردم ايران،                     
مقاومت و همبستگی ايرانيان در ايران و                        
سراسر جهان، برای سردادن ندای آزادی و                 
احقاق حقوق خود، چهره ای جديد و ناشناخته             
از مردم ايران را برای جهانيان به تصوير                    
کشيد و همبستگی و پشتيبانی جهانی را از اين            
جنبش به ارمغان آورد و پرچم سبز را به نشانه          

اين پرچم   .  جهانی چهره اين جنبش تبديل کرد         
در بسياری از نقاط جهان به نام همبستگی با                
مردم ايران برافراشته شد، از جمله در                             
فلورانس بر سر شهرداری اين شهر در کنار               

 .پرچم خود اين شهر
ايرانيانی که سال ها دور از هم در سراسر                     
ايران و جهان پراکنده شده و در خلوت خود در          
آرزوی بازيابی وطن بودند، يک باره به گرد              

ها، "  من"هم آمده اند، تا دست در دست هم                   
اين بار نه فقط عده ای از نخبگان،          .  شوند"  ما"

بلکه ميليون ها نفر از مردم از هر طبقه، قشر             
و مليت، پير و جوان ، زن و مرد، با عقايد                      

. گوناگون، هم پا و يک صدا به ميدان آمده اند             
نه فقط يک دست، که ميليون ها دست برآمده                

آيا دولت    .  است تا ديو استبداد را براندازد                
اين "احمدی نژاد و حامی او قادر است همه                  

 ؟"دست ها را بشکند
جنبشی که هنوز در تب و تاب است و                                
کانديداهائی که برای پس گرفتن رای آن                         
همچنان شجاعانه ايستاده اند، اميد را هرچه                 

رای من  "جنبشی که با شعار     .  پربارتر می کنند  
به خيابان آمده بود، امروز تا ابطال            "  کجاست

برای ...  انتخابات و تغيير شورای نگهبان و             
خواست های عميق تر در رسيدن به حقوق                   
مدنی خود، هم چنان شاخ و برگ خويش را بر           

 .ايران و سراسر جهان می گستراند
پرنده خوشبختی، دوباره آواز شادی سرخواهد         

 . داد

 فرزانه عظيمی 
 جنبش سبز سحرآميز 
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در نماز جمعه امروز علی خامنه ای ضمن                   
ميليون رای شهروندان ايرانی به        ۴٠گره زدن   

. مشروعيت نظام، امکان تقلب درآن را رد کرد       
او از اعتماد خود به انتخابات توسط دولت                     
احمدی نژاد سخن گفت و از شاکيان خواست               

. که از کانال قانونی شورای نگهبان اقدام کنند           
زير بار بدعت های      "خامنه ای اعالم کرد که         

او در حالی که امکان       .  نمی رود "  غير قانونی 
بازشماری آراء را رد نکرد، اما با لحنی تهديد           
آميز، گفت که رهبران سياسی بايد به تظاهرات        
و راهپيمايی های خيابانی خاتمه دهند و در                   
غير اين صورت، مسئول عواقب آن خواهند               
بود و افزود که اين نظر که راهپيمائی های                   
خيابانی نوعی اهرم فشار بر مسئوالن نظام                  

خامنه ای در   .  است، تصوری اشتباه آميز است     
حالی که در رابطه با حمله به دانشجويان و از             

 ١٣٧٨تير سال     ١٨شکسته شدن قلبش همچون     
سخن گفت اما مهاجمان به مردم و دانشجويان             
را به حال خود رها کرد و سخنی برای                             
پيگيری اين جنايت بر زبان نراند، اما در                       
رابطه با عواقب تظاهرات خيابانی، مسئوليت           
آن را به دوش اصالح طلبان انداخت وقرار شد         
در صورت تداوم، بعدا هم در اين باره سخنان            

 .ديگری بگويد
 :در باره اين سخنان، چند نکته گفتنی است

اين سخنان گر چه ظاهری تهاجمی داشت، اما           
ترس ازخشم  .  ازسر ترس است    کامال تدافعی و  

و خروش مردم، ترس از صف آرائی حکومت         
در برابر يکديگر و واکنش منفی جهان به اين             

 .انتخابات و نتايج آن
کميت ميليونی و     .  امروز مردم در خيابان اند        

مردم، خصوصا در شرايطی       وسعت سراسری 
که تظاهرات ممنوع شده و سرکوب و                               
دستگيری افراد شاخص سياسی گسترش يافته           
است، به تنهائی، يک حکومت را در موضع               
تدافعی قرار می دهد و نسبت به آينده، بيمناک             

اين مساله زمانی که با شکاف در                 .  می کند  
راس هرم قدرت و در کل سيستم نظام همراه                

توجه .  شود، حکومت را ضعيف تر می نمايد           
کنيم که شکاف در باال مانع بسيار بزرگی                      

. برای مقابله يکپارچه با مردم ايجاد می کند                 
عامل ديگری که ولی فقيه را در موضع ضعف       
نشانده است، پشتيبانی افکار عمومی کشورهای       
دموکراتيک و عموم دول جهان، از مبارزات             

جنبشی که امروز درخيابانها    .  مردم ايران است  
به جوش وخروش درآمده است، با اين پشتوانه،        

. دلگرم تر می تواند ارتجاع حاکم راعقب براند        
حدود يک هفته پس از انتخابات و با وجود                     
اعالم رسمی نتايج آن، توسط وزارت کشور و           
تائيد اوليه خامنه ای، هنوز جهان نه تنها اقبالی          
به آن نشان نداده، بلکه منتظر ابطال آن نشسته            

هشدارهای سران اروپا و احضار سفير          .  است
ايران درانگليس و برخورد عفو بين الملل، همه      
گويای شک وترديدی است، که نهادهای جهانی       

به اين ها   .  نسبت به سالمت اين انتخابات دارند      
همه بايد نقش مثبت ايستادگی برخی از فعاالن            
سياسی و روزنامه نگاران در داخل کشور به             
ويژه نقش موثر موسوی وکروبی، دو کانديدای        

 .اصالح طلب را افزود
تا کنون، به رغم درخواست ولی فقيه برای                   
عقب نشينی از خيابان ها، اين دو کانديدا و                    
حاميان اصلی آن ها به چانه زنی صرف در                 

 باال اکتفا نکرده، به تعهد خود نسبت به مردم 

وفادار مانده و مبارزه علنی و مسالمت آميز                 
اگر .  خيابانی را تکيه گاه اصلی خود کرده اند           

حرکت کنونی ادامه يابد می تواند در عقب                    
نشاندن ارتجاع موثر افتد و اين واهمه ولی فقيه         
 .رادربرخورد با جنبش مردم افزون کرده است

سخنان خامنه ای در دفاع از احمدی نژاد تا                   
. ناچاری و آميخته با ياس است         حدودی از سر  

او امروز برخی از سران روحانيت را با خود            
رفسنجانی به عنوان يکی از افراد موثر         .  ندارد

نظام و مسئول مجلس خبرگان رهبری، در                   
امروز خطر اينکه        .  مقابل او ايستاده است           

موقعيت خامنه ای به عنوان ولی فقيه به دليل               
نبودن، در مجلس خبرگان، زير سئوال       "  عادل"

در چنين شرايطی    .  رود، چندان ناممکن نيست     
عدم پشتيبانی خامنه ای از دارو دسته احمدی              
نژاد منجر به از دست رفتن تکيه گاه نظامی                 
امنيتی او شده و کنار زدنش توسط جريان                      

او .  معترض انتخابات، سهل تر خواهد شد                
خصوصا اين که،      .  چاره ای جز اين نداشت          

کودتای انتخاباتی با اجازه او صورت گرفته                
بی جهت نيست که تنها مرجع قانونی                   .  بود

برای رسيدگی به شکايات را، شورای نگهبان           
او در حالی که وانمود کرد که             .  معرفی نمود  

قلبش از تهاجم به دانشجويان شکسته شده است،   
اما کالمی در تحت تعقيب قرار دادن مهاجمان           

خامنه ای امروز در نماز             .  به زبان نياورد      
جمعه با هدف روحيه دادن به هواداران خود                

او بهتر از هر کسی می داند که               .  سخن گفت  
اکثريت مردم در مخالفت با نماينده او يعنی                   

 .احمدی نژاد به پای صندوق ها رفته اند
هم چنين، مشروعيتی که خامنه ای از آن                        

آرائی که به حساب خود و           صحبت می کند و     
نظام می ريزد متعلق به همان کسانی است که             
امروز در خيابان ها طلب رای خويش می کنند          
وبرای پس گرفتن رای خود ازحکومت درحال         

بر خالف ادعای خامنه ای مردم            .  مبارزه اند  
در داخل کشور و در خيابان ها، با شعارها و               
اعتراضاتشان مشروعيت نظام و ولی فقيه اش          
را معنا کردند و دول جهان نيز، با ترديد و                     
شک خود نسبت به صحت انتخابات، بطالن                

 .ادعاهای او را به اثبات رساندند
علی خامنه ای در سخنان امروزش مردم و                  

طلب را به آرامش دعوت            کانديداهای اصالح  
نمود و از آن ها خواست که خيابان را ترک                  
کرده به سوی قانون که از کانال شورای                         

او در ضمن     .  نگهبان می گذرد، روی آورند         
شمارش برخی صندوق ها را نيزمنتفی ندانسته         

 .است
نخست اين که اگر تمامی صندوق ها نيز باز                

به سود احمدی نژاد و خامنه        شماری شوند باز     
به اين دليل ساده که تقلبی به        .  ای تمام می شود   

شيوه رايج درکار نبوده است، کودتای انتخاباتی       
تقلب با دستکاری در آراء قابل        .  رخ داده است   
. دراين انتخابات آراء راساخته اند    .توضيح است 

شمارش آرای صندوق هائی که عموما توسط              
بنا به   .  خودشان پر شده اند، به سود آنهاست             

حوزه يعنی نيمی      ١٧٠گفته رضائی اصولگرا     
 ١۴٠تا    ٩۵از حوزه ها ميزان مشارکت بين            

اگر .  در صد واجدين شرايط رای بوده است              
رهبر ريگی به کفش ندارد، چرا پيش از                         

دوم .  بررسی مدعی سالمت انتخابات شده است      
اين که شورای نگهبان همدست کودتاگران                   

 ماجرای مفتضح توسط ولی فقيه،  اين. است

شورای نگهبان و دارو دسته سپاه و بسيج                       
شکايت از دولت به            .  صورت گرفته است       

شورای نگهبان، جدا از بی حاصلی اش، وقت           
 .کشی است و انرژی جنبش را هدر می دهد

خواست ابطال انتخابات اولين هدفی است که              
بر آن تاکيد کرده و می                  جنبش ما تا کنون        

ايطال انتخابات وسيع        .  بايست پرطنين شود       
در اين رو در         .  ترين نيرو را با خود دارد             

روئی، شمار مردمی که به حرکت در می آيند،          
ابطال انتخابات در اين      .  بسيار با اهميت است     

اگر جنبش ما      .  شرايط شعاری راديکال است       
بتواند اين انتخابات را باطل کند، بسياری از                
مسائل به دنبال آن می آيند، که به سود جنبش                

ابطال انتخابات يعنی بی کفايتی دولت و          .  است
حاميان او، يعنی تعقيب کسانی که رای سازی            
کرده اند، يعنی برکناری و محاکمه متقلبان،                 
يعنی عدم صالحيت اين مجموعه برای                           

ابطال انتخابات يعنی   .  برگزاری انتخابات بعدی  
آزاد کردن کسانی که همراه مردم عليه اين بی            

 ...يعنی. عدالتی به پا خاسته اند

و باالخره اين تهاجم با ترس و از سر ياس                      
کافی است کسانی که در         .صورت گرفته است   

جريان اين جنبش موقعيتی گرفته اند و                              
خصوصا دو کانديدای اصالح طلب بدون                      
واهمه بر خواست ايطال انتخابات پافشاری                  

از خشونت پرهيز کرده، بکوشند اشکالی        .  کنند
از مبارزه را پيشنهاد نمايند که هم، مردم با                    
هزينه کم تر و الجرم وسيع تر در آن شرکت                
کنند و هم در عقب راندن سريع تر حکومت                  

اين حرکت ها و اعتراضات                .  موثر باشند   
نيازمند اين است که با اعتصاب در کارخانه                
ها، ادارات، دانشگاه ها و مدارس تکميل شود،          
تا بتواند رژيم را در ايستادن بر خواست ناحق            

اتخاذ تاکتيک  .  خود سست کرده به تسليم کشاند       
کميته .  های زمان بر، برای جنبش مهلک است       

حقيقت ياب و يا بردن شکايات به ارگانهای                   
حکومتی، بدون ادامه دادن شکل کنونی                          
مبارزه، جنبش را ضعيف کرده و می تواند به            

حکومت دعوت به مسالمت و         .  شکست کشاند  
آرامش می کند اما همزمان ارعاب و دستگيری        

کافی است در جبهه      .  ها را گسترش داده است      
مبارزه مردم، سستی و رخوتی بروز کند تا                  
چهره واقعی رهبر و دارو دسته جنايت کارش           

و اگر چنين شود قربانيان آن      .  بيشتر برمال شود  
مردم و کسانی خواهند بود که در راس اين                    

 .حرکت قرار دارند
خامنه ای در بن بستی گرفتار شده است که در            

جنبش کنونی، اگر بر مسند                  صورت تدوام   
قدرت هم بماند، از اختيارات و يکه تازی اش             

او در اين انتخابات با گره زدن       . کاسته می شود
سرنوشت خود به سرنوشت احمدی نژاد، از               

او با اين تصميم      .  طول عمر حکومتش کاست     
اگر .  تکيه گاه خود را باز هم کوچک تر نمود            

راه سرکوب را پيشه کند، موقعيت اش در                      
داخل کشور سست شده و موجی که به راه                      

  .افتاده است او را به خاک خواهد سپرد

 محمد اعظمی
 تهاجم از سر ياس 
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 رئوف کعبی
 

 كردستان، از نخستين قربانيان جنايت عليه بشريت توسط جمهوري اسالمي
 
 

 مين سالروز فرمان حمله خمينی به مناسبت سی

که مردم کردستان سر تسليم در مقابل نظم                     
 .جديد فرود نخواهند آورد

خمينی واطرافيان او با آگاهی از قرار دشتن                
اهداف اين جنبش در تقابل آشکار با نقشه آن ها          

حمله .  برای جامعه ايران، يک راه را برگزيدند      
به کردستان برای از بين بردن هرگونه حرکت          

. آزاديخواهانه و سرکوب هر فرياد حق طلبانه          
آن ها نابود کردن هر صدائی را در دستور                   

، تنوع را      "وحدت کلمه  "گذاشتند که به جای           
طلب می کرد و به جای حکومت آسمانی،                      
خواهان اداره سرنوشت خويش به دست خود              

دفاع از آزادی واهداف وارزش های          .  می شد 
اآلن وقت اين       "اساسی را با توصيه واهی                

، رها نساخت و برسينه                         "حرفها نيست      
مبارزه "سوداگران سياسی که به بهانه                             

، پايمالی ونفی دمکراسی را            ”ضدامپرياليستی
 .نظاره گر شدند، دست رد زد

مرداد   ٢٨درچنين وضعيتی بود که خمينی، در       
، با سوء استفاده از احساسات          ١٣۵٨ماه سال    

مذهبی مردم و وارد آوردن اتهامات بی پايه به           
نيروهای سياسی در کردستان، که گويا خانواده        
نظاميان را به گروگان گرفته اند، و با تهييج                 
پاسداران و نيروهای تازه سازمان يافته، فرمان        

اين فرمان   .  حمله به کردستان را صادر کرد           
يکی ازسندهای مهمی است که نشان می دهد               
چگونه تحت بهانه های واهی، مردم يک                        
منطقه، دشمن و بيگانه تلقی شده و با خشونت              

 .و بی رحمی، سرکوب می شود
تجاوز وحشيانه و مغول واربه شهرها و                         
روستاهای کردستان، بمباران مناطق مسکونی،      
به آتش کشيدن مزارع، کشتار جمعی، اعدام                
گروه گروه از فرزندان اين خاک و بوم در                    
پاوه و سپس در ديگر شهرها، يکی از                               

انقالب اسالمی بود که توسط           ”  دستاوردهای"
آمر اصلی آن يعنی خمينی و ساير سران                         
جمهوری اسالمی حکم آن صادر و به دست                 

و  "  ابوشريف"،       "چمران"افرادی چون              
 .، عملی شد”خلخالی"

اگر هم از وسعت بمباران و ويرانی شهرها                  
وروستاهای کردستان و تلفات بيشمار جانی آن         
بگذريم، همان محاکمات خلخالی که پشت                      
درهای بسته و ظرف مدت کمتر از چند دقيقه              
صورت می گرفت، به تنهائی نشاندهنده ماهيت        

 .ضدمردمی و ضد دمکراتيک رژيم است
صحنه اعدام دستجمعی درفرودگاه سنندج در             

، به ويژه شليک به             ١٣۵٨شهريورماه سال       
که با جراحات بسيار، از                  "  احسن ناهيد    "

بيمارستان بر سر برانکارد منتقل شده بود و در    
حالت درازکش و درکنار برادرش تيرباران                
می شد، به تنهائی زبان گويای اقداماتی است               
که نامی جز جنايت عليه بشريت برآن نمی                    

 19صفحه  .توان گذاشت

مردم کردستان برای دستيابی به خواسته های            
دمکراتيک خويش طی دهه های طوالنی،                    
مبارزات غرورانگيزی داشته و از مراحل                  

سرکوب وستم شاهنشاهی     .  دشواری گذشته اند    
وجنايات وبيداد سی ساله جمهوری اسالمی،               
پاسخی بوده است که اين حکومت ها به                           

 .خواسته های عادالنه مردم کردستان داده اند
پيش از انقالب، خمينی در فرانسه با وعده                     

حق خودمختاری کردستان و آزاد        :  هائی چون 
يهای سياسی نيروهای غيرمذهبی، کوشيد راه           
دستيابی به قدرت را هموار نمايد، اما با                           
پيروزی انقالب نه تنها اين وعده ها فراموش              
شد بلکه سردمداران اصلی حکومت از همان             
روزهای نخست، راه سرکوب پيشه کردند و               
جدالی ددمنشانه را با هرآنچه که نشانی از                     

 .آزادی و دگرانديشی داشت، برگزيدند
مردم کردستان که همگام و دوشادوش مردم                
ايران در انقالب ضد سلطنتی، فعاالنه شرکت            
نموده بودند، با بهره بردن از فضای ايجاد شده           
پس از سقوط شاه، به دليل تجارب تاريخی و                
داشتن سابقه تشکليابی، خود را به اشکال                       

احزاب و سازمانهای   .  گوناگون سازمان ميدادند  
سياسی با گرايشات فکری ناهمگون، به رغم              
برخی کاستيها، کوشيدند با پی ريزی مناسباتی          
دمکراتيک، در اداره شهرها، روستاها و                      

در نتيجه اين تالش ها،       .  محالت نقش ايفا کنند    
تشکل های متعددی از نهادهای صنفی،                          
شوراهای کارگری و دهقانی گرفته، تا انچمن            

 .های دمکراتيک گسترده ای شکل گرفتند
روندی که در کردستان پيش م يرفت، درتضاد          
آشکار با آن مسيری بود که سران تازه به                       

. قدرت رسيده ميخواستند و در پيش ميگرفتند            
خونينی "  نوروز"، سنندج اما،       ”بهارآزادی"در

پس از اعتراضات مردم در مقابل                   .  داشت
تحريکات جريانات وابسته به حکومت                            

خوانده "  ضدانقالب"مرکزی، تمامی يک شهر       
 نيروهای نظامی وارتش، که طبق قاعده، . شد

را به عهده دارند، موظف به       "  مرزها"دفاع از   
ارتش در انجام اين وظيفه     .  سرکوب مردم شدند  

از هيچ جنايتی فروگذار نکرد و شهر سنندج و           
ساکنان آنرا با بمباران هوائی و پرتاب توپ و             

بدينسان حاکميت نوپا،     .  خمپاره هدف قرارداد    
از همان آغاز، سرکوب هرگونه صدای مخالف       
 .و نگاهی متفاوت با خودرا، در دستور گذاشت

آگاهی سياسی و نگاه مردم کردستان به                            
تحوالت بعد از انقالب، زنگ خطری برای                 

در کنار و    .  سياهانديشان حاکم به شمار ميرفت      
همراه با صدای آزاديخواهان در سراسرايران،        
جنبش حق طلبانه مردم کردستان، جايگاهی                
ويزه يافته و در برابر حکومت جديد، به حق                
به سنگری برای دفاع از آرمان های تاريخی              
مردم ايران يعنی آزادی وچند صدائی، تبديل               

سران حکومت هم به درستی اين دو را در         .  شد
ارتباط با هم می ديدند از اينرو، يورش به                      
دانشگاه ها و حمله به مطبوعات و دفاتر                          
سازمان های مترقی و دستگيری و محاکمه                  
فعالين شناخته شده سياسی در تهران وساير                  

 .مناطق را با حمله به کردستان پيوند زدند
نيروهای مدافع آزادی که از جدائی دين از                    
دولت، تشکيل شوراهای مردمی در شهر                      
وروستا و اداره دمکراتيک حامعه وبويژه                    
ازبرابر حقوقی ملی دفاع می کردند، از طرف          
مردم کردستان، به شکل بارز و چشم گيری                 

رای .  مورد توجه قرار گرفته، حمايت شدند             
 ١٢به رفراندم جمهوری اسالمی در                  "  نه"

عموم مردم   .  ، گواه آن است       ١٣۵٨فروردين   
کردستان به همراه نيروهای ترقيخواه، به                      
راهی چشم دوخته بودند که در تقابل با اهداف             

رژيم در پی چارهای                .  حکومتگران بود     
ميگشت تا فرصت کافی برای سازماندهی                    

سفر .  ارگانهای سرکوب به دست آورد                      
نمايندگان حکومتی به کردستان از سوئی در               
خدمت دستيابی به اين فرصت بود و از سوی              
 ديگر، به آشکار نمودن اين واقعيت کمک نمود 
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اما برخالف سابق، ماهيت واقعی استبداد                       
مذهبی درابعادی کم سابقه برای همگان نه تنها          
آشکار گشته بلکه بنا به شرايط جديد وبرزمينه           
مساعد کنونی، محکوميت جمهوری اسالمی به        
جرم جنايت عليه بشريت، بار دگر واين باردر           
ابعادی همه جانبه تر، به طور جدی در ميان                
تمامی فغالين حقوق بشر و به طور کلی تمامی           
دلباختگان به عدالت وآزادی، موضوعيت پيدا           

 .کرده است
موفقيت در پيگرد رژيم جمهوری اسالمی                    
برای جنايات مرتکب شده، در دادگاهی صالح،        
درگرو همکاری، همصدائی و همگامی تمامی         
نيروهائی است که در دفاع از حقوق بشر و                  

شرايط کنونی،    .  برای آزادی مبارزه ميکنند         
بستر مناسبی برای برداشتن گامهای بلند دراين         
راستاست که هم به لحاظ حقوقی و هم بويژه به           

دراين .  لحاظ سياسی امکان آن فراهم شده است        
راه اما هر گونه تالش برای محدود کردن                      
جنايات رژيم جمهوری اسالمی به دوره کنونی         
ويا دوره های محدودی در طول حيات آن، با              
هر دليل و به هر بهان های انجام شود، خواسته      
يا ناخواسته، مانعی خواهد شد در راه به                          
محاکمه کشاندن سران جمهوری اسالمی به                 

 .جرم جنايت عليه بشريت

مردم اين آب و خاک از زن و مزد و پير و                     
اين سيل خروشان هر جا     .  جوان خللی وارد کند   

که فرصتی پيدا کند، سد های سرکوب را درهم          
امروز ديگر حلقه محاصره          .  خواهد شکست   

هر اقدام جنون   .  حول استبداد تنگ تر شده است     
آميز ديگری از سوی کودتاگران می تواند حلقه        
حول آنان را تنگ تر نموده و نقطه پايانی بر                

 .حيات سياسی آنان بگذارد
کودتاگران اگرچه با زور و سرکوب، ارعاب            
و کشتار مردم هم چنان قصد دارند که مترسک         
خود را بر مسند رياست جمهوری بنشانند و                 
اين جلوس بی شوکت را جشن بگيرند، اما خود         
بهتر از همه می دانند که شکست خورده اند و             
دولت آن ها از همين امروز در چالش رو در               

 .رو با ده ها ميليون معترض قرار دارد
خرداد از نظر اکثريت مردم                  ٢٢انتخابات    

نتايج اعالم   .  ايران انتخاباتی باطل شده است          
دولت برآمده از    .  شده نتايجی واقعی آن نيستند       

اين نتايج را هيچ کس به رسميت نخواهد                         
مبارزه عليه آن از طريق گسترش               .  شناخت

نافرمانی و همه اشکال ممکن اعتراض مدنی             
  .ادامه خواهد يافت

آراء خاموش خود را اين بار در راهپيمائی ها            
فرياد کردند و تمام کشور را با اين فرياد ها به             

طنين اين فرياد ها نه فقط                .  لرزه درآوردند   
ايران را فراگرفت، که آسمان تمام جهان را                  

پيشگاه «اين بارديگر کسی شکايت به       .  شکافت
نبرد و حقيقت را با صاحبان رای و با      »خداوند

گله     »بداخالقی«از    .  ملت در ميان گذاشت         
نکرد، نام واقعی آن چه را که اتفاق افتاده بود               

در چنين هنگامه ای هم بود که         .  بر زبان آورد  
تمديد نمايشی  .  عتاب ها وخطاب ها کارگرنيفتاد    

مراجع «شکايات از طريق          »بررسی«مهلت   
کسی به مصادره رای       .  کمکی نکرد     »قانونی

دست آخرشورای نگهبان   .  مردم صحه نگذاشت  
دست از پا دراز تر، بعد از يک شمارش                         
نمايشی ده درصد آراء اعالم کرد که تقلبی                    
صورت نگرفته است و بار ديگر به مردم                      

 .دروغ گفت و بر شعور آن ها توهين کرد
مردم هنوز فراموش نکرده اند که به چه کسی            

. رای داده اند و مهم تر از آن، چه می خواستند           
جنبشی که حول انتخابات دهم و در جريان                    
مبارزات انتخاباتی شکل گرفت و در اعتراض         
به کودتای انتخاباتی ابعاد اجتماعی بی نظير               

بازداشت .  خود را به نمايش گذاشت، زنده است      
ها، هجوم های شبانه به خانه ها، يورش های              
سبعانه به تجمعات مردم و تيراندازی به سوی            
 آنان، قادرنخواهد بود برخواست واراده ميليونی 

باالخره شورای نگهبان هم مهر تائيد برکودتای        
از نهاد تحت    .  انتخاباتی را رسما اعالم داشت       

. فرمان آقای خامنه ای انتظاری جزاين هم نبود        
تاراج ده ها ميليون رای مردم بدون همکاری              

اکنون آقای   .  همين شورای نگهبان ميسر نبود        
خامنه ای و دستگاه تحت فرمان او رئيس                       
جمهور خود را عليرغم رای مردم، رسما                      
انتصاب کرده اند، اما از هم اکنون روشن است         
که دولت منتصب دستگاه قدرت آقای خامنه ای         
فاقد وجاهت قانونی حتی با استناد به قوانين                  

اين دولت هنوز تشکيل           .  موجود کشوراست   
 ٢٢نشده، ده ها ميليون از مردمی را که در                   

خرداد با اميد به تغيير بر سر صندوق های                    
رای رفتند، به عنوان مخالفان سرسخت خود               

 .حاضر و آماده در صحنه دارد
کودتاگران در مخيله شان هم نمی گنجيد که اين         
گام آخر را با اين همه تاخير و اين چنين بی                   

همه تدارکات برای اتمام کار          .  رونق بردارند  
پيام .  در همان فردای انتخابات فراهم شده بود           

و بعد هم مهر تائيد شورای          »رهبر«عجوالنه  
نگهبان و جشن و سرور رئيس جمهور قالبی و      

ميليون رای مردم به نام رای                 ۴٠مصادره   
اما حوادث  .  اعتماد به نظام و متقلبان اين نظام         

ده ها ميليون     .  به گونه ای ديگر رقم خوردند          
رای دهنده در حيرت از اين همه وقاحت                         
 . متقلبان، در دفاع از رای خود به خروش آمدند

فاجعه ای که طی دو ماه گذشته بر سر مردم ما           
آمده است، به تنهائی مدعای جنايت عليه                         

اما .  بشريت توسط جمهوری اسالمی است               
فرمان حمله خمينی به کردستان و عواقب آن،            
تعرضات و سرکوب در ترکمن صحرا و                       
خوزستان، اعدام ها و سرکوب های گسترده               
سال های اول دهه شصت، قتل عام سراسری             
در زندان ها در سال شصت و هفت، ترور                    
دگرانديشان و قتل های زنجيره ای، همه و همه         
حاکی از اين واقعيت است که جنايت عليه                      
بشريت توسط جمهوری اسالمی، قدمتی به                  

نمی توان آزاديخواه   .  اندازه طول عمر آن دارد     
بود ويا از حقوق بشر سخن گفت اما اين                           

 .واقعيات را نپذيرفت
مردم کردستان عليرغم تمامی خسرانی که تا              
کنون متحمل شده اند اما همچنان و با                                  
درسگيری از تجارب گذشته، در انتظار                         
فرصتهای مناسب برای به نمايش گذاشتن اراده        

بی .  خود درراه ساختن آينده ای بهتر هستند               
گمان، خيزش اعتراضی اخير مردم ايران و               
ارداه آنان برای رهائی از چنگال استبداد، راه            
پيوند مبارزاتی ميان تمامی آحاد جامعه، برای           
بر پائی ايرانی آزاد، آباد و دمکراتيک، را بيش  

  .از هرزمان ديگر هموار نموده است
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 مسعود فتحی
 اند خورده آنها شكست 

 18صفحه 
. اين اعمال جنايتکارانه هرگز متوقف نشد                   

اعدام ها و کشتار جمعی در سال بعد توسط                   
خلخالی در شهرهای کردستان، قتل عام و نسل          

، اعدام    "قهالتان"و    "  قارنا"کشی روستاهای       
تن ازجوانان مهاباد تنها ظرف يک شب،              ۵٩

کوچدادن اجباری مردم روستاهای مرزی،                 
تبعيد جمعی خانواده های فعالين سياسی                          
ومصادره اموال آن ها، ترور رهبران                              
وکوشندگان سياسی کرد، ايجاد جو رعب و                  
وحشت وخفقان شديد به وسعت مناطق                             
کردنشين وبسيارنمون ههای ديگر، شواهد                  
انکارناپذيری است که می توان آنرا در                           
چارچوب جنايت عليه بشر توسط جمهوری                 

 .اسالمی قرار داد
سی سال پس از سالگرد فرمان خمينی به                        
کردستان، جامعه ايران امروزه درشرايطی                

خشم فروخفته مردم    .  حساس قرار گرفته است     
طی اين سالها، در رويدادهای اخير، رژيم                    

مبارزه .  جمهوری اسالمی را نشانه گرفته است     
و مقاومت دليرانه مردم عليه نظام حاکم، وارد           
مرحله نوينی شده است که نويد تغيير و تحول             

به مانند هميشه، پاسخ جمهوری     .  را باخود دارد  
اسالمی به مردم، سرکوب های شديد و                            

 . رفتارهای فجيع و غيرانسانی است
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پرپر شده مان ضجه زديم و گريستيم ، چرا که            
درد، درد مشترکمان بود و خود درد آشنای هم           

 .بوديم
خيزش و جنبش ميليونی مردم عليه ستم و بی              
عدالتی، نور اميد را دل ما بيش از پيش تاباند،            
در همين ايام به مادر بيمار و رنجورم که بعد               
از شنيدن خبر تخريب خاوران در بستر                          
بيماری است گفتم مادر بايد بمانی و ببينی                      
روزی را که دير نيست روزی را که پسرانت            
آرزويش را داشتند و دستيابی به آرزوهايشان            
و آنچيزی که بقول خودت که يک روز به يکی          
از ماموران که برای تخريب خاوران آمده بود           

پسرانم بخاطر زيبا پسندی کشته شدند و         "گفتی  
هر آنچيز زيبا و خوب در دنيا وروزی ميرسد            
که همه به خاوران بيايند، و اينجا بدست مردم             

مادرم امروز که باز دلت را         ".  گل باران شود   
شکستند، به تو و همه مادران داغدار می گوئيم          

 .که آن روز دير نيست
خواست انسانی اين مادران و خانواده های دهه         
شصت برای حفظ خاوران بايد سرلوحه کار               
همه انسانهای شريف و آزاديخواه گردد، بيايد             
تا با هم نام خاوران را چونان فرياد زنيم و                      
ابعادش را برای همه جهان و جهانيان چونان              
باز گشائيم، تا ديگر شاهد آوارگی مادرانی                   
چون مادر سهراب برای يافتن عزيزگمشده                  

تا شاهد اجساد مثله شده وانباشته          .  خود نباشيم 
بر روی هم در زندانها ودفن آنان بدون حضور         
بستگان در خلوت گورستانی سرد و خاموش              

تا هيچ زندانبانی جرات شکنجه و                   .  نباشيم
تجاوز را به خود راه ندهد و هيچ جالدی حکم             

تا ديگر هيچ گور آزاديخواه        .  اعدام اجرا نکند   
 .عدالت جوئی بی نام و نشان نماند

بيايد با خانواده های کشتارهای دهه شصت و              
هم عهد و پيمان شويم و بار اين               ٦٧قتل عام    

مسئوليت سنگين را با آنان تقسيم کنيم و                            
 .مسئوالنه درراه افشای اين جنايت بکوشيم

حال که نسل جوان ما بی باک و آگاه پا در                       
ميدان نهاده و بر عليه نسل کشی و بی عدالتی              
فرياد می زند، حال که ابعاد جنايت رژيم بيش             
از پيش افشا شده و خيلی از زندانيان و                              
بازداشت شدگان از شکنجه و تجاوز و آنچه بر          
آنان روا داشته شده، حرف می زنند و فرزندان          
اعداميان لب به سخن گشوده و درد و بغض                  
فرو خورده ساليان سخت سپری شده شان را               
بازگو می کنند، بر ماست که با تالش و همت               
خود از فاجعه های خونبار ديگر در ميهنمان               
جلوگيری کنيم و تا خاوران بعنوان سند جنايت           
عليه بشريت و بطور رسمی، ثبت نشود باز                 
شاهد گورهای بی نام و نشان در جای جای                   

 .ميهنمان خواهيم بود
 . در اين راه بزرگ با هم همراه شويم

 ١٣٨٨ششم شهريور 

تاريک تا به امروز است، خانواده ها اين                        
جانباختگان در زمستان و تابستان و در                           
سختترين شرايط ممکن وهر زمانی که احساس        
کرده اند بايد در آنجا حضور داشته باشند،                     
حضور پيدا کرده اند و ياد عزيزانشان را                       
گرامی داشته اند، چه سختی ها و مشقتها ی که           
مادران و پدران پير و فرتوت ما دراين راه                   

 .متحمل نشده و نمی شوند
اما اگر خانواده ها که فرزندانشان ناجوانمردانه        
و بدون هيچ دادگاه عادالنه ای و هر آنچيزی                
که در شيوه يک رسيدگی عادالنه به يک جرم،          
اگر جرمی محرز شده باشد، محاکمه شدند وبعد        
ازگذشت ماهها، سرگردانی و کوی به کوی                 
گشتن در پی يافتن نام و نشانی از فرزندان و                
عزيزان خود، خبر اعدام آنان را شنيدند و حتی         
آنان را از گرفتن مراسم منع و از زمان و                       
محل دفن آنان بی اطالع ماندند و مجبورشدند             
که درد و غم خود را فقط با خودشان تقسيم                     
کنند و سر بر شانه هم بگذارند و برآن غم و                   
رنج که بار غمها و رنجها بود گريه کنند و                     
فريادشان در گلويشان خفه و در قلبشان نهان               

 .گردد
اگربرای هر بار رفتن به خاوران کتک                           
خوردند، به محاکمه کشيده شده اند واز کار                   
اخراج شدند و از کندن پالک ماشين هايشان تا            
مصادره موبايل و دوربين و کارت های                         
شناسای شان و تمام اين سختی ها را به جان                 

اگر هربار که خاکريزها    .  خريدند وتحمل کردند  
تن خاوران را زخم زد و آن را زير و رو کرد             
آنان باز و هر بار اميدوار تر از قبل با بوسه و             
گل به ديدار عزيزانشان رفته اند، نه بخاطر                 
خون خواهی و نه بخاطر انتقام بوده، چرا که               
خفتگان خاک خاوران انسانهای شريف و                      
عاشق زندگی و انسانيت بوده اند و هيچگاه                   
حتی نسبت به دشمن خود خواهان اجرای                       
حکمی نا عادالنه نبوده اند، اين همه رفتن ها                
اين بر پا داشتن يادمانها برای اين بوده و هست           
که از تکرار دوباره اين جنايت جلوگيری شود           

: و اين پيام اين خانواده ها بوده و هست                             
 ".جلوگيری از تکرارفاجعه"

روزی که فيلم مادر سهراب را روبروی زندان         
اوين ديدم که عکس سهراب را به همه نشان                 
می داد، و برای يافتن نام نشانی از او پرپر می      
زد، همان آواره گی، اضطرابها وبی خبری                 

روزهای سياه و بی           .  ها، برايم تداعی شد          
خبری که به هرجا سر می زديم تا شايد نشانی             
از گمشدگان خود بيابيم و روزی را که مادرم              
روبروی دفتر دادگستری فقط بخاطر اينکه                  
خبری از برادرم بيابد در اثر حمله نيروهای                
لباس شخصی به جوی آب کنار خيابان افتاد و             

بچه ای من کجاست و چه       «زخمی شد و فرياد      
در گلويش خفه شد،          »باليی سرش آورده ايد      

آری مادر سهراب را با تمام وجودم درک می             
کردم و خود را در کنارش می ديدم، زمانی که           
مادر ندا در پارکی و نه بر سر مزار عزيزيش            
برای او مراسم گرفت نيز می دانستيم که چه                
حالی دارد و در غم و دردش شريک بوديم با               

 مادر سهراب و ندا و کيانوش و تمام گلهای 

در بيست و     ١٣٨٨امروز جمعه ششم شهريور      
يکمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در سال          

، هنگامی که خانواده ها برای برپايی                        ٦٧
يادمان عزيزانشان به خاوران رفتند، باز                       
ماموران امنيتی راه را برآنان بستند و آنان را             
ازحضور برسر مزار بی نام نشان عزيزانشان         

اين مسئله هر سال و هر بار برای           .  مانع شدند 
خانواده ها تکرار می شود و امسال به رغم                   
همزمانی آن با جنبش آزاديخواهانه ميهنمان                

 .ابعاد بيشتر و بدتر به خود گرفته است
پايان دهی به اين گونه حرکات زشت و غير                 
انسانی، محقق نمی گردد، مگر با يک اقدام                  

بيشتر .  مشترک، برنامه ريزی شده و هماهنگ       
روی سخنم با دوستان در خارج کشور است،              
اگردر طول اين مدت بيست و يک سال، مسئله          
خاوران بطور جدی پيگيری می شد و با ايجاد            
کميته های فعال برای جمع کردن اسناد                            
ومدارک الزم برای يک دادخواهی بين المللی           
در رابطه با اين جنايت بيشتر تالش می شد و              
با ارتباط و تماس با دولتها و سازمانهای حقوق          
بشری آنان را وادار به اعزام گروه ها و تيم                  
های حقيقت جو به ايران می کرديم، اگر بجای           
فقط برپايی مراسم ها و يادبودها آنهم فقط در                
شهريور ماه هرسال، تمام توان و انرژی خود            
را صرف پيگيری موثرتر و سيستماتيک تر               
می کرديم و کار خود را دراين اقدامات هرچند          
در جای خود ارزشمند اما غير موثر خالصه              
نمی کرديم و دست در دست هم کارزاری بين             
المللی برای افشای ابعاد اين جنايت هولناک به           
راه می انداختيم، اکنون بعد از گذشت بيست                 
ويک سال از قتل عام زندانيان سياسی درسال            

، شاهد، پيدا شدن گورهای بی نام و نشان               ٦٧
 .بهشت زهرا نبوديم ٣٠٢در قطعه 

چه کسانی در اين گورها بی نام و نشان مدفون           
شده اند و چقدر شباهت است بين جانباختگان              
اين دو نسل، همان زندان ها و شايد همان                        
بازجو ها، شکنجه برای اعتراف و به جوخه               

چقدر ميان   .  اعدام سپردن برای نگشودن لب          
لبخند شيرين شان، قلبهای پاکشان و سپيدی                   

 .افکارشان شباهت است
آيا نه اين است که همه شان دل در گرو ايرانی            
آباد و آزاد داشته اند و در راه آزادی و رهايی              
ميهنشانان جان شيرين خود را بر کف نهاده اند          
و زير بار ستم و جهل زندگی نکردند و نسل                 
درپی نسل آنان را به جرم انسانيت، شرف و                
عدالتخواهی چنين ناجوانمردانه پر پر ميکنند و        
چه دردناک که تاريخ ميهن خونبارمان تکرار           

 .و تکرار می شود
خاوران که نه تنها سند جنايتی بس عظيم                         
وهولناک است و خود هوالکاستی کوچک                    
است، بلکه نماد مقاومت و خستگی ناپذيری                 
مادران و خانواده های اين عزيزان نيز می                   

از زمانی که خانواده ها از دفن                            .  باشد
عزيزانشان در خاوران مطلع شده اند تا بحال و     

که من نيزخود      ٦٧بخصوص درمقطع کشتار      
شاهد آن روزها بوده ام که به جرات می توان              
گفت دردناکترين و تلخ ترين خاطرات زندگی            

 من و  خانواده های ما در آن دوران سياه و 

 خاطره معينی
 تا خاوران بعنوان سند جنايت عليه بشريت و بطور رسمي، ثبت نشود، 

 باز شاهد گورهاي بي نام و نشان در جاي جاي ميهنمان خواهيم بود



 ۲۱صفحـه    ١۳٨٨شهريور    ١٦٢اتحـاد کـار      

 ٢٣جنبشی اجتماعی عليه کودتای ولی فقيه، از                    
اين جنبش  .  خرداد در کشور ما دامن گسترده است          

مشارکت .  در پی برگزاری يک انتخابات شروع شد      
پر دامنه مردم دراين انتخابات خود بدين معنا بوده              
است که تغييری را که مردم در سياست حاکم،                       
خواستار بوده اند، از راه انتخابات و نه از راهی                  

مردم با شرکت در         .  ديگر جستجو می کرده اند           
انتخابات خواستار تغيير سياست های داخلی و                      
خارجی ای بودند که از چهار سال پيش به بحران                
های جديد وعميق در مناسبات داخلی و خارجی                   
کشور ما منجر شده و اوضاعی خطرناک برای                   

اما نتيجه انتخابات بدون     .  کشور به بار آورده بودند     
طی مراحل قانونی خود رژيم اسالمی، از طرف                

بيان شد و با تقلب            »نعمتی الهی  «رهبر به عنوان    
که يک قلم آن سه ميليون رای از آرا، شورای                      (

، و خيانت در       )نگهبان اجبارا اعتراف کرده است         
آرا مردم، نتيجه به نفع رهبری رژيم و رئيس                         

اعتراضات عليه اين      .  جمهور مطلوبش اعالم شد       
خرداد   ٢٢تقلب، جنبشی است برای ابطال انتخابات        

اين جنبشی است    .  و برگزاری يک انتخابات ديگر       
ابطال .  اصالحی در چارچوب رژيم اسالمی                    
 .انتخابات شعار محوری اين جنبش است

ورود عواملی جديد و تغيير مطالبه ی محوری اين             
آقای خامنه ای با تائيد      .  جنبش دور از انتظار نيست     

تقلب انتخاباتی، تهديد مردم و صدور مجوز کشتار            
و زندانی کردن آن ها، جنبش اعتراضی را به                        
سمتی برده است که هر چه بيشتر لگد مال کردن                  
حقوق ملت توسط سياست حاکم می تواند نتيجه                     

اين سياستی مستبدانه و غير مسئوالنه          .  گيری شود 
اين سياست تا کنون بی تدبيری و خودسری             .  است

مقام رهبری در جمهوری اسالمی را برای بخش                
. های رو به افزايشی از مردم آشکار کرده است                  

آمرين و عاملين اين سياست، عمال عليه حقوق ملت          
مبادرت کرده و اعتراض مردم به اين تقلب را، با               
کشتن و ضرب و جرح و زندان و بازداشت جواب             

تداوم اين سياست هيچ راه بازگشتی را                .  داده اند  
 .برای آمرين و عاملين آن باقی نخواهد گذاشت

سياست خامنه ای و همکارانش کشاندن اوضاع به             
طرف حذف يک جناح حکومت، و به سکوت                        
کشاندن توده های معترض به تقلب در انتخابات، از          

اين .  طريق کشتار و به بند کشيدن مخالفين است                
 سياست جامعه را به انتخابی ميان تسليم يا انقالب 

می کشاند، به انتخابی ميان بود و نبود حاکميت                      
جمهوری اسالمی در شرايطی که جامعه چنين                     

در مقابل اين سياست . آمادگی ای نداشته سوق ميدهد
چه بايد کرد؟ آيا به نفع ملت ايران است که در                         
چارچوب مبارزات قانونی ادامه دهد يا اجبارا وارد          

 فازهای ديگر گردد وبه جنگی ناخواسته تن دهد؟
جنبشی که امروز در کشور ما در دفاع از حق رای           
مردم شکل گرفته است، با تمام فراگيری آن بازتاب          
. خواست و اراده بخشی از مردم ايران است                           
. هواداران احمدی نژاد نيز بخشی از مردم ايران اند        

خواست ابطال انتخابات ممکن است که خواست                  
آنان نباشد، اما به هيچ وجه حق آن ها را در استفاده            

فراتر .  از رای خود در هر انتخاباتی منتفی نمی کند        
رفتن از خواست ابطال انتخابات و برگزاری                         
انتخاباتی عادالنه و قابل قبول برای همه طرفين،                
می تواند شکاف در جامعه را گسترده تر و به                         
شرائطی منجر گردد که ادامه آن بسيار دردناک تر           

 ٢٩برخی، سخنان جمعه     .  از يک هفته گذشته باشد      
خرداد آقای خامنه ای را به عنوان فرمان جنگ و               
 .برادرکشی تعبير کرده اند، که تعبيری بی جا نيست

هم چنين تجربه نشان داده است که تالش ها برای                
سرهم بندی کردن يک جايگزين سياسی برای                       

جامعه .  حکومت فعلی نه مفيد و نه راهگشاست                 
دموکراتيک، به آمادگی های ديگری به جز يک                  
آلترناتيو حکومتی نياز دارد که هنوز آن ها مهيا                   

 .نگشته اند
خواست ابطال انتخابات، هم خواستی عملی است و           

انتظار تغييرات راديکال از    .  هم مقبوليتی عينی دارد 
اين جنبش به عوض شعار محوری و فراتر رفتن                
از اين شعار، که زمينه اش در اثر بی درايتی و                     
برخورد های زورگويانه واليت فقيه و دستياران                
نظامی و غير نظامی او، فراهم شده است، گام                       
نهادن در مسير تجزيه جنبش کنونی است و نبايست           

جواب تهديدات خامنه ای و           .  از آن استقبال کرد       
عمالش، جواب آتش افروزی های اين ها، جواب                
ضرب و شتم مردم و کشتار افراد ملت ايران، عمال          
دندان بر جگر گذاشتن و تداوم مبارزه حق طلبانه                
قانونی، متين، مسالمت اميز و آاشتی جويانه ملت                

اين .  ايران و نامزدهای مقبول اکثريت آن بوده است        
 .خط مشی ای درست و مسئوالنه است

نيروهای آزاديخواه و عدالت طلب، چه افراد و چه             
 گروهبندی های چپ مقيم خارج، در ارزيابی از 

 نادر عصاره  
 
 به بازداشت، ضرب وجرح و كشتار افراد ملت ايران پايان دهيد 

موقعيت خود در اين جنبش و در زمينه ظرفيت                    
های عملی خود و نيز انتظارات از خود، نبايستی                

با ارزيابی واقع     .  برخورد ذهنی و خطا آميز کنند          
بينانه می توان در باره شعارها، روش ها و ارزش            
ها ی مورد تاکيد اين نيروها و نسبت اشان با جنبش            

 :جاری نکات گرهی زير را مطرح نمود
ابطال انتخابات را بايستی به عنوان                :  شعارها▪  

شعار محوری پذيرفته و اعالم داشت و با اين شعار           
برگرداندن نظاميان از   .  ملی بی ترديد همراهی نمود    

خيابان ها به پادگان ها، تعقيب و محاکمه جانيان                   
لباس شخصی و اونيفورم پوش که به ضرب وجرح          
وقتل مردمی که تظاهراتی قانونی و مسالمت آميز              

 .داشته اند، پرداخته اند
احترام به حق مردم در راه پيمائی قانونی بدون               ▪  

مجوز و برگزاری مراسم سوگواری شهدای آزادی،       
آزادی زندانيان سياسی، برچيدن سانسور و اعمال             
نفوذ غير قانونی بر مطبوعات و وسايل ارتباطات              

 .مردمی
از روش ها و اشکال قانونی و مسالمت        :  روش ها ▪  

آميز مبارزه دفاع کنيم و خواهان راه حلی آشتی                    
 .جويانه و عادالنه برای بحران کنونی باشيم

در بطن مبارزه جاری، آزادی های         :  ارزش ها    ▪  
فردی، آزادی انديشه و بيان، آزادی مطبوعات،                   
آزادی احزاب و آزادی انتخابات و عدالت اجتماعی          

 .برای ملت ايران و صلح بين ملل را بخواهيم
افراد و گروهبندی های مقيم خارج با اجتناب از                   
صدور رهنمودهای ارادی و خيالپردازی در باره              
ارتقاء جنبش، با تکيه به تجارب و صالحيت ها و                
موقعيت خود، بايست حامی جنبش اجتماعی ابطال            
انتخابات باشند و برای پيروزی آن و برگزاری                    

فراموش .  انتخاباتی آزاد و عادالنه تالش نمايند                
نبايست کرد که تاثير مبارزات افراد و گروهبندی              
های مقيم خارج در جلب افکار عمومی کشورهای            
محل اقامتشان، غير قابل اغماض بوده و تنها                          
فعاليت ممکن و مفيد برای آنان در موقعيت کنونی              

تغييرات شرايط متحول، در آينده          .  اشان می باشد    
وظايف جديد ديگری را برای همراهی با جنبش                  

 .اعتراضی می تواند به ميان بکشد
همگامی افراد و گروه بندی های همسو در جهات               
. فوق، ضرورت اجتناب ناپذير لحظه کنونی است             

اين همگامی ها می توانند آرايش جديدی را که در               
درون نيروهای سياسی ايرانی از مدت ها قبل در                
جريان بوده است، در خارج از مرزهای کشور نيز           

 . پديدار سازد
 

 ٢٠٠٩بيست و پنچم ژوئن  - ١٣٨٨چهارم تيرماه 

هرچه ميزان   .  های مردم ايران آگاه کنند             خواست
آگاهی و حساسيت جهانيان در مورد جنبش                              
دمکراتيک در کشور ما بيشتر باشد، امکانات                       

ما بايد به    .  حکومت برای سرکوب کمتر خواهد شد       
ها   های غيردولتی و رسانه      ها، سازمان   اطالع دولت 

های    های رسيده، گزمه        برسانيم که طبق گزارش        
اکنون تدارک سرکوب شديد مراسم          حکومت از هم   

 .اند تير را آغاز کرده ١٨
تير فرصتی است برای پيوند جنبش دانشجوئی            ١٨

با جنبش اعتراضی مردم عليه رژيم و امکانی است          
 :برای تاکيد بر

گردآوری اسامی زندانيان سياسی و حوادث اخير         •  
 .منظور پيگيری تقاضای آزادی فوری آنان به
ها، نهادهای مدافع حقوق          تماس مستمر با رسانه      •  

های غيردولتی، احزاب، نمايندگان              بشر، سازمان   
منظور طرح خواست اعمال        ها و غيره، به       پارلمان

فشار بر حکومت جمهوری اسالمی، برای آزادی              
 .زندانيان سياسی ايران

ها در حمايت     ها، طومارها و قطعنامه     انتشار بيانيه •  
از آزادی زندانيان سياسی ايران و رساندن آن به                 

هايی که با آنها تماس             امضای نهادها و شخصيت       
 .گيريم می
جلب حمايت و همبستگی دانشجويان دمکرات و            •  

 .آزاديخواه جهان با دانشجويان ايران
ای که در سراسر جهان           تداوم تظاهرات گسترده   •  

جريان دارد و افزودن اشکال ديگر بدان مانند                        
های همبستگی، اعتصاب غذا، تحصن،                   کنسرت

 .های اينترنتی و غيره زنجيره پيام
 

 حزب دمکرات کردستان ايران،
 له کردستان ايران، حزب کومه

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،
 ،)اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 
 های چپ ايران، شورای موقت سوسياليست

 خواهان دمکرات و الئيک ايران، جنبش جمهوری
 

 ٢٠٠٩ژوئيه  ٧ - ١٣٨٨تير  ١۶

تير، دانشجويان ايرانی در      ١٨ده سال پيش در روز  
پا خاستند و پاسخ      اعتراض به سرکوب مطبوعات به    

آميزشان، با حمله ددمنشانه                    اعتراض مسالمت    
تير، در    ١٨در روزهای بعد از       .  حکومت داده شد   

اعتراض به يورش نيروهای حکومتی به کوی                     
دانشگاه تهران، قتل يک نفر و مضروب و مجروح           

هاهزار تن از      شدن شماری ديگر از دانشجويان، ده       
ها آمدند و دست به          جوانان و دانشجويان به خيابان       
اين برآمد جنبش         .  تظاهرات ضدحکومتی زدند        

اعتراضی دانشجويان بدان انجاميد که نيروی                        
سرکوب مطيع واليت، صدها تن از دانشجويان را             

ها در زندان        دستگير کرد که شماری از آنها سال            
 ١٣٧٨تير        ١٨ای که           اما شعله   .  سر بردند       به

 .برافروخت، در ده سال گذشته هرگز خاموش نشد
اکنون که تقلب وسيع در انتخابات و خيزش ميليونی          

ای را بيش از هر زمان با          مردم ايران واليت خامنه   
بحران مشروعيت مواجه کرده است، دانشجويان و          
جوانان مبارز در ايران در تدارک برگزار کردن               

تير و از اين طريق، اعالم اين خبربه              ١٨سالگرد  
اند که جان باختن شماری از بهترين فرزندان             جهان

خرداد،    ٢٢اين مرز وبوم درهفته های پس از                     
ها، دستگيری    حضور نيروهای سرکوب در خيابان       

و شکنجه هزاران آزاديخواه ايرانی و برقراری                   
خفقان وسانسور نيزنتوانسته است جنبش اعتراضی         

سوی تأمين آزادی         مردم ايران را از حرکت به              
تير امسال، مناسبتی است تا ١٨. ودمکراسی بازدارد

طور مسالمت آميز      مردم ايران با صدای بلند و به           
دانند و      اعالم کنند که اين حکومت رامشروع نمی            

خواهند آزادانه و بدون دخالت قدرتمندان، در                  می
 گيری آزادودمکراتيک منطبق برموازين و   يک رأی

 اعالميه مشترک شش حزب و سازمان سياسی
 

  تير ١٨ها و تظاهرات به مناسبت دهمين سالگرد  در حمايت از گردهمائی
 

 تير، مناسبتي براي تقويت همبستگي جنبش دانشجوئي و جنبش اعتراضي مردم 18
معيارهای بين المللی، حکومت و مسئوليت اداره آن         

 .را به دست منتخبان خود بسپارند
هم اينک درداخل کشورمبارزه ومقاومت همميهنان         
دلير و آزاديخواه ما عليه استبداد، سنگر به سنگر                

ماموران امنيتی حکومت به هريک از       .  جريان دارد 
يابند، با آنان مانند           مبارزان آزاده ايران دست می         

ترين حقوق    گروگان نظامی و بدون رعايت ابتدائی        
در چنين شرايطی، ايستادگی     .  کنند  انسانی رفتار می  

مبارزان در برابر استبداد فقاهتی وآمادگی فرزندان         
تير،   ١٨خواه کشور برای برگزاری مراسم           آزادی

. انگيزد  ای را برمی    احترام وستايش هر انسان آزاده     
ای برای    اندازاميدوارکننده  چنين شور وشوقی، چشم     

از اين نيرو که    . کند آينده جنبش دمکراسی ترسيم می
زاينده اميد است و با خيزش خود لرزه بر اندام نظام 
انداخته، بايد با هوشياری مراقبت کرد ونهايت                      

. کار برد   وسواس ودقت را در حفظ جان مبارزان به        
دوره سرنوشت سازی در پيش است، روزهايی که           

های شيفته، به      تک جان   در آن مردم ايران به تک         
تک آزادزنان و آزادمردانی که ايرانيان را در               تک

. سراسر جهان سربلند کردند، نياز خواهند داشت               
. های رژيم حاکم راعقيم گذاشت        بايد هشيارانه نقشه   

سرنوشت رويارويی مردم ايران با حکومت نه در             
يک روز ويک عرصه نبرد، بلکه در روندی تعيين          

در .  بينی مدت آن امکان پذير نيست        شود که پيش    می
. اين پيکار، پيروزی عاقبت از آن مردم ايران است         

شعله اميد بدين پيروزی را با اقدام هشيارانه خود                
 .زنده نگهداريم

خواهيم  ما از ايرانيان دمکرات درخارج ازکشور می
مناسبت دهمين      در حمايت از مبارزان داخل و به             

 تير، افکار عمومی جهان را از  ١٨سالگرد 
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 !جناب آقای مهندس موسوی
شرايط سياسی سرنوشت ساز جاری، شما را              
به يکی از شخصيت های محوری کشور تبديل          

چشم و  .  کرده و در مرکز تحوالت نشانده است       
گوش بسياری ، هم اکنون ناظر گفتار و کردار           

ما نيز، با     .شماست   گزينش های    شما و متوجه   
حساسيت تمام جهت گيری های جنابعالی طی            
 ده روز بسيار حساس اخير و هر شش بيانيه                

ايم و همچنان هم هر گام شما            را پی گرفته     تان
در اين ميان اما ، بيانيه          .  را پيگيری می کنيم     

منتشره در       –جنابعالی            ۵تفصيلی شماره       
جايگاه خاصی دارد و       -ام خرداد ماه       شنبه سی 

اين نامه سرگشاده به    .نيازمند درنگی ويژه است   
جنابعالی نيز، در نگاه به همين بيانيه آرايش                  

 . می يابد
ايی است اميد برانگيز، که ما           اين بيانيه، بيانيه   

را همچون بيشمار ايرانيان خرسند کرد و به                
نشاط آورد ؛ و در همانحال بخاطر رنجوری               
آن از آلودگی به برخی کژانديشی های بارها               
آزمون يافته و آغشته به خود محوری ها ، ما               
را نيز مانند بسياری ديگر از آزاديخواهان اين           

البته انگشت نهادن بر    .کند  نگران می   سرزمين ، 
ای هم مانع از آن       جهات متفاوت اين بيانيه، ذره    

نيست که به تاکيد و تکرار بگوييم که در لحظه           
و حاضر همانا اين خصلت استبداد ستيزانه                  

اين بيانيه است که       جهت گيری آزادی خواهانه    
برای ما هم، جايگاه اصلی و       .  جنبه کليدی دارد  

همين مقدم در داوری نسبت به اين بيانيه،                       
امروز در پيش               شماسمتگيری است که              

دلنگرانی های ما صرفا در متن اين           .  ايد گرفته
ارزش گذاری، در تکمله آن و با نيت نيک رفع       

ها در گفتار و کردار شما به سود                         تناقض
آزادی و دموکراسی است که باز گفته                                

اينها، دغدغه هايی اند که بيان آنها نه           .شوند  می
ای می بايد بر هم صف شدگی                  کمترين سايه  

های امروزمان بيندازد ، و نه بهيچوجه  از                   
جنس سخنانی تلقی گردد که مکث بر آنها را                 

اين دلنگرانی ها     .می توان و بايد به فردا نهاد           
های ناظر بر اشتراک های      اگردر همين لحظه     

ايند صرفا به اين دليل          می    به بيان در       سياسی
است که زيست پايدار شما و ما در يک جامعه            
مبتنی بر دموکراسی، طرح و رعايت  آنها را             
ايجاب می کند؛ و نيز به اين دليل که، درست                
در سربزنگاههاست که می بايد و می توان  کج    

 .روی ها و فجايع ناشی از آنهارا سد کرد 
شما مانند ديگر بيانيه هايتان ،           5بيانيه شماره    

اميد و جسارتی را بازتاب می دهد که هفت                   
شب و روز حرکت توفنده نيروی ميليونی مدنی   
جامعه ما در اعتراض عليه کودتای انتخاباتی            

اين بيانيه ، نشانه و جای پای            .بار آورده است   
محکم خيزش عمومی مردم برای ابطال                         
انتخابات مديريت شده با نتيجه مجعول را در               

 . خود دارد

 در کشور  اين بيانيه، آيينه آن عزم همگانی                  
است که ايستادگی جانانه در برابر زور و                      

به .  است  ای ولی فقيه را بر گزيده          ريای خامنه 
همين مناسبت ، ما به شما درود می فرستيم و               

به .پاس می داريم      راوفا به عهدتان با مردم            
باور ما، تاريخ مبارزه مردم ايران عليه استبداد         
فقاهتی، اين سر فرود نياوردن شما در برابر               
حکم حکومتی ولی فقيه را از ياد نخواهد برد و          

ای درخشان در کارنامه تعلق          آنرا بمثابه نقطه   
خاطر سی ساله جنابعالی به جمهوری اسالمی           

ما آرزو می کنيم که امتياز             .ثبت خواهد کرد     
مثبتی از ايندست، هر چه بيشتر برجسته شود             

 .و هر چه فزونتر و ديرتر بپايد
در اين حرکت آزاديخواهانه  که رنگين کمان              
نيروی گسترده ضد استبداد واليت فقيهی را                 
زير نگين خود نشانده است، بر سر نقطه                        
نهايت اين جنبش طبعا نمی تواند تعريف                         

اما تعريف از شکست آن،     .  واحدی در بين باشد   
يکی است که جملگی هم، يکپارچه می بايد از            

شکست اين حرکت در آن        .  آن احتراز بجوييم   
ای ولی فقيه،  نتيجه اين            خواهد بود که خامنه     

تقلب کالن را بر جامعه ما تحميل کند و مانع                 
ما ازموضع اپوزيسيون   .  ازابطال انتخابات شود  

دموکراتيک جمهوری اسالمی، شکست شما و          
هر جريان دارای تعلق خاطر به اين نظام را                
که هم اکنون درصفوف حرکت ابطال انتخابات        

. می دانيم       مردممی رزمند، شکستی برای              
شکست شما، شکست همه ما خواهد بود و هم              

کنيم که در حرف و عمل          از اينرو، اعالم می     
با شما هستيم و همچنان هم در کنار شما                           
خواهيم ايستاد تا که بهمراه يکديگر کودتای                  
ولی فقيه را خنثی کنيم و او را در نقشه هايش               

ای   اکنون که عقب نشاندن  خامنه     .  ناکام بگذاريم 
ولی فقيه تا حد راندن وی به موزه تاريخ در                  
دستور کارجامعه قرار دارد بايد که با هم، او و          

کنار     تااش را عقب بنشانيم و                      دارو دسته   
اين، پيش شرط سير          .  گذاشتنش پيش برويم      

 .جامعه در مسير آزادی و دموکراسی است
ما و شما اما تنها در ايستادگی مشترکمان در                
برابر منويات ولی فقيه مستبد نيست که می بايد         
با همديگر به تفاهم رسيده وبا يکديگر هم صف          

مهمتر و پابرجاتر از آن، اينست که در            .  شويم
ايران دموکراتيک فردا بين نيروی گسترده                  
دگرانديشان با شما دين باوران، مناسبات برابر         

هم از اينرو، ما     .حقوقی شهروندی برقرار شود    
به حقوق شما در باورمندی تان به دين و                          

  ای  ای که داريد احترام قايليم و در جامعه            عقيده
مبتنی بر قانون شهروندان برابر حقوق ،آزادی         
کامل هر شهروند در عمل به مناسک و                           

متقابال .  اش را تضمين شده می خواهيم              عقيده
هم انتظار داريم که شما با گشودن صفحه                       
نوينی در رفتارهای سياسی تان، منادی حق                 

 شويدوفراتر ازآن، " غيرخودی ها"دموکراتيک 

 بهزاد کريمی -محمد اعظمی 
 

 سرگشاده به آقاي موسوي  نامه 
 ! ايستادگي تان شايان تحسين است، چشم از گذشته بر كنيد

در زمره و صف مقدم مسلمانانی باشيد که                     
" غير خودی "و"خودی"مخالف تقسيم جامعه به      

ما اميدواريم که شما  نيز نگاه خود به               .  هستند
آنانی را که چون شما نمی انديشند، صرفا از                

ای   منشور گفتمان های متمدنانه و رقابت برنامه       
دموکراتيک گذر دهيد و نه از پشت عينک                    

 .ايدئولوژيک
ما فکر می کنيم که کشور ما در پی تجربه بس            
سهمگين سه دهه حکومت دينی، به اين                            
رويکرد تاريخی دست يافته است که دين،                     
حکومتی نشود و حکومت، در دين دخالت                    

رويکردی که، پرشمار کوشندگان اش را          .نکند
در وسيع ترين تنوع فکری و  مطالبات برنامه           

آورد تا جمع شدگان            ای حول خود گرد می           
پيرامون اين رويکرد، در هدف استقرار                         
دموکراسی به جای حاکميت ولی فقيه همصدا             

به عنوان يک ديندار منتقد استبداد        کهشما  .شوند
و مخالف تحجر وارد ميدان رقابت انتخاباتی               
بين کانديداهای نظام شديد و در مقام آلترناتيو              
آن نماينده ناب استبداد و تحجر چهره نموديد، و         
طی چند هفته توانستيد بر بستر برآمد پرشکوه            

به سطح يکی ازنمادهای       ،مردم فريادگر آزادی  
حرکت فرا بروييد، می توانيد                اينشاخص    

مطمئن باشيد که از سوی دموکراتهای غير                  
مسلمان و دگر انديش هيچ تهديدی متوجه                       

اگر خطری وجود      .باورهای دينی شما نيست        
دارد که عليه شما ست اتفاقا درست از همان                 

استبداد "  طرفی است که خود به درستی آنرا             
پس به جای آنکه          .  ايد    آدرس داده   "  صالحان

دموکرات های سکوالر ايرانی را متاسفانه                  
ديانت و اسالم را    "معرفی کنيد که گويا     اينگونه  

، بکوشيد آنها     "مانع تحقق جمهوريت می دانند       
مخالفان آميختگی  :  را آنسان فهم کنيد که هستند       

کسانيکه ، حرفشان جز اين نيست      .دين با دولت
دين و عقيده به جای خود با همه حرمتش،           :  که

و جمهوری جای خويش با ساختار و کردار                 
. همين و بس    .  ناشی از اراده  مدنی مردمش           

شما بدانيد که هرچه در راه آزادی ودموکراسی         
پيشتر برويد، بيشتر درخواهيد يافت که مکملی         

و دريغ   .  جز دموکرات های سکوالر نداريد           
خواهد بود هرگاه که بگونه بی ثمر اما در عين           
حال حاوی خطر در برابر درک چنين نکته                  

 23صفحه ايی مقامت شود   بديهی
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که بنا به آن، استقرار دموکراسی در جامعه،               
بدون موجوديت و عملکرد نيروی اصلی                       

حتی   -نيروی سکوالر دموکرات    –دموکراسی   
شما و ما، در تفاوت       .  در تصور هم نمی گنجد      

های فکری و عملی مان به اندازه کافی برای               
پس چه نيازی        .همگان شناخته شده هستيم               

هست به پر رنگ کردن مرز فيمابين تا جايی              
که ، نوعی از خصومت را ترسيم گر باشد؟                 
بدانيم که از اين روش ها، چيزی جز زيان                     

 .حاصل نخواهد شد
 

 !جناب آقای موسوی
اما جای نگرانی بيشتر در گفتار شما، به ويژه            
آنجايی به نمايش درمی آيد که از بيانيه تان                    

شود که جنبش دموکراتيک           چنين استنباط می     
به "  بازگشت"نيرومند کنونی، انگار بخاطر             

است که جريان دارد     "  انقالب اسالمی   "  همان  
در آنجايی است که، می         !  و موج گرفته است      

پنداريد اين حرکتی که عمدتا بر دوش نيروی              
آزادی وتجدد اتکا دارد وايستادگی ای اين چنين        

در برابر حاکم فقيه را آفريده است،                   حماسی
است برای به بار    "  تجديد حيات ملی   "گويا يک 

 سی سال پيش و با " شجره طيبه"نشستن همان 

نگران کننده است آنگاه که،         "!  ميوه ها  "همان   
شما سبزينه بهارين اين خيزش برای تغيير را             

کنيد و    در رنگ سبز بيرقی ويژه خالصه می          
نا گفته می خواهيد که جنبش مدنی در جامعه،             

چنين .  با همان فکر مدينته النبی تفسير شود               
فکر و عمل گذشته، مايه قدرتتان           نينديشيد که     

ايستادگی و انتخاب عملی امروزتان را             .است
اين   .نياميزيد و کدر نکنيد          با آن گذشته در        

برگزيدند و اينک هم با           جوانانی که شما را           
خونشان در راه ابطال نتيجه دروغ انتخابات،             
شما را همراهی می کنند در واقع خشمشان از            

ای ها ناشی از رنج             ها و خامنه     احمدی نژاد  
ای است    آنان از عوارض همان حکومت دينی         

که در ادامه منطق حرکتی خويش به حکومت            
"جمکران رسيده است        ها فقط طرفدار        "ندا. 

آزادی در ايران و ايران در آزادی هستند و نه             
اين نسل را   .  فدايی اين يا آن فرد و فکر خاص         

در آيينه خود نبينيد، بکوشيد که خويشتن خويش        
. راه رستگاری دراينست  .  رادرآيينه آنان بجوييد  

جز اين باشيد اگر، شکست خواهيد خورد و ما            
به تکرار می گوييم که شکست شما در برابر               

جز اين باشيد اگر،       .  ای را نمی خواهيم        خامنه
 آزاديخواهان را ازدست خواهيدداد وخيل انبوه 

خود بهتر می دانيد که بی نيرو، بازنده                              
به پيش بايد رفت و     !  آری.  پيشاپيش خواهيد بود  

ای ماند که           نه اينکه در نوستالوژی گذشته             
ميراث دار اصلی آن نه شما و ديگر دينداران              
خرد پيشه و دارای سعه صدر، که همين ولی               
فقيه متکی بر حزب پادگانی و ويرانگر ترين              

ما شما را     .  جريان مدعی حکومت دينی است        
يک ديندار اصالح طلب می خواهيم که به دين           
خود افتخار کند و برای کشورش يک رجل                   

سازندگان .سياسی آزاديخواه و دموکرات باشد          
ايران فردا همه آنانی هستند که با همه تفاوت               
ها در انديشه،برنامه و عمل شان، اما ديروز               

 .کنند را نقد می کنند واز گذشته چشم ودل برمی
 

 !جناب آقای موسوی
اين  کامال درست است که ايران ما در پی                     
است ، اما  بدانيم که نه با          "  تجديد حيات ملی     "

روح بازگشت به هيچ الگوی پيشين، و نه                       
مخصوصا مطابق با الگوی نظام دينی؛ بلکه بر     
پايه آزادی و دموکراسی، برای جمهوريتی بی          

باور کنيد که با داعيه . پسوند و حکومتی بی قيم
و "  برگشت به اصول ناب انقالب اسالمی               "

و "  نظام مقدس  "تعهد سپاری در پاسداری از           
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علی خامنه ای در نماز جمعه امروز پس                        
همانطور که   ازبرخی کلی گوئی های هميشگی     

 »انتخابات«سراغ   انتظارمی رفت يک راست      
آمد با دسته بندی مراحل مختلف اين کار زار،            
تکليف همگان را روشن کرد که شامل مردم                
،کانديداها ،احزاب و گروه های شرکت کننده و         
همچنين رسانه ها و دول خارجی می شد و                    
آنگاه به روال هر روضه خوان ديگری گريزی      
هم به صحرای کربال زد و اينکه به موالی                    
متقيان می گويم که جانم، جسم نه چندان سالمی          
که دارم و اندک آبروئی را هم که برايم مانده                

 .است در راه تو می گذارم
خامنه ای در اين گفتار طوالنی و اتمام حجت              

قبل از هر چيز الزم ديد از دوستان                   گونه،   
ديرينه اش ناطق نوری و رفسنجانی دلجوئی              

کانديداهای به زعم او شکست خورده در        .  نمايد
انتخابات را اگر توانست ساکت نمايد و اگر                  
موفق نشد، به آينده سختی که در پيش خواهند              

 .داشت تهديد نمايد
خامنه ای در اين نطق نه تنها کمترين روزنه               
ای برای زير سئوال بردن نتيجه اين انتخابات            
باز نگذاشت و با نشان دادن دم خروس معلوم              

ميليون اختالف را رقم زده اند        ١١کرد که چرا    
آنجاکه می گويد اگر صحبت از اشتباه در آراء           
در ميان باشد می توان روی چند هزار و صد              

ميليون،   ١١هزار شبهه ايجاد کرد نه روی                 
مشخص کرد که وعده بازشماری قبال داده شده         
نيز تقريبا تکليفش از هم اکنون روشن است و             

 .نبايد از آن انتظار معجزه داشت

خامنه ای تظاهرات خيابانی راغير قانونی                    
وبرپا کنند گان آنرا از انجام آن برحضر                          

خامنه ای حتی تا آنجا پيش رفت که                  .  داشت
اعالم کرد کسانی هم که تا کنون کشته يا                          

در .  زخمی شده اند از افراد بسيج بوده اند                   
خوابگاه دانشگاه آنها بوده اند که مورد حمله                
قرار گرفته اند وگويا قرار است تروريستهائی           
باز هم آنها را در گردهم آئی ها مورد حمله                   

 .قرار دهند
خامنه ای در باره نقش قدرتهای خارجی هم                 
مثل هميشه سخن سرائی کرد و با متمرکز شدن      
برروی آمريکا و انگليس که هردو والبته بقيه             

هستند   »صهيونيستهای منحوس «هم تحت نفوذ     
آگاهانه از کنار آخرين موضعگيری        ،خواست  

اوباما بگذرد و همچنان دشمنی آنها با                                
کنونی   »اغتشاشات    «را در کانون           »نظام«

معرفی نمايد تا به خيال خود به کسانی که در                
داخل با آنها همسوئی پيشه می کنند را به                         

 .عقوبت نتايج کارشان واقف سازد
با نگاهی به اين موضعگيری که من بخش کو             
تاهی ازآنرا ذکر کردم، اين مسئله کامال روشن         
است که در اين لحظه و با اين ابعاد و شکل                    
مخالفت تصميم اين بخش حکومت کامال روشن        

رئيس .  از نظر آنها انتخابات قانونيست        .  است
جمهوری قانونيش حی و حاضر درپای منبرش        
نشسته است و بار ديگر حتی سياستهايش مورد         

 .تأئيد واقع می شود
اماازشمارش چند    »حق قانونی است   «اعتراض

 صندوق فراتر نخواهد رفت که البته هدف پشت 

 رضا اکرمی
 

 خامنه اي آب پاكي را روي دست همگان ريخت 
تظاهرات .  آن هيچ چيزی جز وقت کشی نيست       

 .و کال به خيابان آمدن ممنوع خواهد شد
دستگيری فعالين سياسی در داخل گسترده تر              

برخی از کسانيکه آماده بيعت مجدد       .  خواهد شد 
چنانکه .  هستند را به صف خود فرا می خواند          

محسن رضائی درهمين نماز شرکت کرده بود          
و احيانا در صفوف اصالح طلبان هم کم نباشند         

 .که از فردا سر و کله شان پيدا شود
در سطح شهر      از امشب نقش عوامل سرکوب     

 .گسترده تر خواهد شد
در چنين شرايطی نقش حفظ وحدت، يک                       

اين جنبش عظيمی که           پارچگی و هماهنگی     
 .براه افتاده است بسيار تعين کننده خواهد شد

بدون رهبری، اين جنبش که هنوز مسالمت                  
جويانه، اصالحی و متمرکز بر سرنوشت                     

خرداد انجام شده        ٢٢انتخاباتی است که در            
است و نتيجه آن در ابعاد غير قابل تصوری                 
مخدوش گرديده، نمی تواند اين مرحله دشوار            

 .را پشت سر بگذارد
هر گونه سوار کردن باری بر دوش جنبش اين          

تأکيد می کنم اين روزها چون هر                  ،   روزها
روزش صدها روز است و فردايش متفاوت و            

کاريست ،    احيانا مواجه با راه حلی متفاوت                
چنانکه پشت کردن به هدف مرکزيش که        .  خطا

همانا ابطال همين انتخابات است، تحت هر                   
عنوانی از طرف کانديداهای اصالح طلب                   

 .آنها خيانت خواهد بود به ميليونها رأی دهنده 
شعار ابطال انتخابات با توجه به نطق امروز              
خامنه ای حتما بايد نقد وی و نافرمانی از                        

. خطوطی را که پيش کشيد در خود داشته باشد   
نميتوان مردم را عليه ديکتاتور بسيج کرد بدون        

 . اينکه کانون ديکتاتوری را نشانه گرفت
 ١٣٨٨خرداد  ٢٩



های قربانيان سرکوب خونين تجمعات آرام           خانواده
مردم از حق برگزاری مراسم برای عزيزانشان                   

های بازداشت شدگان در          خانواده.  محروم شدهاند  
 .معرض تهديد ماموران دولتی قرار دارند

سازی زندانيان      های دولتی خبر از ندامت           روزنامه
بازداشت شده و برگزاری شوهای تلويزيونی و                  

همه شواهد حاکی    .  شهادت عليه خودشان داده اند      
از آن است که بازداشت شدگان زير شکنجه و                      
اذيت و آزار قرار دارند تا بر ادعاهای دروغ                           
رهبران حکومت درسازماندهی سرکوب اعتراضات      

 .حق طلبانه مردم صحه بگذارند
 !عالی جناب

جان بازداشت شدگان و زندانيان حوادث اخير در               
رئيس .  کشور ما در معرض خطر جدی قرار دارد            

قوه قضائيه اگر چه زير فشار افکار عمومی،                        
هياتی را برای روشن نمودن سريع وضعيت                          
بازداشت شدگان تعيين کرده است، اما ترکيب اين              
هيات خود دليل مضاعف ديگری بر اين نگرانی                  

سوابق اعضای هيات ويژه قوه قضائيه در             .  است
زندان ها جای ترديدی باقی نمی گذارد که حفظ                     
جان بازداشت شدگان نيازمند اقدام فوری و عاجل             

دو نفر از اعضای اين هيات، آقايان رئيسی            .  است
معاون اول رئيس قوه قضائيه و پور محمدی رئيس         
کل بازرسی کشور از جمله کسانی هستند که                          
مستقيما در قتل عام زندانيان سياسی در تابستان               

، شرکت مستقيم داشتند و نفر سوم                ١٣۶٧سال   
آقای دری نجف آبادی دادستان کل کشور است که             
در دوران مسئوليت او در دولت در پائيز سال                        

، وزارت اطالعات مستقيما دست به ترور و         ١٣٧٧
قتل فعاالن سياسی و نويسندگان زد که به قتل های            

اکنون قرار است اين         .  زنجيره ای معروف است        
آقايان در مورد سرنوشت هزاران بازداشتی                          

 .روزهای اخير تصميم بگيرند

 جناب آقای بان کی مون
 دبيرکل محترم سازمان ملل متحد

 !عالی جناب
همان طور که اطالع داريد، گردانندگان دولت                        
جمهوری اسالمی ايران در انتخابات رياست                         

) ١٣٨٨خرداد٢٢(  ٢٠٠٩ژوئيه١٢جمهوری روز    
با دست بردن در آراء مردم، محمود احمدی نژاد را          

های رای        به عنوان رئيس جمهور از صندوق                 
بيرون آوردند ؛ همزمان با اين اقدام غيرقانونی،                

ها   نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی را در خيابان         
مستقر نموده است؛ صد ها نفر از فعاالن سياسی و           
فرهنگی را بدون ارائه هر گونه دليلی بازداشت                  

 .کرده است
ميليونها ايرانی در اعتراض به تقلب وسيع در                     

ها آمده و خواستار ابطال                    انتخابات به خيابان       
اما دولت جمهوری اسالمی،               .  انتخابات شدند    

راهپيمائی های مسالمت آميز و تجمعات گستره                  
مردم در سراسر کشور را با تمام وسائل ممکن و               

ها   حتی شليک به سوی مردم بی دفاع و کشتن آن             
در حمله نيروهای سرکوب      .  مورد يورش قرار داد     

حکومتی به تجمعات مردم تاکنون ده ها نفر جان                
اند؛ صد ها نفر زخمی و طبق آمار رسمی و                باخته

 .هزاران نفر بازداشت شده اند
 !عالی جناب

از همان روز انتخابات تاکنون، سانسور بر                            
مطبوعات تشديد شده و تمامی مجاری ارتباطی                  

دسترسی .  مردم تحت کنترل حکومت درآمده است         
به رسانه ها از جمله اينترنت و استفاده از                               
امکانات ارتباطی ديگر با جهان خارج محدودتر از           

همزمان، رژيم حاکم با توسل به         .  پيش گشته است   
همه امکانات تالش می کند که جو ترس و وحشت             
را در جامعه حاکم کند، تا مردم از اعتراض به                       

 . تعرض بر حقوق شهروندی شان دست بردارند

  شش حزب و سازمان سياسی
 

 نامه مشترك به دبيركل سازمان ملل متحد
 :ما امضا کنندگان اين نامه از شما می خواهيم که

نه رژيم جمهوری اسالمی مقبوليت مردمی دارد           •  
و نه آقای احمدی نژاد رئيس جمهور رسمی ايران            

رياست .  او منتخب مردم ايران نيست                  .  است
جمهوری او محصول تقلب در آراء مردم و دولت               
تحت مسئوليت او غير قانونی و فاقد مشروعيت                 
است، حضور احمدی نژاد در مجامع بين المللی،                
تحت عنوان نماينده کشور ايران، مغاير با رای و               
اراده آزاد مردم ايران است؛ لذا دعوت او به اين                  
مجامع نيز، بی توجهی به حق انتخاب مردم ايران             

 .محسوب خواهد شد
ای را برای بازرسی        هر چه سريعتر هيات ويژه       •  

ها و گزارش در مورد وضعيت بازداشت              از زندان 
 شدگان به ايران بفرستيد؛

های آشته شدگان        اين هيات همچنين با خانواده        •  
در اعتراضات اخير تماس گرفته و شرح چگونگی           

شدن بستگان آنان و رفتار ماموران دولتی                آشته
 را با آنان در جريان مراسم خاآسپاری جويا شود؛

تر بخواهيد که     از دولت ايران با تاآيد هر چه تمام        •  
حقوق بشر را رعايت کند و به حقوق شهروندان                
کشور احترام بگذارد، بازداشت شدگان اخير و                    

 زندانيان سياسی ديگر را آزاد کند؛
. پورش به تجمعات آرام مردم را متوقف کند                   •  

حقوق قانونی وانسانی شهروندان کشور را رعايت        
 .نمايد

از رژيم ايران بخواهيد که سانسور رسانه ها را            •  
 .متوقف کند و مجاری اطالع رسانی باز نمايد

 

 با تقديم احترام
 

 حزب دموکرات کردستان ايران
 حزب کومه له کردستان ايران

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

 شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات        

 و الئيک ايران
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در همانجايی خواهيد ماند که مردم ايران در                
اکثريت خود از آن گذشته و گام در راه چالش              

کذايی "  ساختار های   "سرنوشت ساز با آن              
بگذاريد ننگ ناميدن اين       .  گذاشته اند  "  مقدس"

نيروی ميليونی متمدن وآزاديخواه راهپيمای               
، به   "  خس و خاشاک    "  خيابان ها با عنوان          

تمامی نصيب جغد های شومی شود که دقيقا با            
به "  اسالم ناب  "النه کردن زير عبای همان              

معراج قدرت  رسيدند و اکنون همه قدرت را              
شما اما بايد در پی          .از آن خود می خواهند            

جبران ديروز و تثبيت افتخار امروزتان باشيد           
که از شروط آن، فاصله گيری از ادبياتی است           

" نا اهل   "که نيروی دموکراسی دگر انديش را         
شمايی که ،         .  می نامد    "  نا محرم         "  و     

خوشبختانه روی دستان آزادی و دموکراسی              
خواهی مردم در همين يک ماه گذشته، پيش                 

ايد و با مير حسين موسوی چند هفته پيش،             آمده
 .  ايد  تفاوت ها يافته

اگرشما براين گمانيد که حرکت تاکتيکی ميکنيد        
برای آنکه از سوی سرکوبگرترين، خرافه                  
پرست ترين و آزادی ستيز ترين جريان مدافع            

به خروج  "  نظام  اسالمی   "و  "  انقالب اسالمی "
از خط متهم نشويد تا که بتوانيد زير علم                           

 حاکميت دينی جمهوريت نظام را نجات دهيد، 

مردم روبرو  !"  نه"ای ولی فقيه با         تا که خامنه   
شود و جامعه ، گامی در راستای غلبه بر                        

ما در موضع     .  استبداد فقاهتی به پيش بردارد        
آری به هيچ کانديدا از جمله جنابعالی نبوديم،              

. اينک اما وضع فرق کرده است و فرق بسيار           
بزرگ به کانديدای عزيز     !"  نه"جامعه با گفتن     

ای و بيشتر از آن، در جريان                       کرده خامنه   
ايستادگی حماسی پيوسته و گسترده  بر سر اين          

و در برابر تقلب کالن او، در زمانی                  !"  نه"
!" نه"بسيار کوتاه گام هايی بس بلند در راستای         

.  ای ولی فقيه به پيش برداشته است                به خامنه 
ما .  همه ما اکنون با وضع نوينی روبرو هستيم         

اينک به ايستادگی شما رای می دهيم ، ولی                   
اينرا هم پوشيده نمی داريم که بگوييم از باز                  
يابی صدق داليل خود در امتناع ديروزمان مان    

از دادن رای به شما در البالی برخی بيانات                 
انتظار .  بريم    امروز جنابعالی رنج بسيار می        

از شما اينست که چنان باشيد که، هم  بخش                    
نوع سلبی  از آراء ماخوذه تان در جهت                          
ايجابی شدن دگر ديسی يابند و هم بر تعداد                     

ما، آرزويی نيک تر از        .آراء تان افزوده شود     
 . اين برای شما سراغ نداريم

 

 با احترام،
 کريمیبهزاد  -محمد اعظمی 

 ١٣٨٨دوشنبه اول تير ماه 

آنان .  سخت در اشتباهيد و در مهلکه هستيد                
تصميم خود مبنی بر  قلع و قمع جمهوريت را              

اند و با اشراف کامل        از خيلی وقت پيش گرفته     
به هدف خويش و اصرار مطلق بر آن، در پی            

آنها اهل هيچ اقناع و              .  دفع شما ها هستند          
اما اگر به آنچه که در باب                .  سازشی نيستند  

ايد، در          ايد براستی دلبسته             تقدس ها گفته        
اينصورت هنوز در دام گذشته نافرجام برای              
خودتان و بدفرجام برای ميليونها ايرانی گرفتار       

امری که بسيار نگران کننده می تواند            .  هستيد
ما،  نه شما و نه هيچکس ديگر را                        .  باشد

. درگير و اسير چنين پندارهايی نمی خواهيم               
ما، شما را نه در برگشت به گذشته ، که نقاد                  

ايران ما ، به دموکراسی         .  گذشته می خواهيم    
نياز دارد که قطعا يک رکن از آن ، دينداران               

ما شما را در اين               .  دموکرات خواهند بود       
جايگاه خود ويژه ايی که اکنون تاريخ به شما               
بخشيده است، تاثير گذار در سمت پيش می                   
خواهيم و نه چون بدانديشان بد سيرت ، در                    

 .رجعت تان به مانداب عفن
 

 !آقای مهندس موسوی
رويکرد ما در انتخابات دوره دهم رياست                     
جمهوری اسالمی ايران، مشارکت در انتخابات       

 در قالب رای سفيد بود " نه به احمدی نژاد "با 
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ی جنگ را                    ه روشن ران ب سياست خارجی اي
بعنوان ابزاری برای برقراری نظم اسالمی در    

ان         . جهان اعالم نموده است ژاد خواه احمدی ن
مسئله احمدی     .  نابودی کشور اسرائيل می باشد

اطق            ن وده، م م نژاد همانطور که بارها اعالم ن
که موجوديت            ل اشغالی توسط اسرائيل نيست ب

ی   .  کشور اسرائيل درکل ميباشد ت ايدئولوژی دول
که     ل ايران به هيچ وجه ضد صيهونيست نبوده ب

دراين صورت پايه های  .  ضد يهوديت می باشد
اشد              زی می ب ايدئولوژيکی رژيم ايران هرچي

ازسوئی ديگراما همه .  جز پايه هائی صلح آميز
اينها دليل و يا توجيهی برای قصد حمله نظامی  

 .به ايران نخواهد بود
ه                د ک ن اش ن می ب بسياری از دالئل حاکی از اي

. رژيم مالها ها درصدد ساخت بمب اتمی است 
جنبش صلح تسليحات اتمی را به هر شکل رد       
می      نموده و اعتقاد دارد که حتی يک رآکتور ات
و يک اسلحه اتمی چه در آسيا و چه در آمريکا 

ادی است        ا زي ان از        .  و چه در اروپ م دولت آل
ران را                وسط اي م ت مب ات سوئی برخورداری ب
ر                اي ال ذخ ب دن گر ب نمی پذيرد، اما از سوی دي
ران           ا اي تصادی ب طبيعی و همچنين مناسبات اق

ران    .  می باشد خدشه دار شدن حقوق بشر در اي
می                  ه ن ت رف ان جدی گ م غالبا از سوی دولت آل
شود  زيرا که تاکنون، دمکراسی و حقوق بشر    
ان اسالم خواست دولت های                در ايران و جه
غرب نبوده است چه در زمان استعماروچه در    

 .زمان بعد از استعمار
م               ه شود، رژي ران حمل هرچه عصبی تر به اي
 مالها بهانه بيشتر و آسانتری خواهد داشت تا با 

ار و                ه فشارهای خشونت ب ما در اينجا برعلي
م             ردازي راض می پ ه اعت . وحشيانه در ايران ب

ا      ای ب احترام و توجه بی شائبه ما متوجه انسانه
جه و        شهامتی است که خطر دستگيری و شکن
ده       ضرب و جرح و کشته شدن را به جان خري
ه              ن کشور ب و برای آزادی و دمکراسی در اي

 .مبارزه برخاسته اند
وع است          ن ت ان م اری   .  اهداف تظاهر کنندگ بسي

ون                         ن ا ک ه ت واعد محدودی ک ان حفظ ق خواه
د و      ن جمهوری اسالمی اجازه داده است می باش
جانبداری خويش را ازجناحی ازدرون حکومت 

د              اری   .  جمهوری اسالمی اعالم می دارن بسي
ه    ع ديگر در مجموع خواهان ليبراليزه شدن جام
گر موجوديت جمهوری                     خشی دي هستند و ب
ان      اسالمی را زير عالمت سئوال برده و خواه

 .برچيدن بساط اين رژيم می باشند
موسوی اما مطمئنا برای آزادی و دمکراسی به 
ن صورت                 ه در اي را ک خيابان نيامده است زي
ورد     وی به عنوان کانديدای رياست جمهوری م

ه           .  قبول قرار نمی گرفت م ن موسوی امروز ه
ه    ام تنها از جمهوری اسالمی ايران، بلکه ازبرن
 . اتمی جمهوری اسالمی نيز پشتيبانی می نمايد

ز                  گي ه ان اجع ران ف وضعيت حقوق بشر در اي
دولت ايران شکنجه می کند و به قتل می  .  است

وژی                  ول دئ ا اي وان يک دولت ب رساند و به عن
مذهبی، حتی وارد خصوصی ترين بخش های     
رای کوچک           زندگی مردم می شود و آنها را ب
د    ان ترين حقوق انسانی شان به مجازات می رس
دازه                      ا چه ان ه ت ردد ک راموش می گ و غالبا ف
 . ترور دولتی در ايران به پيش برده شده است

ه را            ان ت رس هن پ توجيه دشمن خارجی، حس مي
زد   م           .  در داخل ايران برآنگي گر ه از سوی دي

ا و       دولت های غربی افراط گرايان و طالبان ه
تروريسم را توجيهی برای هرچه بيشتر نظامی  

ت، ضد      .  گری و کنترل جهان می نمايند خشون
داستان خاورميانه .  خشونت را پرورش می دهد

ا و     به ما نشان می دهد که تا چه اندازه جنگ ه
د      يت ان ان       .  حمالت نظامی فاقد موفق ي طه م راب

کال            اسی رادي رات سي دولت ها احتياج به تغيي
ات از           .  دارد الف بايد از دست يازی به حل اخت

طرق نظامی حذر نمود و بجای آن از راه حل      
ات                        ق واف ره و ت ذاک زی چون م ي ح آم های صل

ود  ح و             .  منطقه ای استفاده نم بش های صل جن
حقوق بشر در تمامی جهان و در سطوح منطقه 
ای چون ايران می بايست به پشتيبانی ازمبارزه 

 .برای دمکراسی و حقوق بشر بپردازند
رور                     ه ت ان دادن ب اي ان پ ا خواه از اين رو، م
ان،                      ت ديشان و دگر زيس ران ه دگ ي ل رع دولتی ب
ران،               ی در اي ذهب وری م ات ت خاتمه دادن به ديک
اده     ف ت قطع ميليتاريسم و تهديدات جنگی، عدم اس
ان        از اتم و خلع سالح اتمی در جهان، و خواه
ان   آزادی و حقوق بشر در ايران و سرتاسر جه

 . می باشيم

 در گردهمآئی نيروهای آلمانی و ايرانی در شهر ماينز آلمان
 سخنراني نماينده جنبش ضد جنگ آلمان به پشتيباني از مبارزات مردم ايران 
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آنها بدون  .  اعتراض می نمايند و فرياد می زنند      
وحشت محکم ايستاده اند وچهره های خود                    
رابنمايش می گذارند وباحضورشان دراين                  
 .اعتراض عمومی، خطراتی رامتقبل می شوند

در اسرائيل با وجود اينکه آزادی وجود دارد،             
اما اين آزادی تنها برای ما يهوديان برقرار                   

ما در اينجا رژيمی داريم که کمتر از                 .  است
رژيم افسران و    :  رژيم آيت اهللا ها مستبد نيست       

اما ما با آنها    .  شهرک نشينان در مناطق اشغالی    
چه کار داريم؟ درايران نيروی پليس تظاهرات         
مردم را با خشونت پراکنده می کند وتيراندازی         
می کند و می کشد و هر آنچه می خواهد انجام             

 اما ما در اينجا چه می کنيم؟. می دهد
اگر که تو امکان داری يک روز جمعه به نالين     
و يا بلين برو و ببين که در آنجا چه اتفاق هائی             

در اينجا هم تظاهرکنندگان وحشيانه          .  می افتد  
اما در ايران پهنه جامعه در           .  کشته می شوند    

مقابل سيستم مستبد ايستاده است در حاليکه در           
اينجا تنها مشتی از آدم های با شهامت در مقابل     

. پليس مرزی که تيراندازی می کند، ايستاده اند        
بعالوه ما به ندرت در باره اين اعتراضات که            

. با گلوله وسکوت همراه هستند چيزی مينويسيم      
برای کسی جالب نيست و ما اسم اين را                            

 .دمکراسی می گذاريم
 بلکه . دمکراسی تنها با انتخابات سنجيده نميشود

صحنه های  .  آدم از حسادت کامال کبود ميشود        
ايران ثابت می کنند که برخی از ملت ها تالش           
می کنند سرنوشت خويش را خود بدست گيرند          
و اسير بی تفاوتی تهوع آور نمی گردند، با                    
رضايتی بی پايان به خود نمی نگرند و                             
کورکورانه از رهبری کشور خود تبعيت نمی           

در تاريخ ملت ها لحظاتی وجود دارد             .  نمايند
اينطور نمی تواند   :  که انسانها به خود می گويند     

 .ادامه داشته باشد
چچنی ها و اوکراينی ها و روسها، آفريقای                  
جنوبی ها و فلسطينی ها، تايلندی ها و چينی ها          

آنها در يک موقعيت مناسب       :واکنون ايرانی ها  
برخی موفق بودند و برخی        .  به خيابانها رفتند   

آنها .  اما حداقل تالش خود را نمودند          .  ناموفق
تسليم رهبران شکست خورده خود که همواره            

. آنان را به شرايط بدتر می کشاندند، نشدند                   
هميشه موضوع برسر اين نيست که برعليه                 
رژيم های استبدادی برخاست، بلکه برخی                   
اوقات هم موضوع برسر مبارزه برای عدالت           

اين مبارزه تنها پای       .  و دمکراسی بوده است      
صندوق های رای انجام نمی پذيرد، بلکه يک             

. چنين مبارزه ای بايد درخيابانها صورت پذيرد       
 .در اينجا هم همينطور است

ايران تحت ستم روزانه پيش روی         یصحنه ها 
 هزاران نفر زن ومرد درخيابانها : ما قراردارند

. دمکراسی در زندگی روزمره سنجش می شود      
اهداف ملی تنها توسط سياستمداران تشنه قدرت       

خيابانها، مردم، بايد          .  برقرار نمی گردند         
درصد    ۶۴در انتخابات گذشته       .  همراهی کنند  

آراء اسرائيلی ها برای پشتيبانی طرفداران راه         
البته .  حل دو دولت به صندوق ها ريخته شد               

اگر نخست وزير قدمی کوچک به جلو بردارد           
ـکه هميشه مانعی در اين راه تراشيده می شودـ          

 .و هيچکس کاری نمی کند
تنها می توان تصور کرد که چه اتفاقی می                     
افتاد اگر که در روز بعد از سخنرانی بنيامين              
ناتانياهو تمامی کسانی که خواهان راه حل دو             
دولت بودند به خيابان ها می رفتند تا خواهان              

چه می شد؟ يک نسيم       .  پايان اين اشغال گردند     
آرام بخش که قدرت و قوت آن باراک اوباما و            
ناتانياهو و محمود عباس و بشير اسد را به                     

اما زمانی که خيابانها در        .  حرکت می انداخت   
سکوت فرورفته اند، تنها رهبران باقی می                   

 .مانند و ماندنشان به آنها انگيزه می دهد
اسرائيل هم اکنون در چهار راه سرنوشت قرار         

در برابرش  .  درست به مانند ايران   .  گرفته است 
موقعيتی قرار دارد که می تواند بر روی آينده             

موقعيتی که کمتر    .  تمامی ملت ها تاثير بگذارد      
از نتيجه انتخابات ايرانی ها و سرنوشت ايرانی  

از دست دادن اين موقعيت درست به        .  ها نيست 
همان اندازه تعيين کننده است که چهار سال                  

اما ببينيد که   .  ديگردر قدرت ماندن احمدی نژاد     
در ايران استبداد زده چه می گذرد و در اينجا،            

  .تنها دمکراسی درخاورميانه، چه می گذرد

 كنم ها حسادت مي من به ايراني 
 

 Gideon Levy -برگردان ناهيد جعفرپور 
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نگراني عميق از : حزب كمونيست فرانسه
 احتمال سركوب وسيع و خشن در ايران

امل و      حزب کمونيست فرانسه بار ديگر پشتيبانی ک
همبستگی خودرا با ايرانيانی که درشهرهای مختلف 

 .کند برای دمکراسی تظاهرات ميکنند، اعالم می
سی سال پس از يک حکومت ديکتاتوری جنايتکار، 

ه       اهللا آيت د ک ن ها شاهد اعتراضات وسيع مردمی هست
شان رابرای آزادی، آشکارا  با عزمی راسخ خواست

م خود را از             .  کنند بيان می حتی رهبران مذهبی ه
 .کنند رژيم جدا می

ه             ن ام ی خ ه، عل ي ق ای و      با توجه به اخطار واليت ف
ظاهرات را داده و              ان ت وزير کشور که دستور پاي

ی   .  تهديد ات وی، هوشياری بسيار الزم است نگران
. عميق از احتمال سرکوب وسيع وخشن وجود دارد  

روهای                   ي ه ن م ار ه ن رانسه در ک حزب کمونيست ف
 .دمکرات و پيشرو ايرانی قرارداشته وخواهد داشت

 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٢ -سوئد  ٢٠٠٩ژوئن  ٢٠ -حزب کمونيست فرانسه  

 

 ٢٠٠٩ژوئن  ٢۵ -مينياپوليس 

 

 ٢٠٠٩ژوئن  ٢۵ -سئول 

 

 ٢٠٠٩ژوئن  ٢۵ -زوريخ 

 

 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٧ -دفتر عفوبين الملل  -نيويورک 

 

بيش از دوهزار تن از ايرانيان درميدان  -ژوئن  ١٤
مل لستمن نورت يورک در تورنتو جمع شدند تا                   
. حمايت خود را از هموطنان داخل ايران اعالم کنند        

شايد برای اولين بار بود که بدون يک برنامه                          
. هنری، اين تعداد جمعيت در يک جا جمع می شدند          

اين تظاهرات که جمعی از دانشجويان دانشگاه                     
تورنتو دست اندرکار ان بودند، بدون تدارکات                     

بيشتر .  خاص، از چنين استقبالی برخوردار شد                
شرکت کنندگان در اين گردهمايی را جوانان                          
پرشوری تشکيل ميدادند که متناوبًا شعار ميدادند و            

 .يا سرود می خواندند
حزب کمونيست کارگری، اتحاد کمونيسم کارگری،        
حزب حکمتيست و چريک های فدائی خلق ايران               
نيز در پياده روی مقابل شهرداری پالکاردهای خود         
را برپا کرده بودند و عليه جمهوری اسالمی شعار             

آنها در شعارهايشان موسوی را چون             .  می دادند  
احمدی نژاد می خواندند که در زمان تصدی مقام                
 .نخست وزيری در جنايات رژيم شريک بوده است

 

ژوئن، تظاهراتی از سوی ايرانيان مقيم هلند         ١٨در  
در مقابل پارلمان اين کشور در شهر الهه برگزار              

نفر از گروههای مختلف فکری  ١٠٠٠شد که حدود 
و اعضاء و هواداران گروههای مختلف سياسی در           

 .آن شرکت داشتند
در اين گردهمائی نمايندگانی از پارلمان هلند از                   
احزاب سوسياليست، چپ های سبز، حزب دمکرات       

و حزب کارگر حضور يافتند وضمن همبستگی          ٦٦
با مردم ايران ومبارزات آزاديخواهانه آنها، به ايراد        

 .سخنرانی پرداختند

 

 ٢٠٠٩ژوئن  ١٨ -تورنتو 

 

 ٢٠٠٩ژوئيه  ١ -دوبی 

 

 بيانيه رهبر حزب چپ سوئد
 در مورد جنبش مردم ايران

ناآرامی های روزهای اخير که در پيوند با انتخابات 
ه های            ای ده راضه ايران است، از بزرگترين اعت
گر                   ان ن ي د و ب آي ي ار م م ه ش ن کشور ب ه اي ت ذش گ
ود حق                              ب ان و ن ه زن م ب ت اشی از س دی ن ناخرسن

ران است             اسی در اي ي ی و س ائ ک دي ن يش از   .  س پ
زايش      انتخابات رياست جمهوری ستم بر مخالفان اف
ات                     اب خ ت ورد ان ه در م ی شد ک يافت و شامل کسان
اد    ق اظهار نظری کرده يا سيستم سياسی را مورد انت

ن              .  قرارداده بودند ي ال ع ان، ف ان دانشجوي ي در اين م
زنان، حقوقدانان، و افرادی که به اقليت های مذهبی 

د          دن ا  .  و قومی تعلق دارند بطور خاص آسيب دي ام
 .اعتراضات بواقع تنها در مورد انتخابات نيست

دان دمکراسی و                  ق وجه ف ت چون اين اعتراضات م
ه            .  حقوق بشر در ايران است    نک ب ران اي ردم اي م
د آزاد    .  اندازه کافی رنج ديده اند زندانيان سياسی باي

ده           .  شوند ن رای آي ه ب مردم ايران حق اين را دارد ک
رد    گي ای مرگ              .  خود تصميم ب اپ ران ت ردم در اي م

ا در          ميروند برای اينکه صدايشان شنديده شود و م
 .سوئد نيز می بايد صدايمان را برای آنها بلند کنيم

ان در                دگ ن ن ظاهر ک همه حمايتهای ما بايد متوجه ت
 .تهران باشد

 ٢٠٠٩ژوئن  ١٦ -الرش اولی 

سه شنبه  حدود دوهزار نفر ازايرانيان مقيم اتريش، روز         
در تظاهراتی باشکوه در وين، اراده متحد                ژوين    ١۶

خود را در اعتراض به دستبرد به آراء مردم به نمايش               
 .گذاشتند

برای که      جمعيت دفاع از حقوق مردم ايران در وين                
حمايت از آرای مردم ايران و محکوم نمودن ضرب و               

ژوئن پس از تظاهرات        ١۴شتم آنان، در روز يکشنبه         
تشکيل  طی حرکتی خود جوش    در مقابل سفارت ايران،      

شد، در دفاع از حرکت حق طلبانه مردم ايران، اين                      
 .ژوئن فراخواند ١۶تظاهرات را برای روز 

اين حرکت تا رسيدن به      در پايان تظاهرات اعالم شد که     
حق مسلم مردم يعنی ابطال نتيجه فعلی انتخابات و به                   

 .رسميت شناختن رای مردم ادامه خواهد داشت

 



 ٢۷صفحـه   ١۳٨٨شهريور    ١٦٢اتحـاد کـار      

از اعتصاب ” اتك“بخشي از پيام پشتيباني 
 آلمان -غذاي ايرانيان شهر ماينز 

اسی           ٣٠اتک ماينز از اعتصاب غذای         ال سي ع ف
ژوئيه در شهر ماينز آغاز گرديده  ٢۴ايرانی که از 

اره       .  است پشتيبانی می نمايد ما با وجود اينکه در ب
ان   اعتصاب غذا بعنوان ابزاری برای مبارزه در مي
ن               ا از خواست های اي خود اختالف نظر داريم ام

م          ي ائ م ه         .  اعتصاب غذا پشتيبانی می ن يل وس ن دي ا ب م
ران       همبستگی خويش را با جنبش آزادی خواهی اي

 .اعالم می داريم
اتک ماينز از آنجا که کانديداهای انتخابات ايران از 
شان صادر شده          جانب رژيم مذهبی ايران صالحيت
ه رسميت            است و می بايست اساس اين رژيم را ب
گر رد                         دای دي دي ان ا ک که ده ه ن بشمارند ضمن اي
صالحيت شده اند، ازهيچکدام ازکانديداها و احزابی 
که در اين انتخابات شرکت داشته اند جانبداری نمی 

د   اي ه از خواست های                        .  نم ن است ک ا اي ه م ئل مس
 :مشروع جنبش آزادی خواهی ايران پشتيبانی نمائيم

اسی             -١ ان سي ي دان آزادی بی قيد و شرط تمامی زن
ذهبی در                       -٢.  ايران وری م ات ت ک ردن دي ن ب ي از ب

اه و        ( ايران، انحالل شبيه نظاميان  پ ج، س و ...)  بسي
ال             ث رای م يک ب برقراری ی تمامی حقوق دمکرات
چون حق انتخابات، تظاهرات، اطالعات و آزادی         

ات            -٣. بيان اب خ ت زاری ی ان ابطال انتخابات و برگ
آزاد تحت نظارت بين المللی و تحت شرايط آزاد و     

ر فشار       دگی                 -٤.  نه زي عدم دخالت دولت در زن
ردم     ت          -۵.  خصوصی م ن ازدول ی دي دائ  -٦.  ج

ردان              ا م ان ب امل زن ام از          -٧.  برابری ک ه ع ات رف
 .قربانيان رژيم و خانواده هايشان

ما ازدولت آلمان می خواهيم که تمام تالش خود را      
رد و                    ي ران قوت گ بنمايد تا جنبش آزادی بخش اي
فرستادن هرگونه کاالئی که مستقيم و يا غير مستقيم 
ورا                        د ف اي ران می شود، ب ردم اي ه م باعث فشار ب

 .متوقف گردد
 ٢٠٠٩ژوئيه  ٢٦ -اتک ماينز 

 ٢٠٠٩ژوئيه  ۵ -برلين 

 

پشتيبانی دولت هلند ازمبارزات مردم ايران باانتشار 
 ”رای من کجاست؟“تمبر پستی 

 

ان و     ٣٠٠٠ژوئن تظاهراتی  ٢٨در  نفری از ايراني
ران در                ردم اي ارزات م ب آلمانی ها در حمايت از م

زار شد      رگ ل               .  فرانکفورت ب ي نگ دان ي ت ي ن م در اي
ا ( کنبنديت  ده از            )  نماينده پارلمان اروپ ن اي م و يک ن

تجمعی .  طرف شهردار فرانکفورت سخنرانی کردند
ردم                       راضات م ايت از اعت در اين وسعت در حم

ه         ١٩٨٩ايران، آخرين بار در سال  راض ب در اعت
ار                ت ران و کش ه اي ان ب م سفر وزير امور خارجه آل
يش    دسته جمعی زندانيان سياسی بود که با حضور ب

 .نفر صورت گرفت ٣٠٠از 
زنده "، "مرگ بر ديکتاتور"شعارهای اين تظاهرات 

بودند که به ويژه در پايان با شعار مرگ "  باد آزادی
م          برجمهوری اسالمی ازسوی جمعيت حاضر دره

حضور سه نسل از فعاالن سياسی درخارج  .  آميخت
ی      ان ب ي از کشور، نشان ازيگانگی و همراهی در پشت
ه               ي ل رای دمکراسی و ع از مبارزات مردم ايران ب

 .سرکوب و نقض حقوقشان را دارد

 

 ”ايراندوست“پليس سوئد با دستبندی که روی آن 
  .نوشته شده، با مردم ايران ابراز همبستگی کرد

 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٨ -توکيو 

 

ژوئن تعداد زيادی ازايرانيان مقيم نروژ  ١۴يکشنبه 
و            در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در شهر اسل
ردم               ارزات م ب ا م گرد آمدند تا همبستگی خود را ب
ايشی       م ميهنمان که در اعتراض به نتيجه انتخابات ن
ده       ي به خيابانها ريخته واعتراضات آنان به خون کش

: دراين تظاهرات اعالم شد. شده است رااعالم نمايند
هوری اسالمی           مادام که جنبش اعتراضی عليه جم
ل   در خيابانهای ايران ادامه، ما نيز هر روز در مقاب

 .سفارت رژيم از آنان پشتيبانی خواهيم کرد
روژ در         –سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران    واحد ن

اعالميه همبستگی با اين حرکت، ضمن دفاع از حق 
دی،         رون وق شه آزادی بيان، اعتصابات و ديگر حق
م و          ت تهاجم نيروهای انتظامی به مردم، ضرب و ش
د                  دي ه د فضای سرکوب و ت دستگيری آنان و تشدي
ان        آزاديها و فعاليت سياسی را محکوم کرد و خواه
 .آزادی تمامی دستگيرشدگان و زندانيان سياسی شد

 

 ٢٠٠٩ژوئيه  ٢٦ - پاريس" احمدی نژاد رئيس جمهور ايران نيست"تومار 

 

 ٢٠٠٩ژوئن -سنگاپور

 

 ٢٠٠٩ژوئن -رومانی 

 

 ٢٠٠٩ژوئن  ١٩ -نفری در کلن  ٢٠٠٠تظاهرات 

 

 ٢٠٠٩ژوئيه  ۵ -پراگ 
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 يورو  1/5:   بها معادل

 

  جنبش دانشجويي پيشتاز مبارزات دمكراتيك مردم ايران
پاشيده شده بود، درخرداد      ١٣٧٨بذرهايی که درتيرماه    

جنبشی که ده سال پيش با فرياد            .  امسال بارور گرديد   
ها   ها وخيابان   خواهی صدهاهزار نفر را دردانشگاه      آزادی

گردآورده بود، اين بار در ابعاد ميليونی، درتهران و                  
جنبش .  ديگر شهرهای بزرگ ايران پديدار شد                         

اعتراضی وسيع يک ماهه اخير که ارکان استبداد دينی            
حاکم را به لرزه در آورده است، در عين حال استمرار               

های بزرگ      تير و ديگر حرکت          ١٨و ارتقای جنبش        
سابقه    ای بی     اجتماعی و سياسی است که اکنون دامنه            

اين نيز نشانه بارز ديگری از ظرفيت عظيم         .  يافته است 
طلبانه مردم ايران است       خواهانه وعدالت   مبارزات آزادی 

ای خشم فروخفته ساليان      که درهر فرصت وبه هر بهانه     
خواهی   طلبی ودمکراسی   دراز خود را آشکار وفرياد حق      

 .کند را بلند می
در اعتراض به تصويب کليات       ١٣٧٨حرکتی که در تير     

در مجلس و بسته           »طرح اصالح قانون مطبوعات       «
، در کوی دانشگاه تهران در             »سالم«شدن روزنامه      

ی شبانه    خيابان اميرآباد آغاز گشته و با تهاجم وحشيانه    
و نيروی        »انصار حزب اهللا      «بندان حکومتی،          قدراه

بسيجی و مامورين امنيتی و انتظامی به دانشجويان و              
های آنان مواجه شده بود، بزودی تبديل به                      خوابگاه

های تهران و            جنبشی بزرگ شد که همه دانشگاه                 
های تبريز، مشهد، همدان، اصفهان             همچنين دانشگاه  

اين جنبش، در فاصله چند روز از         .  را در برگرفت  ...  و
ها و جنبش دانشجويی هم فراتر رفته             محدوده دانشگاه 

و اقشار ديگری از مردم و خاصه جوانان را به حمايت             
شعارها و    .  هايش جلب کرد          و همراهی با خواسته          

های دانشجويان که در آغاز آزادی مطبوعات،             خواسته
محکوم کردن حمله مزدوران و عوامل امنيتی رژيم به             

ها و اخراج فرمانده نيروهای انتظامی بود، در             خوابگاه
روزهای بعد و در تظاهرات خيابانی، با شعارهايی چون          

مرگ «،  »کند  کند، رهبر حمايت می       انصار جنايت می   «
يکی .  توام شد   »مرگ بر ديکتاتوری   «، و    »بر استبداد 

از دستاوردهای اين جنبش هم در واقع آن بود که                          
مقاومت و ابراز مخالفت مردم در برابر استبداد حاکم را           

 .بی واسطه، صريح و آشکار کرد
سردمداران جمهوری اسالمی که از رشد و گسترش                  
سريع جنبش اعتراضی مردم شديدا هراسان شده بودند،        

با      »همدردی«نخست تالش کردند که با ابراز                             
ها، مانع    به خواسته   »رسيدگی«دانشجويان و دادن قول     

 ولی بعد، عالوه بر باندهای سياه و . استمرار آن شوند

انتظار ما از جهانيان برای پشتيبانی از مبارزه مردم                  
ايران ، محکوم کردن جمهوری اسالمی به خاطر نقض            
رعايت حقوق بشردر ايران ، دفاع از آزادی بدون قيد و           
شرط همه زندانيان سياسی، انتظاری برحق و انسانی              

اما ما زمانی می توانيم شاهد همبستگی ميليونی          .  است
باشيم که مردم جهان در سطح وسيع تری از حقايق                    

مردم .  جاری در کشور ما باخبر و با درد ما آشنا شوند            
جهان بايد بدانند حرکت مسالمت آميزايرانيان برای                    
تحقق حقوق انسانی و اجتماعی شان با خشونت،                         

جهانيان .  زندان، شکنجه و گلوله پاسخ داده می شود             
بايد بدانند خون ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی،                            

نه از   ...  شيلرخضری، کيانوش آسا، يعقوب بروايه و           
روی تصادف و به دست اين و آن بسيجی خودسر،                      
بلکه آگاهانه و به دستور خامنه ای رهبر حکومت                       
اسالمی، به قصد خاموش کردن جنبش اعتراضی،                      

 .ارعاب مردم و نسل جوان کشور ريخته شد
روز سوم مرداد فرصتی است که به موج جمعيت                          
راهپيمايان واعتراض کنندگان بپيونديم و به همگان ندا          
دهيم ما همه از يک پيکريم و بر اين ارزش انسانی                      

چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر        : "باور داريم که  
 ".عضوها را نماند قرار

در هرکجا که هستيم روز سوم مرداد، خواست و درد                  
مشترکمان را پرطنين ترفرياد کنيم و بدانيم که آينده از              

 .آن آزاديخواهان است
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 شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و               
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فعاالن و سازمان های بين المللی حقوق بشر با انتشار             
فراخوان مشترک، روز سوم مرداد ماه را روز جهانی              
اقدام در دفاع از حقوق بشرمردم در ايران اعالم کرده               
و در اين روز برای ابراز همبستگی جهانی با حقوق                  
 .شهروندی مردم در ايران دست به تظاهرات خواهند زد

در شرايطی که جريان حاکم بر ايران با کنترل و مسدود            
کردن منابع اطالع رسانی و امنيتی کردن فضای سياسی   
کشور می خواهد مبارزان راه آزادی، دمکراسی و                      
عدالت در ايران را در سکوت سرکوب کند، صدای                       
اعتراض آنان عليه استبداد را پشت ديوارهای زندان ها          
خاموش سازد و نگذارد جهان از آنچه که در ايران می             
گذرد باخبر شود، فراخوان و اقدام فعاالن و سازمان                   
های بين المللی حقوق بشرفرصت مناسبی برای بازتاب         
رفتارحکومت با مخالفان و رساندن صدای اعتراض                 

 .مردم ايران به گوش جهانيان است
خرداد ماه تا کنون               ٢٢ايرانيان برونمرز از روز              

پشتيبانی و همبستگی کم نظيری برای بازتاب جنبش                
. اعتراضی مردم ايران عليه حکومت نشان داده اند                    

دراين چند هفته ايرانيان آزاديخواه و جوانان مبارز در             
پاريس، کلن، برلن، فرانکفورت، لندن، استکهلم،                       

با ...  نيويورک، لس آنجلس، کپنهاک، الهه، بروکسل و        
برپايی اجتماعات و برگزاری تظاهرات چندهزار نفری            
نگاه نهادهای بين المللی، رسانه ها و افکار عمومی را           
به رويدادها و پيکاری که عليه استبدادگران در ايران               

 .جريان دارد، جلب کرده اند
روز سوم مرداد فرصت مناسبی است برای تداوم و                     
گسترش اقداماتی که تا به حال انجام گرفته و کاربست               
ابتکاراتی که کارآيی کارزار ما برای جلب همبستگی                 
افکار عمومی، نهاد های بين المللی و اعمال فشار بر               

اين روز فرصتی است که به      .  دولت ها را بيشتر می کند     
گوش نهادهای بين المللی و دولت ها برسانيم که                           
حکومت در ايران مشروعيت ندارد، مردم ايران تغيير              

 .می خواهند و برای تغييرمبارزه می کنند

 دعوت به حضور فعال در
 روز جهاني اقدام در دفاع از حقوق بشر مردم ايران

نيروهای انتظامی، پاسداران را نيز روانه ميادين و                    
تير ماه حالت شبيه به          ٢٣ها کردند و از روز            خيابان

حکومت نظامی در تهران وبرخی شهرها برقرار کردند           
و      »آشوبگر«و معترضان را هم طبق معمول                             

 .خواندند »دانشجونما«
خاتمی و مسئوالن دولت وی نيز که در ابتدا حمله به                  

های آنان    دانشجويان را محکوم کرده و ازبرخی خواسته      
ای و    حمايت نموده بودند، وقتی که تهاجم شديد خامنه            
خواهی   دارودسته وی برای خاموش کردن صدای آزادی       

مردم شروع شد، آنها هم دانشجويان و جوانان و                          
 .هايشان را رها و با سرکوب همراهی کردند خواسته

در پی اين حمالت سرکوبگرانه که طی آن چندين نفر                  
ديگر کشته و صدها نفر مجروح و تعداد افزونتری                      

خواهانه مردم    طلبانه و آزادی    بازداشت شدند، جنبش حق   
اما حرکت دانشجويی به هيچ     .  در آن مقطع فروکش کرد    

های گذشته نيز، با وجود            طی سال  .  وجه متوقف نشد    
ها متوجه جنبش     اين که بيشترين فشارها و سرکوبگری      

های نوخاسته و مستقل آن بوده،               دانشجويی و تشکل    
همان طور که    .  اين جنبش هرگز از پای نيافتاده است           

های گسترده دانشجويان و جوانان در جريان                    فعاليت
جنبش اعتراضی اخير و همچنين حمالت ددمنشانه                     

های دانشجويی      ها و خوابگاه       عوامل رژيم به دانشگاه      
های گذشته نيز         در تهران، شيراز و تبريز در هفته                

دهند، جنبش دانشجويی ايران که همواره                 گواهی می  
نقش بسيار فعال و پيشتازی در مبارزات دمکراتيک                  
مردم ايران داشته است، بعد از اين نيز به ايفای اين                    

های اجتماعی،    نقش موثر خود، در پيوند با ديگر جنبش       
 .ادامه خواهد داد

، ما   ١٣٧٨در دهمين سالگرد جنبش بزرگ تيرماه                  
ضمن بزرگداشت ياد همه جانباختگان و مبارزان اين                

های   جنبش، پشتيبانی کامل خود را از نهادها و تشکل              
طلبانه   مستقل دانشجويی و مبارزات آزاديخواهانه و حق       

ما يکبار ديگر اقدامات    .  دانشجويان ايران اعالم ميداريم   
گرانه و ضدانسانی رژيم اسالمی حاکم در برابر            سرکوب

جنبش اعتراضی مردم را شديدا محکوم کرده و                             
خواستار آزادی فوری تمامی جوانان، دانشجويان، زنان       
و مردان معترض و آزاديخواه در بند و همه زندانيان                 

 .سياسی هستيم
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