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 ماه مرداد

  نترسيد نترسيد وقتي كه با هم هستيم
حاضر ندا آقا سلطان مردم تھران بر بام منازل خود و در کوچه ھا  بنابه گزارشات رسيده از مناطق مختلف تھران و در آستانه چھلمين روز شھادت

حالی که مردم تھران بصورت گسترده خود را آماده می کنند  شب آغاز شد و در 10:00اعتراضات از .اعتراضات شبانه خود را ادامه دادند شدند و
ھفته پـيش و به اعتراضات شبانه خود که از چندین  روز ندا آقا سلطان را برگزار کنند بر بام منازل و در کوچه ھا قرار گرفتند تا مراسم چھلمين

دیکتاتور شعار ما ھمه یک صدایيم ما ھمـه یـک  مردم در اعتراضات شبانه خود عEوه بانگ هللا اکبر و شعار مرگ بر.دادند شروع شده بود ادامه
 .ندایيم را سر دادند

  (examiner) آنچه امروز در ايران رخ مي دهد يك حركت انقالبي است
دشوار است چون یک سال پيش ھيچ کس  ران منتشر می شود بزنيد باور کردن آن ھا امریامروز سری به اخباری که از ای اگر: ترجمه خEصه

آمریکایی، آمریکـا ھـيچ  این در حالی است که با وجود تEش ھای برخی قانونگذاران. امروز دچار شود تصور نمی کرد که دولت ایران به شرایط
مقصر قلمداد  لت ایران نتواند دولت ھای خارجی و خصوصا آمریکا را در روند رخ دادهکه دو دخالتی در روند امور نکرده است و این باعث شده است

 .دوست ندارد تا این طریق خودش را از موضع تقصير و مسئوليت بيرون ببرد کند چرا که ایران ھيچ چيز را بيشتر از دخالت کشورھای خارجی
در پی روزھای اخير حاکمان ایران بر خEف موضع روزھـای  نویسنده ضمن اشاره به شرایط اخير ایران بيان می دارد که عقب نشينی ھای پی

  .جایگاه مستحکم احمدی نژاد است اوليه آن ھا در مورد

   نژاد تهديد به بركناري احمدي :گزارش لوس آنجلس تايمز از سياست تازه جناح راست ايران
ایران، ممکن است مانند   ادامه مقاومت در برابر خواست ھای رھبر نژاد ھشدار دادند که در صورت تندروھای جناح راست ایران به محمود احمدی

  .جمھور عزل شود اولين ریيس
که ھم اکنون  جمھوری رات رئيستواند به تضعيف بيشتر اختيا کاران ایران است و می محافظه تھدید عنوان شده جدیدترین نشانه از شکاف در ميان

   .دانند بيانجامد طلبان او را غيرقانونی می نيز اصEح
کاران را نيز برانگيخته  محافظه اقدامات پس از انتخابات او عصبانيت نژاد موجب خشم ھواداران مخالف شده است، در حاليکه انتخاب مجدد احمدی

ای وزیر  اول جنجالی و برکناری غEمحسين محسنی اژه ای مبنی بر کنار گذاشتن معاون بخصوص تEش او برای مخالفت با دستور خامنه است
ھای امنيتی را که با آنھا  جمھور چالش رئيس دھد که مEحظه او به خوبی نشان می اقدامات بی«: خبرگزاری مھر گفت پرویز سروری به. اطEعات

  «.کند گEویز ھستيم درک نمی
  .اند نژاد برای پخش اعترافات زندانيان نيز بستوه آمده کاران از اصرار احمدی ھای داخلی گزارش دادند که محافظه رسانه

توسط  ھای اوليه انقEب شی که در سالدانند، رو طلبان و معترضان می کردن اصEح ھواداران او پخش اعترافات را به عنوان راھی برای ساکت
  .تندروھا مورد استفاده قرار گرفت

غير قابـل  وضعيت را تواند انفجار سياسی را به دنبال داشته باشد و بطرز خطرناکی  می گویند پخش تلویزیونی اعترافات کاران می اما محافظه
 هللا ضرغامی، روحانيون و مقامـات ای به ھمراه رئيس صدا و سيما عزت هاژ گویند، محسنی ھای خبری داخلی می بسياری از روزنه. کنترل کند

  .نژاد جدال دارند قضایی در پشت پرده بر سر پخش چنين اعترافاتی با احمدی
  .در آخر ھفته یکی از نمایندگان مجلس به تندی به مقامات ھشدار داد که اعترافات بدست آمده در زندان را پخش نکنند

 شود آغاز مي  دادگاه بازداشت شدگان حوادث اخير از شنبه
، محاكمه تعدادي از آنان روز شنبه برگزار   انتخابات رياست جمھوري ن بازداشت شده در حوادث بعد ازپس از صدور كيفر خواست تعدادي از متھما 

  .شود مي
وقايع اخير طراحي و اقدامات خرابكارانه، حمل اسلحه و نارنجك  جلسات محاكمه افرادي كه اتھامشان در: يك منبع آگاه به خبرنگار ايلنا،گفت

ھاي منافق عنوان  عمومي و ھمكاري با گروھك برھم زدن نظم خسارت به اموال و اماكن عمومي ، امي و بسيجي، نيروھاي انتظ جنگي، حمله به
 .شد شده، از روز شنبه برگزار خواھد

 ها دروغ است؛ سعيد شريعتي بازداشت شد پايان بازداشت
ھا  مطلع شده که روند بازداشت» موج سبز آزادی«بازداشت شدگان،  با وجود ادعای گزاف برخی مسئوoن در خصوص تغيير فضا و آغاز روند آزادی

 .شده است دارد و در جدیدترین نمونه، سعيد شریعتی عضو جبھه مشارکت عصر امروز بازداشت ھمچنان ادامه
اسEمی و دبير کميته اطEع رسانی این حزب، بعدازظھر  سعيد شریعتی، عضو شورای مرکزی جبھه مشارکت ایران» موج سبز آزادی«به گزارش 

  .مرتضوی در منزل خود بازداشت شد امروز با حکم سعيد
 .گزارش حاکی است مأموران منزل شریعتی را نيز تفتيش کردند این

 .خرداد ھم برای مدتی کوتاه دستگير و سپس آزاد شده بود 22گفتنی است شریعتی یک روز پس از کودتای انتخاباتی 

 چيزي فراتر از كودتا
عدد به حدی بزرگ . عدد به حدی بزرگ است که شاید قابل تبدیل به ریال نباشد. ميليارد دoر به راحتی آب خوردن از کشور بيرون می رود 18.5

آوری خـس و  دستگاھھای امنيتی و اطEعاتی ما این روزھا بـه جمـع. است که این بار به ھيچ مافيایی نمی چسبد جز خزانهء رسمی کشور
  .خاشاک مشغولند و وقت رسيدگی به چنين مسألهء پيش پا افتاده ای را ندارند

دولتی داریم که با تقلب در یک . ميلياردش را کجا خرج کرده 300دولتی داشتيم که معلوم نبود . این روزھا ھمه چيز خوب و اميدوار کننده است
زندانی داریم که زنده تحویل می گيرد و . پليسی داریم که تفاوتی با چماق ندارد. ھویج نداردمجلسی داریم که فرقی با . انتخابات سر کار آمده

 .مرده تحویل می دھد و حکومتی داریم که تا گردن در لجن فرو رفته
مسير قانونی کشور خارج می کند و توسط دولت ترکيه توقيف می گردد و ميليارد دoر پول و طE را از  18.5ایرانی، ! و اینک یک تاجر بی نام نشان

 .پول و طE فعE در خزانه داری ترکيه است و ایران بزرگ غرق در لجن. به ھمت رسانه ھای ترک ما ھم خبردار می گردیم
منظورم را که . زهء ھزارهء سوم دستی داشتندقصد عقده گشایی ندارم اما ھمهء اینھا مبارک آنھایی باشد که روزی در روی کار آمدن این معج

 .می فھميد
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  هيچ كهريزكي بسته نمي شود, است  تا خامنه اي
عده ای را به نام نمایندگان مجلس به اوین می . می خواھند فرصت سوزی کنند و آثار جرم و جنایت پاک کنند. مردم را می خواھند گول بزنند 

 . شند و در گورھای مخفی خاک نکرده باشنددیگری منتقل شده اند اگر قبE آنھا را نکشته بازندانيان به جای. فرستند اما کسی را نمی یابند 
اطEعات . ازھم سبقت می گيرند  ,شکنجه کردن انھا زندانيان معروف را جاھای دیگری نگاه می دارند و کار به جایی رسيده که برای بازجویی و

 .... سپاه و بقيهو
می . خوب بگيرند . که در کھریزک را گل گرفته اند ميگویند. محض است  از دیروز در بوق و کرنا که حجاریان ازاد شد اما ھمه می دانند که دروغ

آنقدر از این سوراخ و سمبه  مگر دریک وزارتخانه چنين چيزی ممکن است ؟. را زندانی کردند و شکنجه منفی وزارت کشور عده ای 4گویند که در 
یادتان می آید که در خيابان بھار منزل یک سرھنگی را پيدا . خواھيم دید بعدھااین چيزھا را . ھا دارند که کھریزک پيش آنھا قابل قياس نيست 

شک نکنيد که از این محل ھای ناشناخته فراوان ». سرھنگ زیبایی« منزل. شکنجه گاه است با تمام وسایل آن کردند که گفته می شد کھ
  اصE نباید کمبود جا را. ده تای دیگر افتتاح می کنند , یکی را گل می گيرند  در. بسيار است اگر در کوبا یک گوآنتانامو است در ایران. است 

اصE آدم . عددی نيست  احمدی نژاد که. این چيزھا را از چشم دیگران نبينيد . تمام به دستور شخص خامنه ای است و بس ! احساس کنند
 . بسته نخواھد شد یزکیدر ھيچ کھر, تا خامنه ای ھست و این رژیم مستقر است . نيست 

  ...بگذار صد گل بشكفد
  مينایی.م

  
در صورت تداوم این حکومت ھيچ آینده روشنی چه در کوتاه . در این شکی نيست. زندگی در جھنم حکومت اسEمی کشنده و طاقت فرساست 

رژیمی سروکار دارند که با  مردم ایران با. مدت و چه در دراز مدت برای کارگران ، زنان ، جوانان و نيز سایر اقشار و طبقات زحمتکش متصور نيست
.  قساوت و بربریتی منحصربخود خيابانھا و زندان ھایش را به کشتارگاه مبدل کرده و در این مسير جنایتکارانه خودی و غيرخودی نمی شناسد

ن آزاد و دول امپریاليسـتی باصـطEح جھـا. ھمچون یک رژیم اشغالگر خارجی ھمه مـردم کشـور را دشـمن محسـوب مـی کنـد" حکومت دقيقا
دستان باراک اوباما ھمچنان به سوی دستان . دمکراسی خواه  ھنوز به توازن قوا در داخل می اندیشند و منافع غارتگرانه خود را دنبال می کند

ل ھنوز ھيچ نشانه ای از اخطار جدی ، تحریم ، تشـکي. سازمان ملل متحد ھمچنان در خاموشی بسر می برد. خون آلود ولی فقيه دراز است
اتـاق بازرگـانی و . از سوی سازمان ملل به چشم نمی خورد... اجEس فوق العاده و بکار گيری بند ھفتم ماده چھل و یک منشور ملل متحد و

ش به گزار. تجارت آلمان و ایران در این وانفسا عليرغم ژست ھای ظاھری آنگE مرکل می خواھد مرکز تجاری ایران و آلمان را در برلين افتتاح کند
اینھمه اما با این توجيـه . بخش بازرگانی وزارت امورخارجه آلمان ھجوم سرمایه داران آلمانی برای عقدقرارداد با طرف ایرانی بی سابقه است

در حاليکه رژیِم اسEمی قادر است ھمين فردا خامنه ای را به . صورت می گيرد که گویا غربی ھا نمی خواھند گزک به دست رژیم ایران بدھند
ھمچنانکه پيشترھا این کار را با سعيد امامی ھا و بعضی از اعضای بيـت منتظـری و از آن پيشـتر بيـت . اعتراف به جاسوسی اسرائيل وادارد

اما آیا به . از این رو برای قطع این روند چاره ای جز تEش برای تغييرو در صورت امکان سرنگونی  این رژیم نيست.  شریعتمداری انجام داده است
رد ؟ صرف تغيير رژیم و حتا سرنگونی آن ميتوان به مردم وعده آزادی و رفاه داد؟ آیا می توان آنھا را به آینده ای روشن و سـعادتمند مطمـئن کـ

تنھا تحت رژیمی سوسياليستی که در آن شوراھا قدرت را در دست داشته باشند و . در این مورد نيز شکی نيست. مسلم است که نمی توان
  ). البته می توان قيود و شروط دیگری را به این مجموعه اضافه کرد(لغو شده باشد ميتوان به آزادی و رفاه دست یافت  کارمزدی

؟ یعنی از جھنم سرمایه "چگونه می توانيم از جایی که ھستيم به مقصد مورد عEقه مان برسيم: " اینجا اما سوالی عارض می شود و آن اینکه
 تی وارد شویم؟ داری به بھشت سوسياليس

در این پاسخ نکته  بسيار ظریفی )". کارگران و زحمتکشان( با ھمراھی مردم : " سرراست ترین پاسخی که به این سوال می توان داد این است
" حزب " یا ) چپ ھا  منظور ما" ( ما" می توان نھاد آن را . نھاد  مستتردارد" با ھمراھی مردم " گزاره . پنھان است که باید آن را بيشتر بشکافيم

" و " چپ " منطقی ترین نتيجه ای که از این فرض می توان گرفت این است که خواسته یا ناخواسته . فرض کرد...) منظور حزب کمونيست و( 
اھـی و عـدم زیرا اگر بگویيم مردم خود به سوسياليسم می رسند پس بـودن و یـا نبـودن مـا و صـد البتـه ھمر. را از مردم جدا کرده ایم" حزب 

ھمراھی ما محلی از اعراب نخواھد داشت  ولی اگر شق دوم را اراده کنيم  در این صورت ادعای نخست مصداق می یابد ، به این معنی که خط 
قعيت این است که مردم بی آنکه منتظر فرامين و رھنمودھای ما بمانند ، با و یا بی سازمان به وا. فاصلی بين خود و دیگران ترسيم می کنيم

این کمک  اما . ما چيست؟ کمک به آنھا در رسيدن به اھداف ملموس و بEفصل شان" وظيفه " در این صورت  . ميدان می آیند و مبارزه می کنند
ست که oجرم باید از برج عاج خود خارج شویم و چون ماھی در دریای خروشان مردم غوطه اینجا. بدون ھمراھی و ھمگامی ميسر نخواھد شد

آنگاه  در راه . به آنھا کمک کنيم آنھا ھم از کمک کردن دریغ نمی کنند" مطمئن باشيم که اگر عمE.  از آنھا بياموزیم و به آنھا بياموزیم. ور شویم
در این صورت به مثابه بخشی  از مردم پابپای آنھا در خيابان و . افتراقی بين ما پيش نمی آید یک ھدف مشترک می جنگيم و ھيچگونه جدایی و

  . ميدان مبارزه می کنيم و جزئی از جنبش رنگين کمانی خواھيم بود که سرخی آن را نمایندگی خواھيم کرد
به عبارت دیگر باید طوری عمل نکنيم که . ی آن خودداری کنيمکردن موضوع انقEب و اشکال سازمان) خرافاتی( به نظر می رسد باید از فتيشيزه 

و یا باید تا تشکيل حزب طبقه کارگر و یا جبھه . بطور اتوماتيک سازمانيابی و انقEب خواھند کرد –کارگران صنعتی " خصوصا –گویا طبقه کارگر 
اینکه ما با داشتن اینھمه فرصت و . بی عملی فراخواندمتحد چپ دست روی دست گذاشت و مردم را از ترس فریب خوردن و گمراه شدن به 

مردم گرفتار باند . امکان ھنوز سنگ فرقه ھا را به سينه می زنيم  و نتوانسته ایم استراتژی روشنی برای خود تدوین کنيم تقصير مردم که نيست
خالت داشته و فرشتگان و اوليا و اوصيا در کار ھدایت آنھا احمدی نژاد ھستند که فکر می کنند امام زمان شان در انتخابات د –خرافی خامنه ای 

مگر نه اینکه غریق . حال می خواھند از شر رژیمی اینچنينی خEص شوند. مردم به عينه می بينند که نه آزادی دارند و نه امنيت و رفاه . ھستند
وسياليستی در انتظارشان نيست تا آنھا را به ساحل به ھر چه دم دستش باشد چنگ می اندازد؟ پس تقصير مردم چيست که کشتی نجات س

کودتایی سرو کار داشتند کارشان به اندازه کافی مشکل بود اما بدتر اینکه با  –امن و رفاه برساند؟ طرفه اینکه مردم اگر صرفا با رژیمی نظامی 
بخاطر ھمين . د رژیم تقدس مذھبی اش را از بين ببرندحکومتی درگيراند که از مذھب  ابزار سياسی ساخته است از اینرو مجبورند قبل از خو

ھا را برای ھـم مـی  SMSھمين مردم بعد از گفتن هللا اکبر در پشت بام ھا کفرآمير ترین . است که دارند قدم به قدم خلع سEح اش می کنند
در کنارشان " ان تره ھم خرد نمی کنند اما تا ما عمEاینان با پشت کردن به آیت هللا ھا نشان داده اند که برای توصيه ھای مذھب مدار. فرستند

  .  به نظر من جنبش رنگين کمان باید ھمين نقيصه را برطرف کند. نباشيم و حرف دلشان را نزنيم برای توصيه ھای ما ھم تره خرد نخواھند کرد
  »نداي سرخ«انتشار از 


