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  ميان ماه من با ماه گردون، تفاوت از زمين تا آسمان است
که اینک راست تر از سلطنت طلبان به جناح اص�ح طلب حکومتی متصل شده اند، برای توجيه این اتصال و » چپ«بسياری از نيروھای باصط�ح 

�، با اھداف مبارزات مھندس موسویب، بویژه ح طلپذیرش رھبری ایشان در شرایط کنونی، صحبت از ھمرأیی و ھمراھی مقطعی رھبری اص
اما با نگاھی به آنچه که مردم می گویند و می کنند، و مقایسه اش با رھنمودھا و گفته ھای اص�ح طلبان، ما ھيچ نقطه یِ .  می کنند مردمی 

  .مشترکی بين اھداف مقطعی ایشان با خواسته ھایِ حداقلی مردم مبارز و معترض نمی یابيم
ب گذشته خود بارھا متذکر شده ایم که خواست حداقلی مردم ما، گذار از حکومت دیکتاتوری جمھوری اس�می و استقرار دمکراسی و در مطال

تضمين آزادی ھای دمکراتيک انسانی می باشد، در صورتيکه اھداف اع�م شده یِ رھبری اصـ�ح طلبـان، بوضـوح، حفـظ حکومـت دیکتـاتوری 
اما تفاوت ھای خواسته ھا و دیدگاه ھای .  انون اساسیِ توجيه کننده یِ حکومت مطلقه یِ ولی فقيه می باشدجمھوری اس�می، و اجرای ق

اجتماعی، ما با این عدم ھمرأیی و  ، بلکه، در تمامی جوانب سياسی ومردمی با اص�ح طلبان حکومتی، منحصر به اھداف بيان شده نمی باشد
  .ھمراھی مواجه ھستيم

در این مصاحبه که می توان گفت جمعبندی از .  ، که وابسته به خود اوست، مصاحبه ای داشته است»کلمه«موسوی با سایت اخيراً، مھندس 
چپ «با وجود این خطر که ممکن است از طرف .  آبان می باشد، با نکته ھایی مواجه می شویم که اثبات مجدد گفته ھای ماست 13اعتراضات 

  .تھم شویم، تصميم گرفته ایم که تفاوت بينش اص�ح طلبان و مردم را در این نکات برجسته کنيمی راستگرا به خرده گيری م»ھا
 .آبان یاد آور سه حادثه بود که در بيانيه گفته شد ١٣« :موسوی در این مصاحبه می گوید.  آبان است 13تعریف اھمّيت تاریخی روز  درنکته اول 

و برای توجيه اھميتی که او به چنين واقعه ای » .خط امام بود فارت خانه آمریکا توسط دانشجویانمھمترین آن اشغال cنه جاسوسی و گرفتن س
این مساله  تسخير سفارت آمریکا واکنشی نسبت به. دخالت بيگانگان در سرنوشتشان ھستند مردم ما مخالف «: می دھد، ادامه می دھد که

 ».مردم احساس عصبانيت و نارضایتی کرده و سفارت را گرفتند.مرتکب شده بود جنایاتی کهبخصوص بعد از بردن شاه به آمریکا و پس از آن .بود
.  ، این مردم نبودند که از دیوار سفارت باc رفته و آن را تسخير کردند1388آبان  13برای ابطال ادعای او ھمين کافيست که یاد آور شویم در روز 

آقای موسوی نيز وابسته به ھمان (!!) نامگذاری شده و تصادفاً » خط امام«بودند که بعداً بعنوان بلکه، نيروھای وابسته به جناحی از حاکمّيت 
این ادعای کاذب آقای موسوی نشاندھنده یِ این نکته است که ایشان ھنوز عادت نسبت دادنِ منافع، اھداف و اقدامات خود .  جناح می باشند

.  آبان معرفی می کند 13مھمترین واقعه یِ تاریخی » مردم«ھم واقعه ی تسخير سفارت را از دید به ھمين علت .  ترک نکرده اند» مردم«را به 
چرا؟ چون واقعه تسخير سفارت توسط یاران آقای موسوی به استعفای بازرگان و سپس کودتای ایشان عليه ليبرال ھای آن زمان و نھایتـاً بـه 

اما، بنظر ما، از دیدگاه انق�ب . طول جنگ ایران و عراق، قدرت اجرایی را به دست گرفته بودندقدرت گيری جناح وابسته به ایشان شد که در تمام 
در آن .  بوده است 1357آبان، پيوستن دانش آموزان به صفوف انق�ب در حمایت از اعتصاب معلمان خود در سال  13مردمی، مھمترین واقعه در 

کتاتوری سلطنتی تا اعماق جامعه نفوذ کرده است و دیگر مردم مبارز ما حاضر به سازش با چنين تاریخ مسجل شد که انق�ب مردم ایران عليه دی
که یادبود روز سازش ناپذیری مبارزات مردمی عليه حکومتی دیکتاتور  1357آبان  13پس با کمی دقت می بينيم که واقعه یِ  .حکومتی نيستند

است که توسط جناحی از حکومت استبدادی برای تحکيم و تثبيت دیکتاتوری مذھبی انجام  می باشد، بسيار نزدیکتر از  واقعه تسخير سفارتی
  .  پذیرفته است

نتيجه بعدی این نوع «: موسوی در این مصاحبه می گوید.  فی است که اتحاد و اجماع مردمی را باعث گشته استانکته دوم، در مورد اھد
. تاکيد داشته است ب فراتر رفتن بعضی ھا از شعار اصولی می شود که راه سبز بر آنعصبانيت موج این است که)برخورد خشن(برخوردھا 

اگر  .در کشور است که باید به آن توجه داشت  بدون دخالت واعمال سليقه پایبندی بر قانون اساسی و اجرای ھمه اصول قانون اساسی
این  خوبی که تعریف شده را بين خود حفظ کنيم و پایبندی خود را به به سمت اھداف بخواھيم اجماع قابل توجھی برای تغيير مطلوب در کشور

کنيم و بسيار ضروری است که بگویيم ما پایبند به قانون اساسی  را حفظ) پایبندی به قانون اساسی ( مساله نشان دھيم باید این حداقل
این جناح حکومتی . ساسات و اھداف مردمی تصور می کنداینھم توھم دیگری است که آقای موسوی خود را در جایگاه نمایندگی اح ».ھستيم

بدون  پایبندی بر قانون اساسی و اجرای ھمه اصول قانون اساسی«را تشکيل داده و اھداف خود، یعنی » راه سبز اميد«اص�ح طلبان است که 
خود به صراحت خواستار گذار از حکومت  ھم در شعارھا و ھم در اقدامات ،مردم ما.  را خواستار است» در کشور  دخالت واعمال سليقه

که تمامی تار و پود قانون » وcیت مطلقه فقيه«آنھا ھرگز زیر بار بقاء .  دیکتاتوری جمھوری اس�می و استقرار حکومتی دمکراتيک شده اند
و جدا از .  در حال گسترش است ، به سرعت»مرگ بر جمھوری اس�می«بگذریم از اینکه شعار .  اساسی با آن بافته شده است، نخواھند رفت

دcلت بر گذار از این حکومت داشته و » جمھوری ایرانی«و » مرگ بر اصل وcیت فقيه«و » مرگ بر خامنه ای«، »مرگ بر دیکتاتور«آنکه شعارھای 
، اص�ً چه نيازی به  کومت بودن حاگر اجماع مردم در ابقای ای. مھمتر از اینھا اعمال و اقدامات مردمی است. مبنای اتحاد و اجماع مردم است

چنين مبارزات و پرداخت چنين ھزینه ھایی می بود؟  پس، در اینجا نيز آقای موسوی، طبق عادات عوامفریبی حکومتی،  خواسته ھای خود و 
اً در جھت مخالفت با اجماع مسلم.  ھمپالگيانشان را به مردم نسبت می دھند و با اصرار بر آن، در جھت مخالف اجماع مردمی قدم بر می دارند

  .مردمی، سر از آغوش سبز و نامھربان خامنه ای و جناح نظامی امنيتی اش در خواھند آورد
از آغاز مبارزات دیده ایم و در تاریخ مبارزات مردم کليه یِ کشورھا شاھد بوده ایم که .  نکته بعدی، بازھم به شيوه یِ مبارزات مردمی باز می گردد

ھمواره حکومت .  بصورت مسالمت آميز و دور از خشونت به خيابان آمده تا خواسته ھای خود را به گوش دولت و قدرتمندان برسانندمردم ھمواره 
ھا ھستند که در مقابل خواسته ھای به حق مردم، اوباش و ارازل و چماقداران رسمی و فرم پوش، و یا غير رسمی و لباس شخصی پوش را به 

.  خانواده و ھمنوع خود دفاع و مقاومت کنداز این حق ھر انسانی است که در مقابل تھاجم به قصد آسيب و جان خود، .  دجان مردم می اندازن
نيروھای .  و عدم اعمال خشونت عليه شان نمی شود تسليم مردم به نيروھای سرکوبگر، باعث عدم آسيبزمانيکه می بينيم بخصوص 

ایشان را .  قرار می دھندمورد ضرب و شتم وحشيانه تا حد مرگ د که حتی در مقابل تسليم مطلق مردم، آنھا را سرکوبگر حکومتی نشان داده ان
آیا این است مفھوم مبارزه .  حتی از تجاوز به مردان نيز فرو گذاری نمی کنند.  شت نموده و در بازداشتگاه ھایشان، آنان را شکنجه می کنندبازدا

برای منافع من که «نچه که حضرات اص�ح طلب به مردم توصيه می کنند؟  آنھا در حقيقت به مردم می گویند که ؟ این است آ»عدم خشونت«
آزادید که از منافع من و شرکای . حق دارید که خواسته ھای من را شعار دھيد.  حفظ حکومت دیکتاتوری قانون اساسی آن است به خيابان بيایيد

اما حق ندارید تا در مقابل نيروھای سرکوبگر .  ورد ضرب و شتم و شکنجه و بند و زندان و تجاوز قرار گيریدو در این راه م. من حمایت کنيد
باید در مقابل این قصابان چون گوسفند قربانی، سرنوشت خود را پذیرفته و گردن .  حکومتی، از خود و خانواده و یاران و ھم نوعانتان دفاع کنيد

انتظار دارد؟  بخصوص زمانيکه اگر » مردمش«آیا چنين توقعی جز آن است که جناحی از یک حکومت دیکتاتوری از »  یدخود را در اختيارشان بگذار
خودشان مورد تعرض این نيروھا قرار بگيرند، ھمانطور که کروبی گرفت، آنوقت گاردھای شخصی ایشان حق دارند که از جان بی ارزش شان دفاع 

   .نين حقی را برای مردم متصور نيستنداما چ.  و مقاومت خونين کنند
و یا به قول معروف، . نتيجه اینکه، نه اھداف، و نه خواسته ھا و نه شيوه ی مبارزات ما با آنچه مورد نظر رھبران اص�ح طلب است خوانایی ندارد

  ».ميان ماه من با ماه گردون، تفاوت از زمين تا آسمان است«
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  :مبارز و كارگران صنفيقابل توجه فعاالن 

نسبت به عدم اجرايي شدن وعده مسئوcن در رابطه با این کشاورزان .  خبری از پيروزی نسبی کشاورزان معترض در ف�ور جانی رسيده است
آبـان موفـق شـدند بـه  28روز پنجشـنبه  در ایشان. دست به اعتراض زدند آبان ماه 26، از روز سه شنبه اختصاص آب براي كشت پاييزه غ�ت

کشاورز درچند روزگذشته ، دوبار در مقابـل فرمانـداري ف�ورجـان تجمـع كـرده و  200بنا بر اين خبر حدود  .از خواسته ھاي خود برسندبخشي 
در جلسـه  .خواستار عملي شدن وعده مسئوcن مبني براختصاص آب براي کشت پاييزه غ�ت ھمزمان با جاري شدن آب در زاينده رود شدند

روز آب براي  12آذر به مدت  6مقرر شد از روز ،رکت آب منطقه اي اصفھان و فرمانداري ف�ورجان و نمايندگان کشاورزانچندساعته مسئوcن ش
ممکن است از ما سوأل شود که چنين خبری از اعتراض کشاورزان چه ارتباطی به کـارگران و .کشت پاييزه به کشاورزان ف�ورجاني داده شود

ما در خبرنامه ھا و .  سخ ما به این سوأل تکرار گفته ھای پيشين مان در مورد شرایط آماده اعتراضات کارگری استفعاcن سندیکاليست دارد؟ پا
مقاcت و پيامھای گذشته خود توضيح دادیم که حکومت جمھوری اس�می، در چنين شرایطی کـه بـا مبـارزات گسـترده یِ سياسـی مردمـی 

بنا بر این در .  پيوند جنبش ھای طبقاتی و اجتماعی با یکدیگر، دست به عقب نشينی ھایی بزندرویروست، آماده است که برای جلوگيری از 
روی سخن مـا بـا فعـاcن .  حال حاضر  بھترین شرایط برای اعتراضات کارگری مھيا می باشد تا بتوانند به بخشی از خواسته ھای خود برسند

در این مورد می بایست ادعاھای ایشان با اقدام عملی شان تکميل .  عتقد ھستندسندیکاليستی است که با حسن نيّت به چنين جریانی م
یعنی اگر فردی معتقد است که اکنون فعاليت صنفی کارگری و ت�ش برای تشکيل تشک�ت آزاد و مستقل کارگری راھگشـای مبـارزات .  شود

ده و با تشویق و سازماندھی مبارزات صنفی کارگران و ت�ش برای کارگران است، پس می بایست از وجود چنين شرایطی بھترین استفاده را بر
پس، اگر فردی که ادعای فعال کارگری بودن دارد و خود را معتقد به اصول سندیکایی معرفی .  سراسری کردن آنھا، جنبش کارگری را یاری رساند

آوردن کارگران دو چندان نکند، به وضوح و آگاھانه، مبّلغ خط سرمایه می کند، اما از این شرایط استفاده نکرده و فعاليت خود را برای به ميدان 
  .داری بوده و باید از طرف کارگران و دیگر فعاcن کارگری طرد شود

  :ابزارهاي سرمايه داري، ابزارهاي انقالبي
داشت شدن اش، گفته بود که توسل به علی نجاتی، از اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه، در نامه دوم خود، قبل از باز 

این ھمان چيزی بود که انق�بيون از .  مراجع حکومتی و بين المللی ھيچ کمکی به کارگران نکرده و طبقه کارگر باید صرفاً به نيروی خود اتکا کند
انق�بيون با افشاء روابط و ارتباطات مبلغين  . گرفتار می آمدند گوشزد می کردند» سه جانبه گرایی«آغاز به کارگرانی که در بند سندیکاليسم و 

سندیکاليسم به محافل سرمایه جھانی، و ت�ش ایشان برای جداسازی رھبران کارگری از توده ھای کارگر و جھت دھی ایشان به سـازش و 
لسات عمومی کارگری و اقدامات جمعی مصالحه با کارفرما و نمایندگان حکومت سرمایه داری، ھمواره رھبران سندیکاھا را به تکيه دوباره به ج

البتـه از .  خوشبختانه، بنظر می آید که تجربه مستقيم این فعاcن صادق نيز در تأیيد نظراتِ انق�بيون بـوده اسـت.  مستقيم دعوت می کردند
شناخته نشده، بلکه عام�ن نفوذ  چرا که ایشان دیگر بعنوان عناصر کارگری.  عناصری که آگاھانه به خوفروشی تن داده اند صحبتی نمی کنيم

و ھمانطور که از نشانه ھا بر می آید، توسط فعاcن صادق کارگری شناخته شده اند و اميدواریم ھر . سرمایه داری در جنبش کارگری می باشند
انق�بی نيز نفوذ دارد، راه ھا و روش اما آنچه که از سندیکاليسم پایدار است و حتی در عناصر صادق و .چه سریعتر مورد افشاء گسترده قرار گيرند

ایشان از مبارزات و فعاcن » حمایتی«از جمله این راه و روش ھا، شيوه ھای .  ھای اص�ح طلبانه و سازشکارانه ی سندیکاليستی می باشد
، دادن »حمایت ھا«ه ی بارز این نوع نمون.  کارگری است که بر مبنای ماھيت شان نباید تھدید کننده ی منافع سرمایه داران و کارفرمایان باشد

آنھا در اینگونه فراخوان ھا، مردم را به حمایت از ف�ن کارگر و یا جمعيت کارگری دعوت می کنند بدون آنکه .  فراخوان ھای عام حمایتی است
رگران بازداشت شده ی ھفت تپه زیاد می این روزھا از این نوع فراخوان ھا در مورد حمایت از کا.  ایشان را به اقدام مشخصی فراخوانده باشند

مث�ً می بينـيم کـه خـانم .  این اع�م حمایت ھا و فراخوان ھا مرز بين فعاcن صادق کارگری و نمایندگان بورژوازی را مخدوش می کند.  بينيم
و یا می خوانيم که برای بيست و .  است کلينتون، وزیر امور خارجه آمریکا، برخورد سرکوبگرانه ی حکومت و صدور احکام اعدام را محکوم کرده

این نوع حمایت ھا به ... پنجمين بار، سازمان ملل نقض حقوق مردم ایران را از طرف حکومت دیکتاتوری جمھوری اس�می محکوم کرده است و 
يبانی افراد و گروه ھا و نھادھایی متکی ھيچ عنوان خدمتی به طبقه کارگر و مبارزان راه آزادی نمی کند که ھيچ، توده مردم و کارگران را به پشت

ھمانطور که انق�بيون از آغاز پافشاری می کردند و .می کند که ھيچ اقدامی عملی ای برای اعمال این پشتيبانی ھا و محکوميت ھا نخواھند کرد
ه بر اقدامات مستقيم کارگران و مردم مبارز فعاcن صادق کارگری، از جمله علی نجاتی نيز در تجربه یِ عملی خود بدان پی برده است، تنھا تکي

آذر فر می خوانيم و  16بنابراین برای چندمين بار، فعاcن کارگری و کارگران و مردم مبارز را به شرکت در مراسم .  است که می تواند کارساز باشد
ھمچنين از سازماندھندگان این اعتراضات .  یاد نبرند اصرار می ورزیم که در شعارھای خود، حمایت از کارگران زندانی و زندانيان سياسی را از

می خواھيم که با صدور اع�ميه ھای مشخص، کارگران مبارز و معترض را به شرکت در این آکسيون دعوت کنند و با پخش آن در مح�ت کارگر و 
  . فقير نشين به آگاه سازی ایشان بپردازند

  :مبارزات مردميدفاعيات سردار نقدي در مورد نقش بسيج عليه 

او در اولـين تحرکـاتِ ایـن جنـاح عليـه .  سردار نقدی ھمواره بعنوانِ یکی از نوکران جناح نظامی امنيتی حکومت دیکتاتوری جمھوری اس�می شـناخته شـده اسـت 
سپس نـام او .  اف از ایشان شرکت داشتعليه کرباسچی و دار و دسته یِ او در شھرداری و شکنجه و گرفتن اعتر 1376خاتمی در ھمان سال  –ائت�ف ھاشمی 

به فساد و سو استفاده از مقامش متھم شد »مبارزه با قاچاق کاc و ارز«نيز دوباره به ميان آمد و سپس در مقام  1378تير  18در اقدامات ضد دانشجویی و واقعه یِ 
آبان، دوباره از ميدان داران و عوامل سـرکوب و تحميـل دیکتـاتوری  13نه ای، در روز اما با انتصاب او به فرماندھی بسيج توسط خام.  مدتی به حاشيه رانده شدو تا 

.  آقای نقدی، در مقام فرماندھی بسيج، در گفتگویی به دفاع از نقش این ارگان حکومتی در سرکوب مبارزات مردمی برخاسته است. حکومت به مردم گشته است
چرا که بـرای انق�بيـون، نقـش ایـن ارگـان بعنـوانِ .  بيشتر توسط حکومتی ھا و جناح اص�ح طلبشان مطرح می شودالبته انتقاد به نقش بسيج در این سرکوب ھا 

اگـر بگـویيم «: ميگویـداو .  ھـم تأیيـدی بـر برداشـت انق�بيـون اسـت» اتھامات«پاسخ نقدی به این .  عامل سرکوب از ھمان روزھای اول شکلگيری اش آشکار بود
شـان  بسيج یک عنصـر مردمـی اسـت و دیانـت مـردم نيـز عـين سياست«، چرا که »دخالت نکنند، باید بگویيم مردم دخالت نکنند) سياست(ينهبسيجيان در این زم

وب نکته دیگری که سردار نقدی برای توجيھش به مقابل دوربين خبرنگاران ظاھر شـده بـود، عـدم توانـایی بسـيج و دیگـر نيروھـای مسـلح رژیـم در سـرک»  .است
در روزھای گذشته دیده ایم که بارھا، فرماندھان سپاه و نيروی انتظامی و دادستانی مردم را به سرکوب ھای بيشتر تھدید کرده .  انه یِ مبارزات مردمی استقاطع

ان فرمانده بسـيج بـه ھمـين توجيـه سردار نقدی ھم بعنو.  اند و مدعی شده اند که این نيروھا ھنوز ھم از توانایی ھای خود برای سرکوب مردم استفاده نبرده اند
درصورتيکه تمامی شرکت کننـدگان در اعتراضـات شـاھد »  .اند کرده» کمک«تنھا تعداد اندکی از آنھا در این حوادث، به پليس « : متوسل شده و می گوید

ساله ای که اسلحه ھای ھم  16و  15وان چھره ھای ج.  بوده اند که بسيج با تمام قوا، حتی استفاده از بسيج دانش آموزی، به ميدان آمده بود
البته دیگر فرماندھان نيز به .اندازه ی خود را حمل می کردند،بيشتر به کودکانی که لباس پدران و مادران خود را پوشيده اند، مضحک می نمود

ت که در دو سه ھفته یِ پس از نمـاز مث�ً ادعای ایشان از عدم استفاده رزمی سپاه و پليس، باید گف.  ھمين دروغگویی ھا متوسل شده اند
خرداد، نيروھای سرکوبگر با بسيج نيروھای شھرستانی و تمرکز در تھران، با تمامی نيروھای خود حاضر بودند و بزرگترین  29جمعه خامنه ای در 

ود که در ھفته ھای اول اعتراضات، باندازه ای که یکی از فرماندھان سپاه، پس از تظاھرات روز قدس، اع�م داشته ب.  شکست را تحمل کردند
  .حکومت تا مرز فروپاشی رسيده بود


