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  اين حكايت را پاياني نيست
  

   .خبرھای رسيده از سراسر کشور د,لت بر تداوم اعتراضات دانشجویی و تقابل دو نيروی اصلی انق�ب و ضد انق�ب دارد
.  آذر به بـا,ترین ميـزان خـود رسـيد 16مان روز آغازین سال تحصيلی شروع شد در روز ھمانطور که با خبر ھستيد مبارزات دانشجویی که از ھ

بطوریکه با دریافت گزارشات این چند روزه مسّجل شده است که در تمامی دانشگاه ھای سراسر کشور دانشجویان به ميدان آمده و بدون ھيچ 
  .تردید و ترسی با نيروھای سرکوبگر روبرو و درگير شدند

و اقدامات بسيجيان غير دانشجو مسلحانه آذر دانشجویان دانشگاه تھران در اعتراض به حضور  17در روز .  اما کار به ھمينجا خاتمه نيافته است
در این درگيری ضعف نيروھای بسيج به حدی بود که باز ھـم .  اعتراضات خود را ادامه داده و با بسيجيان مزدور درگير شدنددر صحن دانشگاه 

ورود به دانشـگاه و برای حفاظت از ایشان و پس زدن تھاجم دانشجویان مبارز مجبور به خارج از دانشگاه مستقر در نيروھای نظامی و امنيتی 
دانشـجویان ایـن دانشـگاه، تمـامی تھدیـداتِ نيروھـای . از ھمان لحظه تا کنون فضای این دانشگاه در اعتراض به سر می بـرد.  دخالت شدند

این دانشجویان اکنون خواھان آزادی کليه دانشجویان و مردم .  ا نادیده گرفته و ھمه روزه به تجمعات اعتراضی خود ادامه می دھندسرکوبگر ر
  .بازداشت شده از زندان می باشند و ھمچنين استعفای ریيس دانشگاه را خواستار شده اند

و دیگر دانشجویان ھمک�سی ن این دانشگاه نيز در اعتراض به ھفت دانشجوی دانشجویا.  در دانشگاه شریف نيز اعتراضات کماکان ادامه دارد
آذر این تظاھرات در مقابل درب اصلی دانشگاه ھمراه با  18طبق خبرھای رسيده در روز .  تجمعات و تظاھرات ھایی را سامان دادندبازاشت شده 

  . ارھای ضد حکومتی برگزار گردیده استشع
پلی تکنيک، خواجه  کرج، اصفھان و شيراز،مشھد، ، زاھدان، مازندران، دانشگاه ھای قزویندانشجویان خبر از تداوم مبارزات در گزارشات دیگری 

   .آمده است. .. نصير و 
آخرین روز سال تحصيلی به مبارزات و اعتراضات خود ,زم به یادآوری است که در آغاز سال تحصيلی دانشجویان مبارز ایران به مردم پيام دادند تا 

  .بصورت روزمره ادامه خواھند داد
  

  كبك هاي اصالح طلب
  

اخيراً موجی از اعتراضات اص�ح طلبان به صدا و سيمای حکومت دیکتاتوری سرازیر گشته است که چرا ویدیویِ آتش زدن عکس خمينی از طرف 
به ریيس  ای در نامه) س(حميد انصاری قام مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی طبق خبرھای رسيده، .  آن رسانه پخش شده است

معترضان به امام خمينی بخش شده، مبتنی بر واقعيت نيست و بطور ضمنی  سازمان صداوسيما، گفته است که آنچه از تلویزیون مبنی بر توھين
به این اقدام صدا و سيما اعتراض ھمچنين، مھدی کروبی نيز  .کرده است که این تصاویر ساخته خود دست اندرکاران صدا و سيما است تایيد

: ملی نيز چاپ شده، نوشته است او در نامه خود که بر روی سایت تغيير، پایگاه اط�ع رسانی حزب اعتمادبه گزارش بی بی سی .  کرده است
گذار انق�ب اس�می  اقدام به تفرقه پراکنی و توھين مسلم و مبرز به بنيان) صدا و سيما(سازمان  متاسفانه برخی از مجموعه ھای خبری این"

 از) دسـامبر ٧آذر،  ١۶(که دوشـنبه شـب  ٢٠:٣٠کروبی با اشاره به برنامه خبری  آقای".ایران و خدمت گذاران سی ساله آن کرده و می کنند
برای اولين بار تصاویری از تلویزیون جمھوری اس�می پخش  قلب واقعيت شد و ٢٠:٣٠مه خبری در برنا: "تلویریون ایران پخش شد، نوشته است

 در کنار این: "او افزوده است".است، بود شدن پوسترھای امام خمينی رھبر انق�ب اس�می ایران که مورد احترام مردم شد که حاکی از پاره
که این گونه استنباط می شد عکس ھای بينانگذار انق�ب توسط  ویان معترض نشان داده شدتصاویر، متاسفانه تصاویر مونتاژ شده ای از دانشج

  ".پاره و مورد تعرض قرار گرفته است این دانشجویان
چرا که خود شاھد این اقدام بخصوص نبوده ایم، اما در طول تظاھرات ھا .  ی نداریمویدیوی پخش شده از صدا و سيما اصرارما در اینجا به اصالت 

مشخص می کنند دیده و شنيده ایم که ھيچ تعلق خاطری به خمينی و " سبز"با رنگ ود را ختحرکات و ارتباطات مان با بسياری از معترضين که 
 یچيز"از رفقای سرخ چيزی نمی گویيم، چون .  دوران دیکتاتوری سياه زمان او ندارند و بارھا شاھد پاره کردن عکس او توسط این عده بوده ایم

   ".به بيان استکه عيان است، چه حاجت 
ارزش ھای دوران "آذر نيز گفته بودیم که اصرار موسوی و دیگر اص�ح طلبان به بازگشت به  16ما در خبرنامه و مطالب منتشر شده یِ خود قبل از 

داشته که نه تنھا دیکتاتوری موجود را ادامه یِ يابانی معترضين خبا نشاندھنده یِ فاصله یِ ایشان با ذھنّيت واقعیِ مردم و بخصوص " خمينی
بـه .  ھمان ارزش ھای دوران اول انق�ب می شناسند، بلکه باورھا و عملکرد جمھوری اس�می را در آن دوران وحشيانه تر از امروز می داننـد

می خورد، چرا که معتقد است اگر ھمـان  60ھای  ھمواره افسوس اقتدار دوران خمينی در سالامنيتی  –ھمين علت است که جناح نظامی 
 اقتدار را داشت می توانست در یک چشم به ھم زدن نه تنھا مردم را در ھمان خيابان تيرباران کند، بلکه می توانست کروبی و موسوی را نيز

  .چون قطب زاده و دیگران به عدم بفرستد
ساختار "که شعارھا و اعتراضات مردمی  شدهز اعتراف ني در نامه یِ انصاریاینست که حتی به صدا سيما در اما مھمترین بخش این اعتراضات 

حساسّيت نشان می دھند؟ به  به این اقدام تظاھر کنندگانتا این حد اما چرا . و با اھداف و تمای�ت اص�ح طلبان خوانایی ندارد است" شکنانه
نا آگـاھی اساس  را براص�ح پذیر بودن دیکتاتوری اس�می و توجيه اقدامات جنایتکارانه یِ موسوی و دیگر اص�ح طلبان مبنایِ علت آنکه، آنھا 

اس و اساس تمام ادعاھای کذب و موھوم آنھا در  ،خمينی" حرمت و اعتبار"و با فرو ریختن .  جوانان نسبت به دوران سياه خمينی قرار داده اند
  .ریزد ھم می

سـاله یِ  30باید به اص�ح طلبان گفت که چه صدا و سيما این واقعه را نشان می داد و یا نمی داد، تفاوتی در اصـل نفـرت مـردم از حاکميّـت 
نمی دھد و ھمانطور که دانشجویان دانشگاه ... چون احمدی نژاد و موسوی و  دیکتاتورھایی چون خمينی و خامنه ای و سگ ھای درنده شان

  !موسوی بھانه س، کل نظام نشانه س: شان گفته اند" ساختار شکنانه"شعار در ھران ت
  

  شكست سياست حمايت رسانه هاي غربي از جنبش سبز
  

خود کوشش کردند تا تحرکات مستق�نه دولت ھای از اولين روز تظاھرات ھای خيابانی رسانه ھای غربی به تبعيّت از سياست ھای ضد انق�بی 
ا از رھبری اص�ح طلبان مخفی دارند و اینگونه بنمایانند که گویا انگيزه مردم از این تظاھرات ھا روی کار آمدن جنـاح اصـ�ح طلـب در ریِ مردم 

سعی داشتند تا به تماشاگران خود این تصور را تحميل کنند که مبارزات انق�بی مردم ایشان با کمال وقاحت   .حاکمّيت جمھوری اس�می است
به ھمين .  زنی در با, را برای تحميل خود به جناح حاکم بدھدایران چيزی جز یک فشار از پایين نيست که به جناح اص�ح طلب موقعّيت چانه 

 اصـ�حات درون"در راستای منویّـات  زرگ را القا می کردند که این جنبشغ باین درو خبرھا و حتی گزارش ھای ویدیویی سانسور ابمنظور نيز 
فروختگانی از قبيل  دآنھا به خو.  در حرکت است و ھيچ تمایلی به براندازی حکومت دیکتاتوری و انق�ب ندارد "جنبش عدم خشونت"و " ینظام
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بی ھوّیت و ناشناسی که  کنار افرادیدر ا نوری زاده و محسن سازگارا و تيم نوچگان ایشان در آمریکا و اروپا ھزاران د,ر می پرداختند که عليرض
 غافل از آنکه.  دھند ایران نسبتم مبارزات مردسر در آورده بودند، ,طائ�ت تئوریسين ھای ليبرال را به " کارشناس"بعنوان ناگھان از زیر خاک 

و فاميل  مردم ایران که خود در درون این مبارزات شرکت دارند بخوبی می دانند که در خيابان ھا چه خبر است و آنھایيکه احياناً از طریق فرزندان
به اصل ماجرا پی برده و از یکدیگر تأثير اینترنتی و ویدیویی مستقل  صدھا گزارشبا  ،ھا و ھمسایگان خود به واقعيات مبارزات دست نمی یابند

  ....تا اینکه  .ان، ھمچنان ادامه می یافتاص�ح طلبھوادارانِ اما، این سياستِ رسانه ھای غربی و  .می پذیرند
به اعتراف گشته اند که انگـار  مجبورسایت ھا و رسانه ھای غربی  با,خره ،با شکست کامل سانسور اخبار و گزارشات مستقل مردمی!  بله

تصاویر ارسالی : "آذر می نویسد 16در گزارشی تکميلی از تظاھرات ھای  بی سی اخيراً سایت بی.  "این تو بميری، از آن تو بميری ھا نيست"
 با این حـال دسترسـی گسـترده تـر... .از شھرھای مختلف کشور نشان می دھد گستردگی اعتراضات بسيار بيشتر از تصور اوليه بوده است

المللی به شاھدان عينی  خدمات اینترنتی در این شھر و دسترسی آسان تر خبرنگاران رسانه ھای بين ساکنان تھران به اینترنت، وضعيت بھتر
اما ویدیوھایی که با یکی .ھای این شھر با سرعت و سھولت بيشتری صورت بگيرد در تھران باعث شده است که پوشش خبری حوادث دانشگاه

شھرھای دیگـر  یوتيوب منتشر می شود، نشان می دھد که شدت اعتراضات دانشجویی در برخی أخير در اینترنت و به ویژه در سایتدو روز ت
  ".ایران ھم کمتر از بعضی دانشگاه ھای تھران نبوده است

 به گفته برخی از ساکنان تھران، یکی از مشـک�ت اصـلی کنـونی ایـن اسـت کـه"ھمچنين، اکونوميست چاپ لندن نيز اعتراف کرده است که 
که در آغاز اعتراضات، ھدف اصلی برکناری محمود احمدی نژاد بود،  يرند که چه ھدفی را باید دنبال کنند و در حالیمخالفان نمی توانند تصميم بگ

به کار گيری سرکوب مھار گسيخته عليه مردم  شده که رھبر جمھوری اس�می برای حمایت از رئيس جمھوری مورد ع�قه خود، از اینک مشخص
مخالفان دولت، در عين ادامه مبارزه  ه نامه می افزاید که ميرحسين موسوی و مھدی کروبی، رھبران اصلیاین ھفت ....معترض ھم ابایی ندارد

می ورزند و از سياست  تاکيد" و,یت فقيه"دموکراسی، ھمچنان بر وفاداری به نظام جمھوری اس�می و  ای شجاعانه و خستگی ناپذیر برای
 با رادیکال شدن تدریجی طرفدارانشان، ممکن است دیدگاه ھایی از این قبيل به کنند اما رسمی دولت در قبال سياست ھسته ای تبعيت می

است؛ در حالی که در آغاز اعتراضات،  تحول دیگری که روی داده، تغيير در نگرش تظاھرکنندگان نسبت به کاربرد خشونت... .گذشته ھا تعلق یابد
ناپذیر بودن کاربرد  گذشت زمان و عملکرد ماموران حکومتی، دیدگاه ھا به سوی اجتناب داشتند، با اکثر تظاھرکنندگان به عدم خشونت اعتقاد

 ورزی معترضان به حمل پاره سنگ و آجر و پيچ گوشتی محدود است اما با ادامه خشونت تغيير می یابد و اگرچه در حال حاضر، دامنه خشونت
  ".خواھد بودشرایط کنونی، ورود اسلحه گرم به صحنه مبارزات تعجب آور ن

�  .کرده استگزارش صحيح رویدادھا  بی مردم رسانه ھای خارجی را وادار بهپس می بينيم که چگونه واقعّيت مبارزات انق
 

  !!)؟( شكاف در نيروهاي مسلح حكومتي
  

  :در این نامه آمده است.  تأیيد نشده با امضای برخی از پرسنل ارتش جمھوری اس�می منتشر گشته استبه تازگی نامه ای 
  

 به نام یزدان پاک
 ”ارتش پناه ملت“

کردیم، درواقع مشغول دفاع ازشرف وآبرو و حيثيت وجان و مال  درسال ھای دفاع مقدس که دوشادوش برادران سپاه، از این آب وخاک دفاع می
در راه خدمت به این ملت به کارگرفته شده وجان  س�ح ارتشی وسپاھی باید. استارزش کشورھم به دليل ارزش ملت ایران . بودیم ملت ایران

کردیم ھرگزگمان نمی بردیم که  در روزگاری که ھمدوش برادران سپاھی جان خود را فدای این ملت می. فدا شود آنان ھم در راه مردم ایران
ملت به  صادق و ایثارگرسپاه، قدرت س�ح خود را در مقابل این خواست بخش اعظم پرسنل ممکن است روزی گروھی ازسپاھی ھا، بر خ�ف

 .کارگيرند
به عھد خود برای عدم دخالت . سرکوب مردم تن در نداده است ارتش خود را پناه ملت می داند و ھيچ گاه به خواست سياستمداران برای

به ھمين دليل به آن دسته از تحميل شدگان  .نيز ساکت بنشيند است اما نمی تواند در مقابل ظلم و تجاوز به ھم وطنان خود درسياست وفادار
نيروھای مسلح کشور اعم از  جان ومال وآبرو و ناموس ملت ایران درازکرده اند و بيش ازھمه به خون شھدای به سپاه که دست تجاوز وتعدی به

. مواجه خواھند دید ردند، خود را با واکنش جان برکفان ارتشکنيم که اگر از راه رفته بازنگ سپاھی و ارتشی خيانت کرده اند، شدیدا اخطارمی
 .مقابل ھر متجاوزی تا آخرین قطره خون خود دفاع خواھد کرد ارتش پناه ملت است و از ملت آرام وصلح دوست ایران در

 )ھوانيروز( گروھی ازخلبانان وپرسنل ھواپيمایی نيروی زمينی ارتش جمھوری اس�می ایران 
 دھان وپرسنل گروه سی وسه توپخانه اصفھانجمعی ازفرمان

 )نھاجا(گروھی ازخلبانان وھمافران نيروی ھوایی ارتش جمھوری اس�می ایران
 )نھاجا(دانشگاه شھيد ستاری نيروی ھوایی ارتش جمھوری اس�می ایران

 )نھاجا(جمعی ازپرسنل ستاد فرماندھی نيروی ھوایی ارتش جمھوری اس�می ایران
 رکزآموزش پشتيبانی نزاجاجمعی ازپرسنل م

 )ع(جمعی ازاساتيد ومسئولين دانشگاه افسری امام علی
  جمعی ازپرسنل ومسئولين ستاد فرماندھی کل ارتش

  
سپاه و ذوب  یانتصابار از عناصر سابقه د ،ری اس�می ایران ھمانند دیگر نيروھای مسلحوارتش جمھفرماندھی که درباره این نامه باید گفت 

بسياری از پرسنل تمامی نيروھای مسلح  امکان دارد که اینکه با .  که کام�ً به حاکمّيت کنونی وابسته و دلبسته اند می باشندشده در و,یت 
باشند، اما بر مبنای ماھّيت حرفه ای بودن بدنـه ھم غيير آن و چه بسا خواھان تشته جمھوری اس�می از حاکمّيت دیکتاتوری دل خوشی ندا

، این ماشين مسلح باشد کردهن ظاھرفرماندھی ارتش و دیسيپلين خاص خود نمی توان پذیرفت که تا زمانيکه آلترناتيو فرماندھی جدیدی خود را 
تا زمانيکه نيز تجربه کردیم،  57ھمانطور که در انق�ب   .خود را داشته باشدنظام جمھوری اس�می ایران آمادگی ترک فرماندھان ارشد کنونی 

دسـتور ، با اینکه سربازان بسياری از خدمت فرار می کردند و یـا در ميـدان ھـا از شکل نگرفته بودبازرگان  –دولت موقت و در سایه یِ خمينی 
بنابراین . از آمادگی پيوستن ارتش و دیگر نيروھای مسلح شاھنشاھی به مردم دیده نشدسرپيچی می نمودند، ھيچ نشانی فرماندھان خود 

.  آن را جدی گرفته و به شعارھای مبارزاتی خود اضافه کنيم" ارتش پناه ملت"حتی اگر ما به اصالت این نامه باور داشته باشيم نمی توانيم شعار 
می ایران نيز چون دیگر نيروھای مسلح این نظام در زیر فرماندھی حزب اللھی و فرماندھی کل علی خامنه جمھوری اس�ارتش کنونی چرا که 

را بيشتر " بنام یزدان پاک"آغازین آن، یعنی گذشته از آنکه ما اصو,ً ھيچ مدرکی دال بر اصالت این نامه در دست نداریم و واژه یِ .  ای قرار دارد
  .می بينيم تا فضایِ واقعی موجود در ارتش جمھوری اس�می ایرانی نيروھای ناسيوناليست نزدیک به رویاھای

  


