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-زه ای ازاعترافات راپايوران دستگاه امنيتی رژيم بارديگر نمايش تا
که بخشی ازبازجوئی های سه تن ازاصالح طلبان يعتی سعيد 
حجاريان، سعيد شريعتی  و محمد عطريان فربشمارمی رفت  

والبته برای آن که اندکی ازرسوائی .درسيمای خود به تماشا نهادند
اعتراف گيری  قبلی خود بکاهند وآن را طبيعی جلوه دهند،اين بارآن 

آن .الباس زندان که بالباس معمولی به روی  صحنه آوردندها را نه ب
ها را آورده بودند تا صحت نظرولی فقيه  درمورد دخالت قدرت های 
بزرگ  درآشوب های خيابانی و ايجاد انقالب مخملين را به اثبات 

آمده بودند تا ازباطل بودن  باورهای پيشين وداليل تغيير آن .برسانند
آورده بودند تا .ازه خود سخن به گويندها وحقانيت باورهای ت

شيرفهممان کنند که چگونه آنان درخلوت زندان وخلوت خويش و 
درکمال خلوص به مکاشفات جديد راه يافته اند وصد البته به مدد 
انفاس قدسی  ومسيحائی بازجويان و سربازجويانی که گويا 

يت تنيده اند و اين معصوم" معصوميت وادب وحيا"سرشتشان را با
تعدادی !.ازوجنات  وتک تک اعضاء وجوارح آن ها بيرون می تراود

نخبه دست چين شده وبازآموخته را آورده بودند تاشرح دهند که 
چگونه ناگهان ازخواب غفلت کهف بيدارگشته ودرمتن يک  دگرديسی 
معراج گونه ودرفاصله چشم به هم زدنی منقلب گشته اند وباور های 

ومگردژخيمان، اين مسخ (ا برات شده استناب کنونی به دل آن ه
شده ترين ومنحط ترين موجودات روی زمين، عامل اجابِت يا مقلب 

ای خوش آن جذبه که "ازقديم گفته اند !).القلوب واالحوال نيستند؟
ضرب آهنگ    حيف که ورود"!. ناگاه رسد، ناگهان بردل آگاه رسد

ودرانس والفت با  تنها درخلوت زندان" آگاه گرانه"اين جذبه های 
بازجويان معصوم، ودراعتراف کده هائی که نامنصفانه شکنجه گاه 

وازهمين رو آنها را !.وبيدادگاهش می نامند،به سراغ آدمی می آيد
ازدرون جعبه قبر به  پشت جعبه جادو می آوردند تا بيرونی ها  نيز 
. از جذبه هائی که دستخوش آنها شده است مستفيض گردند

ربازجوی معروف ساواک شاه  می گفت که بين کف پا منوچهری س
وزبان رابطه نزديک وتنگاتنگی وجود دارد والبته که در رژيم 

براستی هدف . جمهوری اسالمی اين رابطه تنگاتنگ ترنيزشده است
بی ترديد نبايد ! اصلی رژيم ازاين همه  نمايش های تهوع آورچيست؟
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افق برای داد خواهی و دادستانی حقيقی از 
جنايات جمهوری اسالمی و مجازات مؤثر 

  آن باز می شود
  

خرداد و شورش توده ای در اعتراض به  ٢ ٢بعد از تقلبات انتخاباتی 
اگون آن، تحوالت بزرگ و غالبا بازگشت ناپذيری در عرصه های گون

به تناسب مناسبتی که امشب .  حيات سياسی ايران رخ داده است
بخاطر آن دور هم جمع شده ايم، به تحوالتی که در رابطه با 
سرکوبگری رژيم پيش آمده است و به افقی که به گمان من برای 
دادخواهی و دادستانی حقيقی از جنايات رژيم و مجازات مؤثر آن در 

ی کنم و همينطور منظورم از دادخواهی و حال باز شدن است اشاره م
  .دادستانی حقيقی و مجازات مؤثر را توضيح می دهم

  
                                   **************  

  :سرکوبگری رژيم اسالمی تحولی کيفی پيدا کرده است
سرکوب های خشن و کشتار، از زندان ها به خيابان ها گسترش يافته 

ل سياسی در زندان ها و بازداشتگاه ها، از دايره است؛ شکنجه و قت
فعاالن سياسی به حيطه مردم عادی سرايت کرده است؛ آدم ربائی و 
ترور، از محدوده چهره های سرشناس اپوزيسيون رژيم، به شکار 
زنان و مردان معترض در راهپيمائی ها و تظاهرات خيابانی کشيده 

ن در گورهای بدون اجساد مثله شدهٔ دستگير شدگا. شده است
  .شناسنامه خاک شده اند
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چرا که تابوده منطق حفظ قدرت، بويژه قدرِت مورد پرسش 
خود دريورش به  آن ها به خيال. قرارگرفته،برهمين سياق بوده است

بخوانيد مچاله (جنبش، گروگان گرفته وازطريق بازآموزی آن ها
وچه توهم ابلهانه . پيام های خود را به جنبش رله می کنند) کردنشان 

دردوره های برآمد توده ! ای است دخيل بستن به معجزه اين پيام ها
 درچنين.ای و افول يک نظام، حاکميت ها به اوج انحطاط درمی علطند

شرايطی مکانيزم های عادی سلطه بی اثرشده ونظام سلطه با نگرانی 
ازفرايند بی خاصيت شدن  آن ها به سازوکارهای  جديدتری روی می 

ازهمين روتوسل به قهروخشونت مستقيم، به جزئی ازابزارهای .آورد
سلطه اين دوره ها تبديل می شود و مخاطب اصلی هم خود جنبش 

مخاطب اصلی پيام های رله شده توسط دراين موردها هم، . است
ّاعمال ورفتاری  . قربانيان شکنجه وتجاوز کسی جزخود جنبش نيست

که درانطباق با هراس يک  قدرِت درحال افول و منحطی است که تنها 
غافل ازآن که .ازاين طريق می تواند حضوربرتر خود را به رخ بکشد

،درعين حال نمايش قدرت نمائی يک قدرت انحطاط يافته ودرحال افول
بنابراين هدف اصلی اعتراف . پوسيدگی واستيصال آن قدرت است

گيری و اعتراف گيرندگان، جزايجاد ترديد درجنبش بالنده مقاومت و 
رژيم می خواهد بگويد . سلب اعتماد به نفس ازتک تک آنها نيست

چنان همه فن حريف وهمه توان است که مقاومت دربرابراو ناممکن 
تصورخود اگرآن را اززبان نخبه گاِن گروگان گرفته صورت است وبه 

تالش مذبوحانه .دهد می تواندبرصالبِت نمايِش قدرت اش بيافزايد
ودرپی رسوائی نمايش تلويزيونی و " اعترافات"خامنه ای دردفاع از 

جنايت های کهريزک، و شرعی وعقالنی ونافذ دانستن اعترافات 
ادن به تداوم اين نوع اعتراف هرکس درمورد خودش، جزچراغ سبزد

گيری ها نبود و نشان دهنده آن که رژيم قصد دارد هم چنان از برتری 
برای مقابله - که ارزانی اش باد - وحشی گری -انحصاری خود

اين که رژيمی درچنان وضعيتی قراربگيرد .باصفوف جنبش بهره گيرد
مورد که ازطريق اعتراف گيری بخواهد برای اثبات ادعاهای خود در

توطئه اجانب ويا زمينه ساری برای ضدانقالب فرهنگی، حجت ودليل 
فراهم سازد خود بيانگراوج ورشکستگی واستيصال است،آن هم 
درشرايطی که کانون اصلی قدرت،ولی فقيه، ازسوی جنبش مقاومت 

مردم درتظاهرات خيابانی خواهان درهم : به چالش گرفته شده است
گ بروی  بصورت روزافزونی شکستن بت بزرگ شده وشعارمر

بردروديوار شهرها حک شده ورفته رفته به خواست 
واکنش مردم نسبت به .  فراگيراعتراضات خيابانی تبديل می شود

اعترافات نيز جالب است وآميزه ای است ازبی اعتنائی به مفاد آن 
آنها را .ودلسوزی نسبت به قربانيان گرفتار درچنگال دشمن خود

کته شده  بازجويان می دانند وتا مادامی که اين قرائت مطالب دي
قربانيان درزندان ودرچنگ رژيم قراردارند ودرفضای آزاد وبری 
ازهرنوع فشار بيان نشوند فاقد اعتبارهستند که نبايد کوچکترين 

وحتا بعضا مثل حجاريان پس ازآزادشدن ،به نوعی .وقعی بدان ها نهاد
وحتا برخا .رکت  می کننددرجهت ترميم روحيات وی وامثال وی ح

همچون حاميان اصالح طلب وی درجستجوی مواضع اصلی 
او،ازالبالی پيچ وخم های پنهان شده درظواهرکالمی پيچيده وی 

ويا شماری دروجود واثرات قرص های روانگردان ودرهم !.هستند
شکننده شخصيت افراد  چنان مبالغه می کنند که گوئی هرانسانی با 

زاين قرص ها به آسانی ازپای درمی آيد و مقاومت خوردن  يک عدد ا
برخی ازاين اصالح طلبان نيز به شيوه !ازبيدادگاه ها رخت برمی بندد

ُ لنگ انداخته وقبل ازدستگيری احتمالی خود برای بی  خاص خود،
اعتبارکردن اعترافات احتمالی خود، به تنظيم  پيشاپيش اعتراف نامه 

بنده همانا بی اعتنائی مردم به اما واکنش اصلی وکو! پرداختند
محتوای پيام های رله شده رژيم است  و چنين است که  تمامی 
سحروجادوی رژيم برای ايجاد تشتت و ترديد درصفوف مبارزين، به 

  . سوی خودش کمانه می کند
چالش با خامنه ای به عنوان ولی فقيه وقلب طپنده قدرت حتا درميان 

چنان که اختالف .داکرده استمراجع و روحانيون هم تسری پي

دررؤيت هالل ماه، همه آنها را دربرابرحکم خامنه ای 
خامنه ای ) وفتوای(منتظری درواکنشی فتواگونه درپی سخنان.قرارداد

نسبت به نافذبودن اعترافات زندانيان درمورد خودش،آشکارا آن را 
اوهم .دانست) وقانون اساسی(برخالف موازين مسلم شرعی وعقلی 

سايرمراجع وعلما را به شکستن سکوتشان دربرابرفجايع انجام  چنين
فشاری که ازسوی تظاهرکنندگان وشعارهای آن ها .شده فراخواند

  .    آن ها نيزابراز می گردد...) وبزدلی و(درمحکوم کردن سکوت
  

دراين ترديدی نيست که اعمال فشار وشستشوی مغزی رژيم وجنايت 
بکارگرفته شده وهمه آن شرايط  آميزوغيرانسانی بودن روش های
والبته اين مهم است بدانيم  فقط (واحوالی که درآن انسان های اسير

حاضرمی شوند که خويشتن و هويت سياسی ونظری )برخی ونه همه
خود را انکارکنند وتبديل به موجودات رام و دست آموز 

بی شک .بشوند،ازسوی همه انسانهای آزاديخواه بايد محکوم شود
ابراز همدردی کرد و  -صرفنظرازتعلق سياسی اشان-با  همه  آنهابايد 

قبل ازهرچيز  آنان را هم چون قربانيان خشونت و تجاوز درنظرگرفت 
معهذاعالوبرآن دراين مورد نکات ظريف وناگفته ای هم وجود دارد .

. که اگرقرارباشد کل حقيقت بيان شود نمی توان آن ها را ناديده  گرفت
رگرفتن کل حقيقت وارائه تصوير کمابيش کامل تری از چرا که  درنظ

چهره واقعی مقاومت درزندان، برای تقويت جنبش مقاومت وممانعت 
همانطورکه اشاره شد رژيم :ازسوء استفاده دشمن ضرورت دارد

ودژخيمان او وانمودمی کنند که گوئی ازمقاومت درزندان خبری 
سلطه بی برووبرگرد نيست وآنها درآنجا همه توان هستند ودارای 

. برروح وروان وانديشه  وشخصيت هرکس که پايش به زندان برسد
آيا براستی چنين است ودرزندان وبازداشتگاه های رژيم نمی توان 
ازشأن انسانی وآرمان های خود وازتعلق خاطر به آزادی و عدالت 
وزحمتکشان، دربرابرتعرض دشمنان بشريت به دفاع برخاست؟برای 

دن اين ادعا  واين که همواره زندان ها وشکنجه گاه ها نادرست بو
يکی ازمهمترين تجلی گاه های مقاومت پرشکوه  بوده اند  
وهستندالزم نيست که تاريخ بلند آوازه و پرافتخارمقاومت درمقياس 
جهانی ويادرکشورخودمان در موارد متعدد چه قبل وچه پس ازانقالب 

ين دستگيری های چندماهه حتا نگاهی به هم.بهمن را مرورکنيم
اخير،عليرغم ادعا ها وتبليغات کرکننده رژيم ،مبين آن است که 
مقاومت درزندان هم جاری بوده و هم دست باال را داشته است که 
..  بدون آن اساسا کاربردفشاروشکنجه وشوهای تلويزيونی و

بالموضوع می شود والبته بدون آن که بخواهيم ماهيت نسبی مقاومت 
پرداختن به مقوله اعترافات هم . اديده بگيريم وآن را مطلق کنيمرا ن

البته نه به معنی عدم درک  شرايط و سرزنش قربانياِن بعضا درهم 
شکسته ويا مچاله شده است ونه آنکه می خواهيم ازانسان اسطوره 

مسلم است که مسأله همانطورکه گفته شد . مقاومت مطلق بسازيم
تعدد وپيچيده ای است که با نگاه ايستا و نسبی ومشروط به عوامل م
هدف آن است که مسأله مقاومت درزندان  .آرمانی به آن فاصله دارد

را دربسترطبيعی وبالنده خود قراردهيم وتصويردرستی ازآن داشته 
  . باشيم

کيست که نداند اگر به فرض اعتراف کنندگان برمواضع تاکنونی 
ند پای می فشردند وازشأن خويش که بخاطرآن به زندان افتاده ا

وجودی وانسانی خود پاسداری می کردند و به انکارهويت سياسی 
واجتماعی خويش نمی پرداختند،بی گمان درنزدمردم ازمنزلت 
بيشتری برخورداربودند ودرشرايطی که جنبش نيازمند گسترش 
روحيه مقاومت وپرداختن هزينه است تأثيرمثبتی ازخود برجا می 

واهيم ضمن تأييد نسبی بودن مقاومت وعوامل متعدد می خ. گذاشتند
اعترافات "دخيل درآن، تأکيد کنيم که علل درهم شکستن وتن به 

دادن را فقط با فشارهای رژيم، که البته واقعيت داشته وبه " کاذب
. شدت سزاوار افشاء ومحکوم کردن است نمی توان تبيين کرد

م که مقاومت حتا درجائی که ومتقابال می خواهيم براين نکته تأکيد کني
رژيم بظاهردارای قدرت مطلق است وجوددارد و جاری است وازجمله 
درميان همين افراددستگيرشده وشکنجه شده وتوسط آن هزاران 

 76زندانی با نام ويا بی نام ونشان ازجوان تا فردمسن وبيمار 
واقعيت آن است درحالی که رژيم هر ضعف ورخنه . ساله،اززن ومرد

می .را دربوق وکرنا می دمد، مقاومت ها بشدت سانسورمی شوند ای
  خواهيم تأکيد کنيم که مقاومت آن گوهر ارزشمندی است که جنبش 
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مردمی  به آن سخت  نيازدارد وبايد هم چون مردمک چشم ازآن 
ين حال ودرع. حفاظت کرده و آن را تبديل به ارزش واال ومثبت کند

بايد تأکيد کرد که آن اعترا ف ها و بعضا درهم شکستن ها با چنين 
هم به دليل تحول غافلگيرانه :شکل وشمايلی داليل ويژه خود را دارد

و شتابان شرايط مبارزه از رفرم واهداف کم هزينه به شرايط مبارزه 
وميدانيم که  درهنگام تغييرفصل . برای انقالب واهداف پرهزينه

وهم چنين هم به .سرماخوردگی وشيوع بيماری بيشتراست احتمال
دليل آن که باندحاکم درقدرت به خود زنی پرداخته وکسانی  را که 
بهرحال بخشی ازطبقه سياسی  حاکم ويا از خانواده بزرگ اسالمی 
محسوب می گردند و درپاگرفتن نظام اسالمی حتا بيش ازآنها تالش 

طبعا آن ها تااين حد انتظاربی . تکرده اند را به زندان افکنده اس
ازسوی .مهری  ازسوی رقيب و برادربزرگتر را نداشته اند

ديگرمقاومت عنصری ذاتی  وصرفا متکی برخصوصيات فردی 
بلکه  درعين حال درارتباط زنده با جنبش مقاومت و پيوستگی . نيست

وهرمرحله جنبش .وهمبستگی با آرمانهای عمومی آن قراردارد
اهداف وموانع پيشاروی خود،ظرفيت  وايستارهای خود را متناسب با 
. باين اعتبار مقاومت پديده ای درحال شدن و انکشاف است.می آفريند

می دانيم که انسان ها موجوداتی سخت  اجتماعی هستندوحيات 
باندازه ای که رنج ودرد انسان .ومماتشان به يکديگرگره خورده است
ی معنای واقعی هم عاطفی وهم ها با هم گره می خورد و همبستگ

فکری پيدامی کند وخودآگاه می شود،شعاع مقاومت دربرابرتعرض  
کفه همبستگی واولويت منافع . دشمنان گسترده ترمی می گردد

عمومی برمنافع فردی  چربش يافته  و متناسب با آن  سيستم 
ايدئولوژی وانديشگِی منعکس کننده آن دربرابرتهاجم ارتجاع 

واين به آن معناست که به .بيشتری برخوردارمی شود ازپايداری
اندازه ای  که فردبا آالم ورنج ها و مطالبات جمعی گره می 

درچنين حالتی .خوردقدرت مقاومت وجنگاوری اش فزون ترمی گردد
باوجود آن که ممکن است درزمان ومکان مشخصی اسيرشود وتک 

رار گيرد،اما توان وتنها دربرابر دشمنی به مراتب نيرومندترازخود ق
چراکه  با .ودامنه مقاومت او به مراتب فراترازتوان فردی اوست

گره خورده  وازآن " ما همه باهم هستيم"رودخانه خروشانی چون 
و بهمين دليل  برخالف تصوراوليه درمورد زندان . الهام می گيرد

ومقاومت جاری درآن، اين مقاومت ازجهاتی،حتی ازبيرون هم پيشی 
  . دمی گير

هرچه رژيم ازطريق اعمال قدرت،ماهيت ضدبشری واهريمنی خود را 
به نمايش می گذارد، ناخواسته برعمق مقاومت مبارزين اردوی 

او گاهی باين طمع  می افتد که هم چون .مقاومت می افزايد
کبوترَجلدی  اعتراف گيرندگان را به ميان مردم ونسل جوان بفرستد 

اما غافل ازاعجازروحيه .را اشاعه دهدتا به خيال خود فضای تسليم 
وابتکارات  درحال عروج مقاومت که می تواند همه اين گونه 
طرفندها وتالش های مذبوحانه را درهم شکسته وطلسم های رژيم را 

آری زندان همواره بخشی ازعرصه . يکی پس ازديگری باطل کند
منه مقاومت پرشکوه بوده است وخواهد بود و پا به پای گسترش دا

مقاومت توده ها باطل السحر .جنبش بردامنه آن افزوده هم می شود
همه تمهيدات وانديشه های واپس گرايان حاکم ودژخيمان است واين 
درست آن خطای بزرگی است که سردمداران حکومت اسالمی آن را 

  . دست کم گرفته اند
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  ...سخنرانی شهاب برهان           
  
گور بی نام و نشان در بهشت زهرا تنها نمونه ای لو رفته از این  ۴ ۴

اهللا "شعار . امتداد یافته است" بهشت زهرا"تا " خاوران . "قبيل است
به شعاری ضد نظام اسالمی و به جرم سياسی تبدیل شده " اکبر

زندگی شعار دهندگان در پشت  است که دستگيری و تخریب خانه و
نوبت اعتراف . بام ها و شکستن اتوموبيل های آنان را به دنبال دارد

گيری های ساختگی، تواب سازی و هویت زدائی، بعد از مخالفان 
  . رژیم، به اصالح طلبان وفادار و بلندپایگان حکومتی رسيده است

 
یت این گسترش افقی و عمودی سرکوب، از تحوالتی کيفی حکا

رژیم به مرحله ای رسيده است که نه دیگر ظرفيت تحمل حق : دارد
مردم برای  انتخاب بد در برابر بدتر در چهارچوب نظام را دارد و نه دیگر 
. تحمل نقش سوپاپ اطمينان توسط جریان اصالح طلب حکومتی را

قدرت مسلط ، شرکت کنندگان ميليونی در انتخابات را متقاعد می 
ان در انتخابات کار بی ثمری است و در این نظام کند که شرکت ش

هيچ چيزی را با انتخابات و رای مردم نمی شود تغيير داد؛ و ریشه 
اصالح طلبان را هم آنچنان می زند تا خود اصالح طلبان هم پی به 
خطای خود ببرند و به اصالح ناپذیری جمهوری اسالمی اعتراف کنند 

  .اصالح رژیم باقی نماندو دیگر برای هيچ کس توهم امکان 
****  

یکی از تحوالت و ویژگی های وضعيت موجود این است که عموم 
مردم ایران و بخصوص نسل جوان شاهد و  تجربه کنندهٔ وحشيگری و 

حاال دیگر هيچ کس و هيچ چيز نمی تواند این . جنایات رژیم شده اند
شان پاک  شناخت بی واسطه و تجربه زنده را از آنان بگيرد و از ذهن

  . کند
اما بسياری از مردم از جنایات سياسی رژیم و آنچه در طول ساليان 
گذشته در سياهچال ها و در پشت دیوارها، بر سر مخالفان و دگر 

، از تجاوزات  ۶ ٤تا  ۶ ٠اندیشان آمده، از کشتارهای سال های 
جنسی به دختران و زنان در شکنجه گاه ها یا در شب اعدام، از قتل 

زندانيان سياسی، از ترورهای مستمر مخالفان و از جمله قتل  عام
، از کشتار ٧ ۶های سياسی موسوم به قتل های زنجيره ای پائيز

ظالمانه مردم کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان و بلوچستان و 
غيره  یا بکلی چيزی نمی دانند و یا آنچه می دانند دروغ هائی است 

ژیم در توجيه آن جنایات به خورد مردم که  دستگاه های تبليغاتی ر
در  ۶ ٧از جمله اکثر جوانان هيچ چيز از قتل عام سال . داده است

زندان های ایران  نمی دانند و نام خاوران حتا پس از آگاهی 
با این . امروزشان از جنایات کنونی رژیم بگوش شان نخورده است

ند، آنان را بر حال، آنچه که مردم در این ماه ها شاهد اش بوده ا
ظرفيت بی مرز آدمکشی و شکنجه و تجاوز و ترور و ابعاد پلشتی و 
زشتی این رژیم آگاه کرده است و همين، زمينه ای مساعد ایجاد 
می کند تا نسل های جوان تر، از جنایات رژیم اسالمی در ساليان 

مونتسکيو درست می گفت . پيش هم مطلع شوند و آن را باور کنند
را می شود برای هميشه فریب داد، همه را برای مدتی  که یک نفر

  .می شود فریب داد، اما همه را برای هميشه نمی توان فریب داد
اما هنوز برای پرده پوشی ی جنایات گذشته، تالش های زیادی می 
. شود تا مبادا آگاهی ی امروز مردم به آگاهی از دیروز گسترده شود

همين . کی دو ماه اخير تنها نيستنددر این تالش، مرتکبين جنایات ی
اصالح طلبانی که قهرمان شجاعت در افشاگری جنایات حکومت 
معرفی می شوند، بسيار مراقب اند که افشاگری ها از دایره اقدامات 
جنایتکارانه دولت احمدی نژاد و دست اندکاران کودتای انتخاباتی اخير 

آن ها . باالتر نرودوسيع تر نشود و پرده افشاگری از مچ پای رژیم 
هميشه کوشيده اند چنين وانمود کنند که گویا تاریخ مقاومت در برابر 

گویا آزادی کشی و . استبداد، از دوره اصالح طلبان آغاز می شود
گویا . سرکوبگری رژیم با سرکوب اصالح طلبان شروع شده است

شکنجه و تواب سازی و تجاوز جنسی در زندان ها و قتالی و بربریت 
نيروهای امنيتی و انتظامی پدیده های تازه ای هستند که برای طرد 
و دفع اصالح طلبان از حکومت ابداع شده است و گویا اصالح طلبان 
هميشه مخالف سرکوب و شکنجه و تجاوز و اعدام مخالفان و ترور 

اما حقيقت این است که آن ها از ابتدای این ! دگر اندیشان بوده اند
نيروهای آزاد اندیش و آزادی خواه و حق طلب رژیم، در سرکوب 

داشته اند و  -و در معصومانه ترین حالت اطالع  - مشارکت و مباشرت 
امروز هم اگر در باره آن جنایت ها سکوت می کنند برای آن است که 
آن سرکوب ها و جنایات و شکنجه ها و غيره را در دوره ای برای 

ای تثبيت آن، در دوره دیگری استقرار نظام اسالمی، در دوره ای بر
" همان حکایت . برای عبور نظام از بحران الزم می دانسته اند

فریاد آن ها زمانی بلند شده است که پای خودشان "! مصلحت نظام 
  . لگد شده است

 



افشا گری های هر چند قطره چکانی و محتاطانه معدودی از اصالح 
برخی جنایات و  طلبان حکومتی نظير شيخ مهدی کروبی در مورد

تجاوزات و شناعت های پس از این انتخابات، اگر  با انگيزه انتقام از 
تقلب انتخاباتی هم بوده باشد، اما برای آگاهی مردم ارزش بسيار 
دارد زیرا هر قطره از حقيقت حتا اگر با دست همدستان این رژیم 
باشد، همچون قطرهٔ شفا بخشی است که در چشم نابينایان ریخته 

اعتراض و افشاگری کروبی در باره ترانه موسوی و کهریزک به . شود
همان اندازه عظيم و با ارزش بود که اعتراض و افشاگری آیت اهللا 

با این حال مهم این است . منتظری در باره قتل عام زندانيان سياسی
که مردم و نسل جوان بدانند که آنچه از زبان آدم های خود رژیم در 

رژیم می شنوند، نشت رطوبت از شکاف های یک سد باره جنایات 
این وظيفه ماست که مردم را از همه حقایقی . آب بندی شده است

این تالش را . که از آنان پوشيده نگهداشته می شود با خبر کنيم
البته ساليان سال است که می کنيم، نکته تازه، تشنگی جامعه 

  .این اطالعات استبرای دانستن حقایق و آمادگی فضا برای باور 
***  

در سال های . تحول دیگر، در زمينه دادخواهی از جنایات رژیم است
پيش، دادخواهی  در جزیره ای کوچک از بازماندگان قربانيان و 
. همدالنی چون شما محبوس بود و صدای آن به جائی نمی رسيد

اما این جنایاِت ماه های اخير چون با بی خبری  مردم همراه نبوده 
. د، مردم خود، به دادخواهان قربانيان این جنایات تبدیل شده اندان

موضوع، دیگر ابدًا در دادخواهی خصوصی خانواده های قربانيان و 
امروز، دادخواهی از . ميليتانت های سياسی خالصه نمی شود

جنایات اخير رژیم، خصلتی آشکارا اجتماعی و توده ای پيدا کرده 
ا و ندا آقا سلطان ها و سهراب اعرابی امروز ترانه موسوی ه. است

ها در هر شهر و دیاری، در هر خيابان و کوچه ای و در هر خانه و 
این یک واقعه کيفی و مهم . پشت بامی بستگان و دادخواهانی دارند

  .است که ما باید آن را مدار اصلی حرکت مان در آینده مان قرار بدهيم
  

شده بود که نه تنها بی خبری و خاموشی جامعه ایران سبب 
دادخواهی امری خصوصی و ميليتانت باقی بماند، بلکه همچنين 
باعث شده بود که اساس اميد برای دادخواهی و مجازات جانيان ، 

من مطلقا مخالف پيگيری . روی دادگاه های بين المللی بنياد شود
دادگاه های بين المللی نيستم و بر عکس فکر می کنم با رسوائی 

اسالمی در انظار جهانيان از برکت افشاگری و خبرپراکنی جمهوری 
توده ای، شرائط برای تاثير گذاری تالش های گذشته مساعدتر شده 

اما یادمان نرود که این دادگاه ها بنا بر . است و نباید به آن پشت کرد
این دادگاه ها هرگز . مصالح و منافع قدرت های معينی کار می کنند

تا . بشریت در ویتنام و عراق و فلسطين نمی روند دنبال جنایات عليه
نه . جائی که به ایران مربوط می شود هم منافع خاص عمل می کند

با نفت می شود . جنایت برایشان فی نفسه مهم است و نه بشریت
  !لکه خون را محو کرد

از این گذشته، در بهترین حالت، نتيجه کار این دادگاه ها سمبوليک 
رابطه با رژیمی که در ایران است، نقطه پایانی بر  است و بخصوص در

جنایات حکومتی نخواهد بود، کما این که محکوميت مکرر اندر مکرر 
رژیم ایران توسط کميسيون حقوق بشر سازمان ملل مانع از تداوم و 

چنين . حتا تشدید نقض حقوق بشر توسط این رژیم نشده است
خود دارند و ارزش  محاکمات و محکوميت های سمبوليک هم جای

دارد که برایشان تالش شود، اما این محاکمات و محکوميت های 
سمبوليک را فقط بعنوان کمک رسان و تقویت کننده دادستانی ی 

حتا اگر چنين . حقيقی و مجازات مؤثر رژیم باید در نظر گرفت
دادگاهی هر گز بر پا نشود، همينقدر که ارتکاب رژیم جمهوری 
اسالمی به جنایت عليه بشریت در اذهان عمومی جهانيان از طریق 
افشاگری های بی وقفه ما  جا بيافتد، خود ارزش آگاهگرانه در عرضه 

  . جهانی دارد
 

با وجود اهميت بسيار باالی دادگاه بين المللی، داد ستاندن حقيقی 
نایات جمهوری اسالمی فقط می تواند توسط خود مردم ایران از ج

عالوه بر این، داد ستاندن حقيقی از جنایات رژیم . صورت بگيرد
  :مستلزم چند چيز دیگر هم هست

اول، داد خواهی تنها محدود به جنایات امروز نشود و به دادخواهی از 
  جنایات گذشته پيوند بخورد؛

شته هم مثل جنایات امروز رژیم، از دوم، داد خواهی از جنایات گذ
محدوده بستگان قربانيان و ميليتانت های قدیمی در آمده، به داد 
خواهی نسل های امروز از جنایات گذشته و به امری اجتماعی 

  تبدیل شود؛ 
سوم، داد خواهی برای انتقام گيری و تقاص یا فقط برای یخ گذاشتن 

  يه نف۫س جنایت باشد؛بر جگرهای سوخته نباشد بلکه اقدامی عل
چهارم، داد خواهی و مجازات تنها شامل جنایتکاران زنده نباشد و 
جنایتکاران مرده مثل خمينی و الجوردی و خلخالی برگه معافيت 

  نگيرند؛
پنجم، دادخواهی و مجازات، به آمران و عامالن جنایت ها محدود 

يرد که نشود بلکه کليت رژیمی مورد داد خواست و مجازات قرار بگ

سی سال است چنين آمران و عامالنی را باز توليد می کند و یک روز 
  . نمی تواند بدون جنایت به حيات اش ادامه دهد

 
سرکوب، شکنجه، ترور و جنایت با هستی این رژیم گره خورده است 

این و آن قتل و " آمران و عامالن "و از خباثت و خونخواری شخصی 
این رژیم ضد انقالبی از دل یک . دشکنجه معين سرچشمه نمی گير

انقالب زاده شده است و نمی توانسته است بدون سرکوب انقالب و 
در دوره ای برای مهار . مطالبات مردم از انقالب، استقرار و دوام یابد

خواسته های مردم از انقالب و سوار شدن بر اوضاع، به سرکوب 
جاب اجباری، اعتراضات زنان به ح.  جنبش های اجتماعی دست زد

جنبش شورائی کارگران، جنبش های ترقی خواه دانشجوئی، جنبش 
های حق طلب ملی، و تحرکات دموکراتيک وکال و هنرمندان و غيره را 
در پشت گردو خاک تسخير سفارت آمریکا و گروگان گيری به خاک و 

در مرحله بعد به قصد تثبيت سياسی . خون کشيد و منکوب کرد
زمان های سياسی، یعنی نيروهای سياسی رژیم، احزاب و سا

بخشی از . متشکل را با تکيه بر فضای جنگ با عراق قلع و قمع کرد
این نيروها مجبور به ترک کشور شدند و بقيه در کشتارهای انبوه  

 ٧قتل عام شدگان تابستان . روزانه صد تا دویست نفره تيرباران شدند
ای شصت تا شصت و ، جان به در بردگان از حمام خون سال ه ۶

این قتل عام در وضعيت تراکم بحران های اجتماعی  .چهار بودند
ناشی از جنگ و به هم خوردن تعادل رژیم پس از قبول شکست در 
جنگ صورت گرفت تا به این ترتيب نيروی ذخيره برای رهبری طغيان 
های اجتماعی احتمالی را که در زندان ها باقی مانده بود، پيشاپيش 

این قتل عام بمثابه بخشی از خط مشی هميشگی رژیم . کندنابود 
اسالمی مبنی بر نابودی فيزیکی مخالفين سياسی و دگر اندیشان، 
در عين حال طرحی بود برای تظاهر به فقدان زندانی سياسی و 
عقيدتی در جمهوری اسالمی و ادامه تعقيب و حبس و شکنجه و 

ارزه با قاچاقچيان و اراذل و اعدام مخالفان و دگر اندیشان در قالب مب
اوباش، و کشتار بدون دادگاه و محاکمه آنان از طریق آدم دزدی و ترور 
و ترتيب دادن سوانحی نظير اتوبوس حامل نویسندگان و هنرمندانی 

ترورهای  .که قرار بود در سفر به ارمنستان به دره پرتاب شود
فقط حلقه  موسوم به قتل های زنجيره ای، ١ ٣ ٧ ۶سياسی پائيز 

ای از زنجيری به درازای عمر رژیم اسالمی از شکار و ترور فعاالن 
سياسی، روشنفکران مترقی و منتقدان و مخالفان رژیم در داخل و 
خارج ایران بود که پس از پاکسازی زندان های سياسی نيز ادامه و 

این جنایات هميشه برای استقرار، تثبيت، تحکيم یا . شدت یافت
سرکوب و جنایت جزو . از این و آن بحران الزم بوده اندخروج رژیم 

طبيعت الینفک رژیمی ضد انقالبی است که رسالت طبقاتی و 
تاریخی اش سرکوب مطالبات آزادی خواهانه، انسانی و رفاهی مردم 

  .از انقالب است
این است که دادستانی حقيقی از این جنایات نباید به محاکمه و 

این و آن مورد جنائی بسنده کند و باید این  مجازات آمران و عامالن
رژیم جنایتکار را در کليت ساختاری و تماميت تاریخی اش به دادگاه 

جنایت این رژیم تنها بخاطر خون انسان هائی نيست . مردم بکشاند
که در قتل گاه ها و خيابان ها بر زمين ریخته است، بخاطر سر بریدن 

و حقوق انسانی و آسایش از یک انقالب توده ای و سلب آزادی 
  .چندین نسل یک جامعه بزرگ انسانی هم هست

***  
داد ستاندن حقيقی از جنایات جمهوری اسالمی، با توصيفاتی که 
کردم، نباید با مجازات سران جنایتکار یا محکوميت سمبوليک رژیم 
خاتمه یابد بلکه باید مجازات مؤثر رژیم را در پی داشته باشد، و 

ر رژیم به این معناست که امکان تداوم جنایت از آن سلب مجازات مؤث
  .شود

اما برای پایان دادن به جنایات رژیمی که بدون جنایت نمی تواند دوام 
این ادعای من . بياورد، راهی جز پایان دادن به حيات آن نيست

ورود رژیم اسالمی به فاز برخورد خونين و قهر آميز و حذفی با  . نيست
ثابت می کند که برای اصالح رژیم هم راهی جز پایان اصالح طلبان 

جمهوری اسالمی همه پوشش . دادن به حيات آن باقی نمانده است
ها و بزک هایش را ریخته، عور و عریان با شمشيری بر کمر، به مردم 

جمهوری اسالمی چوب های زیر بغل اش را . اعالن جنگ داده است
فشنگ بسته، و بر دهانه شکسته، سوپاپ های اطمينان اش را با 

جمهوری اسالمی با مصلحت های . آتشفشان نشسته است
خودش، با مصالح مرمت خودش، و با شرایط بقای خودش به 

این رژیم با خودش وارد جنگ شده و به این . آنتاگونيسم رسيده است
ترتيب، افق دادرسی و دادستانی حقيقی از جنایات سی ساله و 

باز شدن چنين افقی بستر و . شده است مجازات مؤثر رژیم گشوده
امکانات تازه ای در جهت داد خواهی و دادستانی حقيقی و مجازات 

  .مؤثر رژیم بخاطر جنایات اش در برابر ما قرار داده است
 

گفتم که مردگان نباید از داد خواهی و مجازات بخاطر جنایاتی که 
و خلخالی و  اما مجازات مردگانی چون خمينی. کرده اند معاف شوند

الجوردی و ده ها هزار شکنجه گر و نقشه کش جنائی و مجرِی جالِد 
شناخته شده و ناشناس، تنها از طریق نابودی نظامی که ساخته و 



برپا کرده اند ممکن است؛ از طریق محو جهنمی که ابدیت اش آرمان 
محو چنين نظامی، اشد مجازات برای همه . و آرزویشان بوده است

مباشران مرده و زنده این جنایات؛ و خلع ید از صاحبان  مسئوالن و
قدرت و امتيازات، سخت ترین کيفر برای همه کسانی است که منافع 
شان در بقای این رژیم است و با تکيه به جنایات آن تأمين و تضمين 

بخاطر همين است که بر مجازات مؤثر، یعنی پایان دادن به . می شود
  .رژیم تاکيد می کنم امکان تداوم جنایات این

***  
امشب یادمان قربانيان سياسی رژیم جمهوری اسالمی  در دهه 
شصت و بویژه بيست و یکمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در 

است، اما نمی خواهم گرامی داشت آن کشته  ١ ٣ ۶ ٧تابستان 
شدگان و ابراز انزجار از آن جنایات جمهوری اسالمی را بدون خالی 

  .آنچه مدتی است بر دلم سنگينی می کند تمام کنمکردن 
 

وقتی گوشه ای از جنایات و تجاوزات جنسی و مثله کردن دستگير 
شدگان خوابگاه دانشجوئی و اعتراضات خيابانی اخير در زندان 
کهریزک فاش شد، سردمداران حکومت برای توجيه این رفتارهای 

ل و اوباش بوده است بهيمی و وحشيانه گفتند که کهریزک زندان اراذ
و بخاطر کمبود جا یا هر دليل دیگری بازداشت شدگان را در آن مکان 

هر چند برای جبران رسوائی شان این دروغ را سر . جا داده بوده اند
هم کردند، اما همين توجيه نشان می دهد که انسان های مفلوک و 

رفتارهای زمين خورده ای را که  اراذل و اوباش می نامند، در خور چه 
درنده خویانه و بيرحمانه ای می دانند؛ انسان هائی را که به نوع 
دیگری قربانيان اجتماعی و طبقاتی این رژیم تاریک اندیش سرمایه 
داری و هستْی سوختگان و آینده باختگان از تعدیات و چپاول های 

نمی توان کشته شدگان در راه آزادی و بهروزی . طبقات حاکم اند
رج نهاد و از پایمال شدن حقوق انسانی ی کسانی که مردم را ا

قربانيان اجتماعی نظم موجود اند و از کنار زجرهائی که در کهریزک 
ها به این انسان های نگون بخت و بی پناه داده می شود، بی تفاوت 

  . و در سکوت گذشت
دست کم دو سه ماه گذشته به همه نشان داد که اراذل و اوباش تر 

اما همين اراذل و اوباش، این . اسالمی بر ایران وجود ندارداز حاکمان 
جانيان عيله بشریت هم وقتی محاکمه و مجازات شوند، ما موظفيم 
از حقوق انسانی شان دفاع کنيم، تا دیگر اینگونه جنایات و فجایع و 

  .نقض حقوق انسان ها، توجيهی برای تکرار نداشته باشند
  
  

    ----------------------- -----------------------------------------  
  
  

  جنبش مردمی معطوف به انقالب    
                                                                   

  رياحی                    . ح
  
  

شورش ميليونی وخود جوش پس از انتخابات فرمایشی موجی نبود 
مردم همانطور که . حاکم فروبنشيندکه با جنایات بی شمار جانيان 

ازشکاف بوجود آمده بين جناح اصالح طلب وجناح محافظه کاراستفاده 
کردند تا خشم فروخوردهء سی سال سرکوب وبی حقوقی خود را 
بنمایش بگذارند، در روز قدس نيز از فرصتی که فراهم بود، فریاد 

عشق . دنددادخواهی خود را با حرکتی ميليونی بگوش جهانيان رسان
نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران : " به سرنوشت ميهن خود درشعار

مرگ بر : " ونفرت ازنظام دیکتاتوری را همچون گذشته در شعار " 
وتوپ تانک تجاوز دیگر . توپ تا نک بسيجی دیگر اثر ندارد" و." دیکتاتور
  .                           بخوبی نشان دادند." اثر ندارد

لت پس از سی سا ل تحمل استبداد دینی والئی، سی سا ل م
ترور، سی سا ل محروميت از ابتدائی ترین حقوق مدنی انسانی، 
سی سال تحمل تحقير وخفت آنهم تحت لوای دین وفقاهت وشرع 
دیگر بجان آمده اند وتصميم گرفته اند این شرایط نا انسانی را تغير 

ارتجاع حاکم وهم دول واین آن زنگ خطری است که هم . دهند
کابوسی که نه ارتجاع داخلی را خوش آمده . امپریاليستی شنيده اند

است نه دولت هائی که در شرق وغرب از این خان یغما سی سا ل 
دولت هایی که  در این سی سا ل سرکار آمدند با . برده وخورده اند

پی گيری سياست های اقتصادی غلط وبا نابودی صنایع داخلی از 
یق گشودن بی حساب وکتاب دروازه ها به روی واردات خارجی، طر

صرف درآمد نفت برای ثروتمند کردن قشر روحانی وآقازاده ها وبتاراج 
دادن منابع ملی دربر پاکردن وتجهيز دستگاههای سرکوب سپاه ، 
بسيج ، حزب اهللا ، ارتش، نيروی چماقدار، لباس شخصی وسربازان 

عناصر دست نشانده ء خود در لبنان،  امام زمان وچاق وچله کردن
راه . فلسطين ودیگر نقاط جهان، جامعه را به پرت گاه سقوط کشاندند

تنفسی برای مردم باقی نگذاشتند واین خفقان را کارگران، جوانان، 

زنان، خلق ها، اقليت های مذهبی همه وهمه با پوست وگوشت 
        .                  خود در این سی سال لمس کردند

در چنين موج طوفان زائی که تاریخ کشورمان با آن رودرروست همه  
نيروها سعی کردند هم ازین جنبش تعریفی بدست دهند وهم درآن 

حتی . مداخله ویا به شيوه های گوناگون از آن پشتيبانی کنند
کشورهای سرمایه داری جهان زمانی که ابعاد اعتراضات را ازشبکه 

دیدند، سریعا واکنش نشان دادند وعمدتا  های رسانه ای مختلف
  .              ازاصالحات ونيروهای طرفدار تغيردفاع کردند

نيروهای خارج از کشور بطور عمده دوبخش اند ، بخشی که ازهمان  
این ها در . ابتدا ازمير حسين موسوی وجنبش سبز پشتيبانی کردند
ی دو راه آغاز وضعيت جنبشی وهمگانی داشتند وبخصوص در یک

پيمائی نخست همين همگانی بودن شعارها در پاره ای از کشورها 
اما دربسياری . اختالف یا برخورد نا مناسبی را پيش نياورده بود

ازکشورها به دليل آنکه نيروهای راست، ليبرال وسوسيا ل دمکراتی 
که معتقد به تغيرات تدریجی در چارچوب همين نظام اند، 

ه عهده گرفته بودند وبه زعم خود می سازماندهی حرکت را ب
خواستند صف واحد وهمرنگی  بوجود آید که همه، بخصوص نسل 
جوان درآن شرکت داشته باشند،شروع کردند به ایجاد محدودیت 
وجلوگيری از نيروهایی که بعضا حتی همان شعارهای جنبش داخل 
ن را ميخواستند سر دهند یا اعالميه های خود را درپشتيبانی ازای

درجائی که در داخل کشور وزیر رگبار گلوله . خيزش عظيم پخش کنند
ازمشروطه تا " و " مرگ بردیکتاتور: " قداره بندان رژیم مردم شعار

را فریاد می کردند، اینجا در خارج " بحال، آزادی، برابری، استقالل
: نيروهای مذکور ازهمه می خواستند که ازمحدوده شعار هایی چون

نترسيد نترسيد " ، یا " رای منو پس بده " یا " شد؟  رای من چی" 
وبعدها " یار دبستانی " وخواندن سرود " ما همه باهم هستيم 

حتی برای جلوگيری از نيروهایی که  . خارج نشوند" ای ایران " سرود 
را سرميدادند دربسياری                                     " مرگ برجمهوری اسالمی" شعار

بهانه های جلوگيری از این . ازکشورها  به نيروی پليس متوسل شدند
  :قرار بود

همکاری وسيع  ترین " یا "  آماده کردن نيروهای ملی وآزادی خواه "  
در سازماندهی نا یا تالش )  1" ( قشر نيروهای سياسی واجتماعی

حضور " یا )  2. " ( طرفداران دین ساالری ودمکراسی" متجانس 
  )                                        3...." ( یکرنگ 

نيروی دیگر نيروهای دمکرات وچپ رادیکالند که در محدوده ء توان خود 
صف مستقل خویش را تشکيل داده اند واز جنبش داخل پشتيبانی 

این نيروها ازهمان آغاز تکليف خود را با دوگفتمان که بدون . می کنند
داشتن موضعگيری مشخص دررابطه با آن ها  هيچ حرکت پایدار 
سياسی در خارج برای پشتيبانی از جنبش کنونی واساسا جنبش 

این دو گفتمان عبارتند . های اجتماعی ميسر نيست، مشخص کردند
 2ر ومتکی برحاکميت مذهبی و گفتمان جامعه ای دین ساال  -  1: از
گفتمان جامعه ء مدنی  سکوالرو پلوراليستی با همه ء حقوق  -

. فردی واجتماعی متداولی که چنين جوامعی می باید داشته باشند
مرز بندی دقيق این نيروها با حکومت مذهبی وایدئولوژیک ازهر نوع 
ل  آن بمعنی رد هر دوجناح نظام جمهوری اسالمی است ودرعين حا

که بخشی از این نيرو  به گفتمان سومی باوردارند که هم دفاع از 
آزادی  های سياسی وهم دفاع ازبرابری اقتصادی واجتماعی در همه 
حوزه هاست، ولی توانسته اند ضمن حرکت بر اسا س اشتراکات 
خود، هویت های مستقل خود را نيز حفظ کنند نه همانند   نيروهای 

وبسيج افراد  بيشتر هویت خود را ! همرنگیگروه نخست برای حفظ  
مشکالت این  نيروها برسر پيدا کردن حد اقل ها از . فراموش کنند

  .همين جا ست که شروع شد
خيزش و برآمد کنونی مردم را طبق هر اصولی هم که تعریف کنيم  

وبه هر جناح یا نيروئی هم نسبت دهيم، خصلت رنگارنگی وجنبشی 
بر اساس همين رنگارنگی وچند صدائی . کرد آنرا نمی توان انکار

است که همه ء اقشارجامعه با شعارهای مشخص خود در آن 
همين زمينه است که نيروهای اصالح طلب . شرکت کرده ومی کنند

داخل وخارج را به تکاپو واداشته است وسعی می کنند آنرا محدود و 
       .                             بنفع خود مصادره کنند

مير حسين موسوی برعکس نيروهای ليبرال واصالح طلب خارج 
موضع خود را روشن کرده و در بيانيه های متعددی بر چند موضوع 
همواره  پافشاری کرده است که اشاره به چند مولفه آن در اینجا 

  :                             ضروری است
دگی است که اگر ما جرای ما، هرچقدر تلخ، یک اختالف خانوا" 

خامی کنيم وبيگانگان را درآن دخالت دهيم به زودی پشيمان خواهيم 
  ." شد

این جانب . مبا دا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد" 
قویا با چنين وسوسه ای مخالفم واعتقاد دارم قانون اساسی ما 
همچنان دارای ظرفيت های ارزشمند تحقق نا یا فته ای است که 

د با فعاليت همه نخبگان روحانی ودانشگاهی واندیشمندان کشور بای
  ."اجرای آنها به صورت مطالبه ای ملی در آید

" " ما حفظ جمهوری اسالمی را می خواهيم وتقویت وحدت ملی" 
 راه ما به عنوان مسيری که تجدید وتقویت هویت ملی را هدف گرفته،



ما خواستار ...  بر وحدت حول حد اقل نکات مشترک تکيه می کند
  ......"                                    بازگشت به اسالم ناب محمدی، این دین غریب هستيم

" سبز " ما در راهی که خداوند پيش رویمان قرار داده است ازنماد " 
استفاده کرده ایم تا پرچم دلبستگی نسبت به اسالمی باشد که 

ن بوده اند، اهل بيت خرد، اهل بيت آموزگاران آ) ع ( اهل بيت پيامبر 
  ) 4. " ( محبت، اهل بيت نورانيت

بی جهت نبود که آقای مير حسين موسوی خيلی زود ازهواخواهان 
او در درخواست های . خود خواست که صف خود را ازدیگران جدا کنند

نه گانه ء خود بطور عمده از دستگاه والئی می خواهد که  قانون 
،  27اجرا درآورد و مخصوصا بر اجرای بندهای  اساسی موجود را به

  .                                  تاکيد می ورزد 168، و 44
اینجا هدف تجزیه وتحليل بيانيه های آقای مير حسين موسوی  

نيست، فقط می خواستم اشاره کنم که درونمایه ء اصلی این بيانيه 
ه هر کس تا کنون با ها دفاع ازهما ن گفتمان دین ساالری است ک

که " آن کار دیگرکرده " چنين گفتمانی سر کار آمده منجمله خود او 
  .                                           حاصلش را دردوره ء ریاست هشت ساله ء او به عينه دیدیم

اما، می گویند اکنون آقای مير حسين موسوی وضعيت وبرنامه ء 
ان خواست های نه گانه خود نشان داده ولی او درهم. دیگری دارد

دارد نه غم تغير جامعه به " دعوای خانوادگی " است که واقعا فقط 
آیا تاسف بار نيست که یکی از خواست های . نفغ اکثریت محروم

آقای ميرحسين موسوی  بعد ازسی سا ل که دگراندیشان  زندان ، 
  شکنجه واعدام می شوند،  فقط 

کاران، فعاالن سياسی ونيروهای مردمی  آزادی همه دست اند" 
..." دستگيرشده، مختومه کردن پرونده ها ، اعاده جيثيت از آنان

باشد، بجای اینکه آزادی کليه زندانيان سياسی، اعاده حيثيت از آنها 
را پی بگيرد وبرتعقيب همه ء کسانی که مسببين اصلی جنایات 

" هد؟ انتخاب واژه سی ساله ء گذشته بوده اند ، ایستادگی نشان د
" زندانيان سياسی " دقيقا برای اجتناب ازکاربرد " فعاالن سياسی 

اوال پای خود او را " زندانيان سياسی " است، چرا که استفاده از واژه 
خارج می " خانوادگی " بميان می کشد وثانيا او را ازحوزه اختالفات 

" شعار کند ودرردیف اپوزیسيونی قرار ميدهد که سی سال است 
. " زندانی سياسی آزاد باید گردد، ترور، شکنجه، اعدام ملغا باید گردد

  را سرداده است؟                                        
اگر نيروئی واقعا به دمکراسی وجامعه ء کثرت گرا  باور دارد، چرا   

" باید همرنگ با آقای مير حسين موسوی شود، آنهم برای اینکه 
بازگشت " اسالم ناب محمدی " تامين شود، یا به  " ی وحدت مل
در این حرکت شرکت کنند؟ چنين طرح " بيشترین اقشار" شود،  یا 

های مبهم پاسخگوی کدام یک از خواست های سلبی یا ایجابی 
  مردم است؟

مرگ بر " واقعيت این است که توده های بجان آمده با حد اقل 
بمنظور انتخابات آزاد ونه، در اساس،  و استعفای دولت کودتا" دیکتاتور

انتخاب از ميان گزیده شدگان والیت فقيه، به ميدان آمده اند واگر هم 
را سرميدهند، از " کروبی  بت شکن، بت بزرگو بشکن" شعاری چون 

او ميخواهند که همان بت بزرگ را برکند وبه استبداد سی ساله 
زشر بد تر به دامن شر بد نقطه ء پایان بگذارد ونه دوباره آنها را ا

اشتباه است اگر تصور کنيم  که طرفداران آقای موسوی . بياندازد
وکروبی  هم همرنگ اند ، یک فکر دارند وهيچ توهمی هم  نسبت به 

هستند بخش هائی ازهمين نيرو که مثال آقای موسوی را . آنها ندارند
" ق نوع معتدل، مخالف خرافات، طرفدار شفافيت، منطقی وصاد" 

وبسياری ازجوانان هم طبق اظهارات صریح )  5. ( ارزیابی می کنند
  .                                         خود بد را بجای بدتر انتخاب کرده اند

وظيفه یک نيروی دمکرات ،تکثر گرا ومترقی نباید دفاع از وضعيت آغاز 
ن وظيفه چني. جنبش ودرجازدن درهمان قدم های اوليه باشد

نيروهائی کمک به تکوین وخود سازمانيابی توده ها حول تمامی 
اگر چنين نکنيم . خواست های سرکوب شده سه ده ء اخير است

در کمک به . بخش ها یا طبقاتی را از صحنه مبارزه حذف کرده ایم
خود سازمانيابی توده ها دیگر نيازی به نخبه گرایی ودخيل بستن به 

توده ها طی مبارزه خود، رهبریت . نيست رهبر فرهيخته ء  با جذبه 
خود را هم بوجود می آورند وهر قشر یا طبقه ای نيزضمن دفاع وپی 
گيری خواست های خود بطور طبيعی با دیگراقشار وطبقات پيوند 

  .                                                       برقرار می کند
بد " تاسفانه، چرخه تکرار حدیث تاریخ ده هزار ساله کشورما، م     
یکی ازپرتالمطم ترین این دوره ها تاریخ دویست ساله . است" وبدتر

با چند جمله ازین تاریخ این نوشته را . اشغال ایران بدست اعراب بود
که درپایان روزگار بنی اميه، داعيان " مهدی " آن : " به پایان می برم

وستمدیده مژده می دادند، خراسان ظهور او را به مردم غارت زده 
درعهد بنی عباس پدید آمد، اما هيچ از آن مظالم وبيدادی که جهان را 

بقول بعضی محققان بسيار بودند کسانی ....... پر کرده بود، نکاست
ای کاش بيداد مروانيان باز می گشت : که دراین روزگار می گفتند

مام این سه آیا ت)  6. " ( وکاشکی عدل عباسيان به دوزخ می رفت
  دهه  این چرخه تکرار نشده است؟   

اميد به این مهم را نسل . باید به این چرخه ء زندگی سوز پایان داد
پشتشان . شورشی پر ازآرزوی ما در وجود همه بيدار کرده اند

بایستيم و با طرح خواست های سترونی که تاریخش گذشته است 
  .       جلوی شکوفائی آنها را نگریم
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  :                                      زیر نویس ها 
: " به اعالميه کميته مرکزی حزب توده ایران تحت عنوان. ک.ر – 1

ه با برنامه های کودتا چيان برای سرکوب کامل وخشن ضرورت مقابل
به مصاحبه . ک. ر – 2. "                                  جنبش مردمی

احرائی سازمان فدائيان خلق  -بهروز خليق مسئول هيات سياسی  
  .           درکارآنالین

: " به نوشته ء فرزانه عظيمی در سایت عصرنوتحت عنوان. ک. ر -3
. " ازداشت ها در تهران وضرورت حضور گسترده ما درسراسر جهانب

  شهریور 2به  تاریخ جمعه 
،  9شماره های . برگرفته ازبيانيه های آقای مير حسين موسوی – 4

   11و 10
   2009ژوئن  26به مقاله ليال صالحی روشن در روزنامه پرسه . ک. ر -5
. حسين زرین کوبنوشته عبدال" دوقرن سکوت " به کتاب . ک. ر -6
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 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 مومی  روابط ع
public@rahekaregar.com 

 
 راديوبرابری 

www.radiobarabari.net 
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.net 

  
   تلويزيون برابری

www.radiobarabari.net/tvbarabari.htm 

  
       66851310 – 40 – 49 تلفن

  
   ----------------------------------  
  

 مواضع عمومی سازمان ما در : توجه
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

  .نهادهای سازمان طرح می شوند
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

زوما مواضع ل مصاحبه هامطروحه در 
 . سازمان ما نيستند


