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سيزده آبان روزی است که همزمان دو نيروی کامال 
يک تالقی تصادفی . متضاد در تالش بزرگداشت آن هستند 

حاکم سعی در برگزاری که هم آزاديخواهان و هم مرتجعين 
آبان آزاديخواهان و نيز هدفی که  13اما ريشه . آن دارند 

آبان  13از گراميداشت آن دارند ، زمين تا آسمان با ريشه 
برای مردم و . و هدف رژيم واليت فقيه فاصله دارد 

آبان روز دفاع از آزادی روز دانش  13جوانان ايران 
انقالب بهمن با آموز است روز کسانی که در گرماگرم 

اجتماع در دانشگاه تهران به استبداد و بی حقی عمومی 
. نه گفتند و به همين جرم به خاک و خون کشيده شدند 

آبان اساسا معنای ديگری دارد  13برای رژيم واليت فقيه 
را  58آبان  13آنها سالروز اشغال سفارت امريکا در . 

چهره ضد گرامی ميدارند  تا با به نمايش گذاشتن يک 
استکباری از خود ، مردمان عاشق رهايی در ايران و 

  . جهان را بفريبند 
.  سال قبل دارد  31روز ما ريشه در يک واقعه خونبار در 

انقالب عظيم  جريان در  1357آبان  13در روز شنبه 
مردم ايران ، ميليونها دانش آموز با نرفتن به کالسهای 

ا و راهپيمائيها ي درس ، اقدام به شرکت در ميتينگه
از جمله در تهران هزاران تن از . سراسری نمودند

محصلين مدارس راهنمايی و متوسطه ، با حضور در 
دانشگاه تهران ، به همراه دانشجويان ، استادان و ديگر 
اقشار مردم ، در حاليکه مشغول بازديد از نمايشگاههای 
عکس و گوش دادن به سخنرانيها بودند ، ناگهان يک 
کپسول گاز اشک آور که از سوی مامورين حکومت 
. نظامی پرتاب شده بود بميان مردم و دانش آموزان افتاد

اين مسئله سبب شد که اجتماع کننده گان به طرف درهای 
خروجی دانشگاه هجوم آورند ، اما به دستور تيمسار 
اويسی فرماندار نظامی تهران ، بطرف محصلين و مردم 

تا ساعت پنج بعد از ظهر تعداد کشته  .تيراندازی ميشود 
ها به حدود هفتاد نفر ميرسد که اکثر آنها دانش آموز يا 

بعد از اين اقدام جنايتکارانه مامورين . دانشجو بودند 
حکومت نظامی بود که مردم بطرف مجسمه های شاه 

جنايت مذکور عليه . هجوم ميبرند و آنها را پائين ميکشند 
وزان و مردم ، آنقدر مشمئزکننده بود اجتماع آرام دانش آم

 ،نيز در اعتراض به آن پهلویکه حتی وزير علوم رژيم 
چند ماه پس از اين جنايت هولناک ، نظام . استعفا ميدهد 

آبان به عنوان روز دانش آموز  13سلطنتی واژگون شد و 
  .در تاريخ کشورمان به ثبت رسيد 
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  مجيد دارا بيگی                    
  

  
بار  يکخود  13 یشماره  ی يانيهدر ب یموسو ميرحسين

 یکه هم چنان خواهان نظام جمهور يدورز يدتاک يگرد
همان  يشاندل خواه ا »یاسالم یجمهور«است و  یاسالم
 يادکلمه ز يککلمه کم و نه  يکنه  یماسال یجمهور

  !است ينیخم
 یو دامنه   یچهارچوب اصالح طلب يانيهب ينبا ا موسوی
نمود و  يانب یبه روشن يگرخود را بار د یخواه یدموکراس
از متوهمان را  يادیتوهم شمار ز يستیبا یم يانيهب ينالبد با ا
طلب و نه اصالح  يستطلب ن یسرنگون یباشد که و يختهفرو ر
 یرو ينتوان داشت و هم از ا یم یکه از اصالح طلب یبه درک

نشان داد  ينهم چن يانيهب ينا. به بندند يلدخ یتوانند به و ینم
جنبش به پاخاسته  يکآهنگ   يشتواند رهبر و پ ینم یکه  و

 يرداشته باشد که ز یو اراده ا یباشد و اگر توان یمردم ی
نسپارد هم  يمو تن به تسل يايددر ن یاز پا يبفشار جناح رق

بود و چه بسا در برابر هر گام به  اهدچنان دنباله رو جنبش خو
 يمو بگذر.  داده،  پا پس بکشد یسکندر يکجنبش تن به  يشپ

 يازمندهگل ن یرا که به گفته  یهم  کسان يانيهب ينکه ا يناز ا
نه  یاسالم یجمهور«هستند  تکان نخواهد داد و از  يبیخودفر
 يرو تفس يرهم تعب یموسو »يشکلمه ب يکه کم  و نه کلم يک
 یم يابیارز يکآن را دموکرات يهدارند و درون ما يگرید

                       .يندنما
  3 بقيه در صفحه                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعالميه کميته مرکزی سازمان    
  

حمله انتحاری در سيستان و 
بلوچستان ، در خدمت حکومت و 
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از انقالب ، ميليونها دانش آموز به تصور اینکه برای هميشه به اما بعد 
نظام سانسور و اختناق پایان داده شده است در مدارس سراسر 
ایران ، با ایجاد کتابخانه و تشکلها و شوراهای مستقل خویش ، 

شروع به سازماندهی فعاليتهای فرهنگی ، هنری و سياسی نمودند  
نو پا در سرکوب آزادی بی قيد و شرط غافل از اینکه رژیم اسالمی 

  .اندیشه ، بيان و تشکل ، بمراتب از رژیم پهلوی ارتجاعی تر است
( جمهوری اسالمی ابتدا با ایجاد نهادهای وابسته به خود در مدارس 

نظير انجمن های اسالمی ، مربيان مروج تربيت اسالمی و گماشتن 
و سپس  )دارس تدریجی مدیران و ناظمان حزب الهی بر ریاست م

ممنوع سازی فعاليتهای فرهنگی و سياسی دانش آموزان پيشرو  و 
نهادهای آنها در مدارس و همزمان با آن اخراج هزاران معلم و محصل 
آگاه و چپ ، به تحکيم پایه های حکومت قرون وسطایی  خود 

اما فاجعه اصلی زمانی آغاز شد که رژیم والیت فقيه . پرداخت 
از سی خرداد شصت ، تکليف مخالفين را یکسره تصميم گرفت پس 

در جریان این جراحی هول انگيز بود که هزاران دانش آموز به . کند 
. مسلخ کشيده شده و به جوخه های تيرباران سپرده شدند 

بطوریکه در طول دهه اول حيات جمهوری اسالمی ، قشر دانش آموز 
در . ميداده اند بيشترین  قربانيان ماشين آدمکشی رژیم را تشکيل

پی آن سرکوبهای فاشيستی بوده که متجاوز از دو دهه افت و رکود 
بر جنبش دانش آموزی ایران حاکم شد و مدارس را به کلی از مدار 

با این همه و عليرغم رکود حاکم . مبارزه با استبداد حاکم خارج کرد 
بر مدارس و  غيبت یک جنبش دانش آموزی مستقل در مراکز 

ميليونی تا حدود زیادی در خارج از  14، این قشر اجتماعی تحصيلی 
محيط مدارس ، جزئی مهم از جنبش عمومی ضد استبدادی و 
سکوالریستی جوانان کشورمان بوده است که این مسئله را بيشتر 
از همه در اعتراضات و شورشهای خيابانی  و نيز حرکات اعتراضی در 

ین قشر جوان  در کنار ا. ورزشگاههای کشور مشاهده می کنيم 
دانشجویان ، از لحاظ کمی بيشترین مشارکت را در حرکتهای 

شماری . انقالبی بعد از کودتای انتخاباتی  رژیم داشتند  –اعتراضی 
از حدود هفتاد نفری که در جریان اعتراضات توده ای پس از انتخابات 

فاش قالبی خرداد ماه بقتل رسيدند و اسم و مشخصات آنها تا کنون 
در همين رابطه و با نزدیک . شده جزو همين دانش آموزان مبارز بودند 

شدن روز دانش آموز ، رژیم اسالمی در وحشت ازحضور گسترده و 
یدی و ( ميليونی دانش آموزان در کنار دانشجویان ، زنان ، کارگران 

هستند از اینرو با سازماندهی گسترده نيروهای مزدور ... و )  فکری 
در کنار سپاه و نيروی انتظامی ، به خيال خام خود در صدد بسيجی 

  .جلوگيری از تکرار حوادث روز قدس هستند 
آبان حاکمان از واقعه ای سرچشمه ميگيرد  که توسط  13اما ریشه 

در . صورت گرفت  58دانشجویان موسوم به خط امام در سيزده آبان 
ا در تهران را به آن روز این طيف از هواداران رژیم ، سفارت امریک

که ( ظاهرا انگيزه این اقدام ماجراجویانه . اشغال خود در می آورند 
نقض آشکار پيمان نامه مربوط به مصونيت دیپلماتيک و تعهد دولتها به 

سفر شاه به امریکا ) حفظ جان و امنيت دیپلماتهای دیگر کشورها بود 
اه از امریکا و سپس اما با خروج ش. و تقاضای ایران برای تحویل او بود 

اقامت و مرگ او در مصر ، چنين به نظر ميرسيد که بحران گروگانگيری 
این . دیپلماتهای امریکایی باید به پایان ميرسيد ، ولی چنين نشد 

امریکا ضمن اینکه کليه دارائيها و . روز تداوم یافت  444بحران به مدت 
نمود بلکه همچنين به ذخائر ارزی کالن ایران را بلوکه و عمال مصادره 

کمک متحدانش یکی از سنگين ترین تحریمهای اقتصادی را عليه 
  .ایران به اجرا گذاشت 

واقعيت این است که اقدام ماجرا جویانه بخشی از رژیم که پس از 
اجرا مورد حمایت کامل خمينی قرار گرفت ، ربطی به یک مبارزه ضد 

ترقيخواهانه و برابری ضد امرریاليسم . امپریاليستی واقعی نداشت 
یک رژیم تئوکراتيک " ضد استکباری " طلبانه ربطی به فحاشی های 

البته از ( که همچون امپریاليسها رویای سلطه و برپایی امپراتوری 
  . را در سر می پروراند  ندارد ) نوع خالفت اسالمی 

امپریالسم عاليترین مرحله تکامل نظام سرمایه داری است ، از اینرو 
ون امحای بهره کشی سرمایه داری ، نميتوان به حيات امپریاليسم بد

اما آیا رفتاری که جمهوری اسالمی پس از . در جهان معاصر پایان داد 
استقرار از خود به نمایش گذاشت هيچ نشانی از تالش برای مبارزه 
با نابرابری طبقاتی و استثمار ناشی از  کاپيتاليسم در ایران  بدست 

  ميدهد ؟
ین رژیم از همان فردای انقالب نه تنها تعهد خود را به حفظ و تحکيم ا

سرمایه داری نشان داد ، بلکه فراتر از آن هر جا که کارگران و 
زحمتکشان در جستجوی عدالت اجتماعی برای احقاق حقوق خود 

صيادان . بپا خاستند با سرکوب خشن قوای نظامی رژیم روبرو شدند 

وب شدند ؟ دقانان بی زمين و زحمتکش زحمتکش انزلی چرا سرک
ترکمن صحرا برای چه به خاک و خون کشيده شدند ؟ سرکوب 
دیپلمه های بيکار و نيز کارگران کارخانجات برای چه صورت گرفت ؟ 
بلوچستان برای چه در فقر مطلق نگه داشته شد و در عوض صدها 

می در ميليارد دالر از ثروت کشور برای تقویت گروههای مرتجع اسال
  !اقصی نقاط جهان صرف شد ؟

اشغال سفارت امریکا  یک عمل احمقانه بود که هدف اصلی آن نه 
 58بود که در سال   - بویژه چپ  –امریکا بلکه مردم و اپوزیسيون ایران 

عمده ترین نيرویی بود که در سراسر ایران در برابر ارتجاع تازه به 
رگری ، دهقانی ، دوران رسيده مقاومت ميکرد و جنبش های کا

را تقویت ... دانش آموزی ، اقليتهای ملی تحت ستم و  –دانشجویی 
  . ميکرد 

در تاریخ ملتها گاهی قطع مناسبات دیپلماتيک بين دولتها رخ داده و 
حتی ضروری احساس شده است ، اما گروگانگيری دیپلماتهای یک 

ز برباد روز و سپس رهایی ناگزیر آنها پس ا 444کشور آنهم به مدت 
دادن ميلياردها دالر از سرمایه های ایران در امریکا چيزی جز حماقت 

این رژیم همين نوع خبط را در جریان جنگ . نميتوان بر آن نام گذاشت 
در حاليکه با پيشنهادات دهها . ایران و عراق هم به نمایش گذاشت 

ميلياردی عربستان و متحدانش ميتوانست شش سال زودتر آتش 
بپذیرد  از اینکار خودداری ورزید صدها هزار تن دیگر را به بس را 

کشتن داد ، صدها هزار مجروح و معلول بجای گذاشت و صدها 
ميليلرد دیگر از سرمایه های کشور را به هدر داد تا سرانجام در 

  . بنوشد 67نهایت شرمساری جام زهر آتش بس را در سال 
ید به علل اصلی آن بذل توجه بنابراین بجای انگيزه اشغال سفارت ، با

  :علل را باید در پارامترهای زیر جستجو کرد . نمود 
تالش برای یکدست کردن حاکميت با هدف تحکيم قدرت روحانيون  -1

برای اینکار باید ليبرالهای اسالمی نهضت آزادی و . تحت امر خمينی 
 متحدان ملی گرایش در دولت مهدی بازرگان ، اخراج و یا وادار به

تالش دولت موقت برای تماس و مذاکره با امریکا . استعفا ميشدند 
  .بهانه خوبی برای درو کردن آنها از حاکميت بود 

تالش برای تکميل روند شکست انقالب بهمن از طریق پایان دادن   -2
بی دليل نبود که بعد از . به برخی دستاوردهای دمکراتيک این انقالب 

بطوریکه . ين بتدریج گسترش یافت اشغال سفرت ، سرکوب مخالف
به جرم )  59در اردیبهشت ( چند ماه بعد کليه دانشگاههای کشور 

تبدیل شدن به سنگر دفاع از مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلبانه 
  .مردم کشورمان بسته شدند 

ضد امپریاليستی از دست  –خارج کردن پرچم ضد امریکایی  – 3
که درک آشفته ای از مبارزه با ) ایی عمدتا جنبش فد( جنبش چپ 

امپریاليسم داشت با هدف آچمز کردن این نيروی بزرگ که در آن 
موقع بر خالف مجاهدین خلق که هنوز به رژیم اميد داشت ، اصلی 

شرکت وسيع کارگران و مردم در .  ترین نيروی اپوزیسيون بود 
( ی کارگر تظاهرات نيم ميليونی چپ در تهران به مناسبت روز جهان

و نيز اجتماع نيم ميليونی مردم در اولين سالگرد )  58اردیبهشت  11
و ) در سياهکل گيالن  58بهمن  19( قيام سياهکل پس از انقالب 

بعالوه نقشی که فدائيان در جنبشهای توده ای ترکمن صحرا و غيره 
. داشتند ، به روشنی وزن این نيروی بزرگ را به نمایش می گذاشت 

تاسفانه درک آشفته از مبارزه ضد امپریاليستی و عدم تميز دو اما م
سبب ) و عواملی دیگر ( نوع رویکرد ارتجاعی و ترقيخواهانه از یکدیگر 

انشقاق در سازمان فدایی و تبدیل اکثریت آن به حاميان بی جيره و 
  . مواجب ریم اسالمی شد 

دافی کامال با اه  58آبان  13بدین ترتيب اشغال سفارت امریکا در 
ارتجاعی تحقق یافت بی آنکه خدشه ای به قدرت امریکا و سلطه 

در جهان  –کاپيتاليسم  –طلبی امپریاليستی و بنيانهای اقتصادی آن 
  . وارد سازد 

آبان امسال بر خالف رزیم اسالمی  13از اینرو مردم آزادیخواه ایران در 
ا گرامی نخواهند و مزدورانش ، نه تنها واقعه اشغال سفارت امریکا ر

داشت ، بر عکس با دراز کردن دست دوستی به سوی مردم امریکا و 
همه ملل جهان ، ضروری است عزم خود را برای دستيابی به آزادی 
و برابری و زندگی در دنيایی عاری از سلطه ، جنگ ، فقر ، جهالت 

  .مذهبی ، استبداد ، استثمار و استعمار  دو چندان کنند 
آبان  ،  13حضور گسترده در حرکت عمومی و سراسری چپ باید با 

بيش از گذشته براهداف و خواستهای انسانی فوق  پای فشارد و 
  .صدای سوم  را رساتر از قبل پژواک دهد 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  



  ادامه از صفحه یک 
  

  ... کلمه کم يک           
  
  

اما این بيانيه حتا اگر از موضع تاکتيکی و برای کسب و تداوم 
پشتيبانی بخشی از روحانيت اصالح طلب و جذب بدنه ی نظام 
باشد، باز هم نباید تردید نمود که اعالم وفاداری موسوی نسبت به 
جمهوری اسالمی و نظام والیت فقيه، موجب پس راندن بخش 
مهمی از الیه های ميانی جامعه خواهد شد که با وجود هواداری از 

ئيک دارند و خواهان جدائی دین از اصالح طلبان گرایش به یک نظام ال
دولت هستند و قمار جذب بدنه ی فرتوت نظام،  این نيروی کارا و 
حاضر در ميدان مبارزه را نه به تدریج که به یک باره از خود،  روی 

  !   گردان خواهد ساخت
صدور این بيانيه و تاکيد دو باره و چند باره ی ميرحسين موسوی بر 

جمهوری «ه داری نظام موجود است و همين این که وی خواهان نگ
کنونی را می خواهد با تاکيد نه یک کلمه کم و نه یک » اسالمی

کلمه بيش، از آن جا الزم آمد که در جریان راه پيمائی مردم در آخرین 
نام گذاری شده است، » روز قدس«جمعه ی ماه رمضان که به نام 

نه غزه، نه «ی زدند، جمعيت انبوهی در ميدان آزادی تهران فریاد م
! »استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی«!  »لبنان، جانم فدای ایران

شعارهائی که برای این دوره از مبارزه مردم که بر محور کودتای 
انتخابی در چرخش است تازه گی داشت و نشان دیگری از بيان 
خواست های سرکوب شده ی توده های به ستوه آمده، خواسته 

له به مرحله و گام به گام بر زبان جاری می سازند و هائی  که مرح
هم نشانه ای دیگری دال بر این که خواست های آزادی خواهانه ی 

به (مردم به پاخاسته  با خواست رهبران سخت محافظه کار جنبش 
که به اذعان خود دنباله رو مردم هستند و خواهان ) اصطالح سبز

م کنونی، تفاوتی آشکار و اصالحات قطره چکانی در چهار چوب نظا
بنيادی دارد و سران محافظه کار جنبش  می بایستی موضع خود را 
  . در برابر خواست های رو به فزونی مردم هر چه زودتر روشن سازند

احمد توکلی از نماینده گان جناح بازار و عضو فراکسيون اصول گرایان 
ين در مجلس شورای اسالمی  که در نخستين کابينه ی ميرحس

موسوی سمت وزارت کار و  سخن گوئی دولت را یدک می کشيد 
یکی از نخستين کسانی است که رئيس پيشين خود را به پرسش 
می گيرد و خواستار آن می شود که وی موضع خود  را در برابر این 
نوع شعارها و این نوع خواسته ها آشکارا بيان کند  و موسوی در 

ن صدارت خود بيانيه ی شماره واکنش به درخواست سخن گوی دورا
ی سيزده  را صادر می نماید با این اهتمام که وی هم چنان به نظام 
جمهوری اسالمی پای بند است و به بيان خودش جمهوری اسالمی 

  ! را می خواهد نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بيش
باید توجه داشت که این بيانيه می توانست چراغ سبزی باشد به 

زمينه ای برای سازش با او، زیرا وفاداری به جمهوری  خامنه ای و
اسالمی، وفاداری به نظام، و وفاداری به  شخص خامنه ای را هم که 
جزو جداناپذیری از نظام جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم و نه یک 

به ویژه آن که هاشمی هم در این . کلمه بيش خود به خود در بر دارد
و بنا داشت با وساطت خود مناسبات  جهت گام هائی برداشته بود

اما دیدار موسوی با خامنه ای که .  شکراب دو جانبه را بهبود بخشد
پس از صدور این بيانيه و قول و قرارهای احتمالی هاشمی انجام 
گرفت با کاميابی هم راه نبود و خامنه ای با تائيد و پافشاری بر موضع 

ز احمدی نژاد و ادامه ی ائتالف تا کنونی خود دایر بر تداوم پشتيبانی ا
با فرماندهان سپاه که نقش مافيای اقتصادی را هم در کنار نقش برتر 
نظامی، انتظامی، پليسی بازی می کنند را باید مسبب این ناکامی 

به هر حال اگر صدور این بيانيه را کوششی  در جهت ! دانست
امی برای سازش با خامنه ای و دارو دسته اش تلقی کنيم و یا اقد

جلب و جذب بدنه ی نظام  و دل جوئی از بخشی از روحانيت که 
خواهان نقش منعطف تری از ولی فقيه و روحانيت هستند و بيم آن 
دارند که مبادا اداره ی امور از کف برود تلقی کنيم بيش از آن که 

  . نقشی سازنده داشته باشد نقشی بازدارنده دارد
غيبت بيست ساله، از شش ماه ميرحسين موسوی که پس از یک 

پيش بار دیگر به صحن سياسی کشور بازگشته در این مدت نشان 
داده است که هم چون محمد خاتمی رئيس جمهور پيشين که با 
شعار گسترش آزادی های سياسی و مدنی به ميدان آمد، و هم 
چون  دیگر مدعيان دروغين آزادی و اصالح طلبی، هم چنان بند ناف 

دوران نکبت بار خمينی نبریده، از نقش درخشان خمينی  خود را از
سخن می گوید، از انقالب کبير اسالمی دم می زند، و  دوران ترور و 
وحشت فرمان روائی خمينی را طالئی و یاشکوه می پندارد و به این 
اعتبار با بنيادگرایان حکومتی و واپس گرایانی که خود را اصول گرا می 

يری ندارد و با تمجيد از خمينی، بهشتی و دانند  تفاوت چشم گ
هاشمی که معماران این نظام هستند هم چنان  خواهان بقای نظام 
سرکوب گر جمهوری اسالمی است و دامنه ی اصالح طلبی او چيزی 
فراتر از جای گزینی رقيب، و جا به جائی وزیران کابينه و مقام های 

د و دارو دسته اش دولتی و کسب پست های نان و آب دار برای خو
نيست و در نهایت،  اصالح طلبی او هم مانند خاتمی در خوش بينانه 
ترین برآوردها بر محور اصالحات نيم بندی می گردد؛ که شکست و 
ناکامی آن را تجربه ی هشت ساله ی دوران ریاست جمهوری 

وتازه شخص موسوی در گشایش . خاتمی به اثبات رسانيده است
رش نهادهای سياسی مدنی از خاتمی هم فضای سياسی و گست

  .عقب مانده تر است
در مورد ناپی گيری ميرحسين موسوی همين بس که تا کنون در  

باره ی جنایت هائی که در دوران هشت ساله ی نخست وزیری وی 
روی داده است و در برابر آن مسوليت مستقيم دارد سکوت گزیده، و 

باره ی کشتار زندانيان  دربرابر این پرسش روشن که نظرتان در
سياسی دهه ی شصت،  و قتل عام زندانيان سياسی در سال 
شصت و هفت چيست با پرسش متقابلی که قاتل بهشتی کيست؟ 
یا رجائی را چه کسی کشته است توپ را به زمين مقابل پرتاب می 
کند و از پاسخ روشن سرباز می زند تا به گفته ی عوام دم به تله 

  . ندهد
ر کردنی است که شخصی درمقام نخست وزیری هشت سال آیا باو

مصدر امور یک کشور باشد و نداند در دوران صدارت و نخست وزیری 
او چه گذشته است  و یا در پس این همه سال،  هنوز هم ميليون ها 
انسان هم وطن را که به پشتيانی از او به خيابان ها آمده اند آن 

نی ها و یاوه سرائی های وی را دایر چنان ناآگاه می پندارد که فرافک
بر بی خبری او از شدت و دامنه ی سرکوب باور کنند و یا با شنيدن 
پاسخ های  سر به هوای او  از کنار مساله ی مهمی، هم چون 
اعدام جنایت کارانه ی هزاران زندانی سياسی در زندان ها،  و نيز 

رشناس ترورهای سياسی برون مرزی و درون مرزی چهره های س
  .سياسی و فرهنگی به آسانی بگذرند

اگر اصالح طلبان این حقيقت تلخ را دریافته اند که جمهوری اسالمی 
در ترکيب و کارکرد کنونی اش با بن بست مواجه است و می 
بایستی دست به اصالحاتی در درون جامعه زد تا از این بن بست 

ن روشن رهائی یابد؛ می باید موضع خود را نسبت به گذشته آ
اما آیا هنوز زمان  آن فرا ! سازند و بار مسوليت خود را بر دوش کشند

نرسيده که  موضع خود را در پيوند با فرمان روائی سی ساله ی 
سران جمهوری اسالمی روشن سازند  و دریابند دست گاه امنيتی 
خشنی که آن ها را یکی پس از دیگری با چهره های شکست در 

لویزونی بر کرسی ندامت می نشاند  تاریخی برابر دوربين های ت
سی ساله دارند و خود به عنوان پيچ و مهره ای در این ماشين 
سرکوب و خلق این سيستم مافيائی ایفای نقش داشته اند و آیا به 
باور آنان هنوز زمان آن فرا نرسيده تا نه تنها در برابر خشونت های 

در برابر آن همه جاری،  که در برابر خشونت های سی ساله، 
خشونت، در برابر پرت کردن ها انسان های بی پناه و بی دفاع از کوه 
ها و از ساختمان های بلند، در برابر سنگسار زنان و دختران بی 
پناهی که از تنگ دستی به روسپی گری روی اورده اند، در برابر آن 
 انبوه زندانيان سياسی دهه ی شصت، در برابر آن شدت از سرکوب،

در برابر آن شدت ازشکنجه و  اعدام  ده ها هزار نفری  دگراندیشان، 
و در برابر سيل اجباری مهاجرت ميليونی، در برابر آن حد از  بی 
حقوقی عمومی، و در برابر سلب آزادی های سياسی و مدنی و 

  ! موج جدید فرار مغزها اعالم موضع کنند
رحسين موسوی باشد روی سخن  در این نوشته بيش از آن که با مي 

و یا مهدی کروبی و  جریان های اصالح طلب حکومتی، که گذشته و 
حال همه ی آن ها روشن است و همه ی آن ها کسانی هستند که  
در تمام جنایات روی داده  در سی ساله گذشته کم و بيش مباشرت 
داشته اند و اگر چه امروزه خود از قربانيان این نظام هستند و زیر 

اهرم رقيب؛ اما در برابر همه ی نابسامانی ها و ویرانی های  فشار 
بر جای مانده،  و آسيب های اجتماعی، و زیان های مادی و معنوی 
هنگفتی که به مردم یک کشور وارد آمده و در یک کالم ستمی که در 
تاریخ ننگين سی ساله ی جمهوری اسالمی بر ما رفته است شریک 

د و بدیهی هم می نماید که بخشی از اند و مسوليت تضامنی دارن
آنان جز به تدوام  نوعی از جمهوری اسالمی و بقای حکومت 
اسالمی با چهره ای مالیم تر، بزک کرده تر  و عوام فریب تر در قالب 

زیرا به گفته ی خامنه ای همه ی آنان در برابر .  دیگری نيندیشند
ام همه ی آنان  آزمایش هستند و با فروریختن بنای پوشالی این نظ

و البته مردود شدن واژه ی چندان رسائی نيست ! مردود خواهند شد
و باید از فروافتادن و فروریختن و باد هواشدن آنان سخن گفت و از 

روی !  فروپاشی نظامی که بر آن تکيه دارند و جزوی از آن هستند
سخن  بيش تر با طيفی از نيروهای ميانی جامعه ی ایرانی برون 

است که با هر بادی به لرزه در می آیند و به هر امام زاده ای  مرزی
  ! دخيل می بندند

موسوی، کروبی و شمار دیگری از اصالح طلبان هر چند که در شرایط 
کنونی وجودشان و حضورشان برای رشد جنبش مبارزاتی ضروری 
است، اما انحالل  در آن ها، و پشتيبانی بی قيد و شرط از آن ها  به 

درست است که ! ب زیان بارتر است از رودروئی زودرس با آن هامرات
  آنان زیر فشار 



جناح رقيب هستند وماشين سرکوب جمهوری اسالمی که به کنترل 
یک جانبه ی جناح رقيب و هم پيمانان دیروزی آن ها درآمده در تدارک 
رسوا ساختن و به ندامت واداشتن آن هاست و از برخورد فيزیکی با 

م بيمی به خود راه نمی دهد و حتا ممکن است  ترور و  آن ها ه
اعدام آنان در دستور کار باشد  اما با این وجود باید ناپی گيری آنان را 
به شدت انتقاد نمود تا سياست  ميان دو صندلی نشستن را به 
ناچار ترک و فاصله ی خود را با جنبش کنونی که خود در بر انگيختن 

  . اند کم کنند آن نقشی به سزا داشته
نيروی محرکه ی این جنبش در برش کنونی جوانان و نوجوانانی  

هستند دانش آموخته ی دانش گاه ها، مدارس عالی و یا دیپلمه 
بيش . های بی کار که در چنبره ی نظام اسالمی ره به جائی ندارند

 تر آن ها در جست و شغل و کسب درامد هستند، اما نه امکان یافتن
کار وجود دارد و نه کسب درامد و نه اميدی به بهبود اوضاع در چشم 

بيش ترین شمار آنان زیر پوشش تعاون خانواده گی و ! انداز آینده
بسته گان نزدیک امور روزمره ی  خود را می گذرانند  و کم ترین 
خواست آنان برخورداری از یک زنده گی بی دغدغه و بدون عسس 

سته از همه ی الیه و طبقات اجتماعی که است، نسل جوانی برخا
هنوز در شعارهای خود منافع آنی الیه های ميانی و مرفه جامعه را 
نماینده گی می کنند و  به تحول درونی نظام و برقراری حق رای 
همه گانی و برقراری نظام پارلمانی دل بسته اند اما دیری نخواهد 

به این نيرو می . ان آیندانجاميد که با شعارهای راستين خود به ميد
بایستی دل سپرد و آنان را از بی راهه رفتن و فریب شعارهای 

تجربه ی تلخ و سخت دردناک .  بورژوائی خوردن بر حذر داشت 
گرایشی از چپ دایر بر ترک هویت اپوزیسيونی و انحالل داوطلبانه در 
حاکميت واپس گرای اسالمی و پشتيبانی از شخص خمينی به 

هبر انقالب ضد امپریاليستی و به باور خود  صيقل بخشيدن عنوان ر
به خط  امام  خودساخته در سال های نخست پس از انقالب که گم 
راهی هزاران نيروی انقالبی و دموکرات را به هم راه داشت می تواند 

  !   آئينه ی عبرتی باشد
همه گان به یاد دارند که جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم و نه یک 
کلمه بيش با چه ترفندهائی بر مردم ایران تحميل شد و در بدو امر و 
در فضای نيمه دموکراتيک پس از قيام بهمن، چه گونه خمينی 

نه یک کلمه کم و نه یک »  جمهوری اسالمی«توانست با اعالم 
کلمه زیاد، همه پرسی تاریخی مردم ایران را به سود خود سترون 

  . سازد
ین پنجاه و هشت چندین بدیل گوناگون می برای همه پرسی فرورد

!  »اعالم جمهوری در برابر پادشاهی«! توانست وجود داشته باشد
جمهوری «! »جمهوری اسالمی در برابر جمهوری دموکراتيک خلق«

جمهوری اسالمی  ایران، » «ایران در برابر جمهوری فدرال مردم ایران
وری سوسياليستی جمه«، »در برابر جمهوری دموکراتيک مردم ایران

  ... و » در برابر جمهوری سرمایه داری
خمينی با اتکا به انبوهی از حاشيه نشينان شهرها و جوانان متوهم 
شهری و الیه های خشک اندیش مذهبی شهر و روستا که  زیر 
فرمان  روحانيت در کميته های مساجد گرد آمده  و با سالح های به 

بودند در خود احساس آن چنان  غارت رفته از پادگان ها مسلح شده
قدرتی می کرد که  حتا توی دهان مهدی بازرگان، نخست وزیر 
برگزیده ی خود بزند که در سمت نخست وزیر و بزرگ ترین مقام 

به » جمهوری دموکراتيک اسالمی«اجرائی کشور پيش نهاد نمود که 
  . همه پرسی آری یا نه گذاشته شود

ا وجود این که همه پرسی جمهوری اما این همه ی ماجرا نبود و ب
اسالمی از جانب طيف نيروهای انقالبی و دموکرات جامعه  و نيز از 
جانب اقليت های دینی و از جمله پيروان اهل تسنن و نيز مليت های 
کرد، عرب،  ترکمن، بلوچ و تا حدودی آذری ها بایکوت شد؛ سران تازه 

اپی را به این همه به دوران رسيده ی حکومت اسالمی،  دو روز پي
پرسی اختصاص دادند تا شمار زیادی از هواداران روحانيت در دو روز 
متوالی دو باره و سه باره  به پای صندوق ها رفته و برگ های آری 
بيش تری به صندوق ها بریزند  و با افزایش شمار رای ها،  برای آوازه 

جانب نود و گری های دروغين خود دایر بر تائيد جمهوری اسالمی از 
نه در صد مردم ایران حساب سازی کنند و زمينه ای مناسب فراهم 

اگر چه  در همان دوره هم از جانب جریان هائی مانند حزب . سازند
توده و طيف مائوئيست های رقيب حزب توده که دیرتر حزب رنجبران 

را برپا داشتند در تائيد جمهوری اسالمی آوازه گری می شد که  
است  و نام اهميتی ندارد؛ امروزه هم جریان های محتوا مهم 

مشابهی چنين آوازه گری هائی را به سود موسوی و کروبی راه 
و ! انداخته اند که جمهوری اسالمی مورد نظر آن ها چيز دیگری است

  . با جمهوری اسالمی خامنه ای ـ احمدی نژاد تفاوت دارد
نی و روحانيت پی با تائيد جمهوری اسالمی در یک همه پرسی، خمي

رو او به ترفندهای خود ادامه می دهند  و برای این که محتوا و یا 
درون مایه جمهوری اسالمی با قالب فسيلی آن هم خوان باشد 
چاره ای ندارند جز این که زبان همه ی مخالفان  از هر گروه و دسته 
ای را به بندند و نظم فسيلی مورد نظر خود را بدون مقاومت قالب 

یزی کنند و با این نظم فسيلی خشن ترین دیکتاتوری ممکن را در ر
در اجرای این آماج،  . چهار چوب یک قانون اساسی سازمان دهند

نخست  روزنامه های آینده گان و پيغام امروز را که در بهار کوتاه 
آزادی تریبونی شده بودند برای مردم ساالری و آزادی قلم، می بندند 

روزنامه کيهان می روند و شمار چندی از خبرنگاران  و آن گاه به سراغ
و همه ی دست به قلم های کيهان را از کار بر کنار می نمایند تا 
مخالفان جائی و امکانی برای بازتاب نظرات خود نداشته باشند و 

هم زمان با . دیدگاه های پيش رو در جامعه بازتابی نداشته باشد
لنی سازمان های سياسی به اجرا بستن روزنامه ها، اشغال مراکز ع

در می آید و به فعاليت آشکار شمار زیادی از سازمان های سياسی، 
از جمله جبهه ی نوبنياد دموکراتيک ملی، و دو سازمان مهم چریک 
های فدائی خلق و جنبش ملی مجاهد پایان می دهند و سرکوب 

ب وماه تمام عيار مردم کردستان که بر اثر دگرگونی های جریان انقال
های پس از آن به آزادی نسبی دست یافته بودند در دستور کار قرار 

  .می گيرد
  

از شمار نماینده گان مجلس موسسان کاسته می شود و به جای 
برگزاری انتخاباتی آزاد و دموکراتيک برای گزینش سيصد تا پانصد 
نماینده  که در مجلس موسسان نماینده و بيان گر خواست های 

یان های درون جامعه باشند، شمار آنان به حدود هشتاد همه ی جر
نفر کاهش می یابد تا فقط چهره های سرشناس روحانی و جریان 
نوپای حزب اهللا به مجلس راه یابد و امکانی برای گزینش غير خودی 

نام مجلس موسسان را هم  به مجلس خبره . وجود نداشته باشد
و با این نيرنگ، مجلس گان بررسی قانون اساسی بر می گردانند 

موسسان مبدل می شود به یک مجلس کوچک آخوندی تا با اتکا به 
  .  آخوندی این مجلس کوچک، خود ببرند و خود بدوزند) بيشينه(اکثریت

بنا بر مصوبه ی شورای انقالب که برجسته ترین رکن قانون گذاری 
پس از انقالب است مجلس بررسی قانون اساسی می بایستی 

س قانون اساسی را که به توصيه مهدی بازرگان و زیر نظر پيش نوی
دکتر حسن ابراهيم حبيبی تهيه شده است در یک برهه زمان 
دوماهه  بررسی و از تصویب بگذرانند تا به همه پرسی گذاشته 

در پيش نویس قانون اساسی حبيبی چهار چوب یک نظام . شود
چوبی باشد و بورژوائی کم و بيش مندرج بود و می توانست چهار
اما برقراری !  زمينه ای برای برقراری یک دموکراسی نيم بند پارلمانی

یک نظم نيم بند پارلمانی بدون حق وتوی آخوندی با حداقلی از آزادی 
های اساسی و حقوق شهروندی هم نمی توانست باب ميل 
روحانيتی باشد که خيزهای نخست را برای خزیدن به قدرت و قبضه 

  . و برپائی دیکتاتور مالتاریائی برداشته است ی کامل قدرت
روحانيت پی رو خمينی که اکثریت مجلس بررسی قانون اساسی را 
در بر می گرفت به مصوبه ی شورای انقالب تن در نداد و در نتيجه 

ليبرال هوادار پيش نویس قانون اساسی و ) اقليت(بين کمينه
به نظام والیت آخوندی خواهان رسميت بخشيدن ) اکثریت(بيشينه

از . فقيه در متن قانون اساسی نخستين درگيری ها بروز می نماید
یک سوی ليبرال ها خواهان یک قانون اساسی بورژوائی هستند و در 
صدد بر می آیند تا درون مایه ی یک دموکراسی پارلمانی را در قالب 
جمهوری اسالمی از تصویب بگذرانند  و از سوئی دیگر آخوندهای پی 

خمينی بر آن اند تا با تصویب اصولی دایر بر درج آیات قرانی و  رو
روایات شيعی قانون اساسی را اسالمی نمایند و اقتدار والیت فقيه و 
تضمين رهبری مادم ال عمر خمينی و واگذاری اختيارات فراقانونی، از 
جمله  تصویب اصولی برای کنترل مستقيم قوه ی قضائيه کشور و 

يم قوه ی قانون گذاری و اجرائی،  و نيز تفویض کنترل غير مستق
سمت فرماندهی عالی نظامی، انتظامی و امنيتی به وی، با 
ساختن یک بت قانونی  نقش برتر روحانيت را در اداره ی آتيه  کشور 

  .           تثبيت نماید
لشکرکشی به کردستان در دستور کار قرار می گيرد و به بهانه ی 

قاسملو دبير کل حزب دموکرات کردستان  که از  این لشکرکشی دکتر
جانب مردم آذربایجان غربی برگزیده شده  تحت پی گرد قرار می 
گيرد و به عضویت وی در مجلس بررسی قانون اساسی  پایان داده 

مرگ زودرس سيد محمود طالقانی رئيس مجلس بررسی . می شود
اساسی  قانون اساسی که نظر مثبتی نسبت به پيش نویس قانون

دارد ميدان را برای تاخت و تاز محمدحسين  بهشتی باز می کند تا 
درسمت جانشينی حسين علی منتظری که پس از مرگ طالقانی با 
فرمان خمينی به سمت امام جمعه ی تهران و رئيس مجلس بررسی 
قانون اساسی گزین می شود؛ چهارچوب فسيلی یک نظام  فقاهتی 

  .   ی اسالمی پر کندـ اسالمی را در قالب جمهور
در شرایطی که جدول زمان بندی شده ی شورای انقالب برای 
بررسی قانون اساسی پيش نهادی به پایان خود نزدیک می شود و 
دولت بازرگان با تکيه بر پشتيبانی اکثریت اعضای شورای انقالب که 
موافق پيش نویس هستند بر آن است که مجلس بررسی قانون 

پيش نویس حبيبی را به همه پرسی بگذارد؛   اساسی را منحل و
جناح رقيب با اشغال سفارت آمریکا در سيزده ی آبان سال پنجاه و 
هشت، دست به کودتای متقابل می زند و با برکناری ليبرال ها از 
قدرت دولتی،  ميدان مانور روحانيت در مجلس بررسی قانون 

  . اساسی بازتر می شود



گيری کارمندان سفارت و دميدن در  با اشغال سفارت و گروگان
شعارهای ضد آمریکائی آن چه که در سایه قرار می گيرد مجلس 
بررسی قانون اساسی است و آشی که در این مجلس پخته می 

اگر چه در مجلس بررسی قانون اساسی بنی صدر و چند نفر . شود
دیگری که گرایش ليبرالی دارند به حضور خود ادامه می دهند و تالش 
دارند اصول نيمه دموکرتيکی  را در قانون اساسی مندرج نمایند و حتا 
آخوندی مثل هاشمی رفسنجانی هم، در هم صدائی با آنان  با درج 
اصولی در تحکيم والیت فقيه در قانوس اساسی روی موافقت نشان 
نمی دهد؛  اما تنها دو تن هستند که در برابر درج اصولی  به نام 

ذاری حقوق فراقانونی در چهارچوب قانون اساسی و والیت فقيه و واگ
یکی از این دو تن . تثبيت نقش برتر روحانيت ایستاده گی می نمایند

رحمت اله مقدم مراغه ای نماینده ی برگزیده ی مردم آذربایجان 
است که به شخص شریعت مداری و حزب خلق مسلمان تکيه دارد  

فذ اهل سنت و نماینده ی و دیگری مولوی عبدل ال عزیز روحانی متن
  ! استان سيستان و بلوچستان

با صدور حکم بازداشت رحمت اله مقدم  از جانب دادستانی انقالب 
مرکز، به اتهام واهی  وابسته گی به آمریکا و نگه داری  مشروبات 
الکلی در منزل شخصی، و گریختن وی از کشور و بستن روزنامه 

ظرهای مقدم و دیگر ليبرال ها را خلق مسلمان که دیدگاه ها و نکته ن
درج می نمود و انحالل حزب خلق مسلمان و اعدام رهبران آن،  و 
واداشتن مولوی عبدل غزیز به سکوت در فضای سياسی پس از 
اشغال سفارت سند اسارت تاریخی یک ملت به آسانی از تصویب 
مجلس خودساخته ی آخوندی می گذرد و بدون این که با واکنش 

آميزی بيش تری رو به رو شود به عنوان دست پخت خبره مخالفت 
  .گان انتشار می یابد تا به همه پرسی آری یا نه گذاشته  شود

اگر چه متن قانون اساسی در بردارنده ی دویست اصل به همه 
پرسی گذاشته شد اما اکثریت خاموش شهروندان نمی دانستند که 

های سياسی ریز و چه کاله گشادی به سر آن ها رفته و سازمان 
درشت هم ناتوان تر از آن، و بدون تعارف ناآگاه تر از آن،  که بتوانند 
مخالفت خود را بر روی مساله ی بسيار مهمی مثل قانون اساسی 
متمرکز و همه گانی  سازند و با نقد اصول مندرج در آن به بسيج 

انون مخالفان پرداخته با ارائه ی اصول متقابل و درخواست تهيه یک ق
  ! اساسی پيش رو از حقوق شهروندی دفاع کنند

تصویب یک متن ارتجاعی به عنوان قانون اساسی روحانيت تشنه ی 
قدرت را سيراب ننمود و پيش از مرگ خمينی زمزمه ی اختيارات 
مطلقه ی ولی فقيه باال گرفت تا پس از مرگ او با فراخوان مجلس 

لی فقيه را هم در قانون بازبينی قانون اساسی احتيارات مطلقه ی و
اساسی درج نمایند  و برای آخوندی مانند خامنه ای که نه پيشينيه 
خمينی را داشت و نه وجهه و اقتدار او را، اقتدار قانونی کسب کنند و 

  ! دیکتاتوری آخوندی در پرتو نام رهبر و ولی فقيه تداوم یابد
ری اینک که در پی سی سال اقتدار آخوندی کليت نظام جمهو

اسالمی به یک کلمه بند است و گویا با حذف همين یک کلمه بنای 
مير حسين . پوشالی آن در هم می ریزد نباید فرصت را از دست داد

موسوی هم مانند خمينی که بر جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم و 
نه یک کلمه زیاد تاکيد می نماید به درستی آگاه است که حذف یک 

نی دارد زیرا کم ترین اصالحات جدی در پسوند چه ماليات سنگي
چهارچوب قانون اساسی این نظام حذف پسوند اسالمی از جمهوری 
است و با حذف واژه ی اسالمی از صورت مساله، فراتر از حذف پدیده 
ی والیت فقيه و اختيارات فوق قانونی رهبر،  زدودن همه ی حواشی 

و تثبيت جدائی و زوائد اسالمی و اسالم گرائی مطرح خواهد شد 
  ! دین از دولت

بی گمان نظام جمهوری اسالمی خود به صورت آن چنان خاک روبه 
ی بدبوئی درآمده که می بایستی به زباله دان تاریخ ریخته شود  و 
قانون اساسی و دیگر قوانين جاری نشئت گرفته از آن و فرهنگ 

نی اسالمی ـ آخوندی آن را هم باید  به هم راه آن به آشغال دا
و بی جهت نيست که رهبران اصالح طلب از کاستن یک واژه ! ریخت

و یا افزودن یک واژه وحشت دارند و از شعار توده ها و درخواست 
زیرا با حذف . مردم برای حذف پسوند اسالمی به وحشت می افتند

تبدیل می شود به » جمهوری اسالمی ایران«کلمه ی اسالمی، 
جمهوری ایران دست کم می بایستی  و درون مایه! »جمهوری ایران«

یک نطام بورژوائی نيمه دموکراتيک باشد بدون قوانين الهی، بدون 
و این چنين نظامی بدون ! والیت فقيه و بدون اختيارات خدائی رهبر

تاکيد بر جدائی دین از دولت،  و بدون حذف همه ی قوانينی که 
عرب بدوی  ریشه ی مذهبی دارند و از یک جامعه ی مادون تاریخی

  !به عاریت گرفته شده است نمی تواند دليل وجودی داشته باشد
اما در چهارچوب یک دگرگونی مسالمت آميز، حذف یک واژه بدون 
افزودن واژه و یا واژه گانی دیگر ناکافی است و نمی تواند در بردارنده 
ی کليت یک جامعه باشد و همه ی طبقات و الیه های اجتماع  و 

لی، دینی، قومی  و دگراندیش را نماینده گی کند و کمينه های م
چشم انداز روشنی از تکثرگرائی، دموکراسی و خودمدیری را تامين 

از این زاویه جدای از این که نظام آینده ی ایران یک نظام سرمایه . کند
داری باشد یا سوسياليست، یک دموکراسی تمام عيار باشد یا نيمه 

یرفت که ایران سرزمين بزرگی است با دموکراتيک،  نخست باید پذ

رشد ناموزون و وابسته به رانت نفتی، و تمرکز یک جانبه ی قدرت 
اقتصادی و سياسی در هر نظامی که در این کشور فرمان روا باشد؛  
در کنار قدرت نظامی، انتظامی و پليسی، هم واره  زمينه ساز عروج 

مينه ی ضروری دیکتاتورها و تداوم سرکوب سياسی است و پيش ز
در ایجاد و تداوم نظمی مردم ساالر در این کشور ناموزون، جدای از 

و باال ) دموکراسی(ضرورت رشد و گسترش فرهنگ مردم ساالری 
بودن روحيه تحمل پذیری؛  تقسيم قدرت، و توازن نيرو در بعد 

اما از سوئی دیگرایران . سياسی، جغرافيائی و اقفصادی است
ليتی و در بر دارنده ی مليت فارس، آذری،کرد، سرزمينی است چند م

و در ابعادی کوچک تر، اقليت قومی آشوری و ! ترکمن، عرب، بلوچ
ارمنی که مسيحی هستند، و اقليت های مذهبی تسنن، کليمی، 
زرتشی، بهائی و یارسان، و اگر قرار است این مليت های چند گانه و 

فارس و شيعی مذهب این اقایت های مذهبی با هم دیگر و اکثریت 
در صلح و صفا باشند و پيوند برادری آنان قوام بيش تری پيدا کند می 
بایستی در چهار چوب یک نظام فدرال، سيستمی غير متمرکز  در دو 
بعد ملی و جغرافيائی جامعيت پيدا کند تا در پرتو آن، هم نواحی و 

بی  مناطق عقب مانده این امکان را پيدا کنند که با دخالت گری
واسطه در سرنوشت خود به جبران مافات بپردازند و هم ملت های 
تحت ستم دوگانه قادر باشند با مشارکت فعال خود در زدودن آثار 
ویران گری ستم دو گانه به شکوفائی فرهنگی و سياسی اقتصادی 

و در این صورت افزودن واژه یا پسوند فدرال به ! دست برسند
! مردم ایران که ضرورتی است انکارناپذیرجمهوری ایران و یا جمهوری 

و هم از این زاویه می توان ! می تواند در نظام آینده معنا داشته باشد
پافشاری امثال موسوی بر جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم و نه 

  !یک کلمه بيش را به تر درک نمود
  

   2009، بيست و نهم اکتبر  1388هفتم آبان ماه                   
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   !ساعت پخش تلويزيون برابری    
  
       

  
  
   

  
  
  
به ترتيب زير  "پيام افغان" برنامه تلويزيون برابری روی شبکه تلويزيون  

  . از ماهواره های هات برد و تله استار پنج پخش می شود
 
 :ات برد در ايران واروپا ماهواره ه 
جمعه ها هفت و نيم  تا هشت ونيم بعدازظهر به وقت ايران برابر با ساعت   

بازپخش آن؛ شنبه ها ساعت . پنج تا شش بعدازظهر  به وقت اروپای مرکزی 
ده ونيم تا يازده ونيم صبح به وقت ايران و ساعت هشت تا نه صبح شنبه به 

 .وقت اروپای غربی 
 

 :له استار پنج در آمريکا وکاناداماهواره ت
بازپخش آن؛ جمعه س و هشت تا نه صبح جمعه به وقت ونکوور و  لس آنجل 

 .                              ساعت يازده تا دوازده شب
     

  :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماهواره ای ، ميتوانيد از طريق 

  .ون برابری را مشاهده کنيد اينترنت نيز برنامه های تلويزي
  بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون پيام افغان  -1

                                                                
www.payameafghantv.com  

  
  ون برابری و نيز سايت راه کارگر به صورت آرشيو ، در سايت تلويزي  -2
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  اعالميه کميته مرکزی سازمان 
  

 حمله انتحاری در سيستان و بلوچستان ،
  !در خدمت حکومت و عليه جنبش مستقل مردم 

  
  

نبه   بح روز يکش هر     26ص اری در ش ه انتح ک حمل ر ي ر در اث مه
ل و پي ع در سيستان و بلوچستان و در نشست سران قباي شين واق

دند 42طوايف ،  ادی زخمی ش داد زي ته و تع ر کش ن .  نف ر اي در اث
ی        روی زمين ده ني ورعلی شوشتری جانشين فرمان انفجار سرتيب ن
ل و   سپاه به همراه چند فرمانده  ديگر سپاه ، تنی چند از سران قباي

ادی ردم ع ين برخی م ه جالل . کشته شدند طوايف و همچن ه گفت ب
سياح معاون امنيتی ــ  انتظامی استانداری سيستان و بلوچستان ،    
ان       ذيرايی ميهمان ل پ ور در مح ا حض اری ب ه انتح ن حمل ل  اي عام

" هم انديشی سران طوايف و معتمدين شهرستان سرباز  "همايش 
 . بمبی را که همراه داشته  منفجر کرده است

ر  ه رهب داهللا ک روه جن ن گ دالمالک ريگی است  مسئوليت اي آن عب
ه است    ز يک رشته       . عمليات انتحاری را پذيرفت بال ني روه  ق ن گ اي

عمليات نظامی انجام داده بود که از جمله انفجار در مسجد شيعيان  
 120نفر کشته و حدود   25در زاهدان در خرداد ماه امسال بود که 

ز  در آن زمان جمهوری اسالمی . زخمی به جا گذاشت ر از   15ني نف
 .  اعضای اين گروه را اعدام کرد

ترده     بش اعتراضی گس ان جن ژه در جري ه وي ه ب داران ک پاه پاس س
اتی روی داد ،بيش از      ای انتحاب ال کودت مردمی در کشور که به دنب
ی    ردم معرف يانه م رکوب وحش ری س راح و مج ر  ط ان ديگ ر زم ه

ه   شده است  با کمال وقاحت از اين حادثه بهره گرفت و مدعی شد ک
رای وحدت عشاير شيعه       حضور فرماندهان سپاه در اين همايش ب
انجی صلح     و سنی بوده  و مزورانه خواست با اين ادعا خود را مي

ون مسوليت امنيت      .  و آشتی  جا زند ه اکن در حاليکه طرح سپاه ک
ا    ه ب در اين منطقه حساس را به تنهايی  بر عهده گرفته اين است ک

ی    ايجاد و سازماند هی به اصطالح  بسيج عشايری ، نيروهای محل
را برای مقابله با  مخالفين سازمان دهد و با استفاده از تضاد قبايل 
وچ ، سالح     ردم بل ان م تگی مي کاف و دودس اد ش ف و ايج و طواي

ه و      . سرکوب خود را برنده تر سازد وه مجري د سران ق ارات تن اظه
ز جز صد     ه ني ن حادث ه و قضائيه پس از اي ر و مقنن ان بگي ور فرم

تار    ه فضای خشونت و کش ن زدن ب ازه و دام ای ت دام ه د و اع ببن
 . معنای ديگری ندارد

ا و        ر مليته ذهبی ب ی و م ه ستم مل بيشک رژيم جمهوری اسالمی ک
رده   صاحبان مذاهب ديگر را با خشونت و سرکوب همواره اعمال ک
 است ، خود مهمترين عامل رشد خشونت و پيدايی و رشد گروهای 

ر            ذهبی در براب ا م ی ي ادگرايی مل ر بني ه ب ا تکي ه ب ارتجاعی است ک
ه     ری طلبان ه و براب بش آزاديخواهان د و جن م ميکنن د عل حکومت ق

د ی افکنن ر م ه خط ران را ب ای اي ای . مليته ری گروهه کل گي ش
داهللا در سيستان و      روه جن تروريستی  نظير پژاک در کردستان و گ

م جمهوری اسالمی     بلوچستان بر بستر اين شرايط مس  ه رژي اعد ک
ن      . مسبب اصلی آن است ، انجام ميگيرد م اي م اسالمی و ه م رژي ه

ردم و         تقل م بش مس دن جن دان آم ه مي تی از ب ای تروريس گروهه
ه        ه در مقابل اعی ک روه های اجتم اهی و اراده آزاد گ سامان يابی آگ
ه خشونت      ا توسل ب با استبداد و فالکت پا ميگيرد وحشت دارند و ب

 . ترور  در مسيرپيشروی اين جنبش ها سنگ می اندازندو 
اقدام تروريستی گروه جنداهللا بويژه  در شرايطی که فضای سياسی 
ا      ارزه ب ردم در مب کوه م ر ش ارش پ عاع م ران تحت الش ه اي جامع
استبداد و نابرابری،ارکان جمهوری اسالمی و بويژه سيستم واليت 

ه    فقيه و  نهادهای سرکوب آن را به لرزه افکنده است جز يک هدي
ردن          ا مساعد ک رداری سپاه و ن رای بهره ب ا ب و دست آويز گرانبه
رای   شرايط برای ايجاد و گسترش  جنبش های مستقل مردم بلوچ ب
ی و    رشد مبارزات آنان برای دست يابی به حق تعيين سرنوشت مل

رای آزادی و     ران  ب ردم اي ومی م بش عم ای جن ه ه يم  پاي تحک
 . ديگری ندارد برابری معنای

ای   ت ه ين سرنوشت ملي اطع از حق تعي اع ق ا ضمن دف سازمان م
د و    وم ميکن داهللا را محک روه جن تی گ دام تروريس ران ، اق اکن اي س
ای      بش ه دن جن دان ران ت از مي ز در جه دامات را ج ن اق ه اي نتيج
مستقل مردم بلوچ و دادن بهانه سرکوب بيشتربه  نيروهای سپاه و 

ی نظامی در سيستان و بلوچستان و هر جای  تقويت حضور نهادها
  . ديگر نميداند

  
  )راه کارگر (کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران    
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 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 راديوبرابری 

www.radiobarabari.net 
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.net 

  
  تلويزيون برابری 

www.radiobarabari.net/tvbarabari.htm 

  
       66851310 – 40 – 49 تلفن

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

 ان ما درمواضع عمومی سازم : توجه
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

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

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . سازمان ما نيستند


