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   تیر، کابوس ده سالھ جمھوری اسالمی١٨
  آاللھ

 سالھ می شود کھ انبوه مردم ١٠ تیر سالروز حماسھ دانشجویان در حالی ١٨
خشمگین از ظلم و ستم حاکم، غریو تغییر سر می دھند و در مکان ھای 

ان می گوناگون بھ اشکال مختلف، صدای اعتراضاتشان تبدیل بھ آتشی سوز
 ھمیشھ جمھوری اسالمی سعی در خاموش نمودن این بار نیز ھمچون. گردد

  .فریاد حق طلبان دارد؛  زھی خیال باطل
توقیف شده بود و دانشجویانی کھ " سالم"آن روزھا روزنامھ دوم خردادی 

ھنوز تحقق شعار آزادی را در دوم خرداد و دولت خاتمی و مطبوعات وابستھ 
پاسخ نیروی انتظامی و اوباش . ردند عکس العمل نشان دادندبھ آن جستجو می ک

خوابگاه دانشجویان مورد یورش قرار . لباس شخصی، خشن و بیرحمانھ بود
 گرفت و نیرو ھای سرکوب در حالی کھ شعار یا زھرا سر داده بودند، 

  . دانشجویان را از اتاق ھای طبقھ باال بھ پایین پرتاب می کردند
 رده حقایق کنار زده شد، ھمگان بھ ماھیت واقعی دولتپس از آنکھ پ 

اصالحات پی بردند و این نکتھ بار دیگر بھ اثبات رسید کھ جناح ھای مختلف 
حاکمیت ھر گاه کھ کلیت نظام زیر سوال برود، متحدانھ ھر اعتراضی را 

حرکت دانشجویان و مردم ھمراھشان رادیکال تر شد و . سرکوب می نمایند
  .نیرویی استفاده نمود ھر راه و از ھر خاموش کردن خشم آنان برای رژیم
این بار اکثر مردم از .  سال حماسھ ای مشابھ شکل گرفتھ است١٠پس از  

اقشار گوناگون تحقق خواستھ ھایشان را در موج سبز و میر حسین موسوی 
جستجو می کردند ولی حمایت آشکار خامنھ ای از احمدی نژاد و انتصاب وی، 

بار دیگر نیروی ضد شورش، بسیج و . وجب عکس العمل شدید مردم گردیدم

کوی . لباس شخصی ھا بھ جان معترضین افتادند و کشتند و مجروح نمودند
 سال ١٠تنھا تفاوت جریانات اخیر با .  تیر را تجربھ نمود١٨دانشگاه بار دیگر 

 را گذشتھ این است کھ در این دوره جبھھ اصالحات بھ طور روشن خود
ھمدست سرکوبگران نشان نداده و در بیانیھ ھایش از مردم حمایت نموده است 
اما توصیھ ھای مکرر بھ سکوت، آرامش و تبعیت از قانون بار دیگر این توده 

  . خشمگین را نسبت بھ پوشالی بودن وعده ھای آنان آگاه ساختھ است

 اسالمی و  تیر عالوه بر آنکھ توسط عوامل جمھوری١٨جنبش دانشجویی  
حامیان دوم خردادی اش آشکارا سرکوب گردید، در صفوف دانشجویان، ستون 
پنجم ھایی چون انجمن اسالمی و دفتر تحکیم وحدت بھ مثابھ سوپاپ اطمینان 
عمل نموده و حرکت ھای خروشان دانشجویان را بھ کج راھھ ھای سازش 

سان ازآنکھ حرکتی از دیگر سو قطب امپریالیستی، ھرا. کارانھ سوق می دادند
  .مردمی منافعش را بھ خطر اندازد چشم خود را برجنایات شکل گرفتھ بستھ بود

 تیر، یکی ازمھمترین اشتباھات دانشجویان، بھ حاشیھ راندن ١٨ در جنبش 
ھمانطور کھ در جنبش . نیمی از نیروھای رادیکال  یعنی دختران دانشجو بود

ضور پر رنگ، باشکوه و تعیین کننده دانشجویی سالھای اخیر شاھد ھستیم، ح
دختران دانشجو بیش از پیش بھ چشم می خورد و در اعتراضات بی سابقھ 
اخیر، زنان بخش عظیمی از نیرو ھای شرکت کننده را تشکیل می دھند و این 
امر تأیید کننده این مدعا است کھ زنان بھ سبب ستم ھای چند گانھ ای کھ بر 

نده ترین جریانات را شکل دھند و ممانعت از حضور دوش دارند می توانند توف
آنان نھ تنھا آرمان جامعھ ای آزاد و برابر را زیر سؤال می برد بلکھ دست 

  .دشمن را در سرکوب جنبش باز می گذارد
. ھل و خرافھ یاری نمایدسال تجربیاتی داریم کھ می تواند ما را در راه دستیابی بھ جامعھ ای عاری از ستم، استثمار، ج١٠اکنون بھ اندازه 

اکنون مردم برای استیفای حقوق پایمال شده شان در طول سی سال تحمل ظلم و . اکنون مبارزان خیابانی برای موسوی بھ خیابان ھا نمی آیند
  .رنگ رو شده استدست تمامی آن جنایتکاران رنگا. ستم بھ دست رفسنجانی ھا، خاتمی ھا، احمدی نژادھا و موسوی ھا بھ خیابان ھا می آیند

 بھ پشتوانھ جوانان انقالبی و پیشرو در جنبش ھای اخیر کھ می توانند بھترین راھبران حرکت ھای مردمی آتی و تأمین کننده مخلص منافع 
 بدل  تیر را بار دیگر بھ کابوسی وحشت آفرین برای جمھوری اسالمی و ھم پیمانانش١٨جامعھ باشند، بھ اعتراضاتمان ادامھ می دھیم و 

  ■.خواھیم کرد
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  گی رھبر،درماند
   تزلزل موسوی

  ! و آگاھی مردم
  

طی این مدت چند نسل، . سی سال از حاکمیت این نظام می گذرد
طی این . قربانی یکی از مرتجع ترین نظام ھای حاکم در جھان  شدند

سی سال ھمھ ما در درون این نظام زندگی کردیم و دیدیم کھ چگونھ 
شاھد بودیم کھ چگونھ . فھ جای علم و آگاھی را گرفت جھل و خرا

در آن . دانشگاه این تریبون آگاھی را، محل ترویج خرافھ کردند
آپارتاید جنسی برقرار کردند و بھ پادگان نظامی و گورستان تبدیلش 

دیدیم کھ چگونھ برای حداقل خواستھ ھا شبانھ بھ محل خواب . کردند
را ربودند و استخوان ھایشان را خرد ما یورش آوردند و رفقایمان 

دیدیم کھ چگونھ دستھ دستھ ما را دستگیر کرده و بھ حبس و . کردند
   . شکنجھ کشیدند

این . انتخابات اخیر و پی آمدھایش تمامیت نظام را بحرانی کرد
انتخابات این خاصیت را ھم .  برای جبھھ مردم خیلی خوب است

در .  ماھیت این رژیم روشن کردرا نسبت بھ داشت کھ متوھم ترین ھا
. کل، این وقایع دست بھ دست ھم داد و جامعھ را بھ جلو حرکت داد

آگاھی و بیداری مردم رشدی کرد کھ شاید طی بیست سال در حالت 
  .  معمولی نمی کرد

تمام دستگاه ھای سرکوبگر برای مقابلھ با خشم و شورش بھترین 
نیروھای . ھ صحنھ آمدنددختران و پسران و سایر اقشار جامعھ ب

سرکوبگر در اوج ضعف ترس دست بھ قتل ، دستگیری و شکنجھ 
اما . مردم معترض زدند و در این میان نیز ضرباتی نوش جان کردند

زیرا ما سازمان یافتھ و نقشھ مند نبودیم ولی آن ھا ! نھ بھ اندازه کافی
  . بودند

بھ گونھ ای شبکھ دروغ پراکنی صدا و سیما تالش کرد حقایق را 
با نطق معروف خود از یکسو  جناح رقیب " رھبر. "دیگر جلوه دھد

 را نا امید کرد و از سوی دیگر، حکم ورشکستی کل سیستم را صادر
 موجود، بحران سیاسی عمیق دولت، پوسیدگی نظام اجتماعی. کرد

باختن ھمھ مشروعیتش، تشدید سرکوب و اختناق و دیکتاتوری لجام 
 این مسائل، عوامل مھم و تعیین کننده ای ھستند کھ گسیختھ؛ مجموعھ

  .موتور ادامھ مبارزات مردم در این دوران و آینده خواھد بود
آن بودند کینھ   مبارزات اخیر ما کھ زنان و جوانان در صف اول

اگر این . و تنفر بی پایان مردم را از این حکومت  بھ نمایش گذاشت
زمان یابی پیوند بخورد و بازتاب خشم و کین با آگاھی رادیکال و سا

  . منافع اکثریت باشد، وضعیت این سیستم تعیین خواھد شد
دانشجویان چپ، رادیکال و انقالبی در این میان نقش مھمی بھ 

ما باید وضعیت سیاسی کشور و پیچیده گی ھای آنرا . عھده دارند
یک مانع بزرگ در مقابل پای جنبش مردم . برای مردم روشن کنیم

کھ  - ن است کھ ھنوز عده زیادی از مردم بھ رھبران اصالح طلب ای
اصالح طلبان جا زده .  امید دارند-خودشان بخشی از ھمین دولت اند

تشکیل حزب جدید موسوی نشانھ . موسوی عقب نشستھ است. اند
گردن نھادن بھ این وضعیت است و می خواھد سیاست چھار سال قبل 

ی و یارانش را فقط برھنھ بودن موسو. کروبی را در پیش بگیرد
سرکوب دارودستھ رقیب نترسانده، بلکھ رادیکالیسم و سازش ناپذیری 

آنان مبارزات بھ حق مردم را . مردم ھم اینھا را نگران کرده است
می بینند چون تضاد " تند روی"و " زیاده روی"و " زیاده خواھی"

ل موسوی بھ قو. خودشان با حاکمیت یک تضاد آشتی ناپذیر نیست
تضاد : اما بھ آقای موسوی باید گفت کھ. است" یک دعوای خانوادگی"

حاکمیت با مردم و مردم با حاکمیت یک تضاد آشتی ناپذیر است و 
آنچھ ما تا کنون انجام داده ایم ھنوز یک ده ھزارم آنچھ باید انجام دھیم 

  . ھم نیست
از . ندمی کن" گلھ"این اصالح طلبان از یک طرف از جناح حاکم 

مواظب باش کھ اگر حق مرا : سوی دیگر بھ جناح حاکم می گویند
اینان حتا بھ قم رفتھ و در . خواھند کرد" ساختار شکني"ندھی مردم 

پس حجره ھای تاریک اندیشی قم در جستجوی راھی ھستند تا مردم 
را بھ خانھ ھایشان بفرستند و جمھوری اسالمی شان را کھ بر لبھ تیغ 

موسوی در زمانی کھ مردم آماده جانفشانی و . نجات دھندقرار گرفتھ 
گرفتن حق خود بودند با بیانیھ ھای پی در پی مردم را بھ آرامش در 

خواند و  امروز بعد " برادر"مقابل سرکوبگران دعوت کرد و آنان را 
دعوای ما یک " از گذشت  سھ ھفتھ کشتار زنان و جوانان می گوید، 

  ."اختالف خانوادگی است
اینان در پشت صحنھ، بھ قول خودشان . ما باید ھشیار باشیم

  !ھستند" زنگارزدایی"مشغول 
جنبش مقاومت مردم قدرت ھای سرمایھ داری جھانی را ھم با 

زیرا اوباما سیاست مذاکره مستقیم با . مشکالت روبرو کرده است
اما خیزش جسورانھ مردم این بازی . باالترین سطح حکومت را داشت

اوباما جرات ندارد آشکارا وارد مذاکره با دولتی . نھ را بھم زدرذیال
شود کھ مردم جھان بطور زنده جنایاتش را بر صفحات تلویزیون خود 

  .  دیدند
امروز کھ جامعھ ما در تکاپو برای جستن راھی برای نجات از 
دست نظام ظلم و ستم جمھوری اسالمی و ساختن جامعھ ای نوین 

 فعالین جنبش ھای اجتماعی اعم از  دانشجویان، است این وظیفھ ھمھ
روشنفکران، زنان، کارگران و ملل تحت ستم است کھ با  بردن 
آگاھی بھ میان ھمھ اقشار جامعھ بخصوص زحمتکشان شھر و 

نسل ما بر سر چھار راه .  روستا، بذرھای جامعھ آینده را بکارند
ھ عمل کند می جنبش دانشجویی ما اگر آگاھان. تاریخ ایستاده است

اکنون فرصتی . تواند تاثیری تعیین کننده بر آینده جامعھ داشتھ باشد
آینده ای نھ .  آینده را ترسیم کنیممختصاتتاریخی در مقابل ماست کھ 

برای یک قشر خاص کھ دوباره مھار قدرت سیاسی را در دست 
بگیرند و اکثر مردم را بھ بردگی جھل و زن ستیزی بگیرند و باالی 

ابری کھ از استخوان ھای ما ساختھ اند، سموم جھل و خرافات دینی من
پس درنگ . را بر سر مردم بپاشند و آنان را در خواب صد سالھ برند

اگر این ضرورت ھا را درک نکنیم نسل ما تباه می شود و . نباید کرد
ما راه سرخ را بعنوان . برای آینده نیز تباھی بر جا خواھیم گذاشت

در غیر اینصورت، در یک دور باطل . ت برگزیده ایممسیر تغییرا
از : خواھیم رسید" راھھای ملون جھل و تحمیق جامعھ"دوباره بھ 

  .١٣٥٧ھمان جنس سال 

  !انتخاب با ھمھ ماست
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  ! آقای موسوی

ما علیھ این قانون 
  !بپاخاستھ ایم

  
  مارال ھشیار 

آقای موسوی بیانیھ ای صادر کرده و ضمن شماتت برادرانھ  
 بھ قانون اساسی "باید"کودتاچیان، بھ ما مردم گفتھ است کھ 

 )١! ( احترام بگذاریم-این قانون" جسد"حتا بھ -جمھوری اسالمی 
این قانون  باید ما .  یک میلیارد بار خیر!خیر: در جواب باید گفت

  ! را بدور اندازیم و بھ اضطرار
 ھمھ زنان و مردان مبارزی کھ عرصھ را بر رژیم جمھوری
اسالمی تنگ کرده اند باید قانون اساسی این رژیم اسالمی را بخوانند 

بند بند آن را باید خواند و نقل . تا عزمشان در رد آن راسخ تر شود
کرد تا مردم بدانند چھ طرز تفکری ھیوالی جمھوری اسالمی را 

بر خالف موعظھ ھای موسوي، فجایع امروز جامعھ . تولید کرده است
  .   دول از این قانون بلکھ بدلیل اجرای آن استما نھ بخاطر ع

، در گام اول  اراده مردم را یقانون اساسی جمھوری اسالم
سرنگون کرده و اعالم می کند این دولت یک دولت الھی و ملھم از 

موجود نیست، پای " یهللا ا"اما از آنجا کھ . دستورات الھی است
قوانین جمھوری اسالمی یامبر مسلمانان را وسط کشیده و می گوید، پ

را " خدا" سال پیش آرای ١٤٠٠متکی بر آرا و احکام اوست کھ 
در قرآن ثبت و سنت ھایی از خود بر جای گذاشتھ ) خود را: بخوانید(

 قرن گذشتھ بر سر ١٤طی . اما ماجرا بھ اینجا ختم نمی شود.  است
و تفسیر درست از سنت اصیل یا ) ٢(اینکھ قرآن واقعی کدام است 

کدام است؛ قبایل مختلف اسالم یکدیگر " یناب محمد"بقول موسوی 
، برای حل این یقانون اساسی جمھوری اسالم. را تکھ پاره کرده اند

اما .  پیش را برسمیت می شناسد١٤٠٠معضل، تفسیر شیعھ از تاریخ 
از آن جا کھ تحمیل افکار . باز ھم ماجرا بھ اینجا ختم نمی شود

عھ مدرن امروزی کار حضرت فیل است، و  سال پیش بھ جام١٤٠٠
خدا و پیامبر اسالم ھم نیستند کھ در کتاب و سنت خود تجدید نظری 

را برای انجام " فقھای عادل"بکنند؛ جمھوری اسالمی عده ای بھ نام 
قانون اساسی جمھوری اسالمی بھ دلیل .  این کار تعیین کرده است

". فقھای عادل"تفسیر توسط . این تناقضات ذاتی باید مرتبا تفسیر شود
بنابراین، حرکت ذاتی و ناگزیر قانون اساسی جمھوری اسالمی بھ 

این قانون . سوی ھر چھ بنیادگراتر و استبدادی تر شدن بوده و ھست
 اصالح شده  ١٣٦٧اساسي، یک بار بھ دستور آیت هللا خمینی در سال 

  .و جنبھ ھای بنیادگرایی اسالمی و تحجر آن غلیظ تر گشت
 مقدمھ قانون اساسی تصریح می کند کھ جمھوری اسالمی 

شیوه "در بخش .  است" ھم کیش"یک عده حکومت ایدئولوژیک 
حکومت از دیدگاه اسالم، برخاستھ «:  می گوید" حکومت در اسالم

از موضع طبقاتی و سلطھ گری فردی یا گروھی نیست بلکھ تبلور 
بھ خود سازمان می آرمان سیاسی ملتی ھم کیش و ھم فکر است کھ 

دھد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را بھ سوی ھدف 
" ھم کیش و ھم فکر"منظور از » .بگشاید) حرکت بھ سوی هللا(نھایی 

روشن می کند و می " اصول کلي: فصل اول"را در اصل دوم از 
، اعتقاد )قرآن(گوید، جمھوری اسالمی بر مبنای حکومت خدا، وحی 

قشر کوچکی از روحانیت ( معصوم و اجتھاد فقھا ١٤م و  اما١٢بھ 
این نھ تنھا جمھوری نیست بلکھ استبداد یک . اداره خواھد شد) شیعھ

مقدمھ می . است" فقھای عادل"خاص بھ نام )  قشر- گروه (کاست 
گوید، تنھا افرادی می توانند در اداره حکومت شرکت کنند کھ افراد 

الم و مذھب شیعھ و مورد تائید این تفسیر خاص از اس" مکتبي"
بر مدار : "باشند و قوانینی کھ در کشور وضع می شود" فقھای عادل"

فقھای عادل ... نظارت "در نتیجھ ".  قرآن و سنت جریان می یابد
  ". امری محتوم و ضروری است

اداره می شود دارای " فقھای عادل"این حکومت هللا کھ توسط 
ناشی " الھي"ظایفش از ھمین اھداف نیروھای نظامی نیز ھست کھ و

در «: می گوید" ارتش مکتبي"مقدمھ در بخشی تحت عنوان . می شود
تشکیل و تجھیز نیروھای دفاعی کشور توجھ بر آن است کھ ایمان و 

بدین جھت ارتش جمھوری اسالمی و . مکتب، اساس و ضابطھ باشد
ی شوند و نھ سپاه پاسداران انقالب در انطباق با ھدف فوق شکل داده م

تنھا حفظ و حراست از مرزھا بلکھ بار رسالت مکتبی یعنی جھاد در 
راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جھان را نیز 

ھمین اصل، قوه محرکھ و بھانھ آن را برای » .عھده دار خواھند بود
جمھوری اسالمی فراھم می کند کھ جامعھ را بطور دائم در حالت 

ی نگاه دارد زیرا ایران را پایگاھی برای دامن زدن بھ جنگ ھای نظام
  .می داند) از نوع جنگ ھای صلیبی(مذھبی در جھان 

 جمھوری اسالمی ایران ھیچ نیست مگر حکومت بھ این ترتیب،
  !نظامی فقھای عادل

اما قانون اساسی جمھوری اسالمی در مورد مردم ھم حرف ھایی 
" یقضا در قانون اساس"ر بخشی تحت عنوان مقدمھ قانون اساسی د. دارد

انحرافات موضعی در درون امت "وظیفھ قوه قضایی را جلوگیری از 
وظیفھ تعیین انحراف و غیر انحراف ھم بر عھده . می داند" یاسالم

و مجازات ) انحراف از راه خدا(گناه . قضات مکتبی گذاشتھ می شود
ًاین دقیقا مشخصھ .  استگناه، شالوده روابط جمھوری اسالمی با مردم

فئودالی کلیسا در قرون وسطا در اروپاست کھ  بدست میلیون ھا حکومت 
 دھقان خشمگین درھم شکستھ شد و مردم غرب را از حکومت مذھبی

مردم ایران نیز صد سال پیش از این، در جریان انقالب . رھا کرد
 راه سقط  اما آن انقالب در نیمھ،مشروطھ در راھی مشابھ قدم گذاشتند

ھر چند، مردم آزادیخواه و مبارز رھبرانی چون شیخ فضل هللا . شد
نوری را کھ می خواست حکومتی شبیھ حکومت خمینی برقرار کند، بھ 
دار کشیدند و زیر بارش نرفتند؛ اما انقالب مشروطھ نتوانست تبدیل بھ 
یک انقالب دموکراتیک بورژوایی شود کھ ریشھ کن کردن فئودالیسم و 

در واقع  جمھوری . ایی دین از دولت جزو اصول اولیھ اش استجد
اسالمی کمابیش تحقق ھمان نوع جامعھ ایست کھ شیخ فضل هللا نوری و 

  .  دیگر مرتجعین زمان مشروطھ آرزویش را در دل داشتند
کھ بھ مردم " یحقوق"در قانون اساسی جمھوری اسالمي، تمام 

این حقوق : ت و سختی داردوعده داده می شود شرط ایدئولوژیک سف
بر حسب معیارھای قرآن میان مردم تقسیم می شود و عالوه بر داشتن 

)  سال پیش١٤٠٠یعنی معیارھای جامعھ برده دار (معیارھای قرآنی 
نیز نباید " یشیعھ جعفری اثنی عشر"در تضاد با باورھای ایدئولوژی 

اسالم "و قانون اساسی جمھوری اسالمي، بھ پیروی از قرآن . باشد
، زنان را شھروندان درجھ دوم محسوب می کند کھ باید "یناب محمد

از مردان تبعیت کنند و برای مھمترین لحظات زندگی خود امضای 
قانون، پیروان مذاھب دیگر را پست تر . پدر یا شوھر را داشتھ باشند

از پیروان شیعھ جعفری اثنی عشری محسوب کرده و آنان را از 
مثال، رئیس جمھور ھرگز نمی تواند . حروم می کندبسیاری حقوق م

، المذھب ھا در یدر جمھوری اسالم. زن یا از مذاھب دیگر باشد
بھ این ترتیب، با استقرار . صورت ابراز وجود شایستھ قتل اند

بھ جای ) یمذھب(جمھوری اسالمی بھ عنوان یک دولت تئوکراتیک 
یران تبدیل بھ یک ، نظام سیاسی اقتصادی حاکم در ایدولت سلطنت

طبقات سرمایھ دار و فئودال استثمارگر در یک سو و (نظام طبقاتی 
بھ . با تقسیمات کاستی شد) کارگران و دھقانان و غیره در سوی دیگر

، حکومتی است کھ نھ فقط متکی بر یعبارت دیگر، جمھوری اسالم
تقسیمات طبقاتی بلکھ ھمچنین متکی بر تقسیم بندی کاستی اھالی 

مانند مذھب ھندو کھ مردم را تقسیم بھ کاست ھای نجس و . (است
در واقع جمھوری اسالمي، ھمان نظام دوران .). غیر نجس می کند
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شاه را نگھ داشت و ویژگی ھای نظام ھای برده داری و سرواژ را 
بھ آن پیوند زد و معجون ) آنطور کھ در ادیان ابراھیمی بیان شده اند(

  .  نفر درست کرد میلیون٧٠خوفناکی برای 
 از فصل اول قانون اساسی می گوید حکومت اصال متعلق ٥اصل 

است، " غایب"است ولی چون )  شیعیان١٢امام " (ولی عصر"بھ 
قانون . خوب بھ این مسئلھ فکر کنید"! فقیھ"نیابت آن داده می شود بھ 

؛ یعنی یک شخصیت "امام زمان"اساسی جمھوری اسالمی از طرف 
و قبایل ( سال سن داشتھ باشد ١٣٠٠ن باید حدودا خیالی کھ اکنو

مختلف اسالمی در رد یا اثبات وجود وی جنگ ھای خونین با 
داده " فقیھ" میلیون مردم ایران را بھ ٧٠؛ حکومت )یکدیگر کرده اند

است و چھ " عصرولی " شیعیان، ١٢اوال، بر چھ مبنایی امام !! است
 فرضیھ یا ایمان یک فرقھ کسی این مقام را بھ او داده است؟ این

ثانیا، از کجا معلوم . مذھبی از ده ھا ھزار فرقھ مذھبی در جھان است
فقیھ عادل "کھ این فرد خیالی می خواستھ حکومت ایران را در اختیار 

بھ اسم خمینی یا خامنھ ای بگذارد؟  ایجاد چاه ھایی مانند " و با تقوا
کھ ھالھ نوری را در جمکران و ادعاھای احمدی نژاد مبنی بر این

اطراف سرش دیده است کامال با قانون اساسی جمھوری اسالمی 
مسئلھ اینجاست کھ اگر حرف ھای . خوانایی منطقی و انسجام دارد

نوشتھ شده در قانون اساسی یا ادعاھای امثال احمدی نژاد را افراد 
عادی کھ قدرت نظامی ندارند بزنند، حتما دستگیر شده و در 

 میلیون نفر را با این حرف ھا بھ ٧٠اما .  بستری می شوندتیمارستان
  . گروگان گرفتھ اند

این قانون اساسی «: مقدمھ قانون اساسی جمھوری اسالمی می گوید
، فرھنگی و ی، اجتماعیبھ عنوان بیانگر نھادھا و مناسبات سیاس

اقتصادی جامعھ باید راھگشای تحکیم پایھ ھای حکومت اسالمی و 
ه طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانھ ھای نظام طاغوتی ارائھ دھند
، ی، اقتصادیاین قانون بھ واقع بیانگر روابط سیاس! بلھ» .قبلی گردد

این روابط در تضاد آشتی . اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی است
، اجتماعی و فرھنگی اکثریت مردم ی، اقتصادیناپذیر با منافع سیاس

را از " طاغوت"تنھا نظام اقتصادي، اجتماعی  این نظام نھ . قرار دارد
بلکھ مختصات سیاسی و اجتماعی و فرھنگی جوامع قرون . بین نبرد

  .ی را بھ آن پیوند زد و آن را ستم گرانھ تر کردیوسطا
آقای موسوی در بیانیھ اش بازگشت بھ این قانون اساسی را طلب 

 از نظام ھمین نشانھ ماھیت موسوی است کھ واقعا بخشی. می کند
موسوی ھمراه با کروبی و رفسنجانی و . جمھوری اسالمی است

دیگر مانند عبدهللا نوری و موسوی خوئینی ھا در " اصالح طلبان"
 از سوی خمینی منتصب شدند کھ قانون اساسی مصوب ١٣٦٧سال 
بازنگری ایشان و اصالحاتی کھ بھ آن .  را بازنگری کنند١٣٥٨سال 

 جمھوری اسالمی را بنیادگرایانھ تر و وارد کردند قانون اساسی
  . ارتجاعی تر کرد

او در ! آقای موسوی خواھان بازگشت بھ اسالم ناب محمدی است
باید بھ اسالم باز گردیم، اسالم ناب «: بیانیھ اش تصریح می کند کھ
تابد و تا قیام قیامت برای معضالت جدید  محمدی کھ تحجر را بر نمي

 بازگشت بھ افکار و آئین ھا و » . داردھای بکر و نو بشریت پاسخ
!  سال پیش اگر تحجر نیست پس چیست؟١٤٠٠قراردادھای اجتماعی 

مردان را بر زنان «: زنان ایران قانونی را کھ می گوید! یآقای موسو
نی آنھا را با زدن و در صورت نافرما... تسلط و حق نگھبانی است 

نرا  بھ زبالھ دانی تاریخ نمی خواھند و می خواھند آ) ٣(».تنبیھ کنید
صدھا سال است کھ زبالھ دانی تاریخ منتظر این عمل . بیاندازند

 با الھام از این اسالم ناب محمدی است کھ در جمھوری .تاریخی است
طبق اسالم ناب . زنان را سنگسار می کنندطبق قانون اسالمی 

محمدی است کھ مردان می توانند بھ موازات افزودن بر احشام و 
آقای . امالک خود، زن بستانند و کنیزان خانگی شان را افزایش دھند

 سال پیش را ١٤٠٠ زندگی می کنی و الگوھای ٢١، در قرن یموسو
 آقای موسوی قانونی ! یتوصیھ می کنی و بعد می گویی متحجر نیست

کھ دست خشونت بی حد و حصر علیھ زن را باز گذاشتھ، آنان را 

کرده، روابط جنسی را بیمارگونھ کرده، فرودستان تاریخ و جامعھ 
 سالگی او ٩زن را از کودکی برده کرده و بھ پدرش حق داده کھ در 

را بعنوان کنیز جنسی بھ مرد دیگری بفروشد؛ باید در آتش خشم مردم 
، نظامی را یآقای موسو. بسوزد و چیزی از آن بر جای نماند

کھ در پایان قرن می نامی "  سال مبارزات ملت ایران٢٠٠دستاورد "
 قوانین قصاص دوران جاھلیت را برای ما بھ ارمغان آورد؛ ٢٠

قوانینی کھ در نھایت وسواس بیمارگونھ انواع و اقسام تحقیرھا و 
شکنجھ ھا را علیھ زنان روا داشت؛ ارزش زن را نصف مرد و گاه 

  ... نصف بیضھ مرد محاسبھ کرد؛ و 
" یا حسین، میرحسین"ید ای آنھایی کھ در مسجد قبا فریاد می زد

کمی تاریخ بخوانید و مانند آدم ھای ھیپنوتیزم شده فریاد ! بیدار شوید
آیا می فھمید دارید کسی را ندا می دھید کھ . حسین حسین سر ندھید

 سال پیش جان خود را در جنگ میان خانواده ھای اشراف ١٤٠٠
تاب عربستان بر سر زر و زور، از کف داد؟ سرتان را از داخل ک

ھای تخیلی کھ با پشتوانھ دالرھای نفتی فلھ ای چاپ و توزیع می شود 
بیرون آورید و از علم برای بررسی تاریخ مذاھب و جنگ ھای شیعھ 

   ■.و سنی و حکومت ھای تئوکراتیک استفاده کنید
  :توضیحات

  ١٣٨٨ تیر ١٠بیانیھ میرحسین موسوی مورخ  -١
اشت، آیھ ھای قرآن  را برای  از آنجایی کھ پیامبر اسالم سواد ند-٢

بعدھا در زمان خلیفھ . دیگران می گفت و آنان یادداشت برداری می کردند
. عثمان یادداشت ھای افراد مختلف گردآورده شده و قرآن کنونی تنظیم شد

در آن زمان کھ چاپ و کاغذ کپی نبود از این حرف ھا یک نسخھ یا حداکثر 
بنابراین دالئل .  این یادداشتھا گم شدبسیاری از. دو سھ نسخھ موجود بود

واقعی گوناگونی وجود داشت کھ قبایل مختلف اسالمی بھ نسخھ ھای قرآن 
  .یکدیگر اعتماد نکنند و بر سر آن بجنگند و خون ھم را بریزند

  ٢٤سوره نسا آیھ  -٣ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "مارکسیسم و علم"بھ نقل از مقالھ 
  ١٣٨٤ خرداد - ٣ بذر شمارهنشریھ 

ه جامعھ خرافات  زده ما عطش و نیاز بھ مشارکت گسترد
، بحث و جدال فکری در میان مردم بر سر اینکھ در زندگی یانتقاد

، در تاریخ و در علوم چھ چیزی حقیقی و غیر حقیقی یاجتماع
دانشگاه و . است؛ چھ چیزی صحیح و چھ چیزی غلط است؛ دارد

دانشجو باید در زمینھ براه افتادن چنین روندی در جامعھ نقش 
  . اساسی بر عھده بگیرند

دانشگاه نھ صحن : قام دانشجو تصور كرده اید كھآیا در م
اشاعھ دین بلکھ مرکز اشاعھ علم در میان مردم باشد؟ روزھای 
جمعھ بجای نماز جماعت، دانشگاه میھماندار مردم برای شنیدن 
سخنرانی ھای علمی باشد؟ دانشگاه تریبون طرح نظرات تازه 

فكری علمی و موجب ترغیب و تشویق فضای سالم جدل و جوشش 
  باشد؟

آیا تصورش را كرده اید كھ دست تمام مراجع دینی از تعیین 
دروس علمی دانشگاه ھا و مدارس كوتاه شود و در کشور ما، در 

، وضعیت قرون وسطایی اروپا كھ مراكز علمی زیر نفوذ ٢١قرن 
كلیسا و دستگاه روحانیت بود، حاكم نباشد؟  آیا پاك كردن این ننگ 

  یف دانش پژوھان نیست؟جزء اولیھ ترین وظا
آیا فكرش را كرده اید كھ بجای سرازیر شدن میلیاردھا تومان 
برای تعلیم طلبھ ھایی كھ با موعظات بی مایھ و عقب افتاده و 

، بیماری افسردگی و روحیھ تسلیم یخرافی مردم را دچار فقر فكر
می كنند جامعھ باید استادان و معلمانی را تعلیم دھد كھ در فراگیر 

ردن علم در میان عامھ، زبر دست باشند و كارشان تشریح ك
حركات طبیعی جھان ھستی و پیچیدگی ھای آن بھ زبان علمی قابل 
فھم برای عامھ باشند ؟ آیا این یكی از ابتدایی ترین پایھ ھای یك 

  جامعھ امروزی نیست ؟
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 !فراخوان اضطراری
  !فراخوان اضطراری

  !یفراخوان اضطرار
  
 
  

  
  

  ١٣٨٨ تیر ١٢  -نامھ ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر 
  

در مورد دستگیر شدگان خیزش مردم، خبرھای دھشتناكی از زندان 
ھای رسمی و بازداشتگاه ھای مخفی و موقتی در گوشھ و كنار می 

شرایط ایجاب می كند كھ یك جنبش ھمگانی برای افشای . رسد
 و آزادی فوری و بدون قید و شرط جنایاتی كھ در حال رخ دادن است

 خانواده ھای   در ایران،. ھمھ زندانیان سیاسی فراخوان داده شود
زندانیان سیاسی از قدیم و جدید می توانند محرك و ھستھ مركزی 

ولی در شرایط کنونی خارج از کشور می تواند و . چنین كاری شوند
ساالنھ یادبود حتی كارزار . باید نقش مھمی در این زمینھ بازی كند

  .بھ عرصھ ای برای این جنبش تبدیل شود   می تواند ٦٧كشتار 
خبرھایی كھ می رسد حاكی از شكنجھ ھای وحشیانھ و بھ قصد 
كشت بر جوانان دستگیر شده در تظاھرات ھا و ھمینطور قشرھای 

اعم از (عالوه بر این در مورد افراد شناختھ شده . دیگر است
فشار بھ قصد )  ستادھای موسوی و كروبیروزنامھ نگار یا فعاالن
مسألھ اصلی اینست كھ در مورد جوانان بی . اعتراف را جلو برده اند

نام و نشان، دارند بھ سبك آمریكای التین جلو می روند یعنی پدیده سر 
یكی از یک نگھبان ). دسپاراسیدوس(بھ نیست كردن و مفقود االثرھا 

رد كھ در بخش مخصوصی كھ اوین كھ سرباز وظیفھ است نقل می ک
متعلق بھ بسیج و اطالعات سپاه است و ھیچكس حق ورود بھ آنجا را 

 وحشتناك شكنجھ می كنند و از صدای فریاد، اعصاب ھمھ ما   ندارد
 جسد از كسانی ١٠و ھر صبح زود بھ طور متوسط . خرد شده است

نند كھ زیر شكنجھ كشتھ شده اند را با آمبوالنس از زندان خارج می ك
  .و بھ گورھای بی نام و نشان می برند

ھدف از دستگیری ھای گسترده و كتك زدن ھای عجیب و غریب 
در معابر و سپس در بازداشت موقت، انتشار این اخبار بھ قصد 

یعنی خیلی ھا را كھ خودم نمونھ . مرعوب كردن كل مردم بوده است
 یا سن، ھایش را دارم، حتی خارج از تظاھرات و فقط بر حسب تیپ

و شاید ھم فقط برای ترساندن عابرانی كھ صحنھ را می دیده اند، 
دستگیر كرده و بعد از ده ساعت كتك زدن و تحقیر و فحش، آزادشان 

این . اما فقط این روش نیست. كرده اند كھ بیایند بگویند چھ خبر است
 مبنای عكس ھایی كھ با دوربین تلھ از   بیشرف ھا دارند واقعا بر

نی كھ در درگیری ھای اصلی و حوالی مراكز بسیج و مقرھای جوانا
دولتی بوده اند و شعار داده اند، از بین دستگیر شدگان گزینش می 

در . كنند و قصدشان حذف فیزیكی نیروی ضربت خیزش مردم است
روزھای اخیر ربودن جوانانی كھ خانھ ھایشان در جریان شعار دھی 

كھ اینھا می    قبال ھم گفتھ شد  .یمشبانھ شناسایی شده را شاھد ھست
خواھند در یك فرجھ سھ ماھھ تا شروع سال تحصیلی كھ احتمال می 
دھند با دانش آموزان و معلمان و دانشجویان و استادان مسألھ داشتھ 

در . باشند، یك تصفیھ فیزیكی را در سطح چند صد نفر بھ پیش ببرند
ھم مجبور بھ تعطیلی عین حال، احتمال دارد با شروع سال تحصیلی 

یك آمار عجیب . شوند) یا تق و لق كردن آن(دو فاكتوی دانشگاه ھا 
 ھزار نفر واجد ٣٠٠از زبان وزیر علوم شنیده شد كھ امسال حدود 

اینھا ! شرایط شركت در كنكور نرفتند كارت ورود بھ جلسھ بگیرند
كی ھستند و چرا نرفتند كنكور بدھند؟ بھ نظر بخشی از زاویھ 

تراض بوده و بھ طور كلی دل و دماغ كنكور دادن را نداشتھ اع
در ھر صورت وزیر .  چند صد نفری ھم ممكنست فراری باشند  .اند

 ٤٠سھمیھ ”علوم یك مژده دیگر ھم بھ كنكوری ھا داد كھ امسال از 
 درصدش استفاده می شود بنابراین ٢٠رزمندگان، فقط “ !درصدی

 این حرف در حالی زده می شود !!شانس قبولی تان بیشتر شده است
كھ ظاھرا سالھاست بھ طور رسمی، رزمندگان یا بسیجی ھا سھمیھ 

در ھر صورت، علیرغم این حرف، فكر می كنم كھ پر كردن . ندارند
یك تدبیر ) حتی بھ صورت شبھ نظامی(دانشگاه ھا از افراد بسیج 

  .رژیم برای جلوگیری از شلوغی ھای سال تحصیلی جدید باشد
از نظر  روی مقولھ مفقوداالثرھا  زمست ھمھ رفقا در خارج ال

باید انتظار ادامھ این . تبلیغی برای یك كارزار ھمگانی فعالیت کنند
سیاست، درست مثل آمریكای التین، در مورد فعالین جنبش دانشجویی 

  .را داشتھ باشیم
یك . کودتاچیان االن حتی بھ خدمتگزاران رژیم ھم رحم نمی کنند

بود، برای اینكھ بدانید كودتاگران در چھ وضعی ھستند و از خبر 
یكی از اطالعاتی . زاویھ درگیری ھای درونی ھیئت حاكمھ مھم است

ھای گردن كلفت و قدیمی، كھ در رسانھ ملی برو و بیا دارد، ظاھرا 
یك نامھ اعتراضی بھ ضرغامی   از جناح رفسنجانی یا موسوی بوده، 

از وزارت اطالعات آمده اند و . ما نوشتھدر مورد سیاست صدا و سی
او را برده اند و چند ساعت كتك مفصلی بھ او زده اند و ولش كرده 

وقتی با خودشان اینکار را می کنند بدانید کھ با دانشجویان و   ! اند
  ■.جوانان مبارزی کھ علیھ شان بپاخاستھ اند، چھ می کنند

  

  وضعیت اضطراری است؛
  !وقت تلف نکنید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

µ  فراخوان "با توجھ بھ اھمیت انتشار گسترده
در " در مورد دستگیر شدگان خیزش مردم اضطراری

سطح بین المللی عده ای از رفقا در یک حرکت 
یسی، ھای انگل بھ زبانخودجوش این فراخوان را

وبالگ  کھ در ترجمھ کردند؛فرانسھ  ھلندی، آلمانی و
سپاس   با. دانشجویی بذر درج شده است نشریھ
  .از رفقای مترجم فراوان

www. bazr١٣٨٤.blogfa.com 
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  !بگذار برخیزد مردم بی لب خند

 !بگذار برخیزد
   

  
  
  
  
  
  
  

 ھمھ جا اولین چیزی کھ پرسش می شود :از من سؤال کرده بودی
اینست کھ بنظرتان چھ می شود؟ چقدر مردم دوام می آورند؟ پس 
طبقھ کارگر کجاست؟ چرا اقشار فقیر در صحنھ کمرنگ ھستند؟ آیا 

وج سبز مرزبندی کرد؟ اجازه بھم بده اونجور کھ ھنوز ھم باید با م
  .اوضاع رو می فھمم برات بگم

َبرنامھ ھای روزانھ مان اساسا، بر تجمع ھای روزانھ چیده می 
می خوام برم . تا وقتی توی خونھ نشستم دل تو دلم نیست. شود

چقدر از . چی میشھ. چھ کار کنم. فکر می کنم امروز کجا برم. بیرون
  .می زنم بیرون.  طاقتم نمی گیرهمردم میان؟

وقتی راه میری ھمھ بھ . این روزھا چھره ھمھ چیز تغییر کرده
از تیپ و قیافھ مردم می شھ فھمید کھ امروز می . ھم نگاه می کنن

آدم ھر لحظھ . شھر یک شکل دیگھ است. خوان برن تجمع یا نھ
یل این روزھا ترجیح می دم با وسا. انتظار یک اتفاق رو می کشھ

دیگھ . ھمھ جا صحبت از اتفاقات اخیره. نقلیھ عمومی تردد کنم
اما ھمھ تا سر . طرفداران احمدی نژاد جرأت نمی کنن حرف بزنن

خیلیھا شاکین از صدا و سیما . باز می شھ نظراتشونو می گن صحبت 
چرا انقدر مردم رو احمق فرض . کھ چرا انقدر وقیحانھ دروغ می گن

تو خیابونا کشتھ می شن اما اینا صبح تا شب جوونا دارن . می کنن
چرا جوونا . یک عده معتقدن کھ ھمینھ کھ ھست. فیلم پخش می کنن

زن جوانی امروز می گفت . اما تعداد این افراد زیاد نیست. کشتھ بشن
دیگھ . اگھ این خیزش بخوابھ این حکومت مثل طالبان میشھ

ف صاف توی صا. مجبورمون می کنن برقع و چادر سرمون کنیم
دیگھ وقاحتشون از حد بھ در . چشممون نگاه می کنن و دروغ می گن

بعضی از مردم عادی کھ زیاد ھم توی تجمع ھا نبوندن و فقط بھ . شده
وقتی کھ خیزش ھا کمی از   می کنن،   و اتفاقات نگاه  ظاھر اوضاع 

در مقابل بحث ھایی . شدتش کم شد گفتن دیگھ تمام شد و سرکوب شد
البتھ شاید . می گفتن نتیجھ نمی ده. اشون میشد پاسخی نداشتنکھ باھ

فقط بھ حریم کوچیک زندگی خودشون نگاه می کنن کھ دلشون نمی 
عده ای معتقدن کھ آخوندھا مکارن و . خواد ادامھ پیدا کنھ

سیاستمداریشونو تو مکتب انگلیس یاد گرفتن و عین اونا خوب می 
  . کنندونن کھ برای نگھ داشتن قدرت چھ 

اگھ اون موقع . میگن شاه خیلی با مردم مقابلھ نکرد و فرار کرد
 میلیون ٣٠حداقل "کشتھ شدن تا انقالب شد اما ایندفعھ  نفر "صد ھزار"

یک نفر گفت اگر ھم ادامھ پیدا نکنھ اینا انقدر از ". کشتھ میشن
روشنفکرا، دانشجوھا، فعالین سیاسی، مردم عادی و جوونا می کشن 

پس بھتره بجنگیم تا چیزی بھ دست بیاریم .  میلیون بشھ٣٠کھ ھمون 
و دلمون نسوزه کھ ھمھ چیز باز بھ دست اونا افتاد ومطمئنم کھ 

  .تالفات ھرگز بھ این اعداد نخواھد رسید
در روزی کھ تجمع مقابل مسجد قبا بود با اتوبوس بھ سمت اونجا 

 نفر ٧ودن  نفری کھ ب١٠سوار شدم، از   در قسمتی کھ . حرکت کردم
ھر چھ کھ بھ میدان محسنی می رسیدیم . داشتن می رفتن بھ مراسم

گاردی ھا، بسیجی ھا، توی قسمت عقب . حالت غیر عادی مشھود بود
بھ قول . ماشینھای ون، یک قفس ھایی گذاشتھ بودن و درشم باز بود

رفیقی می گفت می خوان زیاد زحمت ندن بھ خودشون و راحت تا 
زنی کھ معلوم بود کھ ساکن این منطقھ اس با . ن توگرفتن بچپونن او

زن سالمندی کھ عصا بھ دست داشت  تعجب گفت چرا اینقدر شلوغھ؟ 
برای چندمین باز با صدایی رسا از چند نفر در مورد ایستگاه حسینیھ 
ارشاد کھ محل برگزاری مراسم بود پرسید، زن سالمند گفت میدونید 

: زن سالمند جواب داد سید ندا کیھ؟ یکی پر! کھ امروز ھفتم ندا ست
ھمون دختری کھ جلوی چشم ھمھ غرق خون ! چطور نمی دونین؟

صدای رسای شعار دادن  بھ حسینیھ ارشاد کھ نزدیک می شدیم . شد
  ". مرگ بر دیکتاتور". تجمع کنندگان بھ گوش می رسید

مردم در دو سمت پیاده روھا حرکت می کردن و گاردی ھا ھم در 
. ابان و روی تمام پشت بامھای اطراف کیپ تا کیپ وایساده بودنکنار خی

راننده .  بود و ترافیک شدیدی بود  خیابان شریعتی ھم کیپ تا کیپ ماشین
ھا ھم در ھمبستگی با مردم دست روی بوق گذاشتھ بودن و نیروھای 
گاردی و بسیجی ھم حسابی کالفھ بودند و سعی می کردند کھ راه رو باز 

در البالی ماشینھا و در حالیکھ در . نی توجھم را جلب کردجوا. کنند
اطراف پر از نیرو بود دستھایش را بھ سمت باال حرکت می داد بھ معنی 

انقدر مصمم و جسورانھ این کار را می کرد . ھمراھی مردم و شعار دادن
امیدوارند کھ با  مستبدا و َواقعا این دیکتاتورھا  کھ فکر کردم یعنی 

  . برقدرت بمانند ن جوانانیسرکوب چنی
 باال، بھ بقیھ می گفتن کھ   مردمی کھ از سمت پایین داشتن میومدن

آروم و بدون دویدن بیاین بھ سمت باال چون دارن ھمینجوری کتک می 
صدای شعار ھا می شد فھمید کھ   از اوج گرفتن . زنن و میان اینطرف

  . ر می کنندارن کتک می خورن و برای مقابلھ فریادشونو بلند ت
وقتی کھ اتفاقات قبل از انتخابات تا کنون را بازنگری می کنم می بینم 

چھ رادیکا لیسمی در .  ھفتھ چھ تغییراتی صورت گرفتھ٣کھ در این 
انرژی و پتانسیل جوانھا کھ اکثریت جمعیت . مردم پدید آمد و رشد کرد

. کردرا تشکیل می دھند چون آتشفشانی کھ سالھا خاموش بود غلیان 
.  سال حاکمیت جمھوری اسالمی رای نداده٣٠مادرم در : رفیقی می گفت

اما امسال رای داد کھ چنین شد و حاال آنقدر مصمم ھر روز با من بھ 
گفت موسوی . خیابان میاید و شعار می ده کھ بھ زور می برمش خونھ

در روزھای اول . بھانھ شد برای آشکار شدن آتش زیر خاکستر
 ھم شعارھا و اعتراضات مردم ھمچنان رنگ و بوی سبز اعتراضات باز

تا قبل از انتخابات دعوا . اما حاال دیگھ تعداد سبز ھا ھم کم شده. می داد
اما حاال دیگھ ھمھ، ھمھ . بر سر دو کاندیدا بود و کری خوندن طرفدارا
می گن دیگھ بسھ ھر چی . جا خیلی راحت از بر اندازی صحبت می کنن

اگھ ساکت بشینیم ھر کاری بخوان باھامون می . ، بردنخوردن و کشتنو
چیزی کھ خیلی توی این اعتراضات مشھوده حضور خانوادگی . کنن

 افراد مسن با عصا،   .مردم و سنین و تیپ ھای مختلفھ و این خیلی مھمھ
اینھا . حضور وسیع و پر شور و شجاع جوونا، مادرھا با بچھ ھاشون

در جلوی مسجد قبا دوستی . م برای تغییرهھمھ نشانھ انگیزه باالی مرد
بابا این دخترا چکار می کنن تو این درگیریھا، ھمش اون جلو :"می گفت

راست گفتن کھ ! گفت آره. گفتم آخھ انگیزه ھاشون خیلی زیاده". ھستن
  .انقالب آینده ایران بھ دست زنھاست

بھ ھر حال این موضوع کامال مشخصھ کھ نگاه مردم بھ 
بھ جز اقلیت بسیار کمی .  مبارزات اخیر یھ جور نیستاتفاقات و

کھ در این رژیم منافع دارن و می خوان ھمھ چیز زود 
و تموم شھ، در بین مردم عادی با وجود نظرات   سرکوب 

مختلف بر سر ادامھ این خیزش یا سرکوب آن یک مسئلھ مشترکھ 
ھمانطور . ِبا این رژیم خیلی سختھ  و اونم اینھ کھ دیگھ ادامھ راه 

کھ در باال گفتم عده ای معتقدند کھ مردم مگھ چقدرن و چقدر می 
می تونم بگم کھ این . باالخره خستھ می شن  . تونن دوام بیارن

افراد کسانی ھستند کھ فقط بھ ظاھر قضایا نگاه می کنن و عمق 
عده ای دیگھ می گن مردم االن طاقت . و پشت پرده رو نمی بینن

دارن و براش آمادگی ندارن و این خیزش جز و توان انقالب رو ن
عده خیلی . کشتھ شدن و دستگیری برای مردم چیزی در بر نداره

. ھیچ راه دیگھ ای نیست. کمی میگن مردم فقط باید مسلح بشن
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 با شعار و سنگ   وقتی دشمن مردم با سالح میاد برای سرکوب،
ھ نھ اما بعضیھا جواب می دن ک. نمی شھ از خودمون دفاع کنیم

ھرج و . مردم نباید مسلح بشن وگرنھ دیگھ معلوم نیست چی بشھ
اگھ قرار باشھ ھر کس تو خیابون راه بیفتھ و یک . مرج میشھ

  اسلحھ دستش بگیره مگھ میشھ؟ 
. دیگھ نماد ھای سبز خیلی کم شده. دیگھ حرفی از موسوی نیست

وج اگر چھ ھنوز عده ای ھم در داخل و ھم در خارج خیلی بھ این م
 ھفتھ امید داشتن بھ ٣سبز دخیل بستن، اما مردم فھمیدن کھ بعد از 

اون نشستھ تو خونھ اش یا در حال . موسوی یک توھمھ و دیگر ھیچ
نامھ نوشتن بھ کسانی است کھ سی سالھ این وضع رو برای ما بوجود 

بھ قیمت  . اونم با چنگ و دندان. مردم دارن می جنگن. آوردن
ی یک بیانیھ میده کھ بوی گند سازشش ھمھ جا ھر از گاھ. جانشون

کم کم ھم در آینده می گھ کھ من از حقم می گذرم، مردم . رو بر داشتھ
دیگھ . اما مردم دیگھ خواستھ ھاشون فراتر رفتھ .شما ھم گذشت کنین

بھ مردم ثابت شده کھ واقعا با یک دیکتاتوری عریان و حکومت 
یلیھا میگی چرا ھنوز برای وقتی بھ خ. سراپا مرتجع روبرو ھستن

باید یک بھانھ داشتھ . موسوی شعار میدی؟ می گن دیگھ چاره نیست
رھبر دیگھ ای نیست، موسوی رو . پس اسم چھ کسی رو بیاریم. باشیم

  .  بیرون ریختن بھانھ ای باشھ، میگیم موسوی  قبول نداریم، اما برای
 یک مھمترین مسئلھ در حال حاضراین است کھ مردم نیاز بھ

این مسئلھ روشن می کنھ کھ . دارند رھبری برای ھدایت مبارزاتشان 
اونایی کھ مدعی مبارزه علیھ استبداد و دیکتاتوری و حکومت ضد 

از فعالین کارگری، . مردمی ھستن چھ وظیفھ سنگینی روی دوششونھ
دانشجویی، زنان، معلمان و ھمھ کسانی کھ خواھان انقالب و 

باید در جھت ھدایت مردم و جوانانی کھ توی این دگرگونی ھستن 
. مبارزات نشون دادن کھ چقدر با انگیزه و جسورن قدم بر دارن

مبارزات خودجوش مردم باید شکل آگاھانھ بگیره تا بتونھ بھ شکل 
اونایی کھ با کم شدن شدت اعتراضات زود . پیوستھ ادامھ پیدا کنھ

بھشون گفتھ بشھ کھ مبارزه پاسیو شدن و گفتن دیگھ سرکوب شد باید 
ھر جوری کھ شروع بشھ . ھمیشھ یکنواخت نیست. افت و خیز داره

مردم در طی . بھ ھمون صورت ادامھ پیدا نمی کنھ و تموم نمی شھ
در . یک مبارزه خیلی نظراتشون تغییر پیدا می کنھ و رشد می کنھ

باز مبارزات اخیر با وجود دستگیری ھای بیشمار و کشتار مردم، اما 
اونایی کھ موندن میشھ گفت کھ جزو رادیکالترین . ھم ادامھ پیدا کرد

افراد ھستن و باید تالش بشھ تا آگاھیشون باال بره و مبارزه شون بھ 
  . شکل سازمان یافتھ ادامھ پیدا کنھ

نسل سومی ھا و دومی ھا باید از تجارب نسل اول استفاده کنن تا 
باید بھ ھر شکلی کھ .  نکنن تکرار٥٧اشتباھات اونا رو در سال 

ممکن ھست در جھت ھدایت مبارزات و آگاه کردن افکار مردم 
از بردن شعار و پالکارد کھ جزو ابتدایی ترن کارھاست . استفاده کرد

باید بتوان ھستھ ھای محکم انقالبی از . تا بحث ھای آگاه گرانھ
م در نبردند ِرادیکالترین نیروھا، از جوانانی کھ شبانھ با نیروھای رژی

تا کسانی کھ در مبارزات بھ شکل منسجم و مداوم و رادیکال شرکت 
می کنند تشکیل داد و برنامھ ھای انقالبی و مبارزاتی برای مقابلھ با 

  . نیروھای رژیم و ھدایت مردم در مبارزات ریخت
باید جزئیات این . اکثریت مردم از شکاف بین سران رژیم آگاھند

رھای خارجی و ضعیف شدن رژیم بھ دلیل این و نقش کشو  اتفاقات 
نکتھ ای کھ فکر می کنم خیلی . اختالفات رو برای مردم توضیح داد

مھمھ اینھ کھ اکثریت مردم در این دوره در مورد نقش کشورھای 
خارجی و بخصوص آمریکا خیلی آگاه بودن و می گفتن کھ آمریکا 

می در بیایم بیفتیم نباید از چالھ جمھوری اسال. راه نجات مردم نیست
می شیم مثل عراق و افغانستان وخوب این نشانھ آگاه . تو چاه اونا

  . شدن مردم و باال رفتن شعور سیاسیشونھ
باید از تضعیف نیروھای نظامی بھ دلیل اختالفات و دو دستگی 

وقتی رژیم برای سرکوب مردم . بین اونا رو برای مردم توضیح داد
 اعم از بسیج و سپاه و ارتش و گارد از تمام نیروھای نظامیش

استفاده می کنھ یعنی آنقدر مردم قوی ... رھبری و لباس شخصی و 
مردم باید . بودن کھ اونا مجبور شدن از ھمھ نیروھاشون استفاده کنن

از تضادی کھ بین سران رژیم بھ وجود اومده و تضادی کھ بین 
نباید . کنندخودشون و رژیم ھست بھ بھترین شکل ممکن استفاده 

اجازه بدن کھ جناحی از حکومت سوار بر موج مبارزات مردم بشن 
مھم ماھیت این رژیمھ کھ نباید حفظ . و بھ نفع خودشون استفاده کنن

ھر جناحی از حکومت کھ سر کار بیاد ماھیت اسالمی و . بشھ
  . ارتجاعی رژیم باقی می مونھ

ر دوره ھای  سال حاکمیت جمھوری اسالمی تمام جناحھا د٣٠در 
مردم بھ . مختلف بر سر کار اومدن و امتحان خودشون رو پس دادن

عوام فریب بودن و ستمگر و مستبد بودن رژیم دیگھ شکی ندارن و 
  . انتخابات بھانھ ای شد تا اقیانوس خشم مردم بھ حرکت در بیاد

 تیر سالگرد کشتاردانشجویان در رژیم اصالح طلب ١٨در آستانھ 
 سال و در ادامھ مبارزات مردم، اینبار نگذاریم کھ ١٠پس از   خاتمی 

بھ رادیکالترین شکل . مبارزات جوانان و دانشجویان خاموش گردد
 تیر را ١٨سالگرد شورش قھرمانانھ دانشجویان در  ممکن دھمین 

 و برخوردھای رژیم را برای مردم ٧٨ تیر ١٨وقایع   . برگزار کنیم
بدانند کھ حامی موسوی در انتخابات باز گو و افشاگری کنیم تا ھمگان 

 .امسال خودش کھ بود و چھ عقبھ ای داشت
  !یروزی پدیبھ ام

 !یی ، نبرد تا رھامی نھ سازش ، نھ تسل
   تیر١٨پنج روز مانده بھ دھمین سالگرد : تاریخ

  
 
  

  :١٢ادامھ از صفحھ 
را کمونیست می دانند ھمھ  خطر دوم اینكھ در بین کسانی کھ خود   

ژوا دمكراسی قرار گیرد؛ و کسی صحبت از   الشعاع بورچیز تحت 
در صورتی کھ فضا برای اینکار . کمونیسم و مختصات جامعھ آینده نکند

مساعد است و نیازش بشدت حس می شود بشرطی کھ بھ شیوه زنده و 
با (َخالق اینکار صورت گیرد و کمونیستھا واقعا حرفی علمی و جدی 

برای گفتن ) ثبت و منفی شان در قرن بیستمتوجھ بھ جمعبندی از تجارب م
 االن در سطح وسیع می توان در مورد اینکھ   .در این زمینھ داشتھ باشند

جالب است کھ برخی نطفھ ھا . جامعھ آینده چی باید باشد با مردم حرف زد
در . جامعھ آینده و قوانینش ھمین االن دارد در خیابانھا نوشتھ می شود

 توی خیابان بین یك زن و شوھر كھ رھگذر بودند  خرداد٣٠درگیری ھای 
زن متوجھ شده بود . و ناغافل وسط میدان سر در آورده بودند دعوا شد

مرد نمی خواست و شروع . جریان چیھ و می خواست در كنار مردم باشد
در وسط گاز اشك آور و سركوب مردم دور آنھا . کرد بھ كتك زدن زن

و شروع كردند بھ بحث با مرد كھ حق جمع شدند و زن را نجات دادند 
شوھره قلدری كرد كھ زن خودم است بشما چھ؟ مردم . ندارد زن را بزند

زن آزاد است و . غلط می کنی دست بلند میكنی. گفتند زنت ھست كھ باشد
از ... و . یا رفتارت را مثل آدم كن یا طالقش را می گیره. ملك تو نیست

منظورم از دامن زدن بھ بحث در . بینھاین جور چیزھا ھم آدم زیاد می 
  .مورد جامعھ آینده این چیزاست

. و سرانجام اینکھ خیلی ھا میگن حیف كھ رھبری درست نداریم
تقریبا ھر جایی کھ عده ای . َاین موضوع كسانی را واقعا فلج می كند

جمع می شوند و سر فعالیتھا حرف می زنند مسألھ رھبری طرح می 
رھبران خودخوانده کاریکاتوریزه شده  رھبری، منظورشان از . شود

بھ . نیاز بھ رھبران واقعی است. در ماھواره ھای تلویزیونی نیست
جرأت می توانم بگویم کھ کل آینده این خیزش در گرو این است کھ 
خط و سیاست و برنامھ روشن و صحیحی با بخشھای پیشرو جامعھ 

نھا در این پروسھ است ت. پیوند بخورد و در میان مردم فراگیر شود
 ■ .کھ رھبران واقعی ھم شکل می گیرند
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  فعالین بذر از خیابان ھای ایران می گویند
  

  !گپ ھای مردم در خیابان
  ١٣٨٨ تیر ٩ –گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر 

 روزه شورای نگھبان برای ٥خبر پیچیده بود كھ امروز چون مھلت   
فكر .  رسد در شھر خبرھایی خواھد بودبررسی انتخابات بسر می

  .كردم امروز را نمی شود از كف داد
اما مردم بھ خیابان آمده . تھران پر از نیروھای نظامی امنیتی بود

بودند و بصورت فشرده در چھار راھھا، پیاده رو ھا و پارك ھا 
می گفتند قرار است از راه آھن تا تجریش راھپیمایی . حضور داشتند

بھ دلیل تعداد فوق العاده زیاد . ا بنظر نامحتمل می آمدام. باشد
آنھا عالوه بر اینكھ تمام میدان ھا و چھار راھھا را . نیروھای سركوب

اشغال كرده بودند، در وسط خیابان طوالنی ولیعصر نیز بھ صف 
  . ایستاده بودند

) یعنی جاسوس ھا و خبرچین ھا(مردم خودی را از غیرخودی 
آنھا خبر سوزانده شدن .  و با ھم گفتگو می كردندتشخیص می دادند

بیلبوردھایی با تصویر خامنھ ای كھ جدیدا نصب شده و چنگ و دندان 
نشان می دھد را بھ یكدیگر می دادند و راھھای مبارزه   برای مردم 

  .را بھ ھم می آموختند
باید اول الكل روش . این بیلبوردھا بطورمعمولی آتش نمی گیره«

  .»كبریت زدریخت بعد 
مادران در كنار دختران خود كھ زخمی و باتوم خورده بودند، با 

ما اون لباس شخصی ای كھ «. ھم تبادل تجربھ و نظر می كردند
بزودی حسابش را خواھیم . اینكارو با دخترم كرد شناسایی كردیم

  . »ھمھ باید اینكارو بكنند. رسید
بر سر اسالم و . ندفرصت نسبتا زیادی بود کھ مردم با ھم صحبت کن

 سازش با امپریالیستھا   حكومت اسالمی و اینكھ اینھا كی بودند و چگونھ در
بر سر موسوی و اینكھ چرا او بخشی از ھمین نظام است و . بھ قدرت رسیدند

بر سر اینكھ ما جامعھ ای نوین می خواھیم كھ .  چھ اتفاقاتی افتاد٦٠در دھھ 
 و بدون ترس كنار یكدیگر بنشینند و با مردم مثل امروز با صفا و مھربانی

اینكھ ھمدیگر را نمی شناسند، اما می دانند از یك جنس ھستند، بھ راحتی 
بر سر اینكھ در محالت خود . دغدغھ ھای فكری خود را برای ھم بازگو كنند

" مرگ بر جمھوری اسالمی«، "مرگ بر دیكتاتور"حركتی دیگر را با شعار 
  .براه بیندازیم

كسی با . ھمھ جا بھ وسط می آمد" ندا آقا سلطانی"ر سر صحبت ب
ندا را در بھشت زھرا و بی سر و صدا بھ «اندوھی عمیق گفت كھ 

گستره ی خاوران . غصھ نخورید«: دیگری پاسخ داد » خاك سپرده اند
  .»ھمھ اینھا بھ ضد خودشان تبدیل خواھد شد. بیكران است

بود را برای دیگری ھر كسی ھر چیزی كھ می دانست یا شنیده 
  :بازگو می كرد

مگھ اون كیھ؟ پادشاه . معلومھ. میگن رفسنجانی در حال سازشھ«
  » .ھمین نظامھ

 یكروز میگھ. خاك بر سر موسوی ھم تكلیف مارو معلوم نمیكنھ«
  »بیاین یكروز میگھ نیان

تعیین . موسوی آدم ھمین نظامھ. توھم را دور اندازید«: جواب
یم بھ دست خودمان خواھد بود و نھ موسوی كھ در تكلیف ما با این رژ

ھیچ شرایطی یادش نمیره ما را محدود بھ قانون اساسی و خمینی و 
  ». بودنظام جنایتكاری كند كھ او پایھ گذارش

  .بحث بر سر ھمھ اینھا زیاد بود
ما باید محل را ترك . نمی دانم ھم اكنون در شھر چھ خبر است

طق شھر درگیری با نیروی سركوب اما در برخی منا. می كردیم
  ■.توسط جوانان زیاد بوده است

  

  پیاده رو
  گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر 

مردم انگار . میدان ونک مملو از نیروھای نظامی و لباس شخصی بود
اما کفش ھای . در حال معمول از خانھ بیرون زدند و راه خود را می روند

نزدیک ھم کھ می رسند بھ .  دیگری می گویدکتانی و پچ پچ ھای شان چیز
بھ ھم کھ می رسند؛ .  تا ھمراه ھم می شوند٣ تا ٢. یکدیگر لبخند می زنند

. باال چھ خبر است؟ و آن یکی اخبار پایین را بھ او می دھد: یکی می پرسد
بوق ممتد اتومبیل . روحیھ ھا عالی است و کسی از شکست حرف نمی زند

حضور بزرگترھا و جوانترھا در کنار . وجد می آوردھا تمام مردم را بھ 
. بسیاری خانوادگی آمده اند. از ھم درس می گیرند. ھم چشمگیر است

لباس شخصی . شکالت تعارف می کند!!! خانمی گوشھ خیابان بھ رھگذران
 نفرشان می خواھند برای کاری بھ ٢. ھا بھ مردم چپ چپ نگاه می کنند

دختری در حال رد . تنھا نرویدھیب می زند سمتی بروند فرمانده شان ن
خوبھ ما با یھ ال پیرن میایم ": شدن از مقابل آنھا با صدای بلند می گوید

مردم از تحریم صداو سیما و کاالھایی کھ در آن تبلیغ می شود . "بیرون
می . صحبت می کنند و یا راه پیمایی در بازار برای فلج کردن اقتصاد

این جمعیت .  اقتصادی کودتاچیان را نابود کنندخواھند اھرم ھای قدرت
خودانگیختھ چنین تصمیماتی می گیرند و در این خالء رسانھ ای، راھکار 

سرچھار راه ھا بھ اتومبیل ھا بگویید، صف . ھم بھ یکدیگر ارائھ می دھند
  ...اتوبوس، صف نان و

شاید عده ای راھپیمایی دیروز را جدی نگیرند اما مردم 
حث ھا و طرح ھایی را کھ با مشارکت و ھم فکری ھم خودجوش؛ ب

برق پیروزی را در چھره مردم می . مطرح کردند کھ بی نظیر بود
توانی ببینی بھ یکدیگر افتخار می کنند کھ پیاده رویشان اینقدر خواب 

   ■.کودتاچیان را برآشفتھ است
  

  پارک اللھ؛ جیغ، باتوم و خون
  ٢٠:٣٠ -  پارک اللھ -  تھران
  فعالین نشریھ دانشجویی بذر گزارش

بھ کلی از این ھمھ قصاوت  اعصابم . ھمین االن ازپارک برگشتم
. دیدن صحنھ ھا برایم مثل یھ کابوس بود. و بی رحمی بھ ھم ریختھ

خانوادھای بچھ ھای دستگیرشد و کشتھ  آخھ امروز قراربود کھ ھمھ 
 ٦ساعت ماھم با یکی ازدوستان از. شدگان درپارک اللھ جمع شوند

درتمام کوچھ . فضای پارک بشدت امنیتی است. در محل حاضرشدیم
در . ھای منتھی بھ پارک اللھ حضور نیروھای امنیتی مشھود است

 آذر ماشینھای با آرم گشت ارشاد بھ چشم می خورد کھ ١٦کوچھ 
 مردم کم کم ٧با نزدیک شدن بھ ساعت . درآنھا نیروھای زن نشتھ اند

 کھ ابتدا نیروی انتظامی شروع بھ تذکرمی کند دور ھم جمع می شوند
وسعی در متفرق کردن مردم دارد کھ با ایستادگی برخی از مردم 

دراین لحظھ بھ ناگاه ازتمام پارک نیروھای سپاه و . روبرو می شود
نیروھای موسوم بھ یاوران رھبری و نیروھای گارد ویژه با کمک 

 بھ سمت مردم و خانواده ھا نیروھای زن با استفاد ازباتوم و گازفلفل
حملھ ور شدند و اقدام بھ ضرب وشتم مردم کردند وتعدادی از زنان و 
جوانان را بعد از کتک زدن دستگیر کردند و با خود بھ سمت 

خونم از دیدن این . ماشینھایی کھ در کوچھ مصری بودند می برند
با تعدادی ازجوانان بھ سمت نیروی . ھمھ شقاوت بھ جوش آمده

نتظامی یورش می بریم کھ نیروی انتظامی از ترس خود، درخواست ا
نیروی کمکی می کند کھ خیلی سریع تعدادی نیروی لباس شخصی و 
نیروھای گارد با لباس سیاه کھ گفتھ می شود نیروی سپاه عاشورا 
ھستند؛ در محل حاضر می شوند و ما بھ خاطر تعداد کم مجبور بھ 
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 کھ چگونھ زن مسنی کھ می بینم. عقب نشینی می شویم
 دردست دارد با ضربھ باتوم روی زمین می افتد و چگونھ با  عصایی

ضربھ دیگر سرجوانی ازھم می شکافد و خونش چمنھای سبز پارک 
در دلم خشمی سوزان شعلھ می کشد و از اینکھ . را رنگین می کند

خوب دیگر جای : کاری ازدستم برنمی آید بھ خود نھیب می زنم
  ■. نیست مجبورم حرکت کنم و باید این گزارش را بنویسمایستادن

  

  درسھای بھارستان
  ١٣٨٨ تیر ٤ –گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر 

بھ نظرم تظاھرات دیروز بھارستان از این نظر اھمیت داشت كھ 
تعداد . روحیھ ھمدلی و پایداری را ھم بھ نمایش گذاشت و ھم باال برد

. زیاد بود) البتھ در پیاده روھا(جلس حركت مي كرد جمعیتی كھ بھ سمت م
در بین میانساالن، تعداد . تركیب عمدتا جوان بود ولی میانسال ھا ھم بودند

پلیس بعد از مدتھا بھ فیلمبرداری از افراد روي . زنان كامال بیشتر بود
ادامھ سركوب بھ كوچھ ھا . مركز ھجوم بھ مردم خود میدان بود. آورده بود

، بھ مردمی )در جنوب و غرب و شمال میدان(ابان ھای اطراف میدان و خی
شعار دادن ھا توسط گروه ھای سی . كھ عقب می نشستند گسترش یافت

با شعار . انجام می شد) و نھ در مركز ھجوم(چھل نفره در محیط اطراف 
چند ده متری جلو مي رفتند و بھ محض اینكھ روبروی خود نیروھای 

دیدند كھ پیاده یا با موتور قصد نزدیك شدن بھ آنان را سركوبگر را می 
دارند می دویدند و عقب نشینی می كردند و در كوچھ ھا و خیابان ھای 
دورتر متفرق می شدند و دوباره بھ ھمین شكل در گوشھ ای دیگر تجمع 
جدیدی بھ طور اتفاقی با تركیب متفاوتی از افراد تشكیل می شد و سعي می 

ھلیكوپترھا . ا كھ می شود بھ سمت مركز درگیری پیشروی كنندكردند تا آنج
از باال صحنھ كلی را زیر نظر داشتند و در واقع نقاط تجمع نیروھای 

با توجھ بھ . سركوب و تغییر در آرایش نیرو را از باال رھبری می كردند
این مسالھ، ایجاد چند مركز تجمع نسبتا دور از ھم، براي تقسیم نیروی 

مھمتر از آن، غافلگیر كردن سركوبگران، اھمیت زیادی پیدا كرده دشمن و 
سن این .  نیروی بسیج را از مناطق مختلف بھ تھران آورده بودند  .است

نیرو علیرغم تبلیغات زیادی كھ سال ھای اخیر در مورد گسترش نیروی 
اصل كاری ھا باالی چھل و پنجاه . بسیج مي كردند، باالی سی سال است

 خیلی جوان و البتھ بھ شدت ی ھایولي تك و توك چھره بسیج. دسال دارن
را در میانشان می بینی كھ دارند اولین ) و گاه رنگ پریده(ھراسان 

  . تعلیماتشان را در صحنھ جنگ واقعی می بینند
در تبلیغات رژیم، موضوع بھ خطر افتادن رفاه و زندگی 

این واقعیتی . شوداقتصادی مردم این روزھا زیاد بھ میان كشیده می 
مغازه ھای كوچك و متوسط دچار افت شده . است كھ بازار كساد است

خیلی ھا باید . است... منظورم مغازه دارھا و رستوران ھا و. اند
رژیم دارد روی این حساب می كند كھ . زودتر مغازه ھا را ببندند

نارضایی بخشی از خرده بورژوازی كاسب از ادامھ وضع بی ثبات 
در كوچھ و خیابان و تاكسی، آدم ھای حكومت این را . كش بیایدبھ كم

چھ فایده؟ این دعواھا چھ ربطی بھ مردم دارد؟ ھمھ : تبلیغ می كنند كھ
چیز خوابیده است؟ این كھ نشد كار؟ پادزھر این تبلیغات، ارائھ 
دورنمای سیاسی و اھداف باالتر سیاسی و اجتماعي در بین مردم 

حتی در ھمین حد (ه شدن فضای سیاسی جامعھ ولی رادیكالیز. است
واقعا دارد جلوی ) كنونی اش و در شرایط نبود یك قطب قوی انقالبی

یعنی حتی آن كاسبی كھ دارد ضرر . تاثیر این تبلیغات را می گیرد
می كند ھم انگشت اتھام را بر روی حكومت گرفتھ است و نھ 

  .“درگیری و بي ثباتی”
لیل بردن نیروی مردم با سركوب ممتد رژیم در پی فرسایش و تح

معموال در رسانھ ھا تاكید بر . دستگیری ھا را بیشتر كرده اند. است
. دستگیری اصالح طلبان و ملی مذھبی ھا و روزنامھ نگاران است

این دستگیری ھا یك كاركرد معین دارد ولی بھ نظرم مھمتر از اینھا، 
یری ھای خیابانی در طرح سركوب رژیم، دستگیری پیشگامان درگ

این دستگیری ھا تا بھ حال صدھا نفر را فقط در تھران شامل . است
. یك نكتھ دیگر ھدف قرار دادن زنان در تظاھرات ھاست. می شود

این واقعا یك سیاست آگاھانھ است . ھم بھ شكل ضرب و شتم و ھم قتل
  .چون اھمیت این نیرو را از مدت ھا پیش فھمیده اند

بھ نظرم شعار مرگ بر جمھوری اسالمی باید : یك مشاھده دیگر
اما نكتھ ای كھ مشاھده كردم . در ھمھ جا بھ طور ثابت تكرار شود

اینست كھ اكثر مردم حتي در حادترین لحظھ ھای درگیری دوست 
. دارند شعار مرگ بر دیكتاتور بدھند و نھ مرگ بر جمھوری اسالمی

 راحت تر و ملموس تر چرا؟ آیا از لحاظ ذھنی، برای توده ھای عام
است كھ افراد معین را آماج قرار دھند تا یك نظام را؟ آیا با مرگ بر 
دیكتاتور گفتن، مشخص تر می توانند خشم و نفرت خود را ابراز 
كنند؟ شاید راه فراگیر كردن مرگ بر جمھوری اسالمی این باشد كھ 

عار از ش. این شعار در ھر جایی و با ھر ابزاری، بھ چشم بیاید
سطح شھر گرفتھ تا كلیپ و پوستر و  نویسی ھای كوچك و بزرگ در

 ....■  
  

 باالخره چی میشھ؟
  !دغدغھ ھای فکری در نبردھای خیابانی

  ١٣٨٨ تیر ٤ -   نشریھ دانشجویی بذرنامھ ارسالی برای
   آیا این موج ادامھ خواھد یافت؟ - ١

بعد از سخنرانی خامنھ ای در نماز جمعھ، ھمھ مردم دچار 
. چھ می شود) پس از این سخنرانی(دلشوره شدند كھ چند روز آینده 

در آنشب ) منجملھ من(فكر می كنم در سرتاسر ایران میلیون ھا نفر 
گاھی در . چشم بر ھم نگذاشتند و داشتند بھ ھمین فكر می كردند

كوچھ ھا فریاد كسی را از دور دست می شنیدی كھ با لحنی پر از بیم 
در . »شنبھ بھ خیابانھا بیایید! مردم قربونتون برم«: و امید می گفت

  .َدنیای نت نیز این تقاضا مرتبا تكرار میشد
ندا (كشتھ شدن آن دختر نازنین . شنبھ را دیدیم چھ گذشت

و پخش آن از كانالھای ماھواره ای آتش بجان مردم زد و ) سلطانی
  . یكشنبھ نیز وضع بھ ھمین منوال گذشت

ھرچھ بیشتر ادامھ یابد برای مردم و . امھ یابدمن فقط امیدوارم اد
قطبی شدن جامعھ بصورت خودبخودی صورت . انقالب بھتر است

در جریان درگیریھای بعد از شنبھ حتا یكبار بحث رای من . می گیرد
الاقل در مناطقی كھ . چی شد و یا موضوع تقلب انتخابات طرح نشد

دم كھ این مناطق صحنھ َمن در آن شركت داشتم و بعدا شنیدم و خوان
  .ھای اصلی جنگ بوده است
خوبھ اما وقتی خودبخودی است مشكالت   قطبی شدن توی مردم 

َضمنا این مسألھ نیز ھست كھ . یعنی می تونھ بھ ھر جھتی بره  زیادی داره، 
حمام خون یا سازش ھای (بھر صورتی كھ این مسألھ خاتمھ پیدا کنھ 

اوضاعی مثل . اوضاع مثل قبل بشھدیگر ممكن نیست، ) و غیره  بزرگ 
سكوت و خفقان تكرار    مرداد و پشت بندش آنھمھ سال ھای ٢٨كودتای 

زودتر از آنچھ فكرش را بكنیم یكجور دیگھ و از یكجای دیگھ . نخواھد شد
  .و حتا بزرگتر از این شروع خواھد شد

آیا می توانند حمام خون براه . اما باید احتماالت را بررسی كنیم
دشمن ھر كاری می كند . بنظر نمیاد. دازند و مردم را خاموش كنندبین

چند شب پیش رادان فرمانده نیروھای . اوضاع برایشان بدتر میشھ
آمد در تلویزیون برای مردم خط و نشون ) اگر اشتباه نكنم(انتظامی 

. ھمان حرفھای خامنھ ای اما اینبار در ھیبت یك نظامی زد. كشید
ھركی بیاد تو خیابان )  خرداد٣١ روز یكشنبھ یعنی(گفت از فردا 

ھر «. آشكارا اعالم حكومت نظامی كرد. پدرشو در می آوریم
. اما كسی تره برایش خرد نكرد. »...تجمعی، ھر گرد ھمایی ای ووو

اینارو كھ رھبر دیروز گفت و . حرف جدید بزن«: ملت می گفتند
درستھ ھمھ چیز . ھیعنی روحیھ مردم االن این» .نتیجھ اش را ھم دید

در اینجا ھم » خیز و افت«اما قانون موج وار . االن در اوجھ
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بھ ھر دلیلی، سركوب خیلی شدید و یا ھر چی كھ (اما افت . موجوده
می خوام . بنظرم افت در یك موجی است كھ شروع شده) نمی دانم

  .بگم روندی شروع شده كھ بنظرم برگشت ناپذیره
 باال بخشی از ھیأت حاکمھ مشروعیت ھم در. بحران مشروعیت است

خود این مسألھ . را برده زیر سؤال و ھم در پایین مردم بطور خیلی گسترده
مربوط بھ یک . باعث یک زمینھ مادی برای ریشھ دار بودن این موج میشھ

ھمھ می گن کھ . نوع ادامھ یابی اش کھ ھی باال رفتھ. قشر خاص ھم نیست
یلی وقتھا چنین بحرانھایی را با سرکوب خ. فشرده یکچیز سی سالھ است

طوری کھ دیگر .  می خوابانند– مثل شیلی یا اندونزی –شدید و گسترده 
من فکر میکنم اما قدرت چنین سرکوبی وجود . کسی در صحنھ نیست

 چھ –یک محدودیت اینکھ حلقھ زنندگان دور کودتا . محدودیت دارند. ندارد
ھ تائید کردند و چھ کسانی کھ سکوت آنھایی کھ طراحش بودند چھ آنھا ک

 خود اینھا با درجھ پیشبرد این طرح اختالف –کردند در ھیأت حاکمھ 
االن از چنین . برای انجام اینکار باید پشتیبانی بین المللی داشتھ باشند. دارند

 داره و ھمین بخش   این کار برای شان عواقبی. موقعیتی برخوردار نیستند
ت چنین ریسک بین المللی را بکند و این بشھ زمینھ ھیأت حاکمھ حاضر نیس

  . ای برای بھ جریان افتادن طرحھای آمریکا
منتھا . احتماال درگیریھای مردم با رژیم خونین تر خواھد شد

سرعت درگیری ھا و برخوردھای مستقیم مردم با نیروھای سرکوب 
 تظاھرات ھای میلیونی پشت سر ھم. بھ فشردگی این یک ھفتھ نیست

وقایعی مثل . اما پراکنده تر و گسترده تر خواھد بود. نخواھد بود
اما اینکھ روبرو . اعتصابات می تونھ تأثیر ذھنی زیادی داشتھ باشد

  . بشیم با یک رکود بزرگ فکر نمی کنم اینطوری بشھ
َبنظرم کودتا گرھا یک فرجھ ی سھ ماھھ گذاشتھ اند اساسا برای 

اما شروع سال تحصیلی می تونھ . سرکوب جوانان بشکل ھای مختلف
  . معنایش اوج دوباره باشھ

َاالن ھم محتمل است کھ انتظار روزھایی را داشتھ باشیم کھ اصال 
 ١٧بعد از . زمان شاه ھم ھمینطور بود. تظاھرات برگزار نشھ

اما تبلیغات در بین .  آبان خیلی روزھا تظاھرات نبود١٣شھریور تا 
کھ ھمھ بفھمند کھ مبارزه با افت و خیز و مردم خیلی مھمھ بویژه این

    .موج وار جلو می رود
   آیا دو جناح با ھم سازش خواھند کرد؟-٢

. مثل دوره ھای قبل امکان سازش ھایی بین دو جناح ھست
جمھوری اسالمی در این زمینھ از سابقھ تاریخی مشخصی 

ای كھ یعنی برای دار و دستھ . اما این بار خیلی متفاوتھ. برخورداره
) و رفسنجانی(شاخص ترین ھاشون موسوی، كروبی و خاتمی ھستند 

اینھا گام بھ گام دارند بھ خود این . بنظر میاد راه برگشتی نگذاشتھ اند
. دستگیری تخم و تركھ ی رفسنجانی. (افراد نزدیك می شوند

  ...) ووو. دستگیری افراد ستاد موسوی
فشاری روی حرفشان، دستگیری یا ترور ھر یك از اینھا و یا پا

  ). این چیزیست كھ احتمالش ھست. (یعنی جنگ داخلی
َاما حتا در صورت بروز چنین جنگی، لزوما ھمھ چیز حول این 

َیعنی اینجوری كھ جامعھ الزاما . دو طرف جنگ جلو نخواھد رفت
تقسیم بشھ بھ حامیان دار و دستھ ی موسوی و بقیھ؛ و حامیان خامنھ 

موجود است؛ و " چیز دیگری"تانسیل برای این وسط بشدت پ. ای
حضور نیروھای آگاه در این اوضاع تعیین كننده است تا . درستھ

كھ بطور عینی حضور " چیز دیگر"زمینھ و امكان سر بلند كردن آن 
  . دارد، نیرومند تر شود

این موضوع كھ امروز دار و . یك بحثی را جایی خواندم یا شنیدم
ھند كاری كنند كھ آمریكا و نیروھای غربی دستھ ی خامنھ ای می خوا

تحت عنوان دفاع از مردم و حقوق بشر و این حرفا، وارد دخالت 
حملھ كنند یا این قبیل چیزا؛ و اینرا بعنوان تنھا راه . مستقیم شوند

فكر می كنند كھ بھ این ترتیب می توانند مردم را . نجات خود می بینند
" وحدت ملی"بھ صف كرده و تحت عنوان دخالت خارجی پشت خود 

  . ویران شده را بازسازی كنند و چندی دیگر بر قدرت باقی بمانند

 سال پیش كھ احمدی نژاد سر كار ٤چنین فكری را یادم ھست (
 طرح شده بود را محسن – كیھان –آمد و از جانب شریعتمداری 

  .)رضایی افشا كرده بود
    اوباما کدام سمت را گرفتھ است؟ -٣

در فاصلھ این چند روز بنظر میاد :  آمریكا  د برخورددر مور
با ). مردم محاسبات ھمھ را بھم ریختند. (سیاست شان چرخشی كرد

توجھ بھ خبر مھمی کھ این روزھا فاش شده کھ درجریان انتخابات، 
مالقات ھایی ھم  اوباما ترجیح می داده کھ احمدی نژاد انتخاب شود و 

ت اوباما در جریان سفر مصر صورت بین نمایندگان رھبری با دول
از روزھای اول بعد . این چرخش را می شود دید. گرفتھ است

ما در "می كرد و اینكھ " نمیدونم نمیدونم"انتخابات بگیر كھ اوباما 
تا بعدش كھ باز " َموقعیتی نیستیم كھ بدانیم واقعا انتخابات چی شده

 برخورد پلیس در صحنھ ھای"ھمین را گفت اما اینرا اضافھ كرد كھ 
" دلسوز"تا روز بعد كھ بیشتر ". ایران را با مردم دیدم و ناراحت شدم

 آمریكا با چھار صد و خرده ای رأی   تا روز بعد كھ كنگره. مردم شد
  .شد" حامی مردم) "در برابر یك رأی(

صدای "این تغییر لحن را در اینجا نیز مردم از طریق تلویزیون 
وره ھای قبل از انتخابات صدای آمریكا د. متوجھ شدند" آمریكا

كلی نسبت بھ ماھھای قبل برخوردش . داشت" مؤدبانھ"موضعی 
برخی می گفتند انگار از صدا و سیمای جمھوری . متفاوت بود

اما در . َمثال قبل ھا خیلی افشاگری می كرد. اسالمی یاد گرفتھ اند
رد، گوینده ایندوره اگر كسی ھم بھ آنھا زنگ میزد و افشاگری می ك

این البتھ موضع و نظر شماست؛ و این آقایی كھ : "ھر بار می گفت
َ حتا اگر صحبت بر سر احمدی –شما دارید سرش حرف می زنید 

حق آنھا برای .  حضور ندارند كھ جواب بدن–نژاد یا نزدیكان او بود 
شبیھ مجری مناظره ھای كاندیداھا در صدا !!!" (پاسخگویی محفوظھ

قدم بھ قدم و با بلند شدن مردم، لحن شان !!).  می زدندو سیما حرف
 حرف می - با افشاگری و غیره - حاال كمابیش مثل قبل ھا . تغییر كرد

  .یعنی موضع دولت آمریكا" صدای آمریكا"ھمھ می دانند كھ . زنند
آنھا حتا . این موضوع در ارتباط با بی بی سی فارسی ھم صادق بود

نھ فقط خنثی بلكھ . ر دوره ی انتخابات خنثی بودندبیشتر از صدای آمریكا د
  .اما بعد آنھا نیز چرخش كردند. كمابیش طرف احمدی نژاد بودند

حاال امپریالیستھا دارند حساب می كنند با این موضوع چطوری 
مشکل اصلی شان حضور مردم مبارز در . دست و پنجھ نرم كنند

  . صحنھ است
  ژاد ھستند؟  آیا زحمتکشان طرفدار احمدی ن-٤

 در جنوب ٤٠ بھ ٦٠   در آمارھا و نظر سنجی ھا آمده بود کھ آرا
 بھ ٣٠ بھ ٧٠ در محالت متوسط بھ باال   شھر بھ نفع احمدی نژاد بود و

بر ھمین مبنا ھم خیلی ھا می گویند کھ احمدی نژاد در بین . نفع موسوی
را مطلق ولی نمیشھ این. زحمتكشان پایھ دارد و موسوی در بین میانی ھا

منظورم از مطلق نگفتن اینست كھ در . گفت اما كمابیش اینطوری است
این شورشھا و خیزش ھای شبانھ و روزانھ من جوانانی را دیدم كھ 
مشخص بود از قشرھای زحمتكش ھستند و شاید اگر در شرایطی غیر از 
َاین شورش ھا آنھا را می دیدم، فكر می كردم احتماال طرفدار احمدی 

اینرا از مكان ھای جغرافیایی . اما كمابیش این واقعیت دارد.  ھستندنژادی
. ای كھ شورش ھا در آنجا صورت می گیرد نیز می توان مشاھده كرد

مناطق .  در خیزش بود– بغیر از مناطق جنوب شھر –دیروز تھران 
در دوره ی كارزار انتخاباتی و در . َفقیرنشین ھنوز اساسا ساكت ھستند

ھم بین موسوی چی ھا . ھای شبانھ نیز این مسالھ مشھود بودگشت و گذار
زحمتكش مشاھده می شد و ھم بین احمدی نژادی ھا، میانی و پولدار 

نكتھ این است کھ . َاما اساسا دو صف متفاوت بودند. مشاھده می شد
جوانان حامی احمدی نژاد ھم در صورتی كھ آن بخش سازماندھی شده و 

بسیاری از آنھا نھ بخاطر . د، بچھ ھای بدی نبودندتحریك شده نبوده باشن
سنت و مذھب و امام زمان بلكھ بخاطر فقر و بینوایی و این امید كھ از 
احمدی نژاد چیزی در زمینھ ی اقتصادی بھ آنھا می ماسد، حامی او 
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من . افشاگری او از رفسنجانی در مناظره چنین خاصیتی ھم داشت. بودند
جالب اینكھ برخی از اینھا را كھ می .  كردمبا برخی از آنھا صحبت

حاال "شناسم توی ھمین فاصلھ كوتاه ضد احمدی نژاد شده اند و می گن 
فھمیدیم چھ ھیوالیی است و حاضره بخاطر حفظ قدرت ھمھ ی مردم را 

  ". بكشد
چند روز . اما بھرحال زحمتكش ترین ھا فعال در میدان نیستند

گریز بھ خانھ ای رفتیم كھ پیش در جریان درگیری و جنگ و 
در فرصتی . صاحبخانھ اش مردی مسن و بازنشستھ فرھنگی بود

نگاه «: او جواب داد» بنظر شما چی میشھ؟«: كوتاه از او سؤال كردم
انگار از این جا . كن، ھر حركتی است از این منطقھ بھ باالست

شمال و جنوبی كھ مرزش خیابان آزادی . مرزی كشیده شده است
تا این مرز شكستھ نشھ و محدوده ھای پایین خیابان آزادی ھم . است

  .»درگیر نشوند، از انقالب خبری نیست
احمدی نژاد مدلش چاوز بوده است کھ در ونزوئال با ریختن پول 

 درصد را برای تثبیت ٥٠  نفت بین مردم توانست آرای باالی
 فقط .در ایران ھم او بنوعی اینکار را کرد. موقعیت خودش بیاره

ترکیبی از سنت گرایی، تحجر، . انگیزه ھای مادی ھم بود. وعده نبود
منافع کالن مادی، منافع کوچک مادی، روی حس تحقیر و عقده ھای 
پایینی ھا نسبت بھ باالیی ھا سرمایھ گذاری کردن، مانور روی 

یک پایھ گسترده برای احمدی نژاد ) و نھ عسگر اوالدی(رفسنجانی 
اما در صف بندی سیاسی کھ حول . خابات بوجود آوردبرای قبل از انت

 کوتاه مدت مادی   آن منافع. کودتا شکل گرفت چیزھایی تغییر کرده
کھ این بخش از مردم را بھ رأی دادن کشانده است آنقدر قوی نیست 

بین منافع کوچک و خرده ریز . کھ تبدیلش کند بھ دفاع فعال از کودتا
شتار و سرکوب ھم باعث فرو ریختن ک. با منافع کالن فرق می کند

بھ خیابان ریختن میلیونھا نفر اعتماد . ناآگاھی ھای این بخش می شھ
در طرف . را در بین رأی دھندگان بھ احمدی نژاد خدشھ دار می کند

البتھ فرو ریختن توھمات نسبت بھ . این روند را می بینیم  موسوی ھم 
  .  مظلوم واقع شده استموسوی کندتر جلو می رود زیرا از دید مردم

در تظاھرات طرفداران احمدی نژاد آدمھای مدرن با ماشین ھای شیک 
البتھ اغلب شان جز طبقھ حاکمھ ھستند کھ از قبل احمدی نژاد بھ . ھم بودند

یعنی کسانی کھ . اینھا ھم از احمدی نژاد دفاع کردند. نان و نوایی رسیده اند
 سرمایھ   ردند و بدل بھ بخشی ازدر سطح بستن قراردادھای بزرگ سود ب

حتی اگر ھم اندازه شان خیلی بزرگ نباشد اما از قبل دست . داران شده اند
َالبتھ واقعا در میان بخشی از .  فربھ شده اند  و دل بازی ھای احمدی نژاد

بھ خیابان " ھنرپیشھ"یعنی . ھواداران احمدی نژاد نیرنگ بازی بود
دو سھ تا زنان .  پایھ دارد  د در این طیفھا ھمفرستادند کھ بگویند احمدی نژا

اما روشن بود کھ . با عکس ھای احمدی نژاد. تقریبا بی حجاب را دیدم
بھ اینھا پول می دادند . اوباش و مزدور بودند و فحش ھای رکیک می دادند

یکی را دیدم کھ پولدار ھم بود ولی از زاویھ اسالم و خدا داشت . برای تبلیغ
بطور . اینھا جز نیروھای سرکوبش ھم ھستند. اد دفاع می کرداز احمدی نژ

کلی می توان گفت کھ منھای نیروھای امنیتی و نظامی، ھواداران احمدی 
اگر بخش . نژاد در موقعیت ضعیفتری قرار می گیرند تا ھواداران موسوی

زیادی از توده ھای تحتانی از زاویھ مادی پشت احمدی آمدند اما سربازان 
اما آن بخش عقب افتاده متحجر جامعھ حتی اگر جزو . ش نیستندجنگی ا

نیروھای سازماندھی شده بسیجی ھم نباشند اما حداقل در ابتدا فعالند و رو 
  . در روی مردم قرار دارند

 چھ تغییری در جو و ترکیب شرکت کنندگان در مبارزات -٥
  خیابانی صورت گرفتھ است؟ 

بین اینجور خیزشھای شھری واقعیت این است کھ نکات مشترکی 
فراگیر . جرقھ ای زده می شود. حالت موج انفجاری دارد. وجود دارد

بر اثر یکسری عوامل شکلش و ترکیب نیروھای درگیرش . می شود
 خرداد تأثیر دوگانھ بر این جنبش ٣٠مثال درگیریھای . تغییر می کند

ه یک جنبھ ی مثبتش این بود کھ رادیکالیز. عظیم گذاشتھ است
برای توده ھای پیشرو مطرح کرد و فرم  سؤاالت جدی را  . کرد

گاھی خودبخودی  . ھای جدیدی از مبارزه را جلوی رویشان قرار داد
اما . اینطور شد و گاھی از نیروھای آگاه و شعارھای آنھا تاثیر گرفتند

انتظار دارند . از سوی دیگر این مواقع کسانی یا قشرھایی می ترسند
. میگن امروز نریم خیابون. تردید می کنند. ینھ جلو برهجنبش بی ھز

. َ واقعا یک موج است کھ باال و پایین داره  . خرداد دیدم٣٠اینرا در 
فرصتی برای نیروھای انقالبی است کھ چیزی را تثبیت . بد ھم نیست

در تظاھرات میلیونی وقتی بحث سکوت مطرح شد با . و تحکیم کنند
حتا بسیاری از توده ھا . نمیشد شعار داد. محدودیت روبرو بودیم
وقتی .  خرداد اینھم شکست٣٠اما روز . مخالفت باھات میکردند

درگیریھا رادیکالتر و خونین تر می شود بیشتراین جوانان تحتانی 
ھستند کھ بھ صحنھ می آیند و در بین میانی ھا تزلزل بیشتر دیده می 

رند ولی وقتی اوضاع  وقتی سیاسی است میانی ھا اول فعالت  .شود
  .جنگی می شود تحتانی ھا بیشتر در صحنھ می مانند

اما ناآگاھی و بی اطالعی سیاسی در بین این قشر بیداد می 
.  شکل ھای رادیکال بطور خودبخودی آگاھی ببار نمی آورد  .کند

قطبی شدن خودبخودی ھم باز می تواند جھت غلط برود و مورد بھره 
  . گیردبرداری مرتجعین قرار ب

بسیاری از این جوانان فکر می کنند انگاری احمدی نژاد یك فرد 
درکی از . یكی بد است یكی خوب است. موسوی یك فرد است. است

ارتجاعی . اینکھ ھر دو اینھا نمایندگان یک طبقھ ارتجاعی اند ندارند
  . با راھكارھای مختلف

یكی دیگر اینكھ فکر می کنند موسوی قھرمان است و غسل   
اینرا باید گفت كھ مرتجعین ھم افراد مقاوم خودشان را . شھادت كرده

مگر زمان شاه فرمانده شاه موقع مردن نگفت زنده باد شاه . دارند
نیاز بھ . برای چی مردن مھم است. مرگ بر مردم؟ مردن مھم نیست

  . این است کھ این حرفھا زنده و قابل فھم برای مردم طرح شود
ارتقای آگاھی در مورد نقش ارگانھای یك مورد دیگر برای 

من جوانی . نا آگاھی در این زمینھ نیز بیداد می كند. مختلف سركوب
با . بارھا ھم باتوم خورده بود. را دیدم فعال در حركتھای شبانھ

اون یكی با این . حرارت میگفت نیروی انتظامی با بسیج فرق می كند
روشن كردن . ه و غیرهاون یكی خوبھ این یكی بد. یكی فرق می كند

اینكھ كاركرد این نیروھا چیست و ھر یك بازوی سركوب یك نظامند، 
منظورم پیش گذاشتن درك ماركسیستی از قوای سركوب . ضروریست

  .ھمین االن این مسئلھ موضوع بحث داغ میان مردم است. است
   چھ خطراتی خیزش را تھدید می کند؟ – ٦

گرایشات . ردم موجود استگرایشات بشدت متناقضی در میان م
مردم فعال امید و . بورژوا دمكراتیك در میان مردم بشدت قوی است

َاصال نمی دونند چیھ؛ و این تأثیراتش را . نجاتی در كمونیسم نمی بینند
البتھ . (حتی در بین كسانی كھ فكر می كنند كمونیست ھستند ھم میذاره

مکراتیک آغشتھ اغلب اینھا خودشان بشدت بھ گرایشات بورژوا د
اینھا را ھم باید قانع می کردی كھ جو گیر نشن و دستمال سبز ) ھستند

 برخی از ھمین ھا را باید قانع كنی كھ شبھا رو پشت .بدست نگیرند
حتی کسانی کھ اینگونھ  !نگن و شعارھای دیگری بدن" هللا اكبر"بام 

 کنند و فکر و عمل نمی کنند ھراس دارند کھ مستقیم از کمونیسم دفاع
برخی ھا کھ خیالشان را  . اعالمیھ ھای کمونیستی را پخش کنند

. راحت کردند و فقط می گویند ضد کودتا و تقلب انتخاباتی باشیم
 در   انگاری در دوران کودتای شیلی ھستند و می خواھند از آلنده

از شعار جمھوری فراتر  یا اینکھ حداکثر. مقابل پینوشھ دفاع می کنند
  .  چھ جمھوی با چھ مختصاتی معلوم نیست.نمی روند

یعنی فی الواقع . بزرگ سیاسی جنبش را تھدید می کند  َعمال دو خطر 
یکم موسوی و كروبی سوار این جنبش : دو خطر وجود دارد و قوی است

كھ شده اند ولی امور مقداری از دستشان در رفتھ و تالش می كنند . شوند
                                       .... مھارش كنند

  ٨ادامھ در صفحھ 


