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ی از نظام اسالمی نسل عاص،ی اسالم انقالب سبز،ی اسالماهي سیکودتا  

 
١٣٨٨ ري ت٣چهارشنبه                                                                                                                          آذر درخشان    

   
دهم،  حضور هزاران دختر و پسر جسور در نبردهای شبانه روزی هفته های اخير پس از اعالم نتايج تقلبی انتخابات رياست جمهوری

پيگيری و خشم اين جوانان در  . بود که سرمستی پيروزی را از سرشان پراند  آن چنان سيلی محکمی به گوش کودتاچيان سپاه پاسداران

را حفظ کنند " مصلحت نظام"چه کنند که هم . را نيز در مخمصه و دو راهی قرار داده است" انقالب سبز"مبارزات چند روزه رهبران 

هوری را آماج قرار داده است، ادامه يابد، نه از تاک  هم اين موج خشمگين را مهار کنند، زيرا اگر اين خشم و غيظ که کل نظام جم و

  !نشان ماند و نه از تاک نشان

احمدی نژاد، فقط به اين دليل نيست که بار ديگر نظام جمهوری اسالمی   -خشم و نفرت مردم از اعالم کودتای انتخاباتی خامنه ای 

سی ساله مردم عليه  نشان داد که آرا مردم برايش پشيزی ارزش ندارد بلکه تقلب و کودتای انتخاباتی چکاننده شعله های خشم و نفرت 

تنفر و بغض سی . گسل و شکاف درون نظام اسالمی هوايی را ايجاد کرد که آتش زير خاکستر شعله کشيد. شان بودتحقير و بی حقوقی 

جوانان به ستوه آمده از گشت های ارشادی که بر ! سال تحقير حجاب اجباری و قوانين و روابط اجتماعی زن ستيزانه زبانه کشيد

کنند، دانشجويان عاصی از سيستم سرکوبگرانه ای که دانشگاه را تبديل به پادگان و خصوصی ترين ابعاد زندگی آنان کنترل اعمال می 

مسجد کرده اند، روشنفکران و هنرمندانی که در فضای مسموم استبدادی سی سال گذشته موجوديت شان زير سئوال رفته، کارگران و 

بختی رسانده است، و برای درخواست پايه ای ترين زحمتکشان که طی سی سال گذشته دولت مستضعف پرور آنان را به فالکت و بد

حق خود يعنی داشتن تشکل شالق می خورند، و چند ميليون جوان که نظام جمهوری اسالمی آينده ای جز اعتياد و مواد مخدر و تن 

  .فروشی برای آنان در چنته ندارد، منفجر شدند و انفجارهای پی در پی شان در راه است

بار ديگر نشان داد که اين اين نظام چيزی نيست جز جمهوری چپاول، خرافات و تحجر، امسال  خرداد ٢٢خاباتی تقلب و کودتای انت 

  .استبداد مذهبی، سرکوب و کشتار، جمهوری طبقات استثمارگر و ستمگر از نوع اسالمی

رياست جمهوری  سه کانديد بازنده  بی دليل نيست که با گذشت چند روز از شروع اعتراضات، خواسته های مردم از درخواست های 

به عدم دمکراسی در ميان طبقه حاکمه ) حسين موسوی، مهدی کروبی، محسن رضايیمير(در واقع اين سه کانديد . رفتبسيار پيشی گ 

 نظامی که طی سه دهه حاکمانش. اما مردم به موجوديت ارتجاعی نظام جمهوری اسالمی معترضند. جمهوری اسالمی اعتراض دارند

از موسوی گرفته تا کروبی و رفسنجانی و خامنه ای و احمدی نژاد بر پايه سرکوب و استثمار اکثريت مردم اقتدار خود را حفظ کرده 

اين خشم و نفرت با انتخابات رياست جمهوری و بازنده شدن موسوی و کروبی شروع نشده است، هرچند که جناح بازنده ی . اند

  . ان آور خود را پهن کرده استانتخابات بر آن پرده سبز خفق

   دو نبرد از دو جنس متفاوت
  رای١٣٨٨درسال  دزديدند،مره انقالب مردم را ث١٣۵٧انقالب ح رقيب حاکمان نظام اسالمی که درجنا دو - ١

  .يکديگر را دزديدند      

اندرونی های  و پستوهای حوزه علميه قم و برای اولين بار دو جناح پر قدرت هيئت حاکمه جمهوری اسالمی نبرد خود را از حجره ها

اينان هرگز در سی سال گذشته بی گدار به آب نزده و دعواهای خانوادگی و باندی . ولی فقيه و آيات عظام به سطح جامعه کشانده اند

 و برای جنگ  "ال استشغسگ زرد، برادر"ی دانستند مردم می دانند چرا که م. خود را به اين عريانی به درون مردم نکشيده بودند

شد و فتاد آغازبه درون مردم از اواخر دهه ه  روند کشاندن دعواهای خانگی هيئت حاکمه اسالمی  .های درونی آنان ناخن می سابند



 عطش چپاول و غارت مردم،.  اشتباه نکنيم، دسته بندی ها و باندها ثابت نيست .به نقطه عطف بی سابقه خود رسيدهفته های اخيردر

   .عطش قدرت، و جو سرکوب و خشونت برای حفظ اقتدار، هر دم فرد و گروهی را از يک باند به باند ديگر اين حکومت منتقل می کند

امروز دو جناح از حاکمان اسالمی ايران، در يکسو احمدی نژاد و سپاه پاسداران با حمايت ولی فقيه و در سوی ديگر هاشمی 

تری پشت پرده در ائتالف با جناح اصالح طلب محمد خاتمی و حزبش، ميرحسين موسوی از جريان رفسنجانی همان عاليجناب خاکس

بقدر کافی رسوا و  سر کردگان هر دو جناح . اصولگرايان اصالح طلب شده و مهدی کروبی در مقابل يک ديگر صف آرايی کرده اند

آن را به خيابانها و صندوق های رای انتخاباتی  وند که خود نش منفور مردم هستند که با قامت منحوس خود بطور علنی وارد جنگ 

از احمدی نژاد گرفته که طی چهار . کشانده اند، اما از بخت بد چهره های وجيه المله شان هم کارنامه ای بهتر از متوليان خود ندارند

 و کشتار نخست وزيری مير حسين  وحشت  سال دوره٨سال رياست جمهوری تالش کرد در سرکوب زنان و جوانان گوی سبقت از 

   )١(. که طی دوران حکومتش به نخست وزيرکشتار ملقب شد موسوی بربايد؛ از کسی 

افشا  تا به حدی که در مناظره های تلويزيونی، کانديداهای جنايت و چپاول يکديگر را  بين جناح رفسنجانی و خامنه ای  تشديد جنگ 

. عوامل گوناگونی موجب اين شکاف و ترک شده اند. کل نظام جمهوری اسالمی استکنند بيان از يک شکاف و ترک جدی در 

حيطه در.  دانشجويان و جوانان، کارگران درسالهای اخير استمهمترين فاکتور در عرصه داخلی گسترش جنبش های اعتراضی زنان،

های اسالمی منطقه مسائل  جنبش ارتباط باش ايران درمسئله خاورميانه و نق. بين المللی جمهوری اسالمی با مسائل مهمی روبرو است

  .صف آرايی اين دو جناح کامال تحت تاثير اين دو فاکتور مهم است. مشاجره روابط خارجی ايران با جهان امپرياليستی استپر

ن مردم به خيابانها هر دو می خواهند با کشاند. در اين جنگ و خصومت هر دو جناح بطور جدی در مقابل هم صف آرايی کرده اند

احمدی نژاد با ژستی . هر دو می خواهند نارضايتی و خشم مردم را به نفع خود و عليه جناح رقيب به کار گيرند. نمايش قدرت دهند

ن پوپوليستی توده های تحتانی و فقير شهر و روستا را مخاطب قرار داده و موسوی با برنامه اسالمی معتدل اقشار ميانی، زنان و جوانا

  .را مخاطب خود قرار داده است

  پل بين مردم  به نقش نيروهای سياسی معينی که طی سی سال گذشته مرتبا در تالش ساختن  دراينجا ضروری است 

اغلب، از . و حاکمين جمهوری اسالمی بوده اند، اشاره کنيم، بويژه که آنان در انتخابات اخير برای اصالح طلبان سنگ تمام گذاشتند

اينان بازتاب منافع اليه هايی از طبقات ميانی مرفه هستند که در حسرت ادغام . وان طرفداران اصالحات از درون ياد می شودآنان بعن

. در نظام استثمار و ستم لحظه شماری می کنند، همواره حاضر به يراق هستند تا خوش خدمتی خود را به نظم موجود اثبات کنند

امکان "منظورشان از. از همين اشتياق و حسرتشان سرچشمه می گيرد" حات از درون نظاماصال"پيگيری شان در جستجوی امکان

را در خود ادغام می کند و از اين رهگذر بر کارآيی  اين است که نظام حاکم پتانسيل آن را دارد که اينان  " اصالحات از درون نظام

همی در کشاندن برخی جوانان و روشنفکران به پای صندوق های  طيف های رنگارنگ اين جريانات نه فقط نقش م)٢(.خود بيافزايد

در هفته های قبل از انتخابات . بلکه اين بار از شادی در پوست نمی گنجيدند و فرياد می زدند ديگر نيازی به انقالب نيست رای داشتند 

باری . ينکه از دماغ کسی خون بيايد در راه استچه نشسته ايد که اين انتخابات نشان می دهد که تغييرات جدی بدون ا شيپور می زدند 

" مردم"با  کنون طاقه های پارچه سبز بزازی ها را خالی کرده اند تا همبستگی شان با اين حال تا. غلط از آب در آمدباز هم حسابشان 

  . را به سبز آذين کنند شايد اين بار گره از حسرت شان باز شود

  ی من است، انقالبی که با دم کوتاه نيست اين شورش آغاز ضيافت انقالب- ٢

نبرد از جنسی کامال متفاوت که در کنار . باز گرديم به نبرد واقعی، نبردی که نيروی محرکه اش اشتياق به آينده نو و آزاد و برابر است

رگ بين المللی تا جهان غرب در سطح رسانه های بز. تشديد جنگ و خصومت در ميان هيئت حاکمه جمهوری اسالمی در جريان است

جريانات و نيروهای سياسی ليبرال و سازشکار وشخصيت های ريز و درشت آنان تالش دارند اين نبرد را در دنيای رسانه ای به زائده 

نبرد مردم با حاکمان اسالمی از زمان به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی و دزديدن ثمره . جنگ خانگی جمهوری اسالمی تبديل کنند

مبارزه مردم ايران برای کسب حقوق اوليه و پايه ای خود طی سی سال . نان توسط روحانيت به سرکردگی خمينی آغاز شدانقالب آ

 نسل جوانان برآمده ۶٠در دهه . گذشته با شدت و حدت متناوب جاری بوده و در دوره های مختلف شکل های متفاوتی بخود گرفته است



 با  ۶٠اين نبرد طی دهه . به پيش بردند س گرفتن ثمره انقالب ضد سلطنتی ضد امپرياليستی از انقالب نبرد خونينی را برای باز پ

  قضا سردمداران از.  به خاک و خون کشيده شد المیکشتار هزاران زن و مرد در ميدان های نبرد و يا در سياهچال های جمهوری اس

   )٣(.رخی حقوق ناچيز را به مردم می دهندوعده به های اصالح طلبی هستند که امروز اين کشتارها همين چهر

بی باکانه با اوباشان زره پوش و حزب الهی و نيروهای   که فضای اختناق را شکستند و  مهمترين نيروی اين نبرد، جوانانی هستند

. صطالح اصالح طلب است کودتاچيان متفاوت از جنس مخالفت و نارضايتی کانديداهای گروه با جنس نبرد اينان با. نظامی درافتاده اند

 پای صندوق های رای رفتند، با اميد به تغييرات  بی ترديد هزاران دختر و پسر جوانی که با موج سبز هواداری از ميرحسين موسوی

 از تبعيض جنسيتی در همه حيطه ها عليه زنان آنان که از همه قيد و بندهای شريعت بر دست و پای شان بيزارند، آنان که . جدی بود

و قوانين سرکوبگرانه در مورد پايه ای ترين حقوق خود " منکرات"عاصی شده اند، آنان که از درگيری روزمره با گشت های ارشادی 

يعنی حق پوشش، حق معاشرت با يکديگر، حق تجمع، آزادی بيان، آزادی فکر، حق اعتراض به ستوه آمده اند، راهی جز ساختن آينده 

  . ان و غارتگران حاکم ندارند  بر ويرانه های متحجر خود

مرزهای نظام حاکم فراتر می رود جريانات و نيروهای سياسی فرصت طلب در سطح داخلی و بين المللی  هرقدر مبارزات جاری از 

ين ا تالش می کنند با استفاده از امکانات تبليغاتی و برخوردار بودن از نفوذ در ساختارهای حکومتی غلظت اسالمی بيشتری را به 

شان در حال کمرنگ شدن است هراسان شده و شاهدان عينی و ذهنی " انقالب " رنگ سبز  هرجا احساس می کنند. جنبش تزريق کنند

اسالم در بنگاههای خبرپراکنی " دوز"آنان اين روزها بر  .  اسالم ناب محمدی است فرا می خوانند تا نشان دهند اين انقالب از نوع

 که به سختی فارسی حرف می زنند  ی که گاه به گاه صدای دختران و پسران جوانی را از اين راديوها می شنويمخود افزوده اند تا جاي

  . ..)راديو فردا ، صدای آمريکا و(» .ما نظام و حکومت خود را دوست داريم فقط به نتايج انتخابات اعتراض داريم«و می گويند 

در واقع آنان از مدتها پيش قصد داشتند . ولی فقيه دست به چنين تقلب آشکاری زد  -حمدی برای بسياری سئوال اين است که چرا جناح ا

جناح رقيب هم کسی جز رفسنجانی نيست که می خواست با کارت خاتمی و اصالح طلبان . جناح رقيب را کامال از صحنه حذف کنند

ره ولی فقيه و شورای نگهبان با کارت ميرحسين موسوی توافق  البته پس از مذاکرات طرفين، باالخ .وارد رقابت های انتخاباتی شود

 داليل کافی برای ۶٠درجه ذوب ميرحسين موسوی در واليت و هم چنين کارنامه سياه او در دوران نخست وزير اش در دهه . کردند

باتی خود وفاداری به ارکان نظام بی جهت نبود که ميرحسين موسوی در برنامه انتخا. وفاداری بی قيد و شرط او به نظام اسالمی است

 خامنه ای در مورد حذف ميرحسين موسوی -اما محاسبات باند احمدی نژاد. اسالمی، واليت فقيه و قانون اساسی را تاکيد چند باره کردد

ينکه گمان می ارزيابی آنان از وفاداری عميق موسوی به نظام جمهوری اسالمی و ا . از طريق کودتای انتخاباتی غلط از آب در آمد

بلکه ارزيابی شان از  .کردند او از ترس خدشه دار شدن استحکام جمهوری اسالمی اعتراضی به اين کودتا نخواهد کرد، غلط نبود

آنان تصور می کردند می توانند براحتی هر لحظه که اراده کنند، مردم را آشکارا و وقيحانه دست . جامعه در حال انفجار غلط بود

فجار مبارزات مردم، جناح ميرحسين موسوی را به مسيری ناخواسته سوق داد، آنان حساب کردند که هرچند اعتراضشان ان. بياندازند

به کودتا ممکنست چارچوبه های نظام را سست کند، اما اگر هم اعتراض نکنند انرژی عظيم توده های خشمگين بدون قيم و آقا باالسر 

بنابراين بازهم با اميد به حفظ نظام . مان جمهوری اسالمی را با ضربات کاری پائين می کشددر خيابان ها سرازير شده و حتما ساخت

   . را که از سوی مردم خشمگين آغاز شده به بادبان سبز خود بيندازند موجود وارد مقابله با باند کودتاچيان شدند و تصميم گرفتند توفانی

   طبقات حاکمه  وانقالب سبز بستری برای مخدوش کردن صفوف مردم
دو محور سياسی و ايدئولوژيک که قرار است مبارزات مردم را در چارچوب همين . چشم انداز انقالب سبز دو محور مختصات دارد

متوليان انقالب سبز با پشتوانه ساختارهای حکومتی که در دست دارند و به ياری رسانه های بين . نظام جمهوری اسالمی ترمز بزند

ال تحميل گفتمان خود به جنبش ميليونی مردم عليه نظامی هستند که جوهر و ماهيت آن نمی تواند چيزی جز سرکوب، فقر، المللی در ح

  .بی حقوقی آحاد جامعه باشد

که منظور خامنه " مرگ بر ديکتاتور"و يا " موسوی، رای منو پس بگير"يک محور اين چشم انداز شعارهای سياسی آن است از شعار 

 اساسا در چارچوب پس زدن يک باند به نفع باند و جناح  کارکرد اين شعارها" . مرگ بر سلطنت اسالمی"ی نژاد است يا ای و احمد



 خود به صراحت اعالم ۵اين نکات را مير حسين موسوی در بيانيه شماره . ديگر و قدرتمند تر کردن پايه های جمهوری اسالمی است

" مرگ بر جمهوری اسالمی"و " مرگ بر سلطنت اسالمی"های چند روز اخير آگاهانه شعار نيروهای هوشمند خيزش   )۴(.کرده است

 سر می دهند تا نشان دهند حکومت اسالمی، چه از نوع سلطنتی و چه از نوع جمهوری اش هر دو حکومت چپاول و غارت و  را

  .سرکوب مردم با وساطت احکام مذهبی هستند

رنگ سبز سيدی رنگ شيعه . دئولوژيک است که در رنگ سبز و شعار اهللا اکبر فشرده شده استمحور ديگر انقالب سبز، تبليغات اي

در جبهه های جنگ، در تيرباران مخالفين در .  سال توسط جمهوری اسالمی استفاده شد٣٠اين رنگ و اين شعار . دوازده امامی است

اين رنگ و اين شعار .  زنان و مردان در شهرهای مختلف ايرانخيابانها و زندان های جمهوری اسالمی و باالخره در مراسم سنگسار

 سال پيش اين رنگ و اين شعار قرار بود ماهيت و ٣٠البته در .  در کل خاورميانه استمظهر نظام جمهوری اسالمی و مظهر حزب اهللا

 خود تاکيد کرده اين بار رنگ ۵يه شماره اما امروز همانگونه که موسوی در بيان. پنهان کند واقعيت نظامی را که خمينی وعده می داد 

آمده بودم تا بار ديگر «. است  اکبر نه برای پنهان کردن واقعيت نظام، بلکه برای تداوم اين نظام و تر و تازه کردن آن سبز و شعار اهللا

  . »به انقالب اسالمی آن گونه که بود و جمهوری اسالمی آن گونه که بايد باشد، دعوت آنم

جنبش های  عرض اندام جريان موسوی رفسنجانی به هزينه مردم در مقابل جناح رقيب، از درون تهی کردن عالوه برزانقالب سب 

اينکه آقای موسوی می .  که در سال های اخير در مقابل نظام جمهوری اسالمی قد علم کرده اند، را نيز نشانه رفته است مستقل مردمی

 ٣٠ را با تکيه کردن بر خمينی دوباره اسالمی کند، در واقع دهن کجی به جامعه ای است که خواهد پرچم و هويت اعتراضات مردمی

رقبا را مخاطب قرار   خود که عمدتا ۵ در بيانيه شماره  وی . سال آن را تجربه کرده و برای خالصی از شر آن در حال مبارزه است

 و "صر من اهللا و فتح قريبن" در شعارهای خود به تکبير رسيد و به شد سلی که به دوری از مبانی دينی متهم مین « داده می گويد

البته وی می گويد » .هايش شبيه به هم است نشيند ميوه و نام خمينی تکيه کرد تا ثابت کند اين شجره طيبه هرگاه که به بار می "ياحسين"

  .است" معجزه انقالب اسالمی"اين بار نامش 

های چپ را متهم به ايدئولوژيک بودن می کردند اين روزها بيشتر از مذهبی ها پرچم سبز را روی حيرت اينکه کسانی که مرتبا نيرو

دوش خود به اينطرف و آنطرف می کشند و هرکسی را که بخواهد با رنگ و هويت ديگری غير از پرچم سبز اعتراض خود را نشان 

  !نندو ايدئولوژيک برخورد کردن متهم می ک" وحدت کلمه"دهد به شکستن 

   اين مبارزه  آينده 
 از درون اين رژيم اميد بست،  انتخابات اخير برای هزارمين بار نشان داد که نمی توان برای خالصی از اين نظام پوسيده به منجی

چرا که از حتی اگر دمکراتيک ترين انسان های دنيا، رئيس جمهور اين نظام شوند نمی توانند در جهت منافع مردم کاری از پيش برند؛ 

از درون اين نظام بيشتر از خاتمی و موسوی و کروبی بيرون نخواهد آمد همه وفادار به نظام پوسيده . کوزه همان تراود که در اوست

آقای مير حسين موسوی اگر هم با اکثريت آرا به رياست جمهوری برسد همانگونه که خود بارها . اسالمی و ارکان آن چون واليت فقيه 

 اگر توهم در مورد خاتمی تراژدی بود، در مورد  .قانون اساسی نظام اسالمی و مجری آن خواهد بود ده است وفادار به اعالم کر

بنابراين آينده اين مبارزه تا آنجايی که به ما اکثريت مردم ايران ربط دارد با ابطال آرا و يا رئيس . ميرحسين موسوی کمدی است

  .ه توازن قوا بين باندهای حاکم جمهوری اسالمی رقم نخواهد خوردجمهور شدن ميرحسين موسوی و خالص

تضاد اکثريت مردم با نظام  : آينده اين مبارزه به چگونگی پيشرفت دو تضاد مهمی که اوضاع کنونی را شکل داده، رقم خواهد خورد 

ی به اين دارد که قادر خواهيم شد در سطح آينده مبارزه ما بستگ. جمهوری اسالمی و تضاد درون باندها و جناح های مختلف حاکم

درهم .  با هم همزيستی کنند  صفوف اين دو جنگ در زير يک سقف ذهنيت عمومی جامعه خط فاصلی ميان اين دو بکشيم و نگذاريم

بخشی ! ست؟ آریآيا اين نبرد ما. آميختگی اين دو تضاد، حتی برخی از نيروهای مترقی و انقالبی را در گيجی و ابهام فرو برده است

  .از اين نبرد از آن ماست و بخشی ديگر از آن ما نيست



ما که برچيدن دست مذهب از زندگی . نبرد ماست، ما که جامعه ای دمکراتيک، عاری از هرگونه ستمگری و استثمارگری می خواهيم

ر زندگی مان نيست بلکه می خواهيم نقطه ما که قصدمان کمرنگ کردن سايه سياه استبداد و ديکتاتوری مذهبی ب. مان را می خواهيم

  . پايان بر آن نهيم

  در بيانيه های  همان گونه که حسين موسوی  . جنگ ميان خاندان های مختلف جمهوری اسالمی نمی تواند نبرد ما باشد: نبرد ما نيست

فضای روح "در پی احيای  او . استخود گفته است برای نجات و حفظ نظام جمهوری اسالمی آمده  مختلف قبل و بعد از انتخابات 

 لرزه ۶٠آيا کسی از اين حرفها پس از آن همه کشتار توسط خمينی و دولت ميرحسين موسوی در دهه . خمينی است" انگيز و نورانی

  ردم را مريد خمينی کرده و خيزش دوباره م  ادعا می کند که توانسته نسل جوان را۵موسوی در بيانيه شماره . بر اندامش نمی افتد

 او سعی دارد با مايه گذاشتن از جانفشانی های نسل جوان در مبارزات روزهای اخير  .ادامه راه خمينی و معجزه انقالب اسالمی کند

نرخ خود را نزد باند سرکوبگر خامنه ای احمدی نژاد باال برد، درعين حال به جناح رقيب بفهماند که بر جسد مرده جان دميده است 

از سايه دين بر  را اهللا اکبرگو کند؛ که طی سال های اخير از طريق مبارزات مختلف بيزاری اش  ر شده نسل جوانی که قاد چرا 

  .جناح موسوی برای پيروزی در جنگ خود با رقبا از هر وسيله ای سود می جويد. زندگی روزمره خود را نشان داده است

داريم تا نگذاريم ثمره  امروز هرچه بيشتر نياز به آگاهی علمی . اتی استامروز برای تک تک ما آگاهی از اين صحنه سياسی حي 

. امروز تک تک ما در روشنی افکندن بر اين صحنه سياسی مه آلود مسئوليت داريم. فداکاری مان را طبقات ارتجاعی به کام زنند

امروز عطااله مهاجرانی کسی که در باب . ودصحنه نبرد مانند زمين بازی فوتبال نيست که هر تيمی با رنگ و شماره خود مشخص ش

در نظام جمهوری اسالمی کتاب نوشت، تا زهرا رهنورد که تنها زنی بود که پس از مطهری چند  ضرورت فتوای قتل کفار و مرتدان 

ز موسوی را پرچم سبو دهها شکنجه گر و امنيتی ديگر، جلد کتاب در باب حجاب زن مسلمان نوشت، تا محسن سازگارا و حجاريان 

   توانيم صفوف خود را از اينان روشن و متمايز کنيم؟چگونه مي. صفوف مردم، يافته اند و نفوذ دری پاک کردن گذشته خودوسيله ای برا

  ، "سرنگونی جمهوری اسالمی"می توانيم با طرح شعارها و خواسته های خود اين تمايز را روشن کنيم ، شعار 

را  » آزادی کليه زندانيان سياسی«، »مجازات های اسالمی عليه زنان ودن کليه قوانين زن ستيزبرچي«، »لغو حجاب اجباری«

افق و آرزوهای بلند خود را که ورای چارچوب های نظام حاکم است، با روشنی  می توانيم . کنيم"موسوی رای مرا پس بگير"جايگزين

نه رياست جمهوری مير حسين موسوی آغاز شد، با عنوان واقعی خود  بها و شفافيت به صحنه آوريم و نبرد عمومی مان را که با

   .مبارزات ما در اين مرحله نه به پايان خود بلکه به آغاز سازمان يابی خويش رسيده است. نبردعليه کل اين نظام برسانيم

هرگونه سرکوب و چپاول مذهبی و ری اززن و مرد جوان که با اشتياق دست يافتن به جامعه ای نو، عاشورانگيز هزاران هزار پيکار 

 اين جانهای شيفته آزادی و برابری که طی  :غير مذهبی جان خود را مايه گذاشته اند بار ديگر مسئوليت تاريخی ما را هشدار می دهند

. وم نظام پوسيده اسالمی شوندمرواريدهای گرانبهای جامعه ما هستند که نبايد بگذاريم پشتوانه تدا هفته های گذشته بر زمين فرو افتادند، 

   از۵٧ دارودسته حاکمان اسالمی را که با انقالب   در همين روزها هيبت جمهوری اسالمی را شکستيم، پس می توانيم و بايد ما مردم

دان نظام جمهوری دولتمر آيا  آينده نبرد ما بستگی به اين دارد که .  دوباره به جای خود بازگردانيم فراموشخانه تاريخ بيرون جهيدند

نظام  پر کنند و يا اينکه اين بار ما قادر خواهيم شد   شکاف های خود را با فداکاری و مبارزات ما  اسالمی موفق می شوند اين بار هم

  . دفن کنيم جامعه جمهوری اسالمی را در شکافهای 
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  توضيحات 
انقالب "طی .  هزاران زندانيان سياسی طی فرمان خمينی به قتل رسيدند١٣۶٧نخست وزيری ميرحسين موسوی در تابستان   دردوران – ١

 با همدستی ميرحسين موسوی، هزاران دانشجو و استاد دانشگاه پاکسازی، دستگير و زندانی شدند و بسياری از آنان در ١٣۵٩در بهار " فرهنگی

  "پيام زينب"های حجاب در مجله " زيبايی"همسر ميرحسين موسوی پس از انقالب ، در وصف  ندانها به قتل رسيدند، هم زمان که زهرا رهنورد ز

 نيز بعنوان سردبير روزنامه جمهوری اسالمی قلم می زد تا اوباشان حزب الهی را الهام بخشد تا به صورت زنان اسيد بپاشند و تيغ کشند؛ موسوی 

  .در وصف انقالب اسالمی قلم می زد تا حزب الهی های اوباش را به جان نيروهای سياسی چپ و انقالبی بياندازد

البته در سال های اخير بخشی . می توان گفت که در دوهه گذشته بار اين حسرت را عمدتا طيف جريانات توده ای اکثريتی به دوش کشيده است  - ٢

  . نيز به آنان پيوسته اندچپی های سابق امروز نادماز 

به رهبری عبدالکريم سروش در " انقالب فرهنگی"اجرايی  سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و حزب جمهوری اسالمی بعنوان عامل سياسی - ٣

جو و استاد چپ، در طی چند روز مراکز سياسی احزاب و گروههای چپ را قلع و قمع کرده، هزاران دانش.  به دانشگاهها يورش بردند١٣۵٩بهار 

اکثر کادرهای سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و . بودن به قتل رساندند" ملحد"الئيک و مترقی را دستگير، زندانی و بسياری از آنان را به جرم 

زب محمد ح(حزب جمهوری اسالمی مانند مصطفی تاجزاده، بهزاد نبوی، سعيدحجاريان، هاشم آغاجری، جاليی پورهم اکنون در حزب مشارکت

مثال سعيد حجاريان بنيانگذار دستگاه مخوف وزارت اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی، ظاهرا اين روزها در نقش زندانی و . فعال هستند) خاتمی

  .انداينان نيروهايی هستند که در ائتالف با هاشمی رفسنجانی، در پشت ميرحسين موسوی قرار گرفته . نه بازجو در زندان اوين بسر می برد

سی سال پيش از اين در کشورما انقالبی به نام اسالم به پيروزی رسيد؛ انقالبی ....«  -  ١٣٨٨ خرداد ٣٠ ميرحسين موسوی، ۵ بيانيه شماره  -۴ 

مير ما در اين مدت و به خصوص در زمان حيات امام روشن ض. ها، انقالبی براي راستی و درستي براي آزادی، انقالبی براي احياي کرامت انسان

نورانيتی که تا پيش از . آوردهای ارزشمندي حاصل آمد های عظيمی از جان و مال و آبرو در پای تحکيم اين بنای مبارک گذارده شد و دست سرمايه

مردم به دست آنچه . ترين شدايد برايشان شيرين بود رغم سخت آن تجربه نکرده بوديم جامعه ما را فراگرفت و مردم ما به حياتی نو رسيدند که به

اند به چيزي آمتر از آن راضي  اطمينان دارم کسانی که آن روزها را ديده. هايي از حيات طيبه بود  آورده بودند کرامت و آزادی و طليعه

ويم چنين نيست؛ آرديم؟ من آمده بودم بگ هايی را از دست داده بوديم که ديگر آن فضای روح انگيز را تجربه نمی آيا ما مردم شايستگی«،».شوند نمي

  » .هنوز دير نيست و هنوز راهمان تا آن فضای نورانی دور نيست

  


