
  مید برویم و به سمت اتحاد و جبهه جديبگوئ

   ی برایاسيزمان شجاعت س 
 ان اشتباهات دوران اصالحات استيب 

 
 آنها یت اصالح طلبان و دالئل ناآامي موقعیابی آشور و ارزیل اوضاع بحرانير تحلي اخیدر هفته ها

ن شتاب یا. رفته استح تر به خود گی صری جناح راست، شتابیورش های ادامه مقامت در برابر یبرا
ن انقالب ی مجاهدی عضو ارشد رهبریر بهزاد نبوي و مصاحبه اخی توان در دو سخنرانیح را میصر
 دوم و ی اسالمی اول و عضو مجلس در جمهوری اسالمی جمهورینه هاي آابی و از اعضایاسالم
 یا برخی و "رمضان زاده "ی دولت خاتمیح تر شده سخنگوی روز به روز صرین مصاحبه هايهمچن

” یني خوئیمهندس موسو"ا یو " زي سحرخیسيع"ري دوران اصالحات نظیگر درون ساختار دولتیفعاالن د
 .  شده، آشكارا مالحظه آردیش زندانی خویآه به بهانه شرآت در تظاهرات زنان خواهان حقوق انسان

  ران، ی ای از پرونده اتمی بحران ناش-
  ران، ی به ای خطر تهاجم نظام-
 برداشته -كا ی زدوبند پنهان با امریكپارچه و تحت امر رهبر برای آه از جانب دولت ی پنهانیزهاي خ-
   شود، یم
ه، ي پاآستان، ترآی مشترك با آشورهای از مرزهایت و دخالت نظامی و حمای خطرجنگ داخل-

  ج فارس، يجان، افغانستان، عراق و خلیآذربا
  آشور،   آارگران دریكاريد و بيع و تولی صنای و نابودیكاري از بی ناشی فقر و بحران انفجار-
  د آار و نان،ي بزرگ، به امیه شهرهاي رساندن خود به حاشیان فقر زده برايش روستائی آوچ رو به افزا-
  ، ی و دانشجوئی اقشار روشنفكری روید فشار حكومتی تشد-
   موجود،یاسي س-ی د تحمل وضع اقتصای برایان اقشار متوسط اجتماعیت رو به پاي ظرف-

  : و سرانجام
 حفظ ی و تالش برایتي امن-یسيكدست به ابزار سرآوب پلیت يشتر و روزافزون تر حاآمي بازهم بی اتكا-

ار در بلوچستان يجان، جنگ تمام عین به مردم آذربايورش خونیج آن را در ین ابزار، آه نتایخود با ا
 یاست هاي سیشكار منتقدان جد  وی فعاالن دانشجوئیري ها در آردستان، دستگیريران، ادامه دستگیا

  م،ی گذشته شاهدیها  سالی مطبوعاتیاساس پرونده ها  به بهانه محاآمه بریحاآم آنون
دگاه ها و نقد یشتر به خود گرفتن طرح دي صراحت بی برای اصلیزه هاي برجسته آن انگیترهايسرت

 ی براینه سازي و زمینيمهره چ. وجود است آشور و نگاه به گذشته و دالئل وضع میاوضاع آنون
ر يم و غيون وابسته مستقي روحانینيش است و مهره چي آه در پیق انتخاباتیتصاحب شوراها از طر

 یسيت انگلين جمعی ایرانیان اسالم بعنوان شاخه اي و فدائین جهانيه، اخوان المسلميم به انجمن حجتيمستق
 مالحظات آنار گذاشته شده و حرف ی موجب شده است تا برخزي نی فتح کامل مجلس خبرگان رهبریبرا

  .ها زده شود
 تواند چنان ی با مردم قطعا نمیع ارتباطيل نبود امكانات وسي ها و نقدها، بدلین گفته ها و افشاگریا
 آه ی توانست داشته باشد؛ اما درهمان سطحی مین امكاناتي را داشته باشد آه در صورت داشتن چنیريتاث

ما . د مشوق ادامه آن بودیار ارزشمند است و بايز بسي شود نینه نقل مينه به سي شود و سیده ميو شنگفته 
ند و فردا ی توانند امروز سخن بگوی آه می چهره هائیش از به زندان رفتن آودتائين روش تا پیاز ادامه ا

 قائل یخید، ارزش تارز محروم خواهند شي نین حداقل ارتباط و امكان ارتباطیدر گوشه زندان از ا
ت با دقت آنها يرامون حاآمي درون و پی روحان-یاسي و سیاسي س-ی و نظامیاسيرا نخبگان سیم، زيهست
ار خود گرفته به موقع ياخت ه دریكسویت ارتباط مردم را ي آه حاآمین در جامعه ای آنند و ای میريگيرا پ
ن ي التیكایانه و امريخ تحوالت در خاورمیبه تارن تجریا. فاء آند، خواهد آردید ای را آه بایش نقشیخو

 بشدت مخالف یجي و بسی، سپاهی نظامیروهايك چوب راندن نیوسته از به يل ما پين دلياست و به هم
 راه یري سردبیشورا( به ما ی آه گاه موجب طرح انتقاداتیم، بلكه با صراحتينه تنها مخالف. ميبوده و هست

ت آن وارد ي و حاآمی اسالمیم آه جمهوريسی نویم و مي گوئیهم م  و بازمیشده گفته و نوشته ا) توده



 داشته ی و ضد مردمی توانند نقش منفی در آن، به همان اندازه آه می نظامیروهاي شده آه نیمرحله ا
 - یاسي سی رساننده فضایاریا یرند و مبتكر و يز برعهده بگي نی و مردمی ملی توانند نقشیباشند، م
  .ران شوندیا  درید و متحولیجدی اقتصاد
ران است، آه عالوه بر نگاه به خطرات یده ايچيار بغرنج و پي و نگاه به اوضاع بسیابین ارزيبا هم
م چهره یزد، معتقديخ  یكدست بر میت ي حاآمیاست هاي آن خطرات، آه از سی داخلینه هاي و زمیخارج
ز نام ببرند و نقد آنها را در ي نی از آن اشتباهاتدیج بای آشور، بتدری جسور نقد گذشته و اوضاع آنونیها

ن طرح ها و نقش ي طرفداران اصالحات طراح آن بودند و همی هایدستور آار خود قرار بدهند آه خود
  .ها ضربه از درون را به جنبش اصالحات ممكن ساخت

ستاد و با همان عزم دو قوه ی راسخ در برابر اصالحات ای سال با عزم٨ آه یانی آن جریهمزمان با افشا
ن دو سنگر را تصاحب آرد، در باره آن یرون آورده و اياصالح طلبان به را از دست یمقننه و مجر

عمل آب به  د سخن گفت، آه دریز باي نیانقالب  سرخ و ظاهری مخرب و نوشته شده با قلم هایتزها
ان صاحب ثروت و يه شمول نظام جناح راست بیاب انفعال و آب و جارو آردن جاده توطئه هايآس

  :ختیقدرت ر
 به جنبش اصالحات زد و چه یچه لطمه ا" تيخروج از حاآم"د گفت آه تز سرخ ی با جسارت با-

  .فاء آردی ای در انفعال در جنبش دانشجوئینقش
 اصالحات و رفرم آرام یلوئي آ۵٠چون وزنه "فست يد به مالحظه مقاومت در زندان، درباره مانی نبا-

ك را بلند ي الئی رفراندوم و جمهوریلوئي آ٢۵٠وزنه "م ید آماده شویحاال با" ميم بلند آنينتوانسترا 
  .سخن نگفت!" ميآن
م انتخابات شوراها را در نامه ی آه تحری هائید با صراحت از جمله پردازیل نباي چرا و به چه دل-
   آرد سخن گفت؟یه ميه ها توصياني بلند باال و بیها
ت او در يف موقعي و خطاب قرار دادن او، آه عمال منجر به تضعی به خاتمیامه نگار آن همه ن-

ه به ادامه آن، اما خطاب به راس ي و توصین نامه نگاريان مردم شد و غفلت از هميت و در ميحاآم
  د فراموش آرد؟ی توان و بای رهبر را میعنیهرم قدرت 

 آذر در زمان ١۶ن یم وحدت آه در سالگرد آخريحك در دفتر تی نمائی و انقالبی درباره آن چپ رو-
 شد، یم وحدت سازماندهي وقت دفتر تحكی با نفوذ مخالفان اصالحات در رهبریق و حتی تشویخاتم
  سكوت بر لب زد؟  د مهریبا
 ی اسالمیس جمهوري به تجربه دو سال اول تاسی اعتنائی و بی مطبوعات دوم خردادی آن چپ رو-

ج مردم گرسنه و ي و بسی فساد اقتصادی النه های افشایفراموش آرد؟ آنها آه بجاد ی توان و بایرا م
ا اعالم یو " قصاص" رفتند بدنبال بحث ی و هم اقتصادیاسي دفاع از اصالحات هم سیغارت شده برا

  ندگان تكرار نكنند؟یند اشتباه بود و آید باالخره از خود انتقاد آنند و بگوی نبا،"ان انقالبیپا"
ماست و   آه مورد نظریم، اما سمت و سوئينجا، همچنان ادامه دهیم در اي توانیاهه را ما ميسن یا

 معلوم یاسيار سين چند نمونه مشخص و برهر فرد هوشيز پرداخته شود با هميد بدانها نیم بایمعتقد
  .است
ب نقش داشته ن انقالیا جبهه مشارآت، مجاهدیران بوده و ی ای آند آه نهضت آزادی ما تفاوت نمیبرا

ا بزرگانشان سهل ی تجربه بوده اند و یون، روزنامه نگاران غفلت آرده اند و بيا مجمع روحانیاند و 
 یر آم اطالعي و اسیا فالن عضو آن دچار چپ رویسندگان غفلت آرد و ی آردند، آانون نویانگار

  . خود از توان جنبش اصالحات و قدرت مانور جناح ضد اصالحات شد
ن ی ایاد شده در ابتدای یر چهره هاي اخی ها و مصاحبه هایهمانگونه آه از سخنران: نستیاسخن ما 

د گفته شود آه چرا یبا صراحت با. ستي نیك نقد درونیه ها در يد وقت تكرار حاشی آیادداشت بر می
 یخی به تجربه تاریز از راه دور، اما متكي ما نی آه حتی موآدیه هايرغم توصيجبهه اصالحات عل

 یاست جمهوری ریدایم بر طرح سه آانديم و با صراحت نوشتی آردیران بر آن پافشاریحزب توده ا
 م آه دريداها با صراحت نوشتی ها و اعالم آاندیزنی آستانه رای در هفته های آردند؟ ما حتیپافشار

د ی آرد و با واحد توافقیدایك آاندی ی توان روید و میط حاآم بر آشور باین مرحله و بموجب شرایا
م آه ي آه انواع انتقادها را همراه خود داشت نوشتیز با صراحتيدر مرحله دوم انتخابات ن) *.(کرد



ت را ين قاطعیآنها آه ا. ت آردی حمای رفسنجانیت از هاشميد با قاطعی نمانده و بای باقیچ چاره ايه
 ید از آسیآجاست و چرا با ح و آشكار به مردم نگفتند خطری حرف زدند و صریر لبیرفتند و زینپذ

د در انتقاد از خود دهان باز یدان آمد، امروز نبايز به او وارد است به ميآه انواع اتهامات و انتقادات ن
  آنند؟
 یاسيان مهاجران سين ضعف ها در مهاجرت و در می سخن ما عمدتا با داخل آشوراست، واال ایرو

  ! خواهدی مچنان از شمار افزون است آه شمارش آن عمر نوح
ز يد را نیم، آنگاه جسارت اعالم ضرورت جبهه جدين نقد را داشته باشیان ايم جسارت بيما اگر توانست

جبهه ضد " زي سحرخیسير عي اگر به تعبیل شود، حتي تشكی آه تحت هر نامیجبهه ا. م داشتيخواه
صلح . از صلح است در آشور و دفاع یزی جنگ و خونریت آن مقابله و نفيهم باشد، ماه" سميفاش

  . استیت آنونيباطل السحر حاآم
  
 آن در داخل کشور ی برایران گفته شد اما گوش شنوائی حزب توده ایخی آنچه بموجب تجربه تار*
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