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بازار :   ثريا شهابي   
نه . انتخابات داغ است    

براي مردم،  بلكه براي       
. دستجات داخل حكومت

رفسنجاني  كه خودش را 
كانديد كرده با پرچم       

� سياست خارجي   � 
متفاوت و با موضع بسيار  
سازشكارانه اي در مقابل 
امريكا، قول داده         
مناسبات با غرب را        
بهبود ميدهد و مسئله      
غني سازي اورانيوم را      
حل ميكند و باالخره       
. اينكه كار ايجاد ميكند    

رفسنجاني بعنوان       
تئوريسين نظام سالها     
است با طرحهاي مختلف    

از طرح اقتصادي    . آمده
 ساله تا امروز كه         5

روشن نشان داده كه با      
. امريكا سر سازش دارد    

آيا رفسنجاني واقعا       
ميتواند بعنوان مرد       
قدرتمند نظام و كسي      
كه كل نظام را پشت سر      
خود داشته باشد،        

سياست � تغييري در     
ايران بدهد و     � خارجي

ايران را از انزواي بين       
 المللي در بياورد؟

 
ممكن است  : كورش مدرسي 

رفسنجاني بتواند و ممكن      
اما . است نتواند، كه نميتواند   

� بازار انتخابات�صورت مساله 
كل اين كمپين    . اين نيست 

تالشي �   سياست خارجي  � 
است براي اينكه موضوع اين     
مضحكه را سياست خارجي     
ايران و رابطه با آمريكا         

اگر شما اين صورت    . بنماياند
مساله را قبول كنيد از هر        
طرف كه برويد بازنده         

داريد مردم را به       . هستيد
فكر � صف كساني كه         

� اميدوارند� يا   �   ميكنند
رفسنجاني رابطه با غرب را      

فكر � درست ميكند و كساني   
از . تقسيم ميكنيد  � نميكنند

هر طرف اين موضع را          
به �   اميدوار� بگيريد، چه     

رفسنجاني باشيد و چه        
نباشيد در چارچوب رژيم و      

بازي �   نظام� در ميدان     
البد اگر كسي ثابت     . ميكنيد

كرد كه ميشود به رفسنجاني    
بود و يا خود او        � اميدوار�

عقب نشيني كند بايد راي       



 كمونيست 1384 خرداد 6 2صفحه 
. موضع ما تحريم نيست    !  داد

مردم انتخابات را تحريم        
ميكنند اين مراسم انتخابات     

وقتي يك انسان     .   نيست
باشرف نميتواند كانديد شود،    
وقتي آزادي نيست، تنها يك     
شياد ميتواند اسم اين را         

 . انتخابات بگذارد
ما  از پايه اين ميدان بازي را         

چه رفسنجاني  . قبول نداريم 
بتواند و چه نتواند ما           

هر .   ميخواهيم رژيم برود    
انتخابي با وجود رژيم بي        

بگذريم از اين     . معني است 
مضحكه كه انتخابات خواندن    
آن توهين به شعور مردم        

مردم جمهوري اسالمي   . است
را نميخواهند و صورت مسئله  

صورت مساله اين    . اين است 
مضحكه انتخاباتي هم نظام      

خود . جمهوري اسالمي است   
وزارت اطالعات اين را اعالم      

داستان سياست  .  كرده است 
 . خارجي پوچ است

خيلي جالب است وقتي به       
رسانه هاي دو خردادي سابق     
و راست  نگاه ميكنيد از يك        
طرف كسي صحبت نميكند      

اين . كه اين انتخابات نيست    
مضحكه اي است كه در هيچ       
قاموسي نام آن را انتخابات       

اين توهين به     .   نميگذارند
شعور مردم است، وا از طرف       
ديگر موضوع اصلي ، هم براي     
مردم و هم براي رژيم،  يعني        
رفتن نظام جمهوري اسالمي،     
به پشت پرده رانده شده         

مسئله اي كه روي       .   است
صحنه آورده اند اين است كه      
آيا رفسنجاني ميتواند        
سياست خارجي را تغيير دهد  

به جهنم كه ميتواند يا      ! يا نه 
مساله جامعه ايران    . نميتواند

مردم مسئله شان   . اين نيست 
جمهوري سالمي  اين است كه    

 و هيچ انتخابي با       بايد برود 
وجود جمهوري اسالمي       
ممكن نيست و هر انتخاباتي      
بعد از مرگ جمهوري اسالمي     
. و بعد از قيام معني دارد         

داستان اصالحات اسالمي      
اصالحات اسالمي   . تمام شد  

. از اول مرده بود      .   مرد
اصالحات در چارچوب        
جمهوري اسالمي ممكن       
نيست ممكن هم باشد به درد   

جمهوري اسالمي  . ما نميخورد 
ننگ بشريت و باني بدبختي      

مدل . مردم است بايد برود     
خاتمي تمام شد حاال          
ميخواهند مدل رفسنجاني را    
به خورد مردم بدهند؟ مردم      

نبايد . اين را قبول نميكنند     
 . قبول كنند

تفسير اينكه جمهوري سالمي  
كجا ايستاده، ميتواند با        
امريكا رابطه بگيرد يا نه         
بعنوان يك تجزيه و تحليل       

اما امروز اين    . البته جا دارد   
تحليل دارد بعنوان يك ابزار      
سياسي به ميدان آورده        
ميشود تا صورت مساله را        

اين كار بي بي      . عوض كنند 
سي و تحليلگران سياسي و      
روزنامه نگاراني است كه       
شغلشان اين است كه ظاهرا      
به مردم ميگويند چه          
چيزهائي محتمل و يا نا         
محتمل است و مردم در         
ميدان امكانات مفروض خود     

در اين دنيا از     . نگاه ميدارند 
هر طرف كه برويد صور مساله 

اگر ما  . اينها را قبول كرده ايد    
قبول كرديم كه حمله آمريكا     
به عراق در مورد جنايات        
صدام يا سالح هاي كشتار        
جمعي است امروز هم قبول      
ميكنيم كه موضوع اين         
نمايش انتخاباتي اين است كه   

يا �   ميتواند� رفسنجاني   
يا �   ميخواهد� ،   � نميتواند� 
كسي كه مسئله   . �نميخواهد�

اش زندگي مردم است، كسي     
كه دارد در مورد زندگيش در     
ايران تصميم ميگيرد، سر       
سوزني نبايد رفسنجاني،      
معين، يا قاليباف مسئله اش      

 .باشد
ميخواهيد :   ثريا شهابي  

بگوئيد كه به فرض كه       
سياست خارجي تغيير     
اساسي كرد، براي مردم     
چيزي تغيير نمي كند؟      
به نظر من حرفهايي كه      
رفسنجاني ميزند خيلي    
سازشكارانه و در سطح     
جام زهر خوردن خميني    
در ختم جنگ عراق       

آيا به فرض اينكه     . است
سياست خارجي و غني     
سازي اورانيوم حل شود    
اين تاثيري روي جنبش     

 سرنگوني نميگذارد؟
موافق تحليل  : كورش مدرسي 
� عقب نشيني �شما در مورد     

رفسنجاني . رفسنجاني نيستم
دارد پا جاي پاي جناح راست      
اپوزيسيون ميگذارد و        
ميخواهد جاي اپوزيسيون      
راست را بگيرد و به نظر من        
مسئله اش اين نيست كه        
ميخواهد رابطه ايران و غرب      

اينها دارند   . را درست كند   
يك مانور تاكتيكي در مقابل      

امريكا ميدهند براي خنثي      
كردن اپوزيسيون راست و      

هدف . افكار عمومي راست    
تغيير صورت مسئله مضحكه     
انتخاباتي از جمهوري اسالمي    
به اينكه باالخره با امريكا        

 . رابطه ميگيرند يا نه است
صورت مسئله انتخابات اين     

جمهوري اسالمي با     . نيست
رابطه يا بي رابطه با آمريكا به  

قرار است   .   درد نميخورد  
بيست سال ديگر مردم منتظر  
بمانند كه رفسنجاني كاري      
ميكند يا  نه؟ اين اشتباه          

تاكيد من اين است كه      . است
صورت مسئله انتخابات       

صورت مسئله  . آمريكا نيست 
. خود جمهوري اسالمي است    

مردم جمهوري اسالمي را       
نميخواهند بايد به اين         
مضحكه نه بگويند، بايد هر       
جا كه ميتوانند آنرا به هم         

بايد هر جائي كه       .   بزنند
ميشود مقابل حوزه هاي راي      

بايد مردم  . گيري پيكت كنند  
را روشن كرد و گفت كه فريب 
نخوريد فرداي خود و          
فرزندانتان را به جمهوري       

در اين   .     اسالمي نفروشيد  
افتضاح شركت نكنيد، مهم      
نيست رفسنجاني ميخواهد    

اين به مردم هيچ     . چكار كند 
رفسنجاني و   .   ربطي ندارد  

همه كانديداهاي رئيس        
جمهوري به مردم ايران بيربط   

 . هستند
در سطح تحليلي ما بارها        
گفته ايم  كه اين بحران آخر        
. جمهوري اسالمي است      

جمهوري اسالمي به شرطي      
ميتواند از اين بحران          
اقتصادي بيرون بيايد، براي      
مردم كار درست كند، رشد      
اقتصادي را تامين كند،         
سرمايه جذب كند و غيره كه      
دستگاه مذهب را از سياست     

 يعني خامنه اي را   . بيرون كند 
 بيرون كند اگر نه تا زمانيكه       
يكي آن جا هست كه ميتواند     
فتوا بدهد و بگويد سپاه         
پاسداران بايد اينطور باشد،     
كي صالحيت دارد يا ندارد در   
سيستمي كه شهردار تهران     
خواب ميبيند كه مسير امام      
زمان را ميخواهد گل و بوته       
بچيند، كسي بايد مغزش       
معيوب باشد كه پولش را در       
ايران سرمايه گذاري كند؟      
پولدارها پولشان را از ايران      

 .خارج ميكنند
جمهوري اسالمي دارد از       

براي � سالحهاي اتمي �مسئله  

. اخاذي استفاده ميكند       
جمهوري اسالمي احتياج به     

اين سرمايه  را با      . پول دارد 
مكانيزم اقتصادي نميتواند     

يك راه جذب     . جذب كند  
سرمايه براي رژيم اين است      
كه شانتاژ كند و بگويد اگر به     
من سرمايه ندهيد اسلحه       

 .  اتمي درست ميكنم
همين را   : ثريا شهابي  

شما . ميخواستم بپرسم 
ميگوئيد سالح اتمي      
براي جلب سرمايه است 

 يعني تهديد است؟
اين يكي از    : كورش مدرسي 

خاصيتهاي سالحهاي اتمي     
يك خاصيت ديگر آن     . است

اين است كه جمهوري         
اسالمي نگران زندگي اش       
است و ميخواهد در مقابل       
. امريكا از خودش دفاع كند     

روزي كه بحث حمله به عراق      
از طرف امريكا طرح شد ما        
همان موقع گفتيم اين         
سياست به عكس چيزي كه      
ادعا ميكنند سالحهاي كشتار  
جمعي و هسته اي را محدود       

اتفاقا هر كس كه       . نميكند
مخالفت يا اصطكاكي با امريكا 
داشته باشد به اين نتيجه        
ميرسد كه براي ماندن و دفاع   
از خود بايد به سالح اتمي         

 . مسلح شود
منتهي به انتخابات برگرديم،     
باز تاكيد ميكنم كه هيچكدام   
. از اينها بحث انتخابات نيست 

اشتباه است اگر بحث          
انتخابات را به اين مسائل        

مردم بايد   .   تبديل كنيم  
برگردند و به جمهوري         
اسالمي بگويند گور همه شما     

ما مسئله مان اينها       .   گم
اين مضحكه هم     .   نيست

انتخابات نيست، مسئله ما      
سياست خارجي شما هم       

مسئله ما نبودن شما     . نيست
تف به صورتتان مي       . است

اندازيم در اين مضحكه         
ما انتخاب   ! شركت نميكنيم  

! مان را بعد از قيام ميكنيم       
بعد از اينكه جمهوري اسالمي   
را سرنگون كرديم، بعد از        
اينكه سپاه پاسداران را        
منحل كرديم، بعد از اينكه       
ارتش را خلع سالح و منحل       
كرديم، بعد از اينكه كل         
موقوفات و دارودسته هاي      
مذهبي و حوزه هاي علميه را      
به نفع مردم مصادره كرديم،      
همه آخوندها را فرستاديم      
يك شغل شرافتمند پيشه       
كنند، آزادي سياسي را        

تضمين كرديم، اجازه داديم     
مردم بيايند و بشنوند كه        
انتخاب هايشان چيست،      
آنوقت ما انتخاب مان را         

مردم بايد روشن به     . ميكنيم
! جمهوري اسالمي بگويند نه    

با آمريكا رابطه بگيرند يا        
نگيرند، هر كسي رئيس        

سگ . جمهور شود مهم نيست
به حال . زرد برادر شغال است 

مسئله امروز  . ما فرقي ندارد  
اين است كه عمر جمهوري       

تمام . اسالمي تمام شده است   
آلترناتيوهايي كه جلوي مردم   
ميگذاشتند تمام شده و        
صورت مسئله مردم امروز       
. وجود جمهوري اسالمي است   

وزارت اطالعات اعالم كرده      
كسي كه ميگويد در انتخابات    
شركت نكنيد دارد براندازي     

در . خودشان ميفهمند. ميكند
نتيجه صورت مسئله هاشمي    
رفسنجاني يا معين يا كروبي      

صورت .   يا قاليباف نيست    
مسئله جمهوري اسالمي       
است و جواب مردم به          

 .جمهوري اسالمي نه است
با اين   :   ثريا شهابي  

حساب سياست       
خارجي و مسئله       
سالحهاي اتمي كمپين   
هاي داخلي خودشان    

برگرديم به   .   است
انتخابات و موضع حزب 

 –كمونيست كارگري    
حزب .   حكمتيست

حكمتيست گفته است   
انتخابات بعد از        
جمهوري اسالمي و نام    
انتخابات گذاشتن بر     
اين ماجرا توهين به      

چرا كه در   . مردم است 
ايران فعال دفاع از       
حقوق كودك را        
دادگاهي ميكنند، فعال 
اول ماه مه را زنداني       

جالب اين   .   ميكنند
است كه در ابتدا        
كمپين عليه انتخابات    

اما امروز   . وسيع بود  
ميبينيم خيلي از       

هاي كسانيكه با طرح     
رفراندم و بيانيه هاي     
مختلف ظاهرا مخالف    
رژيم بودند و          
ميخواستند قانون      
اساسي را عوض كنند،    
امروز دارند فكر        
ميكنند و كم كم دارند     

ميشوند كه   �   متوجه� 
گويا بد نيست         
. كانديدي معرفي كنند  
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مثال خانم مهرانگيز كار   
صحبت كرده كه ممكن   
است كانديد زن داشته  
باشيم، خوب است      
شخصيت بين المللي    
باشد و به خانم عبادي     
اشاره دارد و چون       
خانم عبادي مطرح      
نشده،  دارند به خانم      
مهرانگيز كار ميگويند   

و او گفته   . كانديد شود 
چون خارج از كشور      
است نمي تواند كانديد    

اين بحث در     .   شود
بخشي از اپوزيسيون    
كه طرفدار رفراندم و     

 نفره بودند   565بيانيه  
مطرح است و دارند به     
اين فكر ميكنند كه بد     
نيست كانديد براي      

 .انتخابات بدهند
آيا ميشود گفت تنها     
جرياني كه واقعا       
مخالف اين انتخابات    
است فقط كمونيست    
ها هستند؟ چون آنها    
دارند يارگيري       

� متوجه� ميكنند و     
ميشوند كه شايد بد     
نيست در انتخابات     
. كانديد معرفي كنند   

 چه خبر است؟ 
به نظر من    : كورش مدرسي 

نبايد سطوح مختلف را با هم       
اوال كسانيكه   .   قاطي كرد  

كانديد رئيس جمهوري        
ميشوند، از آن كسي كه         
شناسنامه اش را عوض كرده      
و اسم خودش را گذاشته امام     
زمان و لباس سفيد پوشيده و    
به نام امام زمان خود را          
كانديد كرده را  شامل ميشود    
تا رفسنجاني يك سيرك       

فردا ممكن است تعداد    . است
ديگري كانديد شوند و به اين      

اين .   سيرك اضافه شوند    
 .سيرك است

دوم اينكه يك سري از اين        
جريانات پلتيك به معني       
كلك زدن را با سياست         

يك نفر از   . اشتباه گرفته اند  
اينها باور نميكنند كه رفراندم 

چه كسي باور    . عملي است 
ميكند كه جمهوري اسالمي     
خودش بيايد رفراندم بگذارد    
و راي به رفتن خودش بدهد و  
بعد سپاه پاسداران و وزارت      
اطالعات و همه اينها را دو        
دستي تحويل رئيس جمهور     
! منتخب بدهند و بروند خانه     

كسي كه اين طرح را رواج        
ميدهد دارد سر مردم كاله       

ما يك جاي ديگر      . ميگذارد
� زبلي�هم گفته ايم كه با         

. نميشود سياست تعيين كرد    
شما بايد به مردم آن چيزي       

 .كه حقيقت دارد را بگوئيد
ما ميگوئيم با وجود جمهوري     
اسالمي هيچ انتخابي ممكن     

با وجود قدرتمند     .   نيست
بودن اسالم سياسي در ايران     
. هيچ انتخاباتي ممكن نيست   

تا وقتيكه اسالم اسلحه در       
دست دارند و دارودسته هايي 
هست كه ميتوانند بمب به       
خودشان ببندند و بروند وسط 
اجتماعات مردم، مانند عراق،    
اجتماع كردن مردم ديگر       

در نتيجه تنها   . ممكن نيست 
راهش اين است كه اين دار و       
. دسته اسالمي كال جارو شوند 

اين را قيام مردم ميتواند         
سخت است مردم   . ممكن كند 

. قانع شوند قيام تنها راه است  
چون ظاهرا قيام پديده         

منتهي بطور  . ترسناكي است 
واقعي كم دردترين راه براي      
خالصي  از شر اين وضعيت        

 . است
اجازه :   ثريا شهابي  

بدهيد همين جا بپرسم    
منظورتان از قيام        

 چيست؟
منظور من   : كورش مدرسي  

اين است كه مردم به خيابان       
بريزند و دار و دسته هاي         

سپاه .   رژيم را جمع كنند      
پاسداران را خلع سالح كنند،     
راديو و تلويزيون را بگيرند،      
نهاد هاي اسالمي را جمع        
كنند، به موسسات عام         
المنفعه تبديل كنند، سران      
رژيم را دستگير كنند و همان   
چيزي كه ما در منشورمان       

يعني . گفته ايم عملي شود     
اعالم كنند كه جمهوري        
اسالمي تمام شده، سپاه        
پاسداران منحل شده، ارتش     
منحل شده، وزارت اطالعات     

خامنه اي و كل     . منحل شده 
سران جمهوري اسالمي در      
زندان هستند، كل تكايا و        
موقوفات را مصادره كردند،      
كل حوزه هاي علميه را         
تعطيل كردند، آخوند ها را به      
خانه هايشان فرستادند، مردم 
در ميليس توده اي مسلح        
شده اند و از خود دفاع           
ميكنند و قيام كنندگان        
دولتي تشكيل داده اند كه       
آزاديهاي مردم را تضمين       

به اين ميگويند     .   ميكند
.  سرنگوني جمهوري اسالمي   

در اين شرايط ميشود از         
 . انتخابات حرف زد

بدون اين قيام حتي اگر         
رفراندم ممكن باشد،         
دارودسته هاي جمهوري      
اسالمي كماكان مسلح باقي     
ميمانند و ميروند لواسان را      
ميگيرند و بمب به تهران        

مگر همين كار را در      . ميزنند
عراق نميكنند؟ كسي هست     
عراق را امروز ببيند و فكر        
نكند كه تنها راه خالصي اين       
است كه آنچنان هجومي به      
مذهب و دارودسته هاي        
اسالمي بشود كه روحيه شان     
را ببازند و فرار ايدئولوژيك و    
هزيمت كنند؟ حالتي كه در      
انقالب فرانسه اتفاق افتاد و      
مذهب هزيمت كرد؟ تا شما      
اينها را به هزيمتي در اين         
ابعاد اجتماعي وادار نكنيد تا     
نبينند كه مردم در خيابانهاي    
تهران دنبال آخوند گذاشته     
اند، حجاب و كتابهاي مذهبي     
را ميسوزانند، وزارت اطالعات 
و سپاه به غلط كردم افتاده        

با . اند جامعه امن نميشود      
چنين قيامي در تمام دنيا        
هرچه آدم شرافتمند است      
ميريزد سر اسالميها و آنها       
روحيه شان را از دست          

 .ميدهند
يعني : ثريا شهابي   

شكست اسالم سياسي   
 تعيين كننده است؟

شكست :   كورش مدرسي  
اسالم سياسي و در هم          
كوبيدن دستگاه دولتي        
جمهوري اسالمي به معناي      

 .تمام و كمال كلمه
حزب :   ثريا شهابي  

حكمتيست گفته      
انتخابات بعد از قيام و     
قيام را تا حدودي        
. معني كرديد        

ميخواستم بيشتر در    
. اين مورد صحبت كنيم

حزب حكمتيست      
ميگويد قيام و در عين     
حال خواهان ممنوعيت 

چيزي كه  . اعدام است 
رسانه ها در مورد قيام    
تبليغ ميكنند        
خشونت، خونريزي،    
. اعدام و كشتار است    

تعريفي كه شما از قيام    
داديد شكست اسالم    
سياسي، خلع سالح     
آنها و دستگيري سران   
جمهوري اسالمي      

سوال اين است    . است

دستگيري و ممنوعيت   
اعدام اين تناقضي      
نيست؟ حزب كه       
مخالف اعدام است و     
در عين حال ميخواهد    
سران جمهوري       
اسالمي دستگير و      

 . دادگاهي شوند
ما كه نگفتيم   : كورش مدرسي 

ما .   آنها را اعدام ميكنيم      
ميگوئيم اينها بايد دستگير و     

اعدام با قيام   . دادگاهي شوند 
مثل اين است   . متفاوت است 

كه يكي اسلحه گذاشته روي     
شقيقه شما و شما تيري به او       
ميزنيد و بعد كسي ميگويد       
چرا؟ مگر شما مخالف اعدام      
نيستيد؟ من مخالف اعدام      
هستم اما موافق خودكشي      

اگر .   خودم هم نيستم    
نميخواهيد از سپاه پاسداران     
و از دارودسته آخوند كسي      
كشته شود، اگر كسي          
نميخواهد از جمهوري اسالمي 
كسي كشته شود لطفا به        
جمهوري اسالمي اندرز بدهد    
كه در مقابل مردم مقاومت       

 . نكند
ثانيا امروز بطور روزمره        

كسي . خشونت اعمال ميشود  
كه دارد راجع به خشونت روز  
قيام حرف ميزند متوجه        
نيست كه امروز بطور روزمره     
در اين مملكت بچه دارد نابود 
ميشود، زن در اسارت زندگي    
ميكند، مردم خوشي شان       
سركوب ميشود، نسل ها       
دارند تباه ميشوند، كار         

از بي  . نيست، آينده نيست   
درماني و از بهداشت پائين       
. عده زيادي دارند ميميرند     

 اينها    اينها كشتار نيست؟   
هزينه اي است كه روزمره       
مردم دارند بابت ادامه حيات     
. جمهوري اسالمي ميپزدارند   

خوب، مردم حق دارند به        
جمهوري اسالمي بگويند برو     

و اگر خودش كنار نرفت  .  كنار
. كه با اردنگي كنارش بزنند     

قيام اردنگي مردم به          
 . جمهوري اسالمي است

در :   ثريا شهابي  
اطالعيه حزب گفته     
شده قيام كم درد ترين   
و متمدنانه ترين راه      
خالصي از جمهوري     

در عين  . اسالمي است 
حال راه امن كردن       
جامعه از عراقيزه شدن   
و تعرض دستجات       

محصول .  اسالمي است 
قيام، برچيدن كامل     

. جمهوري اسالمي است
صحبت از دولت بعدي    

 نيست؟
شما :   كورش مدرسي  

نميتوانيد جمهوري اسالمي را    
برداريد و بعد بگوئيد هيچ        

دولت آتي   .   دولتي نيست  
. دولت قيام كنندگان است     

اينكه دولت قيام كنندگان      
چه تركيبي دارد از حاال         

اين وقت قيام   . نميشود گفت 
اما دولت آتي   . معلوم ميشود 

دولت قيام كنندگان است كه     
مانيفست شان همان منشور     
سرنگوني جمهوري اسالمي     

يعني اعالم ميكنند كه     . است
جمهوري اسالمي تمام شد،      
زن و مرد برابرند، آزادي بي       
قيد و شرط اجتماعات هست،    
بيمه بيكاري هست براي همه، 
تا نتوانند مردم را از سر          
گرسنگي به راي دادن         
بكشانند يا بخرند شان و        
چماق دستشان بدهند و به       

اگر همه  . تظاهرات ببرندشان 
مردم زندگيشان تامين باشد     
ديگر كسي نميتواند تحت       
فشارشان بگذارد و به طرفي      

اينها به اضافه     .   بكشدشان
اينكه مطالباتي كه ما در         
منشور گفته ايم را عملي        

اين ميشود دولت قيام     . كنند
وقتي اين شرايط     . كنندگان

پيش آمد آنوقت مردم         
ميتوانند انتخاب آزاد و         

آنوقت چه   .   آگاهانه بكنند  
چيزي را انتخاب ميكنند؟ ما      
فكر ميكنيم ما را انتخاب        

مهم اين است كه       . ميكنند
حق انتخاب را بايد به مردم        

 .داد
ميشود :   ثريا شهابي  

گفت كه بعد از قيام       
شرايط آزادي كه مردم    
حق انتخاب داشته      

 باشند تامين است؟
تازه قيام اين   : كورش مدرسي 
قيام و در هم   . را تامين ميكند 

كوبيدن جمهوري اسالمي و      
وجود يك دولتي كه سمبل       
. اراده قيام كنندگان باشد      

يعني اگر كسي عليه مردم       
اسلحه اي برداشت و رفت       
مثال كارگران نفت را به گلوله     
بست اين دولت آنچنان        
سركوبش كند كه ديگر كمر      

 . راست نكند
قيام كنندگان حق زندگيشان    
را ميخواهند، آزادي شان را      
ميخواهند، ناچارند شكنجه    
گران را سركوب كنند و براي      
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اين كار احتياج به دستگاه       
دولت دارند و اين دولت،        
. دولت قيام كنندگان است     

يك دولت موقت تا وقتيكه       
مردم تصميم ميگيرند با        

 .آينده جامعه چكار ميكنند
 وقتي به اين انتخابات نگاه       
ميكنيد بيراهه اي است براي     
اينكه جمهوري اسالمي را از      
زير ضرب و خطر قيام مردم        

مردم بايد  . مردم بيرون ببرد   
هوشيار باشند كه اين          
انتخابات صورت مسئله اش     
نه رفسنجاني است نه معين،      
نه سياست خارجي است و نه     

هيچكدام از  . سالح هسته اي  
صورت مسئله   . اينها نيست  

اين انتخابات جمهوري        
� نه�اسالمي است و مردم        

شان را به جمهوري اسالمي      
امروز بعيد ميدانم    . گفته اند 

كسي فكر كند بعد از اينكه        
خاتمي به اين شكل رفت        
مردم بايد به رفسنجاني        

البد پس فردا   . رضايت بدهند 
بايد به خود خامنه اي رضايت   

همه اينها  . بدهند يا ده نمكي   
دارودسته هاي يك كلوب       

چپ و راست و       .   هستند
دارودسته هاي يك باند        
هستند كه دارند مردم را        
ميچاپند و بدبختي و فقر در       

 .آن جامعه حاكم كرده اند
خيلي ها  : ثريا شهابي 

گفته اند به اين         
انتخابات نه بگوئيد،     
لباس سفيد بپوشيد،    
بيرون نيائيد و در        
انتخابات شركت      

همه ميدانيم كه . نكنيد
.  مردم شركت نميكنند  

گفتن اينكه شركت     
نكنيد فكر نميكنم      
. حرف زيادي باشد     

منتهي حزب         
حكمتيست   گفته       
انتخابات را به عكس     
. خودش تبديل كنيد    

كمپين هاي ضد        
انتخاباتي برقرار كنيد    
و قيام مردم و تعرض       
. مردم را خواسته است   

برنامه اثباتي حزب در    
روزهاي انتخابات      
چيست؟ يا تصويري كه  
در روزهاي انتخابات    

 بايد باشد چيست؟
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. روز انتخابات قيام كنيد       

اينطور نيست كه هر روزي كه 
شما بخواهيد ميتوانيد قيام      

پاي فاكتور هاي بسيار     . كنيد
ما . پيچيده تري در ميان است  

گفتيم برخورد فعال به         
. مضحكه انتخابات بكنيد     

برخورد فعال بسته به جاي       
مثال بغل فيضيه قم     . آن دارد 

يك جوري بايد برخورد كرد،     
در همسايگي وزارت اطالعات   

در سنندج   . يك جور ديگر   
يك جوري برخورد ميشود      
كرد، در مشهد يك جور، در       
پااليشگاه و كارخانه يك جور    

بحث ما اين است       .   ديگر
نرفتن . برخورد منفعل نكنيد   

اگر ميتوانيم   .   كافي نيست  
برويم بهم بزنيم، هر جا كه        

صندوقهاي راي را    . ميتوانيم
به هم بزنيم، پيكت بگذاريم،      
. مردم را روشن كنيم         

كسانيكه فريب خورده اند يا      
به هر دليلي خودشان را         
فريب ميدهند و فكر ميكنند     

خوب يكي  �كلك ميزنند كه     
مي آيد كه كمي از ديگري        

،  را قانع كنيم كه      �بهتر است 
در كوچه و     . شركت نكنند  

محله مان به مردم بگوئيم        
كمپين .   نرويد راي بدهيد    

فعال را شروع كنيم  و هر          
. جائي كه ميتوانيم بهم بزنيم     

بساط اين انتخابات را بهم        
گفتم بحث ما اين است   .  بزنيم

كه مردم بايد برخورد فعال       
صورت مسئله اين     .   بكنند

انتخابات جمهوري اسالمي     
و هر كسي به هر دليلي  .  است

و با هر توجيهي به مردم          
ميگويد در اين انتخابات        
شركت كنند يا بروند راي نه       
در صندوق بيندازند يا راي       
رفراندم يا هرچيز ديگري،       
دارد وجود جمهوري اسالمي     
را توجيه ميكند و دو فاكتو        
وجود جمهوري اسالمي را به      
مردم مي قبوالند و ميگويد       
باالخره اين يك جور انتخابات 

. اين انتخابات نيست    . است
مضحكه است و كسي كه اين      
را به مردم نميگويد و رفته        
خودش را درگير اين كرده كه    
كدام جناح بهتر از كدام         
جناح است يا شعور مردم را       
دستكم گرفته يا در حفظ        

 . نظام شريك است

بخش راست جامعه ميترسد     
مردم به خيابان بيايند چون      
فكر ميكند اگر مردم به         
خيابان بيايند زندگي اين ها      

اين بخش  . هم لطمه ميخورد  
جمهوري � بخور بخور �شريك  

اسالمي است و فكر ميكند       
مردم به خيابان بيايند بساط      

در نتيجه . آنها هم بهم ميريزد
شلوغ ! مدام ميگويند نكنيد   

! خونريزي ميشود  !   ميشود
اجازه ! مردم به خيابان نيايند   

و قدم  � خُرد� �خُرد�بدهيد     
به قدم جمهوري اسالمي بهتر     

تا جمهوري اسالمي     .   شود
بخواهد بهتر شود، ده دوازده     
. نسل آمده اند و رفته اند        

چندين ميليون نفر آدم        
دچار بيمار  . بدبخت شده اند  

روحي و جسمي شده اند،        
چندين نسل به تباهي         
فيزيكي و معنوي كشيده       

در نتيجه نبايد به     . شده اند 
نميشود . اين وضعيت تن داد    

به برده بگوئيد حاال وايستا       
بردگي را بر   � خُرد� �خُرد�من  

بردگان ميگويند   .   ميدارم
 .ديگر نميخواهند برده باشند

تشابه :   ثريا شهابي  
جالبي بود وقتي گفتيد 
اين انتخابات سيرك     

من ميخواهم   .   است
اضافه كنم جرياناتي     
كه به نحوي يك         
پايشان در انتخابات     
است و يك پايشان      

ميشود .   اينور است  
گفت اينها از امنيت      
سياسي قضائي و مادي    
برخوردارند و اعتراضي 
به جمهوري اسالمي     

 .ندارند
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نظر من بعضي شان زير فشار       
بعضي شان را     .   هستند

دستگير ميكنند و بعد ول        
بعضي هايشان   .   ميكنند

مجبورند حرفهايي بزنند       
بخاطر اينكه در شرايط علني     

منتهي . دارند فعاليت ميكنند  
به نظر من همه اينها يك         

آنهم .   نقطه مشترك دارند    
اينكه  از مردمي كه آمده اند        
در خيابان و سرنوشت شان را  
بدست گرفته اند بيشتر از       
وضعيت فعلي جمهوري        
اسالمي ميترسند و اين نقطه      

مشترك همه آنها است و        
� زبلي�بعضي هايشان هم       

من بعيد ميدانم يكي    . ميكنند
از اينهائي كه ميگويند         
رفراندم قبول داشته باشند      

فكر .   رفراندم عملي است    
ميكنند و حاال � زبلي�ميكنند  

حرفي را در دهان مردم مي       
به مردم راست     .   اندازند

رفيق ما در تهران     . نميگويند
ممكن است وقتي دارد         
سخنراني علني ميكند،        
نتواند همه حرفش را بزند و       
بگويد مرگ بر جمهوري        
اسالمي، بايد تناسب قوا را در   
نظر بگيرد، اما  به مردم دروغ    

اين را ما تضمين       . نميگويد
 . .ميكنيم

طرفداران : ثريا شهابي 
رفراندم و بيانيه ها، از     
طرح هاي خودشان     
.  عبور كرده اند        

شكست طرح هايشان   
االن .   معلوم است  

متوجه انتخابات       
چون ممكن   .   هستند

است اين برنامه را       
نزديك انتخابات      
مجددا پخش كنيم،     
دوست داشتم        
مستقيما خطاب به      
مردم در مورد انتخابات 
بگوئيد، اينكه چگونه    
ميتوانند آمال و        
آرزوهاي شان را كه      
نفرت از جمهوري       
اسالمي، نفرت از اسالم  
و نفرت از زن ستيزي      
است بيان كنند؟  در      
اين مضحكه انتخابات    
در مقابل اين سيركي     
كه رژيم بنام حق        
انتخاب مردم راه       
انداخته اند مردم       
چگونه ميتوانند مقابله   

 كنند؟
صحبت من با   : كورش مدرسي 

مردم اين است كه اين          
مضحكه انتخاباتي صورت      
مسئله اش نه سياست         
خارجي است نه رفسنجاني     
است و نه صورت مسئله اش       
اين جناح و آن جناح           
. جمهوري اسالمي است      

صورت مسئله انتخابات، خود    
امروز . جمهوري اسالمي است  

با شكست دو خرداد و با          

معلوم شدن دروغهايي كه دو     
خرداد به مردم گفت و          
شكست كل تئوري و فلسفه      
آنها، صورت مسئله مردم       

و .     جمهوري اسالمي شده    
امروز ميخواهند صورت       
مسئله مردم را سياست        

خوش و  �خارجي، بمب اتمي،    
كردن با نكردن با امريكا     �بش

اين مسئله   .   قلمداد كنند  
مسئله مردم   .   مردم نيست  

. رفتن جمهوري اسالمي است   
هر نوع انتخاباتي از طرف        
مردم تنها بعد از جمهوري        
. اسالمي معني پيدا ميكند      

وقتي كه مردم جمهوري        
اسالمي را ساقط كرده باشند،     
وقتي كه دارودسته هاي        
مذهبي را خلع سالح كرده       
باشند، وقتي كه سران         
جمهوري اسالمي را به زندان     
انداخته باشند، وقتي كه سپاه 
پاسداران و ارتش را خلع        
سالح كرده باشند، وقتي كه      
حوزه هاي علميه را تعطيل       
كرده باشند، وقتي تمام        
مساجد و تكايا و همه           
پولهايي كه اينها دارند را به       
نفع مردم مصادره كرده        
باشند، وقتي كه آزادي بي       
قيد و شرط بيان، تشكل و        
تجمع  را تضمين كرده باشند،   
وقتي كه مردم معيشت داشته 
باشند و بيمه بيكاري مكفي      
داشته باشند كه نشود به        
ضرب گرسنگي دادن به بچه      
هاي مردم آدمها را پاي          
صندوق راي آورد و يا به          
چماق بدست تبديل كرد، در      
اين شرايط است كه مردم        
حق انتخاب خود را تضمين       

در اين ماجرا صورت . كرده اند 
مسئله جمهوري اسالمي       
است و مردم نه تنها نبايد در       
اين مراسم به اعتبار كردن       
خود شركت كنند بلكه بايد      
فعاالنه تا آنجائيكه ميشود      
. سعي كنند آنرا بهم بزنند       

تعداد هرچه بيشتري از        
دوستان، همسايگان، در       
مدرسه و دانشگاه و كارخانه      
كه را قانع كرد نبايد در اين        

نبايد . انتخابات شركت كرد    
در آري گفتن به بخشي از        
. دستگاه اين رژيم شريك شد   
 .جواب ما به اين رژيم نه است


