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 تحليل و جوابيه اي از طرف جنبش جوانان مبارز آرج و حومه
)زير مجموعه اي از جبهه دموآراتيك ايران (  

 به ابراز شبهه و سواالت مطرح شده از طرف بعضي از عزيزان نگران از اوضاع و احوال آينده ميهن  

رصت طلب در رابطه با ايراد بر مسئولين جبهه دموآراتيك عزيزمان ايران و بعضي مغرضان حاشيه نشين ف

مردم ايران و جبهه متحد دانشجويي در مورد اين مسئله آه چرا مبارزين اپوزسيونهاي فوق الذآر در فضاي 

امروز ايران آه حاآمان مذهبي ، مردم عادي آوچه و خيابان را تنها به خاطر يك اعتراض و اظهار نظر 

دستگير آرده ، به زندان و شكنجه و , ، در جريان راهپيمايي ها و اعتراضات اجتماعي مخالف بسيار آوچك 

بند و زنجير ميكشند اين گونه بي پروا و آزادانه مخالفت خود را با حاآمان از طريق انواع و اقسام راديوها و 

ولي . ار ميكنند دستگاههاي ارتباط جمعي مخالف و معاند برون مرزي ابراز ميدارند و مصاحبه ها برگز

ميبينيم آه خوشبختانه آسي هم با آنها آاري ندارد و اگر هم آار دارد بسيار غير منطقي و غير اصولي و 

مغاير با ديگر برخوردهاي مذآور به نظر ميرسد و اينكه اصوال سواالت مطرح شده در رابطه با همين 

 نظران سياسي ، اين شبهه را به وجود دوگانگي در برخوردهاست آه براي بعضي از مردم ايران و صاحب

آورده آه احتماال و يا بنا به عقيده بعضي از سياسيون حتما اين افراد نقش آفرينان يك سناريوي از پيش 

طراحي و ديكته شده از طرف حاآميت ميباشند آه در مسير ايفاي نقش پسر شجاع آب به آسياب دشمنان 

آاران تماميت خواه و يا حداقل اصالح طلبان فريب آار ميباشد ، مردم ستم ديده ايران آه همانا محافظه 

!ميريزند  

 

 جوابيه

بلكه بسيار واضح و .  اآثر اين سخنان و ادعا ها از طرف توده مردم رنج ديده و در زنجير بيان نميشوند-1  

ورنج ديده روشن است اآثريت تشكيل دهنده بافت و توده جريان و نيروي سوم آه همان مردم سرآوب شده 

وطن ميباشند آه به رهبران و مسئوالن اين تشكل ها اعتماد و اعتقاد راسخ داشته و در هر زمان و مكان به 

فراخواني اين تشكلها جواب مثبت داده و عكس العمل الزم را نشان داده اند آه حرآتها و خيزشهاي گذشته تا 

.آنون گواه اين مدعاست   

  2- اين شبهات و سواالت سهوا از طرف آساني مطرح و مورد پرسش قرار ميگيرد آه اآثرا بي تفاوت 

بوده و داراي بينش و تحليل سياسي غلط و بسيار ضعيف ميباشند آه  آن هم به علت دور بودنشان از 

مبارزات مستقيم و رودررو با حاآميت سرچشمه گرفته و آنها را به سمت اينگونه تحليلهاي سطحي و بچه 

.است گانه سوق داده  

  3- اين شبهات و سواالت عمدتا و عامدا از طرف به اصطالح مبارزان طرح و بيان ميشود آه به علت ابتال 

به طاعون خود محوري و ظرفيتهاي آوچك فكري و نيروي مبارزاتي منفعل ، خود آگاه و يا ناخودآگاه به 

ناگاه خويشتن خويش را دور وعقب مانده از جريان هاي پيشرو و پويا درميابند و اينگونه  آاله خود را پس 

معرآه ميبينند چرا آه آنها تا موقعي آه همراه و همگام و يا جلوتر از قافله و قافله ساالر ره مي سپارند 

.بسيار بشاش ، فعال و بذله گو به نظر ميرسند و هيچ گونه سوال و ايراد و اعتراضي را هم مطرح نميكنند   



الت و ذهنيات را بدور از غرض ورزي و در حالتي حمايتي از اپوزسيون با  البته ميتوان اين سوا-4   

همه خوب ميدانند ، هستند در ايران بسيار آساني آه سخنها و . يكصدو هشتاد درجه چرخش نيز مطرح نمود

خواسته هاي ما را مطرح ميكنند ( اصالح طلبان و سياسيون معتزض وابسته به بدنه حاآميت ) مثال اگر شما 

را بشنويد احساس ميكنيد ! خنراني آقاي شاهرودي عراقي را آه به مناسبت روز قوه قضايه ايراد نمودند س

آه اين سخنان از طرف يك اپوزسيون بسيار قوي مطرح شده ، ولي ميبينيد آه هيچ يك از اين افراد يا 

گيري و محاآمه و سرآوب گروهها مانند جبهه دموآراتيك ايران و جبهه متحد دانشجويي مورد پيگرد و دست

آيا تفاوتي بين اين دو جريان وجود ندارد ؟ آيا هردو به يك اندازه در ادعاهايشان صادق . و زندان واقع نشدند

و يا غير صادقند؟ آيا منصفانه هست آه اين دو جريان را به يك چوب برانيم و هردو را آبخور يك آبشخور 

 قدري با تامل و تفكر وقايع را از زاويه منصفانه تري مورد تحليل و پس اگر. قلمداد آنيم ؟ البته آه نيتوان

.ارزيابي قراردهيم ، نتيجه معقول تر و بهتري خواهيم گرفت  

 اگر اين خانم ها و آقايان به خرد و شعور جمعي مردم ايران باور دارند و به آن به ديده احترام مينگرند -5  

 و گروهي داراي پايگاه ملي و مردمي هستند و آدام يك نيستند ؟ و البته آيا نميبينند آه آدام جريان و يا فرد

در اين مورد بهترين جواب به اينگونه سواالت و شبهات اين است آه بايد اعتراف آنيم و قبول داشته باشيم 

ز تجربه و ملت ايران اينبار بسيار آگاه تر و روشن تر از گذشته ، به ياري و با استفاده از آوله باري مملو ا

دانسته ها و آگاهي هاي به دست آمده از دوران سياه شکنجه ، ترور و ....قدم به راه مبارزه نهاده ، حرآت 

ميكنند و با چراغي روشنگر تر به نام دانش و خرد اجتماعي در هر مورد خود تصميم ميگيرد و نيازي هم به 

 قيم و ولي ندارد.

  6- همه  خوب  ميدانند حاآميت اقتدارگرا در روزهاي آغازين مبارزات علني  دانشجويي هر چه در چنته 

داشت بر عليه دانشجويان و مردم به جان آمده ايران اعمال آرد . ولي از آنجايي آه حاآميت ، اين جريان و 

موسسين اپوزسيون آن  يعني  جريان سوم و جبهه د موآراتيك ايران  و جبهه متحد دانشجويي را در راه 

مبارزه حق طلبانه ملت ايران راسخ و بي بازگشت دريافت ، هر چه بيشتر فشار آورده نتيجه معكوس گرفته 

و اين جريان را منسجم تر ارزيابي نمود . به ناچار جهت جلوگيري از چهره سازي هاي بيشتر بنا به اقرار 

آقاي شاهرودي عراقي آه گفت زنداني آه براي متحم و زنداني آبرو وحيثيت به بار آورد به درد ما نمي 

خورد ، اقدام به يك عقب نشيني تاآتيك نمود و با آزاد آردن بعضي از چهره هاي اپوزسيون از در ديگري 

وارد شد . البته از همان دري آه توانست اين شبهات و سواالت را به وجود آورده و به آن دامن بزند . چرا 

ي فطري آنقدرها هم مغز خر خورده نيست پس سعي ميكند تا ها  و آوته فكريبا تمام حماقتاقتدارگرايان آه 

پرونده مبارزاني چون طبرزد يها را قطور تر و افتخاراميزتر از اين نكند تا اينگونه بتواند از اين راه جلوي  

.بوجود امدن  يك رهبري آاريزما ، و ملي را بين توده هاي مردم بگيرد  

  7-افرادي چون طبرزديها ديگر آن ماهي سياه آوچولوي صمد بهرنگي نيستند آه سرگردان در برآه اي 

اميد دريا داشته باشند.بلكه انها با اعتقاد و ايمان بسيار به هدفي مقدس و در اثر شجاعت و پشتكاري 

ستودني و ممارستي  خستگي ناپذير در عمل  و با پرداختن هزينه هاي الزم و معمول به اينگونه راههاي 

پرخطر به اقيانوس رسيده اند و با گذشت زمان ودر اثر وقوع وقايع زشت وزيبا به نهنگهاي با عظمتي 

تبديل شده اند آه در اثر حرآت، موجهاي عظيمي بوجود مي اورند.اري در مقابل اين پديده است آه  حكومت 

ام به رها آردن اين نهنگهاي با اگاهي آامل به اين امر آه بر مسلخ عشق جز نكو را نكشند اقداقتدارگرا 



عظيم الجثه مي نمايد و باز با اگاهي آامل به اين امر آه با عاشقان صادقي روبروست با بگير ببندها ي هراز 

چند گاهي تاآتيك ايجاد شبهه را پي مي ريزد تا با اميد توسل به چنين ترفندها و نيرنگهايي استراتژي به گل 

ب آشيدن اين   شايد اينگونه بتواند از پرداخت به قال  را دنبال آند آه و مردار شدن اين نهنگها نشستن

.ه بسيار سنگين هم هست رهايي يابدمبارزان آ  

ديكتاتور خوب ميداند .دستگيري و زنداني شدن در راه ملت وازادي ميهن شرافتمندانه وافتخار اميز است-8  

راه ازادي را ملخ نخورده واز بين نميروند چرا آه آه با زنداني شدن و يا به مسلخ رفتن ها تخم مبارزان 

هستند بسيار دانشجويان و فرهيختگان و مبارزاني آه اين راه را ادامه ميدهند وبا پشتوانه غني تر و 

اري ما را همان را .پربارتري پرچم ازادي و دموآراسي را در قلب ميهن استبداد زده ايران به اهتزاز دراورند

 آامل واعتقادي راسخ ان را انتخاب آرده ايم و خوب ميدانيم آه غايت و نهايت ره روي در يافته و با اگاهي

اگر از سر بريده مي ترسيديم در مجلس عارفان (اين  وادي ، دادن سر وجان به راه ازادي وسعادت ملت است  

نمي رقصيديم) ولي بارها اعالم آرده و در عمل نيز ثابت آرده ايم آه مبارزات ما مبارزه اي غيرمكتبي ،غير 

ايدئولوژيك وغير قهري درراه باز پس گيري پيش پا افتاده ترين حقوق انساني واساسي ملت است.آه در اين 

راه نيزتنها معتقد به روش برگزاري رفراندوم ، گفتمان سياسي و اصولي و منطقي بوده وروشهاي ستيزه 

جويانه را حتي االمكان پيشنهاد نكرده و محكوم نيز مي نماييم . اري ديكتاتور در پي همين استراتژي وفضاي 

بوجود امده از انست آه نميتواند به بهانه هاي گوناگون اقدام به آشتار و حذف فيزيكي ازاديخواهاني آه 

به تعبير زيباتر اين مبارزان چون بادامهاي .بدون شك دراين راه متحمل هزينه هاي بسياري نيز شده اند نمايد

.) نه ميتوان انها را قورت داد و نه ميتوان به به بيرون پرتاب آرد(د آه به آام ديكتاتور رفته اند تلخي هستن

ولي باز از انجا آه اينگونه موضع گيريها بارفتار .پس به ناچار واجبارا راه تحمل وتسامح را پيش گرفته اند 

شبيهات وترديدهاي رابراي بعضي از نيست،اينچنين ت و  منطبق نبوده استبدادگران و تنگ نظران وعادات 

.تحليل گران سياسي وديگران به بار مي اورد  

اگربنا به شق ديگر حاآميت چشمانش راهم گذاشته واقدام به بگيروببندها وشكنجه هاي غير انساني -9  

:مانند   

رفتار وگفتارهاي همان اعمالي آه در مورد متهمين قتلهاي زنجيره اي انجام داد آند و مبارزان را وادار به 

ايا فكر ميكنيد ملت باهوش .خالف ميلشان نمايد وازاين راه اقرارهاي واهي بگيرد وتوبه نامه توشيح آند

 با دست خود با به مبارزه قهري طلبيدن تاهد پذيرفت ؟ يا اينكه حاآمي،اگاه وخردمند ايران باور آرده و خو

ا اگاهيم ،شما ا به بحران عميقتري خواهد آشاند؟ ولي ماين مبارزان  مسالمت جو ومردم به جان امده خود ر

ميدانيد وحاآم  مطمئن است.شيشه با ان همه شفافيت ولطافت اگر بشكند تيزتر ميشود.پس متولي جور وستم 

آه باز همين امر را براي طرح . سعي ميكند در حد شعور وفهم سياسي خود حتي االمكان شيشه رانشكند

. تشبهات هموار ميسازدبعضي از سواالت وايجاد  

  10-حاآميت ميداند واگاه است در هر بار دستگيري وبگير وببند اعضاي اپوزسيون دانشجويي وجبهه 

دموآراتيك به علت مردمي ونوين وپيشرو بودن اين تشكلها ملت را به چالش ومبارزه فرا ميخواند وبسيار 

واضح وروشن است آه ديكتاتور از اين چالش بيم داشته محتاطانه عمل ميكند.زيرا متوليان استبداد مذهبي 

هر عمل غير انساني وهر جنايتي را در ادامه حيات خويش انجام ميدهند نه در مسير نابودي وعدم حيات 

وباز با آمي توجه در ميابيم آه همين منطق موجود در فضاي آنوني بين ديكتاتوري و ازاديخواهان .خويش



براي بعضي از تحليل گران بوجود مياورد آه در جهت اثبات وروشني نظريه است آه شبهه و ترديدهايي را 

فوق ميتوان به سناريوي دستگيري ومحاآمه وسرآوب دگرانديشان درون حكومتي آه داراي پايگاه ملي و 

مردمي قوي نيستند توجه آرد وبا تحليل وبررسي ان در بوته مقايسه با اوضاع واحوال مبارزين ملي 

ومردمي مورد نظر به نتيجه فوق دست يافت. مبارزات جريان سوم نيز با بزرگنمايی اختالفات  و تصفيه 

 حساب های درون حکومتی تحت االشعاع قرارمی گيرد.

  11-حاآميت با سياست شتاب زده در مورد دستگيري ،سرآوب وزنداني نمودن ازاديخواهاني چون 

طبرزديها،زارع زاده ها، محمدي ها ،امامی ها،حميدی ها،سالمتی ها،کثرانی ها، دلدارها ، لهراسبي ها ، 

جاويد تهراني هاو... آه رونوشت برابر با اصلي بود با ماجراي دانشجويان ليبرال در ميدان تيان ان من چين 

، به علت مواجه شدن با مقاومت جانانه اين قهرمانان وادامه راه توسط مبارزين شجاع وقهرمان ديگر با 

اعمال اجباري سياست تسامحي آنوني به دوگانگي وتشدد رسيده واز انجاييكه نه راه پيش دارد ونه راه پس 

 ، تبديل به چوب دو سر طاليي شده آه هرلحظه به خاطر پرداخت هزينه سنگين اين اشتباه ( حمله به آوي 

دانشگاه وا تفاقات پيرو ان )و دستگيري وزنداني نمودن بهترين فرزندان ايران چه ازنظر وجاهت واعتبار 

قانوني وچه از منظر سياست خارجي واعتماد ومقبوليت داخلي درحال نابودي واضمحالل است (چه آند 

 بيچاره آه خود آرده را تدبير نيست).

سخن اخر اينكه ملت ايران در مبارزه ايي آه اغاز آرده دنباله رو فرد ونام ويا شخصيتي نيست آه اگر -12   

 اثر خيانت ويا سازش ان فرد با دژخيم به بيراهه رود ويا سرخورده شده از حرآت باز خداي ناآرده روزي بر

ات قانوني وبرحق خويش آه تنها از زبان محوريت ان جهت دستيابي به اهداف و مطالب بلكه ملت اير.ايستد

ريدگار يكتا اپوزسيون به نمايندگي از طرف ملت طرح ميشود قائم به خويش قيام آرده وتنها با توآل به اف

 مستمر تاريخ با اراده اهنين ومبارزه ايآه عاقبت آار به شهادت .ونيروي مردمي وغيرت ملي حرآت ميكند

نبرد خداي ازادي با ناخداي ( وجانانه حقوق حقه خويش را با فداآاري وجانبازي در بحراني ترين نقطه

 مسلم خويش را به اغوش خواهد به هر قيمتي از ديكتاتور باز پس گرفته وازادي اين حق)استبداد

والغير.آشيد  

 

: يك توصيه    
ملت ايران بسيار سپاسگذار و مديون و مرهون زحمات آساني خواهد بود آه اسناد ومدارك خيانت رهبران 

زيرا در غير اين .اپوزسيون هاي درون ايران را جهت اطالع واگاهي ملت رنج ديده ايران افشا ومطرح سازند

نين به ملت ايران همان آساني خواهند بود آه از انتشار وافشاي چنين مدارك و اسناد صورت اولين خائ

.خيانتي به هر دليلي طفره ميروند  

 
 

  گسسته باد زنجير استبداد    - برقرار باد دموآراسي-زنده باد ازادي
 

ن جبهه دموآراتيك ايرا- آرج وحومهجنبش جوانان مبارز  
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