
  ! انجمن های ناشناس، ترفند جديد اصالح طلبان برای جلب مردم به تظاهرات
  

در روزهای پرتالطم اخير، هر گاه که  اخبار مربوط به جنايات رژيم به گوش ايرانيان آزاديخواه ساکن 
مردم به يکديگر . تورنتو می رسيد، خشم و کينه آنها به جمهوری اسالمی هرچه عميقتر ميشد

امروز نيز . ، گاه با ياد آوری صحنه های دلخراشی که ديده بودند گريه می کردندتلفن می زدند
ی به خون خفته مردم آزاده ايران صحبت می کنند و برخی به  همديگر " ندا"همين آزادیخواهان، از 

ای کاش در ايران بوديم و کاری ميکرديم، بايد صدای مردممان را به گوش افکار عمومی "ميگويند 
رسانيم، بايد جمهوری اسالمی را با تمام جنايتکارانی که آنرا اداره می کنند به آتش جهان ب

 سال ٣٠بکشيم، مردم ما صدا ندارند، راديو و تلويزيون ندارند، برويم توی خيابانها و فرياد بزنيم که 
است که مردم زحمتکش ما در دست جنايتکاران جمهوری اسالمی اسير هستند، به زنجير 

  ..."ده اند کشيده ش
منجمله (و به اربابان رژيم ) از هر جناح و دسته(اين خشم و کينه مقدس مردم به رژيم 

درنتيجه، همه . امری نيست که از چشم کسی پنهان مانده باشد) امپرياليستهای کانادائی
دشمنان خلق دست به دست هم داده و هر يک به طريقی در تالش اند تا نظام حاکم را حفظ 

 در همين راستا است که آنها برای مقابله با کمونيستها و ايرانيان آزاديخواه که خواهان و. کنند
نابودی جمهوری اسالمی هستند به ميدان آمده و می کوشند تا از سردادن شعارهای سرنگونی 

  .در اعتراضات اين روز ها در خارج از کشور جلوگيری کنند
   

 بتوانند خودشان را برای حمايت از هموطنانشان متشکل در کانادا قبل از اينکه مردم آزاديخواه
کنند، يک سری تظاهرات عمومی در ميادين و محلهای خريد ايرانيان اعالم ميشد و از مردم دعوت 

امضای زير دعوت نامه ها خيلی گول . ميشد که برای حمايت از هموطنانشان به تظاهرات بيايند
دقيق يادم . هرات را که ديدم، متوجه ماهيت آنها نشدماولين اطالعيه دعوت به تظا. زننده بود

اما وقتی . داشت"  از مبارزات مردم ايران- يا پشتيبانی-انجمن حمايت"نيست، اسمی شبيه به 
که به آن تظاهرات رفتم، ديدم که اين انجمن، متشکل از اصالح طلبان حکومتی و غير حکومتی و 

  .     ورنتو استاکثريتی های شناخته شده مقيم ت/توده ای
  

در (اولين ماجرايی که به رو شدن دست اين جمع دغلکار و دشمن توده ها انجاميد، وقتی بود که 
پرچم رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی را پشت ) تورنتو" مل لستمن" ژوئن در ميدان ١۴تظاهرات 

رگ بر جمهوری م"تريبون سخنرانی خود آويزان کردند، و تالش کردند که هر کسی را که شعار 
  . سر می داد را تحويل پليس بدهند" اسالمی

  
بايد اتحادمان را حفظ کنيم، شعار مرگ بر اين و آن : "اين دغلکاران با اشاعه ايده هايی چون

ندهيد، مردم در ايران هنوز نمی گويند مرگ بر رژيم، ما هم موسوی را نمی خواهيم اما هيچ رهبر 
يا کسی بجز موسوی هست که مردم را رهبری کند؟ جوانها در ايران ديگری نداريم، اگر رژيم بره آ

  . به رواج ناآگاهی در ميان مردم دامن ميزدند..." موسوی را می خواهند، 
اين گروه دغلکار نيز با ) برخی از روزنامه های فارسی زبان(و از طرف ديگر، دستگاه های تبليغاتی 

ی مبارز، اينطور وانمود می کردند و ميکنند که گويا دادن گزارشهای نادرست در مورد کمونيستها
برگزار می " تظاهرات يک نفره"کمونيستها گروه های خيلی کوچک هستند که گاهی اوقات هم 

  .کنند
  
  

 ژوئن قرار است ١۶در چنين شرايطی و با توجه به تشديد اعتراضات مردمی در ايران شنيدم که در 
برگزار شود با توجه به تجربه حرکت قبلی کنجکاو بودم " تمنمل لس"در ميدان دو باره تظاهراتی 

تحت که باز هم کميته ای شدم  جه متو. که ببينم اين بار چه کسانی اين حرکت را فرا خوانده اند
 تشکيل شده و از ايرانيان مقيم "کميته همبستگی با ملت ايران برای برگزاری انتخابات آزاد"نام  

  .شرکت کنند" مل لستمن"تظاهرات ميدان تورنتو دعوت کرده که در 
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نيز همان حرکتهای موذيانه و فريبکاری های " مل لستمن" ژوئن در ميدان ١۶در تظاهرات 
کميته "اين بار ديگر می دانستم که دعوت کنندگانی که زير اسم . عوامفريبانه تکرار شد

ند، درواقع کميته ای متشکل از پنهان شده ا" همبستگی با ملت ايران برای برگزاری انتخابات آزاد
 هستند، و  هم می شود،اکثريتی ها/ توده ایکه شاملاصالح طلبان حکومتی و غير حکومتی 

  . هدفشان هم در واقع به قتل رساندن خيزشهای توده ای اخير است، نه حمايت از آن
  

ازه نداد که اين  با اين هدف که بايد صدای مردم ستمديده ايران را به گوش جهانيان رساند و اج
مبارزات در چارچوب سياستهای اصالح طلبان حکومتی و غير حکومتی در عمل به قتل برسد، 

تصميم گرفتم در اين تظاهرات شرکت کنم و در حد توان خودم اجازه ندهم که کميته مزبور که در 
مأموريتش ناميد در " کميته هماهنگی برای به قتل رساندن خيزشهای توده ای"واقع بايد آنرا 
فعالين گروه های چپ اکثرا در آنجا بودند و همچون بار پيش پليس بخاطر حمايت از . موفق شود

مزبور افرادی را که آرم گروه های کمونيستی را حمل می کردند و عليه رژيم جمهوری " کميته "
  . اسالمی  شعار ميدادند را در قسمتی از ميدان در محاصره خود گرفته بود

 که صدای سرودها و شعارها و سخنرانی های ما قطع نميشد و بتدريج بر تعداد در شرايطی
کميته هماهنگی "کسانی که در سر دادن شعارهای انقالبی به ما می پيوستند، افزوده ميشد، 

به اين در و آن در می زد که راهی برای خفه کردن " برای به قتل رساندن خيزشهای توده ای
که درواقع خواسته اصلی " (گ بر جمهوری اسالمی از هر جناح و دستهمر"صدای ما يعنی شعار  

  .اما موفق نشدند. پيدا کنند) کارگران و ديگر توده های ستمديده ايران است
  

کميته "تجربه نشان داد که در حرکت فوق، هدف اصلی برگزارکنندگان کميته مزبور يعنی 
ن بوده که اجازه ندهند کسی به اي" هماهنگی برای به قتل رساندن خيزشهای توده ای

به شعاری همگانی تبديل " مرگ بر جمهوری اسالمی"کمونيستها بپيوندد و نگذارند که شعار 
که (تعداد زيادی از ايرانيان . اما آنها هيچوقت نتوانستند بطور کامل در اين کار موفق شوند. شود

نهای آزاديخواه و مخالف رژيم اتفاقا وابسته به گروه های چپ هم نبوده ونيستند، اما انسا
  .هميشه به صف ما پيوسته و با ما شعار داده و سرود انقالبی می خواندند) هستند

  
  

  "کوئينز پارک" ژوئن در ميدان ٢١گزارشی از تظاهرات 
 ژوئن،  جماعت مزبور تصميم گرفت که از پليس شهر اجازه رسمی برگزاری ١۶به دنبال تظاهرات 

آنطور که شنيدم پليس به آنها . بگيرد" کوئينز پارک" ژوئن در ميدان ٢١ يکشنبه تظاهراتی را در روز 
گفته بود که اگر اجازه رسمی داشته باشند، آنوقت پليس می تواند کسانی را که شعار های 

  .خارج از برنامه سر می دهند را از محل تظاهرات خارج کند
گروه های چپ ميدان .   بيشتر از قبل استوقتی به کوئينز پارک رسيديم، ديدم که تعداد چپ ها
تصاويری که صحنه های تظاهرات خونين مردم . را پر از پالکاردها و پرچم های بزرگ خود کرده بودند

ش می يکی از پالکاردها، عکس مردمی بود که ستاد بسيج را آت. مبارز کشورمان را نشان ميدادند
در زير ". جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد"زدند و در زير آن نوشته شده بود 

ما زن و "عکسی از دخترها و پسرهای جوان در نبردهای خيابانی با پاسدارها نوشته شده بود 
 خامنه ای، رفسنجانی،"نوشته شده بود " ندا"در زير عکس ". مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم

  !"خون جوانان ما ميچکد از چنگتان! احمدی نژاد، موسوی، خاتمی، مرگ به نيرنگتان
  

زمانی که با .  می برد۵٧اين عکس ها مرا شديدأ تحت تأثير قرار می داد و به دوران انقالب  سال 
  .    هم نسالن خود در خيابانهای تهران بر عليه رژيم شاه شعار می داديم

  
ه برگزارکننده که به هيچ وجه نمی خواست شعار سرنگونی جمهوری  تالشها و تشبثات کميت

اسالمی داده شود و به هر وسيله ای متوسل می شد تا کمونيستها را محدود سازد، اين بار هم 
يک دليلش .  نرسيد بلکه کمونيستها موفق تر از تظاهرات قبلی هم عمل کردندهنه تنها به نتيج

خل ايران شديدأ رشد کرده و راديکاليزه تر شده بود و بيشتر مردم اين بود که مبارزات مردم در دا
  . بدون نوار سبز در خيابانها ديده ميشدند
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 این که ندا آقا سلطانی به سمبل مبارزه مردم در ازاز نکات جالب حرکت مذکور، اين بود که پس 
بودند، به جای وضعيت کنونی جنبش تبدیل شد، بسياری از کسانی که به اين تظاهرات آمده 

  .را در دست داشتند" ندا"پرچم يا نوار سبز، عکس 
  

در حالی . در اینجا بی مناسبت نيست صحبت هائی هم که در جریانش قرار گرفتم را بازگوئی کنم
که پالکارد بزرگی در دست داشتم که عکس چند تا جوان که با سنگ به پاسدارها حمله ميکردند 

، و آرم چريکهای فدايی "وای به روزی که مسلح شويم: " شده بودرا نشان ميداد و زيرش نوشته
یک جا متوجه . خلق ايران در باالی این پالکارد به چشم می خورد، در ميان جمعيت راه می رفتم

شدم که عده ای با پرچم شير و خورشيد پسر جوانی را دوره کرده اند و سرش داد ميزنند و می 
  :گويند
 . دمکراسی يعنی اينکه سلطنت طلب هم باشه. هتو نميدونی دمکراسی چي -

  :پسر جوان از اينکه وسط یک عده آدم تنها گير افتاده بود و ناراحت بود، جواب ميداد
 .مردم رژيم سلطنتی را سرنگون کردند -

با این درک که باید به او کمک کنم، در ميان آن جمع قرار گرفتم و با صدای خيلی بلند که بتوانم 
ئی که به سر آن پسر جوان داد می زدند را خاموش کنم، سعی کردم ابتدا از ضرورت فرياد مردها

  :دموکراسی صحبت کنم و گفتم
جامعه ايران .  مردم می خواهند در ايران يک سيستم آزاد و دمکراسی واقعی وجود داشته باشه- 

ن می خواد شاه را در آن جامعه شما هم اگر دلتا.  هر کس هر نظری دارد بگویدتاد وشبباید آزاد 
دوست داشته باشيد، کسی مانعتان نمی شود، مگر این که بخواهيد که دمکراسی را از مردم 

رژيم سلطنتی هم مثل رژيم جمهوری اسالمی ديکتاتور . بگيريد و يک ديکتاتور را برای مردم بياوريد
قعی می خوان، مردم آزادی و دمکراسی وا. مردم نه شاه می خوان، نه مال. و دشمن مردم بود

  .آنها ديکتاتوری پولدارها را نمی خوان
و پرسيدم که اگر شاه ديکتاتور نبود، چرا مصدق را سرنگون کرد؟ . تأکيد کردم که شاه ديکتاتور بود

و گفتم که شاه خسرو گلسرخی را کشت، صمد بهرنگی را کشت، آن همه جوان آزاديخواه را 
 ...کشت، 

  ".اين خانم راست ميگه"د و ميگفتند بعضی ها حرف مرا تصديق ميکردن
  

نکته بعدی اينکه در اين تظاهرات دختر جوانی را ديدم که پرچم کوچکی از جمهوری اسالمی در 
  : وقتی عده ای به او اعتراض کردند،  وی در پاسخ به اعتراضات مردم گفت.دست داشت 

  .هم رأی داده بود" ندا "- 
  :اما، يک نفر در جوابش گفت

  .!!را" گاوه"را می خواسته و نه " ميمونه"انم؟ نامزدش گفت که نه چی ميگی خ - 
در جريان بحث با مردم و شرکت در بحثهای آنها دو نفر که پرچمی دستشان نبود و حرفی هم 

جای کمونيستها اينجا : "جز فحش دادن به کمونيستها نمی زدند، در حالی که می گفتند
ا پالکاردی که در دستم بود به طرفشان رفتم و برای مقابله ب. ، مرا هول دادند."نيست

در همين موقع چند نفر برای ."جرئت داريد يک بار ديگه هول بديد"تهديدشان کردم که اگر 
با ) که بعدأ آنها را با پرچم جمهوری اسالمی ديدمشان(کمک به من سر رسيدند  و آن دو نفر 

   .رسيدن کسانی که برای کمک به من آمدند، فرار کردند
  

که خود را چپ هم می (برخی از افراد متوهم . در اين حرکت تعداد نيروهای چپ بيشتر شده بود
در اولين روزها وارد صف چپ نمی شدند و ميگفتند که مبارزات مردم در پوشش پرچم سبز ) دانند

 با گسترش مبارزات مردم و سرکوب خونين. است و ما هم نبايد صف خودمان را از مردم جدا کنيم
  .آن فهميده بودند که به خطا رفته اند

اين طرز فکر اشتباه از آنجا ناشی ميشود که اين افراد نمی دانند که اکثر مردم شرکت کننده در 
تظاهرات اساسا طرفدار موسوی نيستند و بخشی هم که از عالئم سبز استفاده می کنند، به 

مبارزه با رژيم ندارند،و برای حفاظت از این خاطر این کار را می کنند که فقط فضای ديگری برای 

 3



یعنی مجبور شدند که مبارزاتشان با رژيم را در پوشش سبز . خود آن را سپر خود قرار می دهند
      .اما در واقع سبز نيستند. شروع کنند

  
برخی هم در روزهای اول ميگفتند که حرکت مردم در ايران، از آنجا که تحت پوشش انتخابات و 

اما با تشديد مبارزات توده ها . وی شروع شده، ارتجاعی است و نبايد از آن دفاع کردرهبری موس
اين افراد . و ديدن صحنه های خونين سرکوب مردم کم کم فهميدند که چقدر در اشتباه هستند

متوجه نيستند که نفس مبارزات خودبخودی توده ها ارتجاعی نيست و باید دانست که عدم وجود 
تن پرچم سرخ، بخشی از مردم را به دنبال پرچم سبز کشانده است که به باورشان امکان برافراش

با چنين . تنها روزنه موجود برای بروز کينه انقالبی شان به رژيم سرمايه داری وابسته، می باشد
درکی نيروهای انقالبی وظيفه خود دانستند که در هر کجا که هستند بايد از خيزشهای توده ای 

 و ضمن شرکت در آنها بکوشند مبارزات مردم را از زير نفوذ نيرو های ارتجاعی و حمايت کنند
سازشکار خارج ساخته و انرِژ ی توده ها را در جهت درست يعنی سرنگونی شرايطی که ظلم 

  . وستم را روزانه باز توليد می کند کاناليزه نمايند
  

رايط حساس کنونی که خيزشهای بخصوص در ش(اصوأل حضور نداشتن در کنار مردم آزاديخواه 
به معنی خالی گذاشتن ميدان برای جوالن ارتجاع می ) توده ای در ايران در معرض خطر قرار دارند

درنتيجه، انسانهای آگاه و مبارز بايد هميشه در صحنه های اجتماعی حضور داشته باشند . باشد
شرايط کنونی تالش کنند که از عملی و ارتجاع را در نقابها و رنگهای مختلف اش افشاء کنند و در 

اینها مانند خمينی و دارو . شدن اهداف اصالح طلبان حکومتی و غيرحکومتی جلوگيری نمایند
 را از چنگ مردم درآورده و به شکست کشاندند، می کوشند خيزشهای ۵٧دسته اش که انقالب 

  . ه مقابله با آنها پرداختاز این رو شدیدًا باید ب. توده ای اخير را با پرچم سبز خفه کنند
  
    
  
  

  
  

  سهيال دهماسی
  ٢٠٠٩ ژوئن ٢۵ -  ١٣٨٨ تير ۴
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