
 
 
 
 
 
 
 

ارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۱۳۸۲  مرداد

۱۱۱

 تشديد فشارهاي خارجي
 در مورد برنامه اتمي رژيم

المللي  آژانس بين“اجالس مهم )  سپتامبر٢٠ تا ١٧( سپتامبر ١١ تا ٨روزهاي 
. اتمي ايران برگزار خواهد شد” پرونده“در وين، به منظور رسيدگي به ” انرژي اتمي

 و” آژانس“در صورت محكوميت جمهوري اسالمي در مورد عدم همكاري با اين 
پنهان داشتن مقاصد خود از توسعه برنامه اتمي، در اين اجالس، احتماالً اين 

اين اجالس در پي . سازمان ملل ارجاع خواهد شد” شوراي امنيت“به ” پرونده“
المللي از  هاي مأموران آژانس بين انگيز جمعبندي بازرسي انتشار گزارش بحث

گذشته، كه طي آن موارد )  خرداد٢٦( ژوئن ١٦اي ايران، در  تأسيسات هسته
المللي مطرح، و پيوستن آن پروتكل  جمهوري اسالمي از انجام تعهدات بين” قصور“

اتحاد كار شماره (هاي اتمي خواسته شده بود  سالح” پيمان منع گسترش“الحاقي به 
 .گردد تشكيل مي) ١٣٨٢، تيرماه ١١٠

تا به حال نيز، المللي انرژي اتمي  هاي آژانس بينياز انتشار گزارش بازرس
ها و يا تهديدات خارجي درباره برنامه اتمي رژيم هم ادامه يافته  ها، توصيه افشاگري

در همين حال، اين مسئله يعني چگونگي برخورد با اين . و حتي تشديد شده است
تهديدات و، مشخصاً، پذيرش يا عدم پذيرش امضاي پروتكل الحاقي نيز، به موضوع 

 تاكنون، نتيجه  هاي حكومتي تبديل گرديده بدون آن، جناحديگري براي جر و بحث 
 گيري و يا اتخاذ موضع رسمي معيني از اين مجادالت حاصل شده باشد
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 تشديد فشارهاي خارجي در مورد برنامه اتمي رژيم
. 

طي دومـاه گذشـته، در حـالي كـه انتشـار            
هـاي    هـاي گونـاگون در رسـانه        اخبار و گـزارش   

خارجي، مبني بر استفاده از اورانيوم غيني شـده         
هـا و     در آزمايشگاه ) به جاي شبيه سازي   (واقعي  

اي ايران، انجام معامالت مخفي براي        مراكز هسته 
ه مــواد و يــا تجهيــزات فنــي مــورد نيــاز در  تهيــ

” الوقـوع   قريب“توسعه برنامه اتمي و يا دستيابي       
ــه بمــب اتمــي و   ــه …جمهــوري اســالمي ب  ادام

هــا و مــذاكرات زيــادي نيــز بــين   داشــت، تمــاس
المللـي و مقامـات  رژيـم در           مسئوالن آژانس بين  

در اواسط مردادماه اعالم شد كه يك       . جريان بود 
 از سـوي ايـن آژانـس، و بنـا بـه       هيأت نماينـدگي  

هـاي    جنبـه “دعوت ايران، جهت مـذاكره پيرامـون        
امضاي پروتكـل الحـاقي بـه پيمـان منـع       ” حقوقي

امضــاي يــك . گســترش، بــه تهــران رفتــه اســت 
هاي سرزده و گسترده از       پروتكل، انجام بازرسي  

تأسيسات و مراكز اتمي موجود توسط مـأموران        
 نظارت و تضـمين    المللي و، بطور كلي،     آژانس بين 

. سـازد   آميز بودن برنامه اتمي را ميسر مـي         صلح
از چنــد و چــون ايــن مــذاكرات و يــا گفتگوهــاي  
مشــابه بــا برخــي از دولتهــاي اروپــايي در ايــن  

لكن اين نكته . زمينه، اطالع زيادي در دست نيست 
روشن است كه تالش آژانـس در ايـن مـذاكرات،           

 مـذكور   متقاعد كردن و قبوالندن امضاي پروتكل     
بــا (توســط ايــران، و كوشــش مقامــات حكــومتي 

در پي كسـب فرصـت      ) توجه به اختالفات دروني   
گيري در اين مـورد بـوده      بيشتر و تعويق تصميم   

 .است
كــه همزمــان بــا انتشــار ” اتحاديــه اروپــا“

المللــي، خواســتار پيوســتن  گــزارش آژانــس بــين
قيد و شرط ايران به پروتكـل الحـاقي           سريع و بي  

تي ادامه مـذاكرات مربـوط بـه توسـعه          شده، و ح  
مناســبات بازرگــاني بــا ايــران را نيــز منــوط بــه 

هـا و   امضـاي آن كـرده بـود، بـازهم بـه توصـيه      
. فشــارهاي خــود در ايــن بــاره ادامــه داده اســت

در ” اتحاديـه “بيانيه اجالس وزيران خارجـه ايـن        
  هـا و خواسـت      اواخر تيرماه،  باري ديگر، نگراني     

خــاوير “. ينــه مطــرح ســاختخــود را در ايــن زم
ــه “،  مســئول سياســت خــارجي  ”ســوالنا اتحادي

 شهريور، به تهران رفـت      ٨نيز، روز جمعه    ” اروپا
هاي   تا با مقامات رژيم در مورد پذيرش بازرسي       

ــس      ــه آژان ــل ب ــات كام ــه اطالع ــترده و ارائ گس
صـدراعظم  . المللي از جانب ايران، گفتگو كنـد        بين

اين دولـت از    ” خواست عاجل “ اوت،   ٢٨آلمان در   
المللي را عنوان     ايران براي همكاري با آژانس بين     

كنـيم كـه ايـران        قوياً توصـيه مـي    “: كرده و گفت    

در مـورد برنامـه اتمـي       [تمامي اطالعات موجـود     
قــرار ] آژانــس[بطــور كامــل در اختيــار ] خــود را

يك روز بعد از او، رئيس جمهور فرانسـه          . ”بدهد
امضا و اجراي   “ي  نيز از دولت ايران خواست برا     

توافقنامـه الزم بـا     ” قيد و شرط و بدون تأخير       بي
 .المللي اقدام كند آژانس بين
هاي اروپـايي بـراي وادار        هاي دولت   تالش

كردن جمهوري اسالمي به پذيرش همكاري كامل       
المللـي دربـاره برنامـه اتمـي          و انجام تعهدات بين   

ارتبــاط بــا فشــارها و تهديــدات  خــود، البتــه، بــي
يكا در اين زمينه نيست كه، در دوماه گذشـته          آمر

مقامـات ايـن دولـت، بـه        . نيز، تداوم داشته اسـت    
ــه  ــاوين و بهان ــرات    عن ــر خط ــاگون، ب ــاي گون ه

دستيابي جمهوري اسالمي به سالح اتمي تأكيد و      
امــا . كننــد تهديــدات خــود عليــه آن را تكــرار مــي

ــه      ــر پاي ــتقيم، ب ــدهاي مس ــن تهدي ــته از اي گذش
ــته ــاي مطب نوش ــه    ه ــا ب ــارجي، آمريك ــات خ وع
هاي فرانسه، ايتاليا و هلنـد نيـز فشـار وارد             دولت
گـذاري بيشـتر در بخـش         آورد كه از سـرمايه      مي

نفت و گاز ايران، تا زماني كه اين كشور پروتكـل           
. الحـاقي را امضــا نكــرده اسـت، خــودداري كننــد  

پيش از اين نيز، دولت ژاپـن رسـماً اعـالم كـرده             
د نفتــي بــزرگ حــوزه بــود كــه امضــاي قــرار دا

ــران را ” آزادگــان“ ــا اي ــا  “ب ــع نگرانيه تازمــان رف
، بـه حـال     ”درباره برنامه اتمي جمهوري اسالمي    

 . آورد تعليق درمي
هــاي مســئوالن   واكــنش و موضــعگيري 

ها و فشارهاي خـارجي       حكومتي دربرابر توصيه  
نيز، همچنان، دوپهلو و مبهم بـوده، در حـالي كـه       

ات داخلـي دربـاره     بحث و جدل محافل و مطبوعـ      
ايــن مســئله هــم، بــر اســاس وابســتگي آنهــا بــه  

 .هاي رقيب حكومتي، جريان داشته است جناح
كمال خرازي، وزير امور خارجه رژيم، در       

، ضـمن   ”اتحاديه اروپـا  “واكنش به بيانيه وزيران     
ايران در صـدد بررسـي و مطالعـه         “اعالم اين كه    

 شفافيت يـك جـاده    “: ، گفت   ”پروتكل مذكور است  
دوطرفه است و بايد مادام كه ايران تحت نظـارت          

اي به    آژانس است، براي دستيابي به دانش هسته      
. ”هاي ايران لغو گـردد      ما مساعدت شود و تحريم    

ما بايـد مطمـئن شـويم كـه         “: وي همچنين افزود    
امضــاي پروتكــل كــافي اســت و مشــكل را حــل  

گوينـد حتـي امضـاي         برخـي مـي    …خواهد كـرد  
 نيســت و افكــار عمــومي   پروتكــل نيــز كــافي  

پرسند اگر چنـين اسـت پـس چـرا بايـد آن را                مي
: خرازي درجـاي ديگـري نيـز گفـت          . ”امضا كنيم 

ايران حاضر بـه مـذاكره دربـاره رفـع ابهامـات            “
مربوط به پيوستن به پروتكل الحاقي اسـت ولـي          

براي پيوستن به آن، بايد افكار مردم و مجلس را          
 . ”هم متقاعد كرد

المللـي    ي ايران در آژانـس بـين      نماينده دائم 
” ايـران “اي در روزنامه      انرژي اتمي، با درج مقاله    

هـاي    علناً خواسـتار پـذيرفتن بازرسـي      )  مرداد ٥(
گسترده آن آژانس و امضاي پروتكل الحـاقي بـه         
پيمان منع گسترش، از سوي دولت شده و اظهار         

آينده ) سپتامبر(اميدواري كرد كه تا ماه شهريور       
ايــن بــاره از طــرف مقامــات بلندپايــه اقــدامي در 

وي براي متقاعـد كـردن ايـن     . كشور انجام بگيرد  
مقامــات، از جملــه، نوشــت كــه پروتكــل مــذكور، 
مخصوصاً براي ايران يا كشورهاي جهان سـوم        
طــرح ريــزي نشــده اســت و، ديــر يــا زود، همــه  

المللي انرژي اتمي بايـد آن را         اعضاي آژانس بين  
ضـا بـاهنر، از عناصـر       امـا، محمدر  . ”امضا كننـد  

اي، در پاســخ بــه مقالــه  سرشــناس جنــاح خامنــه
مذكور اعالم داشت كـه كشـورهايي كـه پروتكـل           

انـد اكنـون اظهـار تأسـف          مزبور را امضـا كـرده     
كنند، و ضمناً تهديد كرد كه در صورت تـداوم         مي

ــع    ــان من ــد از پيم ــران باي فشــارهاي خــارجي، اي
 او  پـيش از  . هاي اتمي خارج شـود      گسترش سالح 

نيــز، يكــي از نماينــدگان مجلــس از همــان جنــاح، 
خواستار خروج ايران از پيمان منـع گسـترش در       

متقـابالً، يكـي از     . حالت ادامه فشارها، شـده بـود      
نمايندگان وابسته به جناح خاتمي نيـز، ضـمن رد          
امكان خروج از پيمان مذكور، جناح رقيـب را كـه           

 قصــد دارد هزينــه امضــاي پروتكــل الحــاقي  را“
مورد انتقاد قرار   ” براي دولت خاتمي افزايش دهد    

المللي   ما در شرايط خاص بين    “: داده و گفته بود     
هستيم و براي پروتكل الحاقي فضايي ايجاد شده        
كه گويي اگر دولت و مجلس اصـالح طلـب آن را            

 .”شود بپذيرد، منافع ملي زيرپا گذاشته مي
در اين ميان، خبرگزاري رسمي رژيـم هـم         

مرداد گزارش داد كه دولت اجـازه احـداث        ٢٣در  
دومين نيروگاه اتمي ايران در بوشـهر را صـادر          

اي   خبر مربوط به امضـاي توافقنامـه      (كرده است   
با روسيه براي مطالعه ايجاد دومين نيروگاه هـم         

ولـي گذشـته    ).  ماه پيش منتشر شده بود     ٩حدود  
از امكان واقعي احـداث چنـين نيروگـاهي از نظـر       

ي، اعالم خبر آن در اين مقطـع، اگـر نـه           فني و مال  
دهن كجي به فشارهاي خارجي، ظـاهراً نمايشـي         
ــراي    ــن عرصــه ب ــت در اي از اســتقالل عمــل دول

 .دستجات رقيب دروني بود
اي مطبوعاتي  محمد خاتمي، در مصاحبه

در دكترين دفاعي “: در اول مرداد، اعالم كرد 
هاي كشتار جمعي  جمهوري اسالمي ايران، سالح

             ۳ه در صفحهيبق                   اي نيست  هستهو

  جمهوری اسالمیرژيمبادسرنگون



  ١١١  ۱۳۸۲مرداد   اتحاد آار  
 

    صفحه  
 

٣

  قتل زهرا کاظمی
  بازگشت به دهه شصت؟

  
ماجرای قتل زهرا کاظمی از همان آغاز مثل 

ختم «دستور از باال برای . روز روشن بود
 تير صادر شده بود و عامالن ١٨قبل از » غائله
در زندان اوین در ادامه ماموریت » ختم«این 

شان دندانشان را به طعمه جدیدی گير داده بودند 
 می رفت، االن ده ها جاسوس که اگر نقشه پيش

بازجویان «و نيمه جاسوس از البالی سفارشات 
بيرون ریخته بود و » اعتراف«برای » عزیز

بار دیگر توطئه ای بزرگ عليه حکومت مقدس 
آقایان » سوژه«منتها . در نطفه خفه شده بود

نداد و به جای ترسيدن و طلب عفو از » جواب«
وربين عکاسی ایستاد و حتی د.. درگاه رهبر و 

زهرا . اش را هم به دست جالدانش نسپرد
کاظمی تسليم نقشه مرتضوی و فرماندهان 
مرتضوی نشد و در همان شب اول به زیر 
شکنجه رفت و در عرض چند روزی که در 
زندان بود، بار ها به دست بازجویان ارگان های 
مختلف از دادستانی و وزارت اطالعات و 

زجوئی قرار گرفت و نيروهای انتظامی مورد با
دست آخر نيمه جان و در حال مرگ به 

  . بيمارستان سپاه برده شد
دادستانی تهران معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد 
را مجبور کرد که به دروغ اعالم کند که زهرا 

هيچ کس . کاظمی سکته مغزی کرده است
حتی معاون . ین دروغ نبودحاضر به پذیرش ا

جبور شد بگوید که ی وزیر ارشاد هم ممطبوعات
تحت چه شرائطی چنين مصاحبه ای به او دیکته 

انگشت ها همه به سوی بازجوی .  شده است
رهبر حکومت » محبوب«زهرا کاظمی دادستان 

دولت کانادا . اسالمی سعيد مرتضوی نشانه رفت
که زهرا کاظمی تبعه آن کشور بود، خواستار 
استرداد جسد زهرا کاظمی و روشن شدن 

قتل او در زندان و علت دستگيری او ماجرای 
مساله از مرزهای کشور فراتر رفت و . شد

. خانواده مقتول نيز به استرداد جسد رضایت داد
رئيس جمهور خاتمی طبق معمول کميته ای از 
سه وزیر تشکيل داد که چگونگی قتل زهرا 

آن ها سکته مغزی را . کاظمی را روشن کنند
الش کردند که جای نتوانستند اثبات کنند، اما ت

اعالم کردند که . علت و معلول را وارونه سازند
ضربه مغزی زهرا کاظمی بر اثر خوردن سر 

به .  حادث شده است» جسم سخت«او به یک 
عبارت دیگر این جسم سخت نبوده که بر سر 
زهرا کاظمی زده شده است، این سر زهرا 
کاظمی بوده است که بر جسم سخت خورده 

این، زهرا کاظمی با دیدن جدا از . است
. می کرده است» پرخاش«بازجویانش به آن ها 

سه وزیر کابينه اگرچه قادر نبودند که حقایق 
مربوط به قتل زهرا کاظمی را کتمان کنند، اما 
تمام تالششان را به کار گرفتند که ضمن 
اعتراف به این حقایق قاتل زهرا کاظمی را در 

سر زهرا کاظمی هاله ای از ابهام ميان رابطه 
به تعاقب همين . با جسم سخت، پنهان نمایند

خدمات دولت  هم بود که رئيس قوه قضائيه طی 
حکمی تحقيق در باره پرونده قتل زهرا کاظمی 

  .را به دست قاتلين او سپرد

قتل زهرا کاظمی نه تنها یکی از حوادث مهم ماه 
. های اخير بود، بلکه تکاندهنده ترین آن ها بود

ای سرکوب حکومتی  با استقرار یک نيروه
حکومت نظامی اعالم نشده به بهانه پيشگيری از 

، به بهانه ه تيرما١٨حوادث نامترقبه در 
تظاهرات دانشجوئی در سراسر ایران، هزاران 

حریم . نفر را بازداشت و به زیر بازجوئی بردند
دانشگاه را به عرصه جوالن اوباش چماقدار 

اه های دانشجوئی حمله به خوابگ. تبدیل کردند
فعالين جنبش دانشجوئی را ربودند و به . بردند

تالش نمودند نشان دهند که . زیر شکنجه بردند
هنوز بر اوضاع مسلط اند و می توانند  بگيرند 
و ببندند و بکشند و کسی را هم یارای نفس 

آن ها باز هم تالش کردند برای . کشيدن نباشد
ی تلویزیونی از تکميل این نمایش قدرت، شوها

قربانيان شکنجه گاه های خود را به نمایش 
 سابق سخنگویبگذارند و با قرار دادن عکس 

مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق و سردسته 
شکنجه گران قوه قضائيه حکومت اسالمی 
شاهرودی در کنار خمينی و جانشين او خامنه 
ای نشان دهند که اداره کنندگان اتاق های شکنجه 

وین، رهبر آینده خود را از همين امروز در ا
آن ها خواب بازگشت به . انتخاب کرده اند

روزهای سياه دهه شصت را در سر می 
پرورانند که روزانه ده ها و صد ها نفر را در 
سراسر ایران به جوخه اعدام می سپردند و 

بيهوده نيست که . پاسخگوی هيچ کس هم نبودند
تی می یابد هاشمی رفسنجانی هر جا که فرص

اوضاع فعلی را با اوضاع سال شصت مقایسه 
می کند و آرزوی بازگشت به سال شصت را به 
شيوه خودش بر زبان می آورد و مرتضوی ادای 

عمله حکومت در . الجوردی را در می آورد
اوین بار ها خواسته اند که به این رویای امثال 
رفسنجانی جامه عمل بپوشانند، ولی هر بار 

ان در همان گام اول به سنگ خورده است سرش
جامعه ما از . و مجبور به عقب نشينی شده اند

سال شصت فاصله نجومی گرفته است، حتی اگر 
حکومت اسالمی هم در رویای آن سال ها باشد، 
آرزوی بازگشت به روزهای سياه دهه شصت را 

  .به گور خواهد برد
اصالح طلبان حکومتی در این ميان، بازهم از 

عوامل قتل های » غده سرطانی«رشد و نمو 
زنجيره ای این بار در ارگان های موازی خبر 

حتی برخی از آن ها آدرس هم داده اند . داده اند
 سپاه در اوین زیر نظر کسی اداره ۵٩که زندان 

می شود که از عوامل قتل های زنجيره ای بوده 
است و از وزارت اطالعات کنار گذاشته شده 

آن ها فراموش می کنند که تمامی ولی . است
بازداشت های سال های اخير و بازجوئی ها و 
شکنجه هائی که اعمال شده است، در همين 
زندان و زندان های مشابه آن و توسط همين 
عواملی صورت گرفته است که جزو غده 
سرطانی هستند  و تحت فر مان مستقيم کسی 
هستند که در راس حکومت نشسته است و بر 

زداشت ها و محاکمات و شکنجه ها نظارت با
آیا این آقایان نباید از خودشان سوال . دائم دارد

کنند که این غده سرطانی کسی جز همين رکن 
اصلی حکومت اسالمی و نه پادو ها و عوامل 

  اجرائی او نيست؟ 
کشتن نویسندگان، ترور مخالفان، شکنجه 
زندانيان و پرونده سازی های جعلی در 

این . اسالمی امر جدیدی نيستجمهوری 
حکومت فقط حکومت این قبيل سياست هاست و 

 و زندان های نظير ۵٩زندان . نه چيز دیگری

آن استثنا نيستند، قاعده این حکومت اند، فقط 
کسانی که در توهم  خود از این باتالق و لجنزار 
یک بهشت موهوم تصویر می کنند، می توانند 

 که می شود در این خواب و خيال باشند
 و ۵٩جمهوری اسالمی داشت که بدون زندان 
  .قاتالنی مثل سعيد امامی و امثال او باشد

قتل زهرا کاظمی و بازداشت بدون دليل و برهان 
 مذهبی ها و ربودن فعالين جنبش –ملی 

دانشجوئی دليل این مدعاست و جامعه امن و 
بدون شکنجه و زندان، تنها بر ویرانه های 

  .می امکانپذیر استجمهوری اسال
  

  ۲ ه از صفحهيبق
و اگرهم بخواهيم، فاصله بسيار زيادي بـا        

ــم  ــا داري ــته  . آنج ــوازي هس ــه هســت تكن اي  آنچ
مـا  “: وي افـزود    . ”آميز است كه حق ماست      صلح
گاه پروتكل الحاقي را با قاطعيت رد نكـرديم،           هيچ

هايي  ولي طبق همين پروتكل بايد مذاكرات و بحث
ز ابهامـاتي داريـم و بررسـي        ما ني . صورت گيرد 

 اما در مورد ايـن كـه ايـن پروتكـل را             …كنيم  مي
بپذيريم يا نه، اين تنها من  نيستم كه بايد بپـذيرم            
بلكه بايد مجلس شوراي اسالمي تصـويب كنـد و       

خاتمي در پاسخ ايـن سـؤال       . ”اين روند طي شود   
آيا  نپذيرفتن شروط، اين خطـر را نـدارد كـه    “كه  

: گفـت    ”    سـازمان ملـل بـرود؟      پرونده ايران به  
مـا  . هر خطري ممكن است وجـود داشـته باشـد         “

آنچـه  . بايد تمام مصالح ملـي را در نظـر بگيـريم          
االن براي ما مهم است تفـاهم بيشـتر بـا آژانـس             

تري   تر و مثبت    بينانه  است كه انشااهللا گزارش واقع    
وي، بـاري ديگـر     . ”به اجالس شوراي حكام بدهد    

مواضــع مشــابهي را اعــالم و  مــرداد نيــز ١٥در 
ــته    ــوژي هس ــران از تكنول ــه اي ــرد ك ــد ك اي  تأكي

اما رهبر رژيم نيـز، در    . پوشي نخواهد نمود    چشم
جمع مسـئوالن وزارت امـور خارجـه و سـفيران           

دانـش  “:  مرداد، در ايـن بـاره گفـت          ٢٧رژيم، در   
اي كشــور، بــومي و در جهــت مقاصــد     هســته
ــران   صــلح ــوري اســالمي اي ــز اســت و جمه  آمي

گـاه قايـل بـه        براساس مباني دينـي و فقهـي هـيچ        
. ”هــاي كشــتار جمعــي نيســت اســتفاده از ســالح

اي، با اشاره بـه مواضـع آمريكـا و برخـي              خامنه
كشورهاي اروپايي در مورد لزوم دست كشـيدن        

اين مواضع  “: اي، افزود     ايران از تكنولوژي هسته   
جا، ظالمانـه و نـاحق اسـت و           ها، بي   و درخواست 

هــا را  اســالمي ايــران ايــن درخواســتجمهــوري 
  .”نخواهد پذيرفت

در حالي كه رژيم جمهوري اسالمي براي خـروج         
از ايــن تنگنــا، راه ديگــري جــز پــذيرش پروتكــل  

هـاي اتمـي و       الحاقي به پيمان منع گسترش سالح     
المللي در اين زمينه را در پـيش          انجام تعهدات بين  

 هاي دوپهلوي مقامـات آن      موضعگيري. رو ندارد 
نيز، به نوبه خود، بر دامنه فشـارها و تهديـدهاي           

 خارجي افزوده است



 ۱۱۱ ۱۳۸۲مرداد اتحاد كار 
  

   صفحه  
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 در برلن
 نشيند  جمهوري اسالمي براي بار سوم بر صندلي اتهام مي

 
 

ترور و دادگاه ميكونوس و دادگاه  پس از
حميد خرسند كه به فرمان جمهوري اسالمي 
در سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت 

 به خبرچيني مشغول بود اينك نوبت ايرج 
است تا در برلن به نمايندگي  صدري 

 .ي بر صندلي اتهام بنشيندجمهوري اسالم
اسناد مربوط به فعاليت جاسوسي ايرج 

هاي مختلف  صدري در بين طيف سازمان
سلطنت طلب به خصوص سازمان مشروطه 

 در اختيار ٢٠٠٣خواهان ايران در ماه آوريل 
به دنبال تحقيقات . دادستاني آلمان قرار گرفت

 . دادستاني وي در ماه ژوئن دستگير شد
 

 )سه اول و دوم جل(  گزارش دادگاه
 

ايــرج  دادگــاه رســيدگي بــه اتهــام جاسوســي
 ٢٠٠٣ اوت   ٢٦ سـه شـنبه      ٩:٣٠صدري ساعت   

 . در برلن آغاز به كار كرد
ي دادستاني توسط دادستان      در آغاز، ادعانامه  

ــد    ــت ش ــد يوســت قرائ ــده  (ارش يوســت نماين
دادستاني آلمان در دادگاه ميكونوس و دادگـاه        

 ادعانامـه طبـق     بنـا بـر   ). حميد خرسند نيز بود   
 ١٩٩١اطالعات موجود ايـرج صـدري از سـال          

در ارتباط با وزارت اطالعات و سـفارت ايـران          
 مـورد مسـتند اطالعـات       ٣٥بوده و حـداقل در      

مربوط به اپوزيسيون ايران در خارج از كشور        
را در اختبار مقامات اطالعاتي ايران قـرار داده         

 . است
ــتهم در پاســخ    ــه م ــت ادعانام ــد از قرائ ــه بع ب

 ساله است، بعـد     ٦٥سواالت رئيس دادگاه گفت     
از اتمــام دبيرســتان بــراي تحصــيل در رشــته 

 سال به دليل ٤پرشكي به اتريش رفته و بعد از 
در . ناراحتي معده بـه ايـران بـاز گشـته اسـت           

ي ادبيــات آلمــاني از دانشــگاه  ايــران در رشــته
ــار در شــركت    ــه ك ــارغ التحصــيل شــده و ب ف

 در همــين زمــان بــه   هواپيمــايي برداختــه و 
استخدام ساواك در آمده و به هامبورگ سـفر         

 بعد از چند مـاه بـه عنـوان معـاون            . است كرده
كنسول و مستول امنيت كنسـولگري ايـران در         
برلن عربي به كار پرداخته و تا انقالب در ايـن           

فعاليــت او در ايــن دوران . مقــام شــاغل بــوده
آوري اطالعــات از اپوزيســيون ايـــران    جمــع 

وص دانشجويان ايرانـي در آلمـان بـوده         بخص
هــا  اطالعــات را از مــاموران و خبــرچين. اسـت 

بعد از انقالب به شـيكاگو      . كرده  جمع آوري مي  
.  به برلن باز گشـته     ١٩٨١ يا   ١٩٨٠رفته و سال    

مدتي مدير كافـه رسـتوران آدلـون متعلـق بـه            
 بعـد از اخـتالف       و   مهدي شريف محمدي بوده   

ازارچـه در بـرلن بـاز    يك مغازه به نـام ب  با او
بعد از بسته شدن مغازه چند مـاه بيكـار          .كرده  

در “ درسـدنر بانـك   “بوده و سپس به استخدام      
ــا  . آمــده اســت بعــد از بازنشســتگي دوبــاره ب

از همســر . شــريف محمــدي كــار كــرده اســت
. اند  اولش دو دختر دارد كه در آلمان دكتر شده        

ر د. گر نام برد  يبعد از طالق حداقل از سه زن د       
هاي مختلف سلطنت طلب كـار    آلمان با سازمان  

حـروف اول شـعار   ( »خشم“كرده، سازمان  مي
ــدا“ ــيهن-شــاه-ح ــا دوســتان  ) “ م ــراه ب را هم

قديمش خطائي و صارمي در هـامبورگ بنيـاد         
هاي سلطنت طلبان     نهاده و در جلسات و كنگره     

فعال بوده و در سارماندهي تظـاهرات مختلـف       
 . ته استدر شهرهاي آلمان شركت داش

 ١٩٩١وي در مورد اتهام خـود گفـت در سـال            
تواننـد آدرس مـن را        تلفني والدينم گفتند كه مي    

هـا زيـر فشـار        به واواك بدهند من فهميـدم آن      
انـد و جمهـوري اسـالمي از طريـق            فرار گرفته 

خواهـد بـا مـن        ام مـي    شوهر عمـه  جمال مبيني   
مبينـي از همكـاران قـديم مـن و          . تماس بگيـرد  

 بعد از انقالب دستگير شد و      .بودعضو ساواك   
پس از شكنجه حاضر به همكاري با جمهـوري         

وي كه در وزارت اطالعات كار      . اسالمي گرديد 
ي تماس من با يك مقـام وزارت          كند واسطه   مي

بعـد از  . شـد  حسـين اميـري  اطالعـات بـه نـام    
خواسـتم    صحبت تلفني با اميـري مـن كـه نمـي          

د بر خالف   والدينم در ايران در خطر قرار گيرن      
هـا را پـديرفتم و طبـق     ميل قلبيم همكاري با آن  

قراري كـه اميـري گذاشـته بـودم بـه نيكوزيـا             
رفـتم، در فرودگـاه نيكوزيـا يـك نفـر           ) قبرس(

ناشناس از طرف اميري بليط پرواز به ايران را         
چند هفته در   . من داد و به ايران پرواز كردم      به  

ل يـ ومبمن با اميري در تهران در ات      . ايران بودم 
او مالقات كردم و در همان اتومبيل هـم مقـدار           

هـا را        زيادي عكس به من نشان داد تا مـن آن         
اميري به من گفت بايد در مورد       . شناسايي كنم 

ــديمم     ــاران ق ــه خصــوص همك ــيون ب اپوزيس

ها را به آدرسـي      اطالعات جمع آوري كنم و آن     
ــه مــن داد بفرســتم  او فقــط آدرس يــك . كــه ب

بعـد از   . خنيار مـن گذاشـت    صندوق پستي در ا   
اين كه به آلمان بازگشتم تلفني هم با من تماس        

بعـدا  . داشت، اما من از او شماره تلفني نداشتم       
 از سفارت ايران با تو      حسن مرادي به من گفت    

گويد انجـام     گيرد، آن چه را كه او مي        تماس مي 
 و  ٩٧ و   ١٩٩٦هـاي     در اين مـدت در سـال      . بده
خرين سـفرم بـه ايـران       در آ .  به ايران رفتم   ٩٨

ــن را      ــامي م ــاي نظ ــايي نيروه ــازمان قض س
دستگير كرد و چون اميري به من گفته بـود از           

ي خود با واواك به كسي چيـزي نگـويم            رابطه
در تمام مدتي كه    .  نگفتم یها چيز   من هم به آن   

. رفـتم   جا مـي    در ايران بودم بايد هر روز به آن       
بــا اميــري تمــاس گــرفتم او گفــت چيــز مهمــي 

او بــه مــن گفــت در آلمــان بــه حســين . نيســت
ســـــازمان مشـــــروطه “يـــــزدي، رئـــــيس 

ــان ــيس  “ خواه ــرلن و خطــائي، رئ ســازمان “ب
در هــامبورگ بگــو “ مبــارزان راه آزادي ايــران

ي بـه  تها بدون ناراح    تواني كاري كني كه آن      مي
در . من هـم بـه هـر دو نفـر گفـتم           . ايران بيايند 

مطلـع  آلمان چون يزدي از سفر مـن بـه ايـران         
ــات     ــر در جلس ــت ديگ ــن گف ــه م ــود ب ــده ب ش

فكــر . مشــروطه خواهــان ايــران شــركت نكــنم
خواســت ديگــر مــن  كــنم اميــري هــم نمــي مــي

من هم از ايـن زمـان تماسـم    . برايشان كار كنم  
در همـين زمـان اسـت كـه       . هـا قطـع شـد       با آن 

 داستان آن خانم هم پيش آمد
هـاي   رييس دادگاه متكي بـه بـازجويي   سواالت
. يك محموعه نوشته به خط مـتهم بـود  پليس و   

هـــا  هــا گفــت ايــن    مــتهم در مــورد نوشــته   
هايي است كه من براي اميري به ايـران           گزارش

من از هر گزارش يك كپـي بـراي         . فرستادم  مي
كردم، ايـن كـاري اشـتباه و غيـر            خود تهيه مي  

 .اي بود حرفه
واالت خود از متهم به موارد ئدادستان در س

هايي داير بر   ز جمله نشانهمتعددي اشاره كرد ا
همكاري متهم با كسنولگري ايران در برلن از 

هاي مختلف او با مقامات  ، تماس۱۹۸۵سال 
مختلف واواك، ادامه همكاري با واواك تا 

، ارسال ۲۰۰۳هنگام دستگيري در ژونيه 
اطالعات به ايران از جمله از طريق فاكس، 

ان دريافت پول از واواك، خريدن خانه در اير
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متهم كه در جريان . از پول دريافتي از واواك
هايش فهميده بود كه پليس مدارك  بازجويي

حاوي اطالعات بيشتر در اختيار ندارد تمام 
او گفت با واواك ايران . ار كردکموارد را ان

فقط از طريق صندق پستي تماس داشته و 
و پول هم از . توانسته به ايران تلفن كند نمي
نكرده است ولي چون ها دريافت  آن
ها كار كند صورت حساب  خواسته با آن نمي

ها به اين  فرستاده تا آن كرده و مي تهيه مي
نتيجه برسند كه چون مامور پرخرجي است 

دادستان از . ديگر از او كاري نخواهند
هاي خود او خواند كه در صورت  گزارش
يي كه براي واواك ارسال داشته از جمله  هزينه

ي تلفن به ايران منظور  عنوان هزينهمبلغي به 
از ارسال اين قلم هزينه به ايران . داشته است

هايي از  توان نتيجه گرفت كه او شماره تلفن مي
واواك ايران در اختيار داشته كه در مواقع 

كرده و بخشي از  ها تلفن مي الزم به آن
. فرستاده است اطالعات را از اين طريق مي

هاي موجود نه  از گزارشعالوه بر آن تعدادي 
به صورت پلي كپي بلكه اصل گزارش است و 

 فاكس فرستاده شده ابايد نتيجه گرفت كه ب
متهم گفت من بعضي از . است نه توسط پست

فرستادم به همين دليل اصل  ها را نمي گزارش
 .ها نزد من مانده است آن

اولين جلسـه دادگـاه ايـرج صـدري در سـاعت            
 . پابان بافت١٥:٥٠

 
 

 ۲۰۰۳ اوت ۲۷دومين جلسه دادگاه 
 ي رسيدگي به اتهـام جاسوسـي   ن جلسهيدوم

 اوت  ٢٧ چهار شـنبه     ٩:٣٠ايرج صدري ساعت    
 . در برلن شروع شد٢٠٠٣

 
 شهادت كميسر پليس

اولين شاهد كميسر پليس جنايي برلن در پاسخ      
هــا گفــت مــن  بــه ســواالت قضــات و دادســتان

ج ي شـكايت از ايـر       مسئول رسيدگي به پرونده   
. صدري به اتهام تجاوز جنسي به خانم ميترا م        

من در  . بودم) اصل اين نام در دادگاه ذكر شد      (
. جريان تحقيق مسـنول تحقيقـات پلـيس بـودم         

ت ايرانــي ابــه شــدت از مقامــ. ميتــرا م خــانم
هايي به زبان      او مقداري كپي نوشته    .ترسيد  مي

ــا گداشــت  ــار م ــت اصــل . قارســي در اختي گف
كنم او    فكر مي . است    صليشها در محل ا     نوشته

خواست به اين طريق بـراي خـودش امنيـت            مي
ترسيد و حاضـر بـه        او به شدت مي   . ايجاد كند 

جـا    او يك آدرس داشـت كـه در آن        . كمك نبود 
هايي كـه در اختيـار مـا          نوشته. كرد  زندگي نمي 

ــي پاســپورت و تقاضــاي صــدور   گذاشــت كپ
هـا بـه      بعد از ترجمه آن   .  و غيره بود   تپاسپور

 مقامـات ايـران     بـا زبان آلماني متوجـه شـديم       
 ٦ طـي    ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١هاي     در سال  .رابطه دارد 

يي كه در ايران بود نه تنها با دوستان   هفته ٨يا  
و آشنايانش بلكه با مقامات اطالعاتي ايران هم        

جمـال  . رابطه داشته از جملـه بـا جمـال مبينـي          
ــال    ــئول وي در س ــر مس ــي افس  و ١٩٩٧مبين

 و در دادگاه شاهد صدري      ه بود  در برلن  ١٩٩٨
در ايـران در يـك حمـام سـونا بـا            . بوده اسـت  

بـاالخره  . مقامات ايراني مالقـات داشـته اسـت       
ها در اختيار ما قرار گرفت مـن بـا            اصل نوشته 

دادســتاني موضــوع را مطــرح كــردم و اجــازه 
ــن      ــيم در اي ــي كن ــه او را بازرس ــرفتيم خان گ

ين بازرسي مقدار زيادي مـدرك از جملـه چنـد         
هـا    تقويم يافتيم كـه كارهـاي مهمـش را در آن          

ها دفتر خاطرات نبودند      اين. يادداشت كرده بود  
و تنها يادداشت مطالب مهم بودند و گاهي طـي         

او . مدت طوالني در آن هيچ نوشته نشـده بـود         
ها خود را آمـاده همكـاري نشـان           در بازجويي 

داد اما در مورد اتهامات تنهـا آن چيرهـايي            مي
فهميد  شد و مي گفت كه برايش خوانده مي   را مي 
 او هيچ اطالعـي از خـودش بـه مـا            .دانيم  ما مي 
 كه  سلمانياو در ايران با شخصي به نام        . نداد

مسئول پاسدران خـارج از كشـور بـود تمـاس           
 در يك تظاهرات شركت     ٩٩او در اكتبر    . داشته

 سـعي كـرده تلفنـي از        ٢٠٠٢داشته و در سال     
ورد يـــك جلســـه يــك نفـــر اطالعـــاتي در مــ  

شــاهد در . روشــنفكران بــرلن بدســت آورد  
 . مرخص شد١٠:٣٠ساعت 

 
 شهادت حسين يزدي

شاهد بعدي حسين يردي در پاسخ به سـواالت    
از . ژورناليسـت هسـتم      ١٩٩٦گفت من از سال     

 سال پيش كه يك بار به كنسـولگري ايـران           ٢٧
جـا چـه    دانم در آن  شناسم و نمي    رفتم او را مي   

دانـم معـاون      نمـي . مهـم نبـود   مقامي داشت اما    
دانسـتم در آن زمـان بـا          كنسول بوده ولي مـي    

كنــد چــون خــودم هــم كــار   ســاواك كــار مــي
بعد از انقالب به امريكا رفت و بعد به         . كردم  مي

آلمان باز گشت او هم مثل ما با انقـالب موافـق     
هـاي مختلفـي      ما جمع شـديم و سـازمان      . نبود

ان تــر ســازم بوجــود آورديــم كــه خيلــي بعــد 
دانم   من نمي . مشروطه خواهان و بعد حزب شد     

چند سازمان سلطنت طلب وجود دارد من فقـط         

وقتـي آدم عضـو     .از سازمان خودم خبر دارم      
هـاي    خواهد از سـازمان     يك سازمان است نمي   

مـا از سـفر او بـه ايـران در           . ديگر چيزي بداند  
 به اين طريق اطالع يافتيم كـه يكـي          ١٩٩٨سال  

مــار بــود در بيمارســتان از از هــوادران مــا بي
مده بود سراغ ايرج را     آشخصي كه به عيادتش     

 او گفتــه بــه ايــران رفتــه زن بگيــرد و  .گرفــت
اين هوادار خبر را به من داد مـن هـم           . بازگردد

ايـن  . از صدري خواستم ديگـر پـيش مـا نيايـد          
هايي كه در مـورد مـا داده خيلـي مهـم              گزارش
مثـل  سازمان ما يـك سـازمان مخفـي         . نيستند

هـر چـه درون مـا       . ها نيست   هاي چپي   سازمان
كنـيم حتـي      شود را ما خود چاپ مـي        مطرح مي 

هـايش    بله آنچـه او در گـزارش      . همراه با عكس  
هـاي   مـا در روزنامـه   نوشته چيزهايي است كه

هاي اخير شروع     ما در سال  . كنيم  خود چاپ مي  
روزنامه ما همه چير  . ايم  به چاپ روزنامه كرده   

بعـد از  .  فقط بـراي اعضـا نبـود    نوشت و   را مي 
ديدم با همـه بـه         هم گاهي او را مي     ١٩٩٨سال  
خورديم و راجع   رفتيم و آبجويي مي     يي مي   كافه

ما . زديم  به همه چيز جز اين موضوع حرف مي       
من هيچگاه نديدم   . با هم رابطه دوستي داشتيم    

زيــاد خــرج كنــد يــا اتومبيــل ســوار شــود يــا  
اش همـه      در خانـه   .العاده بپوشد   هاي فوق   لباس

هـاي    چيزش معمولي بود مثل كسي كه با كمك       
 .كند اجتماعي زندگي مي

بله من در بازجويي به عنوان شـاهد گفـتم كـه            
يــك بــار در قبــل از انقــالب صــدري پــول يــك 

. كرد نـداده بـود      خبرچيني را كه برايش كار مي     
نــه اكثــر كســاني كــه در ســازمان مــا هســتند  

انقــالب طرفــدار افــرادي هســتند كــه از قبــل از 
سلطنت بودند بعـد هـم اعضـاي جـوان بـه مـا              

ي اعضاي ما اعضاي ساواك      پيوستند ولي همه  
بعد از اين كه كار كردن  . نيستند، بعضي هستند  

صدري با جمهوري اسالمي رو شد مـن گفـتم          
ــراي مــا    ــران ب ــد مفتخــر باشــيم كــه اي مــا باي

ارزش بـوديم     جاسوس فرستاده است، اگر بـي     
كرد يعني از طرف ايران پذيرفته   اين كار را نمي   

هـاي صـدري      كنم اين گزارش    فكر نمي . ايم  شده
به من ضرري برساند من در ايراني آشـناياني         
ندارم ولي در مـورد ديگـران كـه آشـنا دارنـد             

 ١١:٤٠شـاهد حسـين يـزدي در سـاعت          . شايد
 .بدون خوردن سوگند مرخص شد

 
  ١٣:٠٠ساعت  شهادت علي رضا قلي پور

خ بـه سـواالت گفـت مـن قـبال در            ولي در پاسـ   
كردم و اكنون مدير يـك سـوپر          ورزش كار مي  
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يس سازمان وطـن    ئمن ر . ماركت آلماني هستم  
آقاي . پرستان سلطنت طلب راه آريا مهر هستم      

 در خانـه  ١٩٩٥صدري را فقط يك بار در سال  
خانم آلپانيـان در بـرلن ديـدم همـراه بـا آقـاي        

ر او را   مـن ديگـ   . جا بـود    يزدي هم آن  . صارمي
 بعـد از يـك تظـاهرات در         ٢٠٠٠نديدم در سال    

برلن تلفن كرد و گفت تظاهرات خـوبي بـوده و           
گفت اگر كـاري داري خبـر بـده برايـت انجـام             

در جريان سوال و جواب معلوم شد يـك     . (دهم
 بـه او    ٢٠٠٢ ژانويـه سـال      ١١بار هم شاهد در     

 در  ٢٠٠٢ فوريه   ١١اهرات  ظتلفن كرده و خبر ت    
ــه   ــرلن را ب ــاهرات  ب ــته در تظ او داده و خواس

 سال مـن او را      ٢٤ببينيد در طول    ). شركت كند 
يك بار ديدم و يك بار او بـه مـن تلفـن كـرد و                

دليل خاصي نـدارد كـه او را        . يك بار من به او    
مـن گفتـه بـودم كـه نظـر          . در اين مدت نديـدم    

در . خوبي راجع به ايـن افـراد سـاواكي نـدارم          
بي بودنـد و    ساواك يك سري افراد خيلـي خـو       

هـا    خوردند و حيـف آن      اصال بدرد ساواك نمي   
بود و ديگران كه ضعف داشتند به خاطر پـول           

كردنـد    دوستي يا چيرهاي ديگر اين كار را مـي        
و ما سعي كرديم با ايـن افـراد تمـاس نداشـته             

مـن بـا حـزب مشـروطه خواهـان هـيچ           . باشيم
كنتاكتي نداشتم، افراد مختلفي كـه سـابقا چپـي     

 در اين سازمان بودنـد      …ساواكي يا   بودند يا   
 .من برايم جالب نبود

 .ند مرخص شدگبدون سو شاهد
 

 دت حسن عطائياشه
 به عنوان شاهد ١٤:٠٠در ساعت  حسن عطاني

به همراه يك خانم كه او را در راه رفـتن كمـك             
متولـد  . كرد در مقابـل دادگـاه حاضـر شـد           مي

ايرج صـدري شـوهر     .  هشتاد ساله  ١٣٠١سال  
عطائي دختـر عمـوي شـاهد       ) كبرا(ره  خانم مني 

 .بوده است
 شغل شما چيست؟: سوال رييس دادگاه

ــن را : ج ــان    ٢٤م ــد در زم ــيش گرفتن ــال پ  س
 پاهايم را از    . مجروح كردند  .من را زدند  .انقالب  

 بـدون ايـن     .بين بردند به بيمارستان فرستادنم    
من از بيمارسـتان    . كه حتي بدانند من كه هستم     

 .فرار كردم
ل مـن چيـز ديگـري بـود شـغل شـما            وائس: س

 چيست؟
 .من فراري هستم: ج
. اين وظيفه ماست كه شغل شما را بپرسيم       : س

 شغل شما چيست؟
 .من فراري هستم: ج

ــوق    : س ــتيد و حقـ ــته هسـ ــاز نشسـ ــر بـ اگـ
 كنيد؟ بازنشستگي دريافت مي

كــنم، مــن فــراري  مــن حقــوق دريافــت نمــي: ج
 .هستم

ي پس پـيش از انقـالب در ايـران چـه شـغل            : س
 داشتيد؟

ــن در اداره: ج ــودم  م ــات شــهرباني ب . ي اطالع
متهم رييس اطالعات شهرباني و مدتي ريـيس        (

 ).كميته مشترك ضد خرابكاري بوده است
واالت دادگاه گفت من در     ئشاهد در پاسخ به س    
كرديم    استفاده مي  هنرفكرآلمان از نام مستعار     

ــا مقامــات آلمــاني  ــه در تمــاس ب چــون . امــا ن
من را بكشند از اين اسم اسـتفاده        خواستند    مي
من خبر ندارم كه كوششي عليه جانم       .كردم    مي

كـنم اگـر بتواننـد        انجام گرفته باشد اما فكر مي     
من از شغل آقـاي  . كنند هنوز هم ما را ترور مي 

صدري خبر داشتم او هـم از شـغل مـن مطلـع             
بعـد از   . ي شغلي با هم نداشـتيم        اما رابطه  .بود

هـم گـاهي   ١٩٩٥ر سـال   طالق دادن همسرش د   
. سالم عليكي يـا تلفنـي بـا هـم تمـاس داشـتيم             

مـن در هـامبورگ     . آمـد    مـي  گگاهي به هامبور  
ــيس  ــارزان راه آزادي “ريـــ ــازمان مبـــ ســـ

صــدري . هســتم كــه ثبــت شــده اســت“ ايــران
مختصر با من راجع به رفتن به ايران صـحبت          

مـن  . كننـد  كرد و گفت از ايران به من تلفـن مـي      
مـن  . قاي مبيني تلفن كـرد     اول آ  .مشكوك شدم 

نه من صحبت با مبينـي  . مكالمات را ظبط كردم 
دانستم چه موقع تلفـن       را ظبط نكردم چون نمي    

اما چون او گفت آن شخص ديگـر چـه          . كند  مي
 . بط كردمضكند من آن را  زماني تلفن مي

شاهد نوار ظـبط صـوت را در اختيـار دادگـاه            
 اين نـوار در دادگـاه پخـش و ترجمـه          . گذاشت
ــود را   . شــد ــه خ ــردي ك ــي ف ــوي تلفن در گفتگ

گفـت    طـائي مـي   عكنـد بـه        معرفـي مـي    ناصري
خواهد با او مالقاتي داشته باشد و از جملـه          مي

راجع به مطالبي مربـوط بـه گذشـته كـه او در             
طــائي ســعي ع. جريــان آن بــوده صــحبت كنــد

كنـد و هـر       كرد بداند طرف از كجا تلفن مـي         مي
 .چه بيشتر صحبت را طوالني كند

شاهد گفت دو روز بعد از اين تلفن نـوار را در            
 .اختيار پليس آلمان قرار داده است
 پايـان   ١٥:٢٥شهادت حسن عطائي در سـاعت       

 . يافت
بنا بـه خواسـت دادسـتان دو قسـمت از حكـم             

 ٢٠٠٠ي دادگاه ميكونوس در سـال         قطعي شده 
ي دادگـاه در      دومين جلسه  .ضميمه پرونده شد  

   پايان يافت١٣:٣٥ساعت 

  
 سومين جلسه دادگاه

 ٢٠٠٣ سـپتامبر    ٤ روز چهارشـنه     ٩:٣٠ساعت  
رئـيس دادگـاه چنـد      . اه شروع به كار كرد    گداد
هـا    وال و جواب  ئدر طي س  . وال از متهم كرد   ئس

 به  ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١هاي    متهم پذيرفت كه در سال    
 .ستايران سفر كرده ا

 
 شهادت هانس يواخيم تايس 

يس بخـش ايـران سـازمان امنيـت         ئ ساله ر  ٥٣ 
 بعد از   . به جايگاه شهود آمد    BfVداخلي آلمان   

ــدن اجــازه شــهادتش گفــت در تعقيــب و   خوان
هـايي از      نشانه ١٩٩٤هايي خود از سال       مراقبت
 بـه دسـت     حسن مـرادي   با   ايرج صدري تماس  

از . آورديم كه مربوط بـه يـك پاسـپورت بـود          
هاي صدري با حسن مـرادي         تماس ١٩٩٦سال  

حسـن مـرادي از     . براي ما كامال مشخص بـود     
 در كنسولگري ايـران فعـال بـود و در          ٩٢سال  

 «هــا مشــخص شــد كــه عضــو جريــان مراقبــت
اسـت و بـه آلمــان فرسـتاده شـده تــا     » واواك 
هاي اپوريسـيون را زيـر نظـر داشـته        سازمان

كونـوس او   بعد از اعالم حكـم دادگـاه مي       . باشد
.  شـد  اجهمره با سـه نفـر ديگـر از آلمـان اخـر            

صدري در ميان   : شاهد در پاسخ سواالت گفت    
ها   سلطنت طلبان انجمن  . طلبان فعال بود    سلطنت

 كـه در آلمـان   هسـتند هـاي مختلفـي      و سازمان 
مثـل سـازمان پرسـپوليس و       . كننـد    مـي  فعاليت

وطن پرستان سلطنت طلـب در دوسـلدورف و         
ها در يك سـازمان مركـزي         اين سازمان . غيره

مريكـا سـاكن    آاند كه با شـاه كـه در           جمع شده 
كنم سلطنت طلبـان      فكر نمي . است تماس داردند  

  امـا  هر چند مورد تعقيب و مراقبت قرار دارنـد        
هايي كـه طرفـدار سـرنگون         به ا ندازه سازمان   

 در  ،كــردن رژيــم ايــران بــا خشــونت هســتند 
م كـن   مـن فكـر مـي     . رض خطر واواك باشـند    عم

رژيــم ايــران اپوزيســيون را از نظــر خطرنــاك 
هـا بيشـتر      ترين  بودن تقسم بندي و با خطرناك     

مـن چيـزي از كمـك سـازمان         . كنـد   مبارزه مي 
 انقـالب   ل از اطالعات داخلي آلمان به ساواك قب     

دانـم تمـاس      مي. دانم   نمي ١٩٧٩ايران در فوريه    
 مقامـات   بـا دانـم صـدري       وجود داشته اما نمي   

. ه اســتدر بــرلن رابطــه داشــتامنيتــي آلمــان 
 مربـوط بـه     هاسنادي كه او بـه ايـران فرسـتاد        

شناسايي رهبران و بقيه اعضاي سلطنت طلبان  
اين كار براي اين افراد خطر ايجـاد        . ه است بود
وقتــي ايــن افــراد بــه ســفارتخانه يــا . كنــد مــي

كنسولگري ايران بروند اين احتمال وجود دارد       



 ۱۱۱ ۱۳۸۲مرداد اتحاد كار 
  

   صفحه  
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 گيرند يـا اگـر      براي همكاري زير فشار قرار    که  
ي خــود ارتبــاط داشــته باشــند از   بــا خــانواده

هـا تمـاس      ها واواك سعي كنـد بـا آن         نآطريق  
بگيرد و و يا اگر خودشان به ايران سفر كردند          
در موقع بازگشت زير فشار قرار بگيرند تـا بـا           

 به بعـد بـه      ١٩٩٧از سال   . واواك همكاري كنند  
 يران  ا  ديپلمات ٤دنبال حكم ميكونوس و اخراج      

از آلمان و تبليغات در تمام جهان، دولت ايـران          
كند مراكز جاسوس خود را در مراكز         سعي مي 

ها   خانه  دولتي از جمله كنسولگري ها و سفارت      
 .مستقر نكند

 پايـان  ١٠:١٥اولـين شـاهد در سـاعت     شهادت
 . يافت

ــي  ي مكالمــه ســپس مــتن ترجمــه شــده  ي تلفن
گـاه  س در داد  يي پـ     كه جلسه  ناصري و   طائيع

 .پخش شده بود خوانده شد
 

 شهادت خانم الپانيان
 شاهد بعـدي بـه دادگـاه فـرا          ١١:٠٠در ساعت   
خانمي با لبـاس اسـتتار نظـامي و         . خوانده شد 

كاله كار نظامي همراه با مـردي كـه محـافظش           
بــود وارد ســالن شــد و در جايگــاه شــهود     
نشســـت، كالهـــش را برداشـــت و روي ميـــز 

 .گذاشت
 ١٩٤٢ت گفت من متولـد      وي در پاسخ به سواال    

 سـال پـيش بـا    ١٥در حـدود  . دار هستم   و خانه 
ايشان كم و بيش بـه جلسـات        . متهم آشنا شدم  

كم كم اين آشنايي حالـت همسـنگري      . آمدند  مي
 سـال   ٨ يا   ٧حدود  . و صميميت به وجود آورد    

 نفر در خانه ايشان     ١٥پيش كه همراه با حدود      
حـدود سـه روز از قتـل شخصـي بـه             -بوديم  

 من چون تشنه    -گذشت  مام دكتر مظلومان مي   ن
 بـه    ،   بودم به اتفـاق محـافظم آقـاي زاكاريـان         

آشپز خانه رفتم، آقـاي صـدري كـه يـك بلـوز             
قرمز پوشيده بود به يخچـال تكيـه داد و گفـت            

خــواهم بــا شــما صــحبت كــنم مــن گفــتم   مــي
ايشـان گفتنـد مـايلم بـا       . توانيد صحبت كنيد    مي

قاي زاكاريان بـه    شما تنها صحبت كنم من به آ      
زبان ارمني گفتم از اطاق خارج شود ولي پشت 

خواهم بـه   ايشان به من گفت من مي . در بايستد 
گفــتم چطــور؟ گفــت از شــاه كــه . ايــران بــروم
فعال كه همـه چيـز سـكوت اسـت      خبري نيست

خـواهم بـروم مـادرم را ببيـنم و در ضـمن            مي
كــه ايشــان » ســاواما  «پســر عمــويي دارم در

من هـيچ چيـز     . را انجام داده است   كارهاي من   
 يكـي يـك     . به اطاق پذيرايي بـاز گشـتيم       .نگفتم

 و هخــداحافظي كــردو پيــك ويســكي خــورديم 

يك بار آقاي يزدي    .مدتي گذشت   . آمديم بيرون 
من ديدم ايشـان    . يي دعوت كرد    من را به جلسه   

آقـاي يـزدي    . هم بـا همـان بلـوز قرمزنشسـته        
 مبــارك  بــه بــه، شــاه دامــاد، زن گرفتــه:گفــت
در جواب من گفـت مـن بـه ايـران نـرفتم             !باشد

عكس ايشان را ديدم پسنديدم و دعوتش كردم        
در حـالي كـه آقـاي       . به آلمان و ازدواج كـرديم     

يزدي بعدا به من گفت ايشان به من گفته رفـتم           
يك زن گرفته با يك بچه يعني       . ايران زن گرفتم  

مـن از آن روز كـامال       . يك زن بيوه با يك بچـه      
آقاي يزدي به   . كردم   با ايشان رفتار مي    محتاط

 از ايشــان نبيــنم مســئله ای مــن تــا :مــن گفــت
 در . ايشــان را بــه جلســه راه نــدهممتــوان نمــي

ضــمن ايشــان تقاضــا كــرده مهــر ســازمان و  
شـود بـه      هـاي عضـويت كـه صـادر مـي           كارت

ايشان واگذار شود ولي من اين كار را نخواهم         
 ٧ يـا    ٥اما صدري گفتـه مـن جـزء هيـات           . كرد

هـاي    نفري سازمان هسـتم بايـد مهـر و كـارت          
عضويت و اين كه چـه كسـاني عضـو هسـتند            
پيش من باشد امـا مـن گفـتم بايـد بـا صـاحب               

اين گذشت تا مجددا مـن      . سازمان صحبت كنم  
 .انـد   مطلع شدم كه ايشان به ايـران سـفر كـرده          

. آقاي يزدي به مـن گفتنـد      اين موضوع را    البته  
اي يزدي تلفن كردم گفتم     بعد از مدتي من به آق     

ــا هســتيد ــزل  ؟كج ــي در من ــت جلســه مخف  گف
من فرياد زدم   . من اين جا هستم   .صدري داريم   

مگر نگفتيد به ايران رفته، چطور جلسـه مخفـي          
بعـد آقـاي صـدري بـه مـن         . را آن جا گذاشتيد   
 اگـر اجـازه بدهيـد مـن فـردا           :تلفن كرد و گفت   

 آيم و مدارك و پـاس و ويـزا و بلـيط را بـه         مي
دهـم كـه بـه كانـادا يـا آمريكـا              شما نشان مـي   

شـان را از      روز بعد ايشان آمد و پـاس      . ام  رفته
  آقاي محافظممن قبال به    . دور به من نشان داد    

زاكاريــان زنــگ زده بــودم ايشــان هــم آن جــا 
من مهـر كانـادا يـا آمريكـا بـر روي آن            . بودند
خواهم ببينم    گفتم من پاس ايرانيت را مي     . نديدم

از ايشان پرسيدم بـاز     . دم رفته نياوردم  گفت يا 
بـه جـان دوتـا    :گفـت  ؟رويـد   هم بـه ايـران مـي    

 بگـو بـه جـان      مگفـت .ن نـرفتم    رادخترهايم به اي  
 ايشان به جان شـاه قسـم        .شاه تا من باور كنم    

مدتي گذشت من در بيمارستان عمـل       . خوردند
 درست به يـاد     ١٩٩٩ يا   ١٩٩٨سال  . كرده بودم 

خـانم ايشـان    . ترم بپرسم بايد از دك  ،  آورم    نمي
 : به من گفـت   . گفتم خانم صدري سالم   . را ديدم 

به من نگو خانم صـدري مـن از ايشـان طـالق             
از حال آقاي صـدري پرسـيدم گفـت         . مه ا گرفت

ــتند  ــران هسـ ــان در ايـ ــله . ايشـ ــن بالفاصـ مـ

ترسـيدم مـن را       مـي . بيمارستان را ترك كـردم    
مـن  . بعد به آقاي يزدي خبر دادم     . جا بكشند   آن
يگــر آقــاي صــدري را نديــدم تــا زمــاني كــه  د

ايشان بـه مـن تلفـن      . عليحضرت به برلن آمدند   
 همه راجع بـه حاسوسـي شـما         :  من گفتم  .كرد

كنم   بله مي:يك هو فرياد كشيد .كنند    صحبت مي 
حدود دو سال پـيش عليحضـرت   . كنم خوب مي 

فرح پهلوي به بـرلن تشـريف آوردنـد مـن بـه             
رتيـب ايـن    مالقات ايشان رفـتم شخصـي كـه ت        
بعــدا آقــاي . مالقــات را داده آقــاي يــزدي بــود
شـنيدم بـه    : صدري به من تلفـن كـرد و گفـت           
 در  .يه بـود  مالقات عليحضرت فرح پهلوي رفت    

گفـتم از   . حالي كه مالقات ما خيلي مخفـي بـود        
آقـاي يـزدي گفتـه و در        :گفـت   ؟دانـي     كجا مـي  

ضمن شنيدم اعليحضـرت رضـا شـاه هـم بـه            
 از  :گفـت ؟دانيـد      از كجا مـي    :گفتم. آيند  برلن مي 

اين باعث تعجب من بود با اين كـه         . آقاي يزدي 
ي ايشـان     در بـاره  با وجود آن کـه      آقاي يزدي   

 اخبـار را از      بـاز هـم    دانسـت   همه چيـز را مـي     
از ايـن گذشـته يـك       . داد  طرف ما به ايشان مـي     

زدم ديدم    ي نيمروز را ورق مي      بار كه روزنامه  
و كنسـول   يس سـاواك گذشـته      ئـ كه نوشـته ر   

بعـد نـزد    . انـد ايران در بـرلن بازداشـت شـده   
من سبب شدم كه او اكنون اين جـا         . پليس رفتم 

 .روي اين صندلي بنشيند
 مرداد اخير كـه مـا تظـاهرات         ١٤مدتي قبل در    
 بـه مـن گفـت    حسـين جعفـر زاده  داشتيم آقاي   

گرفتــه تــا در  صــدري بــا يــك نفــر تمــاس مــي
 بـه ايـران     يي به او بدهد تـا       فرودگاه برلن بسته  

ببــرد و گفتــه در ايــران در فرودگــاه يــك نفــر  
ايـن شـخص    . گيـرد   آيد و آن را تحويل مـي        مي

 عكـس   یبينـد مقـدار     كند و مـي     بسته را باز مي   
 .افراد در تظاهرات و غيره است

شاهد در پاسخ سواالت متعدد دادگاه كه شـما         
 ١٩٩٨ در آشـپزخانه و در سـال         ١٩٩٧از سال   

بودن آقاي صـدري  در بيمارستان از جاسوس  
اطمينان داشتيد چرا نا زماني كـه در روزنامـه          

ــار    ــيچ ك ــد ه ــتگيري او را خواندي ــر دس  یخب
 تنها به تكرار آنچه قبال گفته بود        ؟ شاهد نكرديد

 .بسنده كرد
شاهد در پاسخ سوال دادستان كه آيـا درسـت          

 به بـه    ٢٠٠٢است كه خانم فرح پهلوي در سال        
كـنم     خواهش مي   از ايشان  :؛ پاسخ داد    برلن آمد 

بلـه شـهبانو در ايـن سـال بـه           . بگويند شهبانو 
 .برلن آمد

 ۱۲ه در صفحه يبق
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  نگاهي ديگر به

  هاي درون اپوزيسيون صف بندي 
  

تحوالت اخير در ايـران و در جغرافيـاي         
اي كه ايـران در مركـز آن واقـع            سياسي منطقه 

هاي چشـمگيري در      جايي  شده، تغييرات و جابه   
ــز   درون اپوزيســيون جمهــوري اســالمي را ني

هـا و تغييـر       جـايي   به  اين جا .  موجب شده است  
اي را در ميـان       تـازه هـاي      بنـدي   مواضع، صف 

هـــا و  اپوزيســـيون پديـــد آورده، يـــا رقابـــت
ــدي هــاي موجــود درون آن را شــفافيت   مرزبن

توانـد در   بخشـد، و در نهايـت، مـي        بيشتري مي 
قدرت مقابله مجموعه اپوزيسيون و يـا هريـك         
از نيروهاي عمده آن، با رژيم حـاكم، تـأثيرات          

البته، اين روند گسسـت و      . مهمي برجاي گذارد  
كه به تأثيرپـذيري از       ها، خاصه تا جايي     ستپيو

اي  تحـــوالت و عوامـــل خـــارجي و منطقـــه   
با اين همه،   . گردد، هنوز پايان نيافته است      برمي

تـوان، بـا مكثـي        ضمن تعقيب روند تغييرات مي    
هاي كنوني درون اپوزيسيون      بندي  كوتاه، صف 

هاي   بررسي امكانات و زمينه   . را از نظر گذراند   
ها در ميان     ها و ائتالف    كاريواقعي گسترش هم  

ايــن صــفوف نيــز، چنــين نگــاهي را ضــروري 
  .سازد مي

پس از لشكركشي وسيع دولت آمريكا و       
ــت     ــرنگوني حكوم ــه و س ــه منطق ــدانش ب متح
طالبان در افغانستان و رژيم صدام حسـين در         

اي در مــورد ســرنگوني  عــراق، اميــدهاي تــازه
جمهــوري اســالمي و جــايگزيني آن، از طريــق 

ات نظامي مشابه از جانب آمريكا، در ميان        عملي
ــدار گشــت   ــم پدي . بخشــي از اپوزيســيون رژي

ــروه ــده     گ ــب، عم ــلطنت طل ــات س ــا و جريان ه
نيروهاي اين بخـش از اپوزيسـيون را تشـكيل          

هـاي خـود      اگرچه جنايات و تبهكـاري    . دهند  مي
جمهوري اسالمي، در واقع، عامل اصلي تـداوم        

ي بوده كـه در     و تقويت پايگاه بازماندگان رژيم    
.  واژگـون شـده اسـت      ١٣٥٧اي    پي انقالب توده  

ها و اقدامات     اما كامالً  آشكار است كه سياست      
ــوري ــت جمه ــا طــي دوســال   دول خــواه آمريك
هاي جريانات سلطنت طلب را       گذشته، اميدواري 

در مورد برگرداندن تاريخ به عقب و بازگشـت         
بـا ايـن كـه      . به قدرت دو چندان سـاخته اسـت       

ــا  نيروهـــاي  ــاً تنهـ ــاهي الزامـ ــدار پادشـ طرفـ
مــورد نظــر و مطلــوب آمريكــا    ” آلترنــاتيو“

ــي ــا بيشــترين   محســوب نم ــي اينه شــوند،  ول
برداري سياسي و تبليغـاتي خودغرضـانه         بهره

. آورنـد   از تحوالت اخير منطقه را بـه عمـل مـي          
ــي و    ــنتي سياسـ ــدهاي سـ ــر پيونـ ــالوه بـ عـ
ايدئولوژيك كه طرفداران سـلطنت در ايـران را         

كند، اتخاذ    هوريخواهان آمريكا نزديك مي   به جم 
و اجراي سياست امپرياليستي جديد مبتني بـر        

ــأمين ســلطه   يكجانبــه گرايــي و نظــاميگري و ت
ــويژه در     ــان و بـ ــا در جهـ ــازع آمريكـ بالمنـ
خاورميانه از سوي دولـت جـرج بـوش، بـراي           

” امـدادهاي غيبـي   “سلطنت طلبـان از آن گونـه        
ي اسـالمي   است كه معموالً سردمداران جمهور    

  .گويند از آن سخن مي
جــدا از ايــن بحــث كــه رژيــم پادشــاهي  
سابق، در عمل، تا چه اندازه الئيك بوده اسـت،          
طرفداران نظام سلطنتي جزو نيروهـاي الئيـك        

در واقع، عملكرد دهشـتناك     . آيند  به حساب مي  
 ســال گذشــته نيــز ٢٥حكومــت اســالمي طــي  

ــه     ــه صــورت وج ــت را ب ــن از دول ــدايي دي ج
غالب نيروهاي اپوزيسيون در داخل و      مشترك  

سلطنت طلبان نـه    . خارج كشور درآورده است   
 كه به رغـم اسـتقرار       -فقط با نفي انقالب بهمن      

هـا و     جمهوري اسالمي، آزاديخواهي از انگيـزه     
 بلكه بـا دفـاع      -شعارهاي اصلي آن بوده است      

از يـك نظــام مــوروثي در تعــارض آشــكار بــا  
كه تعيين و (مردم اصل حاكميت و انتخاب آزاد 

قـرار  ) عزل حاكمان از جمله معيارهـاي آنسـت     
بنابراين، صرفنظر از عملكرد واقعـي      . گيرند  مي

هـا و     نظام مورد نظر آنهـا و گذشـته از لفـاظي          
شان، اين جريانـات   هاي دموكرات منشانه  ژست

ــيون    ــك اپوزيسـ ــاي دموكراتيـ ــزو نيروهـ جـ
 آنهـا،    اما مهمترين ويژگـي   . شوند  محسوب نمي 

چه نه تنها استمرار فعاليـت      . ستگي آنهاست واب
هــاي  سياســي و تبليغــاتي آنهــا نيازمنــد كمــك

خارجي اسـت بلكـه اسـتراتژي آنهـا در مـورد            
سرنگوني رژيم و تبديل شدن به آلترنـاتيو آن         

هاي   هاي قدرت   نيز در پيوند تنگاتنگ با سياست     
از ايـن   . جهاني و خصوصاً آمريكـا قـرار دارد       

 سـلطنت طلـب در ايفـاي        رو نيز بخت نيروهاي   
نقشي مؤثر در صحنة سياسـي ايـران بـيش از     

و (هرچيز به سياسـت خـارجي دولـت آمريكـا           
  .گره خورده است) نتايج و تبعات نامعلوم آن

هـاي طالبـان و       اما سـقوط سـريع رژيـم      
ــا و عناصــر    ــري از نيروه ــته ديگ صــدام، دس

گونه سـازگاري   اپوزيسيون را، كه چه بسا هيچ    
اتي بــا ســلطنت طلبــان نيــز سياســي و يــا طبقــ

ندارند، به اين صرافت انداخت كه با توسـل بـه           
تـوان از     دخالت نظامي آمريكا، ايران را نيز مـي       

اردو . شر وجود جمهوري اسالمي رها ساخت      
هــاي  زدن لشــكريان آمريكــا در پشــت دروازه

شــرقي و غربــي كشــور و تــداوم تهديــدات آن 
ــران، ــه اي ــه ســازي   علي ــا قرين ــان و ي ــن گم   اي

لكـن ايـن دسـته از       . انديشانه را دامـن زد      ساده
نيروهاي اپوزيسيون، جمع همگـوني راتشـكيل       

در ميـــان آنهـــا، گرايشـــهاي   . دهنـــد نمـــي
 دموكرات، الئيك و حتي مـذهبي،        جمهوريخواه،

. شــود  مشــاهده مــي هــاي گونــاگون، بــا انگيــزه
انگيزه بخشي از آنان، چيـزي جـز خالصـي از           

، بـه هرطريـق و      دست حاكميت استبداد مذهبي   
استيصـال در برابـر     .  به هرقيمت ممكن، نيست   

انـدازي    فشارهاي زندگي روزمره، نبـود چشـم      
روشن به لحاظ فردي يا اجتماعي و نوميدي از         
جريانات اپوزيسيون موجود در داخل و خارج       

هــا و  كشــور، آنهــا را دســت بــه دامــان قــدرت
برخي براي توجيـه    . كند  هاي خارجي مي    دخالت

دفع افسد بـه    “ دخالت بيگانگان، منطق     توسل به 
را پـيش   ” انتخاب بـين بـد و برتـر       “و يا   ” فاسد
ــز مالحظــات گروهــي   مــي كشــند، و برخــي ني

مدت را مبناي     هاي كوتاه   مقطعي و يا حسابگري   
ــي  موضــعگيري ــرار م ــد  هايشــان ق  در …دهن

هرحال، توسـل ايـن بخـش از اپوزيسـيون بـه            
راسـي  مداخله نظامي آمريكا جهت تـأمين دموك      

در ايــران نيــز، در عمــل، معنــائي جــز معاملــه  
استقالل با دموكراسي ندارد، آن هـم نـوعي از          
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خواهد همراه    كه ارتش آمريكا مي   ” دموكراسي“
. كشتار و ويرانگري به ارمغان آورد       با بمباران، 

چگونگي فعاليت و تأثير گـذاري ايـن دسـته از           
اپوزيسيون هـم، بـر مبنـاي آنچـه گذشـت، بـه             

رجي آمريكا و پيامـدهايش ارتبـاط       سياست خا 
در همـين حـال، آن دولـت و همچنـين           . يابد  مي

جريانات طرفـدار سـلطنت خواهندكوشـيد كـه،         
ــي ــروه  حت ــان، گ ــته از   االمك ــن دس ــايي از اي ه

اپوزيسيون را نيز بـه همكـاري و همراهـي بـا            
ــز تــالش    ــا آن ني ــه ب خــود بكشــانند كــه مقابل
افزونتــري از ســوي اپوزيســيون مســتقل و    

  .وكرات را ايجاب خواهد كرددم
از ســوي ديگــر، تحــوالت و رويــدادهاي 

هـاي    جـايي   اخير در داخل نيز، تغييرات و جابـه       
ــف  ــري را در صـ ــدي افزونتـ ــاي درون  بنـ هـ
اگر روي كار آمدن    . اپوزيسيون به وجود آورد   

دولــت خــاتمي، صــرفنظر از ديگــر تبعــات آن، 
باعــث پراكنــدگي و تشــتت بيشــتر در بــين     

هـايي از   روي بخـش   حتي دنبالـه   اپوزيسيون، و 
آن از جنـاحي از حكومــت، شـده بــود، آشــكار   
شدن ناتواني اصالح طلبان حكومتي و شكست       
اصالحات در جمهوري اسالمي نيـز، بـه نوبـه          

ــازه خــود، ــرات ت اي در آن صــف   موجــب تغيي
بست   آشكار شدن قطعي بن   . ها شده است    بندي

ــا و   ــب نيروه ــم حــاكم، غال اصــالحات در رژي
ــازم ــويض،     انس ــه تع ــيون را ب ــاي اپوزيس ه

بركناري و يا براندازي كليت جمهوري اسالمي       
ــري از     ــوع ديگ ــيله ن ــه وس ــايگزيني آن ب و ج
حكومت جمهـوري، متقاعـد و مصـمم سـاخته          

  .است
ترين   اپوزيسيون جمهوريخواه، كه وسيع   

بخش مخالفان جمهـوري اسـالمي در داخـل و          
دهد، خـود طيـف       خارج از كشور را تشكيل مي     

اي از آن،     دسـته . گيـرد   اي را در بر مي      ستردهگ
طـور كـه قـبالً هـم اشـاره شـد، خواهـان                همان

هاي خارجي براي تغيير رژيم در        دخالت قدرت 
ايران است و بـه همـين دليـل نيـز، از صـفوف              

جريانـات و   . شود  اپوزيسيون مستقل خارج مي   
عناصر ديگري از همين طيف، هرچند كه ديگـر         

جود ندارنـد، خواسـتار     اميدي به تحول رژيم و    
ــت    ــري از حكوم ــكل ديگ ــا ش ــايگزيني آن ب ج
مذهبي، مـثالً جمهـوري  اسـالمي بـه اصـطالح           

و يـا جمهـوري اسـالمي       ” معتـدل “يـا   ” ماليم“ 
ــك ــه  . ، هســتند”دموكراتي ــات اگرچ ــن جريان اي

اند ولي، طبعاً، در زمـره        جمهوريخواه و مستقل  
گيرنـد و،     نيروهاي اپوزيسيون الييك قرار نمـي     

هـايي را   لحاظ نظري و ايدئولوژيك، همگوني   به  
ــي از اصــالح  ــا برخ ــظ   ب ــومتي حف ــان حك طلب

  .كنند مي
هــاي ديگــري در   هــا و گــروه  گــرايش

ــه    ــد ك اپوزيســيون جمهوريخــواه وجــود دارن
طرفــدار جــدايي ديــن از دولــت و اســتقرار     

 و بنـــابراين بـــا -جمهـــوري الييـــك هســـتند
جرياناتي كه خواستار نوعي جمهوري اسالمي      

 ولـي از لحـاظ      -اند اختالف نظر دارند     ”  اليمم“
هـايي را بـا دسـته        خط مشي سياسـي نزديكـي     

هـا، ضـمن      ايـن گـرايش   . دهنـد   اخير نشـان مـي    
هنــوز  مرزبنــدي بــا كليــت جمهــوري اســالمي،

اي از دستجات     هايي را نسبت به پاره      اميدواري
. كننـد   حكومتي اصالح طلب، با خـود حمـل مـي         

ها   اين گونه اميدواري  آنچه كه ظاهراً در توجيه      
شــود، تــالش بــراي جــذب و جلــب  عنــوان مــي

همكاري بخشي از اصالح طلبان حكومتي و، از        
اين راه تقويـت اپوزيسـيون و، احيانـاً، تعقيـب           

  . آميز تغيير رژيم است مسالمت
بجاي دنباله روي عملي از اصالح طلبـان      
حكومتي، اين بار، نوعي سازش و همكـاري بـا          

امـا، در حـالي كـه همـين         . دشـو   آنها مطرح مي  
ــه شكســت    ــراف ب ــان، ضــمن اعت اصــالح طلب
خـويش، بـاز هـم سـهمي از اقتـدار سياسـي و       

هاي اقتصادي را در چنگ خود داشـته          موقعيت
كننـد،    و همچنان از موجوديت رژيـم دفـاع مـي         

اميد بستن به ايفاي نقش آنها در تغييـر رژيـم،           
در بهترين حالـت، معنـايي  جـز تـوهم پراكنـي             

در روند تجزيه اجتناب ناپذيري كه جناح       . دندار
كنـد، تنهـا      طلب طي كرده و مي      حكومتي اصالح 

مورد (طلبان    راهي كه براي اين دسته از اصالح      
بـاقي  ) هـاي معينـي از اپوزيسـيون        نظر گرايش 

ماند، كنار رفتن از قدرت و پذيرفتن مواضع          مي
  . اپوزيسيون است و نه بالعكس

هــاي  يلكــن علــت اصــلي مصــالحه جــوي
هــايي از  هــايي از اپوزيســيون بــا بخــش گــروه

اي   قدرت حاكم، چيز ديگـري اسـت كـه سـابقه          
ــته و     ــران داش ــر اي ــاريخ معاص ــوالني در ت ط

. نـــام دارد” دنبالـــه روي از قـــدرت“بيمـــاري 
جرياناتي از اپوزيسيون كه عمالً اعتقاد چنداني       
به مبارزه و قـدرت مـردم ندارنـد، همـواره بـه             

ردند تا خـود را بـه قبـاي آن          گ  دنبال قدرتي مي  
 جايي بـراي خـود در        زند و، از اين طريق،    يبياو

از ايـن نظـر،     . صحنه سياسي دست و پـا كننـد       
وجه تشابهي نيز بين سـلطنت طلبـان و برخـي           

هاي جمهوريخـواه اپوزيسـيون مشـاهده         گروه
شود، با اين تفاوت كه يكي در پـي اسـتمداد             مي

يگـري در   و د ) دولت امريكـا  (از قدرتي خارجي    
جستجوي جلب نظر و مساعدت قدرتي داخلـي        

گـرايش دنبالـه    . اسـت ) اصالح طلبان حكومتي  (
ــي  ــه ب ــدرت، ك ــا مصــلحت   روي از ق ــاط ب ارتب

هاي رايج در عرصه سياسـي نيسـت، بـه            طلبي
هـاي    سهم خـود، مـوانعي بـر سـر راه ائـتالف           

كنـد،    تر در صفوف اپوزيسيون ايجاد مي       وسيع
ــي در صــورت شــكل    نســبتاً گيــري ثقــل  ول

هاي مسـتقل، دمـوكرات و        نيرومندي از گرايش  
الئيك اپوزيسـيون، دامنـه تأثيرگـذاري آن هـم          

  .شود محدودتر مي
ــدازي    ــا برانـ ــاري و يـ ــونگي بركنـ چگـ
جمهوري اسالمي نيـز، از جملـه مسـائل عمـده           
مورد اختالف در طيـف نيروهـاي اپوزيسـيون         

پيداست كه اكثريـت عظـيم      . جمهوريخواه است 
ــوده ــا و غ ت ــرايشه ــب گ ــاي اپوزيســيون،  ال ه

خواستار تغيير اين رژيم با مسـالمت بيشـتر و          
برخـي از ايـن     . خونريزي هرچه كمتـر هسـتند     

نيروها، ضمن تأكيد بر همين نكته، همه اشـكال         
مبــارزه مــردم بــراي تغييــر رژيــم، و از جملــه 

. شمارند توسل به قهر، را حق مردم و مجاز مي   
ا هرگونه قهر   اما برخي ديگر، با طرح مخالفت ب      

مبـارزه  “و خشونت و براندازي، و مطلق كردن        
، چنين حقي را، حتي بـه عنـوان         ”مسالمت آميز 

آخرين چاره رهايي مردم از دسـت رژيـم، بـه           
در هرحال، جـدا از ادامـه     . شناسند  رسميت نمي 

هاي جريانات اپوزيسـيون در       اختالفات و بحث  
اين زمينه، شايد بتـوان گفـت كـه سرسـختي و            

ي جمهوري اسالمي در تداوم خشـونت       پافشار
ــارات   ــدامات و ابتك و ســركوب از يكســو، و اق
ــا آن از ســوي   ــه ب خودجــوش مــردم در مقابل

  . ديگر، بيشتر تعيين كننده خواهند بود
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ــي   ــه م ــه مالحظ ــان ك ــوان   چن ــود، عن ش
و طيف اپوزيسيون موسوم بـه      ” جمهوريخواه“

هاي گوناگون و     جمهوريخواه، نيروها و گرايش   
عنــــوان . گــــردد  را شــــامل مــــيمتفــــاوتي

گرچه با بـه رسـميت شـناختن        ” جمهوريخواه“
 مرزبندي   دستاورد تاريخي عمده انقالب بهمن،    

روشني با دستجات اپوزيسيون سـلطنت طلـب        
كند، ولي در رابطه با تركيب درونـي          ترسيم مي 

اپوزيسيون طرفدار جمهوري، هنوز بسيار كلي      
سيون براي بررسي جايگاه اپوزي   . و مبهم است  

ــه مجموعــه نيروهــاي   ترقيخــواه و پيشــرو، ك
گيـرد، تأكيـد بـر        دموكرات و چپ را در بر مـي       

هـاي بيشـتري ضـروري        هـا و ويژگـي      خصلت
اسـتقالل، دموكراسـي و الئيسـيته از        . نمايد  مي

  .هاست جمله مهمترين اين ويژگي
تحوالت اخيـر منطقـه و خطـرات تهـاجم          

هـاي خـارجي،      نظامي و مداخله مستقيم قـدرت     
طــور كــه در بــاال اشــاره شــده، مســئله   مــانه

گيـري و     استقالل، يعني حـق حاكميـت، تصـميم       
ــارغ از   ــران ف ــين سرنوشــت آزاد مــردم اي تعي
مداخالت بيگانگان را، اهميت و ضرورتي تـازه        

تهديـدات و فشـارهاي خـارجي       . بخشيده است 
اخير اگرچه رژيم حاكم را نيز بيشتر منزوي و         

هـاي جـدي در      تضعيف كرده، ولي بـه نگرانـي      
ميان نيروهاي اپوزيسيون كه از حـق حاكميـت     

كننـد، در     و اراده و انتخاب آزاد مردم دفاع مـي        
. هاي بيگانه دامـن زده اسـت        مورد خطر دخالت  

از همين رو نيز، تقسيم بندي و تفكيك مجموعه         
هاي مسـتقل و وابسـته،        اپوزيسيون، به گرايش  

  .موضوعيت روز پيدا كرده است
مهمترين مـانع تكامـل و      آشكار است كه    

تحول دموكراتيـك جامعـه مـا، رژيـم اسـتبداد           
مذهبي حاكم بر آنست و برداشـتن ايـن مـانع،           
يعني برچيدن بساط جمهوري اسـالمي، هـدف        
مقدم و اساسي اپوزيسيون ترقيخواه محسوب      

تطابق مقطعي ايـن هـدف بـا مقاصـد          . شود  مي
خودغرضـانه هيـأت حاكمــه آمريكـا در مــورد    

در ايران، بـه معنـي همسـويي ايـن          تغيير رژيم   
همـان گونـه    . اپوزيسيون با امپرياليسم نيسـت    

كه دفاع اپوزيسيون از حق حاكميت و استقالل        
ميهن به مفهوم همصـدايي بـا رژيـم جمهـوري       

كه ضمناً اسـتقالل حاصـل از       .  (اسالمي نيست 

هاي خود    انقالب بهمن را نيز ملعبه ماجراجويي     
 مســتمر آن ، مبــارزه مســتقل و)ســاخته اســت

براي تغيير رژيم نيز، همراهي با دولت آمريكـا         
ــه حســاب نمــي  ــد ب اپوزيســيون مســتقل و . آي

توانـد بـين جمهـوري اسـالمي و           دموكرات نمي 
ــا، يكــي را  ــد” انتخــاب“آمريك اپوزيســيون . كن

مستقل و جدي، اساساً، يك طرف ايـن انتخـاب          
  .است

توان اشاره كرد كه دفاع       در همين جا مي   
 و يــا مســتقل بــودن نيروهــاي     از اســتقالل

اپوزيسيون، به معنـي نفـي هرگونـه ارتبـاط و           
هاي   مذاكره آنها با نيروها، احزاب و حتي دولت       

المللي و    بسيج افكار عمومي بين   . خارجي نيست 
جلب پشتيباني وسيع جامعه جهاني در مبـارزه       
براي براندازي جمهوري و استقرار دموكراسي      

لــه وظــايف مهــم و آزادي در ايــران، كــه از جم
ــارج از    ــه در خ ــيون، خاص ــاي اپوزيس نيروه
ــذاكره و    ــاس و م ــا تم ــه بس كشــور اســت، چ

المللـي و     برقراري رابطه با محافل و مجامع بين      
هـاي خـارجي را ضـروري         ها و دولت    سازمان

به عالوه، چنان كه مـثالً در تحـوالت         . سازد  مي
اي اخيــر و در پــي اشــغال خــاك عــراق  منطقــه

ريتانيـا، در مـورد نيروهـاي    توسط آمريكـا و ب  
ــراق     ــتقر در ع ــي مس ــيون ايران ــرد اپوزيس ك

هـاي    مشاهده شد، بعضـي شـرايط و موقعيـت        
هاي خارجي را     خاص نوعي از ارتباط با قدرت     

با اينهمه و با يادآوري خاطرات      . كند  ناگزير مي 
و تجربيات تلخ گذشته درباره وابستگي بعضي       

، بايد  از احزاب و نيروهاي سياسي به بيگانگان      
افزود كه برقراري اين قبيل روابط و مـذاكرات         
بايستي به صورت علني و با حفـظ اسـتقالل و           
ابتكار عمل نيروهاي اپوزيسيون، و طبيعتاً، در        
جهت گسترش و تقويت مبارزات آزاديخواهانه      

هــاي موجــود در ايــن  حساســيت. مــردم باشــد
زمينه، بيجا نيست و خود جريانات مستقل بايد        

ر برقــراري ايــن گونــه مناســبات و شــفافيت د
  .شرايط و نتايج آنها را مراعات و مراقبت كنند

تأكيد بر ويژگي دموكراتيك در تفكيك و       
تمايز صفوف اپوزيسيون جمهوريخواه، صرفاً     
يك تأكيد لفظـي، و يـا تنهـا بـراي نشـان دادن              
موضوع اصلي دعواي بين اپوزيسيون و رژيم،    

از در ميـــان مجموعـــه ايـــن بخـــش . نيســـت

هـايي يافـت      اپوزيسيون هم، عناصر و گـرايش     
وانگهـي  . شود كه اساساً دمـوكرات نيسـتند        مي

برخي از نيروهاي درون اين بخش نيـز، بـا آن           
هـــاي  كـــه دموكراســـي و حقـــوق و آزادي  

هـا و     در سياسـت    دموكراتيك را، به طور كلـي،       
كننـد، بـه    شـان منظـور مـي     برنامه اعـالم شـده    

تجزيه ناپذير بـاور    دموكراسي به عنوان كليتي     
ندارند و يا به همه معيارهـا و الزامـات رعايـت            

تأكيـد صـريح بـر    . گذارند آن حقوق، گردن نمي   
ــين روســت  ــز از هم ــه . الئيســيته ني ــد ك هرچن

برقراري دموكراسي و آزادي، بنا بـه تعريـف،         
مستلزم جـدايي ديـن از دولـت و الئيـك بـودن          
نظام سياسي است، اما نبايد فراموش كـرد كـه          

هايي از اپوزيسـيون جمهوريخـواه هنـوز          روهگ
هم سوداي نوعي از تلفيق ديـن و دموكراسـي           

فراتــر از ايــن، تجربــه . پرورانــد را در ســر مــي
مشخص خود رژيم جمهوري اسالمي، با بهاي       
بسيار سـنگين، بـه همگـان آموختـه اسـت كـه             

نيستند ” كلمه“، تنها يك    ”الئيك“و  ” دموكراتيك“
ده و يـا از آن كاسـته        كه به عنوان نظـام افـزو      

اي هستند كه بين      شود بلكه بيانگر عمق و دامنه     
اين رژيم و نظـام مـورد نظـر اكثريـت جامعـه،          

جمهوريخواهان دموكراتيـك،   . اندازد  فاصله مي 
الئيك و مستقل خواستار استقرار چنان نظامي       

  .كنند هستند و براي تحقق آن مبارزه مي
با توجه بـه آنچـه گذشـت و بـا در نظـر              

رفتن اختالفات نظـري و سياسـي موجـود در          گ
هـاي گونـاگون درون اپوزيسـيون         بين گـرايش  

جمهوريخواه درباره نظام جايگزين و چگونگي      
نيل به آن، روشن است كه اتحاد يا ائتالف بين          
همه جمهوريخواهان ميسـر و عملـي نيسـت، و          

هاي خودبينانه يا خيرخواهانـه در ايـن          كوشش
امـا نيروهـا و   . شا باشدتواند راهگ باره نيز نمي 

هايي از اپوزيسيون كـه بـراي برچيـدن           گرايش
بســاط رژيــم اســتبداد مــذهبي و برقــراري     

كننـد،    جمهوري دموكراتيك و الئيك مبارزه مي     
دهنـد كـه      مجموعه نسبتاً بزرگي را تشكيل مـي      

هـاي    توانند با گسترش همكاريهـا و ائـتالف         مي
قل  فيمابين خود، در جهت ايجاد آلترناتيو مسـت       

تـالش نيروهـاي    . مؤثر و معتبري گام بردارنـد     
چپ و دموكرات در اين مسير نيز بيش از پيش          

 .يابد ضرورت مي
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 به بهانه كنگره فوق العاده اكثريت
 

جمهوري خواهي 
 آري
  اما

 كدام جمهوري؟
 

 احمد آزاد
  تحوالت دو سه ساله اخير در ايـران و منطقـه،          

تغييرات جـدي را در وضـعيت سـازمان هـا و            
ايـن  . احزاب سياسي ايران بدنبال داشته اسـت      

تغييرات بـويژه در زمينـه سياسـت و نگـاه بـه             
در آن دسته از سازمان  ، روند تحوالت درايران

امكان تحول رژيم از    « هاي سياسي كه بر پايه      
سازمان . حركت مي كردند،  بارز است     » درون  

 اكثريـت از جملـه سـازمان        -فدائيان خلق ايران  
هاي سياسي است كـه در چنـد سـال اخيـر بـا              
بحران جـدي سياسـي در درون خـود مواجـه           

اين بحران پس از كنگره ششم سـر        . شده است 
از كرد و با بن بست كنگره هفتم به اوج خـود            ب

و اكنــون ســازمان اكثريــت در پــي    . رســيد
 . برگزاري كنگره فوق العاده است

منطق برگزاري يك كنگره فـوق العـاده را بايـد           
در دل بحــران سياســي درونــي و نــاهمخواني 
. سياست رسمي با شرائط روز، جسـتجو كـرد        

اسناد مصوبه كنگره ششم اساسا هـيچ ربطـي         
به شرائط كنوني در ايران ندارنـد و عمـدتا بـر            
پايه همراهـي و همگـامي بـا اصـالح طلبـان در        

كنگـره هفـتم هـم هـيچ        . قدرت، تنظيم شده انـد    
سندي را تصويب نكرد و ايـن مهـم را بـه يـك              

سـند سياسـي    .  نفره واگذار كـرد    ۱۹كميسيون  
مصوب اين كميسيون نيز اگـر چـه نسـبت بـه            

 جـدي بـه     سند سياسي كنگره ششـم چـرخش      
ــه   ــاه ب ــري از نگ ــدرت«ســوي فاصــله گي و » ق

 ولي بـدليل     بود،» امكان تحول رژيم از درون      «
صراحت و دقـت      نوعي تعادل قوا در كميسيون،    

عمل نيـز كميتـه مركـزي     رالزمه را نداشت و د   
در . منتخب به اين سـند سياسـي پايبنـد نمانـد          

رهبري اكثريت    نتيجه در فاصله يكسال گذشته،    
 خط سياسي مشخصي را پيگيـرد       نتوانست يك 

و جابجا نشانه هايي از سياست قديم بروز مي         
 كه آشكار ترين آن شـركت در انتخابـات           كرد،

 . شوراهاي شهر و روستا بود
عدم شركت مردم در انتخابات شوراهاي شهر       
وروســتا، پايــان يــك دوران از كشــاكش هــاي 
سياســــي در درون اپوزيســــيون پيرامــــون 

. ت درون حكومــت بــودچگــونگي رونــد تحــوال
همچنين اعالم شكست سياستي بود كه خود را        
با امكان اصالح از درون رژيـم و يـا بـه بيـان              

» امكــان اســتحاله رژيــم از درون  «روشــنتر 
در ايــن بخــش از نيروهــاي . تعريــف مــي كــرد

سياسي اپوزيسيون، سازمان اكثريت تنها نبود      
و بحران ناشي از اين شكست به ديگر سازمان     

ولـي ويژگـي    . ن طيـف نيـز سـرايت كـرد        ها ايـ  
سازمان اكثريت باعث شد تا اين بحران زودتر        

 . خود را علني كند
مولفــه هــاي ايــن بحــران عمــدتا بــر شكســت  

ــم از درون «سياســت  ــتحاله رژي ــزوم » اس و ل
اگر . دست يابي به يك آلترناتيو ديگر قرار دارد       

قــدرت ( تــا امــروز گرانيگــاه تحــوالت در بــاال 
 مـي شـد، اكنـون بايـد بـدنبال           جسـتجو ) حاكم

كاري به مراتب   . بود) مردم( گرانيگاه در پائين    
 . مشكلتر و پيچيده تر

 ايــن طيــف از اپوزيســيون در ادامــه تحــوالت 
دروني خود به سـرعت بـه جمهـوري خـواهي           

البته در گذشته نيز جمهوري خواه      . روي آورد 
ــوعي جمهــوري اســالمي   ــدنبال ن ــود، ولــي ب ب

ــول  ــا بق ــان، دمكراتيــك ي مــردم «  اصــالح طلب
بود و خود را شـريك و همـراه         » ساالري ديني 

اكنـون بـا شكسـت      . اصالح طلبان ديني مي ديد    
اصالح طلبـان، بـه جمهـوري بـدون ديـن روي            

از آنجا كه تغيير و تحوالت بيرونـي        . آورده اند 
عامل اصلي رويگرداني اين طيـف اپوزيسـيون        

، طبعا بخشـي    بوداز سياست هاي گذشته خود      
ز مولفه هاي سياست قبلـي، كـه همانـا همـراه            ا

كردن بخشي از اصالح طلبان با اين جمهـوري         
خواهي و تغيير مسالمت آميـز رژيـم باشـد را           
. همچنان در سياست هاي اينان مـي تـوان ديـد          

ــه   ــار بيانيـ ــوري   «انتشـ ــاد جمهـ ــراي اتحـ بـ
كه عمدتا از سوي فعالين سياسي ايـن       »خواهان

تقبال نيروهـاي   طيف تنظيم شده بود، مورد اس     
گوناگون همين طيف قرار گرفت، بخش وسيعي   
. از فعالين اكثريت نيز اين سند را امضاء كردند        

طبعا چنين حركتي تاثير خود را بر كنگره فوق         
 .العاده اكثريت خواهد گذاشت

مباحث تداركاتي اين كنگره فوق العـاده، امـا از          
البته بايد توجه   . غناي چنداني برخوردار نيست   

ت كه بخشي از مباحث اين كنگره عمـال در          داش
بيرون از اين كنگره و در جريان مباحث بيانيـه        

صـورت مـي   » براي اتحاد جمهـوري خواهـان    «
درواقــع نزديكــي زمــان برگــزاري ايــن  . گيــرد

ــاثيرات   ــه، ت ــره و جلســه عمــومي آن بياني كنگ
ــد    ــدنبال خواه ــان ب ــر دو جري ــي را در ه معين

 داشت
ثريـت حـول چـه      محور اصلي مباحث كنگره اك    
سـند پيشـنهادي،      خواهد بـود؟ در اولـين قـدم         

را رد  » امكـان تحـول از درون رژيـم       «گفتمان    
مي كند و خواستار بركناري جمهوري اسالمي       
و شكلگيري يك جمهوري دمكراتيـك، الئيـك و         

تا كنون در هـيچ يـك    . فدرال در ايران مي شود    
از اسناد سازمان اكثريت به ايـن صـراحت بـه           

 اسـالمي و شـكلگيري يـك رژيمـي          حذف رژيم 
. دمكراتيك و الئيك و فدرال، اشاره نشـده بـود         

سازمان اكثريت تا كنون آلترناتيو اين حكومت       
ــرد   ــي كـ ــتجو مـ ــند . را از درون آن جسـ سـ

پيشنهادي، آلترنـاتيو را در خـارج از حكومـت          
مي داند و به همـين دليـل نيـز شـكلگيري يـك              

 كـه   جبهه وسيع از جمهوري خواهان دمكراتي،     
الئيسـيته و     بدنبال نظامي متكي بر دمكراسـي ،      

 . جمهوريت هستند، را پيشنهاد مي كند
 

ــيون     ــنهادي كميس ــند پيش ــه درس ــا دو نكت ام
 :همچنان نشان از تداوم تفكر قديمي دارد

 اوال ســند بــا صــراحت كامــل بــا كليــت رژيــم 
اگرچـه  .  جمهوري اسالمي برخـورد نمـي كنـد       
ــانع اصــلي    ــوري اســالمي را م ــتقرار جمه اس

دمكراسي در ايران مي شناسد، ولي بند سه به         
گونــه اي طــرح مــي شــود كــه گويــا در درون 
ــي    ــت دين ــان حكوم ــاتي خواه ــت جريان حكوم

اين بند ظاهرا براي كشيدن خط و مرز        . نيستند
مــردم ســاالري «بـا  اصــالح طلبــان و گفتمـان   

ولي اوال اين گفتمان فقط در درون       . است  »ديني
 قابل توجهي از اصـالح      حكومت نيست و بخش   

طلبان و متفكرين خارج از حكومت نيز بـر ايـن           
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باورند و دوما نيروي درون حكومت را نـه بـا           
تمامي . شعار ها كه با عملكرد بايد ارزيابي كرد

جناح هاي رژيـم، از ريـز و درشـت، بـر وجـه              
مــذهبي آن تاكيــد و بــه آن  التــزام دارنــد و از 

ــوري اســالمي   ــم جمه ــي، رژي ــه دين ــك زاوي  ي
پس بايـد بـا صـراحت       . حكومت يكپارچه است  

مـانع تحقـق      تاكيد داشت كـه كليـت ايـن نظـام،         
اين تاكيد صـرفا يـك      . دمكراسي در ايران است   

نيرويي كه سـال هـا بـدون        . تاكيد ساده نيست  
 سياست را در سياست      اعتقاد به حركت مردم،   

ي كـرده اسـت،     بازي با قدرت حاكم تعريـف مـ       
ــاگزير اســت     ــه ن ــد حادث اگــر چــه امــروز از ب

ولـي در اولـين       سياستي براندازانه اتخـاذ كنـد،     
فرصت و چنانچه خاتمي مكـرري ولـو بسـيار          

براحتـي چـرخش      ضعيفتر هم عرضه اندام كند،    
واقـع  «كرده و مجـددا بـا قيافـه سياسـتمداري           

در صف مقدم همراهان وي قرار گرفته و        » بين
. ونت طلب و برانداز مـي خوانـد       ديگران را خش  

تاكيد بر كليت رژيـم بـه عنـوان مـانع اسـتقرار       
، ايــن اهميــت را دارد كــه دمكراســي د رايــران

يكبار ديگر بر اين تاكيد مـي گـذارد كـه امكـان             
 .تحول اين رژيم از درون، سرابي بيش نيست 

در . دومين مسئله چگونگي بركناري رژيم است  
سياري صـورت   اين مورد تا كنون بحث هاي ب      

سند همچنان يك شكل گذار يعنـي       . گرفته است 
سـند  . را طـرح مـي كنـد      » گذار مسالمت آميـز   «

ــه   ــد دارد ك ــول   « تاكي ــوع تح ــي آن ن ــا در پ م
سياسي راديكال هستيم كه بـر گـذار مسـالمت          

بـين خواسـت يـك نيـروي        .  »آميز متكي شـود   
سياسي و واقعيت هاي تحول سياسـي تفـاوت         

نيروي سياسي كـه    خوشبخت آن   . بسيار است 
بتواند تحوالت را منطبق بر برنامـه هـاي خـود         

ولــي عمــدتا ايــن آروزي قــديمي !! هــدايت كنــد
سياستمداران متحقق نمي شود و سيرتحوالت       

آرزوي همه ما ايـن اسـت       .. منطق خود را دارد   
كه رژيم جمهـوري اسـالمي فـردا صـبح در را            

!!  ببندد و كليد را زيـر پـا دري بگـذارد و بـرود             
ــان     آرز ــه در جري ــت ك ــن اس ــا اي ــه م وي هم

بركناري جمهوري اسـالمي قطـره اي خـون از          
. ولـي ايـن آرزوي مـا اسـت        . دماغ كسي نريزد  

بين آرزوي ما و واقعيـت وجـودي ايـن رژيـم            
بـه همـين دليـل هـم هـيچ          . فاصله بسيار اسـت   

نيروي سياسي  نمي تواند براي چگـونگي ايـن          
ممكن است حكومـت    . تحول تكليف روشن كرد   

اومت چندان نكند و با كمتـرين هزينـه كنـار           مق
ــد و در  . رود ممكــن اســت مقاومــت بســيار كن

نتيجه هزينه سنگيني را بـر مـردم ايـن مـرز و             
مهم اين نكته اسـت كـه تـداوم         . بوم تحميل كند  

 خود هزينه سنگين جـاني و مـالي          اين حكومت، 
ايـن  . بر گرده مردم ايران گذاشته و مي گـذارد        

مقابل خشونت حكـومتي  حق مردم است كه در     
اما از آنجـا كـه بايـد مـردم          . از خود دفاع كنند   

كمترين هزينه را در تغيير رژيم بپردازند، تاكيد 
ما در تحوالت سياسي بر گذار مسـالمت آميـز          

اين صرفا يـك تاكيـد اسـت كـه بيـانگر             .  است
نچه كه در عمـل تعيـين       آولي  . خواست ما است  

 و ميـزان    كننده خواهد بود، سطح مبارزه مردم     
 .مقاومت حكومت است

امروزه در بين نيروهاي اپوزيسيون، جريانات      
و گرايشاتي از نفي تماميـت رژيـم و برقـراري           
جمهــوري دمكراتيــك و الئيــك متكــي بــر راي  

در مقابل هستند نيروهـاي     . مردم دفاع مي كنند   
جمهوري خواهي كـه همچنـان نـيم نگـاهي بـه            

صـالح  قدرت داشته و يـا بـدنبال همگـامي بـا ا           
ايــن وضــعيت در . طلبــان درون رژيــم هســتند

ــز وجــود دارد  ــت ني آن . درون ســازمان اكثري
ــه در گذشــته ســكان دار    ــت ك بخــش از اكثري

 بــا خمينــي و   »اتحــاد و مبــارزه  «سياســت 
رفســنجاني و خــاتمي بــود، امــروز يقينــا مــي  
كوشد تا در سند نهـايي همچنـان راه را بـراي            

ي ،  چرخش سياسي و كوك كـردن سـاز قـديم         
ــذارد ــاز گ ــت در  . ب ــاح چــپ اكثري كوشــش جن

صــراحت بخشــيدن بــه موضــع ايــن ســازمان 
درمقابــل تماميــت جمهــوري اســالمي و مطلــق 

، كــه ريشــه در »گــذار مســالمت آميــز«نكــردن 
سياست همگامي با اصالح طلبان داشته اسـت،         
امكــان اتخــاذ سياســتي ديگــر را در ســازمان  

ا كنـون   پس از انقالب تـ  . اكثريت فراهم مي كند   
سازمان اكثريـت هيچگـاه نتوانسـته سياسـتي         

مبارزه سطح  منطبق بر تحوالت روز و        ،  درست
اكنون با پايـان يـافتن افسـانه        . مردم اتخاذ كند  

، فرصــتي اســت تــا ايــن »جمهــوري اســالمي«
سازمان يكبار براي هميشـه بـا سياسـت هـاي          

ليبرالـي سـردار    «و  » ضدامپرياليستي خمينـي  «
خط و مرز   » طلبي خاتمي اصالح  «و  » سازندگي

مسـتقل از   راه اتخـاذ سياسـت      روشن بكشد و    
 .  را برگزيند»  حاكمقدرت«

 ...... در برلن......               ۷ه از صفحه يبق
 شهادت فريدون صارمي 

شاهد در پاسـخ بـه سـواالت گفـت مـن فريـدون              
 سـال   ٢٨  و  سـاله سـاكن هـامبورگ      ٦٤صارمي  

ر آن زمـان    مـن د  . شناسم  صدري را مي  که  است  
ديپلمات دوم در كنسولگري ايـران در هـامبورگ         

 .بودم
وال ئشاهد در آخرين قسمت باز جويي پس از س        

 ساواكي بودم و    :هاي مكرر باالخره گفت     و جواب 
در كنسولگري هامبورگ همان مقـامي را داشـتم         

 بـه كـارم افتخـار        و كه صـدري در بـرلن داشـت       
 .كنم مي

صدري :ت گفت   واالئي پاسخ به س     شاهد در ادامه  
ــدگي    ــراي زن ــي را ب ــاط مختلف ــالب نق ــد از انق بع

او در  . انتخاب كرد و سر انجام ساكن بـرلن شـد         
 به هامبورگ آمد و ساكن آن جا شـد          ١٩٩٨سال  

. و چند ماه هم ماند و سـپس بـه بـرلن بازگشـت             
 علـي زاهـدي  ي  آخرين بار كه او را ديدم در خانه  

 مـه   ١٣بلـه درسـت اسـت كـه در بـازجويي            . بود
كـار  .  گفتم حدود سه هفته پيش او را ديدم        ٢٠٠٣

راحتي نبود كه بفهمم او براي جمهوري اسـالمي         
نـه او قـبال جاسـوس نبـود او          . كند  جاسوسي مي 

 . كارمند بود
 :خوانند   مه را مي   ١٣يك بخش از بازجويي او در       

 يكـي از كارمنـدان قـديمي سـاواك          جمال مبينـي  “
الب هـم    سـال دارد و بعـد از انقـ         ٦٩حدود  .است  

كـرد و     بـراي واواك كـار مـي       ٢٠٠٠يعني تا سال    
مقام بـااليي در واواك داشـت و مشـاور امنيتـي            

 . “ي بودا علي خامنه
 اين مطلب را  از صـدري        .من اين را تاييد من كنم     

شنيدم و خـودم از ايـران ايـن اطـالع را دريافـت              
قــاي  آاخــتالف مــن و پســرم فريبــرز بــا . نكــردم
اختالف در چهار چـوب     . د به اين شدت نبو    مبيني

او از نظر سياسي . كار سياسي بود نه خصوصي 
يــي كــه  در جلســه. مقــام بــاالتري از مــن داشــت

 عنوان كرد كه جمهوري اسالمي      سيروس افخمي 
 هـر كـس     : آقاي صدري گفت     ،در ما رخنه كرده     

 تصـور   .گويد بايد مدرك داشـته باشـد        اين را مي  
ايـن  . شـركت داشـتم   در آن جلسـه     كـنم مـن       نمي

جلســه در دوســلدورف بــوده بايــد از خودشــان 
پســر مــن چــون در شــوراي مشــروطه . بپرســيد

خواهان آلمان بـه عنـوان دبيـر تبليغـات انتخـاب            
 .ه بودشده بود در آن جلسه شركت كرد

 ٢٠٠٣ مه ١٣ي شما در بازجوي  اين گفته: س
ايرج  كه اسم خود را طائيعحسن “: باشد مي

مورد فعاليت صدري تواند در   گذاشته ميهنرفكر
طائي عمن مطمئن هستم كه حسن . اطالع دهد

 سال است براي جمهوري اسالمي كار ٢٣مدت 
 ۱۸ه در صفحه يبق                              كند مي
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  : حكومت شورائي 
طبقه كارگر در 
عرصه توليد يا 
  كشورداري

 
 سيروان هدايت وزيري

  
داري و چگونگي اعمال هژموني       مسئله حكومت 

باشـد    طبقه كارگر يكي از مسائل با اهميت مـي        
كه جنبش چپ بطور واقعي و تدقيق شده بـدان          

هـاي سـنتي از       اما خيلي از چپ   . نپرداخته است 
 بعنوان شكلي از دولـت طبقـه        حكومت شورائي 

كارگر دفاع نموده و معتقدند كـه طبقـه كـارگر           
تواند ضمن اعمـال قـدرت        فقط از اين طريق مي    

سياســـي خـــود، سوسياليســـم در جامعـــه را 
در حقيقت به زعم آنـان، غيـر از         . مستقر سازد 

ــال   ــري، از كان ــكل ديگ ــر تش ــن راه، ه ــاي  اي ه
ن و تأكيد آنـان بـراي     . بورژوازي خواهد گذشت  

مسئله اسـت كـه، مجلـس مؤسسـان و يـا هـر              
مجلس ديگري كه از طريق انتخابات عمـومي و         
ــرِد    ــرخالف خ ــردد، ب ــكيل گ ــاني تش آراء همگ
. طبقاتي طبقه كارگر، باالخص بورژوازي است     

از نظر آنان عموميـت بـودن تهـي از محتـواي            
  .طبقاتي پرولتارياست

ها و دكترين اين دسته از چـپ          بيني  جدا از پيش  
ــانيزمدر ن ــي مك ــت و اراده ف ــاي عمومي ــاي  ه ه

همگاني در تشكيل يك ارگان قـدرت حكـومتي،         
ــِب   ــرد حكومــت شــورائي در قال پروســه عملك

اش،  بـه لحـاظ تـاريخي شـناخته شـده              طبقاتي
اگر هم به تاريخ رجـوع نشـود و بلحـاظ           . است

هـا الگـوبرداري      اي از دكتـرين كالسـيك       برنامه
ملي آن همان توان گفت كه نتايج ع شود، باز مي

حكومـت شـورائي در     . باشـد   تكرار تـاريخ مـي    

ــا،    ــه، كوب ــام، نيكاراگوئ شــوروي ســابق، ويتن
كامبوج و خيلي ديگر كشورهايي كه  به نحوي          

اند، هركدام  به نوبه       سوسياليستي خوانده شده  
ــاعي و     ــاع اجتمـ ــأمين دفـ ــدم تـ ــود در عـ خـ

در . اي محـك تـاريخي دارنـد        دموكراسي تـوده  
بجــاي طبقــه كــارگر بــه ايــن كشــورها، حــزب 

.  انـد    و بنام كمونيسم به حكومت رسيده      ناگزير
ــت   ــات حكوم ســاختمان  سوسياليســم در تبع

هـاي    اش، تاريخاً بيشتر شاهد حكومت      شورائي
حزبي و توتاليتر بوده است تا حكومت خود          تك

بايد گفـت كـه بطـور اجتنـاب ناپـذير بـه             . طبقه
  .چنين مكانيزمي منتهي گشته است

كه شب و روز در خطه توليدند و در         كارگراني  
چارچوب اين يا آن كارگاه و كارخانـه بعنـوان          

تواننـد وقـت      جزئي از طبقه هويت دارنـد، نمـي       
ــب    ــورداري و در قال ــائل كش ــه مس ــود را ب خ

اگر چنانچـه   . حكومت شورائي مصروف نمايند   
اين مسئله به جنبه مثبت بـوده آن پاسـخ دهـد،     

دن در خطـه    گردد كـه، مانـ      اين سؤال مطرح مي   
اگر تعريـف  . توليد يا رفتن به هدف كشورداري  

هـاي آثـار ماركسيسـم كالسـيك          طبقه  در اليه   
اش   جستجو شود، يـك كـارگر، هويـت طبقـاتي         

هـاي توليـد و تحصـيل ارزش     صرفاً در عرصه  
خـارج از ايـن عرصـه،       . يابـد   اضافي معني مـي   

اين مسئله قابل طـرح     . جزئي از اين طبقه نيست    
اني كـه از درون طبقـه، و بـه          است كـه، كـارگر    

هدف اعمال قدرت سياسي از خطة توليد خارج        
ــي ــوراها    م ــت ش ــس حكوم ــه مجل ــد، و ب گردن

شوند، تا چه حـدودي بـه نفـع هـم       فرستاده مي 
نماينـد، تاريخـاً      اي خـود اعمـال نفـوذ مـي          طبقه

اما اين تجربه وجود دارد     . تجاربي وجود ندارد  
ــارگر    ــه ك ــاي طبق ــزاب كمونيســت بج ــه، اح ك

به اين  . اند  وظايف كشورداري را برعهده گرفته    
ها به اصطالح منافعي جـز        اعتبار كه، كمونيست  

كنند، بخـود بـراي       منافع طبقه كارگر دنبال نمي    
در اينجـا،   . انـد   اي  مشروعيت داده     چنين وظيفه 

ها مدافع  ابهامات از اين نقطه نظر كه، كمونيست     
هـاي حقـوقي آن       گرايش انساني و مدافع جنبـه     

هـاي    باشـند، وجـود نـدارد، بهتـرين انسـان           يم
اما تا آنجائيكـه بـر اعمـال        . مثبت از اين قشرند   

قدرت سياسي صرف از طرف طبقه كارگر بـه         
گردد، بدون اينكـه     توسط خوِد طبقه، اصرار مي    

اي از ايــن جملــه صــورت گرفتــه باشــد،  واقعــه
تـا آنجائيكـه بـه      . باشـد   تاريخاً جاي ابهـام مـي     

گــردد، طبقــه  ربــوط مــيمســئله كشــورداري م
كارگر جز تمكين به ايـن يـا آن قشـر، گـروه و              

اگر مسئله تمكين در    . اي ديگر ندارد    حزب چاره 
ميان نباشد، طبقه كارگر براي حكومـت كـردن         
بعنوان  طبقه توليد كننـده جـز رهـائي خـود از             

هــا راه   كارخانــه و كارگــاه -----توليــد در 
ــدارد ــور كشــوردار . ديگــري ن ــد در ام ي و باي

اي شـدن در      در حقيقـت، حرفـه    . اي گردد   حرفه
امــور كشــورداري نيــز بمثابــه كنــده شــدن از 
سوخت و سازهاي توليـد، و گسسـت از طبقـه           

  .باشد مي) بخوان طبقه كارگر(
ــام و     ــكل ع ــرمايه در ش ــانروايي س ــر فرم اگ

 معيني بلحاظ اينكه گـردش  -------اش    جزئي
سرمايه سازماندهي شود، ندارد، طبقـه كـارگر        
براي فرمانروايي بايد در كليت خود از طبقه به         
معنِي كارگري آن، بريده شود و مسير ديگـري         
را در پيش گيرد و معـذورات تـاريخي ديگـري           

البتـه، ايـن مسـئله قابـل درك نيـز           . تكرار نمايد 
رسـد،    هست كه، كارگري كه به فرمانروايي مي      

باشـد    اش بيشتر با كساني مي      احساس نزديكي 
امـا وقـوع    . اند  قطارش بوده   ش هم ا  كه درگذشته 

انــدازد كــه، ايــن  ايــن مســئله را از اعتبــار نمــي
كارگر ديگر جزئي از طبقه توليد كننده نيست و         

ــت   ــت و فرمانرواس ــر از آن اس ــت . بغي حكوم
 شــكلي از فرمــانروائي طبقــه  شــورائي بمثابــه

اي از مكـانيزم گشـت قشـري از           كارگر، نشـانه  
آن تعطيل توليد   طبقه در خطه توليد و بموازات       

اقـدامات طبقـه كـارگر در       . ارزش اضافي است  
تشكيل حكومـت بـه مفهـوم تشـكيل يـك قشـر             
ممتاز در حين توليد و در عين حال رانده شدن          

پرتاب شـدن ايـن     . باشد  آن به حاشيه توليد مي    
قشر به حاشيه توليد، و به هدف  كشور داري،          

از ايـن   . دهـد   استنتاجات معيني را بازتـاب مـي      
 كه، اين قشر ديگر جزئـي از طبقـه توليـد            جنبه

اي در مسـائل      كننده نيست، بلكه يك قشر حرفه     
 شورائي طبقه كـارگر،      كنگره. كشورداري است 

گيرنـده   كه به زعم چپ سنتي، باالترين تصـميم      
ــت، از    ــورداري اس ــائل كش ــه در مس ــن طبق اي

و بطـور   . گـردد   مجموع اين اقشار تشـكيل مـي      
قـه كـارگر، اگـر      تر، حكومت شورائي طب     واضح

بخواهد در چارچوب  وسيعي وظايف رهبـري        
احتيـاج بـه سـه قـوه          جامعه را برعهـده گيـرد،       

معروف، يعني قوه مجريه، قوه قضـائيه و قـوه          
اي شـدن در ايـن        تخصص و حرفـه   . مقننه دارد 



  ١١١  ۱۳۸۲ مرداد  اتحاد آار  
 

    صفحه  
 

١٤

. راستا، جز كنـده شـدن از خطـه توليـد نيسـت            
اي در واقع امر، فرصت كافي براي         ارتش حرفه 

كارخانجـات را ندارنـد و بايـد شــكل    توليـد در  
وقتي كه ارتش پرولتاريـايي     . دائمي بخودگيرند 

اي و دائمي موجوديت يابد،       بخواهد بطور حرفه  
در نتيجـه   . بايد بـه حاشـيه توليـد رانـده شـود          

رانده شدن در عرصه توليد، بمعناي آن، يعنـي         
  .تشكيل يك نيرو خارج از طبقه توليد كننده

در هر صـورت، مكـانيزم حكومـت شـورائي و           
اعمال قدرت صرف طبقه كارگر، چندين مسئله       

اول اينكه، طبقـه    . مبهم را با خود به همراه دارد      
كارگر، به هدف كشورداري بايد از توليد كنـده         

اي از آن به حاشيه       شود و قسمت قابل مالحظه    
دوم اينكه، طبقـه كـارگر در   . توليد پرتاب شوند  

. گيـرد، توليـد يـا كشـورداري         ر مي دوراهي قرا 
سوم اينكه، اگر پذيرش قدرت سياسـي توسـط         
طبقاتي از جانب ساير اقشـار و طبقـات ديگـر،           
مورد مشاجره قرار گيرد، به ايـن زعـم كـه، از            
ــدرت   ــه ســلك ق راه آراء همگــاني و عمــومي ب
نرسيده است، تمايل به سركوب بيشتر خواهـد        

 از ايـن    حزبـي،   چهارم اينكه، بـه نظـام تـك       . شد
جنبه كه، طبقه كارگر فقط يك حزب دارد و نـه           
بيشتر، مشروعيت بخشيده و توتاليزاسيون بر      

  .جامعه حاكم خواهد شد
  :نتيجه گيري 

اگر چپ سنتي بخواهد بعنوان يك نيروي جدي        
مطــرح و از جانــب مــردم كشــورمان پذيرفتــه  

شود، بايد از اصرار ورزيـدن روي بعضـي از           
ــز    ــيك پرهي ــام كالس ــوده و دادهاحك ــاي  نم ه

ماركسيسم ارتدكسي در خصوِص دولٍت طبقه      
و نقــش انتزاعــي طبقــاتي كــارگران در اعمــال  
قدرت سياسي در خصوص يك جامعه مدرن و   
. تكامل يافته مورد تدقيق و بـازبيني قـرار دهـد         

بايد روي اين مسئله مكث نمايد كـه، نيروهـاي          
بازدارنده نيروهاي مولـده، آن نيرويـي نيسـت         

 يك مجموعه محوري تشكيل شده است،       كه در 
مسئله سرمايه به نحوي به سرنوشت ميليونها       

سـازماندهي  . انسان بسـتگي پيـدا كـرده اسـت        
هـا در     سرمايه، تا آنجائيكه به سرنوشت انسان     

تحصيل يك زندگي مرفه به گـردش افتـد، بايـد           
اي   به خواسـت مشـروع مـردم و احـزاب تـوده           

ايه نـه بـر    اشكال سازماندهي سرم  . تبديل شود 
بستر يك دولت طبقاتي، بلكه يك مسئله عمومي       

ــت  ــاتي اس ــق آراء  . و طبق ــه از طري ــي، ك دولت

عمومي و بنا به خواست و اراده مردم تشـكيل          
هـايي گـذر      نشود، طبعاً سـرمايه را از شـالوده       

دهــد كــه اساســاً بــويش بــه مشــام مــردم  مــي
حكومت شورايي به زعم چپ سنتي،      . رسد  نمي

ريـق آراء عمـومي و آزادانـه        نه حكـومتي از ط    
ــنش    ــول ت ــه محص ــردم، بلك ــاي شــرايط   م ه

اين حكومت  . باشد  اضطراري و غير معمول مي    
به اصطالح در همان شـب سـرنگوني حكومـت          

گردد، بدون اينكـه      جمهوري اسالمي تشكيل مي   
احاد مردم از چگونگي تشكيل آن آگاهي داشته      

البته ايـن مسـئله جزئـي از مفروضـات          . باشند
  .استحقيقي 

چپ سنتي، بايد اين مسئله را در نظر گيرد كـه،       
توانند خـود     ها از هر آحادي كه باشند، مي        توده

سرنوشت خويش را تعيين نماينـد و بـا رأي و           
اراده خود دولتي را بخواهند كه با خواستشان        

تاريخاً به اثبـات رسـيده      . همگامي داشته باشد  
ــت   ــه حكوم ــت ك ــاتي،   اس ــراي طبق ــا از مج   ه

هاي عمومي مردم     اند اقداماً با خواسته     هنتوانست
دولتــي كــه بخواهــد از . خــود هماهنــگ ســازند

طريق آراء عمومي و به خواست و اراده مـردم         
و احزاب مورد دلخواه خود، عمل نمايـد، ديگـر          
. دولت طبقـه نيسـت، بلكـه دولـت عمـوم اسـت            

حكومت شورايي مورد نظر چـپ سـنتي همـان         
 غيرمعمـول   هـاي   دولت است كـه صـرفاً از راه       

 خيلـي از     ممكـن اسـت،   . تواند تشكيل گـردد     مي
هاي سنتي به اين نتيجه رسيده باشند كـه،           چپ

مردم از آگـاهي الزم در جهـت منـافع آنـي و             “
آتي خويش برخوردار نيسـتند، در اينجـا فقـط          

ــه   كمونيســت هــا هســتند كــه ايــن آگــاهي را ب
هاي مردم و از جمله طبقـه كـارگر انتقـال             توده
 در اين رابطه نوع دولت را مشـخص     دهند و   مي

ايـــن نـــوع دگرانديشـــي، نـــه تنهـــا  . ”ســـازند
از . نابخردانه، بلكه تكبرات جاهالنه نيـز هسـت       

ــوي      ــه الگ ــت ك ــه اس ــر جاهالن ــه نظ ــن نقط اي
ــا يــك دولــت مــدرن و   مشخصــي در رابطــه ب

ولي همواره از شكلي از     . دهند  فراگير ارائه نمي  
اه معيني نمايند كه جايگ حكومت الگوبرداري مي 

خيلي . در منطق بودن آن در تاريخ وجود ندارد
ــه      ــازده ماه ــت ي ــك حكوم ــت، ي ــه اس كودكان
ــرن    ــم در اواخــر ق ــاريس و آن ه درمحــدوة پ
هجدهم مورد الگو قرار گيرد، امـا بـه نفـي يـك      
دولت عمـومي و دلخـواه مـردم كـه طبيعتـاً از             

طريـــق آراء عمـــومي و همگـــاني موجوديـــت 
  .يابد، رسيد مي

ــد نير ــواه  تأكيــ ــي و آزاديخــ ــاي مترقــ وهــ
اي نـه     سوسياليست، بر حاكميت سياسي تـوده     

هــاي طبقــاتي، بلكــه از زاويــه  بــر مبنــاي پايــه
از اين زاويه كه ايـن  . باشد عمومي بودن آن مي  

دولت چه برنامه رفـاهي عمـومي بـراي عمـوم           
دهد و چـه نـوع سيسـتم معينـي            مردم ارائه مي  

در براي تكامل اجتماعي، اقتصادي و سياسـي        
دولتــي كــه نتوانــد . ســازد جامعــه مســتقر مــي

جامعه را به شيوه هدايت نمايد كه ايـن جامعـه           
به الگويي از جامعه بشـري تبـديل شـود، بايـد            

شك،  دولـت     بي. همين حاال نبودش را فرياد زد     
مورد نظر چپ سنتي زمينه سـاز ايـن فريادهـا           

زيرا كـه دولـت مـورد نظـر آنـان،           . خواهد بود 
كپي و    دولت مورد نظر آنان،   . دولت رفاه نيست  

لنـين  ” دولـت و انقـالب    “كالسه شده از جـزوة      
برآمـد عملـي چنـين دولتـي از لحـاظ           . باشد  مي

اين دولـت   . تاريخي روشن و كالسه شده است     
اي و    تا آنجائيكه به مرزهاي دموكراسـي تـوده       

ــاراً ترمــز كــرد و   عمــومي رســيده اســت، اجب
ي را  ديوارة ضخيمي مابين خود و دنياي واقعـ       

ايجاد نمود، از اين جنبه كـه مبـادا بـه رسـالت             
. اي وارد شـود     تاريخي حزب طبقه كارگر لطمه    

و نيــز باالجبــار راه رشــد نعمــات اجتمــاعي و 
هاي عمومي جامعه را مسـدود سـاخت       سرمايه

كه به اصطالح مبادا استثمار انسـان از انسـان          
در جامعه دوباره مسـتقر گـردد، در نتيجـه بـا            

ــين واهمــه اي، ايــن دولــت بــر تقســيم فقــر   چن
  .عمومي ترجيح داد

 تأكيد نيروهاي مترقي و آزاديخواه       در هرحال، 
اي،  بر مسئله دولت و اعمـال دموكراسـي تـوده    

نه برمبناي تخاصمات طبقاتي آن، بلكـه بيشـتر      
روي پذيرش اصول جامعه مـدني در چگـونگي    

 اقتصــادي آن -اي  پيشــبرد دموكراســي تــوده
  .باشد مي

تأكيـد روي چنـين دولتـي بـه معنـاي           همچنين  
المللي خواهد    تأكيد بر موازين جامعه مدرن بين     

ــت، نمــي . بــود تــوان از  بــا ايــن وصــف از دول
ــه   ــزات آســماني و ارادة قشــري از جامع معج

انتظـــار صـــرفاً از زوايـــاي . انتظـــار داشـــت
  .هاي تحول پذير جامعه عمومي است پتانسيل

  ادامه دارد
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  »عزت و همبستگی«برگرفته ازمقاله 
    ۲۰۰۳ جوالی ۲ ژوئن تا ۲۶»رامهاال«چاپ شده در 

  »ادوارد سعيد«

  مهرنوش کيان: برگردان           عزت و همبستگی
  مارس امسال۱۶در

راشل کوری، دختر 
 ساله آمريکايی،  ۲۳

از فعالين  جنبش 
صلح در حالي که 
برای جلوگيری از 
تخريب خانه فلسطينی 
ها در نوار غزه 
توسط ارتش اسرائيل، مقاومت می کرد 

  .توسط يک بولدوزر کشته شد
  

متن زير پس از مالقات ادوارد سعيد با 
خانواده وی و در باره مرگ او و مسائل 
موجود فلسطين و جامعه عرب نوشته شده 

  .است
امروزه همه جا مبارزات مردم فلسطين « 

و » آزادی«مترادف است با مفاهيمی چون 
  » .، به جز در دنيای عرب زبان»روشنگری«

  
اوايل ماه مه امسال برای چند سخنرانی به 

در طی اقامت کوتاهم در . رفته بودم» سياتل «
» راشل کوری«آنجا شبی  با خواهر و والدين 

که هنوز از شوک قتل او توسط بولدوزرهای 
 مارس امسال بيرون ۱۶در »غزه « اسرائيلی در

به » کوری«آقای . قات کردمنيامده بودند،مال
من گفت که او خود بولدوزر می رانده است، 

 تنی که توسط کارخانه ۶۰البته نه بولدوزر 
که مخصوص تخريب منازل » کاترپيالر«

ساخته شده است ، بولدوزری که دخترش را 
که شجاعانه برای جلوگيری از تخريب خانه 

تالش می کرد را به » رفاه«يک فلسطينی در 
  .رساندقتل 

 در مالقاتم با خانواده کوری دو مسئله توجه 
يکی داستانی . ام را شديدا به خود جلب کرد

بود که در باره بازگرداندن جسد دخترشان به 
آنها بالفاصله با . آمريکا تعريف می کردند

« و» پتی موری«سناتورهای انتخابی شان، 
، که هر دو دموکرات هستند »مری کانت ول 

و ماجرای قتل دخترشان را تماس گرفته 
تعريف کردند و عکس العمل های قابل پيش 
بينی مثل ابراز انزجار، شوک ، خشم و قولی 

دو . برای رسيدگی به ماجرا نيز دريافت کردند
سناتور پس از بازگشت به واشنگتن ديگر با 

تماس نگرفته و هيچ » کوری «خانواده 
همانطور که قابل پيش . رسيدگی انجام نشد

نی بود البی طرفدار اسرائيل ماجرا را از بي
ديدگاه خود برای آنان توضيح داده و آنان را 
. قانع کرده بودند که مسئله را پی گيری نکنند

شهروندی آمريکائی توسط سربازان کشوری 
ديگر که ظاهرا دوست آمريکا است کشته می 
شود و هيچ پی گيری و سوالی در مورد مرگ 

  .وی صورت نمی گيرد
ا نکته دوم و برای من شايان اهميت بيشتر، ام

داستان حرکت  اين دختر جوان که شجاعانه و 
» المپيا« او در شهر کوچک. ارزشمند است بود

به دنيا آمده وبه گروه بين » سياتل«در جنوب 
پيوسته و برای » حرکت همبستگی«المللی 

همراهی با رنج مردمی که هيچگاه آنان را 
خواندن  . می رود» غزه «مالقات نکرده بود به

نامه های او به خانواده اش در باره زندگی 
روزمره در فلسطين بسيار جالب است، 
بخصوص وقتی که با سادگی ، محبت و توجه 
ای که فلسطينيان به او ابراز می کنند را 

با او مثل خودی ها رفتار می . توصيف می کند
کنند، چون او هم مثل خود فلسطينی ها زندگی 

ده و شريک مشکالت و دغدغه های آنان کر
بوده و وحشت زندگی در مناطق اشغالی و 
تاثيرات منفی آن در کودکان را همه روزه 

او سرنوشت آوارگان را و . تجربه می کند
آنچه او تالش های موذيانه دولت اسرائيل 
برای پاکسازی نژادی با  ناممکن ساختن 
شرايط زندگی برای مردم می نامد، را به 

همبستگی او چنان زيبا و . خوبی درک می کرد
تکان دهنده است که يک سرباز وظيفه 

که برای تماس با او از » دنی« اسرائيلی به نام
پيوستن به ارتش خودداری می کند در نامه ای 

کاری که می کنی بسيار « :به او می نويسد
  ».من از تو بسيار متشکرم. خوب است

کل نامه ها در (و آنچه که در تمامی نامه های ا
بسيار ) روزنامه گاردين به چاپ رسيده است

درخشان است، مقاومت قابل ستايش مردم 
فلسطين، مردم عادی که در سخت ترين و 
وحشتناک ترين شرايط گرفتار آمده اند و با 
وجود رنج و عذاب بسيار همچنان برای بقا 

ما اين روزها در . تالش می کنند، می باشد
پيشنهادی آمريکا مطالب » حراه صل« باره 

بسياری می شنويم ودر اين ميان آنچه که 
کامال از خاطرمان حذف شده اين واقعيت است 
که مردم فلسطين هنوز تسليم نشده اند و 
عليرغم تنبيهات مشترک آمريکا و اسرائيل 
عليه آنان همچنان دسته جمعی مقاومت می 

اساسا وجود همين واقعيت شگفت انگيز . کنند
جب بوجود آمدن طرح های متعدد به مو

اصطالح صلح است واال اعتقاد آمريکا و 
اسرائيل و يا جامعه بين المللی به اينکه 
خشونت و کشت و کشتار به داليل انسان 
دوستانه بايد قطع شود، انگيزه ارائه اين طرح 

اگر ما واقعيت مقاومت فلسطين . ها نبوده است
 من حمالت در اينجا بايد بگويم منظور( را 

انتحاری نيست، چرا که اين حرکات بيشتر 
عليرغم کاستی ها و ) مضر هستند تا مفيد

کمبود هايش در نيابيم، به واقع همه چيز را 
مسئله فلسطين برای . ناديده گرفته ايم

صهيونيست ها همواره مشکلی بزرگ بوده 
است و کليه برنامه های پيشنهادی نه در جهت 

 کاستن از شدت آنها حل مشکالت بلکه برای
 - سياست رسمی اسرائيل. صورت گرفته است

را به کار ببرد » اشغال«چه آريل شارون کلمه 
يا نه،چه چند برج از کار افتاده بی ثمر را تخليه 

 همواره بر اساس به رسميت -کند يا نه
نشناختن واقعيت وجود مردم فلسطين و برابر 

و بودن حقوق انسانی آنان با اسرائيلی ها 
.  ضايع شدن بی شرمانه حقوق آنان بوده است

در جايی که تعداد اندکی اسرائيلی متهور در 
طی ساليان گذشته تالش کرده اند با اين بخش 
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از تاريخ پنهان اسرائيل برخورد کنند،به نظر 
می رسد اکثريت يهوديان ساکن اسرائيل و 
آمريکا اساسا واقعيت وجود فلسطين را يا نفی 

ا از برخورد با آن خودداری می می کنند و ي
  .ورزند

   هيچ سخنی از تنبيه »نقشه راه«طرح صلح
تاريخی و جمعی فلسطينی ها در طی دهه های 

آنچه راشل کوری در طی . گذشته نمی کند
اقامتش در غزه دريافت، دقيقا همان عمق و 
شدت تاريخ زندگی مردم فلسطين به عنوان 

ن بی يک ملت و نه مجموعه ای از آوارگا
او با اين واقعيت اعالم همبستگی . حقوق بود

و بايد به خاطر داشته باشيم که اين نوع . کرد
از همبستگی فقط مختص تعدادی خاص نبوده 
و در سراسر دنيا هزاران نفر آن را دريافته 

فلسطين و مبارزات مردم آن  نقطه اتحاد . اند
امروزه کلمه فلسطين . بسياری شده است

ات دشمنان آن مترادف است با عليرغم تبليغ
  .آزادی و روشنگری

هر کجا که واقعيات ارائه می گردند، مردم 
بالفاصله با مبارزات به حق مردم فلسطين 
اعالم همبستگی کرده و هدف اين جنبش را به 

امری استثنايی است که . رسميت می شناسند
مسئله فلسطين يکی از موضوعات اصلی 

و » ورتو آلگروپ«گردهمائی ضد جهانی شدن 
در دو سوی  از » عمان« و» داووس«نشست 

اما در . نظر سياسی کامال متفاوت دنيا بود
وسائل ارتباط جمعی با ارائه ) آمريکا(اينجا

اخبار کامال يک جانبه و يا تحريف کامل آن ، 
سی «. نوعی بی خبری محض ايجاد کرده اند

و شبکه های وابسته به آن هيچگاه » ان ان
 ۳۵۰ فوت ضخامت و ۵ فوتی با ۲۵ند ديوار بل

کيلومتر طول را که اسرائيل مشغول ساختن 
آن است، يا جنايات جنگی، تخريب اغلب بی 
علت و تحقير، ويران ساختن خانه ها، مزارع و 
کشتار مردم غير نظامی فلسطين و زندگی 

پس نبايد . روزمره آنان را نشان نمی دهند
ظر خوبی تعجب کنيم که اکثر آمريکائی ها ن
  .نسبت به اعراب و فلسطينی ها ندارند

و نهايتا به خاطر داشته باشيد که همه ارگان 
های ارتباط جمعی از چپ ليبرال گرفته تا 
راست ترين آنها همگی ضد عرب، ضد مسلمان 

فقط ببينيد که وسائل . و ضد فلسطينی هستند
ارتباط جمعی چگونه زمينه را برای جنگ غير 

فانه در عراق  آماده ساخته و قانونی و نا منص
از خساراتی که تحريم ها در جامعه عراق 
ايجاد کرده بودند و يا در باره مخالفت ميليون 

. ها مردم در سراسر دنيا چقدر گزارش دادند
، » هلن توماس « کمتر روزنامه نگاری ، به جز

خواهان پاسخ گويی مقامات دولتی درباره 
امی عراق و دروغ هايی که در مورد قدرت نظ

همه . خطر عراق برای آمريکا گفته شد، هستند
کسانی که آن روزها در بوق تبليغات دولتی 
می دميدند، توسط وسايل ارتباط جمعی به 
فراموشی سپرده شده اند و هيچکس سوالی 
در باره وضعيت غير قابل بخشش در عراق که 
. توسط آمريکائی ها بوجود آمده، نمی کند 

 و البته -وران صدام حسين مردم عراق در د
 حداقل از - من معتقدم او ديکتاتوری جانی بود

آب، الکتريسيته ، بهداشت و آموزش برخوردار 
  . امروزه همه اينها از ميان رفته اند. بودند

پس جای تعجب نيست که حمالت وسايل 
به جامعه ) آمريکا(ارتباط جمعی و دولت شرور

که توسط ، فرهنگ، تاريخ و طرز تفکر اعراب 
برنارد «نويسندگان دست نشانده ای چون 

رهبری می شود و » دانيل پايپز« و» لوئيس
سايه ترس از ضد يهود خوانده شدن در 
صورت کوچکترين انتقاد از سياست دولت 
اسرائيل بر عليه مردم بی دفاع غير نظامی و يا 

ناميده شدن در صورت   » ضد آمريکائی«
 عراق ، به همگان انتقاد از اشغال غير قانونی

باورانده است که اعراب واقعا مردمی نامتمدن 
و بی لياقت بوده؛ و اعراب به دليل شکست 
تالش های متعدد برای ايجاد دموکراسی و 
پيشرفت اقتصادی تنها مردم ابله، عقب مانده و 

اينجاست که متانت و . ارتجاعی در دنيا هستند
م تفکر نقادانه تاريخی بايد دست به دست ه

  . دهند تا بتوان واقعيت را از شعار تميز داد
هيچکس منکر اين واقعيت نيست که اکثريت 
رژيم ها در کشورهای عربی غير مردمی بوده 
و اکثريت جوانان عرب در معرض بنيادگرايی 

اما اين ادعا که جوامع عرب .مذهبی قرار دارند
کامال تحت کنترل هستند و هيچ نوع آزادی 

مدنی، حرکت های اجتماعی و عقيده، نهادهای 
» نيويورک تايمز« آنطور که روزنامه - مردمی

.  وجود ندارد نيز واقعی نيست-ادعا می کند
امروزه می توانيد در عمان در کنار روزنامه 
های اسالمی، روزنامه حزب کمونيست را نيز 
بخريد، در لبنان و مصر روزنامه ها بسيار 

 مورد بيشتر از روزنامه های آمريکايی در
مباحث اجتماعی مطلب چاپ می کنند، کانال 
های مختلف تلويزيونی انواع و اقسام عقايد و 
نظرها را ارائه می کنند، نهادهای مدنی اغلب 
در سطح خدمات اجتماعی، حقوق بشر، 

سنديکاها و انستيتوهای تحقيقاتی در سراسر 
برای . کشورهای عرب زبان فعاليت دارند

مل بايد بسيار بيشتر رسيدن به دموکراسی کا
  .از اينها کار شود اما حرکت آغاز شده است

فقط در فلسطين بيش از هزار سازمان غير 
مشغول کار هستند و دقيقا ) ان جی او(دولتی

همين نوع فعاليت ها است که ادامه زندگی در 
اين جامعه را عليرغم تالش های آمريکا و 
ن اسرائيل برای توقف يا ابتر کردن آنها، ممک

جامعه فلسطين در سخت ترين . می سازد
شرايط هيچگاه نه کامال شکست خورده و نه 

بچه ها همچنان به مدرسه . سرخم کرده است
می روند، دکترها و پرستاران همچنان از 
بيماران مراقبت می کنند، زنان و مردان به سر 
کارهای خود می روند، سازمان ها مالقات 

 مردم به زندگی های خود را برگزار می کنند و
ادامه می دهند و دقيقا همين امر برای 

و ديگر تندروهای اسرائيلی که می » شارون«
خواهند فلسطينی ها را يا همگی به زندان 
بياندازند و يا از کشور بيرون کنند، غير قابل 

عمليات نظامی هيچگاه پاسخگو . تحمل است
چرا . نبوده و در آينده هم نخواهد بود

 اين مسئله را نمی فهمند؟ ما بايد اسرائيلی ها
کوشش کنيم اين واقعيت را به آنها بفهمانيم، نه 
با بمب گذاری انتحاری بلکه با استدالل منطقی، 
سرپيچی جمعی از قوانين و اعتراضات متشکل 

  .در همه جا
به نظر من کشورهای عربی را بايد در يک 
مجموعه و فسلطين را به طور ويژه با روش 

ه ای به زير ذره بين ببريم، واال های مقايس
لوئيسم « نوشتن کتاب های سطحی مثل کتاب 

و اظهار نظرهای » اشتباه در کجا بود«به نام 
در باره آوردن » ولفوويتز« جاهالنه

دموکراسی به کشورهای عرب و مسلمان راه 
اعراب هم مثل بقيه مردم . به جايی نمی برند

مردم جهان، جمعيتی در حال حرکت هستند و 
در جوامعی واقعی با نقطه نظرات جاری 
متفاوت زندگی می کنند و نمی توان آنان را 
يک جا و بطور يک جانبه زير سقف بنيادگرايی 

بخصوص با مبارزه مردم فلسطين . جای داد
برای عدالت که هر آزاده خواهی با آن اعالم 
همبستگی می کند، نمی توان با انتقادهای بی 

همبستگی . سردی برخورد کردپايان و ايجاد دل
مردم در آمريکای التين، آفريقا، اروپا، آسيا و 

و . استراليا را بايد به خاطر داشته باشيم
همواره به ياد داشته باشيم  که بسياری 
زندگی خود را عليرغم سختی ها و دشواری 
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چرا که . های موجود وقف هدف خود کرده اند
ه و هدف آنان عادالنه و تحسين آميز بود

تالشی است اخالقی برای دست يابی به 
  .تساوی و حقوق بشر

اکنون می خواهم در باره عزت و شرف 
کلمه ای که در همه فرهنگ های . صحبت کنم

شناخته شده توسط تاريخ دانان، بوم 
شناسان، جامعه شناسان و انسان شناسان 

در همين جا بايد بگويم که . جايگاهی ويژه دارد
ف اروپايی ها و آمريکايی اين نظر که بر خال

ها، فرد جايگاهی در ميان اعراب ندارد و آنان 
برای زندگی فردی ارزشی قائل نيستند و به 
هيچ وجه نمی توانند عشق و صميمت را ابراز 
کنند و يا درکی که در فرهنگ اروپايی وجود 
دارد و رنسانس، رفرماسيون و عصر 
روشنگری را به وجود آورد، در ميان آنان 
. جايی ندارد، نژاد پرستانه و مغرضانه است

توماس « اين نظرات معيوب و مزخرف توسط
اشاعه شده و متاسفانه برخی » فريدمان

 سپتامبر آن را ۱۱روشنفکران عرب نيز پس از 
به عنوان عالمتی دال بر اينکه در جوامع عرب 
اشکالی وجود دارد و اين فرهنگ به درستی 

ر نتيجه تمايلی خاص به عمل نمی کند و د
  . حرکت های تروريستی دارد پذيرفته اند

از اين واقعيت که اکثريت مرگ و مير تحميل 
شده بر انسان ها درقرن بيستم در اروپا و 
آمريکا و توسط آنان رخ داده است که بگذريم، 
پشت سر همه اين خزعبالت در باره تمدن غلط 
ل و درست سايه شوم پيامبر دروغين نساموئ

افتاده است که بسياری را » هانينگتون 
باورانده که دنيا را می توان برای ابد به دو 
بخش رودروی يکديگر يعنی به دو بخش 

نظرات او . متمدن و غير متمدن تقسيم نمود
هيچ فرهنگ با تمدنی به . سراپا غلط است

هيچکدام نمی . تنهايی و ايزوله وجود ندارد
ا خاص خود تواند فردگرايی و روشنگری ر

بداند؛ و هيچ تمدنی بدون اصول اوليه انسانی 
يعنی احترام به فرد و جمع، عشق و ارزش 
برای زندگی و غيره نمی تواند وجود داشته 

قبول هر نظری به جز اين نژاد پرستی . باشد
محض است درست مثل اينکه بگوئيم آفريقائی 
ها مغز کوچکتری دارند، يا آسيايی ها فقط 

 دهی خوب هستند يا اروپايی ها برای سرويس
اين شعارهای هيتلری امروز . نژادی برترند

فقط بر عليه اعراب و مسلمانان سرداده می 
شود و ما بايد مجدانه بر عليه آن موضع 

  .گيری کنيم

اصل مطلب در اين است که ميان تجارب فردی 
و زندگی انسان ها تنوعی بسيار برقرار است 

به کسانی . ری نداردو هيچکدام بر ديگری برت
که می خواهند جامعه عرب را يکسان و غير 
متمدن و عقب مانده بنامند می توان تنوع عظيم 
در ادبيات، سينما، تئاتر، نقاشی، موزيک و 
فرهنگ عمومی در ميان اعراب از مراکش 
. گرفته تا خليج فارس را خاطر نشان ساخت

مسلما همه اينها نشانه های واقعی از پيشرفت 
پيشرفت و تمدن را نمی توان در . ستنده

  .بررسی جدول توليدات صنعتی خالصه کرد
نکته مهم ديگری که می خواهم بدان اشاره 
کنم، اين است که امروز ميان فرهنگ ها و 
جوامع ما از يک طرف و عده اندکی که بر آنها 

در . حاکم هستند اختالف بسياری وجود دارد
 تمامی قدرت طی تاريخ کمتر رخ داده است که

در دست عده ای شاه، سلطان، ژنرال و 
بدترين خاصيت اين . پرزيدنت متمرکز شود

گروه اين است که آنان تقريبا بدون استثنا 
اين امر فقط . نماينده واقعی مردم نيستند

به نظر می . حاصل نبود دموکراسی نيست
رسد آنان عميقا خود و مردم خود را دست کم 

دليل آستانه تحمل شان می گيرند و به همين 
درباره ديگران پائين آمده و از باز کردن 
درهای جوامع خود به روی ديگران و هر نوع 

و بيشتر از همه از اين . تغييری می ترسند
وحشت دارند که برادر بزرگتر يعنی آمريکا را 

به جای اينکه شهروندان . خشمگين سازند
کشورهای خود را به عنوان سرچشمه بالقوه 

وت بدانند، آنها را گروهی مقصر که می ثر
خواهند به هر طريقی قدرت را از چنگ شان 

  .خارج کنند می انگارند
چگونه است که . اشتباه واقعی در همين جاست

در طی جنگ نابرابر عليه مردم عراق هيچکدام 
از دولتمردان عرب اطمينان و شرف برای 
اعتراض بر عليه اشغال نظامی يکی از مهمترين 

. شورهای جامعه عرب را از خود نشان ندادک
بسيار عالی است که رژيم ددمنش صدام 
حسين ديگر وجود ندارد اما چه کسی از 
آمريکائيان خواسته بود که به عنوان نجات 
دهنده اعراب وارد عمل شوند؟ چه کسی از 
آمريکا خواسته بود که زمام دنيای عرب را در 
 دست بگيرد و ظاهرا برای مردم عرب

را به ارمغان بياورد و آن هم در » دموکراسی«
زمانی که وضعيت مدارس، بهداشت و تمامی 
اقتصاد آمريکا در بدترين شرايط خود از بعد 

چرا صدای اعراب .  است۱۹۲۹از دوران رکود 

بر عليه تجاوز غير قانونی آمريکا که اين همه 
عذاب و بدبختی و تحقير اعراب را به همراه 

د؟ اين به واقع فروپاشی عظيم داشته بلند نش
روحيه، عزت و همبستگی در ميان خود اعراب 

  .است
آيا حتی يکی از رهبران عرب اين شجاعت را 
داشته که به بوش که  ادعا می کند از طرف 
خداوند ماموريت دارد بگويد ما خود می توانيم 
با استفاده از سنتها و مذهب مان راهی بيابيم؟ 

ست و مردم بيچاره اما هيچ صدايی برنخا
عراق زير چکمه های آمريکائی ها له می شوند 
و بقيه کشورهای منطقه در وحشت از اينکه 
. بعد از عراق نوبت آن ها است به سر می برند

جای بسی تاسف است که رهبران عرب جای 
اعتراض به بوش در تحميل اينهمه مصائب به 
مردم عراق با آغوش باز و تعظيم از وی 

و کسی نمی پرسد حمايت . می کننداستقبال 
های اقتصادی، سياسی و ديپلماتيک برای 
پايان بخشيدن به اشغال غزه کجاست؟ به 
جای اينهمه مداوما به فلسطينيان می گويند که 
سرتان را پائين بياندازيد، از خشونت دوری 
کنيد و خود را در چهارچوب طرح صلح نگاه 

القه ای داريد با اينکه آشکارا شارون هيچ ع
هيچ کشور عربی به کشيدن . برای صلح ندارد

ديوار توسط اسرائيل، يا ترورهای هدف مند، 
. تنبيهات دسته جمعی و غيره اعتراض نمی کند

به جای آن از تعدادی کليشه مشخص و 
فورمول های کهنه وزارت کشور آمريکا مرتبا 

  .مورد استفاده قرار می گيرد
راب در درک آنچه که به نظر من ناتوانی اع

عزت مبارزه مردم فلسطين است  را در 
وضعيت فعلی دولت فلسطين می توان مشاهده 

، فردی بی قدرت و باکمترين » ابو مازن « .کرد
پشتوانه حمايت سياسی از طرف مردم خود، 
توسط عرفات، اسرائيل و آمريکا انتخاب شد؛ 
دقيقا به اين دليل که او نه استحکام الزم را 

دليل . سازماندهی بزرگ استدارد و نه 
انتخاب وی فقط اين بود که او دست راست 

او مردی است که خواسته . وفادار عرفات است
» ابو مازن « . های اسرائيل را به جا می آورد

چگونه می تواند مثل عروسکی کوکی متون 
نوشته وزارت کشور آمريکا را بخواند و از 

ای رنج مردم يهود سخن بگويد و هيچ اشاره 
به مصائب فلسطينی ها نکند؟ او چگونه می 
تواند چنين نقش توهين آميز و از قبل تعيين 
شده ای را برای خود بپذيرد و چگونه می 
تواند به عنوان نماينده مردمی که بيش از يک 
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قرن در برابر اسرائيل و آمريکا برای گرفتن 
حق خود مبارزه کرده اند، عزت خود را 

هبران فلسطين از فراموش کند؟ رفتار ر
موافقتنامه اسلو به بعد همين طور بوده و 
متاسفانه ديگر سران عرب نيز پس از جمال 
عبدالناصر هيچکدام از مردم خود با احترام و 

  .حرمت سخن نگفته اند
اين خط مشی به آهستگی در حال تغيير است 

ها آهسته آهسته به » ابومازن « و دوران 
رهبری جديدی می پايان می رود و جای آن را 

يکی از اميدوار کننده ترين اين جريان ها . گيرد
آنها فعاالنی . است» ابتکار عمل ملی فسلطين«

برخاسته از ميان مردم هستند و فعاليت های 
خود را محدود به کاغذبازی، باز کردن حساب 
های بانکی و يا تالش برای جلب توجه 

آنها از ميان . روزنامه نگاران نمی کنند
خصصين، کارگران، روشنفکران جوان مت

وفعالين، معلمان، دکترها، و کال و کارمندان که 
زندگی جامعه با کار خود را همچنان ممکن می 
سازند، برمی خيزند و همه روزه در مقابل 

اينان .حمالت اسرائيلی ها مقاومت می کنند
طرفدار دموکراسی واقعی و مشارکت مردم که 

بل تصور است، می برای قدرت مداران غير قا
برای بيکاران کمک های اجتماعی، برای . باشند

فقرا کمک های درمانی فراهم کرده و برای 
نسل جديد فلسطينی ها که بايد واقعيت های 
زندگی امروز را فرا گيرند و نه فقط ارزش 
های واالی گذشته را آموزشی سکوالر و 

برای اجرای چنين . صحيح ارائه می دهند
بر اين » ابتکار عمل ملی فلسطين « برنامه هايی

پايان بخشيدن به اشغال تنها راه باور است که 
حرکت به جلو است و برای نائل آمدن به اين 
هدف رهبری متحد و نماينده واقعی مردم بايد 
بطور آزادانه انتخاب شده و جای رهبری 

  .قديمی، ناکار آمد و فاسد فعلی را بگيرد
 عرب يا امريکايی به فقط زمانی که ما به عنوان

خود احترام بگذاريم و عدالت و عزت مبارزه 
« امان را درک کنيم می توانيم دريابيم چرا 

جان خود را از دست داد و دو » راشل کوری 
» برايان ايوری «و » تام هورن دال« همراه او

زخمی شدند تا همبستگی خود را با ما اعالم 
  . نمايند

  
ره راشل کوری و برای اطالعات بيشتر در با

مراجعه »  ابتکار عمل ملی فلسطين«جمع نوپای 
  :کنيد به

org.rachelcorrie.www 
www.almubadara.org    

  ...... در برلن......               ۱۲ه از صفحه يبق
كنم حسـن خطـائي بـا         من تكرار مي  . بله: پاسخ

جمشـيد  . كنـد   ات ايران كـار مـي     سازمان اطالع 
 »تبـرزين «روگان گرفتن كشتي    گ كه در    حسني
ــالين   در آب ــاي آزاد شــركت داشــت و از فع ه

طرفدار پادشاهي مشـروطه در پـاريس بـود و          
در دفتر آزاده شفيق دختر اشرف پهلوي بـا او          

كـرد    كرد، نشريه ايران آزاد را چاپ مي        كار مي 
ــي ــردد  تصــميم م ــاز گ ــران ب ــه اي ــرد ب ــه  .گي ب

 روز در منـزل حسـن       ١١رود و     هامبورگ مـي  
 و معلـم    رفتـه ماند و سپس به ايران        خطائي مي 
  .شود دانشگاه مي

  يعني خطائي معلم صدري است؟: س
تواند معلـم همـه       مي   که يي است   آنقدر حرفه : ج

  .باشد
  شهادت حسين جعفر زاده 

شاهد در پاسخ سواالت گفت من حسين جعفـر         
 مـن مسـئول بخـش       . ساله ساكن برلن   ٣٦زاده  

يكي از مامورانم به مـن      . امنيتي سازمان هستم  
 پاكتي داده كه به     اكبرزادهاطالع داد صدري به     

وال كردم كـه    ئمن از اكبرزاده س   . ايران بفرستد 
 : گفت؟او همان كسي است كـه پاكـت را گرفتـه          

 پاكـت را از     كرمانشاهييك نفر ديگر به نام      . نه
چنــدين صــدري گرفتــه و بســته را بــاز كــرده 

مامور مـن بـه     .  است عكس و غيره در آن ديده     
من اطالع داده بود كه اكبرزاده پاكت را گرفتـه          

مـن آدرس   . و به همين جهت من نـزد او رفـتم         
دانم اين بسته چه   من نمي . كرمانشاهي را ندارم  

من سـه چهـار     . زماني به كرمانشاهي داده شد    
دانم ايـن     هفته پيش نزد اكبر زاده بودم اما نمي       

  .سته كي به كرمانشاهي داده شده استب
  شهادت مهدي شريف محمدي

 بله من صـدري     :واالت گفت ئشاهد در ياسخ س   
بعــد از .  او مــامور مخفــي بــود.شناســم را مــي

انقالب چند سالي او را نديدم بعد به مـن زنـگ            
 بـا آن كـه      .زد و خواست او را سر كار بگذارم       

ــود  ــد نب ــار بل ــهك ــد   ک ــار كن ــتوران ك  در دس
 بــود كــه محــافظشــغل او .امش كــردم اســتخد

همين كـار مـن     . مواظب باشد كسي دزدي نكند    
 اخـتالف   .او حاضر به كار نبود    . هم اشتباه بود  

 من قرار دادم را به طور قانوني فسـخ          .پيدا شد 
باز . كردم و چهار ماه هم حقوق به او پرداختم        

از زنم طالق   : چند سال بعد نزد من آمد و گفت         
مـن  . اهم يك خانه اجاره كـنم     خو  ام و مي    گرفته

 حـدود   .يك خانه با وسايل برايش اجاره كـردم       
ده تا دوازده هزار مارك اثاثيه داشت وكليـد را        

  بعد از مدتي آمد و كليد را به من. به او دادم

 پس داد ولي تمام وسـايل خانـه از بـين رفتـه             
زود و  دانيـد آدم فرامـوش كـار اسـت            مي. بود
براي همـين بـرايش     . كند  ها را فراموش مي     بدي

مدتي بعد او را در يك غذا فروشي      . خانه گرفتم 
سـال ديگـر بـاز      :  به مـن گفـت       . اسالمي ديدم 

بله . خواهد با من كار كند      شود و مي    ته مي سنش
بـا  . فراموش كردم كه با من چه كار كرده بـود         

كــار او ايــن بــار فــرق . او مشــغول كــار شــدم
د كـردم   او را اين بار وكيل تجاري خو      . كرد  مي
كـارش مـديريت    . قرار داد محضـري بسـتيم     و  
بعـد  . كرد و نه پاسخ گو بود       نه حساب مي  . بود

حتـي  .  و هر چه خواست كرد      شد يسئدو ماه ر  
. ها اعـالن ورشكسـتگي داد       براي يكي از مغازه   

. كـردم جاسـوس اسـت       بله من هميشه فكر مـي     
 .دانيد اين شعلش است كـه جاسوسـي كنـد           مي

بـراي مـن    . ت بيكـار شـد    وقتي رژيم از بين رف    
 وقتـي دشـمن     .مهم نبـود كـه جاسـوس اسـت        

. تواند از پشت خنجر بزند      روبرويم بنشيند نمي  
ي ما قطع شده بود چند بـار   بله با اين كه رابطه  

خواستم بروم  بله من مي. او را سر كار گذاشتم 
او گفــت دوســتاني در ايــران .  مــادرم را ببيــنم

به ايران بـروم  د كه  نتوانند كاري كن    دارد كه مي  
با تهـران هـم     . و حد اقل يك بار مادرم را ببينم       

 ماه پـيش بـود،   ١٠ تا  ٨بله حدود   . تماس گرفتم 
بـه مـن دو شـماره تلفـن در          .  ٢٠٠٣آغاز سال   

يـك  . ها تلفن كـردم      من به آن شماره    .ايران داد 
بار با جمال مبيني صحبت كردم و چندين بـار          

 تلفـن  ارمنـوچهر اميـدو  به منوچهر خان، بله به    
صـحبت  هـم   حتي يك بار بـا خـانمش        و  كردم  
همان وقت دولت آلمـان و پلـيس آلمـان          . كردم

دستگيري من به موضـوع    .  من را دستگير كرد   
اگر دستگير  . اتفاقي بود ،   صدري ربطي نداشت    

كردند  رفتم و زندانم مي     نشده بودم و به ايران مي     
اگر به  . كرد  ي اموالم را تصاحب مي       صدري همه  ،

بلــه او . ران رفتــه بــودم االن در زنــدان بــودمايــ
خواست من را به ايران بفرستد تـا دسـتگيرم            مي

ــورد  ــوالم را بخ ــد و ام ــوز از او  . كنن ــن هن ــه م ن
بلـه ايـن را سـال قبـل و هـم دو       . ام  شكايت نكرده 

روز قبــل از دســتگيريش گفــت كــه بــا ســازمان  
 بـا هـم     قراخـاني او و   . اطالعات ايران تماس دارد   

وقتي قراخاني به خاطر يـك ماشـين        . نندك  كار مي 
  وقتــی.بــه دادگــاه رفــت  شــاهدش صــدري بــود

 بـه خانـه خـودش دسـتبرد زد قراخـاني            صدری
 به يـك زن تجـاوز كـرد         زمانی که   . شاهدش بود 

در آخـرين مـاهي كـه در        . قراخاني شاهدش بـود   
كرد با متقاضيان پناهنـدگي       رستوران من كار مي   

گرفت كه بـراي      ميها را     شد و آدرس آن     آشنا مي 
 .دادگاه ادامه دارد.........  ها در آلمان كاري كند آن
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  برگزاري سمينار
مردم ساالري و جمهوري “

  ”الئيك در  ايران
  در پاريس

 ١٥ و ١٤(  ژوئيه ٦ و ٥طي روزهاي 
مردم ساالري “گذشته، سميناري با عنوان ) تير

با شركت نزديك ” و جمهوري الئيك در ايران
 نفر از روشنفكران، فعاالن سياسي و ١٥٠به 

.  شدمندان ايراني، در پاريس برگزار ديگر عالقه
اين گردهمايي كه به همت جمعي از 

جمهوري اسالمي، “امضاكنندگان بيانيه 
در سه خرداد ” جمهوري الئيك و جايگاه ما

معناي “، ترتيب يافته بود، در سه محور ١٣٨٠
، ”مشخص جمهوري الئيك در ايران

گامهاي “و ” سرنوشت اصالحات در ايران“
به ارائه سخنراني و بحث و ” مشترك آينده

گو پيرامون مسائل سياسي جامعه ما گفت
پرداخت و با استقبال قابل توجه غالب 

جهت اطالع از متن (كنندگان روبرو شد  شركت
خرداد ” اتحاد كار“بيانيه فوق، رجوع شود به 

١٣٨٠ .(  
در آغاز سمينار، شهرام قنبري، يكي از 
مسئوالن برگزار كنندة آن، گزارشي درباره 

” ي صدور بيانيهتالشهاي انجام گرفته در پ
مذكور و در جهت تشكيل، تعيين موضوعات و 

با شروع نخستين . تدارك اين سمينار ارائه كرد
محور مباحث گردهمايي كه رضا اكرمي اداره 

از (جلسه آن را برعهده داشت، علي شاهنده 
الئيسيته “درباره ) هاي نهضت ملي ايران چهره

” در جنبش و انقالب مشروطيت ايران
خاني  كرد و سپس ناصر رحيمسخنراني 

اي از مقاله خود پيرامون  فشرده
را با ” جمهوريخواهي در ايران و پيشينه آن“

آنگاه، عباس ولي . حاضران در ميان گذاشت
سخنراني خود را با عنوان ) استاد دانشگاه(
جمهوري الئيك، حكومت دموكراتيك و مسئله “

را ارائه كرد و بعد هوشنگ كشاورز ” ملي
موانع “منصور فرهنگ در زمينه صدر و 

به ” تاريخي و رفتاري دموكراسي در ايران
ايراد سخن پرداختند، و پس از آن، سؤال و 

بحث و گفتگو در مورد مطالب ارائه شده در 
  .اين بخش صورت گرفت

بررسي “در بخش دوم سمينار، يعني 
، كه اداره آن ”اصالحات در جمهوري اسالمي

اشت، شهال شفيق را مهناز متين به عهده د
دموكراسي، الئيسيته و “مطالبي را درباره 

بيان كرد و سپس مسعود فتحي ” آزادي زنان
انداز اصالحات  چشم“به سخنراني تحت عنوان 

بعد، محمود . پرداخت” در جمهوري اسالمي
باباعلي و ناصر مهاجر، كه از جمله مسئوالن 

اي از مقاله  تدارك اين سمينار هم بودند، چكيده
از اصالحات تا “شان درباره  شتركم

را مطرح ” اندازها تنگناها و چشم: براندازي 
كردند كه پس از آن هم، پيرامون نكات عنوان 

  .شده در اين بخش، بحث و گفتگو شد
صبح روز دوم سمينار به مسئله 

اختصاص داشت كه ” گامهاي مشترك آينده“
اداره جلسه آن به حميد نوذري واگذار شده 

 ابتداي اين جلسه، علي راسخ افشار در. بود
سخناني ) از اعضاي قديمي نهضت ملي ايران( 

اصالحات و تعارض آن با حكومت “درباره 
از كوشندگان (مطرح كرد، و اقبال اقبالي ” ديني

جمهوري ايران، “هم در مورد ) جنبش چپ
آنگاه حيدر تبريزي و . سخن گفت” آلترناتيو ما

سمينار هم شركت اكبر سيف كه در تدارك اين 
اي از طرح خود  زير عنوان  داشتند، خالصه

براي گسترش جنبش دموكراتيك و الئيك در “
را كه با مشاركت رضا اكرمي تهيه ” ايران

پيش از پايان اين . كرده بودند، ارائه دادند
اي از مطلبي را  بخش، شهرام قنبري هم فشرده

كه توسط وي و محمود باباعلي و ناصر 
چند : هاي مشترك  گام“ر، با عنوان مهاج

تهيه شده بود، مطرح ” مالحظه و يك پيشنهاد
جميله ندائي هم نكاتي را درباره . كرد

  .هاي جنبش زنان ايران بيان كرد خواست
در ميز گردي كـه در بخـش پايـاني ايـن            
سمينار با مشاركت رضا اكرمي، اصغر ايزدي،       

پــور، علــي  محمــود بابــاعلي، مهــرداد درويــش
ــا    ر ــش، محمدرض ــد زربخ ــار، مجي ــخ افش اس

شالگوني، مهران مصـطفوي و رضـا ناصـحي         
برگــزار شــد و ناصــر مهــاجر اداره آن را بــر  
ــائل     ــون مس ــخنرانان پيرام ــت، س ــده داش عه

هـا و پيشنهادهايشـان در       سياسي ايران و طرح   
هـاي مشـترك،      ها و برداشتن گـام      حل  مورد راه 

هـاي    بندي از بحـث     در يك جمع  . صحبت كردند 
ين ميز گرد كه توسـط اداره كننـده آن انجـام            ا

و در گزارشي كه هيأت تدارك سمينار       ( گرفته  
ــاران، در  ــرده، درج  ٢٩و همك ــه ك ــه ارائ  ژوئي

 همه شـركت كننـدگان      -١“آمده است كه    ) شده
در ميز گرد بر ضرورت ادامه حركت اين طيف         
از جمهوريخواهان الئيك، دمـوكرات و مسـتقل        

ي برآنند كه حركت ايـن       شمار -٢. فشارند  پامي
ــي    ــل محلـــ ــاد محافـــ ــف از راه ايجـــ طيـــ

ــي  ــك م ــان الئي ــد   جمهوريخواه ــه باي ــذرد ك گ
هاي اين سمينار را تداوم و تعميق ببخشد          بحث

و در جهــــت برپــــايي كنگــــره موســـــس    
 شـمار   -٣. جمهوريخواهان الئيك تالش نماينـد    

بيشتري بر اين باورنـد كـه ايـن سـمينار بايـد             
ردن فعاليتهـاي آن  هيأتي را مسئول هماهنگ كـ    

طيف از جمهوريخواهان الئيك و دموكرات كند       
كه نه خواستار دخالت نظامي آمريكا در ايـران         
هستند، نـه همكـاري بـا سـلطنت طلبـان، و نـه              
هماهنــگ كــردن حركــت خــود بــا هــيچ يــك از 

 دربـاره   -٤. هـاي اصـالح طلـب حكـومتي         جناح
: خورد  تركيب هيأت هم دو گرايش به چشم مي       

هـا     بر تركيب افراد مستقل و تشـكل       يك گرايش 
تأكيـــد دارد و گـــرايش ديگـــر بـــر همكـــاري 

  .”شان داوطلبانه همگان به صفت فردي
پس از اعالم پايان كار رسـمي سـمينار،         
جلسه بحث و گفتگوي آزاد شركت كنندگان بـه         
مدت دوساعت ادامه يافت كه عمده نكات مطرح        
شده  در اين بحث، ناظر بر چگونگي برداشـتن          

در خاتمه  . هاي مشترك و ادامه حركت، بود       مگا
اين جلسه از مسئوالن برگـزار كننـده سـمينار          
ــان    ــه همــراه ديگــر داوطلب ــا ب خواســته شــد ت
همكاري با اين هيأت، مسئوليت ادامه فعاليت را        
ــده تشــكيل    ــاه آين ــد م ــه در چن ــا نشســتي ك ت

هرچنـد كـه برخـي      . شـود، برعهـده بگيرنـد       مي
 اين سـمينار،حاوي  هاي ارائه شده در     سخنراني

مطالبي كلي و تكراري بوده و تازگي و جذابيت         
چنداني نداشت، غالب شركت كنندگان با عالقـه        
مندي مباحث اين گردهمايي را دنبـال كـرده و،          
بويژه، عالقه زيادي نسبت به تـداوم ايـن قبيـل           

مطالب ارائـه   . ها ابراز داشتند    حركات و فعاليت  
أت تـدارك آن    شده در اين سمينار، چنان كه هي      

اعالم كرده است، گـردآوري و منتشـر خواهـد          
 .شد



  ١١١   ۱۳۸۲ مرداد                                         اتحاد آار  
 

    صفحه  
 

٢٠

  :گزارش کميسيون زنان سازمان از

 چهاردهمين کنفرانس

  بنياد پژوهش های
   زنان ايران

چهاردهمين کنفرانس ساليانه بنياد پژوهش های زنان 
) ۱۳۸۲ تير ۸ تا ۶ ( ۲۰۰۳ يوئن ۲۹ ژوئن تا ۲۷ايران از 

جهانی شدن « موضوع کنفرانس . در لندن برگزار شد
 بود که از »و تاثير آن در وضعيت زنان در جامعه 
کنفرانس ، . زوايای مختلف مورد بررسی قرار گرفت

 ژوئن با ۲۷برنامه کار خود را روز جمعه 
در . خوشامدگويي کميته برگزارکننده شروع کرد

اولين روز، سخنرانی ها به زبان انگليسی صورت 
استاد جامعه » سيلويا وابی « از جمله خانم . گرفت

جنسيت «  ، راجع به انگلستان» ليدز« شناسی دانشگاه 
سخنران ديگر به زبان . صحبت کرد» و جهانی شدن 

بود که تيتر سخن رانی اش » اوتابرا « انگليسی ، خانم 
  .بود» جهانی شدن ، جنسيت و امپرياليسم پسا مدرن « 

افغانستان ، عراق و (  ميزگرد زنان خاورميانه 
از جمله برنامه » زنان و جنگ « با سرتيتر ) فلسطين 

های بعدازظهر روز اول بود که در آن راجع به جنگ 
و تاثير آن بر زندگی زنان اين کشورها گفتگو 

در برنامه عصر جمعه ، مراسم انتخاب زن . گرديد
« در مراسم امسال خانم . برگزيده سال انجام شد

، حقوق دان ايرانی که هم اکنون مقيم » مهرانگيز کار 
نتخاب شد و لوح آمريکاست به عنوان زن برگزيده ا

« خانم . سپاس کنفرانس به ايشان اختصاص يافت
به علت بيماری نتوانست در کنفرانس حضور » کار
اين انتخاب مورد اعتراض عده ای از شرکت . يابد

  .کنندگان قرار گرفت
» تاراجاف « برنامه هنری شب با نواختن چنگ خانم 

ترانه » ويدا کاشی زاده « آغاز گرديد و سپس خانم 
» مريم آخوندی « خانم . های زيبايي را اجرا نمود

از آلمان ، با ترانه های » کر بانو « همراه با گروه 
برنامه های . محلی شور و شادی را به جمع آوردند

هنری و موسيقی با استقبال خوب حاضرين مواجه 
  .شد

» بنياد پژوهش های زنان ايران « برنامه روز شنبه با پيام 
او در بخشی . شروع گرديد» ناز امين گل« توسط خانم 

از پيام اظهار داشت که جنبش جهانی 

ضدگلوباليزاسيون در حال شکل گرفتن است و زنان 
بيشتر از پيش  دراين جنبش حضور يافته اندو هم 

ايشان با اميد به . چنين زنان ايرانی در اين جنبش فعالند
اين که زنان ايرانی در همبستگی با جنبش ضد جهانی 
شدن سرمايه بتوانند مناسبات و روابط جهانی شدن را 
به نفع خودشان تغيير دهند ، پيام خود را به پايان 

  .رساند
. ، اولين سخنران روز شنبه بود» شهرزاد مجاب « خانم 

ايشان استاد آموزش برزگساالن و مطالعات زنان در 
ی کانادا  و رئيس انستيتوی » تورنتو « دانشگاه 

سخنرانی وی درباره . دانشگاه می باشندمطالعات اين 
جنگ ، فقر و خشونت سرمايه داری جهانی عليه « 

: در بخشی از سخنرانی اظهار داشت . بود» زنان 
جهانی شدن موضوع تازه ای نيست و اين مفهوم با 

مارکسيست . پيدايش سرمايه داری آغاز گرديده است
ن ها با جهانی شدن مخالف نيستند اما در پروسه اي

جهانی شدن ، سقوط سرمايه داری را جستجو می 
کنند و کشورهای سرمايه داری دنبال ثبات سياسی و 
امنيت اقتصادی برای کسب سود هر چه بيشتر 

جهانی . ما آرزوی جهانی ديگر را داريم... هستند
بدون استثمار ، بدون مردساالری ، بدون خشونت و 

برابری آن چه ما می خواهيم عدالت ، صلح و . فقر
  .است

» فهيمه فرسايي « دومين سخنران صبح روز شنبه خانم 
ايشان در ايران و آلمان تحصيل نموده و با . بود

. چندين نشريه و راديو در آلمان همکاری دارد
زمينه اقتصادی تاثير روند « موضوع سخنرانی او ، 

او گفت که مهم . بود» جهانی شدن بر موقعيت زنان 
 سرمايه داری ، ترين وسيله  گسترش افسارگسيخته

جهانی کردن و خصوصی سازی سرمايه داری است 
ايشان در . معروف است» پ.ال.گ« که به سياست 

پايان سخنرانی اش عنوان داشت که همان طور که 
روند جهانی شدن سرمايه داری پيش می رود ، روند 

  .اعتراض هم جهانی می گردد
 از» نيلوفر پورزند « سخنران ديگر روز شنبه خانم 

او تحصيالت خود را در ايران و انگلستان . کانادا بود
همکاری » يونيسف «  با  ۱۹۸۲انجام داده و از سال 

زنان افغان و جامعه « موضوع سخنرانی او . می کند
وی از شرايط زندگی زنان افغانی . بود» بين المللی 

تحت رژيم های مختلف ، از اصالحات از باال و 
ی کمونيستی تا رژيم تحميل شده توسط دولت ها

. های قرون وسطايي مجاهدين و طالبان صحبت کرد
او هم چنين از وضعيت زنان مهاجر افغانی در ايران و 
نيز مشکالت زنان ايرانی که با مردان افغانی ازدواج 

کرده اند در سخن رانی اش  توضيحاتی را به سمع 
  .شرکت کنندگان رساند
او .  از ايران بود»نيره توکلی « سخن ران بعدی خانم 

دکترای جامعه شناسی دارد و در حال حاضر استاد 
« موضوع صحبت های ايشان . دانشگاه پيام نور است

او به بررسی پروسه جهانی . بود» زنان و جهانی شدن 
هم . شدن و تاثير آن بر زنان جنوب شرقی پرداخت

چنين وی اشاره ای داشت به اين که در رسانه های 
به موضوع جهانی شدن کمتر پرداخته گروهی ايران 

می شود و اطالعات کمی نسبت به آن وجود دارد و 
در فضای نبود اطالعات ، به موضوع جهانی شدن به 

او هم چنين اشاره . ديده مثبت نگريسته می شود
داشت که جهانی شدن سرمايه پيامدهای منفی برای 
زنان دارد از جمله بيکارسازی زنان کارگر و تجارت 

  .نسی از جمله عواقب اين روند می باشدج
، » سپيده خسروجاه « آخرين سخنران روز شنبه خانم 

کارشناس و محقق امور برنامه ريزی انرژی و 
ايشان تحصيالت خود را در فرانسه و . ارتباطات بود

جهانی « سخنرانی او درباره . آمريکا انجام داده است
 جامعی وی تحليل. بود» شدن و رسانه های گروهی 

از رسانه های گروهی آمريکايي و بويژه هاليوود و 
اثرات آن بر رسانه های گروهی و هنری دنيا ، به 
دست داد و اظهار داشت که به جز موارد استثنايي ، 
نقش غالب اين رسانه ها ، شکل دادن به افکار عمومی 
آمريکا و جهان می باشد و صاحبان اين رسانه ها 

« ليتی  محافظه کار مانند عمدتا شرکت های چندم
جنبش ضد جهانی . می باشند» ان .ان.و س» فوکس 

شدن با ايجاد راديو ها و سايت های اينترنتی ، تالش 
می ورزد که اطالعات صحيح در اختيار افکار 
عمومی قرار دهند و بر خالف رسانه های حاکم عمل 

» پاسيفيک « می کنند که از جمله می توان از راديو 
  .يفرنيا نام برددر کال

مراسم شعرخوانی سه نسل از شاعران معاصر زن ، 
ژاله « خانم . بخش ديگر برنامه های روز شنبه بود

» شاداب وجدی « ، خانم ) انگلستان ( » اصفهانی 
شاعر نسل جوان » زيبا کرباسی « و خانم ) انگلستان ( 

  .به شعرخوانی پرداختند
به » زندان زنان « آخرين برنامه اين روز ، نمايش فيلم 

از ايران و نيز » منيژه حکمت « کارگردانی خانم 
به » سينماگران زن ايرانی « نمايش فيلم مستند 

 .از انگلستان بود» حميد خيرالدين « کارگردانی آقای 
  

  ۲۲بقيه در صفحه  
 



 ۱۱۱  ۱۳۸۲ مرداد                                       اتحاد كار 
 

   صفحه  
 

٢١

  مرداد۲۸کودتای ننگين 

 ! از حافظه ها پاک نخواهد شد
 

 ، سرآغاز دوره ای ۱۳۳۲ مرداد ۲۸کودتای 
 ساله از يک ديکتاتوری خشن سلطنتی بود ۲۵

که اثرات معينی را در ساختار وابسته 
تثبيت . اقتصادی و سياسی ايران برجای نهاد

يک دوره سکون و سرکوب و جلوگيری از 
توده ای محصول اين هرگونه سازمان يابی 

کودتا و در راستای ادامه حضور مستقيم 
امپرياليست ها و بويژه امپرياليسم آمريکا در 

دوره ای که با سرکوب گسترده . ايران بود
آزاديخواهان آغاز گشته بود، در پناه حاکميت 
رستاخيزی هزار فاميل و دربار به اقتدار رژيم 
 شاه در مقام ژاندارمی آمريکا در منطقه

 . انجاميد
در پنجاهمين سالگرد اين کودتای شوم 
نظاميان و اوباش به فرماندهی مستقيم 
امپرياليسم آمريکا و حمايت کامل انگلستان در 

اين پنجاه سال ، اگرچه . ايران قرار داريم
 آغازشده ولی در ماهيت ۱۳۵۷نيميش از سال 

 مرداد شروع ۲۸ادامه همان روندی بود که از 
دی که همانا جلوگيری از رون. شد ه بود

هرگونه ايجاد بنيان های دموکراتيک و آزادی 
تنها .  های سياسی و اجتماعی در ايران بود

نام ديکتاتورها تعويض گرديد اما روال ادامه 
 مرداد آغاز ۲۸آن نسل کشی ای بود که از 

 سال دوم نيز با حاکميت ۲۵گرديده و در 
ری رژيم جمهو. جمهوری اسالمی ادامه يافت

اسالمی اگرچه فرزند دهشتناک انقالبی بود که 
 می رفت تا نقطه آغازی بر ۱۳۵۷در سال 

خالصی از دست ديکتاتوری باشد اما با تثبيت 
قدرت سياسی جديد هر آن چه را که رژيم 
سلطنت موفق به نابودی اش نشده بود ، به 

سرکوب هر ندای . کمال خود رساند
روش های آزاديخواهانه و اعمال شديدترين 

ضدانسانی در نابودی بنيان های دموکراتيک 
جامعه ، تشديد وابستگی به امپرياليسم به 
سياقی ديگر و تاراج ثروت های ملی آن 
مشترکاتی بودند که توسط اين دو حاکميت به 
عنوان  موانع اصلی پيشرفت جامعه انجام 

ايران شاهراه مهم و . گرديد و می شود

ع استراتژيک برای حفظ مناف
درازمدت سرمايه داری جهانی 
بايد به هر طريقی تحت کنترل 

 .قرار می گرفت و گرفت
اثرات و عواقب کودتای ننگين 

 مرداد توسط امپرياليست ۲۸
ها و به کمک عوامل داخلی شان تا آن حد 
عميق بود که گذار از آن همه لطمات جبران 

ناپذيری بود که بازسازی آن ها  نيازمند تالش  
در کنترل قرارگرفتن . واهد بود نسل ها خ

منابع نفتی يعنی مهم ترين منبع و ثروت کشور 
 سال و سلطه بيشتر بر اقتصاد ايران ۲۵برای 

، تداوم و تشديد مداخالت نيروهای خارجی در 
امور و سرنوشت سياسی ، اجتماعی و 
فرهنگی ، يعنی تشديد وابستگی رژيم مولود 

ا و هزاران کودتا ، اعدام و زندانی کردن صده
نفر از مبارزان راه آزادی و بهروزی توده ها ، 
سرکوب همه احزاب و سازمان ها و محافل 
چپ ، دموکرات ، ملی ، ليبرال دموکرات ، 
مستقل و برجای ماندن تنها ويروس اجتماعی ، 
يعنی روحانيت با شبکه سنتی سراسری آن به 

 مذهبی باقيمانده –مثابه تنها تشکيالت سياسی 
به غير از تشکيالت و نهادهای ( امعه در ج

. ، از جمله ثمرات اين کودتا بودند) حکومتی 
 نتايج مناسب ۱۳۵۷زمينه هايي که در تحول 

خود را به بار نشاند و قيامی که می رفت تا 
غلبه بر ديکتاتوری و سلطه سياسی سرمايه 
داری جهانی پيروزی مردم را به جشن بنشيند 

رد که خود را به جای اسير رژيمی مذهبی ای ک
رژيم ستم شاهی و واژگون شده نهاد و بر 
سرنوشت دوره ای ديگر از تاريخ مردم ايران 

 .شمشير برکشيد
  پيروزی ديکتاتوری سلطنتی به واسطه 
کودتا، مرحله ای تازه از پروژه ای بود که 
آمريکايي ها به دنبال وقفه کوتاهی که در 

ده بود دوران ملی شدن صنعت نفت بوجود آم
در اين ميان صف . در ايران دنبال می کردند

بندی های درونی جامعه در دوره پيروزی 
کودتا نيز از جمله عواملی بود که به ياری 

اهداف تجاوزکارانه قدرت های امپرياليستی 
از يک سو دربار و شاه ، سران ارتش . شتافت

و روحانيت به زعامت افرادی چون بهبهانی ، 
نی و مالکين بزرگ و دالالن بروجردی و کاشا

که در اثر رشد جنبش سياسی و اجتماعی 
توده ای ناگزير به عقب نشينی هايي شده 
بودند ، دست به دامان قدرت های امپرياليستی 
برای دخالت مستقيم به منظور اعاده و تامين 
امتيازات و حفظ وضع سابق بودند و از سوی 

و ديگر مجموعه نيروهای ملی ، ترقی خواه 
استقالل طلب قرار داشتند که به خاطر تفاوت 
ها و تعارض های درونی شان نهايتا نتوانستند 
مقابله با اين دخالت خارجی و بازگشت رژيم 
سلطنتی را با تکيه بر جنبش توده ای سازمان 
. دهند و متحمل شکست سنگينی گرديدند

بارزترين نيروهای متشکل حزبی در اين دوره 
حزب توده ايران در نبود يعنی جبهه ملی و 

جنبش های مستقل و متشکل طبقه کارگر و 
ديگر نيروهای اجتماعی ، با پيش گرفتن 
سياستی به غايت نادرست ، انشعابی را در 
پتانسيل مبارزاتی توده ها بوجود آوردند که 

حزب توده که ميزان . جبران ناکردنی بود 
اقدامات و تحليل های  سياسی اش بر پايه 

سياست خارجی شوروی سابق قرار منافع 
داشت ، عالوه بر دنباله روی هميشگی از اين 
سياست ، در صحنه مبارزات توده ها نيرويي 
بود که اساسا دچار دنباله روی از حوادث 
گرديد و جبهه ملی نيز بنا بر ماهيت طبقاتی 
اش هراسان از تعميق مبارزه و ترسان از 

 .نشستتحول بنيادين اجتماعی ، به نظاره 
در بازتاب چنين شرايطی بود که يک جايگزينی 

 اقتصادی در ايران توسط آمريکا به –سياسی 
اين جابجايي قدرت که با . پيروزی می رسد



 ۱۱۱  ۱۳۸۲ مرداد                                       اتحاد كار 
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سفر هريمن به ايران در دوره نخست وزيری 
مصدق به بهانه ميانجی گری ميان مصدق و 
انگليسی ها آغاز گرديد با هدف تثبيت آمريکا 

ي که بعد از جنگ جهانی دوم به مثابه نيروي
برای تامين هژمونی خود گام برمی داشت به 

آمريکا برای جايگزين کردن خود . انجام رسيد
به جای اقتدار انگلستان به عنوان ديرپاترين 
نيروی امپرياليستی در ايران و در منطقه از 

آمريکا . هيچ اقدامی در اين ميانه فروگذار نکرد
نی در بافت اقتصادی برای ايجاد تغييرات معي

 سياسی جامعه ايران به ارزيابی جديدی –
رسيده بود و تحمل حکومت هايي چون 
مصدق در آن دوره برايش  انتخاب مناسب 

 .نبود
دوره .  مرداد می گذرد۲۸ سال از کودتای ۵۰

 ساله حاکميت رژيم سلطنتی که زاييده ۲۵اول 
 ۳۲ مرداد ۲۸ انگليسی  -مريکايي کودتای آ

 ساله بعدی ، تاريخی دردبار را ۲۵بود و دوره 
رنج . بر اکثريت مردم ايران تحميل نموده اند

هايي به قواره چندين نسل که هرگز فراموش 
دورانی تاريخی که مرتب . شدنی نخواهند بود

تکرار می گردند و طنز تراژيک در اين جاست 
يگر شاهديم که چگونه  سال بارد۵۰که بعد از 

کودتاگران سابق بر حال و روزگار مردم 
اشک تمساح می ريزند و بادروغ و تبليغات به 

هيواليي . دگرگونه جلوه دادن تاريخ مشغولند
افريتی در مقبل افريتی . در مقابل هيواليي ديگر

کار اين دست پرورده های آمريکا به . ديگر
 جايي رسيده است که اساسا منکر دخالت

 اطالعاتی آمريکا و –سازمان های جاسوسی 
 مردادند ۲۸انگليس در بوجود آوردن کودتای 

و خود را بسيار وقيحانه در انجام آن همه 
اما اينان . جنايات به کوچه علی چپ می زنند

بايد بدانند که حافظه تاريخی ملت ما آن طور 
نقش . که فکر می کنند هنوز پاک نشده است 

ا برای تحکيم کودتا آن قدر دالل منشانه آن ه
مسجل است که ديگر هيچ نيروی آگاهی در 
مبارزه برای سرنگونی رژيم اسالمی فريب 
 .تبليغات مقامات امنيتی سابق را نخواهد خورد

مردم خيلی حوب می دانند که مزدوران داخلی 
امپرياليست ها يعنی سلطنت طلبان ، چه خوش 

م داده و رقصی هايي را برای اربابان خود انجا
متاسفانه از اين دست نوکران . می دهند

خارجی در هيچ دوره تاريخی کم و کسری در 
نصيری ، زاهدی ، . ايران وجود نداشته است

فرزانگان ، گيالنشاه ، باتمانقليچ ، مزينی ، 
بايندر، منزه ، خسروانی ، فرهاد دادستان ، 

تنها چند نمونه از ... تيمور بختيار ، اخوی و
 مزدوری بودند که درکنار شعبان بی نظاميان

. مخ ها در طرح و تدارک کودتا نقش داشتند
سناريوی سياهی که با کمک های بی دريغ 
کاشانی ، بهبهانی ، انواری ، فلسفی و 
 .آخوندهای ريزودرشت ديگر به نتيجه نشست

آيت اهللا کاشانی طی مالقاتی با زاهدی قبل از 
ا اعالم می کودتا حمايت کامل خود را از کودت

دارد و با بازگشت محمدرضا به کشور آيت اهللا 
بسيد محمد بهبهانی در کاخ سعدآباد با شاه 

 .مالقات و گفتگو می نمايد
پس از آن شکنجه . کودتا به پيروزی می رسد

 زرهی فرمانداری ۲گاه های زندان لشگر 
نظامی تهران به رياست سرتيپ فرهاد 

ت که به دادستان و سرتيپ تيمور بختياراس
کار می افتد و شکنجه وحشيانه  آزاديخواهان 
، تعداد زيادی از اعضای جبهه ملی ، حزب 
توده ، روزنامه نگاران و همکاران سابق 

 . مصدق آغاز می گردد
 شعبان جعفری ، حسين رمضان يخی ، تقی 
رمضان يخی ، احمد عشقی ، امير بوربور ، 

يه ، رقيه آزادپور ، حاجی عزيز ، ملکه اعتضاد
، حاجی حسين ) جيگرکی ( ناصر حسن خانی 

از جمله نيروهای ... عالم ، رضا اربابی ، و 
انصاری  بودند که در کنار شاه و برای شاه 

 را سازمان ۱۳۳۲ مرداد ۲۸کودتای خونين 
داده و در اين توطئه عليه منافع مردم ايران از 
حمايت بی چون و چرای رهبر برخوردار 

مون ميان لمپن ها و نظاميان عقدی نامي. بودند
که نشانه هايش را در تمامی کودتاها شاهد 
بوديم اين بار در ايران به اجرا گذاشته می 

 .شود
انتشار روزنامه های ملی و فعاليت احزاب 

دستگيری های . سياسی ممنوع اعالم می گردد 
گسترده آغاز می شود و صدها نفر حکم تير 

 .می گيرند
 ۳ريکا در تهران در روز سفير آم» هندرسن « 

 ۴۰۰ ميليون و ۲۳ کمک فوری ۱۹۵۴سپتامبر 
رئيس جمهور » آيزنهاور « هزار دالری ژنرال 

 ۴۵وقت آمريکا را به زاهدی اعالم داشته و 
 ۵ميليون دالر کمک بالعوض آمريکا در روز 

 .سپتامبر به کودتاچيان داده می شود
 ساله خود ۲۵و حکومت ديکتاتوری شاه دوره 

 .آغاز می کند۱۳۵۷ در ايران  تا سال را
 

********* 
 

 ۲۰بقيه از صفحه  
 ...... بنياد چهاردهمين کنفرانس

برنامه روز يکشنبه با ميزگرد نسل دوم از ايران و 
در اين ميزگرد ، دختران جوان از . انگلستان آغاز شد

تجربيات خود در ايران و خارج و بخصوص تلفيق 
ی مختلف در ارتباط با هويت زنانه سخن فرهنگ ها

 .گفتند که با استقبال روبرو شد
، »  مريم شهمنش « اولين سخنران روز يکشنبه خانم 

پزشک و متخصص بيماری های مقاربتی از انگلستان 
زن ، کااليي برای فروش ، « موضوع سخنرانی او . بود

رابطه جهانی شدن ، فحشا ، ايدز ، درس هايي برای 
او درباره گسترش ايدز در کشورهای جهان . بود » ايران

سوم و بويژه در برمه و تايلند و مشابهت شرايط آن با 
او اظهار داشت که جهانی شدن باعث . ايران سخن گفت

بيکارسازی بويژه در مورد زنان شده و آنان را مجبور به 
تن فروشی می کند و تجارت سکس يکی از پيامدهای 

ست که به دنبال خود گسترش ايدز جهانی شدن سرمايه ا
 .را باعث می شود

او . از کانادا بود» حوری صبا « سخنران بعدی خانم 
» جهانی سازی ، اشتغال و خانه نشينی زنان ايران « درباره 

که خود به عنوان کارگر سال » صبا« خانم . صحبت کرد
ها در کارخانه های ايران کارکرده است از نزديک به 

او به بررسی پروسه . کارگر آشناستمسائل زنان 
 در مورد زنان ۱۳۵۷بيکارسازی بعد از انقالب بهمن 

پرداخت و در پايان تاکيد نمود که پروسه جهانی شدن 
سرمايه ، پروسه حقوق معوقه ، فقر و خانه نشينی برای 

 .زنان کارگر است
، استاد دانشگاه » ياسمين ميظر « سخنران آخر خانم 

زنان ، « موضوع صحبت ايشان . تان بودگالسکو از انگلس
 .بود» کار و جهانی شدن 

در حاشيه کنفرانس ، نمايشگاه نقاشی زنان هنرمند 
 .ايرانی و نمايشگاه کتاب و نشريات برقرار بود

آخرين برنامه ، ارزيابی کنفرانس امسال و تعيين موضوع 
 .و محل برای کنفرانس آتی بود

، به »  زنان ايران بنياد پژوهش های« کنفرانس های 
ميعادگاهی . ميعادگاه زنان فعال ايرانی تبديل شده است

که در آن پيوندها برای هرچه وسيع تر و موثرتر ساختن 
 مبارزات زنان مستحکم تر می شوند 

 :با خوانندگان
چه رنجی می «  با عنوان  انتقادی لبیطم
از «  چپ پندار راست کردار ازقبيله یيمبر

رضا بقايی پيرامون تظاهرات غالمسوی  آقای 
نبش دانشجويی جمايت از حدر استراليا در 

ايران ، بدستمان رسيد که در شماره آينده به 
 .چاپ خواهد رسيد



  ١١١  ۱۳۸۲ مرداد  اتحاد آار  
 

    صفحه  
 

٢٣

 ۶٧نامه خانواده های قربانيان فاجعه ملی اعدام های سال 
  به محمد خاتمی

اسامی، زمان فوت و محل دفن عزيزان ما 
 !را اعالم نمائيد

  
  رياست محترم جمهوری اسالمی ايران 

به مسئولين ذيـربط    "  استحضار می رساند كه متن زير قبال       به
سـت  ارائه شده است ولی از آنجا كه پاسخی دريافـت نشـده ا            

  : جهت پيگيری به اطالع شما می رسانيم
تاريخ فـوت و محـل دفـن بسـياری از اعـدام شـدگان پـس از              

 كـه جنـازه     ١٣۶۷انقالب اسالمی به ويژه جان باختگان سـال         
هايشان را در گورهای دسته جمعی دفن كردند برای خانواده          

ــای  هــای داغدارشــان مشــخص نشــده و هيچيــك   از ارگانه
  . پاسخگو نيستندمربوطه در اين زمينه

يكی از مكانهائی كه عده ای از دگرانديشان و اعضای احـزاب            
و گروههــای سياســی را در آن بــه شــكل انفــرادی يــا دســته 

 – جنب قبرسـتان ارامنـه       –جمعی دفن كرده اند مزار خاوران       
است كه با گورستان بهائی ها مشترك بوده و خـانواده هـای             

ده ای روبـرو هسـتند از       داعدار با محدوديتها و فشارهای عدي     
  :جمله
  . اجازه هيچگونه نشانه گذاری بر خاك مزار را ندارند–الف 

 گورستان بهائی ها هر روز گسترش می يابد و بر جنازه  –ب  
  .های عزيزان ما مرده دفن می شود

بسياری از عزيزان ما را در مكانهای ديگری كه برمـا معلـوم             
  .نيست دفن كرده اند 

   
و خانواده هـای داغـدار از مسـئولين مربوطـه           ما بازماندگان   

  :مصرانه می خواهيم كه
زمـان فـوت و محـل دفـن عزيـزان مـا را اعـالم                ,  اسامی   – ١

  .نمايند 
يری گ از دفن اموات ديگر بر خاك جان باختگـان مـا جلـو             – ٢

چرا كه اين امكان ها ناخواسته بر ما تحميل گرديـده و            . نمايند
 برای تازه درگذشـتگان بهـائی    ولی. ما را از آن گريزی نيست     

مــی تــوان چــاره ای انديشــيد و محلــی ديگــر در اختيارشــان 
  .گذاشت

 مــانع نشــانه گــذاری و گلكــاری در مــزار و محــل خــاك  – ٣
  .سپاری عزيزان ما نشوند 

   
  : رونوشت به

  كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
  گزارشگران محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد

  

  ه اتحاد عمل براي دمكراسي اطالعيه كميت
 حمايت مي ۶۷از خواست خانواده  قربانيان فاجعه ملي 

  كنيم
  

 بدسـتور  ۱۳۶۷اخيرا جمعي از بازماندگان و خـانواده زنـدانياني كـه در سـال       
خميني قتل عام شدند، طي نامه اي به محمد خاتمي رئيس جمهور كه رونوشت       

د و گزارشـگران ويـژه آن       آن را براي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متح        
ارسال كرده اند، از فشارهايي كه بـر آنهـا وارد شـده و مـوانعي كـه بـر سـر                      
راهشان گذاشته مي شود، لب به شكايت گشوده اند و خواستار اعالم اسـامي              

از آنجـا كـه     . كامل اعدام شدگان، زمان قتل و محل دفن عزيزان خود شده انـد            
 جنـب قبرسـتان   – در گورهاي دسته جمعي خـاوران   را۶۷اعدام شدگان سال  

 دفن كرده اند، خواسته اند تا تازه درگذشتگان بهايي را در مكان هـاي               -ارامنه
ديگري بخاك سپارند و از خاكسپاري آنـان بـر مـزار عزيزانشـان جلـوگيري                

  .نمايند و باالخره مانع نشانه گذاري و گل گذاري بر مزار جانباختگان نشوند
ايي كـه بـدانها اشـاره رفـت خـود بـه تنهـايي بـراي معرفـي چهـره                     خواسته ه 

ضدانساني جمهوري اسالمي كه نه تنها جان انسانها را به پشيزي نمي گيـرد،              
حكومتي كـه پـس از   . بلكه جسم آنان را  نيز آسوده نمي گذارد، كفايت مي كند         

كـار  قتل عام وحشيانه زندانيان سياسي ، تمامي امكانات اهريمني خـود را بـه               
در جهـان امـروز     . مي گيرد تا يـاد و نشـاني از جانباختگـان نيـز برجـا نمانـد                

خواسـته  . انگشت شمارند حاكماني كه چنين بذر نفرت در اعماق جامعه بكارند          
حقـوق   هايي كه امروز خانواده هاي ما بـرايش مـي رزمنـد در اكثـر كشـورها،       

هـا مبـارزه اي     مسلم و برسميت شناخته شده اي هستند كـه نـه تنهـا بـراي آن               
  .صورت نمي گيرد، كه ناقضين اين حقوق تحت پيگرد هم قرار مي گيرند

ما ضمن پشتيباني از خواست خانواده قربانيان قتل هـاي سياسـي، همـه آزاد               
فـرا مـي      انديشاني را كه از بيدادهاي اين رژيم ضد مردمي به ستوه آمده انـد ،              

راني كـه دستشـان بخـون       خوانيم تا دوشادوش يكديگر براي محاكمه جنايتكـا       
مدتي اسـت شـمارش معكـوس       . ياران و همميهنان ما آلوده است، مبارزه كنيم       

جنايتكـاران بـراي يـافتن    . براي فروپاشي جمهوري اسالمي آغـاز شـده اسـت     
اهميت دارد كه نـه تنهـا كشـورمان ايـران، كـه جهـان           . مكان امن در تدارك اند    

 ما گشودن پرونده بـراي بانـدهاي        از اين رو  . براي اين جنايتكاران ناامن شود    
. تبهكار جمهوري اسالمي، در تمامي كشورها، را يكي از وظايف خود مي دانيم

اگر ديروز پرونده ميكونوس گشوده شد و نهايتا در حد تحت تعقيب قراردادن             
امروز در انگليس سفير سابق جمهوري  بين المللي علي فالحيان متوقف گرديد، 

به جرم بمب گذاري دستگير و در جو سياسي كنـوني در           اسالمي در آرژانتين    
  . جهان، به احتمال قوي پاي ديگر مسئولين نظام نيز بميان كشيده خواهد شد

بدون شك فردا در پرتو مبارزه متحدانه همه آزاديخواهـان، آمـران و عـاملين               
تـا ايـن چنـين جنايـت هولنـاكي، نـه              اين فجايع به محاكمه كشيده خواهند شـد،       

  .ان و نه در هيچ گوشه ديگري از جهان تكرار نشوددراير
  

  كميته اتحاد عمل براي دمكراسي 
    ۲۰۰۳ اوت ۲۹ / ۱۳۸۲ شهريور ۷
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 ) ۴۹ (٢٢٤١٣١٠٢١٧           فاكس 
 )٣٣(   ٦٠٨٦٠١٣٥٦                تلفن

  ارو ٥/١   : معادل بها

 کرمان توسط آمران آن نقض یحکم عامالن قتل ها
 !شد
 

 ۵»   پاک ی جامعه ایزمينه ساز « ی نفره در کرمان برا۶ یدر شهريورماه سال گذشته باند
 را پس از ربودن ، به وحشيانه ترين و شنيع ترين شکل شکنجه یتن از شهروندان کرمان
ز ربودن و آزار و اذيت با بستن دست  به نام مصيب را پس ایفرد. کرده و به قتل رساندند
  ی کيلو بر سر و۳۰ انداختند و با کوبيدن سه تخته سنگ به وزن یو پايش به داخل گودال

 کرد ، با ريختن خاک ، ی بيرون آمدن از گودال تالش می که هنوز زنده بود و برایدر حال
 به نام جميله را یخانم و ی محسن کريمیدو نفر ديگر به نام ها. او را زنده به گور کردند

 و نامزدش شهره را یپس از آن  محمدرضا مالير. خفه کردند» ترويج فساد « تحت عنوان 
 به ی ملکی ، علیآخرين قربان. در يک حوضچه آن قدر در زير آب نگهداشتند تا خفه شدند

ان  قتل او خوب نيامد ، توانست از دستشیبرا» استخاره « دليل اين که بخت يارش بود و 
 .جان سالم بدرکند

 ۲۱ شوند و در ی مردم کرمان دستگير می نفره در اثر فشار افکارعموم۶در آذرماه اين باند 
ارديبهشت ، همه اين افراد به قتل، آدم ربايي و رابطه نامشروع اعتراف کرده ، به اعدام و 

 .قصاص محکوم شدند
 متدين یمتهمان افراد« تدالل که  اين احکام را با اين اسی اسالمی کشور جمهوریديوان عال

نقض کرد و » هستند و تشخيص شان در مورد مهدورالدم بودن مقتوالن اشتباه نبوده است 
 در یآنها در اثر فشار روان«  تجاوز و شکنجه را با اين بهانه که یيعن» اعمال نا مشروع « 

 .اين اعترافات را کرده اند ، نپذيرفت» جريان بازجويي 
 برچيدن آن را ی بايست مبارزه برایحکم اعدام موافقيم و براين باوريم که مما با لغو 
 ی را نيز تاييد می اجتماعی اين انگل های حتیاز اين رو نقض حکم اعدام برا. تشديد کنيم

 جان انسان ها ، ی برای کشور نه از زاويه مخالفت با اعدام و ارج گذاریاما ديوان عال. کنيم
 حرمت کردن ارزش حيات ، اين حکم را نقض کرده ی بیف آن يعنکه درست در جهت خال

 شناسد و با یم» مهدورالدم « اين نهاد قرون وسطايي ، قربانيان اين باند تبهکار را . است
 در اختيار عقب مانده ترين یصحه گذاردن براين توحش ، ضمن تشويق جانيان ، مجوز

 .، قرارداده است شان ی ادامه اعمال غيرانسانیعناصر جامعه برا
 ارج نهادن به حق ی يافتن راه کارهايي برای که جهان متمدن و پيشرفته در پیامروز در حال

 ، ی اسالمیو حقوق و حرمت انسان ها و درصدر آن ها حق حيات ا ست ، در جمهور
 قرون وسطايي اين ی رود و نهادهای ترين شکل زير سئوال می انسان ها به غيرانسانیزندگ

 تهديد ی و تشويق تبهکاران برای گسترش مرگ و نيستی کشف راه هايي برایر پرژيم د
 .جان انسان ها هستند

 
 عقب راندن اين ی خوانيم تا برای ايران و جهان را فرامی نهادها و مجامع مترقیما تمام

 بدون ی اسالمیجمهور.  ، از همه امکانات خويش بهره گيرندیرژيم بيگانه با پيشرفت و ترق
با .  شودیباز خواهد ايستاد و حذف م.  حرکت کندیقادر نيست با قافله تمدن و ترقشک 

 . و تبه کارانه اش بکاهيمیتالش و مبارزه خود بکوشيم از دامنه اقدامات ضدانسان
 

 ی دموکراسیکميته اتحادعمل برا
 ۲۰۰۳ ماه سپتامبر۴ برابر با ۱۳۸۲ شهريورماه ۱۳




