
 
 
 
 
 
 
 

ارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۱۳۸۲  هرم

۱۱۳

  االجل براي جمهوري اسالمي  ضرب
  

آن هراسـان بودنـد، اتفـاق         سرانجام، آنچه كه سردمداران رژيم حـاكم بـر ايـران از             
در وين، پـس از     ” المللي انرژي اتمي    آژانس بين “) ارگان اجرائي (شوراي حكام   : افتاد  

قـراري را در مـورد ايـران        )  سـپتامبر  ١٢( شـهريور    ٢١سه روز بحـث و جـدل، در         
شود كه تـا پايـان        رد كه، بر مبناي آن، به جمهوري اسالمي مهلت داده مي          تصويب ك 

اثبات نمايد كه برنامه ساخت سـالحهاي اتمـي را          )  آبان آينده  ٩( ميالدي   ٢٠٠٣اكتبر  
المللي قيد شده بود كه جمهوري        اگر در گزارشهاي پيشين آژانس بين     . كند  دنبال نمي 

، ”يمـان منـع گسـترش سـالحهاي اتمـي         پ“اسالمي در انجام تعهدات خـود در زمينـه          
كنـد، طبـق مصـوبه اخيـر شـوراي حكـام،            ” جبـران “كرده و بايستي آن را      ” قصور“

خـود را در برابـر ايـن نهـاد          ” بيگنـاهي “ي اسـت كـه بايـد        ”متهم“جمهوري اسالمي   
                      .المللي و، نهايتاً، در افكار عمومي جهاني، ثابت كند بين
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   براي االجل ضرب
  جمهوري اسالمي

  1قیه از صفحه ب
هــا و تبلیغــات عوامفریبانــه  خیــالی بــرخالف خــوش

مسئوالن رژیم و یا تالشهای به اصطالح دیپلماتیـک         
های اخیـر، و بـا وجـود گـزارش نسـبتاً            آنها در هفته  

در آغـاز اجـالس شـورای       ” آژانـس “مالیم مـدیرکل    
ای   مـه  شـهریور، تصـویب چنـین قطعنا       17حکام در   
بینی بود و، در واقع، مقـدمات الزم بـرای            قابل پیش 

رجـوع شـود بـه    (کار نیز از قبل تدارک شده بود          این
نـه تنهـا   ). های تیر و مـرداد گذشـته      ماه” اتحاد کار “

هشدارهای مکرر به سران جمهوری اسالمی از سوی        
، در مـورد    ”اتحادیه اروپـا  “دولتهای مختلف و، بویژه،     

المللـی   ل و همکاری با آژانس بـین      ارائه اطالعات کام  
در مورد برنامـه اتمـی ایـران، طـی دو مـاه گذشـته               
افزایش یافته بود، بلکه متن و یا متنهای پیشـنهادی       

هـا پـیش،      برای قطعنامه شورای حکام نیز، از هفتـه       
در آغـاز، آلمـان،     . مطرح و مـورد بحـث بـوده اسـت         

فرانســه و بریتانیــا، در ایــن مــورد پیشــقدم شــده و 
ــد طرحــ ــرده بودن ــه ک ــیش. ی را ارائ ــداً پ ــویس  بع ن

ای که از جانب کانادا، ژاپن و استرالیا تهیـه            قطعنامه
شده بود، در جلسه شورای حکام به تصـویب نهـائی           

گیـری    تصویب ایـن قـرار حتـی نیازمنـد رأی         . رسید
المللـی     عضو شورای حکام آژانس بـین      35رسمی از   

دیـک بـه    نیز نشد، زیرا که ظاهراً توافـق اکثریـت نز         
  . تمامی اعضاء، در این مورد، تأمین بود

هیأت نمایندگی جمهوری اسالمی نیز، کـه در ایـن          
ــا  (دوره  ــراه بـ ــوک   14همـ ــر از بلـ ــور دیگـ  کشـ

عضو شورای حکام است، بـه عنـوان        ) ”غیرمتعهدها“
اعتراض به این مصوبه، جلسه را ترک و اعـالم کـرد            

د مـور “المللـی را      که همکاری خود با این نهـاد بـین        
اگرچه تهدیـد و طـرح      . قرار خواهد داد  ” تجدید نظر 

دولت آمریکا، درباره محکوم کردن جمهوری اسالمی       
سـازمان ملـل،    ” شورای امنیـت  “و کشاندن قضیه به     

در ایـــن اجـــالس مطـــرح و تصـــویب نشـــد، امـــا 
اولتیماتومی که بدین ترتیب به رژیم داده شـده، راه          

یـز بسـیار    ن” شورای امنیت “را برای ارجاع مسئله به      
  .کوتاه و هموار ساخته است

المللـی،    تصویب چنین قراری از سـوی آژانـس بـین         
ــدگان    ــرای گردانن ــزرگ ب ــک شکســت ب آشــکارا، ی
حکومت اسالمی، و موفقیتی چشمگیر بـرای دولـت         
آمریکاســت، صــرفنظر از ایــن کــه، ایــن قبیــل      

های رژیم نیـز مصـالح        ها و تشنج آفرینی     ماجراجوئی
ــد  ــتخوش اساســی و سرنوشــت آین ــه را دس ه جامع
  .سازد مخاطرات جدی ساخته و می

االجل بـرای جمهـوری اسـالمی،       در پی تعیین ضرب   
رفت و همان طور که مورد نظـر          چنان که انتظار می   

آمریکا بود، موضوع برنامه اتمـی رژیـم و پیامـدها و            
خطرات احتمالی آن، در منطقه و در سطح جهـانی،          

باحث محافـل   بیش از همیشه در سرلوحۀ اخبار و م       
دولت جـرج   . المللی قرار گرفته است     و مطبوعات بین  

بوش که قبالً به صورتی دلبخواهی ایران را در کنـار           
گذاشـته  ” محـور شـرارت   “عراق و کره شـمالی و در        

المللـی،    بود، اکنون، با استناد به مصوبه آژانـس بـین         
تواند به دولتهـای دیگـر و افکـار عمـومی نشـان               می

سـالمی در ایـن قضـیه، اگرنـه         بدهد که جمهـوری ا    
ــوم“ ــتکم ”محک ــابراین ” مشــکوک“، دس اســت و بن

بایستی هرچـه بیشـتر تحـت فشـار و کنتـرل قـرار              
وزیر خارجـه آمریکـا، دو روز پـس از صـدور            . بگیرد

ای مطبوعـاتی در   قطعنامه مورد بحث، طی مصـاحبه  
بغـداد، بــاری دیگـر هشــدار داد کـه ایــران یـا بایــد     

اش بدهـد و     ورد برنامه اتمی  های الزم را در م      تضمین
خواهـد  ” شـورای امنیـت   “یا این که سر و کارش بـا         

به دنبال مذاکرات روسـای جمهـوری آمریکـا و          . بود
ــا در یــک مصــاحبه    ــاه، آنه ــل مهرم روســیه در اوای

بـه  ” اخطـار صـریح   “مطبوعاتی مشـترک، بـر لـزوم        
جمهوری اسالمی در زمینه انجام تعهـدات خـود در          

دولـت  . ، تأکیـد کردنـد    ”رشپیمان منع گسـت   “قبال  
روسیه که بر پایه منافع اقتصادی و سیاسـی خـاص           

را تعقیـب   ” میانه بازی “خود، در این عرصه سیاست      
نموده و تاکنون از امضای قرارداد تحویل سوخت بـه          

هـم خـودداری    ) در مورد نیروگاه اتمی بوشهر    (ایران  
کرده، با تصویب اولتیماتوم مذکور، برای قطع کامـل         

 در این مورد، بیش از پیش، زیر فشار واقـع           همکاری
  .شده است

در اجالس ساالنه مجمع عمومی سـازمان ملـل، کـه     
در ماه گذشته آغاز شده اسـت، نیـز مسـئله برنامـه             
اتمی ایران به صورت یکی از مسائل بحث انگیـز روز           

هـای بسـیاری از       درآمده، به طوری که در سـخنرانی      
های مختلـف نیـز     سران و یا هیأتهای نمایندگی دولت     

، در  ”اتحادیه اروپا “وزیران خارجه   . مطرح شده است  
ــترکی در   ــه مش ــر  29اعالمی ــاری دیگ ــپتامبر، ب  س

ــاه    ــه هرگ ــد ک ــد کردن ــالمی را تهدی ــوری اس جمه
المللی دربـاره     ضمانتهای مورد درخواست جامعه بین    

ماهیت برنامه اتمی خود را ارائه نکنـد، در مناسـبات       
بـا  . ظـر خواهنـد کـرد     خود با ایـن کشـور تجدیـد ن        

و ” اتحادیه اروپـا  “اینهمه، باید یادآور شد که مواضع       
درحـالی کـه    : باره یکسان نیست    دولت آمریکا در این   

پیمان “ها خواستار امضای پروتکل الحاقی به         اروپایی
هـای سـرزده و       کـه امکـان بازرسـی     (” منع گسترش 

از جانب ایـران هسـتند،      ) سازد  گسترده را فراهم می   
اساساً در پی توقف و تعطیـل تمـامی برنامـه           آمریکا  

اتمی و انـزوای هرچـه شـدیدتر جمهـوری اسـالمی            
  . است

اما واکـنش رژیـم حـاکم در برابـر ایـن هشـدارها و               
اولتیماتوم، که طبق معمول توأم با تأخیر و ابهـام، و           

کاری بـوده اسـت، وقتـی کـه بـا             یا نابخردی و ندانم   
 حکـومتی   کشمکشهای پایان ناپذیر دسـتجات درون     

یابد، حالتی کامالً دو پهلو پیدا کـرده و           نیز پیوند می  
های بسـیار همـراه       با ماجراجویی آشکار و رجزخوانی    

  .شود می

نخستین مشکل مسئوالن حکومتی در ارتباط با 
 المللی انرژی اتمی و، از این طریق،  آژانس بین

خیزد که آنان، در  باجامعه جهانی، از آنجا برمی
ت رسمی خود در قبال این آژانس و چارچوب تعهدا

در مورد پیمان منع گسترش سالحهای اتمی، از 
ای  های هسته دادن اطالعات کامل راجع به برنامه

روند و یا آنکه اطالعات  درخواستی را  خود طفره می
ارائه ” قطره چکانی“با تأخیری طوالنی و بصورت 

”  قصورات“و این همان است که به عنوان . دهند می
، در گزارشهای المللی یران در انجام تعهدات بینا

اما اگر قبالً جمهوری اسالمی به  قبلی، قید شده بود
اطالعات، مثالً در مورد ” بموقع“دلیل عدم ارائه 

تأسیسات اتمی جدید االحداث، مورد انتقاد واقع 
شد، اکنون ماهیت برنامه اتمی و مقاصد واقعی  می

ست که مورد ظن و مسئوالن رژیم در این زمینه ا
در پاسخ این سؤال که ذرات اورانیوم . سؤال است

های مرکز اتمی  غنی شده باقی مانده بر روی دستگاه
نطنز از کجا آمده است، مسئوالن حکومتی مدعی 
شدند که ذرات برجای مانده مربوط به تجهیزات 
خریداری شده از خارج از کشور است ولی، بالفاصله، 

قرار گرفتند که آن تجهیزات از در برابر این سؤال 
کدام کشور خریداری شده است؟ بعالوه، چنان که 

در ” آژانس“المللی از قول مسئوالن  های بین رسانه
اواخر سپتامبر خبر دادند، آثار دیگری از اورانیوم 

های مورد بازرسی،  یافت شده  غنی شده در نمونه
با در نظر گرفتن شواهد موجود چنین به نظر . است
 رسد که جمهوری اسالمی در سالهای اخیر و  می

، ”محور شرارت“مخصوصاً پس از قرار گرفتن در 
ای خود را شدت و سرعت بیشتری  های هسته برنامه

  .بخشیده است
صدور قطعنامه و تعیین مهلتی پنجاه روزه برای 
ایران به منظور اثبات عدم تعقیب طرح ساخت 

یب این قرار سالح  اتمی،  با این عنوان که تصو
و ” نابجا“و یا ” تحت تأثیر مسائل سیاسی“
بوده، از سوی مقامات دولتی شدیداً مورد ” نادرست“

” سازمان انرژی اتمی ایران“رئیس . انتقاد قرار گرفت
االجل  ای مطبوعاتی در پاسخ به ضرب ، در مصاحبه
المللی، ضمن تأکید به تعهد ایران در  آژانس بین

، اعالم داشت که این ”رشپیمان منع گست“قبال 
و مذاکره در مورد ” آژانس“دولت به همکاری خود با 

خاتمی . پیوستن به پروتکل الحاقی، ادامه خواهد داد
نیز با اشاره به امکان امضای پروتکل مذکور از طرف 
ایران، بر لزوم تداوم برنامه استفاده از تکنولوژی 

نچه آ.  آمیز، تأکید کرد ای برای مقاصد صلح هسته
های پراکنده دولت خاتمی  که از مجموع موضعگیری

شود، اینست که اینان  و طرفداران آن مستفاد می
حاضر به پذیرش پروتکل الحاقی هستند ولی امضای 
آن را مشروط به اختیار پیگیری برنامه  اتمی 
موجود، و از جمله و بویژه تولید اورانیوم غنی شده، 

                         نمایند می
  8بقیه در صفحه

  جمهوری اسالمیرژیمبادسرنگون
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  گزارش چهارمين ، پنجمين ، ششمين و هفتمين جلسه دادگاه
  نشيند در برلن جمهوري اسالمي براي بار سوم بر صندلي اتهام مي

 
  

  چهارمين جلسه دادگاه
   ٢٠٠٣ سپتامبر١٠هنب روز چهارش٩:٣٠ساعت 

  .دادگاه شروع به كار كرد
در آغاز جلسه وكيل متهم طي يك تقاضانامه 

خانم مينو که ست كرد كتبي از دادگاه درخوا
شريف محمدي مدير رستوران آقاي شريف 

كرده به  جا كار مي آن محمدي كه متهم در
  .عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود

  
  نصرت اهللا جهان شاهلو شهادت

 پزشك و ساكن :شاهد در معرفي خود گفت
 سال دارم ٩٠ مطابق تقويم ايراني .برلن هستم

به اشتباه  را ماما در آلمان تاريخ تولد
مب  ساله ٨٨  ، اند و بنا بر اين تاريخ نوشته
يس دادگاه ئواالت رئوي در پاسخ به س. مباش
 بله من موقعي كه از اتحاد شوروي به :گفت

، يك نفر ديگر ١٩٧٢برلن آمدم احتماال در سال 
آن آقا از طرف . مسئول ساواك اين جا بود

به من  تيمسار نصيري با من تماس داشت و
مسار نصيري گفته كه خاطراتم را گفت تي
قاي صدري آقا عوض شد و آبعد آن . بنويسم

قاي صدري با من ديدار آ. جاي او را گرفت
داشت وي به من گفت تيمسار نصيري گفته ما 
به سركنسولگري ايران در باكو دستور داديم 
براي دختر شما ويزا صادر كنند تا بتواند از 

شته باشيد آن جا خارج شود و شما مشكل ندا
و شاهنشاه محمد رضا پهلوي هم به كار شما 

اند خاطراتش را  توجه مخصوص دارند و گفته
  . من هم نوشتم. بنويسد

من بعد از انقالب ديگر با آقاي صدري تماس 
بله . تا يك بار ايشان به من تلفن كرد. نداشتم

حدود چهار ماه پيش بود كه ايشان به من تلفن 
 خاني  قاي قرهآبله ايشان و . كردند

خواستند با من ديداري داشته باشند اما  مي
چون پليس جنايي آلمان به من گفته بود هر 
كسي را به خانه خود دعوت نكن قرار شد 

  ببينم ديدار کنم تا بيرون از منزلايشان را در 
قاي قره خاني آايشان با . چه كاري با من دارند

اهيم با خو  دو نفري آمدند و گفتند ما مي.بودند
 ما را به .واال حضرت رضا پهلوي ديدار كنيم

بله آقاي رضا پهلوي به . ايشان معرفي كنيد
من لطف دارند چون جزو اپوريسيون 

ايشان  بارها ديدار با .مشروطه خواه هستم 
من آقاي صدري را مي شناختم و به . مداشته ا

ايشان مشكوك بودم و به خواهش ايشان 
 ايشان گفتم شما بايد بله به خود. نون شدمظم

يك سازمان تشكيل دهيد و با جمهوري 
 بعد از اين كه اين كار را  واسالمي مبارزه كنيد

. خواهم کردكرديد من شما را به ايشان معرفي 
هاي سلطنت طلبان  من در هيچ يك از كنگره

من سلطنت طلب نيستم و . مه اشركت نكرد
بله من در جلساتي كه در . مشروطه خواهم

 اما .كردم شد شركت مي نكفورت تشكيل ميفرا
ها فرق مشروطه خواه و سلطنت طلب را  آن
“ سازمان فرزندان ايران“بله من . دانستند نمي

بله . را تاسيس كردم كه هنوز هم فعال است
هر كجا شاه بودند در فرانسه در آمريكا و در 

قره خاني كه (كردم  جاهاي ديگر من شركت مي
 آن نشسته بود داد زد دردر ميان تماشاچيان 

  ). زمان بليط هواپيما مي دادند
   پايان شهادت جهانشاهلو١٠:٣٠ساعت 

وكيل متهم درخواست كرد قره خاني به جايگاه 
قره خاني بلند شد و گفت .  خوانده شوددشهو

من حاضر نيستم حاال جواب بدهم من مقدار 
 اين مرد .زيادي مدرك دارم كه همراهم نيست

  خويشاوند شاه ازگويد من غ مي ساله درو٩٠
بينم و  م و هر وقت بخواهم ايشان را ميهست

  .به سمت در خروجي دادگاه رفت
  الفت كردخ دادستان با شهادت او م
  شهادت سعيد اكبر زاده

 اكبر زاده به جايگاه شهود ١٠:٣٥در ساعت 
 من يك آژانس :واالت گفتئآمد و در پاسخ س

 شركت من صدري دو بار از. مسافرتي دارم
بليط سفر به ايران گرفت اما يك بار بدون آن 

بعد . كه به من خبر دهد از آن استفاده نكرد
او . شنيدم در همان زمان به ايران رفته است

قاي بيژن پور آبله يك بار . يي به من نداد بسته
 من .نزد من آمد و موضوع بسته را گفت

  .فهميدم با صدري از قديم رابطه دارد
  ١٠:٤٥ادت ساعت پايان شه

   تنفس اعالم كرد١١:٣٠يس دادگاه تا ساعت ئر
  )فري كرمانشاهي(شهادت فريدون بيژن پور 

واالت گفت ئ شاهد در پاسخ س١١:٣٠ساعت 
كرمانشاهي اسم . بيكار هستم و شغل ندارم

ها من را اين  مستعار من نيست بلكه بعضي
بسته هيچ ربطي . اما بسته. كنند طور صدا مي
بسته را خانم ميترا به من . داردبه صدري ن

دانم اما او بسته را  نام خانوادگي او را نمي. داد
بله بنا بود بسته را .  به من داد١٩٩٨در سال 

ها  يعني آن. به ايران ببرم و به مادر ميترا بدهم
من بسته را باز كردم . بيايند و بسته را بگيرند

مقداري عكس بود و صد مارك پول و يك 
 پول و نامه را بردم به ايران ولي من. نامه

ها نگاه  خير من به عكس. ها را نبردم عكس
 .ها را ديدم  فقط يكي يا دو تا از آن.نكردم

 ،نه. عكس ديوار بود و ميز و صندلي و اطاق
. بله در عكس تعدادي آدم هم بود. جلسه نبود

من خودم .  دانم شايد عكس خود ميترا بود نمي
بعدا دوسال . فتاري داشتمي كافي گر به اندازه

بعد صدري به من زنگ زد و خواست پاكت 
دانستم  ها را پس بدهم من هم كه مي عكس

  .ميترا دوست اوست همين كار را كردم
  ١١:٤٥ان شهادت ساعت پاي 

 ۱۷يس دادگاه تاريخ جلسه بعد ئسپس ر
  .  را اعالم كرد۲۰۰۳سپتامبر 

وال او ئدادستان تقاضا كرد صدري به چند س
  .اسخ دهدپ

هر : واالت دادستان گفت ئشاهد در پاسخ به س
گاه  من هيچ.چه جهانشاهلو گفته دروغ است 

بله من و قره . خواستم با شاه مالقات كنم نمي
خاني با او مالقات كرديم اما موضوع اين نبود 

شاه قطعا از طريق . كه به مالقات شاه برويم
دانست و  يزدي كه با شاه تماس داشت مي

 يزدي به او گفته بود كه من مشكوكم و حتما
چرا بايد از . دانست يس دفتر او هم ميئحتي ر

 چون من اين ؟پرسيدم جهانشاهلو مي
خواهند از من  ها مي ام اين ها را نوشته گزارش

در مورد شريف محمدي واقعيت . انتقام بگيرند
او به من گفت . هاي اوست برخالف گفته

 من به او گفتم خواهد به ايران برود اما مي
  . توانم كاري براي او بكنم نمي

  . نه من با متقاضيان پناهندگي تماس نداشتم
دادستان قسمتي از يك گزارش صدري به 

تواند به  طائي ميعواواك را خواند كه بنا برآن 
عنوان مامور مخفي به ايران برود و حاضر 
است هر ماموريتي را به عهده بگيرد و به 

هاي  ي در سازمانعنوان مامور مخف
صدري در پاسخ گفت . اپوزيسيون نفوذ كند

ي را دارد اما يها من نوشتم كه چنين توانايي
  .ننوشتم حاضر است

نامبرده حاضر « :خواند دادستان از گزارش مي
به انجام هر نوع ماموريت است و حاضر است 

   ».به ايران مسافرت كند
صدري توضيح داد احتماال خودش گفته كه 

  . استحاضر 
اند و هر  بله پدر و مادر تني من از هم جدا شده

بله ژنرال وشمگير ناپدري . دو ازدواج كرده اند
  . من است

من به كسي بدهكاري ندارم تنها كاظم اركياني 
 هزار ٣ تا ٢كه در هامبورگ هتل دارد حدود 

يورو به من بدهكار است و برادر زن سابقم 
  . هزار يورو بدهكار است٥هم حدود 

دادستان به اطالع دادگاه رساند كه دو 
ها  متقاضي پناهندگي را احضار و از آن

وي خواست متن . بازجويي كرده است
ي در اختيار وكيل متهم قرار داده شود يبازجو

تا اگر الزم باشد اين دو نفر براي دادن شهادت 
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ها  براي مطالعه متن بازجويي. به دادگاه بيايند
 تا ١٢:٢٠ت توسط وكيل متهم از ساع

بعد از تنفس صدري در . تنفس اعالم شد١٣:٣٠
 من آن :واالت رييس دادگاه گفتئپاسخ به س

دو نفر را نه به اسم كوچك و نه به اسم 
اين دو براي شريف . شناسم خانوادگي نمي

مدتي بعد از آن كه . كردند محمدي كار مي
ها را در كافه آدلون  كارم تمام شد يكي از آن

اين جا . با هم احوالپرسي كرديمديدم و فقط 
ن رابطه آلما“ اداره كل“نوشته شده من با 

معلوم نيست اداره كل چي؟ من چطور  .دارم
در  من. توانم چنين ادعايي داشته باشم مي

موقعيتي نيستم كه خانواده كسي را از ايران 
آقاي شريف محمدي باعث شده كه . بياورم

  . ها را بزنند اين دو نفر اين حرف
  ١٣:٣٧ايان چهارمين جلسه دادگاه ساعت پ
  
  

  پنجمين جلسه دادگاه
  ٢٠٠٣ سپتامبر ١٧هب روز چهارشن٩:٣٠ساعت 

  .دادگاه شروع به كار كرد
  

  شهادت محمود صبوري
 من محمود :الت گفتاوئشاهد در پاسخ س

. . در. . . ي  صبوري سي و سه ساله در رشته
د حدو. كارم خريد و فروش آهن در بازار بود .

پنج ماه پيش در كافه رستوران آدلون با آقاي 
چون آقاي شريف محمدي . صدري آشنا شدم

كارگر نداشت، يك دو بار از من خواست آن 
بله من با دوستم آقاي حيدري به . جا كار كنم

 كار ی پشت بار يك خانم ايران.اين كافه رفتيم
بله من با صدري . بله خانم پروين. كرد مي

.  به مسايل سياسي ايرانصحبت كردم، راجع
من احتياج به كمك داشتم مشكل مربوط به زن 

او گفت فتوكپي كاغذ شناسايي . ام بود و بچه
. خواهد كه پليس آلمان صادر كرده است را مي

بله من حدود يك سال و دو سه ماه است كه 
چون . ام در آلمان هستم، هنوز جواب نگرفته

شريف محمدي دوست برادرم بود كه در 
هامبورگ هتل داشت و اكنون ساكن آمريكا 

قاي صدري آنه . قاي شريف رفتمآاست پيش 
من با او سر صحبت .نيامد با من صحبت كند 

بله وقتي مساله دادن فتوكپي . را باز كردم
بله . مطرح شد آخرين باري بود كه او را ديدم

در همين روز بود كه يك خانمي بله خانم 
راي دستگيري پروين به صدري گفت پليس ب

شما آمده بود چون خانمي عليه شما شكايت 
بله خانم پروين همان روز به . كرده است

  .صدري گفت كه پليس به دنبالش است
دانم كدام  من نمي.ي كل   بله صدري گفت اداره

هاي اين  من از جريان. گفت ي كل را مي اداره
بله من گفتم . او گفت رابطه دارد. جا خبر ندارم

ام يك پسر و   بله درست است نوشته.فرزندم
بله حدود يك سال پيش . يك دختر دادم

همسرم اقدام كرد به آلمان بيايد اما بعداً 
ي  اما كمي قبل باالخره خانواده. منصرف شد

همسرم تصميم گرفت كه همسرم به آلمان 
ها گفته كه شما ممنوع  قاچاقچي به آن. بيايد

ي از كجا دانم قاچاقچ من نمي. الخروج هستيد
بله با .  همسرم ممنوع الخروج استهفهميد

. توانند از ايران خارج شوند پرداخت پول مي
 ميليون تومان براي پاك ٢٠قاچاقچي گفته 

 ١٥ها و  كردن اسم از ليست ممنوع الخروج
خواهد و پول بليط  ميليون تومان براي ويزا مي

  . بايد جدا پرداخت شود
بار به كافه آدلون بله پنج ماه پيش براي اولين 

برادرم خيلي هم دوست شريف محمدي . رفتم
برادر من هتل ساوي را در هامبورگ . نيست

اجاره كرده بود و صاحب اين هتل در برلن هم 
يك بار كه برادرم همراه با . يك هتل داشت

قاي آشريكش يك سفري به برلن كرده بود 
بله يك بار هم به صدري . شريف را ديده بود

در اين جا .  هوادار يك سازمان هستمگفتم كه
خواهم اسم اين سازمان را بياورم به دليل  نمي

بله من در . اند تماشاچيان كه اينجا نشسته
ايران عضو يك سازمان بودم اما در اين جا 

  .نه
من از پدرم شنيدم كه همسرم ممنوع الخروج 

آيد  يادم نمي. من نمي دانم چه موقع. شده است
خبر دادند، وقتي كه هوا خيلي چه موقع به من 

بله حتما بعد از دستگيري صدري . گرم بود
  .بوده است

  ١٤:٠٠يايان شهادت 
  شهادت خسرو حيدري
 ساله و ٤٤واالت گفت ئشاهد در پاسخ س

متقاضي پناهندگي است اما حاضر نشد شغل 
 ربعد از چند با. قبلي خود در ايران را ذكر كند

 به :دگاه گفتيس دائوال و جواب باالخره رئس
توانيد بگويد كارمند دولت ايران  طور كلي مي

  .شاهد پاسخ داد بله. ايد بوده
واالت گفت بله حدود سه ئشاهد در پاسخ س

 نيم پيش با دوستم به يك كافه رستوران  وماه
او به من گفته بود كه صاحب رستوران . رفتيم

قاي آدر آن جا . با برادرش دوست است
د و بستني براي ما شريف محمدي محبت كر

آقاي . صدري هم آنجا بود. سفارش داد
صدري به دوستم گفت چرا در هيچ سازماني 

 از آن سازمان  وفعال نيست، بايد فعال شود
او گفت . تواند قبول شود تاييديه بگيرد و مي

. ي شما بيايد اين جا توانم كمك كنم خانواده مي
من يك فتو كپي از . من با ايشان حرف نزدم

گرفتم را ي خودم و دوستم ايهاي شناس اغذك
و به او دادم و بعد قرار شد اگر الزم باشد در 

 اين اولين .ي ايشان برويم قرار بعدي به خانه
بله . ديدم باري بود كه من ايشان را مي

ي من در گذشته تحت نظر بودند ولي  خانواده
. به اين شكل نبود كه ممنوع الخروج باشند

خواستم پسرم را به  ش كه ميحدود پنج ماه پي

اين جا بياورم ممنوع الخروج نبود اما فكر 
ه كنم حدود دو ماه پيش ممنوع الخروج شد مي

وقتي براي خروج او با يك قاچاقچي . است
. نده اصحبت كردند فهميدند ممنوع الخروج شد

من از . من مستقيم با همسرم تماس ندارم
روج اقوامم باخبر شدم كه همسرم ممنوع الخ

اين قاچاقچي گفته كه قبال ممنوع الخروج . شده
نه هنوز قاچاقچي نگفته چه . نبوده است

 یهايي هست اما شايد با پاسپورت ديگر راه
نه هنوز از پول صحبت نكرده . اين كار را بكند

  .است
  ١٤:٣٠ايان شهادت ساعت پ

  شهادت احمد مجد امين
واالت گفت من به علت ئشاهد در پاسخ به س

 ٦٦توانم به راحتي صحبت كنم  ي نميبيمار
من با صدري . باشم  ميطراح گرافيکیساله و 

او . كرديم با هم بحث سياسي مي. تماس داشتم
. مامور تعقيب و مراقبت اپوزيسيون بود

هاي اطالعاتي ديگر  خواست با سازمان مي
... نظير سيا و سازمان امنيت داخلي آلمان و 

  . تماس بگيرد
 .وار برلن من مشكل پيدا كردمبعد از سقوط دي

ام به  راجع به اين موضع با پليس صحبت كرده
پليس سياسي و در دادگاه قول دادم بر خالف 

بعد پليس سياسي به . منافع آلمان اقدام نكنم
توانيد در سازمان يا حزب سياسي  من گفت مي
چون عالقمند بودم كار سياسي . شركت كنيد

ران ايران ي انجمن پژوهشگ  كنم در جلسه
 چند روز بعد صدري به من تلفن .شركت كردم

كرد و خواست بداند آن جا چه خبر بوده و چه 
براي من با توجه به . كساني حرف زدند

من به يزدي تلفن . سوابق صدري عجيب بود
كردم او گفت الزم نيست به من خبر بدهي 
چون صدري براي سلطنت طلبان مشكوك 

بهتر است به است اگر بخواهي حرفي بزني 
بعد از آن ماجراي من، . پليس سياسي بگويي

در مقابل دادگاه آلمان قول دادم در مسايل 
من بعد از انقالب . سياسي آلمان دخالت نكنم

به كنسولگري ايران در برلن رفتم و صدري را 
يك بار ديگر او .ديدم با هم سالم عليك كرديم

يك . را در همان جا ديدم اما او من را نديد
اطاق بود كه افراد عادي كه براي كاري به 

جا را ه  آن رفتند را به كنسولگري مي
 آن الي در باز بود من صدري را در. دادند نمي

يي كه در اختيارم  بله با اين نوشته. جا ديدم
كنم همان جلسه انجمن  ايد فكر مي گذاشته

   بوده است ٢٠٠١ نوامبر ٢٧پژوهشگران در 
  ١٥:٢٥ايان شهادت ساعت پ
  

يس ئواالت دادستان و رئسپس متهم به س
وي گفت صبوري در . دادگاه پاسخ داد

كرد و  ي كافه آدلون كار مي آشپزخانه
توانست بيايد در كافه بنشيند و با من  نمي

من از او هيچ چيز از جمله فتو كپي . حرف بزند
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ها  من هيچ صحبتي راجع به وضع آن. نگرفتم
قاي حيدري را براي اولين بار آنكردم و اين 
ها كار داده  چون شريف به آن. در اين جا ديدم

ها ديكته  ها را به آن دهد اين حرف و كار مي
ها هم به خاطر كار براي شريف اين  آن. كرده
در مورد مجد امين، من به . زنند ها را مي حرف

او تلفن نكردم بلكه او به من تلفن كرد و 
ن پژوهشگران را هم اطالعات در مورد انجم

  .خواستم براي خودم مي
ي آلماني اهداف و  در پايان دادستان ترجمه

 ٢٧ي جلسه انجمن پژوهشگران در  برنامه
اين .  را در اختيار دادگاه قرار داد٢٠٠١نوامبر 

  . متن در دادگاه خوانده شد
  ١٥:٤٥پايان پنجمين جلسه دادگاه ساعت 

  ششمين جلسه دادگاه
 ٢٠٠٣سپتامبر٢٢وشنبه  روزد١٣:٠٠ساعت 

  .دادگاه شروع به كار كرد
  شهادت محمد شمس

يس دادگاه به شاهد گفت موضوع شهادت ئر
شما انجمن پژوهشگران ايران و بخصوص 

 اين انجمن در برلن ٢٠٠١سمينار سال 
 :واالت گفتئشاهد در پاسخ به س. باشد مي

انجمن . مهندس و مترجم رسمي هستم
 سياسي، فرهنگي پژوهشگران ايران به مسايل

پردازد و جلسات متعددي  و اجتماعي ايران مي
چون كساني .  سال گذشته داشته است١٠در 

 اقتصادي ايران –كه در مسايل اجتماعي 
كنند عضو آن هستند انجمن  تحقيق مي

توانم بگويم  نمي. پژوهشگران ناميده شده است
اين انجمن از آغاز سياسي بوده اما اين انجمن 

ي نشريات چاپ ايران بوده  د حملههميشه مور
مثال يك سري برنامه تلويزيوني به نام . است

با استفاده . شد هويت در ايران تهيه و پخش مي
ها چند جلد كتاب هم در  از مطالب اين برنامه

در اين سري . ايران به همين نام منتشر شد
ها چندين بار به اين انجمن حمله شده و  برنامه

 را به نام ذكر كرده و بعضي از اعضاي آن
 ٦ها را جاسوس سيا و موساد و ام اي  آن

 يك سمينار در ٢٠٠١ما در نوامبر . خواندند
در . هاي جهان در برلن داشتيم ي فرهنگ خانه

اين سمينار طيف وسيعي از اپوزيسيون از 
ها در كنار هم به سخنراني  سلطت طلبان تا چپ

به بله جلسات . و بيان نظرات خود پرداختند
آرامي برگزار شد اما بيرون سالن درگيري 

 فيلمبرداري يك نفر از یعلت درگير. پيش آمد
قبل از سيمنار يك نفر كه . جريان سمينار بود

خود را خبرنگار تلويزيون ايران معرفي 
كرد به ما تلفن كرد و خواست از مراسم  مي

قرار شد نيم . گزارش تلويزيوني تهيه كند
او آمد و يك نفر را . بيايندساعت قبل از برنامه 

شخصي كه در  (اهللا وردي نيكجهكه خود را 
) دادگاه ميكونوس معروف به شاهد ب بود

اين شخص در سالن  . معرفي كرد همراه آورد
قرار شد كه از برنامه . كرد فيلمبرداري مي

فيلمبرداري كند اما دوربين رو به سخنرانان 
داري باشد و از حاضران و تماشاچيان فيلمبر

من به چند نفر از دوستان هم گفتم . نشود
مواظب باشند كه دوربين را رو به حاضران 

در تنفس بيرون سالن . در جلسه نگيرد
سخنراني چند نفر با او درگير شدند، فيلم را از 
  . او گرفتند و ما مانع ادامه فيلمبرداري او شديم

  ١٣:٢٠پايان شهادت 
تان پرسيد يس دادگاه از وكيل متهم و دادسئر

آيا موافقند از شهادت افراد ديگر صرفنظر 
آنگاه براي .  هر دو طرف موافقت كردند.كنند

 كيفرخواست و نمشاوره در مورد خواند
  . آخرين دفاع متهم تنفس اعالم شد

   يافتت دادگاه رسمي١٤:٠٧ساعت 
  

  كيفرخواست دادستاني 
كيفرخواست دادستاني در سه قسمت تنظيم 

  . شده بود
 يوست در اولين قسمت كيفرخواست گفت برنو

اين سومين دادرسي عليه واواك ايران در برلن 
 ،دادرسي معروف به دادگاه ميكونوس. است

. دادرسي عليه حميد خرسند و دادرسي حاضر
در هر سه مورد اتهام تعقيب و جاسوسي 

ها بوده  افراد اپوزيسيون ايران براي ترور آن
دومين بار عليه اولين بار عليه كردها، . است

در . مجاهدين و اين بار عليه سلطنت طلبان
 حكم دادگاه ميكونوس اعالم شد ۱۹۹۷آوريل 

ي ديپلماتيك كشورهاي  و منجر به قطع رابطه
هاي اين  اروپايي با ايران و خروج ديپلمات

اما دولت ايران علي رغم . كشورها از ايران شد
هاي اطالعاتي خود عليه  اين امر به فعالبت

ايران . اپوزيسيون در خارج از ايران ادامه داد
اين بار ما . با پيگيري به اين كار مشغول است

او به عنوان .  روبرو هستيمصدريبا نمونه 
جاسوس شاهنشاهي عليه دانشجويان فعاليت 

كرد و بعد از انقالب بنا به اقرار خودش از  مي
 براي واواك فعال بوده است و در ۱۹۹۱سال 

وم شد اين كار تا هنگام دستگيريش دادگاه معل
او در اين .  ادامه داشته است۲۰۰۳در ژوئيه 

مدت سعي كرده همكاران سابق خود را براي 
فعاليت در واواك عضو گيري كند تا تعقيب و 

او . جاسوسي از اپوزيسيون همچنان ادامه يابد
اش به عنوان جاسوس  با توجه به سابقه

ن اطالعات دانست اي شاهنشاهي به خوبي مي
چگونه مورد بهره برداري مقامات ايران قرار 

نوع بهره برداري از اين اطالعات را . گيرد مي
يك بار فالحيان وزير وقت واواك چنين اعالم 

در . ايم ما به عمليات خود ادامه داده“ :كرد
كنيم و در  ها را تعقيب مي حال حاضر آن

ها را به طور مداوم تحت  خارج از كشور آن
ها نفوذ   مركزي آن ما در ارگان.  داريمنظر
. ها مطلع هستيم هاي آن ايم و از فعاليت كرده

هاي  ي فعاليت توانيم همه خدا را شكر كه مي
  .“ها ار تحت تظر داشته باشيم آن

ي دادستاني به شرح زندگي  دومين نماينده
هاي او در ساواك و واواك  صدري و فعاليت

و را بنا بر هاي ا جزئيات فعاليت. پرداخت
هاي خود او و آن چه شاهدان در  گزارش

 در تمامي :دادگاه گفته بودند ذكر كرد و گفت
هايي كه به ايران فرستاده مساله  گزارش

نماينده دادستاني . مركزي پول بوده است
هاي شاهدان در دادگاه را ارزيابي  سپس گفته

كرد و نتيجه گرفت كه صدري تا هنگام 
  .مشغول بوده استدستگيري به جاسوسي 

سپس برنو يوست سومين قسمت كيفر 
او گفت جرم صدري منطبق . خواست را خواند

اين .  قوانين جزايي آلمان است٩٩بر ماده 
براي سازمان ) ١كسي كه  “:گويد قانون مي

اطالعاتي يك نيروي خارجي با دادن يا انتقال 
حقايق، اشيا يا اطالعات فعاليتي عليه آلمان 

در مقابل سازمان ) ٢ دهد يا فدرال انجام
اش  اطالعات يك نيروي خارجي يا افراد واسطه

 ٥آمادگي خود را اعالم كند، به مجازات تا 
. “...شود  سال زندان يا جريمه نقدي محكوم مي

نماينده دادستاني اوضاعي كه قانون در آن 
وضع شده بود، تغيير شرايط در آلمان و 

ها پديد  التغييراتي كه در شمول قانون طي س
 كساني كه به داليل :آمده پرداخت و گفت

اند  سياسي، فرهنگي يا قومي به آلمان آمده
همان قدر تحت حمايت قوانين آلمان هستند كه 

خلبان  (محمدينمونه . شهروندان آلماني
و ) رفسنجاني كه در هامبورگ ترور شد

 تيدهند كه با اين فعال  نشان ميميكونوس
اد ساكن آلمان و از هاي جاسوسي جان افر 

توان به  مي. افتد اين رو امنيت آلمان به خطر مي
نمونه حزب اهللا كه رهبريش در دست ايران 

حزب اهللا در آلمان بايد مورد . است توجه كرد
 چنان كه به طور قانوني هم مراقبت دايم باشد
اين به خاطر امنيت آلمان . تحت مراقب هست

 مهم هاي سلطنت طلبان از سازمان. است
اپوزيسيون ايران در آلمان و اروپا هستند و 

يس سازمان ئدانيم دكتر گنجي ر مثال مي
درفش كاوياني در معرض خطر ترور قرار 

  .داشت
هايي كه  در مورد مقدار جرم هر چند گزارش

صدري به ايران فرستاده به ظاهر پيش پا 
افتاده به نظر برسند اما واواك بر اساس همين 

هاي تروريستي خودرا سازمان  جزئيات فعاليت
تا كنون حداقل يك مورد نشان داده . دهد مي

بار گتواند نتايج مر است كه اين كارها مي
  .داشته باشد

 ٢٠٠٣دهند كه صدري تا سال  حقايق نشان مي
كرده است و  براي پول براي واواك كار مي

هاي مربوط به تحت فشار قرار داشتن  داستان
ازدن مجرم به جاي خانواده اش تنها براي ج

اما اين كه صدري توانسته از . قرباني است
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 كه جاسوس بودنش براي سلطنت ١٩٩٨سال 
ها  نآطلبان روشن شده به كار خود در ميان 

  . است انانگاري آن ادامه دهد نشان سهل
 قوانين جزايي تقاضاي ٩٩بنا بر بند يك ماده 

  .  ماه زندان براي او داريم٤ سال و ٢
  ١٥:٠٥ يايان ساعت

  
  

  هفتمين جلسه دادگاه
 ٢٠٠٣سپتامبر٢٣ روز سه شنبه ١٣:٠٠ساعت 

  .دادگاه شروع به كار كرد
يس دادگاه گفت براي مدت ئدر ابتداي جلسه ر

كوتاهي دو باره وارد پروسه دادرسي 
 تا كنون :شويم و رو به متهم و وكليش گفت مي

بنا بر ادعانامه دادستاني اتهام جاسوسي 
 بوده است اما با ١٩٩٨ي تا مربوط به سالها

توجه به مدارك جديد و كيفرخواست دادستاني 
كه در جلسه روز گذشته خوانده شد، اين زمان 

.  در نظر گرفته شود٢٠٠٣تواند تا سال  مي
سپس دادرسي خاتمه يافت و وكيل متهم به 

  .آخرين دفاع پرداخت
  

  آخرين دفاع وكيل متهم
 اول آيا وال مهم جواب دهمئمن بايد به دو س

متهم آزادانه تصميم به جاسوسي گرفته و 
 ١٩٩٨دوم آيا فعاليت جاسوسي او بعد از 

وال اول هيچ ئدر مورد س. ادامه داشته است
مدركي كه نشان دهد متهم شخصا تصميم به 

ل ئمسا. جاسوسي گرفته مطرح نشده است
مالي نيز در سطح نازلي بوده و موضوع خانه 

گيريم   نتيجه ميهم بسيار مبهم است پس من
اش مجبور به  كه متهم بر اثر فشار بر خانواده

  . جاسوسي شده است
دادستاني نتوانست هيچ ، وال دوم ئدر مورد س

دو شاهد مهم دادستاني . ئه كنداشاهد جدي ار
.  بودندقاي شريف محمديآ و خانم آلپانيان

 تواند مربوط به هاي خانم آلپانيان مي صحبت
 و آقاي شريف ١٩٩٩ باشد نه ١٩٩٨سال 

محمدي يك شاهد دروغگو بود و براي تسويه 
به نظر من . حساب با متهم به هر دري زد

مشكالت مالي كه او و متهم دارند عامل اصلي 
به نظر من . اين تسويه حساب بوده است

در مورد . شهادت او فاقد كمترين ارزش است
يف دو شاهدي هم كه او معرفي كرد، شر

محمدي آن ها را اجير كرده تا به زيان موكل 
بايد اشاره كنم خانم آلپانيان . من صحبت كنند

 از متهم شكايت كرد، خانه او ٢٠٠٣در فوريه 
را هم پليس بازرسي كرده بود، يعني متهم از 
اين زمان از موضوع مطلع است پس بسيار 
ابلهانه است اگر فكر كنيم متهم چند ما بعد در 

 با دو متقاضي پناهندگي كار ٢٠٠٣ژوئيه 
با توجه به اين نكات . كرده است جاسوسي مي

و اين كه متهم خود اقرار كرده و پشميان هم 

 ماه زندان تعليقي ١٨هست من تقاضاي 
  .كنم مي

  
  آخرين دفاع ايرج صدري

سپس متهم برخاست و گفت من از كار خود 
همكاران خود و   از دوستان  وپشيمانم

ها معذرت  ي آن شم و از همهك خجالت مي
 جاسوسي ١٩٩٨من تا سال . خواهم  مي
كردم و از اين كارم بسيار خجالت زده  مي

  .هستم، مرا ببخشيد
  

   سپتامبر٢٩جلسه بعد و روز اعالم حكم 
  

  
  ۲۰۰۳ سپتامبر ۲۹هشتمين  جلسه دادگاه 

 ٢٠٠٣ســپتامبر٢٩ روزدوشــنبه ١٣:٠٠ســاعت 
  . دادگاه شروع به كار كرد

بروت  رسميت يافتن دادگاه قاضي وايسپس از 
: رييس دادگاه عالي بـرلن حكـم را اعـالم كـرد           

متهم به جرم جاسوسي در اپوزيسـيون ايـران         
به نفع دولت جمهوري اسـالمي بـه دو سـال و            

ايـن مـدت   . شـود  شش ماه زنـدان محكـوم مـي      
  . زندان قابل خريد نيست

در حكم به طور مفصل به يك يك موارد اتهـام           
ت و دفاعيه مـتهم و وكلـيش اشـاره          كيفرخواس

هايي كه صدري به ايران فرستاده        گزارش. شد
ــي آن ــو كپ ــاه اســت،   و فت ــار دادگ ــا در اختي ه

هاي متعدد او با حسن مـرادي مسـئول           مالقات
ــورد   ــرلن م ــران در ب واواك در كنســولگري اي

هـاي    در ارزيـابي فعاليـت    . ارزيابي قرار گرفـت   
رده جاسوسي صدري دستمزدي كه دريافت كـ    

صـدري بـرخالف    . بود  اهميتـي ويـژه داشـت       
ادعايش براي فعاليت جاسوسي خود دسـتمزد       

كــرده و مقــدار مبــالغ دريــافتي از  دريافــت مــي
هاي او مطـرح   نكاتي است كه در تمامي گزارش 

هـاي جاسوسـي      در مـورد فعاليـت    . بوده است 
 تا هنگام دسـتگيري     ۱۹۹۸صدري پس از سال     
ي او در ايـن    هـا   ي تمـاس    با توجه بـه مجموعـه     

مدت، هيات قضات به اين نتيجه رسـيده اسـت          
كه تا هنگام دستگيري فعال بود و تمـاس هـاي          
ــن     ــته، اي ــيون داش ــراد اپوزيس ــا اف ــددي ب متع

ها در محموع در خدمت كـار جاسوسـي           تماس
  . او بوده است

سپس طي يك بحث حقوقي طوالني ايـن نتيجـه          
اعالم شد كه فعاليت جاسوسي صدري قبـل از         

ــاني كــه مســئول ســاواك   (۱۹۷۹ســال  در زم
ــب و    ــراي تعقي ــرلن ب ــران در ب ــولگري اي كنس

) مراقبت از دانشجويان اپوزيسيون ايـران بـود       
شود، اما فعاليت جاسوسـي       جرم محسوب نمي  

 تا هنگام دستگيري    ۱۹۹۱ي او از      شناخته شده 
مشمول قانون فعاليت مخفي به نفع يك نيـروي         

زايي آلمان   قوانين ج  ۹۹خارجي منطبق با ماده     
اســت و چــون مجــازات مــالي عمــال مجــازات  
نخواهد بـود چـون ايـن مبلـغ بـه هـر صـورت             
پرداخت خواهد شد، مجازات دو سـال و شـش          

  . شود ماه براي او در نظر گرفته مي
متهم مي تواند طي يـك هفتـه تقاضـاي تجديـد            
نظر كند و يك مـاه بعـد از اعـالم كتبـي حكـم،               

تـا  . لل سـازد  تقاضاي خود را به كمك وكيل مد      
هنگام قطعي شدن حكم وي بايـد هـر هفتـه دو            

مـتهم دو   . بار خود را بـه پلـيس معرفـي نمايـد          
توانـد در زنـدان       سال و نيم محكوميتش را مـي      

براساس ايـن حکـم زنـدانی مـی توانـد       (  آزاد
مدتی از شبانه روز را در زندان و زمـان بـاقی     

 .  بگذراند. )مانده را در بيرون از زندان بماند
  

  کنگره اکثريت و موضع ما
 

 سپتامبر برگزار شده 27 تا 24 اکثریت در کنگره فوق العاده خود که در تاریخ –سازمان فداییان خلق ایران 
برای استقرار یک جمهوری « حت عنوان است ، در پی یک دوره تالش های نظری و تجربه عملی ، سندی را ت

به تصویب رسانده است که در آن ، نرمش ها ، » دموکراتیک ، سکوالر و فدرال به جای جمهوری اسالمی 
ناروشنایی ها و عدم صراحتی که در اسناد پیشینش در قبال جمهوری اسالمی وجود داشت  را  به سود سیاست 

ن اکثریت با این اقدام ، گام موثری در جهت نزدیکی و همگرایی سازما. نفی کلیت رژیم برطرف نموده است
با نیروهایی برداشته است که می کوشند مبارزه مردم برای استقرار رژیمی  دموکراتیک در ایران را از طریق 

  .برداشتن مانع اصلی آن یعنی  جمهوری اسالمی  ، تقویت کنند
ر آخرین نشست خود ، سند سیاسی مصوبه کنگره فوق العاده  کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران د

سازمان اکثریت را بررسی کرده و آن را در چارچوب سیاست های ائتالفی خود دانست و ضمن خشنودی از 
تصمیمات سیاسی این کنگره ، اعالم آمادگی نمود که به سهم خود در جهت همکاری با این نیرو گام بردارد و 

 که سیاست گفتگو و تبادل نظر و همفکری برای هماهنگ کردن گام ها و اشتراک در همچنین تاکید کرد
  .دیدگاه ها را از این پس پی خواهد گرفت

امیدواریم مبارزه متحدانه نیروهای ترقی خواه بتواند در به زیر کشاندن رژیمی که از اعماق قرون سر برآورده و 
  .رد ، موثر افتدوجود و حضور و برجاییش را از پراکندگی ما دا
  هیات اجراییه سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

  2003 اکتبر 23 – 1382اول آبان ماه 
  



1382مهر اتحاد كار   ۱۱۳ 
 

    صفحه  
 
7

 ،صحنه انتخابات هفتمين دور مجلس 
 مهر پايان بزنند" مشروعيت نظام" مناسب ترين فرصت برای ميليونها ايراني ست تا بر

 
  رضا اکرمی  

  
حدود پنج ماه به انتخابات هفتمين دور  

اگر . مجلس شورای اسالمی باقی مانده است
چه، سوت آغاز مبارزات انتخاباتی از جانب 

مهور اسالمی زده شد محمد خاتمی ،رئيس ج
اما آنچنان که انتظار می رفت کارزارچندانی 

" جبهه اصالحات "از سوی هواداران وی در 
شايد عمده ترين دليل اين انفعال . براه نيافتاد

را به توان بی چشم اندازی آنها، نسبت به 
امکان تغيير روحيه مردم و جلب مشارکت 

می، آنها در مقايسه با انتخابات شوراهای اسال
از . ارائه بيالنی ملموس و قابل قبول دانست 

همين رو رهبران اصلی اين جناح، همچون 
آقايان بهزاد نبوی و محمد رضا خاتمی ، طی 
مصاحبه هائی تالش کردند تا شرکای 

يب را متوجه عواقب قحکومتی، در جناح ر
 ملت نموده و شرايط خودرا - شکاف حاکميت 

. م نمايند جهت پر کردن چنين شکافی اعال
آقای بهزاد نبوی نايب رئيس اول مجلس در 

مرداد در رسانه ۲۵مصاحبه ای که به تاريخ 
يکی "ها منتشر شده است به درستی مي گويد 
اين ، از داليلی که مردم پای صندوق نمی آيند

است که آنها اطمينان ندارند که آمدن شان 
احساس می کنند اگرمجلسی . حاصلی دارد

ذارند خواسته های اساسی تشکيل شود ونگ
آنها را تامين کند، رای شان بی خاصيت 

ودر هفته گذشته محمد رضا خاتمی ".است
نايب رئيس ديگر مجلس که حزب وی به 
برکت شرايطی استثنا ئی، پيروز اصلی 
انتخابات ششمين دوره مجلس گرديد، در 

" جبهه مشارکت"جمع جوانان منتسب به 
لس دراين سخنی دارد بدين مضمون که مج

دوره به وظا يف اش عمل کرده است اگر 
مشکلی وجود دارد از عدم قدرت آن می با 
شد که هشتاد در صد اختيارات در دست 

  . ست  انهادهای انتصابي
اگر آقای نبوی ،گرم کردن تنور انتخابات، 

را در " فرصت کم وزمان کوتاه"دراين
در "گروتحقق اين استراتژی ايی می داند که 

صت باقی مانده، حرکت اصالحی با اين فر
تمام قدرت پيش برود تا مردم احساس کنند 
رای شان قادربه انجام تحوالت و يا حد اقل 

برای ." مقاومت قدرتمندانه در جامعه است
آقای محمد رضا خاتمی که زمان بازهم کوتاه 

تنها اين مي ". خرما بر نخيل " تر شده است و
م دارد که ماند که کشف شهود نموده و اعال

برای چنين . مشکل ساختاری عمل می کند
مشکل ساختاری ، چه بايد کرد ؟آيا شما خود 
بخشی از همين مشکل يا به عبارت واقعی تر 
معضل نيستيد؟وسئوالتی ديگر از اين دست 
بارها طرح شده اند و همانطور که مي دانيم 
کمترين پاسخ قانع کننده ای از جانب مسئوالن 

به مردم "جبهه دوم خرداد  "دولتی و حزبی
وکمترين انتظاری نيز نبايد .داده نشده است

داشت که تا جائي که به اراده سياسی چنين 
مربوط می " رهبران اصالحاتی "و " نخبه گان "

  . شود معجزه ای رخ دهد
با توجه به عملکرد شش سال گذشته اين جناح 

و با توجه به اينکه مشغله اصلی . از حکومت
اين جناح حتی بيش از جناح ديگر رهبران 

می " مشروعيت نظام "شريک در قدرت، حفظ 
چون به عواقب رسميت يافتن عدم -.باشد

 می توان پيش -مشروعيت موجود واقف ترند 
بينی کرد که آنها طی چند ماه باقيمانده نه 
آماده مقابله وچنگ و دند ان نشان دادن جدی 

 کنار به انحصار طلبان می باشند ونه آماده
علی : "کشيدن و واگذار کردن صحنه ، که 

  ". بماند وحوض اش
 آنها تالش خواهند کرد به هر ،بنا بر اين

با . ترتيب شده در صحنه انتخابات باقی بمانند
چانه زنی از دامنه حذف کاندياهای خودی 

اگر امکان پذير گردد برای دمکراتيک . بکاهند
ی تر نشان دادن چهره رژيم از حضورعناصر

از اصالح طلبان پيرامون حکومت، پشتيبانی 
نمايند وحد اکثر اين گفته محمد خاتمی در 

 ۲مصاحبه مطبوعاتی به تاريخ پنج شنبه 
مرداد در جمع خبرنگاران را راهنمای عمل 

درمسئله انتخابات "خود سازند که گفته است ،
بايد حداکثر حقوق ملت برای انتخاب کردن و 

 اصل اعتماد بر ملت .انتخاب شدن رعايت شود
وجود داشته باشدو شورای محترم نگهبان 
نيز که حق نظارت دارد، بايد مستنداتش مدون 
ومشخص باشد که از کدام نهاد و تشکيالت 

شبيه " شورای محترم" حال اگر اين." می آيد
موارد مشابه چنين نکرد و در عوض، سئوال 
کننده، به جرم تشويش اذهان عمومی و 

ام رهبری و منصوبات وی به توهين به مق
پای ميز محاکمه کشيده شد ، البد برای رئيس 

 ای حاصل  وظيفه۹۰اصل جمهور و کمسيون 
می شود تا برای وی مالقات يا مرخصی ايی 

  . از زندان دست و پا نمايد
اصالح طلبان حکومتی البته برای پيش برد اين 
سياست کار زار تبليغاتی خاص خود را نيز 

ا در دوره پيش رو، بدون اينکه به آنه. دارند
کنه مشکالت و عوامل موجود در بن بست 

 ،سعی خواهند کرد ،ازنددسياسی کنونی بپر
خود را در کانون فشارهای جناح اصالح طلب 

تنفس محدود کنونی در : تا اوال . بنمايانند
برخی از عرصه های مدنی و اجتماعی را 

لو و-ناشی از حضور فعلی خود در ارگانهای 
جای : ثانيأ  حکومت وانمود نمايند و- بی قدرت

خالی اپوزيسيون در صحنه انتخابات را از آن 
  . خود سازند

اما به نظر می رسد اين حنا در ميان مردم 
مردم چنانکه در . ديگر رنگ باخته باشد 

انتخابات شوراها نشان دادند نه عقد اخوت با 
 تمامی آيا. افراد، بلکه با اعمال آنها می بندند

نيروهای اپوزيسيون رژيم هم همين امر را 
منشأ تصميم خود در اتخاذ سياست در قبال 
انتخابات پيش روقرار خواهند داد ؟ 
موضوعيست که بايد تحقق آنرا آرزو کرد ،اما 

  . جواب آن از هم اکنون روشن نيست
   

واما صاحبين اصلی قدرت در جمهوری 
  اند؟ اصلی چه راه کاری را در پيش گرفته 

اينان همانطور که می دانيم ديرتر به صحنه 
کارزار وارد شدند ، ولی چنانکه اقدامات چند 
روز گذشته نشان می دهد ، قرار است پر 

  . قدرت بتازند
که تا چند ماه پيش تصورشان  انحصارطلبان

اين بود که با رای ده تا پانزده در صدی هم 
ران و اگر در ته. اداره کرد  امی توان کشور ر
درصد، شورای شهر را در ۱۵توانستيم با آراء

با يک دست کردن اختيار گيريم چرا نتوانيم 
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همه اندام های رژيم، به جای تن دادن به 
بحثهای ناشی از تهاجم فرهنگی دشمن، 

تامين "پيرامون دمکراسی و کذا و کذا به 
اال کم کردن شکاف آنها آو م" معيشت مردم 

نظر می رسد که با با حکومت بپردازيم ، به 
هماهنگ تر شدن سياست کشورهای اروپا و 
آمريکا وحتی ژاپن و استراليا و روسيه در 
قبال رژيم از سوئی واحتمال توافق کم هزينه 
با جناح ديگر حکومت بويژه ايجاد شکاف در 

از سوی " مجمع روحانيون مبارز"آنها و جذب 
ديگر ، عدم حضور مردم در انتخابات در 

ونی را مخاطره آميز يافته اند ودر شرايط کن
صدند تا عقب ماندگی ماه های گذشته را 

  . جبران نمايند
اين جناح که منبع اصلی قدرتش سال هاست 
به ارگانهای انتصابی حکومت منتقل شده است 

مردم در پای " پر نشاط "،ترجيح داد تا دعوت 
صندوقهای رای را به اجالس مالهای گرد 

رگان بسپارد،و پس از آن آمده در مجلس خب
نوبت به رهبر منصوب آن ها ميرسد که در 
جمع همين خبرگان اظهار اميدواری می کند 
که روز اول اسفند به نمايش پشتيبانی مردم 

  . از حکومت اسالمی تبديل شود
  

اما اينان نيز اهرم تبليغی خاص خود را دارند 
و سالها از آن نان خورده اند، شورای نگهبان 

الشی بيهود ه در صدد بود تا تاريخ در ت
انتخابات را به روزهای سوگواری محرم 
منتقل کند تا شايد مردم را از مسجد وتکايا به 

و . پای صندوقهای رای بکشاند که موفق نشد
فعال حساسيت اوضاع در پشت مرزها و 
امکان دخالت خارجی در کشور را بر جسته 

نکه گو اي. می کند تا شايد فرجی حاصل شود
 از کار افتاده انداين حربه ها نيز مدت هاست 

  . و بعضا به نتايج عکس منجر می شوند
در چنين اوضا عی هرگاه اتفاق غير قابل پيش 
بينی رخ ننمايد، چيزی که از ما ايرانيان بعيد 

محتمل ترين واکنش مردم در قبال . نيست
مجلس تحريم گسترده  ه انتخابات هفتمين دور

 احتمالی که می بايست در .آن خواهد بود
  . جهت تحقق آن با تمام توان کوشيد

ست انفعالی، در  اتحريم که در شکل اقدامي
اوضاع کنونی کشور ،هرگاه به تاکتيک تمامی 
نيروهای اپوزيسيون و اکثريت عظيم مردم 
تبديل شود می تواند به بخش اول اهداف 

" يا " رفراندم ساختار شکن" تمامی آنها که از
سخن می گويند "ری اسالمی آری يا نهجمهو

بر کسی پوشيده نيست که .جامه عمل پوشد 
جمهوری اسالمی همواره از پيچيدگی خاصی 

در اين رژيم نه .بر خوردار بوده است 
محصول انتخاب مردم ،که رياست جمهوری 
باشد ويا مجلس ،بلکه اين نتيجه انتخابات يا به 
عبارت ديگر نحوه حضور مردم در پای 

ندوقهای رای بوده است که نقش تعيين ص
بيهوده نيست که هنوز هم .کننده يافته است 

آيت اله خامنه ای از مردم می خواهد تا به 
. جهانيان ثابت کنند که همچنان در صحنه اند

" برائتی" درست در همين جاست که بايد چنين
را از رژيم استبدادی حاکم به جهان نشان داد 

مشرو عيت " نبه به و در تحريمی همه جا.
و البته اين امر . مورد ادعای رژيم پايان داد"

با نرفتن يکپارچه پای صندوقهای رای حاصل 
می شود و نه پشتيبانی از اين کانديدا به 

حضور پرقدرت و "منظور رد ديگری و يا 
دادن رای به کسانی که از طرف شورای 

چنانکه در بعضی از " نگهبان رد مشوند
  . ه استرهنمودها آمد

برای موفقيت اين تاکتيک بايد از هر امری که 
باعث کشاندن مردم به پای صندقهای رای، 
صرفا جهت بيان اعتراض و نه انتخابی آزاد 

به نظر ميرسد دوره . شود جدا جلوگيری کرد
علم کردن مکال در مقابل معمم، زن در مقابل 

جانبداری از اين يا . مرد ،سنی در مقابل شيعه
تقسيمات کشوری که در بسياری آن طرح 

بايد به پايان  ، موارد کاربرد معينی داشته اند
  . رسيده باشد

 
 ، هم خود سلب مشروعيت تمام و کمال

مردمی که در اين مبارزه شرکت کرده اند را 
در مقابل وظايف جديدی قرار می دهد ، و هم 
نهادهای بين المللی را متوجه مسئوليتهای 

ی از حق حاکميت مردم خود در جهت پشتيبان
  . می نمايد

تا جائيکه به اپوزيسيون خارج از کشور مر 
بوط می شود به نظر می رسد دستيابی به 
توافقی در اين زمينه بيش از هر زمان ميسر 

صدای واحد و تبليغات واحد حتی قبل . است 
از توافق در پشت ميز مذاکره ويا بر روی 

ر کار کاغذ می تواند از هم اکنون در دستو
چهره های سر شناس . احزاب ،سازمانها 

  . اپوزيسيون قرار گيرد
 

 
 
 
 

   برای جمهوری اسالمی االجل ضرب
 2  صفحه از بقیه

اینان ظاهراً به تحویل سوخت از سوی روسیه 
اطمینان ندارند و یا اینکه اساساً آن را ناکافی 

دانند و بنابراین بر تولید اورانیوم غنی شده در  می
این ماده، چنان که معلوم . کنند کید میداخل تأ
تواند نهایتاً برای مقاصد نظامی نیز مورد  است، می

  .استفاده قرار گیرد
االجل برای جمهوری اسالمی، بهانـه        اما تعیین ضرب  

ای  و فرصــت مناســبی را بــرای دار و دســته خامنــه 
فراهم کرده تا بیش از پیش در برابر آمریکـا شـاخ و             

ــه اصــطالح ضــد  شــانه کشــیده و ضــمناً ــارزه ب  مب
شــان  اســتکباری خــود را بــه رخ رقیبــان حکــومتی

هـای نمـاز جمعـه، تحـت           جنتی، در خطبـه    .بکشند
هـا    عنوان این که با امضای پروتکل الحاقی، خـارجی        

آیند همه جای ما را و حتی جاهایی را که ربطی             می
گردنـد، نـه فقـط مخالفـت          به برنامه اتمی ندارد، می    

آن پروتکل اعالم کرد بلکـه اساسـاً        خود را با امضای     
شـده  ” پیمان منع گسترش  “خواستار خروج ایران از     

و کره شـمالی را بـه عنـوان الگـویی در ایـن زمینـه               
عناصــر ریــز ودرشــت ایــن جنــاح، از . توصــیه کــرد

میرسلیم گرفته تا فالحیان، پشـت تریبـون آمـده و           
گفتنــد کــه ایــران نبایــد زیــر بــار خواســت آژانــس 

پــذیرش ” کیهــان“گرداننــدگان . بــرودالمللــی  بــین
قلمـداد کـرده و      ” سـند ننگـین   “پروتکل الحـاقی را     

حتی خواهان قطع رابطـه ایـران بـا کانـادا، ژاپـن و              
رفسنجانی، در سخنان خود در نمـاز       . استرالیا شدند 

 شهریور، ضمن حمله شـدید بـه   21جمعه تهران در  
فشارهای خارجی در این زمینه، پیوستن به پروتکل        

ور را به قراردادی تحمیلـی تشـبیه کـرد کـه در             مزک
رژیـم  ” رهبـر “. هم سابقه نداشـته اسـت     ” عهد بوق “

المللی بر سر این مسـئله        هم، سروصدا و جنجال بین    
را، طبق معمول، ناشی از تـرس قـدرتهای بـزرگ از            

، و همکـاری    ”الگـوی جهـانی   “تبدیل شدن ایران به     
دشـمنی   “آمریکا و اروپا در این مورد را هم به خاطر         

رواج بیشـتر ایـن گونـه    . بـه حسـاب آورد    ” با اسـالم  
هـا از جانـب سـردمداران         ها و ماجراجویی    رجزخوانی

ارتبـاط بـه موقعیـت        رژیم، در این مقطع، البتـه بـی       
کنونی آمریکا در منطقه و گیرافتـادن لشـگریان آن          

لکـن همـان طـور      . در مخمصه و مهلکه عراق نیست     
وشـنی نشـان داده،     که تجارب دو دهه گذشته نیز بر      

ها همواره    ها و مناقشه طلبی     این قبیل تشنج آفرینی   
به زیان مردم و برخالف مصـالح جامعـه مـا بـوده و              

  .هست
در همین حال، به دنبال واکنشهای متناقض و جر و          
بحث فراوان، سرانجام جمهوری اسالمی پذیرفت که       

المللی از تأسیسات اتمی      بازرسی مأموران آژانس بین   
سفر هیأت بازرسان قرار بود     . ز سرگرفته شود  کشور ا 

اما این مسافرت،   . آغاز شود )  سپتامبر 28( مهر   6در  
بنا به درخواست ایران، یک هفته به تأخیر افتاد و در 
این فاصله، مقامـات دولتـی اعـالم کردنـد کـه ایـن              

” کـاالی الکتریـک   “بازرسی شامل تأسیسات شرکت     
ئوالن ایرانـی،   طبق اظهار مسـ   . در تهران نخواهد بود   

شـنبه    هـا از روز پـنج       قرار است ایـن دور از بازرسـی       
  .آینده، ده مهر، شروع شود
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  موقعيت جنبش کارگری در ايران
شيوه ها و سطح مبارزات

  مصاحبه  با رفیق جالل مجیدی
عضو شورای مرکزی اتحادیه سراسری شوراهای 
سازمان صنایع و گسترش ایران در سال های انقالب 

« ، فعال جنبش کارگری ایران و از اعضای 
 »بنیادکار

  کمیسیون کارگری سازمان
  

 ، مصاحبه را با اولین با سپاس از پذیرش دعوت ما
  . سئوال شروع می کنیم

به نظر شما در حال حاضر جنبش کارگری ایران در 
  چه موقعیتی قراردارد؟

برای پاسخ به این سئوال الزم است مقدمتا ارزیابی 
کوتاهی از گذشته نه چندان دور جنبش کارگری 

 ، 60 تا 57در مقطع سال های . داشته باشیم
بود بخش قابل مالحظه ای جنبش کارگری توانسته 

این . از رهبران و پیشروان کارگری را پرورش دهد
طیف در سال های قبل از انقالب بخصوص در 
مبارزات کارگری برای براندازی نظام شاهنشاهی و 
. کسب زندگی بهتر تجربیات زیادی کسب کرده بود

طی این مدت رهبران کارگری در صنعت نفت عمال 
ب از جانب جنبش کارگری به به عنوان رهبران انقال

با این که این دوران کوتاه . جامعه معرفی شده بودند
بود اما به خاطر آن که فعالین کارگری با مسائل 
زیاد و متنوعی درگیرشدند ، تجربیات زیادی نیز 

تشکیل شوراهای کارگری و در ادامه . کسب کردند
ایجاد اتحادیه های منطقه ای و سراسری شوراها ، 

جمهوری اسالمی از . نتیجه همین تجارب بودخود 
تعمیق این تجارب و پیشرفت و تشکل یابی کارگران 
نگران بود و به همین دلیل بالفاصله بعد از اشغال 
سفارت و انحراف مبارزه ضدسرمایه داری کارگران 

، سرکوب تشکل های » ضدامپریالیستی « به مبارزه 
وب شوراها و سرک. کارگران را در دستور روز قرارداد

اتحادیه های کارگران و انحالل آن ها بعد از جریان 
به علت شرایط پیش . اشغال سفارت نیز ادامه داشت

 ، مبارزات 60آمده پس از سرکوب خشن سال 
کارگران از حالت تهاجمی خارج شده و کارگران 
. دست به احتیاط بیشتری زده و عقب نشینی کردند

، رژیم جمهوری در این شرایط نه چندان عادی 
اسالمی بویژه در شرایط جنگی حمله به شرایط 
معیشتی کارگران را شدت بخشیده و فقر و فالکت 

انحالل شوراها و . بیشتری را بر کارگران تحمیل کرد
 60اتحادیه ها ف سرکوب جریانات سیاسی در سال 

و بعد از آن حمله به معیشت کارگران ، بازخرید و 
دادن کارگران باتجربه و اخراج ، تحت فشار قرار

پیشرو و بسیاری مسائل دیگر و یاس حاصل از این 
شرایط باعث گردید بخش وسیعی از کارگران مبارز 
و با تجربه کارخانجات را ترک کرده و جنبش 
کارگری هر روز تعداد بیشتری از پیشروان باتجربه 

در نتیجه مبارزات کارگران بی . خود را از دست دهد

خال وجود این طیف و . هدفمندتر شدشکل تر و کم 
نبود تشکل های مستقل کارگری در تشدید حمله 
رژیم به جنبش کارگری و به سطح معیشت کارگری 
و نبود یک مقاومت جدی در مقابل آن کامال 

این خال متاسفانه تا به امروز نیز به . محسوس بود
درجات مختلف موجود بوده و از آن سال ها به بعد 

ونیست و پیشرو کمتر توانسته اند بطور کارگران کم
. جدی این خال را پرکرده و بطور جدی فعال شوند

دوم « اگر ما در این چند سال پس از بوجود آمدن 
مبارزات کارگری را در موضع دفاعی ، » خرداد

غیرسازمان یافته و پراکنده می بینیم یکی از دالیل 
مهم و اصلی آن همین مسئله کمبود کارگران 

ابقه ، باتجربه و پیشرو ، مخصوصا کارگران باس
ممکن است عده ای مطرح کنند . کمونیست است

که طبقه کارگر طی این سال ها و در متن مبارزات 
این . خود رهبران عملی خود را بوجود آورده است

حرف تاحدودی درست است اما سئوال اینست که 
این رهبران عملی طی چه دورانی ، برای چه 

ی و در چه چارچوب مبارزاتی رشد خواست های
نموده و پرورش یافته اند؟ البته شرایط جامعه ایران 
در سطح سیاسی و اقتصادی واقعا شرایطی بسیار 
غیر قابل تحمل است و طبیعتا اعتراض روزمره 
صورت می گیرد اما باید توجه کرد که این مبارزات 
در سطح دفاعی است و فعالین کارگری نیز تجارب 

به همین دلیل اشتباه بزرگی است که .  دارندمعینی
کارگران ایران در حال . از آن ها توقع نابجایی داشت

( داشتن کار . حاضر در موقعیت تدافعی قرار دارند
و دستمزد به اصلی ترین معضل طبقه کارگر ) شغل 

بحران عمیق و شدید جامعه در . تبدیل شده است
ارگران ایجاد ابعاد گوناگون وضعیت ناگواری برای ک

بیکارسازی های وسیع ، قراردادهای . نموده است
موقت و عدم امنیت شغلی و عدم پرداخت بموقع 

در . دستمزدها مشکل بزرگ کارگران ایران است
بهترین حالی یعنی داشتن شغل و پرداخت بموقع 
دستمزد باز هم بخش اعظم کارگران زیر خط فقر 

ه خانه مخارج کمرشکن و اجار. زندگی می کنند
بسیار باال باعث شده که خیلی از کارگران ، 
بخصوص کارگران پیشرو ، ماهر و شهری ، دو و یا 

این خود یک عامل منفی در . حتی سه شغله باشند
افراد شاغل به . باالبردن سطح مبارزات کارگری است

شغل خود چسبیده اند که مبادا فردا کارشان را از 
ن منتظر کار ، تعداد وسیع بیکارا. دست بدهند

مخصوصا تعداد زیادی از افراد تحصیل کرده ، در 
انتظار و حسرت داشتن همین شغل های کارگری 

قرارداد موقت ، کار کنتراتی ، کارخانگی و . هستند
انواع قرادداد های غیراستخدامی از دیگر معضالت 
طبقه کارگر است که به شدت به تشکل یابی 

ختن کارگاه های خارج سا. کارگران لطمه می زند
که این یکی فعال به تصویب ( پنج نفره و ده نفر 

از شمول قانون کار فقط ) مجلس نرسیده است 

مربوط به این کارگاه ها نبوده و عمال به کل تشکل 
عدم اجازه ایجاد تشکل . یابی کارگران لطمه می زند

های کارگری بویژه در صنایع بزرگ و کلیدی مثل 
روشیمی که بیشترین کارگران صنعت نفت ، گاز و پت

پیشرو و باتجربه در همین بخش است یکی دیگر از 
جمهوری اسالمی . موانع تشکل یابی کارگری است

از این شرایط بیشترین بهره را برده و در غیاب 
تشکل یابی کارگری حتی به خود اجازه می دهد که 
بیمارستان های تامین اجتماعی را که با امکانات و 

ارگران ایجاد شده را به بخش خصوصی پول خود ک
پرواضح است که سطح توقع و مطالبات . واگذار کند

کارگران در متن این شرایط چقدر کاهش پیدا می 
خود شرایط بین المللی که در آن حمله به . کند

سطح معیشت و دستاوردهای کارگران در دستور 
روز دولت هاست ، کارفرمایان و دولت جمهوری 

. ر زدن حقوق کارگران جریحتر می کنداسالمی را د
به عنوان مثال به کشور کانادا که یکی از پیشرفته 
ترین کشورهاست نگاه کنید که در آن عمال سقف 

.  ساعت کار در هفته به تصویب می رسد60کار 
رژیم هیچ . شرایط ایران شرایط خاصی است

پایگاهی در میان مردم ندارد و فقط با تکیه به 
این . به حیات خود ادامه می دهدسرکوب شدید 

رژیم با تکیه بر تجارب حکومت های دیکتاتوری و 
 به خوبی می 57بویژه تجارب به عقب راندان انقالب 

داند که ذره ای کوتاه آمدن در مقابل مردم ، 
مخصوصا طبقه کارگر ، بنیان اطن رژیم را برباد 

به همین خاطر برخالف تصور بعضی ها . خواهد داد
ژیم نه می خواهد و نه می تواند هیچ گونه این ر

اگر کارگران چیزی . امتیازی به کارگران بدهد
. بگیرند حاصل مبارزه و فعالیت خودشان خواهد بود

به همین خاطر کارگران باید با تشکل یابی در 
تشکل های مستقل کارگری و با مبارزات مستقل و 
پی گیر خود خواست های خود از جمله به رسمیت 

اسی تشکل مستقل کارگری را به رژیم تحمیل شن
هیچ راه دیگری برای طبقه کارگر ایران نمانده . کنند
 ، سمت و سوی 57متاسفانه برخالف سال . است

خواست های  جامعه در مورد کارگران در نتیجه 
غلبه افکار طبقات دارا به شدت ارتجاعی و 

کارگر آن ارج و قرب سال های . تحقیرآمیز است
« در همین دوران مشهور به . ب را نداردانقال

طبقه کارگر نه تنها از نظر اقتصادی » اصالحات 
ضربه خورده بلکه از نظر سیاسی و فرهنگی هم 

در نتیجه . مورد انواع حمالت قرارگرفته است
تبلیغات شبانه روزی روشنفکران طبقات دارا ، بی 
حقوقی کارگران ، اخراج ، کارهای موقت ، فقر و 

ت به امری عادی تبدیل شده و کارگربودن فالک
عمال با این بی حقوقی ها عجین شده بطوری که 
ظاهرا برای خالصی از آن باید از کارگر بودن خالص 

اما برای کسی که به تغییر . شد و نه تغییر شرایط
شرایط می اندیشد راهی جز متشکل شدن در 



1382مهر اتحاد كار   ۱۱۳ 
 

    صفحه  
 

10

تشکالت مستقل کارگری که مستقل از دولت و 
 دولت ساخته بوده و به بازیچه احزاب تشکل های

تبدیل نشده و به دست خود کارگران ایجاد و اداره 
  .شود ، امری حیاتی است

  
طبقه کارگرایران در مبارزات خود از چه شیوه هایی 

  استفاده می کند؟
طبقه کارگر با وجود همه این ضعف ها در همین 
چند سال اخیر مبارزات خود را به اشکال مختلف به 

کشاندن مبارزات و اعتراضات به . یش برده استپ
بیرون از کارخانه ، بستن خیابان ها و جاده ها ، 
تحصن در مقابل مجلس و ادارات دولتی ، اشغال 
دفاتر مرکزی واحدهای تولیدی که اکثرا در مراکز 
شهرها قرار دارند و خیلی وقت ها کارگران  با حضور 

یک را مختل خود در مقابل این نهادها عمال تراف
کرده و مردم را ازاعتراض ، اعتصاب ، تحصن و 

اعتصاب غذای . مبارزات خود باخبر می کنند
کارگران بهشهر و تظاهرات وسیع در شهر که 
متاسفانه انعکاس رسانه ای شایسته نداشت خبر از 
وجود درد عمیقی داشت که متاسفانه مثل خزان 

ژیم پاییزی سپری شد و به صورت ننگی بر چهره ر
اما همین اعتراض باعث . جمهوری اسالمی باقی ماند

شد که رژیم در پرداخت حقوق معوقه بخش نامه 
های مختلفی صادر کرده و بودجه اضطراری به آن 

اما همان طور که قبال اشاره شد با . اختصاص دهد
توجه به خصلت تدافعی مبارزه کارگری ، این 

تن مبارزات عمدتا در چارچوب حفظ شغل و گرف
در رابطه با امنیت . دستمزد محدود مانده است

. شغلی باید یک برخورد اساسی با این مسئله داشت
 دولتی کردن 57واقعیت این است که بعد از سال 

کارخانه ها به عرصه ای از مبارزات کارگری تبدیل 
کارگران فکر می کردند که با دولتی کردن . شد

خواهند شد کارخانه ها از شر سرمایه داران خالص 
و می توانند در مقایسه با سرمایه داران خصوصی 

در . حریص ، از دولت مطالبات بیشتری کسب کنند
طی این سال ها نه تنها این طور نشد بلکه االن 
همان کارخانه دوباره با عزت و احترام به بخش 
خصوصی که هیچ تعهدی را هم در مورد کارگران 

بخش . دبه رسمیت نمی شناسد واگذار می شو
خصوصی در بدو خرید کارخانه اولین کاری که می 

بخش خصوصی وقتی . کند اخراج و بیکارسازی است
کارخانه را می خرد چیزی که اصال به فکرش نیست 

کارخانه را با نازل ترین . کارگران آن کارخانه است
قیمت می خرد و خیلی وقت ها حتی ارزان تر از 

 کارخانه را در سرمایه. قیمت زمین و ساختمان آن
بخش های سودآورتر مثل داللی فعال می کند و 
سود حاصله را بطور فردی به جیب می زند و ماه ها 
و در مواردی حتی سال ها حقوق کارگران را نمی 

در موقع . به هیچ کس هم جوابگو نیست. پردازد
اعتراض هم دولت و قوای نظامی برای دفاع از حریم 

  .مالکیت به کمکش می آیند
  

آیا ترکیب طبقه کارگر ایران می تواند یکی از دالیل 
  عدم تشکل یابی اش باشد؟

پاسخ کامل به سئوال شما که متکی برآمار و ارقام 
ولی بطور مختصر . باشد کتاب قطوری می شود

عرض کنم که در کشورهای غربی صنعتی تشکیل 
طبقه کارگر از کانال پاالیش چندباره انجام شده 

 خیلی از این کشورها حتی به نیروی بطوری که در
ولی . کار مهاجرخارجی هم احتیاج پیداکرده اند
براثر . درکشوری مثل ایران شرایط متفاوت است

 به 1341مهاجرت وسیع از روستاها به شهر از سال 
بعد تا سال ها بخش قبال شهری در میان کارگران 
تازه از روستا آمده گم  و در نتیجه خواست های 

 شرایط طبقه 57بعد از سال . ی هم رقیق شدکارگر
.  هم بدتر و این مشکل تشدید شد41کارگر از سال 

 تعداد کارگران از روستا آمده به شهر 40در دهه 
های بزرگ طبق آمار های رسمی بین دو ونیم تا 
سه میلیون نفر بود و سهم تهران به عنوان مرکز 

. د هزار نفر بو850صنعتی ایران از آطن مهاجرت 
 مهاجرت به دالیل مختلف ابعاد 57ولی بعد از سال 

بسیار وسیعتری پیداکرده و جمعیت تهران بزرگ 
سه و نیم میلیونی طی چند سال به چیزی حدود 

 میلیون رسید و جمعیت 12
شهرهای بزرگ دیگر و مراکز استان 
مثل مشهد ، تبریز ، اصفهان ، شیراز 
، کرمانشاه ، اهواز و غیره به سرعت 

مخصوصا بعد از . ترش پیداکردگس
پایان جنگ بخش اعظم کسانی که 
از روستاها به جبهه رفته بودند دیگر 
به روستاهای خود بازنگشتند و 

در . جذب مراکز کار در شهرها شدند
دوره اول ریاست جمهوری 
رفسنجانی بنا به شرایط خاص 
اقتصادی عمال روستاها از سکنه 
 خالی شده و مثال جمعیت تهران و

.  میلیون رسید20کرج و شهرک ها به یک باره به 
 درصد کل جمعیت کشور 75جمعیت شهرنشین به 

عمال تعداد افراد جویای کار به . افزایش یافت
کارگران مهاجر با . چندین برابر نیاز بازار کار رسید

توقع کمتر به هر شرایطی برای کارکردن تن می 
دهند ، مشکل تر متشکل می شوند ، بیشتر 
فردگراهستند و نیروی کار خود را ارزان تر می 

شرایط زندگی آن ها در شهرک های . فروشند
کارگری خیلی وقت ها دست کمی از شرایط روستا 

گیرآوردن کار در شهر بزرگ ترین آرزوی آن . ندارد
هاست و پرواضح است که سازماندهی و تشکل یابی 

  .آن ها به نیروی زیادی احتیاج دارد
  

 توضیحاتی که درباال اشاره کردید آیا در با مجموعه
مقابل تشکل های مستقل  انجمن های صنفی 

  کارگری پا خواهند گرفت؟
این انجمن ها اگر با دخالت و توسط کارگران 
تشکیل نشوند به نیرویی تبدیل نخواهند شد و در 
بهترین حالت مثل سندیکاهای زرد زمان شاه 

شکنی حریف مضاف بر این که با کار. خواهند بود
خانه . یعنی شوراهای اسالمی هم روبرو خواهند بود

کارگر اجازه قدرت یابی به این انجمن ها را نمی 
دهد و این اخالل گری را آن قدر ادامه می دهد تا 

در مجلس بعدی که وزیر و وکیل هم خط شان به 
چشمشان بیشتر به رفسنجانی است . قدرت برسند

از طرف دیگر . وار کندتا این راه را برای آن ها هم
به شدت بدبین » جنبش اصالحات « مردم به 

هستند و جناح مشارکت برای ایجاد انجمن های 
فعالین . صنفی باب طبع خود آدم باتجربه ندارد

. کارگری هم به آن ها روی خوش نشان نمی دهند
با چند . ایجاد تشکل های کارگری آدم می خواهد

میون دار و آوردن آدم نفر آدم کرایه ای و چندنفر کا
از میادین میوه و تره بار نمی شود تشکیالت 

روی کاغذ . سراسری مقابل خانه کارگر راه بیاندازند
همان طور که شده . کاریکاتور می شود. می ماند

شوراهای اسالمی هم بین کارگران طرفدار . است
ندارند ولی آن ها فعال با تجربه تر و متشکل تر 

رآمدن آن ها با انجمن های امکان کنا. هستند
صنفی مشارکتی ها برای جلوگیری از قدرت یابی 
تشکل مستقل کارگری وجود دارد چون هردو 

ارزیابی . دولتی اند و به یک نظام مربوط می شوند
من این است که اگر سندیکالیست های منفرد و 

غیر رژیمی در ایجاد انجمن های صنفی دخالت 
. اغذ خواهد ماندنکنند اصال این حرکت روی ک

درعوض اگر عناصر پیشرو و سندیکالیست های 
منفرد فکر راه سوم یعنی زدن تشکل مستقل از این 
دو جریان باشند امکان موفقیت دارند و هر گونه 
همکاری با هر کدام از این دو جریان دولتی لطمات 

  .جبران ناپذیری به طبقه کارگر خواهد زد
  

شورا ، (ستقل  چه تعریفی شما از تشکل های م
  کارگری دارید؟)سندیکا، اتحادیه

تشکل مستقل کارگری تشکلی است که مستقل از 
اگرچه فعالین و اعضای احزاب . دولت ایجاد می شود

در آن فعالند اما این تشکل مستقل از احزاب است و 
به نیروی کارگران و توسط خود آن ها اداره می 

است که عالی ترین شکل تشکل کارگری شورا . شود
ولی تشکیل شورا . ابزار حکومت کارگری می باشد

شرایط مشخصی دارد و طبقه کارگر برای ایجاد آن 
اما شورا تنها . باید از قدرت طبقاتی برخوردار باشد
بنا بر اوضاع و . شکل تشکل یابی کارگری نیست

شرایط مختلف ، کارگران دست به ایجاد انواع متنوع 
تصاب ، کمیته کارخانه ، تشکل از جمله کمیته اع

انواع تشکل های . سندیکا ، اتحادیه و غیره می زنند
توده ای کارگری که به تشکل های صنفی معروف 
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شده اند برای به صحنه آوردن توده کارگری و 
متشکل شدن و مبارزه برای بهبود شرایط کار و 

بین این تشکل ها هم . زندگی کارگران برپا می شود
منتها شرایط تشکیل ان ها .  نداردفاصله نوری وجود

خیلی وقت ها یک . از جمله شورا متفاوت است
شکل از تشکل کارگری مثال کمیته اعتصاب به 
اشکال دیگر مثل کمیته کارخانه و یا شورا تبدیل 

برای روشن ترشدن این مطلب که برای . می شود
کارگران یک شکل معین از تشکل کارگری قداست 

 معین از تشکل الزاما محدود به ندارد و یا یک شکل
. انجام وظایف محدود از پیش تعیین شده نیست

اجازه بدهید یک مثال را به نقل از یداله 
خسروشاهی از کارگران مبارز و پیشرو صنعت نفت 

« : که خود از مسئولین سندیکای نفت بوده بیاورم
خواست های اقتصادی  ) 1357پاییز( در وهله اول 

 از رژیم شاه خواستار شدیم و در کارکنان نفت را
به فاصله کوتاهی از .  ماده آن ها را اعالم کردیم23

طرف انصاری رئیس هیات مدیره شرکت نفت با این 
بالفاصله خواست های . خواست ها موافقت شد

سیاسی از جمله انحالل ساواک ، آزادی زندانیان 
سیاسی ، تعقیب و مجازات کلیه عامالن کشتارهای 

...  حمایت از خواست های فرهنگیان واخیر ،
از . خواستار شدیم و در مطبوعات نیز درج شد

اقدامات مهم سندیکای نفت عبارت بود از هماهنگی 
 ماه بطول 3بین اعتصابات کارگران که بیش از 

انجامید ، متوفق نمودن اکتشافات و صدور نفت ، 
امتناع از دادن مواد نفتی بخصوص بنزین به ارتش 

  )47 صفحه 5پژوهش کارگری شماره (  » .....
می بینیم که تمامی این فعالیت ها و مبارزات توسط 

حاال این را مقایسه . سندیکای نفت انجام گرفت
کنید با نحوه برخورد خیلی از جریانات چپ بیرون 

البد این ها می گفتند این کار را . از جنبش کارگری
 .نکنید چون سندیکا برای کارهای صنفی است

مسئله دیگر که بعضا توسط بعضی جریانات سیاسی 
مطرح می شود تشکل مستقل کارگری طبقاتی 

در عمل منظور از طبقاتی هم رعایت مواضع . است
سازمان خودی است واال طبقاتی بودن آن مورد 

انگار نه انگار که مبارزه روزانه . تایید قرار نمی گیرد
ایه داران کارگران طبقاتی و علیه کارفرمایان و سرم

در عمل چنین تشکلی یک حزب سیاسی . است
این بحث به . است اما تحت پوشش تشکل کارگری

نظر من بحثی انحرافی است که تازه اگر عملی هم 

. بشود منجر به شقه شقه شدن کارگران می شود
همیشه سازمانی پیدا می شود که مرز طبقاتی بودن 

 از توده را بیشتر می کند و فعالین سازمانی خود را
کارگری جدا شاخته و آنان را عمال از فعالیت در 

در این سنت . تشکل های کارگری محروم می کند
اگر هم چیزی درست شود تشکل توده ای کارگری 

عمال جریانی محدود به فعالین یک جریان . نیست
ریشه این نگرش در آن است که برخی . معین است

ن آن را سوسیالیسم را نه درون طبقه و عملی شد
توسط شرکت وسیع ترطن بخش های کارگران بلکه 

ظاهرا قرار . جدا از طبقه کارگر دنبال می کنند
نیست احزاب و سازمان ها در خدمت جنبش 
کارگری باشند بلکه برعکس تعدادی از فعالین 
کارگری در خدمت این سازمان ها و احزاب جدا از 

  .طبقه باشند
اتحادکار « نشریه با تشکر مجدد از فرصتی که برای 

گذاشتید امیدواریم در آینده ای نزدیک  با » 
خوانندگان اتحادکار از تجاربتان در دوره تشکیل 

 صنایع و اتحادیه سراسری شوراهای سازمان
  .گسترش ایران سخن بگویید

  

  وظیفه سازمان های سیاسی در ارتباط با جنبش کارگری
  

تنظیم مطلب زیر بر محور صحبتی : مقدمه 
که یکی از اعضای کمیسیون ردیده است گ

که توسط کارگری سازمان در جلسه پالتاکی 
کمیسیون کارگری سازمان فداییان خلق ایران 

در این . داشته است ، اکثریت برپا شده بود، –
ون های کارگری جلسه نمایندگانی از کمیسی

 حزب توده ایران  نیز سازمان راه کارگر و
  . شرکت داشته اند

  
  

حث ام را با اشاره به این شعار شروع من  ب
  »کارگران جهان متحد شوید« : می کنم 

در اساطیر یونانی آمده است که پرومته از 
او ایزدی . ایزدان درگاه خدایان یونانی بود

رنج و سرگشتگی . دلیر ، دانا و فرهیخته بود
آدمیان در ظلمت، تیرگی و سرما، اورا بر آن 

اش را از خدایان داشت تا شعله های نورانی 
از این لحظه به . بریابد و به انسان هدیه نماید

بعد آدمیان در فروغ آتش از تاریکی و تیرگی، 
از تابش آن از سرما رهائی یافتند و جهانی نو 

 .بر پا کردند
مارکس شیفته پرومته بود و از او بعنوان 
واالترین جان باخته آگاهی و شناخت بشری 

  .نام می برد
 نقش پرومته را بر روی زمین مارکس خود

یافته ها و نظریات، راهبرد ها و آموزش . دارد
های او نقش آتش را برای توده های کار و 

او تنها بر تفسیر و توضیح جهان . رنج دارد

بسنده نکرد بلکه برای تغییر جهان گفت، 
  .نوشت و عمل کرد

شرط تغییر جهان اتحاد آنانی است که فکر می 
آنها که رنج می برند  . ی برندکنند، پس رنج م

این اتحاد شرط تغییر . بنابراین فکر می کنند
همانگونه که مارکس خود می . جهان است

آموزش ها نقش مجموعه ای جامد و بی : گوید
مارکس براین باور . تغییر و منجمد نخواهد بود

بود که انسان موجودی انتزاعی نیست که در 
بلکه بر عکس . خارج از جهان عینی زندگی کند

انسان با همان جهان اجتماعی، دولت و جامعه 
بنابراین این انسانها در مراوده و . هستند

به . ارتباط با یکدیگر معنی و مفهوم می یابند
عبارت دیگر اصوال در بطن و متن زندگی 
همواره مجموعه ای از افراد و انسانها که 
دارای روابط عینی و معینی با همدیگر هستند، 

ول فعالیت و تاثیر گذاری و تأثیر پذیری مشغ
و یا کنش و واکنش بر یکدیگر و محیط خواهند 
بود چنین افرادی طبقات اجتماعی را تشکیل 

  .می دهند
کار انسان در تاریخ به عنوان ترکیب عین و 
ذهن و مهمترین عامل تعیین کننده، خالق و 

  .پویا در تحول جامعه عمل کرده و می کند
تولید کننده و سازنده همه اشکال کار انسان ، 

و یا . و نهاد های اجتماعی و تاریخی است
بعبارت دیگر ابزار تولید، کاالها و نظام های 
سیاسی و اقتصادی، روابط و مناسبات 

و . تولیدی حاصل فرایند کار انسان است

جهان نهاد ها و نمود ها « : خالصه اینکه
در . » بازتاب کار و عمل انسان در تاریخ است

واقع کار انسان در مصنوعات و مخلوقات 
از روابط تولیدی و نهاد های اجتماعی « انسان 

و اشکال آگاهی گرفته تا ضرورت و مایحتاج 
» .....زندگی مانند خوراک و وسایل پوشاک

  .عنیت و تبلور و بروز می یابد
چنانچه جهان نهاد های منتاسب و ناظر و در 

کامل کار در آن انطباق با ضروریات تحول و ت
مقطع نباشند و درتضاد و مخالف آن تداوم 

» شیئی شدگی« یا » شیئی گشتگی«یابد ، حالت 
بعبارت دیگر هر گاه میان . رخ می دهد

نیروهای تولید و روابط تولیدی تضاد پیش 
آید و یا این نهاد ها در مقابل تحول و تکمل 

پدیده شیئی شدگی . جامعه مقاومت کنند
 بدین معنا که در چنین جالتی بوجود می آید

تولیدات و فرآورده ها ومحصوالت و 
مخلوقات کار انسانی از خود انسان برتر 
انگاشته خواهد شد و مهم تر اینکه التغییر و 

یعنی به . ثابت و مقدس شمرده می شوند
نوعی، شربعت و امر محتوم انگاشته می 

  .شوند
پدیده شیئی گشتگی منجر به وضعیت از خود 

انگی انسان از کار و محصول کار خود بیگ
مناسبات تولید کاالیی و جهان . خواهد گردید

سرمایه داری یکی از مظاهر اصلی شیئی 
شدگی و از خود بیگانگی انسان از خویش 

جهان سرمایه داری خود بروز تمام « . است
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و اصوال » عیار پدیده از خود بیگاتنگی است
ناپذیر تضاد عین و ذهن در این نظام آشتی 

  .است
این تضاد تنها در مرحله ای عالی تر یعنی در 
جامعه سوسیالیستی از میان برداشته خواهد 

  .شد و وحدت عین و ذهن فراهم می گردد
ویژگی اصلی جامعه سرمایه داری عبارت از 
مالکیت خصوصی وسایل تولید و اجتماعی 
شدن تولید، اسثتمار انسان از انسان و تقسیم 

 اساس مالکیت وسایل تولید کار طبقاتی بر
است و قانون اساسی سرمایه داری یعنی 
تولید ارزش اضافی و نهایتا سلطه بازار 

مارکس با دقت . تجاری در اقتصاد می باشد
ریاضی ثابت می کند که مزد و سود به طور 
عینی و صرفنظر از خواست و ارداه این و آن 
و ازجمله خواست کارگران در نقطه مقابل هم 

هر قدر هم سرمایه داری تالش کند . ر دارندقرا
تا مانع تحول انقالبی اجتماعی شود و وضع 
کارگران را بهبود بخشد این تقابل عینی  

بر این .  اجتماعی حل نخواهد شد- اقتصادی
اساس است که نظام سرمایه داری نظامی 

تغییر در روابط تولیدی . ابدی و مقدس نیست
 و اشکال و نهاد های اجتماعی و سیاسی

آگاهی محصول و دستاورد مبارزه طبقاتی 
معیار تقسیم طبقات و یا حداقل طبقات .است

اصلی اجتماعی، رابطه طبقات یا افراد با وسایل 
نه میزان در آمد، یا شیوه توزیع و . تولید است

روابط توزیع و مصرف خود بوسیله . مصرف
  .روابط تولیدی تعیین می شوند

مالک و اصل تشخیص مالکیت وسایل تولیدی 
  .و تعیین طبقات اجتماعی است

بی تردید وجود طبقات، منازعه و درگیری و 
یعنی . تضاد طبقاتی را بدنبال خواهد آورد

وجود عالیق و منافع مشترک و عمومی و 
ملموس و مادی همه آحاد و اعضاء و افراد، 
در بین یک گروه اجتماعی بیانگر پیدایش طبقه 

  .در خود خواهد بود
بعبارت دیگر طبقه پدیده ای است که باید زاده 

طبقه محصول و نتیجه پروسه حرکت و . شود
هر گاه منافع و عالئق . مبارزه کارگران است

مشترک مادی، زمینه، پیدایش، تکوین و 
همبستگی، سازماندهی و خود آگاهی طبقاتی 
را فراهم آورد ، طبقه برای خود معنا و مفهوم 

  .و وجود می یابد
نگاهی دیگر طبقات فقط مقوالت اقتصادی از 

بلکه نیرو هایی سیاسی نیز . مجرد نیستند
ماهیت سیاسی آنها فقط در تضاد  . خواهند بود

با طبقه دیگر خود را بروز می یابد و نمایان 
  .می گردد

بنابراین تضاد و تنازع میان طبقات به تعیین 
مبارزه ای سیاسی است و محل و موضوع 

ر تعیین  روابط اصلی تولید نزاع و تضاد د
و این چنین مبارزه ای قطعا و ماهیتا . است

  .سیاسی خواهد بود

نتیجتا اینکه هر مبارزه طبقاتی، مبارزه ای 
سیاسی است و هر مبارزه سیاسی عمدتا 

به این معنا که رهائی . مبارزه ای طبقاتی
اقتصادی کارگران در گرو رهائی سیاسی آنان 

گران باید همانگونه که است و همین دلیل کار
بعنوان یک طبقه اقتصادی متشکل می شوند، 
بعنوان یک طبقه سیاسی هم تشکل یابند و هر 
دوی این تشکل ها، امری تدریجی ، تکوینی و 
  .بویژه نتیجه مبارزه خود کارگران خواهد بود

شاید به نظر برسد مالکیت خصوصی و روابط 
 و تولیدی عناصر و عوامل غیر سیاسی هستند

خارج از حیطه قدرت دولت و تصمیم گیری 
به . سیاسی قرار دارند جال آنکه چنین نیست

عبارت دیگر باید گفت که دولت بازتاب و 
و خالصه اینکه . حاصل روابط تولیدی است

جنبش سیاسی ابزاری است که هدف اصلی آن 
رهایی اقتصادی زحمتکشان خواهد بود و 

 نظام اصوال  این  رهائی بدون براندازی
مزدوری سرمایه داری مقدور و ممکن نخواهد 

از این نطقه نظر تحوالت در جامعه . بود
سرمایه داری در عین حال یک مساله سیاسی 
است چرا که متوجه حاکمیت و ساختار قدرت 

همزمان یک . و چگونگی باز تولید آن است
پدیده اقتصادی نیز خواهد بود ، به این دلیل 

ت ابزار تولید را هدف ساده که موضوع مالکی
بر این اساس بین این دو . منظور خود دارد

  .مقوله رابطه و پیوندی دیالیتکی بر قرار است
برای اینکه مالکیت خصوصی سرمایه داران بر 
ابزار تولید ملغی و مالکیت اجتماعی و عمومی 

باید مالکیت سیاسی به توده های . فراهم گردد
  .کار و زحمتکشان منتقل شود

 دو الزم و ملزوم یکدیگرند و شرط الزم و این
یعنی یکی بدون دیگری . کافی این موضوع اند

  .متصور نیست
آنچه تا اینجا خدمت شما ارائه کردم، اصوال 
بیان این نکته بود که تاکید کنم تصور و گمان 
این که روند کنونی جنبش انقالبی کشورمان 
بدون حضور و شرکت مستقیم و آگاهانه و 

ه کارگران یعنی نیروی اصلی و تعیین فعاالن
کننده این جنبش، می تواند دستاورد های قابل 
اتکاء و بدون بازگشت دست یابد ،گمان و 

روشن تر اینکه باید به همه . تصور باطلی است
آنانی که آگاهانه  نقش تعیین کننده کارگران را 
در تحوالت کنونی نادیده یا کم رنگ می کنند 

تی دفاع از جنبش های زنان ، ح. یاد آوری کرد
دانشجویان، خلق ها، مساله حقوق بشر، 
موضوع جقوق شهر وندی و مبارزه برای 
دموکراسی بدون دفاع همه جانبه از مبارزات 
کارگران، دستاورد پایدار و قابل اتکائی، 
نخواهد داشت و متقابال برعکس باید اذعان 
کرد که بدون دفاع قاطع، گسترده و همه جانبه 
کارگران از مبارزات زنان ، جوانان، 
دانشجویان، خلق ها و مبارزه برای دمکراسی، 
طبقه کارگر نیز از یک سو از قرار گرفتن در 
جایگاه و موقعیت مناسب اقتصادی و اجتماعی 

باز می ماند و از سوی دیگر از اهرم ها ی 
الزم جهت دفع و خنثی کردن تعرض و تجاوز 

 آنان برخودار سرمایه داری و رژیم حامی
در کالمی کوتاه وظیفه سازمان .نخواهد شد

های سیاسی چپ باید متضمن این مقصود 
باشد که  با زبان ، اندیشه و منطق ، ورود هر 
چه افزون تر و گسترده تر کارگران و 
زحمتکشان را به میدان مبارزه علیه این رژیم 

چپ باید شیوه ها و متد های .ارائه و بیان کنند 
 یابی و گسترش و تعمیق ارتباط بخش سازمان

از کارگران صنعتی ( های مختلف طبقه کارگر 
را ارائه و ) کارخانجات بزرگ تا کارگران بیکار

راهکار ها و اشکال  و شیوه مبارزه برای 
دستیابی به خواست ها و مطالبات کارگران را 

  .تبلیغ و ترویج نماید
در امروز با توجه به این که مبارزه کارگران 

شرایط تدافعی ادامه دارد و سرمایه داران و 
رژیم حامی آنان تعرض و تهاجم همه جانبه و 
گسترده ای را نسبت به کارگران  اعمال می 
کند و علیرغم اینکه گروهای مختلفی نیز تالش 
دارند تا چه در عرصه نظر و چه در عمل طبقه 
کارگر و قدرت آنرا نفی کنند ، و از آن جمله با 

این مساله که تعداد کارگران روز به روز بیان 
در جهان رو به کاهش است و دیگر کارگر به 

درک « مفهوم قبلی وجود ندارد و یانوعی 
یعنی، هر که . از طبقه کارگر دارند» عضالنی

پتک اش سسنگین تر، کارگرتر و یا اینکه فقط 
کارگران صنعتی را می توان کارگر نامید و یا 

دارد  نقش و ویژگی نظر دیگری که تالش 
دوران ساز و مترقی و انقالبی  طبقه کارگر را 

  .رد کند
کارگران و زحمتکشان یدی و فکری که بر 
اساس مناسبات و رابط تولید کاالئی از مالکیت 
برابر در تولید جدا و برای زندگی اجباراً باید 
تنها کاالی خود یعنی نیروی کار خویش را 

طبقه ایجاد ، بفروشند و محور مشترک این 
تولید و افزایش ارزش اضافی برای سرمایه و 
سرمایه داران و باز تولید آن است، نیروی 

  .تحول انقالبی در کشورما هستند
 بر این اساس اصلی ترین و مهم ترین وظیفه 
نیرو های سیاسی و سازمان های چپ در 
ارتباط با طبقه کارگر و مبارزات این طبقه باید 

د که طبقه کارگر هویت صرف این مهم بشو
این خود . طبقاتی و استقالل خود را بازیابد

معنا و مفهومی جز کسب جایگاه عینی 
اقتصادی و اجتماعی و سازمان یابی مستقل و 
توده ای و سراسری بر اساس منافع مشترک 

، بنابراین ما فکر می کنیم تالش.نخواهد بود
 –مبارزه و کمک به سازماندهی صنفی 

تقل و توده ای کارگران یکی از اقتصادی مس
  .اهم وظایف نیروهای چپ است
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   دادیداد ب کتاب  بهینگاه
  یدا نبويش

  
ی دا حاجبی، به کوشش و دادیداد ب
ی بانيس، با پشتی، جلد اول، پاریزیتبر
  ،AG Frauen گروه زنان يمال
 ٣٣٤، ١٣٨١اسفند / ٢٠٠٣ه یفور

  .صفحه
  
  

 ياسي سين بار، زنان زنداني اوليبرا
 يي، به بازگوين زنان زندانيدوران شاه؛ اول

 ين اسارت خود در زندانها از دورايخاطرات
ن امر يپرداختن به ا. آن زمان دست زده اند

. ي است درخور سپاسگزاريار واجب، کاريبس
 ين امري که چنييهايها و دشواريبا همهء سخت

 تن ٣٥ موفق شده با يدر بر دارد، خانم جاجب
ن زنان گفتگو کند که در جلد اول حاصل ياز ا
نان و خاطرات ز. مي خواني گفتگو را م١٦

اه و خفقان ي را که در آن دوران سيدختران
 با همرزمان ز، در آن سکوت مرگبار، همراهيآم

دان مبارزه يمرد خود، دالورانه پا به م
 و زندان و شکنجه و مرگ را يگذاشتند، سخت

شان، يرا شدند تا با متحقق کردن آرمانهايپذ
 و يدر سکوت طوالن.  بنا کننديباتري زيايدن

  حاکم بر جامعه در  بعد از نيخفقان سنگ
 اگر يي از جايي که صداي، در دوران٣٢مرداد 

 شد، در يزد، در گلو خفه مي خواست برخيم
خواهان و طرفداران ي که تمام آزاديدوران

ا يده و يا زبان در کام کشي يعدالت اجتماع
هام و اشاره حرف ي توانستند به زبان ايتنها م

 و آگاهان  که روشنفکرانيبزنند، در دوران
 ي و فرهنگ مي اشاعهء آگاهي برايجامعه راه

جستند و همان هم با سرکوب و سانسور 
  يک گلوله هاين شلي شد، طنيروبرو م

 از زنان و مردان دالور جامعه که يگروه
آغازگر مبارزهء مسلحانه بود، در جامعه 

 ي جامعهء روشنفکرين ناگهانين طنيا. ديچيپ
ت يران  و عافرا تکان داد، خواب سازشکا

 يسيم شاه و دستگاه پليطلبان را آشفت و رژ
 يجامعهء روشنفکر. جه کرديآن را دچار سرگ

ر و رو شد و کسان ي زيي دانشجويطهايو مح
 ي شدن تمام آرمانها و آرزوهاي، عملياريبس
خواهانه و بشردوستانهء خود را در گرو يترق

ن يا. دندي مبارزهء مسلحانه ديروزيتداوم و پ
 از يافت و بخشيزه به سرعت  گسترش مبار

 جوان و کارآمد جامعه را جذب خود يروهاين
ز آرام ننشست، سرکوب و خفقان يم نيرژ. کرد

 شکار و يد کرد، روز و شب در پيرا تشد
ن مبارزان جوان برآمد و تا توانست ي اينابود
  . ن جنبش نو پا ضربه زديبر ا

ژه بعد از شکست انقالب يو اکنون، به و
 از ياري، بسيط جهانير شراييران، و با تغيا

دا ي پيهمان زنان و مردان مبارز نگاه تازه ا
البته، . ده اندي رسيديکرده اند و به تفکرات جد

ا، در طول يک ذهن پوي است که يعين طبيا
 ي تازه تريابد و راههاير و تحول بييزمان، تغ

 کند درست است يدن به آنچه فکر مي رسيبرا
 و طرد گذشته اساساً ين، با نفياد، اما يبجو

 توان گذشته را با نگاه ينم. متفاوت است
ل آن ي و تحليابيد به ارزيبا. امروز طرد کرد

ش را گفت و شکستها يهايپرداخت، ضعفها و بد
ن ي اي توان به جايو علل آن را شناخت، نم

 و يسوادي و بي ناآگاهيکار، و با دادن نسبتها
 آن يت و دستاوردها به خود، نکات مثبينادان

 است که متأسفانه در ين کاريو ا. را پوشاند
ن زنان، که تا يا. ن کتاب صورت گرفته استيا

 يش به گذشتهء خود افتخار مي پين چنديهم
 ناآگاه و نادان و يکردند، همه، خود را عناصر

 يچ نمينکه اصالً هي کندد و اي ميسواد معرفيب
د ي و چه با کنندي دانستند چه ميدند و نميفهم

  . بکنند
 از آن دوران گذشته ي طوالنيحاال، زمان

 ي آن کار سختيي بازگوي و حتيابياست و ارز
ن کار و يت اينکه در اهمين، بدون ايبنابرا. است

ن روزگار يژه در اي انجام آن، به ويهايدشوار
م به ي اندازي مي باشد، نگاهيديسخت، ترد

و " انيراو"خورد ات کتاب و نوع بريمحتو
  . رانين بخش از مبارزات مردم ايبه ا" کوشنده"
  

  ا خاطره؟يرمان است 
د از يات کتاب، باي محتويقبل از بحث رو

 مهم در عرضه کتاب يا مشکل فنيراد يچند ا
ن آن، نحوهء ياول. د ذکر شوديوجود دارد که با

با .  جلد استيسنده در رويذکر نام کتاب و نو
و " يزي تبريدا حاجبيو"و " د دايداد ب"دن يد

ک يد کوچک، خود را با يک کبوتر سفيطرح 
 ين نام روبرو مي به ايسنده ايرمان به قلم نو

 تواند ي مين مسلم است که هر کسيا. مينيب
 ي هم ميدست به نوشتن رمان بزند و هر نام

 ي وقتيتواند بر خود و بر کتابش بگذارد ول
 به ينه، رمانم يني بيم مي زنيجلد آن را ورق م
ن ينخست"ست، بلکه جلد اول ي نيقلم خانم حاجب
به "است که " ١٣٥٧-١٣٥٠ ياسيزندان زنان س

فراهم شده، و " يزي تبريدا حاجبيکوشش و
م که منظور، يابي يتازه، هنوز هم در نم

. ران  استي اياسين زنان سيخاطرات نخست
ت يروا"، که به قول خودشان در يخانم حاجب

د ي در کار نشر و چاپ دارند باياتيتجرب" من
ا طرح و رنگ جلد و نوع يبدانند که نام کتاب 

 توان طبق ي قطع کتاب را ميو حت... خط و
قه يطبق سل.  انتخاب کرديقهء شخصيسل

 جلد ي طرح روي توان بخش اصلي ميشخص
ان، به پشت جلد منتقل يست گريرا که کبوتر

 جلد به يد را رويکرد و کبوتر کوچک سف

ک کتاب و يش گذاشت، اما اصول چاپ ينما
 يقه هاي توان به موجب سليعرضهء آن را نم

ات يد محتوي جلد،  بايرو. ر داديي تغيشخص
کتاب را با صراحت منعکس کند تا خواننده  

ا يدن و خواندن يا نخريدن ي خريبتواند برا
د يرد، اگر رمان است بايم بگينخواندن آن تصم

 يه مشخصمشخص شود و اگر خاطرات گرو
د روشن ي مشخص، آنهم باياست از دوران

ا يسنده دارد يد روشن شود که نويشود، با
ن نظر ي، از اداديداد ب". گردآورنده"ا ي" کوشنده"

، سه داديداد بدر .  بزرگ روبروستيبا اشکال
ا يسنده ي کتاب و نوي براينوع نامگذار

 جلد، داخل يرو:  خورديکوشنده به چشم م
  .جلد و پشت جلد

 ي توجهيار مورد بيآنچه در کتاب بس
 از ياريدر بس. خ و زمان استيقرار گرفته، تار

خ اتفاقات مهم، ي، تاريريخ دستگيتها، تاريروا
خ يخ نقل و انتقاالت مهم از قلم افتاده و تاريتار

و در .  شودي موارد مشخص نمياريدر بس
 يخها اشتباه است ـ که ميچند مورد هم تار
در تمام . م اصالح شود ـتواند در جلد دو
در "خها مبهم مانده است؛ يکتاب، زمانها و تار

چه ..."  مرداد ماه همانسالي از روزهايکي
مدتها گذشت، " مثل يبه کار بردن لغات. ؟يسال

 نگذشت، ي، چندي، بعد از چنديبعد از مدت
 کند چرا که ي را گنگ ميخي تارياي،  قضا...."و

 يا مقاطع، مين فواصل و يدر هر کدام از ا
 افتاده باشد که يتواند اتفاقات مهم و مؤثر

 يتهايدر روا. ر بگذارديز تأثي همه چيرو
 ـ که در ضمن به ٦٥ تا ٥٣، صفحات يمهر

 جالب يتهاي زندان، از رواير فضايخاطر تصو
 يست، حتيخ ني از تارياست، بطور مطلق خبر

ک دختر ي يري که صحبت از دستگييدر جا
 از ياطر عکسبردار ـ به خييکايآمر

ران ـ شده است که از نظر ي ايروستاها
.  باشدي تواند اتفاق مهمي مياسي و سيخيتار
 از يچهراز: "مي خواني م٦١ا در صفحه يو 

او را .  حزب توده بوديرهبران سازمان انقالب
ست و ي؟ بي، چه سال"بعد از انقالب اعدام کردند

 "... :گرينمونه د.  گذرديچهار سال از انقالب م
 ياز قضا... باالخره منصوره را آزاد کردند

ر يروزگار، چند سال بعد او را دوباره دستگ
 آزاد شد؟ يچند سال بعد؟ ک). ٧٠. ص..." (و
 يتينها اهميا اير شد؟ آي دوباره دستگيک

، ٢٣٨ تا ٢٢٩ن صفحات يميت سيندارد؟ در روا
 ٢٣٥. خ نشده و فقط در صي از تاريچ ذکريه

 به يگر، پيک واقعهء ديره به است که با اشا
نها فقط نمونه يا. مي بريت مي روايحدود زمان

خ است که اصوالً ي به تاري توجهي از بييها
.  کند ي خود دور ميخيکتاب را از ارزش تار

 که  مستند بودن کتاب و دقت و يگرينمونه د
 دهد، يد قرار ميت در کار را مورد ترديمسئول

 يده ميهره  دت طاي، در روا١٢٤در صفحه 
که به ... زمي که دوست عزدميشن: "... شود
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در ...". وسته بوديان پيي فدايمي تيخانه ها
 دهد يشرح م" دميشن" را با ينجا اتفاق مهميا

 حادثه ي؟ کجا؟ چگونه؟ چرا؟ينکه به کيبدون ا
" احتماالً"و " ندي گويم"و " دميشن. "بپردازد

  . ندارديخيارزش تار
  

  
 ي نفر را م١٦ت از يروا ٧٨ن کتاب يدر ا

ن است که خود خانم ين نکته مهم اياول. ميخوان
ل آن هم ي را نقل نکرده و دليتيچ رواي هيحاجب

" ت منيروا"آنچه در آغاز به نام . ستيروشن ن
ح و ي توضي است برايآمده در واقع مقدمه ا

نکه چرا يا. م کتابيه و تنظي تهيشرح چگونگ
 معروف زمان انيکه از زندان" کوشنده"خود 

 را در زندان ي طوالنيشاه بوده و زمان
 يگذرانده، از تجربه خودش حرف نزده، سئوال

کتاب در دو بخش و هر بخش .  جوابيباست  
م براساس يم شده، و تنظيدر هفت فصل تنظ

 و يريموضوعات صورت گرفته است؛ دستگ
، يي، زندان قصر، زندان جنحه و جناييبازجو
و ..... دادگاه،  شکنجه، دادگاه، و، ياسيبند س

. ص کتاب استي از نقايکي" يم بنديتقس"ن يا
کنفر، مثالً عاطفه از زندان در چند ي يتهايروا

ن مانع يا. ان شده يبخش و با فاصله از هم ب
ت ي شود که خواننده بتواند چهره و شخصيم

 خود بسازد و او را يعاطفه را، در زندان، برا
تک تک . شناسدش بياز خالل حرفها

 ي تواند بخواند ولي را ميک راوي يبرخوردها
د يت او، باي و ساختن شخصي جمعبنديبرا

ن نقص در يا. نديآنها را دوباره کنار هم بچ
 يت را ميک رواي.  شوديتمام کتاب دنبال م

 به دست آوردن شناخت از يم و برايخوان
 يگريت دي و روايگريد به بخش دي، بايراو

م کتاب را با ي در واقع، اگر بخواه.ميمراجعه کن
م، جز نقل يب و تسلسل صفحات بخوانيترت

 مختلف، اما، با ي پراکنده از آدمهاييقولها
. مي آوري به دست نميزي همسان، چينگاه

ندگان و ي با گويونديچ ارتباط و پيخواننده ه
ل ين دليبه هم.  تواند برقرار کنديان نميراو

 از آن يزيود چ شي کتاب تمام مياست که وقت
  . مانديدر ذهن نم

نست که يگر، اير و مهم دي   اشکال چشمگ
تها را به زبان خود و با يهمه روا" کوشنده"

ک ي، همه به يعني. ان کرده استينگاه خود ب
کجور به حوادث ي زنند، همه يزبان حرف م

 همسان نسبت ي کنند و همه  احساسينگاه م
زندان و  خود و نسبت به يبه گذشته و کارها

مبارزه دارند، همه با نگاه امروز خود،  گذشته 
 يکدست، زباني ي کنند؛ لحنيشان را طرد م
  . کساني يهمسان و نگاه

بتدا         ا همان  تغ       ي از  نگاه  کتاب،  افته   ي ر يي 
ان را نسبت به گذشتهء خود و زندان و                  ي راو   

م  ب يشکنجه  ول      .   ميني  ا در         يدر  کتاب،  جملهء  ن 
 از  يدا حاجب   ي ت و ي ت من ـ که در واقع روا          ي روا   

: مي خوان   يست و مقدمه کتاب است ـ  م  يزندان ن
 ي شالقم م  ينيبه تخت بسته شده بودم و حس         " 

دا ي  است که و   يي ن تنها جا  ي ا ) . .   ٩.   ص . . . . "   ( زد  
د؛ ي  گو ي از شکنجه و آزار زندانبانان م               يحاجب  

توض      ين  به  بعد  و  برقرار     يم سطر؛  رابطهء    ي ح   
گر          با شکنجه  نه  با د نت و       ي مؤ خشو به  که   

 پردازد و دلش از          ي معروف بود م      ي گريوحش  
پا  ي د  که              ي دن  و  ا ه  د کر ورم  پا  يشب"   به   يه 

ن      ا ند ن يز م    يا که شالق  زد  ي  م       "      ، د بو ه   يشد
زان نفرت همبندانش از         ياز م   ) . .     ٩.   ص ( سوزد   

به زندان قصر        ! :   "  شود ي در شگفت م   ينيحس 
روز            ، م منتقل شد د        ي که  نز ن  دوستا به  ک ي  

 ينيحس م نسبت به   ي همبندم از احساس دلسوز          
که        ي منف يبا چنان واکنش       .   گفتم   روبرو شدم 

خوردم              فرو  ا  ر از          يم .   حرفم  نها  آ نفرت  زان 
ا   ينيحس  بر نگ   ي   ا د   يم شگفت  بو چنان     .   ز  ما  ا

ثار و مقاومت دالورانه              ي مجذوب و مرعوب ا         
حساسم شک                     ا به  و  خودم  به  که  بودم  نها  آ

آنهم در             ي ا ) . .   ١٠.   ص "   ( کردم    نکه در زندان، 
 دلش به    ينجه، کس  ر شکي  و ز  يي دورهء بازجو        

کالم                      هم  و  ا با   ، د ز بسو گرش  ل شکنجه  حا
 درد دل کند       يبشود و او را وادارد که با زندان                    

زخمها     نشان                ي و  و  ا به  ا  ر روحش  و  جسم   
آنهم نه حاال و       !   بدهد، واقعاً شگفت آور است            

گذشت س      ز  ا تغ    يبعد  و  ل  د     يي سا و  ه  نگا د ي ر 
ز، بلکه در همان زمان         يشخص نسبت به همه چ    

هما      در  مکان    و  ا        !   ن  من،  زعم  هم  ي به  ان يي ن 
  . د امروزياحساس آنروز است با د

و         ا ر م  تما تبع               ي   به  من  عم  ز به   ، ن ا
ات امروز     ي ، با نگاه امروز و با نظر             " کوشنده  " 

خــودــ بــه گــذشته شانــ نــگاهــ کــردــهــ اــنــد و 
 يعين طب ي ا .    کرده اند      ياب ي شان را ارز       ي کارها   

ر کند،  يي افراد تغ     ي دگاهها  ي است که نظرات و د       
 تازه به موضوعات       يدا کند، و با نگاه       ي پ تکامل  
ژه خاطرات     ي  خاطرات و به و       ي وقت  يول  .   بنگرند  

ب ياسيس م  ي  با    يان   ، همان          ي  شود در  ا  ر آن  د 
 که بوده يط و با همان نگاهيزمان و همان شرا

کن  يب  برا        يب .   ميان  خاطرات  تجربه       ي ان  نتقال  ا  
آ    به  برا       ي است  نه  نف ي ندگان،  آنچه       ي  طرد  و   

. اي  قضا يل و موشکاف   يون تحل   م؛ آنهم بد    ي بوده ا    
ک ي ک نوع مبارزه،        ي ل از   يم تحل ي خواه   ي م يوقت  

 ياسيک دوران سيا ياست و يک سي، يخط مش
م تمام نکات مربوط به          ي توان   يم م يداشته باش   
ا بد،  ي م خوب بوده است ييم و بگويآن را بشکاف

است          بوده  م       ي موفق   ، ه باعث شکست شد  يا 
کرد                فتخار  ا آن  به  ما ي توان   يشکستگه سري ا 

و    قت      . . . .   است  و ما  م   يا فقط  ه    ي  ا خو به  ي  م 
د همه  ي گر نبا ي م، د  ي  خاطره ها بپرداز         يي بازگو   

م و يم، اظهار ندامت کن        ي کن يآنچه را که بوده نف         
م و ي دانست   يم و نم  ي دي فهم يم ما نم  يي مدام بگو    

 يبطور مثال، نم      .    شدي سرمان نم   يچياصالً ه  
 ک جمله، ناگهان و      ي م  بطور پراکنده و در          يتوان   

م ي دها ي ترد  " م يي کباره بگو   ي   ي نه ا يچ زم  يبدون ه    
) . ٢٧.   ص" (افتي شدت يکيدر مورد مبارزه چر

 زند که سه بار به زندان          ي م ين حرف را کس     ي ا 
ت خود را تحمل      يافتاده، شکنجه شده، محکوم          

نقالب                     ا آستانه  در  هم  نجام  و سرا ، ٥٧کرده 
مان                            ز به سا نه  ها گا آ و  نه  طلبا و ا د مالً  کا

ا  ي کهاي چر  فد خل يي   چر            رزهء  مبا به  و   يکي ق 
دش در آن موقع         ي  امروز از ترد         يوسته ول  يپ 

ا با دعوت    ي د، و   ي چکس با ترد   يه .    زند  يحرف م   
 ي جد ي نوع  يعني گران، به مبارزه مسلحانه،            ي د 

ا، در   ي و  .    زد  يو خطرناک از مبارزه، دست نم              
:   " . . . مي خوان   يم .   ده ک  ي ، از قول فر       ٢٢٢.   ص 

 يپ رضا زند   ي که خبر کشته شدن سرت     ي روز   
ن ي تهء مشترک را توسط مجاهد        يس کم يپور، رئ     

رکس     (  ما لن يمنشعب  از  ي ديشن)   ستينيست ـ  م 
ل   نم     يخوشحا پوست  در  گنج ي  ، يول  . . . " .   مي دي 

ان يبالفاصله در صفحهء بعد، با همان لحن و ب               
نف      ي د  نف       ي  ا ي  ارزشها   يگران، به   ين مبارزه و 

دن يشي توان اند     :   " . . .   دي  گو ي پردازد و م       يخود م   
 يل از اوضاع کل      يازمدت و تحل       در  ي امدها  يبه پ  

د به خاطر نفس و     ي شا.   مي را از دست داده بود            
ه و                   يخص  د بز که شتا ن  ما ه  ز ر مبا نوع  ء  صه
ل   گز               يخا نا  ، د بو نما  ر و د ز  ا م    ي   لحظه  به   ير 
  ).٢٢٣. ص...."! (ميديشياند

تها، ي گذشته، در تمام روايد و نفين ترديا
و   چر             ي به  رزه  مبا به  که  نها  آ مش  يکي ژه  و   ي 

، چون   يي ن کتاب سازمان فدا   ي در امسلحانه ـ و
پ        و  ء  عضا د          يا ن  ما ز ن سا ا و به    ي ر معتقد  گر 

ن، در   ي  سازمان مجاهد      يعني مبارزه مسلحانه        
 شود ين کتاب صحبت نکرده اند ـ مربوط م            ي ا 

شان در   ي تهاي  که روا    يزنان   .    خورد   يبه چشم م   
ن کتاب آمده، از زنان مبارز و آگاه جامعه                        ي ا 

نخست           ، ند ا ن         يبوده  ا زند زنان  ، و  ياسيس  ين 
 مبارزه مسلحانه، و        يشان طرفدار مش      ي ار يبس 

 و يب زندگ   يک بوده اند،  و در تعق           ي خود، چر    
شان در   ي  در خالل حرفها       يسرنوشتشان ـ حت   

م که عمدتاً جزو عناصر       ي دان   ين کتاب ـ  م   يهم 
اد                             فر ا و  وشنفکر  ر و  ه  گا آ  ، ه ند ا خو درس 

ند              ا بوده  معه  جا م      .   برجستهء  لعه  مطا نها   يآ
 به هر   ي دانش و آگاه       ي تجوکرده اند، در جس          

م ي در   ت             ي  طبقا معه  جا  ، ند ا زده  زور و      ي  و   
اند و م      ي را م   ي کتاتور  ي د   خواسته   ي شناخته 

شرفته  ياند با آن مبارزه کنند،  جزو عناصر پ                 
 شده اند، آرمانگرا بوده اند           يجامعه محسوب م

اما   .    جان رفته اند      ي و در راه آرمانشان، تا پا               
ه          يهم  نگا با   ، هم ا  ر منف ين  با ي  م    گو يز  ند؛ ي  

ن باور   ي به ا  :   " . . .   دي  گو ي م ٣٣عاطفه در صفحه     
 در راه     ي انقالب   يد با صداقت   ي ده بودم که با      يرس 

گر به دنبال شهادت      ي د .   م جان بسپارم     ي آرمانها    
ن نگاه وارونه        ي ا . . . " .   يبودم، نه به دنبال زندگ             

روان و    ي در پ   ي است به مسئله مرگ و زندگ          ي ا 
مش      مسلحانه  يمعتقدان  چر ي .     لهء   ک، ي ک  مسئ  
 ي کرد و از آن  باک         ي خود حل م    ي مرگ را برا      

 داد، اما دنبال مرگ و شهادت               يبه خود راه نم       
دو  ينم  الزم شود            .   دي   لحظه  هر  بود  حاضر 
بجود          يس ا  ر نورش  در            ي ا ا  ر خود  رنجک  نا ا 
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ر نشود،   ينکه دستگ ي  ا ي شکمش منفجر کند برا    
اورد و اطالعات        ير شکنجه تاب ن   ي نکه ز ي م از ا   يب 

بده      دشمن  برا         به  را  مرگ   ، م      ي د آسان  او   ي 
 از مبارزه      ين نوع مردن بخش      ي کرد، در واقع ا         

رد، دنبال     ي خواست بم   ي دلش نم   ي ول  اش بود     
. ن، دو مقولهء متفاوت است         ي ا .    گشت يمرگ نم   
  .  مرگي کرد، نه براي مبارزه مي زندگياو برا

 خود ـ که تصادفاً       ي تهاي  عاطفه، در روا         
ل يان است ـ جا به جا تحل       گري شتر از د   يار ب  يبس 
 دهد، از لزوم انقالب            ي کند، نظر م    ي م ياسيس

 زند، از مطالعه و شناختن           يو مبارزه حرف م        
 ي زند، از آرمانش م          ي حرف م   يجامعهء طبقات     

م         ي گو  هم  مدام  و   ، گو يد نبودم و     ياسيد سي    
 و جنگ   يکي مبارزهء چر      !    شدي سرم نم  ي زيچ 

ار م شاه ک  ي  با رژ   يک سازمان مخف    ي مسلحانهء    
چ ي نبود که هر کس، هر روز، بدون ه                  يآسان  

دن ياصوالً رس   .   وندد  ي به آن  بپ    يزه و آگاه     يانگ  
 بود  ي ، کار   ي مخف ي و وصل شدن به سازمانها       

ن      .   مشکل  نا ز ل         يو  و ا و  جز که  چر ي   يکهاي ن 
ا ي شهر بس       ي   بودند  زمره       ي ار يران  در   شان 

افراد سرشناس مبارزه درآمدند و شجاعت و                  
بود و در زندان هم     ز ين برانگيشان تحسيدالور

ل شدند، حاال، در       ي  مقاومت تبد    ي به اسطوره ها     
 دانستند چه     يند نم ي  گو ين کتاب، همه شان م      ي ا 

ه   يم  کنند،  آگاه   ي  و    يچ  نداشتند  رو      ي   دنباله  ا 
 ي نم ين، نف  ي ا .   شوهران و برادران خود بودند                

ا        ه  عد که  م  ي شود  هم  نبال         ي  د به  نستند  ا تو  
بارزه   ا دوست خودشان به م       ي ا شوهر  ي برادر     

د       يکش  ما  ا ند  ه شو گ      ي د ند ز تحمل   سخت يگر 
 و شکنجه  ي ري، تحمل دستگ   ي و مبارزات       يمخف 

 و يزه و آگاه     ي توانست بدون انگ        يو زندان، نم       
حت                 ختن ـ  و شنا نستن  ا د ن  و ک ـ       يبد ند ا  

ن زنان در ساده و ي از اياريبس. رديصورت بگ
همه  .   ناآگاه نشان دادن خود افراط کرده اند                        

 يبي شرو، حاال اصرار غر        ين زنان جسور و پ       ي ا 
 بزنند، در     ي و نفهم  يدارند که خود را به سادگ            

هنگام حرف زدن از         )   ١٦٧.   ص ( قه ي ت صدي روا   
ع يمصطف  م               ي شعا   ، ن دشا خو ه  و گر و  ن   يا
ن     ا را             يمصطف :   " ميخو نده  فرما و  رهبر  نقش   

 و ياو مخف   .   داشت و ما نقش سرباز و شاگرد           
نو         ، د بو تئور     ي مسلح  و  ه  د  يسي سند بو ما  .   ن 

نشجو     ا ن ي د بود  يا د        ي   عا به صورت  که   و ي م 
گ    يعلن  ند ز م ي  د   ي  کر کس         .   مي   قع  ا و ر   يد

پا     . . . "   مي نبود   در  هم  ي و  هم   :   " ن صفحهيان  ما 
 ي گروه پرسش    ياسيات برنامه س    يدرباره جزئ       

فقط به   .   مي دانست   ي نم يز چندان   يم و چ  ي کردينم
کل ي نحو  م ي  نست    ي  ا د پ           ي  در  ما  گروه  که   يم 

دف ات مسلحانه است با ه      يتدارک و انجام عمل         
ر ي  ا       ي ا به  ندن  رسا ا    ي   جبهه  د  متحد ي جا   . " . .

ه     ينپرس  پر و  طالعات              يدن  ا دن  کر جمع  ز  ا ز 
ف   چ ي   ياضا نفهم          يک  به  ا  ر خود  و  است   و يز 
  .گري ديزي زدن چينادان

ه                   ي ا  گا آ نا در  م  ا بر ا و  ر  ا اصر  و ينهمه 
 ابراز    يا نوع  ي ، آ  ي بر نادان     ي  و پافشار    ي خبريب 

   !ست؟ي نيمانيندامت و پش
 با  ي  آنجا که راو       يا ـ حت  جاه  يدر برخ    

پ                و سازمان  نه  مسلحا ا  يمبارزات  خط  ي رو  ن 
 رسد  ي نداشته ـ کار به افراط م           ي ارتباط    يمش 

گران را هم تخطئه       ي  د يو مقاومت و آرمانخواه           
) : مهيت فه ي ، روا    ٢٠٣.   ص :   (  کند يو مسخره م    

 عادت کرد توانستم          يکي چشمم که به تار      " . . .   
ها  ا     يي شعر که  ا  ر رو       ي   نجا  آ و  د ي نجا  ار  وي  

د عجب  يبه نظرم رس    .   نوشته شده بود بخوانم       
ا که در   ين دن  ي  شوند در ا    يدا م  ي پ يي وانه ها   ي د 
 ي م يد و زندگ    ين مخوف از ام       ي چن ياهچال  يس
ا   .   سند ي نو  را         ي از  نکو  جز  عشق  مسلخ  در  نکه 

 در صفحه   ي ن راو   ي اما، تناقضات ا       . . . "   نکشند و  
نکه او را به بند زنان         ي از ا   .    شود يبعد معلوم م    

 تواند    يزندان قصر برده اند و حاال م                 ياسيس
 يند اظهار خوشحال     يسرشناشان مبارزه را بب         

ن ي دانستم که در آنجا عاطفه گرگ             يم :   "  کند يم 
گلسرخ    د و با چهره ها       ي  را خواهم د       يهمسر 

ر    ن س   ي مشهو چو ق     يمي  ر و  ه     ين  نا و  د و يه 
ر يبس  د ي ا هم شد      ي   ا خو آشنا  ز،     " .   گر  با و 

ا                  ز  ا ب،  کتا خر  آ ر صفحه  د که  که ني هموست 
غ کرده   يدهء خود حرکت و تبل         ي ل و ا  يخالف م   
م    تشک         يحرف  احساسات ضد  و  زند   و يالت ي 

.  کند ي حاکم بر کتاب را برجسته م        يضد گروه
 بردم   ين موضوع پ   ي سرانجام به ا     :   " دي  گو يم 

 ي  نخواه   يالت، خواه     يک تشک ي ت در   ي که عضو  
 شود و  يز منجر م  ي ن ي  فکر ي وابستگ   يبه نوع   

ا                   د  ا ز آ نتخاب  ا ز  ا عمل  ر  رشد و   ي ند د و  شه 
 ري ناگز  پس  .    کند ي م ي ريشگي پ ي  فکر يي شکوفا 

.  گام برداشتم     ي  در راه کسب آزاد           يي به تنها  
حق  < د که  يجه خواهم رس    ين نت ي  به ا  يحاال ک   
  !". اللـه و اعلم> ؟ي است و نه گرفتنيهم دادن
  
  ست؟يچ" يميخانهء ت"

ت      نه  خا لفظ  کتاب،         "   يمي  در سراسر  که 
 سازمان   ي مدتاً به جا   ک ـ و ع  يستمات يبطور س  

ران ـ به کار رفته، در           ي  خلق ا  يي  فدا  ي کهاي چر 
خود مبارزان       .    نبود  يجي آن دوران اصطالح را           

ب ين ترک  ي ان از ا    يي ا فدا  ي ن ي ، مثل مجاهد    يمخف 
نم      کردند   ياستفاده  برا     .     زندگ     ي آنها  محل   ي 

 يرا به کار م      "   گاه ي پا "  خود نام     ي و نظام   يمخف 
: مي خوان   يم ن کتاب   ي  که در ا    يدر حال    .   بردند   

اواسط زمستان عاطفه را هم به بند ما منتقل                  " 
ت ي به مسئول   يمي ت ي در محاصره خانه ا       .   کردند 

ا ي و  )   .   ٦٣.   ص " ( ر شده بود   ي دستگ ي ز قباد  يچنگ 
با            ي صد" . . . .    بطه  ا ر در  ا  ر ت    ي قه  نه  خا  يميک 
ند        يدستگ  بود کرده  : اي و  ) .   ٤٥.   ص . . . . "   ( ر 

ن ي  مجاهد  يمي ت ي قه به خانه ها    ي دخترش صد   " 
 شود که   يمعلوم نم   ) .   ٢٢١.   ص . . . "   ( ته بود  وسيپ 
 يم" يمي تيخانه ها"ن اصرار، به ينها چرا با ايا
ا              يپ  فد زمان  به سا نه  و  ند  زمان   ي   يي وند ا سا

هد   ب     ي مجا در  اصطالح          ين؟  اصالً   ، رد موا شتر 

 به  يي  نام سازمان فدا       ي به جا  "   يمي ت ي خانه ها   " 
ن يه، از اول      يت رق  ي  در روا     ين، حت  ي کار رفته و ا      

. در ص   .    خورد   ي به چشم م   يي ک فدا  ي زنان چر    
ترا ين بود که م    ي تصورم ا    :   " . . .   مي خوان   ي م ٣١٣

 يکي  چر ي مش ي  برا  ي و زهره مبلغان پر شور         
 يمي ت ي ن که به خانه ها      ي خواهند شد، اما نه ا         

 از گسترش    ي وقت  ٣١٧.   ا در ص   ي و  " !   وندند  يبپ 
ها   به  چر                ي ضر و  ن  ا ز ر مبا به  واک  کها ي  سا

م  گو يسخن  م  ي    ، نو يد ، سال  ٥٥سال  :   " سدي  
ش ي  و افزا    يمي ت ي د ضربه ها به خانه ها      ي تشد 

نه                   مسلحا جنبش  ل  فو ا ل  ، سا ها ه  کشته شد
ن                      نگرا باورمان، سال دلهره ئ   در  يبرخالف 

  ...."!زندانها بود
؟ کدام سازمان؟         يميکدام خانه ت       :   يميخانه ت   

:  داشتند  يمي ت ي  خانه ها   ي مخف ي همه سازمانها    
منظور  .   ان يي  فدا  ن و ي  تا مجاهد   ي از نواب صفو     

 از نظر    يميوستن به خانه ت    يست؟ صرف پ   يچ 
 از ابزارها        يکي   يميا خانه ت   ي ساواک جرم بود        

وس   ها  يو  مخف      ي له  مبارزه  ا      ي  اصالً  بود؟  ن ي  
ها    "  نه  ت ي خا ا  "   يمي  چه  ي بر خته "   ا ي و  "   سا
بودند     "   ليتشک "  در      ي صد!   شده  چرا  نه   " قه  خا
 ٥٠اواخر بهار       :   " . . .   اي و  ) .   ٤٥.   ص ( بوده؟     "   يميت 
. . . " ر شده بودم    ي دستگ يميق خانهء ت    يا چند رف   ب 
 و ياسيش سي ت گرا  ي ن روا   ي ، تا آخر ا     ) ٤٧.   ص ( 

 شود و فقط در آخر        ي  ذکر نم   ي  راو   يوابستگ   
م    که  است  فهم يصفحه  راو   ي  ن، ي شهيعني   ي م 

قدا  ي رفقا  " با   فدا              "   يي   پس،  و،  پرونده،   يي هم 
  . بوده است

شات ي ان، گرا    ي  از راو     ي ار يدر مورد بس       
شان مشخص   ي سازمان   ي هايتگ و وابس    ياسيس
د ينم  پ        .    شو که  نجا  آ و يمگر  مش    ي ر ز  ا  ي 

م      نه  کنند  يمسلحا عمل            ي   ک  ر ا تد ر  د ات يا 
هستند     نه  ا       .   مسلحا بر نهم  آ طرد      ي که  و  د  ر  

 ١٦١قه، صفحات   ي ت صدي  مثالً در روا        . آنست  
م        ١٧٢تا   که  است  معلوم  فقط  ند      ي،  ا خواسته   

بکنند            نه  مسلحا ء  ه ز ر ا    .   مبا گر چه   يشي چه   ،
  ...؟ي؟ چه هدفيسازمان
  

  خ با نام کوچکيتار
ان با نام کوچک       ي ، تمام راو       داد   يداد ب    در   

ت را ـ   ي و نام کوچک هرگز هو        .    شده اند   يمعرف  
ا     بر آشنا ي مگر  نم     ي   روشن  کند يان ـ   ن ي ا .    

 يتهاي  روا   ي  برا  ي ت، اعتبار    ي روشن نبودن هو      
مضافاً به    .    آورد    ي به همراه نم     ي واقع   يخي تار  

 افراط به خود گرفته           نجا، مسئله جنبهء     ي نکه ا ي ا 
حت   برخ     يو  در  نام شوهر و             ي  ذکر  با  موارد   

 جنبه  ي اوردن نام خود راو         يبرادر اعدام شده، ن
 از جاها     يليخ ).  ٤٧ و ٢٥. ص(رد ي گي ميشوخ

نام رفتگان وجانباختگان و اعدام شدگان آمده                     
جاها       در  د ي و  ن ي گري   است   ي  باال     .   امده   يدر 

ل يه دل   نام کوچک ذکر شده و در متن، ب             يتي روا 
کامل شوهر          نام  اعدام شده            ي ذکر  برادر  ا ي ا 

.  شود يز مشخص م  ي ن ي کشته شده، نام راو         
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ص      در  م  ٢٢٢.   مثالٌ  آ ي،  خاطر        :   " دي   به  را  ما 
ر ي دستگ ي شدن همسرم هوشنگ اعظم      ي متوار   

 با نام کوچک و      ي  خود راو     يول  . . . . "   کرده بودند      
ن ي ن ا يو ع  .    شده است  يل معرف  يحرف اول فام       
ا تکرار شده    ي ت ثر ي در روا       .   ٢٢٦. ماجرا در ص

 يسع"  دهد که     يح م ي توض يخانم حاجب    .     است 
 کند با نام    يان را راض      ي که راو    "   ار کرده    يبس 

ول   يکاملشان معرف       را        ي شوند  آنها  نتوانسته   
 ـ به هر   ي است که برخ    يرفتن ي ن پذ ي قانع کند، ا     

 ي م ي ـ نخواهند نامشان ذکر شود ـ ول             يليدل  
نها     هما فقط  مشکل     يي شد  که  ا  ر نام           با  رند  دا  

نمونهء   .   ه را ذکر کرد       يکوچک آورد و نام بق            
 ١٧٢ تا  ١٦١قه، صفحات   ي ت صدي گر، در روا      ي د 

 بطور کامل ذکر شده       ي ار ي بس ي است که نامها    
ل   مرض    يو م  نا مرض     ي  فقط  جا  همه  ه،     يه  مد آ ه 

م        ه  نند ا مرض       يخو که  ند  ا خو روشنفکر و   ي  ه  
ر گذاشت،   يگران تأث    ي  د ي فعال بود، آمد، بر رو            

نکه بداند    ي ، بدون ا      . . . ک شد، و  ي  چر  شد، يمخف 
در واقع، وسواس         .   ستيه ک ين مرض ي باالخره ا     

ن که  ي   ا ي ل، به جا   ي به کار نبردن نام فام          ي برا  
ت      تر و  غتشاش              يبينظم  ا  ، باشد فته  ر ر  کا به   

  . جاد کرده استيا
روا          يچگونگ   ئهء  را ا بردن        ي   کار  به   ، تها

خ و زمان،     ي  به تار   ي توجه  ي کوچک، و ب     ياسام  
ان،  ي  اغلب راو     ياسيشات س ي  گرا  روشن نبودن     

 يباعث شده که در مجموع، کتاب حال و هوا                  
نکه ي مثل ا  .   رد ي به خود بگ    ي و خودمان     يشخص
 شناسند دور هم     يگر را م   ي کدي  که همه   ي عده ا   

 خاطراتشان را شرح         ي نطور ينشسته اند و هم     
ب            و  ند ـ  ا ه  د ا تفر        يد طرات  خا هم   و يحي شتر 

با شاد       ي خوشا  تؤام  و  ب       ي ند  را  خنده  و  ازگو    
ن                          ما د خو ر شرح  د که  نطور  آ و  ند  ا ه  د  يکر

نادان و                               را  خود  اغلب  دارد،  رواج  خاطرات 
 کرده اند، و البته جا           يخبر و ساده لوح معرف       يب 

ها            ر کا ز  ا هم  جا  پش        ي به  ز  ا بر ا ن  ن يشا  و يما
ن محدوده که      ي ن کتاب از ا     ي ا .   ندامت کرده اند         
ن آدمها را     ي  که ا  ي  خواننده ا     ي فراتر برود،  برا         

مه و يا و فه  ي ا ثر ي ست يه ک ينداند رق     نشناسد و   
 يخواننده ا     .    ندارد    يخي انند، ارزش تار يعاطفه ک

 ي و انقالب    ياسي سي که دور از محدوده آدمها              
ن       زندا باشد،       يو  بوده  ا      ي   ننده  خوا چند   ي ا  که   

ن کتاب را به قصد شناختن دوره             ي سال بعد ا   
 ياد ي ز ز يرد، چ   يخ مملکت دست بگ   ي  از تار    ي ا 

 تواند مطمئن باشد       ينم .    شود يرش نم  يدستگ 
ا   مها    ي که  د آ قع    ي نها  ا و خته و        ي  نه سا و  ند  ا  

کوشنده           ذهن  گنگ و      ي هو .   پرداخته  آدمها   ت 
است   خاطرات                .   مبهم  فترچه  د به  مجموع  در 

است يشتر شبيب  ا    .   ه  آ     ي تجربه  به  ا  ر ندگان  ي  
 فهمد چرا   يخوانندهء ناآشنا نم        .    کند يمنتقل نم  

و ن عده به زندان افتادند، چرا شکنجه شدند                 ي ا 

نکه چرا مقاومت کردند، چرا هر کدام                ي مهمتر ا  
چند بار و چند سال زندان را تحمل کردند و                    
باز هم به کارهاشان و در واقع به مبارزاتشان                     

نکارها چه    ي زه شان از ا     ياصوالً، انگ     .   ادامه دادند        
 و اعتقاد و     ي آنهمه شور و عشق و فداکار          .   بود  

ن کتاب است؟    ي  ا ي ن مبارزان در کجا        ي آرمان ا     
چ      ي آ  همه  قعاً  وا دف    " ز يا  ا  "   يتصا پوچ  ي و  نهمه 

  بوده است؟ 
کتاب، به زعم من، نه خاطره است، نه نقد                 

 ي مبارزات      ي وه ها  يل شيگذشته است و نه تحل      
  يژه نف  ي به و  .    و طرد است    يفقط نف  .   آن دوران       

مش               و  نه  مسلحا ء  ه ز ر چر يمبا کتاب  .   يکي  
 از زندان زمان شاه به دست              ي واقع   ي ري تصو 

انزوا            از م   .    دهد  ينم  ن    ي خافت زندان،  زندا ، ي 
 به  ي که زندان     ي  آشفته ا  ي و روح    يحاالت روان       

م          ر  چا د ن  آس   يآ  ، جسم ي بهاي شد در    ي  که   
م  د يشکنجه  خر                 ي   آ تا  ن  آ ر  ثا آ بسا  چه  و  د 

 يار يبس .   ستي ن ي  ماند، خبر    ي بر جا م   يزندگ   
ن         ا ند ز ز  زخم                   يا و  د  ر د هنوز  ه  ن شا ما ز ن  ا
ش را بر    ي سال پ  يست ـ سي آن ب   ي شکنجه ها 

 آنهمه اهانت و سرکوب        يرند و آثار روان          تن دا   
ن کتاب، به     ي  در ا   ي کنند ول   يرا با خود حمل م       

 زدند، مرا      ي شود، مرا شالق م      ي گفته م  يسادگ  
، . . . ن بردند، بردند       ي  بردند، مرا به او         ي به انفراد     

ندند        توه                . . . برگردا دند،  دا فحش  زدند،  ن و ي، 
نها همه ساده برگزار شده         ي ا . . .   .   ر کردند   يتحق 

نبا      چ .   است  ا  چر ؟  خوف و       ي را و  ز شکنجه  ا د 
ن ين شکنجه حرف زد؟ هم      ي  از ا   يهراس زندان       

 ين شاهرخ  ي شود خانم نوش    ياست که باعث م     
، " عصر نو    " يهء انترنت  يدر نوشتهء خود در نشر

 ، به عنوان     ٢٠٠٣ مه  ٧/ ١٣٨٢بهشت ي  ارد   ١٧
 يداد ب    :   "  کند که  يازات کتاب، ذکر م         ي از امت    يکي 

 از  يفي به طور ظر    ش ي باي داد با نثر روان و ز             
ها يتوض  ر     ي ح  طوالن           ي تکرا و  آور  مالل   ي 

خ ي  تار  يي ا واقعاً بازگو      ي آ . . . " !   زد ي پره  يشکنجه م 
ر و                  کشتا و  و شکنجه  ر  استثما و  ر  استعما
ــتها و     ــ شناع ــ شرح ــ و ــفقان ــ خ ــ و ــسور سان

" مالل آور     " کتاتورها    ي  سفاکان و د    ي هايآدمکش   
آ    ا ي است؟  برا      ي ا  آدمها  تفر  ي  شاد ي ن  و  ح و ي  
ا ي  به زندان رفته بودند           ي ر و باز    تئات  ي برگزار    

نظام    د يتوسط  مخالف       ي کتاتور  ي   و  و سفاک   
د از  ي ا نبا ي  در بند شده بودند؟  آ         ي هرگونه آزاد       

خمان رفته است گفت و گفت        ي آنچه بر ما و تار       
 يم راهها   يو گفت تا فراموش نشود و تا بتوان                

 بهتر  يي ايدن به دن    ي و رس  ي روز  ي پ ي  برا  ي بهتر 
  م؟ يدا کنيپ

  
  
  
  

  ...زندگینامۀ  به کتابینگاه
  ۲۲بقيه از صفحه 

 زندان يفصل ششم تا نهم به سال ها 
در اين سال ها است که بدنبال . اختصاص دارد

عمليات سياهکل، حسن مجددا زير شکنجه 
 از يساواک مطمئن است که و.  گيرديقرار م

پس از . زندان با تيم کوه در رابطه بوده است
حسن مجددا به دادگاه  و شکنجه، يبازجوي

.  گيردي شود اين بار حکم اعدام ميفرستاده م
 خانواده و بويژه هواداران يکوشش ها

   فدايي خلق درخارج ازيسازمان چريکها
 ي کشور و کنفدراسين دانشجويان ايران

 بر حکومت يدرخارج، به فشار مراجع بين الملل
 انجامد و نهايتا زير اين فشار ها حکم يشاه م
  .   کندي به حبس ابد تخفيف پيدا ماعدام

 ٣٠ در ي سياسي زندان٩فصل نهم به کشتار 
حسن .  اختصاص دارد١٣٥٣فروردين سال 

 هميشه همراهش ي به همراه رفقايضياء ظريف
، محمد چوپان زاده، احمد جليل يبيژن جزن

، عباس ي نظريافشار، مشعوف کالنتر
  همراه با دو مجاهد ي و عزيز سرمديسورک
 جوان يز کاظم ذواالنوار و مصطفمبار

خبر .  شونديخوشدل به جوخه اعدام سپرده م
 که ي زندان٩. اين جنايت همه را بهت زده کرد

محکوميت زندان داشتند، بدون محاکمه مجدد 
و بوسيله بازجويان زندان، دست بسته به تپه 

 شوند و وحشيانه تيرباران ي اوين برده ميها
 بر کشته شدن ي رژيم مبنيادعا.  گردنديم

اينان هنگام فرار، هيچکس را قانع نکرد و چه 
در داخل زندانها و چه در خارج از ايران موج 

  .اعتراض را برانگيخت
 به بازتاب اين جنايت در ايران و يفصول بعد

 و اعترافات شکنجه يجهان، سقوط رژيم پهلو
گران ساواک و اطالعاتي که پس از انقالب 

  .بدست آمد ، مي پردازد
 دراين کتاب عالوه بر ي ابوالحسن ظريفيآقا

 و مبارزه برادر خود حسن، در يشرح زندگ
 حسن به ي از نامه هايبخش ضمائم، برخ

«  با عناوين يخود را به همراه دو نوشته از و
 بيست يحزب توده و کودتا« و »  گفتم يچه م

نويسنده . به چاپ رسانده است» و هشت مرداد
انتشار اين «  :  گويديدرمقدمه کتاب خود م

 است به برادر ي احترامي من ادايکتاب برا
کوچکم که اسطوره مقاومت بود، عظمت و 

 ستايم و در مقابل او سر ي او را ميبزرگ
دکتر ابوالحسن ضياء »  . آورميتعظيم فرود م

 احترام به برادر خود موفق يرادا ديظريف
 يبوده است و اين کتاب ما را به چهره انسان

باشد .  کنديرز، فداکار و ثابت قدم آشنا ممبا
 ازمبارزان ي درباره بسياري دينيتا چنين ادا

 ي و عدالت جويي خواهيگمنام جنبش آزاد
  .سرزمين مان صورت گيرد
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ياد ادوارد سعيد 
  را گرامی داريم

  
  مهرنوش کيان

  
تا کی می خواهيم ناديده بگيريم که 
فريادهای مردم غزه در اثر سياست های 
دولت اسرائيل است و نه از فريادهای 

 ؟قربانيان نازی ها
 

ادوارد سعيد، استاد برجسته دانشگاه، 
نويسنده، موسيقيدان و فعال سياسی درسن 

نقش .  خون درگذشت سالگی از سرطان۶۷
مهم سعيد در تعميق جنبش فلسطين با انتقاد 
سازنده از عوامل بازدارنده در آن از يک سو 

و مطرح ساختن اين جنبش از طريق نوشتن  
مقاالت بی شمار ، مصاحبه ها، شرکت در 
برنامه های راديوئی و غيره در ميان اذهان 

عمومی مردم آمريکا و جهان از سوی ديگر،  
مقاله زير .يت به سزايی برخوردار بوداز اهم

خالصه ای است از زندگی و کارنامه ادبی، 
  .هنری و سياسی وی

  
 در اورشليم که در ۱۹۳۵ادوارد سعيد در سال 

آن زمان بخشی از فلسطين تحت سلطه 
خانواده سعيد از . انگليسی ها بود به دنيا آمد

. مسيحيان مرفه و سرشناس فلسطين بودند
جنگ جهانی اول به آمريکا پدرش قبل از 

مهاجرت کرده بود و پس از خدمت دواطلبانه 
در ارتش فرانسه به عنوان شهروند آمريکايی 
به اورشليم بازگشت تا با دختر يکی از مقامات 

سعيد در . کليسای باپتيست ها ازدواج کند
می ) ۱۹۹۹(» خارجی« بيوگرافی خود به نام 

ود نويسد که در طول کودکی و نوجوانی خ
که از » ترسی عميق«همواره سعی می کرد بر 

اما سرسختی و . پدر خود داشت، غلبه کند
تالش در زندگی، که راه موفقيت های بی شمار 
. آکادميک او را هموار ساخت، مديون اوست

من هيچ تصوری از بيکاری و « :سعيد می گويد
هر روز از زندگی ام مثل اولين . تفريح ندارم

دانشگاه پس از تعطيالتی روز شروع يک ترم 
طوالنی، با انبوهی از کار که انجام نشده و 

مادر سعيد عشق به » .آينده ای نامعلوم است
  .موسيقی و ادبيات را در وی بيدار ساخت

بخشی از کودکی سعيد در مصر گذشت و 
تحصيالت او بخشا در اورشليم و بعدا در 
. مدارس خصوصی در آمريکا ادامه يافت

لی مناسب راه را برای ادامه پيشينه تحصي
تحصيالت در دانشگاه های پرينستون و 
هاروارد و اتمام آن با مدرک دکترا در رشته 

همچنين سعيد با . ادبيات تطبيقی هموار ساخت
موسيقی الفتی خاص داشت و پيانو را به 
. خوبی پيانيست های حرفه ای می نواخت

آشنايی او با مشقات مردم فلسطين به سال 
رابطه نزديک او با .  بر می گردد۱۹۴۸های 

عمه اش، ناهيبا، که در قاهره در مراکز کمک به 
آورگان فلسطينی فعاليت می کرد، ارتباط 
. عاطفی عميقی ميان او و مردمش ايجاد نمود

 و ۱۹۶۷اين عواطف عميق با شکست سال 
سيل آورگان فلسطينی به کشورهای همجوار 

ليه سياست ديدگاه های سياسی سعيد را بر ع
های نسل کشی دولت اسرائيل عميق تر 

خود او شکل گيری نظرات سياسی . ساخت
اش را مديون روشنفکرانی همچون آر پی بلک 
مور، گرامشی، آدورنو، ريموند ويليامز و 

  .مايکل فوکولت می داند
او کتاب ها و مقاالت بی شماری در زمينه های 

از مهمترين نوشته های . مختلف نوشته است
جهان، « ،  »۱۹۷۸اورينتاليسم، «او می توان از 

 ۱۹۸۸سرزنش قربانيان، «، »۱۹۸۳متن و نقد، 
صلح و « ، »۱۹۹۳فرهنگ و امپرياليسم، «، »

مقاالتی در باره روند صلح : ايجاد نارضايتی
اسلو و پس : روند صلح« ،  »۱۹۹۵در فلسطين، 

قدرت، «، و آخرين کتابش  »۲۰۰۰از آن، 
برای ليست کامل .( نام برد» سياست و فرهنگ

کتاب ها، مقاالت و مصاحبه های او می توانيد 
  .)  مراجعه کنيد www.edwardsaid.netبه    

 به عضويت شورای ملی ۱۹۷۷سعيد در سال 
انتخاب شد و در مطرح ) سی. ان. پی(فلسطين

ساختن مسئله فلسطين و سياست های 
اسرائيل در قبال مردم فلسطين در جامعه 

او يکی از . آمريکا نقشی اساسی را ايفا نمود
اولين کسانی بود که با رد مبارزات قهر آميز 

اسرائيل از ايجاد دو کشور فلسطين و بر عليه 
اسرائيل دفاع می نمود و در واقع حق حيات 
. اسرائيل را در منطقه به رسميت می شناخت

 در شورای ملی ۱۹۸۸اين نظر در سال 
اما با ادامه روند صلح . فلسطين اکثريت يافت

اسلو، سعيد با طرح اين نکته که مفاد قرارداد 

به نفع اسرائيل صلح به طور غير منصفانه ای 
می باشد، موضعی نقادانه نسبت به شورا و 

 ۱۹۹۱شخص عرفات گرفت و باالخره در سال 
او به درستی مطرح .از اين شورا استعفا داد

مطروحه در (می نمود که عقب نشينی اسرائيل 
از نوار غزه و جريکو و ) طرح صلح اسلو

ابزاری « توافقات بر سر اورشليم در واقع 
ليم بی قيد و شرط مردم است برای تس

» .فلسطين و تبديل آن به يکی از اقمار اسرائيل
او تا به آخر با فساد و ديکتاتوری عرفات و 
اطرافيان وی مخالفت می ورزيد و در سال 
های آخر عمرش نوشته های او در فلسطين به 

  .شدت سانسور می گرديد
سعيد به خوبی دريافته بود که اسرائيل با 

ئله کشتار يهوديان در جنگ استفاده از مس
جهانی دوم برای پيشبرد سياست های خود 

به همين دليل و به درستی در . استفاده می کند
: نوشت» سياست تصرف«  در مقاله ۱۹۹۴

سوالی که بايد از خود بپرسيم اين است که تا «
کی تاريخ يهودی ستيزی و کشتار يهوديان به 
ی عنوان اسلحه ای برای پيشبرد سياست ها

غير انسانی دولت اسرائيل عليه فلسطينی ها 
تا کی می ... مورد استفاده قرار می گيرد

خواهيم ناديده بگيريم که فريادهای مردم غزه 
در اثر سياست های دولت اسرائيل است و نه 

انتقادهای بی » از فريادهای قربانيان نازی ها؟
امان او در مطبوعات آمريکا، خشم 

ی را به شدت صهيونيست های آمريکائ
در جريان روند صلح اسلو، . برانگيخته است

پروفسور «چند روزنامه دست راستی او را 
  . ناميدند» ترور

 به دليل تضعيف سالمتی ۱۹۹۰سعيد از سال 
جسمانی اش، فعاليت های خود را در زمينه 
های متفاوت محدود کرد و از آخرين کارهای 

ی وی تشکيل گروه المبادره در فلسطين، برا
گسترش هر چه بيشتر دموکراسی  در ميان 
روشنفکران و مردم فلسطين و تشکيل ارکستر 
ديوان شرق ـ غرب به همراه دانيل بارنبوم، 

اين .  بود۱۹۹۹يک شهروند اسرائيلی در سال 
ارکستر يک ماه قبل از مرگ وی با اجرای 
کنسرتی از موسيقی واگنر در لندن به شدت 

  .مورد توجه قرار گرفت
  
  . دش گرامی باد و راهش پر رهرويا
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  محمود درويش
  ادوارد سعید
  ضمیر و سفیر ما

  در پیشگاه خرد انسانی
  ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٦

  

  
از بس که . از اين که با ادوارد سعيد وداع گويم، عاجزم

او در ميان ما و جهانيان حضور دارد، از بس که او زنده 
  .است

ديروز، ضمير و سفير ما در پيشگاه خرد انساني، به 
اما .  بيهوده با مرگ، از پاي درآمددنبال نبردي طوالني و

مقاومتش در برابر نظم نوين جهاني، مبارزه اش در دفاع از 
عدالت و منزلت انساني و از همة جنبه هاي مشترک فرهنگها 

  . و تمدنها پايان نيافته است
او دوازده سال تمام، ، پنجه در پنجة مرگ درانداخته 

مانانة ابداع و جانماية او در اين نبرد، تداوم قهر. بود
خالقيتهاي سرشار از اصالتش بود، نوشتن بود، موسيقي 

تقويت ارادة انساني بود و دامن زدن به مباحثات جدي . بود
پيرامون جوهر و معنا و قرار دادن انسان فرهيخته در 

  . جايگاهي شايسته

اگر از يک فلسطيني سئوال شود که در پيشگاه جهانيان 
  .به ادوارد سعيد:  پاسخ مي دهدبه چه مي بالد، او فوراً

تاريخ و فرهنگ فلسطين تاکنون و  شايد تا آينده اي 
. دور، انساني به باالي اين يگانة چندگانه نيافريده است

فلسطين او را زاد، اما به يمن وفاداري به ارزشهاي 
و دفاع وي از . عدالتخواهانه اي که در زادگاهش پايمال شد

ر برخورداري از نعمت زندگي و حقوق فرزندان اين خطه، د
آزادي، او را به يکي از پدران سمبليک فلسطين معاصر بدل 

  .کرد
او، به نبرد کنوني از زاوية فرهنگي و اخالقي مي 
نگريست که، نه فقط حق فلسطيني ها را در مقابله با 
اشغالگران مورد تأئيد قرار مي دهد، بلکه به ويژه از اين 

 کند که اين مقاومت وظيفه اي ملي و زاويه به آن نگاه مي
  .انساني نيز بشمار مي رود

ادوارد، مجموعه اي به هم پيوسته بود که در آن، انسان 
ناقد، انديشمند، موسيقيدان و سياسی به هم گرد آمده بودند؛ 
بي آنکه فعاليت در يکي از اين عرصه ها به جنبه هاي ديگر 

ي او در شخصيت واال. شخصيت وي آسيبي وارد آورد
. عرصة جهاني موقعيتي منحصر به فرد به او بخشيده بود

به ندرت مي توان شاهد جمع شدن اينهمه خصوصيتهاي 
ادوارد سعيد .  برجستة فرهنگي و هنري در يک فرد بود

نمونه اي از اين تبار بود؛ ظريف، گرانمايه، رسا، سليس، 
  . عميق، شجاع، و عاشق زيباييهاي زندگي و زبان

ه اي بي نظير، در وداعی تلخ و سنگين و در در لحظ
. اندوه از دست رفتنش، جهاني در کنار فلسطين گرد مي آيد

در مراسم توديع او، خاندان صاحب عزا را نمی توان 
فقدان او غم . بازشناخت؛ او متعلق به خانوادة جهاني است

  . با هم اشک مي ريزيم. مشترک ماست
 با فرهيختگي و ادوارد با جان و  ضمير زنده اش،

گسترة فرهنگي اش، فلسطين را در دل جهان جاي داد و جهان 
  !را در دل فلسطين

  ترجمة حماد شيباني
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 چهرة
 انگيز  حيرت
   تعهد

 
 يادمان صمد بهرنگي

 اشرف درويشيان علي 
 كتاب و فرهنگ: انتشارات  
    صفحه٦٢٣. ، تهران١٣٧٩چاپ اول،  
 

 صمد بهرنگي و ماهي سياه دانـا 
 سيروس طاهباز

  فرزان روز: انتشارات  
 .، تهران١٣٨٠چاپ اول، 

   صفحه٢٨٨ 
 
 
 هــاي خــود را آگاهانــه بــه آنهــا كــه گذشــته“

ــي ســپرده  ــا ناآگــاهي چنــين     فراموش انــد، ب
پندارند كه دورة صمد بهرنگي و كتابهـايش          مي

برخي از اينان روزگاري بـه      . سپري شده است  
اقتضاي شور و حال جواني و نيز موج فراگيـر        

هــاي  زمانــه، وارد مبــارزه بــر ضــد ســتمگري 
هـا،    اجتماعي شدند و حتـي در ايـن راه سـختي          

 و از نزديكان خود،  ها و زندانها كشيدند    شكنجه
جانهاي شيفته و عزيزي را از دست دادند، امـا          
از آنجا كه عشق به مـردم فرودسـت در عمـق            
ــت و    ــه نداشـ ــان ريشـ ــي از آنـ ــود برخـ وجـ

شان كاغذي بود، با يورش       هاي اجتماعي   آگاهي
ــال آن،     ــه دنب ــركوبها و ب ــهمگين س ــان س توف

ها، همه چيز را پايان يافتـه پنداشـتند و            ناكامي
 آرام از واقعيات دور شدند و اينـك بـراي           آرام

اي وجـود دارد و       آنها ديگر نه انسان سـتمديده     
شـكنجه و مـرگ دردنـاك       . پنـاهي   نه كودك بي  

كودكاني هـم كـه ايـن روزهـا صـفحه حـوادث         
ها را پر كرده است، نتوانست آنـان را           روزنامه

از خــواب عميــق بيــدار كنــد و بــراي آنكــه      
 بر سـر سـفره      دغدغه خيال و آرامش خاطر      بي

رنگيني بنشينند كه از تصـادف روزگـار و بـر           
هاي اقتصادي برخاسـته از جنـگ،         اثر آشفتگي 

گسترده شده بود، خـود را بـا ايـن بـاور قـانع              
كردند كه ديگر دورة صمد بهرنگي و آثارش و         

ادبيــاتي از ايــن نــوع گذشــته اســت و همــه آن 
ــه ــان     انديش ــرايش ج ــاري ب ــه روزگ ــايي ك ه

  .”…اما . ه بوده استدادند، بيهود مي
با اين جمالت است كـه پيشـگفتار كتـاب          

در ايـن   . شـود   آغاز مي ” يادمان صمد بهرنگي  “
پيشگفتار، علي اشرف درويشيان، با ذكـر چنـد         

هــاي بســيار كــار و  نمونــه مشــخص از نمونــه
آميـز كودكـان و نوجوانـان كـه           زندگي فاجعـه  

رحـم    هـاي آهنـين و بـي        هنوز در زيـر پاشـنه     “
هاشـان   ها، آرزوها و شادي    ر كارگاه سرمايه، د 
آينــده در  شــود و ســرگردان و بــي نــابود مــي

ــه ــي  كوچ ــا م ــا و خيابانه ــد ه ــادآور ”چرخن ، ي
چهـره اينـان در تصـاويري كـه         “شـود كـه       مي

ــه داده     ــايش ارائـ ــي در كتابهـ ــمد بهرنگـ صـ
هـاي آشـنايي اسـت گـويي كـه فرزنـدان              چهره

 در ْبـرش   …ياشار، اولدوز، لطيـف و پـوالد و         
گزارشـگر  “. ”انـد   ري از تاريخ پديـدار شـده      ديگ

 كه نابساماني و رنج مردم فرودست      …آگاهي  
كوشـيد ايـن دردهـا و      را درك كرده بود و مـي      

، مبـارزي كـه    ”رنجها را در آثارش منعكس كند     
ــتگي “ ــر و خسـ ــذير در جســـتجوي   پيگيـ ناپـ

اي بود تا به جـاي ارزشـهاي از           ارزشهاي تازه 
” …ف بگـذارد  اعتبار افتـادة مرسـوم و متعـار       

خود نيز بر ايـن نكتـه آگـاه         ) ١٦-١٨صفحات  (
. را پايــاني نيســت” قصــه“بــود كــه هنــوز ايــن 

چنانكــه يكــي ديگــر از تحليلگــران 
متــذكر ) ٣١ص (آثــار صــمد هــم 

شود، اين قصـه نـويس، اغلـب          مي
گـذارد و     هايش را ناتمام مـي      قصه

. خود نيز بر اين امـر اذعـان دارد        
ــثالً  در   ــه م ــوري ك ــه ط كچــل “ب

ــاز ــي” كفتربـ ــد  مـ ــه “: نويسـ همـ
گوينـد كـه      گوها در اينجا مي     قصه

اما من يقين   . قصه ما به سررسيد   
هـاي مـا هنـوز بـه          دارم كه قصـه   

سرنرســيده و روزي البتــه دنبــال 
  .”…اين قصه را خواهيم گرفت

پس از نزديك به دو دهه كه   
هاي مربوط    آثار بهرنگي و نوشته   

به او نيز، همچـون آثـار بسـياري         
ز نويسندگان پيشرو و آزاد     ديگر ا 

ــديد    ــور ش ــار سانس ــديش، دچ ان
حكومتگران اسالمي بـود و حتـي       

هـاي    كتابهاي او نيـز از كتابخانـه      
مدارس تصـفيه و بيـرون ريختـه        
ــارزات   ــر مبـ ــود، در اثـ ــده بـ شـ
آزاديخواهانــه مــردم و بــه همــت  
برخي ناشران، در سـالهاي اخيـر       
برخي از اين آثار تجديـد چـاپ و         

هـا ظـاهر      روشـي در ويترين كتابف  
در همين ايام، همچنين    . شده است 

كتابها و مقاالت متعددي پيرامون كارهاي قلمي       
ــن   ــدگي اي ــرت “و زن ــره حي ــد  چه ــز تعه ” انگي

ــمد، ص   ( ــاملو از ص ــد ش ــيف احم ) ٣٠٠توص
در اينجا، به مناسبت سي و      . انتشار يافته است  

پنجمين سالگرد مرگ نابهنگام بهرنگي، معرفـي       
دو كتـاب جديـد، از نظـر        و بررسي كوتاهي از     

   .گذرد خوانندگان مي
ــر   ــي اكب ــار، عل ــدار و پرك نويســنده  نام
درويشيان، كه خود نيز آثار قابل توجهي را در     
زمينه ادبيات كودكان و نوجوانان پديـد آورده،        

اي   مجموعـه ” يادمان صـمد بهرنگـي    “در كتاب   
هـا و مقـاالت دربـاره         متنوع و جالب از نوشـته     

ــردآور ــرده اســت بهرنگــي را گ . ي و تنظــيم ك
آوري ايـن مطالـب، كـه برخـي از آنهـا از               جمع

منــابع پراكنــده و مربــوط بــه ســالهاي دور و، 
بنــابراين، از دســترس خواننــدگان عــادي دور 
است، در يكجا  وسـيله مناسـبي را در اختيـار            

ــه ــد وي    عالق ــدگان جدي ــدان صــمد و خوانن من
به تصريح درويشيان، در گـردآوري      . گذارد  مي

با “ها تالش شده است تا خوانندگان         نوشتهاين  
يـاد صـمد      هاي مختلف زندگي و آثار زنده       جنبه

. آشـنا شـوند   ” هاي گوناگون   بهرنگي، از ديدگاه  
بنابراين، در اين مجموعه، عالوه بر مطـالبي از         

هـايي    ياران و نزديكان صمد، مقاالت و نوشـته       
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احمد، رضا براهني، نسيم خاكسـار،     از جالل آل  
آبــادي، احســان طبــري، اســالم  ولــتمحمــود د

 نيــز درج شــده …كاظميــه، فــرج ســركوهي و 
” سالشـمار “پنج صفحه از اين كتـاب بـه         . است

نمايـه  “زندگي صمد، و هيجده صفحه از آن به         
اختصـاص يافتـه    ” كتابشناسي صـمد بهرنگـي    

فهرسـت نسـبتاً جـامعي از       ” نمايـه “ايـن   . است
 .دهـد  هاي مربوط به صـمد را ارائـه مـي         نوشته

عكسها و طرحهايي از صمد و همراهان او نيـز          
  .بخش صفحات پاياني اين مجموعه است زينت

ــي،     ــان بهرنگ ــردن يادم ــار ك ــراي پرب ب
درويشيان حاصل دو گفتگوي خود بـا دو تـن          

از دوســــتان نزديــــك او، رحــــيم 
نيا و غالمحسين فرنود، را در        رئيس

اين كتـاب آورده اسـت كـه از نظـر           
ز زنـدگي   هايي ا   روشن ساختن جنبه  

ــندة  ــارزه نويس ــياه “و مب ــاهي س م
يكي . نيز جالب توجه است   ” كوچولو

از مسائلي كه در اين گفتگوها مطرح       
ــه   ــونگي آشــنايي و رابط شــده، چگ
صمد با محافل و جريانات سياسـي       
ــا بنيانگــذاران  ــويژه، ب آن دوره و، ب

نيـا، در     رئـيس . جنبش فـدايي اسـت    
جايي از ايـن گفتگـو، بـا اشـاره بـه            

صمد بـا اميرپرويـز پويـان در تهـران          آشنايي  
پــس از “: گويــد  مــي) ١٣٤٥احتمــاالً در ســال (

ــه يكــي از    ــان ب ــا صــمد، پوي ــان ب مالقــات پوي
نوشته بـود كـه در ايـران        ) سروقد(دوستانش  

. ”آيد  دارد ماكسيم گوركي جديدي به وجود مي      
و ” هـاي مـائو     جـزوه “وي، در جايي ديگـر، بـه        

و يا  ”  روزبه اي راجع به زندگي خسرو      كتابچه“
ــه  ــتان  “ب ــاره كردس ــه درب ــي دو اعالمي  …يك

 كه كردهـا را گرفتـه       ١٣٤٧درباره جريان سال    
كند كه صمد در      اشاره مي ” و اعدام كرده بودند   

ــار او    ــه در اختي ــف، جهــت مطالع ــوارد مختل م
آيـا  “گذاشته بـود، و در پاسـخ ايـن سـؤال كـه            

هــاي سياســي و   صــمد بهرنگــي بــا گــروه   
 مشي مسلحانه را انتخـاب      سازمانهايي كه بعداً  

سـال  “:  دارد  اظهـار مـي   ” كردند رابطـه داشـت؟    
 كه ما را دستگير كرده بودند و در زندان   ١٣٥٠

. هاي چريك هم آنجا بودند      بوديم، دو تا از بچه    
 …نيا بود كه اعدام شـد       يكي از آنها يحيي امين    

روزي او را براي بازجويي مجدد بردند، وقتـي         
هــاي شــاخة  كروكــي چريك: برگشــت گفــت  

آذربايجان را به مـن نشـان دادنـد و مـن اسـم            
اخـوت بـازجوي    . صمد را باالي كروكي ديـدم     

گفت كه همة آتشها از گور اين گور          ساواك مي 
كـنم سـفر      فكـر مـي   . خيـزد   به گور شده بر مـي     

بهرنگي  به تهـران و ديـدار او بـا اميـر پرويـز               
ــأثير داشــته اســت   ــئله ت ــن مس ــان در اي . ”پوي

نين، ضمن اشاره به سفر بهروز      نيا، همچ   رئيس
 …“:  گويـد   دهقاني به آمريكا، در اين بـاره مـي        

ارتبـاط  . در اين زمـان بهـروز در آمريكـا بـود          
آيد و صمد بـه بهـروز نامـه           سازماني پيش مي  

 بهروز كه چنـين     …نويسد كه برگرد و بيا،        مي
ديد بالفاصله بنا بر توصيه دوستانش برگشت       

 …مد ديگـر نبـود    اما وقتي به ايران رسيد، صـ      
 چنـد روز بـه      ١٣٤٧امير پرويز پويان در سال      

. تبريز آمد و ما رفتيم و با هم صـحبت كـرديم           
خانه نشسته بوديم و بعـد از آنجـا           در يك قهوه  

در . آيـد  به جايي رفتيم و فهميديم كه بهروز مي      
آنجــا بــود كــه بهــروز جريــان مــرگ صــمد را 

يكي ديگر از ياران صمد كـه بـا نـام           . ”…شنيد
 ١٣٥٧مطلبــي در ســال  ” يكــي از رفقــاي او “

ــان      ــن يادم ــته و در اي ــي نوش ــاره بهرنگ درب
ــفحات ( ــا  ) ٥٢٧-٣٤ص ــت، ب ــده  اس درج گردي

خبرهـاي  (اشاره به فضاي سياسـي آن دوران        
مربوط به جنگ ويتنام، موفقيتهاي انقالب مردم  

، تشكيل محافل سياسـي مطالعـه و        )…كوبا و   
صمد در دو   “بحث در تبريز كه، به نوشته وي،        

، ”محفل از محافل ياد شده شركت فعالي داشت       
جنــبش مــال آواره در “و نيــز تعقيــب خبرهــاي 

از ســوي صــمد، از وي نقــل قــول ” كردســتان
اگـر بـه موقـع قلـم خـود را زمـين        “كند كـه      مي

نگذاشته و به جاي آن تفنگ در دسـت نگيـريم،           
در آن صـــورت بـــه روشـــنفكران ذهنگـــراي  

  .”هيم شدگسسته از خلق تبديل خوا
ــي،    ــر بهرنگ ــار ديگ ــا، دوســت و همك ام
غالمحســـين فرنـــود، در پاســـخ ايـــن ســـؤال 

آيــا صــمد بهرنگــي واقعــاً بــه “درويشــيان كــه 
:  كند  اظهار مي ” جريانهاي چريكي تمايل داشت؟   

. آن زمان هنوز مسـائل چريكـي مطـرح نبـود          “
تشكلهايي بود اما اسـمي از مبـارزه مسـلحانه           

بيسـت و   “ر كتـاب    كنم جملـة آخـ      فكر مي . نبود
هم تصـادفي   ” چهار ساعت در خواب و بيداري     

صمد اين جمله   . قصد و هدفي پشتش نبود    . بود
را فقط با توجه به روحيـه قهرمـان داسـتان و            
مــوقعيتي كــه در آن قــرار گرفتــه بــود، آورده 

در “: كنـد    گفتگو، تأكيد مـي     وي در ادامة  . ”است
ماهي سياه كوچولو هم توسل به اسلحه هست،    

طه با رونـد پيشـبرد داسـتان        ما آن هم در راب    ا
طبيعـي اسـت كـه مـاهي       . تصادفي اسـت  . است

سياه كوچولو هنگام احساس خطـر از خـودش       
شـايد صـمد مبـارزة      . العملي نشان بدهـد     عكس

گـو اينكـه در تمـام       . داد  فرهنگي را تـرجيح مـي     
ــدگي ــارزه    زن ــا مب ــرد، ام ــار را ك ــين ك اش هم

كـنم صـمد حتـي        مسلحانه و چريكي، فكر نمـي     
از طرفـي آغـاز يـك       . ا هم ديده باشد   خوابش ر 

مبارزه مسلحانه چريكي، تاريخش يك سـال و        
بـا ايـن حـال،     . ”نيم پـس از مـرگ صـمد اسـت         

اگــر صــمد “افزايــد كــه  فرنــود مــي
ــا ١٣٤٧بهرنگــي در ســال  ــه  دري  ب

 حتمـاً   ١٣٥٠پيوسـت، در سـال        نمي
. گرفـت   جلو جوخة اعـدام قـرار مـي       

گرچه در آن مسير نبود، اما كشيده       
 يعني در برابر جريانـات      …د  ش  مي

تفـاوت    توانست بـي    آن روزگار نمي  
  .”باشد

ســيروس طاهبــاز، نويســنده، 
محقق و مترجم توانا، كه بـويژه بـا         
گردآوري، تنظيم،  تدوين و انتشـار       
كليــه آثــار بنيانگــذار شــعر امــروز 

اي سـي و پـنج        ايران، نيمـا يوشـيج، طـي دوره       
نهـاده  ساله، يادگار و نام نيكي از خود برجاي         

اش   است، چند ماه پـيش از درگذشـت ناگهـاني         
اي را دربـاره صـمد        مجموعه) ١٣٧٧در اسفند   (

فراهم كرده بود كه، پس از سه سال، با عنـوان           
امكان انتشار ” صمد بهرنگي و ماهي سياه دانا  “

ــت ــاره   . ياف ــه، درب ــان مقدم ــود وي، در پاي خ
: دهد    چگونگي تهيه اين كتاب چنين توضيح مي      

ه تعطيلي چندروزه و فراغتـي كـه         درفاصل …“
آوري   به دست آمده بـود بـه كنـدوكاو و جمـع           

ي اتاق كـارم سـرگرم        هاي پراكنده   انبوه نوشته 
ــس از ســالها بــه ايــن       ــودم كــه چشــمم پ ب

بـا حسـرت آنهـا را       . هاي دوستانم افتاد    نوشته
نگاه كردم و خواندم و گريسـتم و ديـدم بهتـر            

 اي افتــادن و خــاك اســت بــه جــاي در گوشــه 
خوردن و از بين رفتن، آنها را به چاپ برسانم          
ــم      ــدني و ه ــت و خوان ــا ارزش اس ــم ب ــه ه ك

شـيله    يادگاري از انساني صميمي، شريف، بـي      
ــا معرفــت  ــه و ب ــا  . پيل ــروغ، ب ــه جــز ف ــي ب يعن

تر از تمام نويسنده و شاعر جماعتي كه          معرفت
. ام  در اين سي، چهل سال كار ديـده و شـناخته          

كـنم   كه هست چـاپ مـي  پس آنها را همان طور   
  ).٣٥ص (”…همراه با اين يادداشت 

ــا    ــود، ب ــدماتي خ ــاز، يادداشــت مق طاهب
، بر اين مجموعـه     ”…ياد بعضي نفرات    “عنوان  

 دهه چهل،   …“كند كه     را با اين عبارت آغاز مي     
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همـه چيـز سـبز      . سالهاي رويش بود و شكفتن    
بود و سبك بود و چيزي در هوا بود كـه ذّرات          

مثـل وهـم سـبز      . خواند  فرا مي تن را به جنبش     
در آغـاز ايـن     . رنگ بهار، كه فروغ گفتـه اسـت       

. را راه انــداختم” آرش“ي  دهــه بــود كــه مجلــه
وي در اين مقدمه، بخشـي از  .  ”… ١٣٤٠آبان 

ــاعي و   ــي، اجتمـ ــاطرات فعاليتهـــاي فرهنگـ خـ
سياسي خويش و همچنـين چگـونگي آشـنايي،         
ــنفكران و   دوســــتي و همكــــاري بــــا روشــ

احمد، فروغ فرخزاد،      چون جالل آل   نويسندگاني
غالمحسين سـاعدي، بهـروز دهقـاني و صـمد          

در واقع،  با توجـه بـه        . دارد  بهرنگي را بيان مي   
اينكه آغاز و يـا شـكوفايي خالقيتهـاي ادبـي و            
فرهنگــي بســياري از ايــن نســل از شــاعران و 
نويسندگان ايـران در دهـه چهـل بـوده اسـت،            

سالهاي رويـش  “يادآوري از اين دهه به عنوان  
نيز نابجا و نادرست نيست، هرچنـد       ” و شكفتن 

كه تشديد تدريجي سانسور و سركوب در اين         
دهــه هــم زمينــه ســاز ســتروني و خفقــان      

امــا  سانســور و . آريــامهري دهــة بعــدي بــود
خوار رژيم آريامهري     سركوب و اختناق ميراث   

هم كار را به جـايي رسـاند كـه مثـل معـروف              
نيـز بـيش از     ”  پارسـال  سال به سال، دريغ از    “

هميشه براي اهل قلـم و انديشـه مصـداق پيـدا            
  .بكند

درباره چگونگي آشنايي با صمد، طاهباز    
 ١٣٤٠ صمد بهرنگي را از سـال       …“: نويسد  مي
ي   شناختم، بالفاصله بعد از انتشـار شـماره         مي

اي از تبريز بـه نشـاني         اول مجله آرش كه نامه    
هــارراه انتشــارات نيــل، كــه در آن زمــان در چ

مخبرالدوله بود، برايم نوشـته بـود و خواسـته          
 نسخه بـرايش    ٥٠ي مجله     بود كه از هر شماره    

بفرستم تا او بفروشد و پولش را برايم بفرستد         
مان زنگ زد و گوشي را         يك روز تلفن خانه    …

كه برداشتم يكي گفـت مـن صـمد هسـتم و در             
قـرار  . خواهم شـما را ببيـنم       تهران هستم و مي   

ــدارمان ــان  دي ــدازظهر در هم ــان روز بع  را هم
كتابفروشي نيل گذاشتيم و وقتي آنجا رسـيدم        
چند چهره ناشناس را مشـغول حـرف زدن بـا           

محسـن  . محسن آقابخشي و جهانگيرخان ديدم    
آقا مرا به جوان الغري معرفي  كرد كه لباسـي           
ساده به تـن داشـت و سـبيل سـياه بلنـدي در              

روبوســي و . اش جــاي داشــت صــورت تكيــده
عرفي همراهانش كه يكي بهروز دهقاني بود و م

 صمد بالفاصـله    …يكي بهروز دولت آبادي و      
دست در جيب كرد و پاكتي را بيرون آورد كه          
اسم من رويش نوشته شـده بـود و گفـت ايـن             

مـا از ايـن     . هاي آرش   دويست تومان پول مجله   
 و  ٢٤ص  (” زديـم   پس هميشه تركي حـرف مـي      

٢٦.(  

م همكاريهاي  طاهباز، ضمن توضيح تداو   
ــري“فرهنگــي و  ــا ” داد و ســتدهاي فك خــود ب

كند   صمد، از خصلتها و خصوصيات او ياد مي       
اي بــا اســتعداد و ســختكوش  و  نويســنده“كــه 

. مهمتــر از آن، آدمــي صــميمي و مهربــان بــود
دانسـت و     زبان تركي ادبي را خيلي خـوب مـي        

. عاشق فولكلور و فرهنگ مردم سرزمينش بود      
، اهل مشت و مبارزه     ”چي  يوموروق“خودش را   

ــي ــين      م ــه چن ــايي را ك ــه آدمه ــت و هم دانس
: افزايـد     ، و مـي   ”… دوست داشـت      پنداشت،  مي

چندبار به جد از او خواستم او كـه بـه تركـي             “
كنـد و     كند و بعد به فارسي ترجمـه مـي          فكر مي 

ــي ــي      م ــه ترك ــاره ب ــالً يكب ــرا اص ــد، چ نويس
گفـت كـه      گفت، و راست هم مـي       مي. نويسد  نمي
گذارند چاپ شود و به اين ترتيب ارتباط از  نمي

رژيم شاه از چاپ هـر مطلبـي بـه          . رود  بين مي 
آميـزي    زبانهاي تركي و كـردي هـراس جنـون        

اما من آنقـدر بـه او اصـرار كـردم كـه             . داشت
داستان زيبـاي تلخـون را بـه تركـي نوشـت و             

و چند بار بـه     . برايم خواند كه واقعاً كيف كردم     
مري بود و دل و دماغي، من       اگر ع . گريه افتادم 

اين داستان را از زبـان تركـي ترجمـه خـواهم            
كرد و به جاي نوشته فارسي خـود او منتشـر           

  ).٢٧-٢٨ص (” …خواهم كرد 
بعــد از مــرگ صــمد، طاهبــاز كــه در آن 

كـانون پـرورش    “هنگام به عنوان ويراستار در      
ــان  ــان و نوجوان ــري كودك ــرها در ” فك و عص

كـرد، بـه    كار مي” يراميركب“موسسه انتشاراتي   
افتد و    فكر گردآوري و چاپ بقيه آثار صمد مي       
. خواهد  براي اين كار از بهروز دهقاني كمك مي       

ي صـمد     هـاي پراكنـده     بهروز دهقـاني نوشـته    “
بهرنگــي را گــردآوري كــرد و بــراي چــاپ در  

بـه  . ١٣٤٩موسسه اميركبير به من سپرد، سال       
او . آورم پس از آن او را ديده باشـم          خاطر نمي 

به خالف صمد، اسلحه را به قلم تـرجيح  داد و            
ــت    ــن راه گذاش ــر اي ــانش را در س ــن …ج  م

ي بهرنگي را با نام تلخـون،         هاي پراكنده   نوشته
در همان سـال    ” ٢ي    ي شماره   و مجموعه قصه  

” در موسسه انتشـارات اميركبيـر چـاپ كـردم         
  ).٣٢ص (

ــدني،    ــه خوان ــن مقدم ــد از اي ــمد “بع ص
در برگيرنـدة يـك     ”  دانـا  بهرنگي و ماهي سـياه    

نامــه از بهــروز دهقــاني و ســه نامــه از صــمد 
بهرنگي به سيروس طاهبـاز، مـتن دستنوشـته         

ــه  ــو “اولي ــاهي ســياه كوچول و دستنوشــته ” م
ترجمه شعرهايي از نيما، فروغ، شاملو، اخـوان        

آزاد بــه تركــي توســط صــمد، مــتن . ثالــث و م
به قلـم صـمد، و      ” تلخون“فارسي و متن تركي     

مـزارات متبركـه دارالسـلطنه      “هـاي     شتهدستنو
ــز ــردآوري    ” تبري ــق و گ ــه تحقي ــد نمون و چن

فولكلور آذربايجان به وسـيله صـمد و بهـروز          
  .است

طاهبــاز، ضــمن نقــل خــاطرات خــويش،  
شــرح جــالبي تــوجهي از چگــونگي ويــرايش و 

در مـرداد   ” ماهي سياه كوچولو  “چاپ نخستين   
ه را ب ) يك ماه پيش از مرگ نويسنده آن       (١٣٤٧

طبــق روايــت او ). ٣٠-٣١ص (دهــد  دســت مــي
ــل ســال “ ــي  ١٣٤٥اواي ــه صــمد بهرنگ ــود ك  ب

ماهي سياه كوچولـوي    “داستان كوتاهي با نام     
براي چاپ در آرش برايم فرستاد  كـه در          ” دانا

با اقتباس از داسـتان  “: زير عنوانش نوشته بود 
ماهي فرزانـه سـالتيكوف شـچدرين، نويسـنده         

  خــوب بـود، امــا  فكـر داســتان نسـبتاً  .  ”روس
” اقتباس“از اين موضوع    . نثري خيلي بد داشت   

آن را در آرش چـاپ  . هم چندان خوشـم نيامـد     
شد كه اصل موضـوع را   نكردم و رويم هم نمي    

به بهرنگي بنويسـم تـا اينكـه چنـد مـاهي بعـد              
فيــروز شــيروانلو بــه كــانون پــرورش فكــري  

من . آزاد. كودكان و نوجوانان رفت و بعدش م      
ان را براي فيروز شـيروانلو و فريـده         آن داست 

فرجــام خوانــدم و آنهــا گفتنــد بــه شــرط يــك  
جريان را  . كنند  ويرايش اساسي آن را چاپ مي     

به صمد بهرنگي نوشتم و او بـه تهـران آمـد و             
ــيروانلو و      ــروز ش ــيش في ــردم پ ــن  او را ب م

ــده ــه   فري ــام ك ــرايش  …ي فرج ــنهاد وي  پيش
آنهـا  اساسي را بهرنگي پـذيرفت و مـتن را بـه            

ي فرجام حدود يـك مـاهي روي آن           فريده. داد
متن كار كرد و شد چيزي حسابي كه با انـدكي           
تغيير توسط بهرنگي كه آمد آن مـتن ويـرايش          
شده را گرفت و به تبريـز بـرد و بـاز روي آن              
كار كـرد و آورد و بـا كـانون پـرورش فكـري              
كودكان و نوجوانان قرارداد بسـت و كتـاب بـا      

چاپ شد، همـراه بـا      ” وچولوماهي سياه ك  “نام  
امـا دربـاره    .  ”…هـاي فرشـيد مثقـالي         نقاشي

چگونگي نگارش و چاپ ايـن كتـاب، روايتهـاي          
ديگري هم از جانب برخي ديگـر از دوسـتان و          

از جملـه، در    (تحليلگران آثار صمد مطرح شده      
) ”يادمان“ كتاب   ٥٦٣،  ٤٢٩،  ٣٢٢،  ١٢٦صفحات  

 بحـث   كه با روايت فوق فرق دارند، ضمن آنكه       
و مجــادالتي از ايــن دســت نيــز غالبــاً دربــاره 
كتابهــا و آثــاري كــه شــهرتي فــراوان و بلكــه  

  .يابند، رايج و متداول است جهاني مي
غلطهاي چاپي هم كه متأسفانه در مـورد        
بسياري از كتابهـا بـه امـري عـادي و متـداول             
تبديل شده است در اين دو كتاب نيز به چشـم           

ارزش و اهميت ايـن دو  لكن اين امر، از    . زند  مي
مندان آثار و دوستداران زنده       كتاب براي عالقه  

 .كاهد ياد صمد بهرنگي نمي
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تاريخ سـازمان چريکهـای فـدائی فـدائی خلـق           
 -ايــران از بــه هــم پيوســتن دو گــروه جزنــی  

در .  پويان آغاز مي شـود –ظريفی و احمدزاده    
بيست و چهار سال گذشته پيرامون سه تـن از          
اين چهار نام، جزنی، پويان و احمدزاده، بسيار        
گفته و نوشته شـده، امـا چهـره حسـن ضـياء             

ته باقی مانـده و تـاکنون       ظريفی بسيار ناشناخ  
کوششی برای شناساندن وی صورت نگرفتـه       

پس از انقالب همرزمان و ادامـه دهنـدگان        . بود
جنبش فدائی نيز نکوشيدند تا با اتکاء به اسـناد     
و اطالعات و مدارک موجود، به معرفـی چهـره          
های برجسته جنبش انقالبی دوران ديکتاتوری      

. زنـد شاه و بـويژه حسـن ضـياء ظريفـی بپردا          
زندگی نامه « خوشبختانه اخيرا کتابی با عنوان 

به قلـم بـرادر وی ، دکتـر         » حسن ضياء ظريفی  
ابوالحسن ضياء ظريفی، منتشر شده اسـت کـه        

باشـد  . تا حدودی اين کمبود را جبران می کنـد        
تا مطالعات و بررسی های بيشتر و عميق تری         
پيرامون زندگی و افکار و مبارزه حسن ضـياء         

يگر مبارزين راه آزادی و بهـروزی       ظريفی و د  
  .انسان ها صورت گيرد

 ١٢کتاب زندگينامه حسن ضياء ظريفی شـامل        
در فصل اول  با دوران کـودکی و         . فصل است 

نوجــوانی حســن آشــنا مــی شــويم و ســالهای 
ــه وی را   ــارزات دانشــجوئی و کســب تجرب مب

 فـروردين سـال     ٢١حسـن در    . دنبال می کنـيم   
دوران طفوليـت و    . مد در الهيجان بدنيا آ    ١٣١٨

. نوجوانی خود را در همين شهر سپری می کند  
دوران نوجــوانی وی مصــادف اســت بــا ســال 

 و تسـلط فضـای      ١٣٣٢ مرداد   ٢٨های کودتای   
شکست بر جنـبش آزادی خواهانـه و اسـتقالل          

 حسن بـرای    ١٣٣٩در سال   . طلبانه مردم ايران  
تحصيل در رشته حقوق به دانشگاه تهران مـی         

ال ها همراه است با خروج تدريجی       اين س . رود
جامعه از سال هـای سـياه پـس از کودتـا و از              
سرگيری مجدد فعاليت های سياسی جبهه ملی       

فصل . همراه با گسترش اعتراضات دانشجوئی    
دوم کتاب به شرح مبـارزات حسـن در جنـبش           

  . دانشجوئی اختصاص دارد
در سال های دانشجوئی حسـن کـه از فعـالين           

است با بيژن جزنی و ديگـر       جنبش دانشجوئی   
آشنائی که به   . فعالين اين جنبش آشنا می شود     

ســازماندهی محافــل مطالعــاتی مــی انجامــد و 
زمينه های  شکلگيری سازمان چريکهای فدائی       

« :نويسـنده مـی گويـد     . خلق را فراهم می سازد    
در طی بحث هـای طـوالنی کـه غالبـا در اتـاق              
حســن کــه در طبقــه پــنجم ســاختمانی کــه بــه 
تازگی در خيابان جمشـيد ابـاد شـمالی اجـاره           
کـرده بـود ، تشـکيل مــی شـد، بيـژن و حســن      
ساعتها با هم مباحثه و مـذاکره داشـتند و ايـن            
مباحثات و مذاکرات طوالنی بـه تشـکيل گـروه          

فصــل »   .انجاميــد» ظريفــی_ جزنــی «پيشــتاز 
_ سوم کتاب به دوران شکلگيری گروه جزنـی         

در زمينه نظری   ظريفی و کوشش های آنها چه       
و چــه در زمينــه عملــی در تــدارک مبــارزه     

  . مسلحانه با رژيم می پردازد
 در محـل قـرار      ١٣٤٦ بهمن سـال     ٢٥حسن در   

فصـل چهـارم    . مالقات مخفی دستگير می شود    
ــازجوئی و     ــدان، دوران ب ــرح زن ــه ش ــاب ب کت

در فصل پـنجم مـتن کامـل        . شکنجه می پردازد  
تشـر  دفاعيه حسـن ضـياءظريفی در دادگـاه من        

متن دفاعيـه حسـن عمـدتا حقـوقی         . شده است 
ــوق درس  . اســت ــود در رشــته حق ــه خ وی ک

دفـاع از آرمـان     بسـيار،   خوانده بود، با تسـلط      
در ابتـدا بـا     . های گروه را بر عهـده مـی گيـرد         

اشاره به نواقص پرونـده و نحـوه رسـيگی بـه       
وی در . آن،  صــالحيت دادگــاه را رد مــی کنــد

پرونده ای که   « : دابتدای دفاعيات خود می گوي    
در اين دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت        
و کيفر خواست مربوط به آن تمام و کمـال بـا            

اسـت  » تحقيقاتی«اتکاء و بر اساس به اصطالح       
که در ساواک بـه شـکل غيرقـانونی سـاخته و            

بنـا بـه داليلـی کـه        .پرداخته و انجام يافته است    
 عـدم   ارائه خواهم کرد اين پرونده هـم از نظـر         

رعايت اصول و موازين قانونی پيرامون شـکل        
و تشريفات و مقررات راجـع بـه طـرز تحقيـق            

وی در دفاعيه خود    » ...فاقد اعتبار قانونی است   
هم پرونده اتهامات و هم دادگاه ارتـش را زيـر           
ســوال بــرده و پرونــده را نادرســت و دادگــاه 
نظامی را فاقد صالحيت برای بررسی اتهامـات        

ــی ش  ــاختگی م ــدس ــه   .   ناس ــاه ب ــا دادگ طبع

 در دومـين    حسـن . صالحيت خود رای می دهد    
دور دفاعيه وی به دفاع از خود و ديگر متهمان          
گروه پرداختـه و آنچـه را کـه آنـان جـرم مـی        

وی از آزادی و . شناســــند را رد مــــی کنــــد
دمکراسی بـرای ايـران دفـاع مـی کنـد و آن را              

در . مهمترين مسـئله بـرای ايـران مـی شناسـد          
آقای دادرسان  « : ن دفاعيات خود می گويد    پايا

محتــرم ، اکنــون شــما در آســتانه قضــاوت و  
اکنون شـما در آسـتانه   . صدور حکم قرارداريد 

بديهی است که انتظار من     . داوری و داد هستيد   
از شما صدور عادالنه تـرين رای ممکـن يعنـی          
حکم برائت است ولی هشدار به آرايی کـه مـی           

 مقابـل وجـدان خـود       دهيد که نه فقـط بايـد در       
جوابگو باشيد بلکه مسئوليت بزرگی در مقابـل        

  .ملت ايران بر عهده داريد
 

ملت ايران قاضی سخت گيری است هرگز شما          
را نخواهد بخشـيد اگـر بـا سـال هـای زنـدگی              
فرزندانش بازی کنيد، ولي به هـر حـال اکنـون           

  » .اين شما آقايان و اين سال های زنگی مان
بيـژن جزنـي    ١٣٤٧سفند سال   دادگاه بدوی درا  

 سال و حسن ضياء ظريفی و عـده ای          ١٥را به   
ا  تـ ٥ديگر را به ده سال زندان و ديگران را بـه      

 بـه زنـدان     هگرو.  سال زندان محکوم می کند     ٣
غاز می  قصر منتقل می شوند و دوران زندان آ       

  ۱۶بقيه در صفحه .                             دشو

  نگاهی به کتاب
  فیزندگینامۀ حسن ضیاء ظری

   ابوالحسن ضیاء ظریفیهنوشت
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برنده جايزه صلح نوبل شد شيرين عبادی  

 نامزد سرشناس دریافت جایزه صلح نوبل ، خانم شیرین عبادی 165از میان 
، نویسنده و وکیل مدافع حقوق بشر ، حقوق زنان و کودکان به دلیل تالش 

  .                              های خستگی ناپذیرش ، این جایزه جهانی را به خود اختصاص داد
 جمهور  ژان پل دوم رهبرکلیسای کاتولیک جهان، واسالو هاول رئیس

                             .سابق جمهوری چک از دیگر نامزدهای جایزه صلح نوبل امسال بودند
خانم شیرین عبادی اولین قاضی زن ایرانی است که پس از انقالب بدلیل 

وی از پیشگامان . ار شدسیاستهای زن ستیزانه جمهوری اسالمی از کار برکن
دفاع از حقوق زنان و کودکان است و برای تغییراتی در قوانین طالق و 

او بدلیل دفاع از حقوق . ارث به سود زنان، تالشهای فراوانی کرده است
موکلینش، در جمهوری اسالمی دستگیر و مدتی را در زندان بسربرد و 

                                                                             .انسانیش باز نداشت وظایف  تهدیدهای مکرر به جانش او را از انجام
کمیته اتحاد عمل برای دموکراسی موفقیت خانم شیرین عبادی را موفقیتی 

بدون شک پیروزی . برای تمامی ایرانیان آزادیخواه، بویژه زنان می داند
حکومتی است که در تهاجم به خانم شیرین عبادی شکست مفتضحانه 

                                                                  .حقوق زنان درصدر حکومت های مرتجع جهان قرار دارد
این افتخار به کام خانم عبادی، مبارزه حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان 

                                                                      .                                         شیرین باد
  کمیته اتحاد عمل برای دموکراسی 

سازمان اتحاد فدائیان خلق / حزب دموکرات کردستان ایران : متشکل از 
  )راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ایران/ ایران 
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یزه صلح  اعطای جااعالمیه کمیته در رابطه با

   شیرین عبادینوبل برای
 به شیرین   2003 بر اساس تصمیم کمیته نوبل نروژ، جایزه صلح نوبل برای سال             

او بـویژه   . عبادی برای تالشهای او در راه دموکراسی و حقوق بشر اهدا می گـردد             
  .برای احقاق حقوق زنان و کودکان فعالیت نموده است

ان یک وکیل، قاضـی، سـخنران، نویسـنده و فعـال             صدای رسا و محکم او به عنو      
او بـا وجـود   . سیاسی در کشورش ایران و در سراسر جهان منعکس گشـته اسـت        

خطراتی که امنیت او را تهدید می کرده است همچنان با آگاهی و کمال شجاعت               
  .ایستادگی نموده است

هـیچ  .  مبارزه در راه اساسی ترین حقوق بشـر موضـوع اصـلی فعالیتهـای اوسـت             
جامعه ای نمی تواند متمدن نامیده شود بدون اینکه حقوق زنان و کودکان در آن               

در دورانی سرشار از خشونت، او بر علیه خشـونت ایسـتاده            . جامعه رعایت گردد  
از دید او برگزیده شدن باالترین نهادهای سیاسی کشور از طریق انتخابات            . است

او بر این نکته تاکید مـی ورزد        . دموکراتیک یک موضوع اساسی به شمار می رود       
بهترین راه تغییر دادن مواضع و حل مسـائل       ) دیالوگ(که آگاهی و بحث و گفتگو     

  . مورد اختالف است
او هیچ تضادی بین اسالم و حقـوق اساسـی بشـر    .  عبادی یک مسلمان آگاه است    

او تاکید می ورزد که نقطه شروع گفتگوی میـان فرهنـگ هـا و ادیـان                 . نمی بیند 
این مایه مباهات کمیته نوبل نروژ است . ختلف باید ارزشهای مشترک آنها باشد     م

که می تواند جایزه صلح را به بانویی اهدا کند که به دنیای اسالمی تعلـق دارد و                  
مایه افتخار آن و همه کسانی است کـه در سراسـر جهـان بـرای احقـاق حقـوق                    

  .انسانها تالش می کنند

در طول یک دهه ی اخیر، دموکراسی و حقوق بشر بـا قـدرت بیشـتری در نقـاط                   
کمیته نوبل نروژ با اهدای جایزه صلح تـالش         . مختلف جهان پیشرفت کرده است    

  .می کند به این روند سرعت بیشتری ببخشد
ما بر آن هستیم که مردم ایران از اینکه یکی از هموطنانشان برای نخستین بار در        

ما همچنان بر   . ده جایزه صلح نوبل شده است احساس شادمانی میکنند        تاریخ، برن 
آن هستیم که این جایزه، الهام بخش همه کسانی خواهد شد کـه در کشـور او و                  
همه کشورهایی که فعالیت برای حقوق بشر نیاز بـه پشـتیبانی دارنـد، بـرای امـر                

  .  دموکراسی و حقوق بشر فعالیت می کنند
یم که این جایزه، الهام بخش همه کسانی خواهد شـد کـه             ما همچنان بر آن هست    

در کشور او و همه کشورهایی که فعالیت برای حقوق بشردر آنها نیاز به پشتیبانی               
  . دارد، برای امر دموکراسی و حقوق بشر فعالیت می کنند

  
 2003 اکتبر 10اسلو 

 :شیرین عبادی

خواهم که به حقوق بشر  از دولت ایران می
ارداحترام بگذ  

 برگرفته از سایت عصر نو

 خبرنگار داخلی و 120در مصاحبه مطبوعاتی که در پاریس با حضور بیش از 
 برگزار شد، از 2003خارجی با خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل 

باره سیاست آمریکا در قبال ایران سئوال شد واینکه درخانم شیرین عبادی 
 او تاثیری در وضعیت حقوق بشر در برنده شدن جایزه صلح نوبل توسط

ایران خواهد داشت؟ خانم شیرین عبادی گفت مغایرتی بین اسالم و حقوق 
حقوق بشر در ایران یک بحث داخلی است و هر ملتی باید . بشر وجود ندارد

شجاعت این را داشته باشد که بتواند جوی برای پیشبرد حقوق بشر ایجاد 
ای خارجی متکی نیستیم و می خواهیم برای وی می افزاید ما به کشوره. کند

پیشبرد حقوق بشر در ایران روی پای خود بایستیم و در جهت جوی که 
شیرین عبادی می گوید روز . حقوق بشر در ایران پذیرفته شود، فعالیت کنیم

  . دهم دسامبر به اسلو خواهد رفت
می تواند از شیرین عبادی سئوال شد که آیا اعطای جایزه صلح نوبل به او 

بحث فعالیت های هسته ایران را تحت تاثیر قرار دهد؟ وی می گوید 
وی می گوید به عنوان کسی که فعاالنه در راه حقوق . امیدوارم اینطور باشد

بشر تالش کرد، با جنگ و با هرنوع سالح اتمی و کشتارجمعی مخالف است 
   .و کشورها احتیاج به جنگ ندارند

یکی از خبرنگاران می گوید زن بودن در ایران خانم عبادی در پاسخ به 
آسان نیست زیرا قوانینی در ایران هست که فعالیت زنان را دشوار می 

ولی زیبائی زندگی در این است که اگر در کشوری می بودم که . سازد
فعالیت برای حقوق بشر آسان می بود، این قدر نمی توانستم به خود مغرور 

  .باشم
بادی در پاسخ به سئوال یک خبرنگار گفت مغایرتی بین خانم دکتر شیرین ع

اسالم و حقوق بشر وجود ندارد و همه باید تالش کنند حقوق بشر را بدون 
از او سئوال می شود که احساس . اتکا به کمک خارجیان در ایران پیش ببرند

شما چیست که به عنوان نخستین زن مسلمان جایزه صلح نوبل را دریافت 
م شیرین عبادی پاسخ می دهد مهم ترین احساس من این است خان. کردید

 از خانم عبادی سئوال شد که .که راهی که در پیش گرفتم راه درستی است
وی می گوید آنچه . مهم ترین نکته در باره وضع حقوق بشر در ایران چیست

وی می گوید آنها که برای . فوریت دارد این است که آزادی بیان تامین شود
 عقیده خود به زندان افتاده اند، نویسندگان، روزنامه نگاران و وکال، باید ابراز

 آزاد شوند
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بيانيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

 درباره هفتمين دوره  انتخابات مجلس شورای اسالمی ايران
 

چند ماه بیشتر  به انتخابات مجلس هفتم باقی نمانده است، اما تدارک برای این انتخابات از ماه ها پیش آغاز شده 
از یک . ضوع حاد رقابت ها و کشمکش هاتبدیل شده استدر درون حکومت همچنان مساله انتخابات به مو. است

سوی شورای نگهبان با بلوکه کردن لوایح اصالح طلبان، از جمله الیحه مربوط به انتخابات، و گسترش دفاتر نظارتی 
خود در سراسر کشور ، در اندیشه تبدیل انتخابات آینده به میدان بی رقابت جناح ولی فقیه است و از سوی دیگر 

 بین ترین نیروهای جناح اصالح طلب هم با توجه به تجربه انتخابات شوراها، اطمینانی به حضور مردم در خوش
 .انتخابات ندارند

چنین شرائطی در جمهوری اسالمی . انتخابات در محیطی آزاد و با مشارکت انتخاب کنندگان مفهوم پیدا می کند
 امکان دخالت مردم را فراهم کرد و نزدیک به هشتاد درصد  شکاف در باال1376اگر در دوم خرداد . وجود ندارد

  . مردم را به پای صندوق های رای کشاند، امروز شرائط به گونه ای دیگر است
شش سال پیش وقتی که مردم آراء شان را به حساب اصالح طلبان حکومتی ریختند، یک وجه آن مقابله با جناح 

ا وجه اصلی حرکت مردم نفی استبداد و  در یک کالم اعالم  حضور و بیان دیگر حکومت و از جمله ولی فقیه بود، ام
اصالح طلبان حکومتی  چنین تبلیغ می کردندکه این تغییر، در چارچوب رژیم . اراده عمومی برای تغییر در جامعه بود

 که در آغاز داده می ..شعار حکومت قانون و جامعه مدنی و . و با مشروط کردن والیت فقیه به قانون امکانپذیر است
شد، قرار بود اصول معوقه قانون اساسی را تحت زعامت والیت فقیه به اجرا در آورده و مردمساالری دینی را از دل 

 گذشت ، بیشتر "حکومت قانون"این خواب ها نه فقط تعبیر نشدند بلکه هر چه از عمر . استبداد اسالمی شکفته سازد
کومت بر بی قانونی سازمانیافته نهاده شده است، بزرگ ترین قانون شکن، رهبر از پیش آشکار شد که اساس این ح

خود حکومت است و جوهر قانون اساسی حکومت تثبیت اختیارات بی حد و حصر او در تعرض بر حقوق و بر جان و 
رسیده اند که امروز اندیشه پردازان اصلی مردمساالری دینی نیز، به این نتیجه بدیهی . مال مردم این کشور است

تغییر از درون حکومت در مواجهه با سد عبورناپذیر امتیازات روحانیت که در قدرت مطلق العنان ولی فقیه تجلی می 
یابد، در توازن موجود امکانپذیر نیست و تغییر در کشور ما درست از همین جا و از تغییر در ساختار سیاسی جامعه، 

 .ارات مطلق به صاحبان اصلی قدرت، یعنی مردم امکانپذیر استسلب اختیار از ولی فقیه و دادن اختی
این نیرو اگر در . نیروی محرکه اصلی تحول دوم خرداد آن آرائی بود که خواستار تغییر جمهوری اسالمی بودند

با  سال و 6انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری هنوز در حضور یا عدم حضور در انتخابات تردید داشت، امروز بعد از 
اعالم رسمی ناتوانی اصالح طلبان در گردن نهادن به خواست مردم و سازماندهی مقاومت در برابر  اقدامات ولی فقیه 

سرنوشت مجلس ششم و ناتوانی آن در برابر ولی فقیه و نهادهای انتصابی . و منتصبین او به آن ها پشت کرده است
امروز دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست تا .  جامعه بوده استاش، خود عامل مهمی در شکل دادن به چنین ذهنیتی در

  .زمانی که قدرت در دست حکومت مذهبی است، رای مردم جائی در حکومت نخواهد داشت
 طالیه این گام اقدام مردم در. در آستانه انتخابات مجلس هفتم، جامعه ما در تالش برداشتن گام جدید دیگری است

تحریم عمومی مردم در انتخابات شوراها را می توان پیش درآمدی بر انتخابات  مجلس هفتم . انتخابات شوراها بود
آن چه را که . مضمون و جوهر حرکت مردم در انتخابات شوراها در همین انتخابات نیز دنبال خواهد شد. دانست

  . م نمودند، در انتخابات مجلس تثبیت خواهند نمودمردم در  انتخابات شوراها با شرکت نکردن در انتخابات اعال
امروز بیش از هر زمان دیگری در بین اپوزیسیون جمهوری اسالمی، در مورد ارزیابی از انتخابات اتفاق نظر وجود 

و بعد از یک دوره شش ساله کشمکش های سیاسی بر سر جایگاه رای مردم و نقش و تاثیر آن در تحوالت . دارد
ر این حکم توافق وجود دارد که اگر هدف سیاست، نقش و تاثیر آن در جامعه است، می بایست آن را سیاسی، بر س

  . با موضوع سیاست یعنی مردم مرتبط ساخت
شرکت در انتخابات سال های اخیر بخشی از تالش مردم برای به کرسی نشاندن خواست هایشان و تالش برای 

خالت سیمای جامعه ما را دگرگون و چهره استبداد مذهبی حاکم را هر چه این د. دخالت فعال در سرنوشت جامعه بود
امتناع مردم از .  بیشتر آشکار کرده و بخش مهمی ازنیروهای درون آن را رویگردان و حداقل منفعل ساخته است

 به شرکت در انتخابات و تحریم آن نشان می دهد که آنها با مرزبندی با جناح های مختلف حکومتی، دستیابی
پاسخ قطعی نه به برگزاری انتخابات فرمایشی رژیم، . خواسته های خود را با اشکال مبارزاتی دیگری دنبال می کنند

  .ادامه مبارزات آزادی خواهانه و دمکراتیک مردم ایران برای برچیدن بساط جمهوری اسالمی می باشد
  .ین کشور را داشته باشد هیچ کس نمی تواند بدون داشتن رای  مردم، حق حکومت کردن بر ا

ما بر این باوریم که مردم زمانی می توانند اراده خویش را به کرسی نشانند که در انتخابات آتی از تحریم آن فراتر 
رفته خواستار برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی و تدوین قانونی بر اساس به رسمیت شناختن حق حاکمیت 

  .خود شوند
 کنیم که همه نیروهای پای بند به اصل حاکمیت مردم و اصول شناخته شده دمکراسی، متحدا وارد  ما پیشنهاد می

کارزار سیاسی مشترک علیه تالش استبداد حاکم برای سرهم بندی کردن یک مجلس فرمایشی شده و پیشاپیش 
  . خواستار تعلیق قانون اساسی فعلی، آزادی احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد شوند

  .ما به سهم خود دست جمهوری خواهانی را که در این مسیر گام بردارند، صمیمانه می فشاریم 
  

  كمیته مركزی سازماנ אتحاد فدאءیاנ خلق אیرאנ 
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