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  زلزله بم
  ۱بقيه از صفحة

 هزار کشته، تعدادی در همین حدود 35کم  دست
زخمی و مجروح، و بیش از صدهزار نفر آواره و 

خانمان، بیالن انسانی مقدماتی این حادثه  بی
است، هرچند که سنجش رنج و درد انسانهایی 

زیران و بستگان که، طی چند ثانیه، بسیاری از ع
اند و تمامی هستی و  خود را از دست داده

حاصل تالش و زحمت آنها به همراه همۀ امیدها 
و آمالشان در زیر آوار مدفون گشته است، با 

 70ویرانی بیش از . هیچ مقیاسی میسر نیست
درصد شهر بم، و از جمله ارگ تاریخی آن، و 

 درصد بخشها و روستاهای اطراف آن 50حدود 
ز بخش دیگری از این بیالن شوم و دردناک نی

نظیر،  ها، نخلستانهای کم نابودی قناتها، چاه. است
 و در یک کالم، امکانات و …مزارع، دامها، 

وسایل کار و گذران زندگی بازماندگان زلزله، 
بر . سازد ابعاد دیگری از این فاجعه را آشکار می

 و بار، همه دردها انگیز و رقت این مجموعۀ تأسف
نابسامانیهای دورۀ طوالنی آوارگی و انتظار 

  …شود بازسازی ویرانیها نیز افزوده می
سنگینی و گستردگی این بیالن دهشتناک، و 
فراتر از این، تکرار هر از چندگاهی آن در گوشه 
و کنار سرزمین ما، طبعاً، سؤاالت فراوانی را از 
سوی مصیبت دیدگان، و بلکه برای همۀ ناظرانی 

 نزدیک و یا بر صفحات تلویزیون که از
خانمانی  های دلخراش مرگ، ویرانی و بی صحنه

چرا اینهمه : سازد کنند، مطرح می را مشاهده می
هایی،  کشته؟ چرا اینهمه خرابی؟  چرا زمین لرزه

با همین شدت و حتی شدیدتر از آن در برخی 
دهد ولی تلفات و  سرزمینها و جوامع دیگر رخ می

گذارد؟ چرا  کمتری بر جای میخسارات بسیار 
تدابیر الزم برای مقابله با این سوانح و کاهش 
صدمات آنها اندیشیده نشده است؟  چرا 

های ضروری به  ها و سازماندهی بینی پیش
دیدگان،   منظور نجات و امداد رسانی به آسیب

   …بعد از وقوع حادثه،  انجام نگرفته است؟ 
 دیگر غالب واقعیت اینست که در جهان امروز

مردمان، برخالف همۀ تبلیغات و عوامفریبیهای 
گردانندگان حکومت اسالمی، توجیهاتی از قبیل 

. را باور ندارند” بالی آسمانی“و ” امتحان الهی“
است، نبود ” طبیعی“اگر اینگونه حوادث، در واقع، 

بینی برای مقابله با آنها،  طرح و تدبیر و پیش
اعتنائی، فساد و  از بیو ناشی ” غیرطبیعی“کامالً 

اگر . کفایتی مسئوالن و حکومتگران است بی
بینی دقیق زمان و  دانش بشری هنوز امکان پیش

ها را فراهم نیاورده، لکن با  مکان زمین لرزه
شناخت علل و عوامل وقوع آنها و با شناسائی 

 و از جمله نواحی وسیعی از  مناطق زلزله خیز،

برای به حداقل رساندن ایران، تدابیر و لوازمی را 
لطمات و ضایعات آنها، در اختیار جوامع قرار 

چنین است که، مثالً، میزان وسعت و . داده است
سنگینی صدمات زلزله، نه صرفاً به شدت آن، 
بلکه حتی بیش از آن، به چگونگی ساخت و ساز 

خیز و نوع مصالح  منازل و بناها در مناطق زلزله
  .داردبکار رفته در آنها بستگی 

اما در هنگام وقوع زلزله بم نیز، همانند حادثۀ 
زمین لرزه در منطقه رودبار و یا سانحۀ سیل در 
استان گلستان و حوادثی دیگر از این قبیل، رژیم 

پروایی  جمهوری اسالمی نشانه دیگری از بی
مرسوم خود در قبال حفظ جان و سالمتی 
 انسانها، و همچنین ناتوانی و درماندگی آشکار

خود برای مقابله با آن حوادث را، نه تنها دربرابر 
میهنان ما که در پیش چشم جهانیان  دیدگان هم

  .نیز، به نمایش گذاشت
در همان ساعات اولیه پس از وقوع زلزله، که 
طبیعتاً از نظر نجات در زیر آوارماندگان و 

رسانی به مجروحان اهمیتی تعیین کننده  کمک
ها و سازمانهای حکومتی دارد، هیچکدام از ارگان

در محل حادثه حضور نداشتند و فقط گروهی از 
بازماندگان و مصیبت دیدگان و یا ساکنان 
نواحی اطراف بودند که ، با دستهای خالی و یا 
ابزار ابتدائی، به جستجوی مدفون شدگان در 

لکن، .  زیر تل گستردۀ ویرانیها برآمده بودند
روههای ویژه که کمکهای مردمی و یا گ هنگامی

امدادرسانی نیز از اطراف و اکناف ایران و جهان 
به منطقۀ زلزله زده سرازیر شد، سردرگمی و 
درماندگی و فقدان همĤهنگی الزم برای 
سازماندهی، هدایت و توزیع کمکهای اولیه، 
ویژگی بارز عملکرد نهادها و ارگانهای حکومتی 

دغدغۀ عمدۀ این . بودمسئول در این زمینه 
ارگانها، طبق معمول، حفظ کنترل امنیتی و 
جلوگیری از اعتراضات و تظاهرات احتمالی بود 

رسانی به  و نه سازماندهی و همĤهنگی کمک
چنان که، مثالً، در حالیکه بخش . زلزله زدگان

غالب اقدامات امدادی و توزیع کمکها متوجه خود 
دیده   آسیبشهر بم بود، بسیاری از روستاهای

هنوز از این قبیل کمکهای دولتی و یا خارجی 
درحالیکه گروههای زیادی . محروم مانده بودند

از امدادرسانان خارجی با تجهیزات خود، منتظر 
گیریهای مختلف و بعضاً متناقض  نتایج تصمیم

نهادهای مسئول حکومتی، جهت اعزام به نقاط 
ن بسیاری از مصیبت دیدگا. ویران شده بودند

حتی کمکهای اولیه درمانی، غذائی و یا اسکان 
  .موقت را هم دریافت نکرده بودند

اما وجه بارز و برجستۀ دیگری که در جریان 
این فاجعه دهشتناک نمایان گردید، همدردی و 
همبستگی بیسابقه مردم با زلزله زدگان، و سیل 
کمکهایی بود که از جانب اقشار گوناگون مردم، 

یی از آنها که در زندگی روزمره به ویژه گروهها
درمانی و  خود نیز با مصایبی چون فقر، بی

خانمانی آشنائی ملموس دارند، به سمت آنها  بی

در این باره، نه تنها مشاهدات عینی . سرازیر شد
های داخلی، بلکه اخبار و  های روزنامه و یا نوشته

المللی نیز اتفاق نظر  های بین گزارشهای رسانه
  .دارند

ضور گستردۀ مردم در مراکز درمانی برای ح
اهدای خون به مجروحان  و یا صفهای طویل 
اهدای کمکهای نقدی و جنسی در مقابل 
مؤسسات غیردولتی، دولتی، مساجد، مدارس و 

های چشمگیری از ابراز همدردی   نمونه…
که خود (زنان اردبیلی . داد ها را نشان می توده

زله روبرو شده و نیز چند سال پیش با حادثۀ زل
کمر ) تبعات آن را از نزدیک لمس کرده بودند
آوری،  همت برمیان بسته و خود اقدام به جمع

. دیدگان بم کردند حمل و توزیع کمکها به آسیب
گروههایی از اصفهانیها که برای دادن کمکهای 

کردند، به  خود به مصیبت دیدگان بم مراجعه می
یش با آنها را همراه این کمکها، اشک همدردی خو

سازمانها، کانونها و . داشتند نیز عرضه می
انجمنهای غیردولتی نیز، که طی سالهای اخیر 

اند،  ای در جامعه پیدا کرده رشد قابل مالحظه
ای برای  دراین رویدادها هم فعالیت گسترده

آوری کمکها و یا امدادرسانی مستقیم به  جمع
یان ایران. آسیب دیدگان، از خود نشان دادند

خارج از کشور نیز، در این زمینه، اقدامات زیادی 
ابراز همدردی و . سازماندهی کرده و انجام دادند

ارسال کمکها از کشورهای دیگر، بسیار چشمگیر 
 کشور کمکهای 40بیش از . و قابل توجه بود

مالی و یا جنسی و یا گروههای پزشکی و 
امدادی خود را مستقیماً به ایران فرستادند، 

وه بر آنکه نهادها و سازمانهای غیردولتی عال
المللی نیز فعالیت زیادی در مورد کمک به  بین

زلزله زدگان و یا در جهت بازسازی مناطق 
این ابراز همبستگی و . زلزله زده به عمل آوردند

همدردی، به واقع، تجلی و تجسم دیگری از این 
  : سخن سعدی بود 

  چو عضوی به درد آورد روزگار 
   عضوها را نماند قراردگر  

اما این همبستگی گستردۀ مردم، در شرایط و 
اوضاع جاری جامعه ما، نشان از نکته اساسی 
دیگری نیز دارد و آن اینکه، اکثریت وسیع 

ها، بنا به تجربیات ملموس خویش، بخوبی  توده
آگاهند که رژیم حاکم نه پروای امنیت جانی، 

ه قصد سالمتی و آسایش مردمان را دارد و ن
رسانی واقعی و مؤثر به آسیب دیدگان، که  کمک

بخش بزرگی از کمکهای رسیده از داخل و خارج 
نیز، چه بسا، در چنبرۀ فساد و بوروکراسی 

های  شود، که وعده حاکم حیف و میل و نابود می
رسانی و بازسازی،  حکومتگران درمورد کمک

از اینرو هم .  پایه و اساس است مثل همیشه، بی
از همبستگی و اقدام مستقیم مردم و نهادهای ابر

مردمی در یاری رساندن به آسیب دیدگان، 
اعتمادی آنها نسبت به رژیم  نشانه روشنی از بی

  .حاکم و رویگردانی از آنست

  جمهوری اسالمیرژیمسرنگون باد
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يادداشتهای پراکنده از 
  !شهرويرانه ام بم 

آسمان  افسونگر و پرستاره کوير عجب دلش 
ستاره ها هم از سرما پا را پس . گرفته است 

می غرد . زمين به فرياد درآمده است.  کشيده اند
  آيا اين بار هم به خير خواهد گذشت؟ ! 

تنها . بيدار بودم. خواب در چشمم نمی رفت
طبوع رختخوابی بود که آرامشم ، گرمای م

عقربه های ساعت . جسمم را درخود گرفته بود
يک باره صدای . ديواری از پنج صبح گذشته بود

تا به امروز چنين هراسی . مهيبی در جانم افتاد
امکان انديشيدن . از شهرم به دلم نيفتاده بود

آن . همه چيز درحال حرکت و ريزش بود. نبود
استيم داشته باشيم چه را که انتظارش را نمی خو

گردوغبار و فرياد ،  درختان .آغاز شده بود
  .پرتقال و ليمو را از بار خالی کرده است 

زير تيرک چوبی سقف که  .ای کاش تابستان بود
. حايل من و فريادهای بيرون است نفس می کشم

جوابی . عزيزانم را صدا می کنم. زنده مانده ام
روز .  استهمهمه ای در سرم افتاده. نمی شنوم

پنجم دی ماه يکهزار و سيصدوهشتادودو را با 
  .فاجعه ديگری آغاز می کنيم

زلزله همه را اين بار در خواب غافلگيرکرده 
چشمانم . خود را از قفس مرگ می رهانم. است

حياط و کوچه و خيابان يکی . سياهی می رود
فاصله ها را شيارها از ميان برداشته . شده اند

برخی از . تنها نيستم. جايمنمی دانم ک. است
آشنايان کمند اما . همسايگان را زنده می يابم

زندگانی . غريبه ها را کنارت بيشتر حس می کنی
خاک آلودو زخمی با دست های خالی در ويرانه 

عمق فاجعه را . ها ، عزيزانشان را می جويند
عيش آباد با خاک يکسان شده . هنوز درنيافته ام

افتاده اند و هزاران سقف ها بر کف . است
ديوارهای بی . ساکنين خود را مدفون نموده اند

سقف ، ستون های سرنگون شده خشت و گل و 
انبوه يادگارهای زندگی ، منطقه باغدشت را ماتم 

گورستانی به وسعت . گاه مردمانش کرده است
آيا خاک .  هزارکشته شده است۵۰شهر ميزبان 

  طاقت اين همه شيار را خواهد داشت؟
ارک ، اين نماد ماندگار شهر بم با فروريختنش ، 

بم . انگار که شهر را هم با خودش برده است
تجسم آرزوهای بربادرفته و شوربختی انسان 
هايي است که هيچ سپر دفاعی برايشان نساخته 

. من بوی مادرم را به خوبی می شناسم .اند
  .جايش را مطمئنم که پيدا خواهم کرد

بارسيدن خبر .  گردد آغاز میکمک رسانی
فاجعه موجی از هم ياری در تمام نقاط کشور از 

مردم آموخته اند . سوی مردم شروع می شود
که اين بار برخالف رودبار بايد متکی به خود 

ارگان ها و نهادهای مافيايي قدرت را بايد . باشند
دور بزنند و کميته های مستقل همياری را 

. نشسته استرژيم هم بی کار ن. سازمان دهند
نيروهای رنگارنگ انتظامی و آخوند به منطقه 

مهم ترين وظيفه دولت از . سرازير نموده است
زبان وزير کشورشان تامين امنيت است و کفن 

آن چه . و دفن مردگان با رسم و رسوم اسالمی
که دراين ميان برای اين جماعت غريبه است 

چگونگی کمک رسانی درست به بازماندگان اين 
 پاسگاه ۵۴استقرار حداقل . عه ملی استفاج

 پاسگاه در گلوگاه های ۸درسطح شهر و 
ورودی شهر و گشت مرتب ماشين های مملو از 
پاسداران کارنامه درخشان آنها در برخورد به 

بی برنامه گی و بی سامانی ، . اين فاجعه است
توزيع نامناسب مايحتاج در روزهای اول خود 

وحين و بويژه باعث مرگ بسياری از مجر
با وجود آن که انبارها مملو . کودکان شده است

از کمک های جنسی و غذايي است بسياری تنها 
به خاطر سرمای وحشتناک شبانه ، جان باخته 

مردم نيز به . هيچ اعتمادی به اين قوم نيست. اند
خاطر همين بی اعتمادی به ارگان های رژيم به 

که با جای کمک های مالی تالش نموده اند 
ابتکارات مختلف پتو ، چراغ والور و وسايل 
گرمازا ، کنسروهای موادغذايي را در هرکوی و 
برزن جمع آوری نمايند و به کميته های 
امدادرسانی برسانند و يا خود مبادرت به حمل 

حجم اين کمک ها و اهدای . آنها به منطقه نمايند
خون در حدی بود که ستادمديريت بحران  که از 

ه نهادهای بی خاصيت رژيم است مرتبا جمل
اعالم می کند که به جای کمک های جنسی ، پول 

آخر باالکشيدن پول خيلی خيلی . واريز نمايند
مردم . سهل تر از مشتی کاال برای آقايان است

هم در کنار ادامه جمع آوری کمک های جنسی ؛ 
کمک های مالی خود را به شماره حساب های 

عجب . ستقل واريز می نمايندافراد و نهادهای م
کارشکنی ها و بامبول هايي که سر اين افراد و 

  !نهادها زده نشد
 کشور ۶۲ محموله از ۹۵ روز اول ۶در طول 

جهان انبارهای موجود در منطقه را مملو از کاال 
کرده بود و ارسال کمک ها هم چنان ادامه 

 ميليون دالر ۵۰۰ميزان اين کمک ها تا . اشتد
به کمکهاى نقدى و غيرنقدى :.(تخمين زده می شد

 بازماندگان زلزله ، به بيش از يک دولت برای
 ۴۰۰در اين ميان کمک . ميليارد دالر مي رسد

ميليون دالرى کشورهاى عربي عضو شوراى 
اين در . همکارى خليج فارس، قابل توجه است 

 کشور از جمله آمريکا، قول ۳۰حالي است که 
برآورد دقيق . کمکهاى نقدى به ايران داده اند

  کمکهاى نقدى و غيرنقدى بدليل استمرار کمکها
: استاندا کرمان گفت  .هنوز دقیقا معلوم نیست

 هزا ردالر ۳۸۹ ميليون و۲۹سازمان ملل متحد
ه براى کمک به زلزله زدگان بم اختصاص داد

روز پنجشنبه پس از  " محمد علي کريمي. "است
ملل در شهر بم  ديدار با معاون دبير کل سازمان

اين اعتبار طي دو ماه در زمينه هاى آب و : گفت 
غذا ، بهداشت، کودکان ، آموزش ، فرهنگ و خانه 

سازمان هاى .   هاى موقت هزينه خواهد شد
تابعه ملل متحد از جمله سازمان بهداشت جهاني 

واروبار و ديگر سازمان ، يونيسف ، يونسکو ، خ
معاون دبير کل . ها در اين امر همکارى دارند
اين سازمان بر : سازمان ملل متحد نيز گفت 

يان . "کمک هاى حهاني به بم نظارت مي کند
به تدريج نيروهاى امدادى ملل : افزود " ايگلند

متحد از بم خارج و نيروهاى عمراني وارد اين 
در پي اعالم به گزارش ايسنا، شهر مي شوند

 توسط سازمان هواپيمايي open skyآسمان باز 

كشوري براي هواپيماهاي امداد رسان تا ساعت 
 فروند هواپيماي امدادي ٢٠٥  روز جاري ١٥/٩ 

المللي را  هاي بين  كشور و سازمان٥٠ هاي  كمك
 هزار ۲۰۰کره يک ميليون و. اند  به كشور رسانده

 اختصاص دالر براى کمک به زلزله زدگان بم
هزار " ۴۰۰اظهارداشت که " بيک کي مون "داد

دالر بالفاصله به صورت نقدى ارايه مي شود 
 هزار دالر نيز با توجه به نياز به کاال و ۸۰۰و

وى روز شنبه ". وسايل امدادى تامين مي شود
در مورد نوع "در نامه اى به ايرنا ، تاکيد کرد که 

 تصميمي هنوز) هزار دالر( ۸۰۰ارايه اين مبلغ 
  ).گرفته نشده است 

با وجود آن که وزارت کشور به کرمان دستور 
می دهد که به خاطر مملوبودن انبارها هيچ کمکی 
به بم ارسال نشود اما در خود شهر از کمک 

درعوض رژيم در تبليغات . رسانی خبری نيست
خود مرتبا از هجوم اشرار برای غارت خبر می 

ار به گردن اشرار قرار است تقصيرها اين ب. دهد
مجهول الهويه ای بيفتد که ظاهرا از دهات اطراف 

اما هيچ کس . و بلوچستان به شهر حمله کرده اند
باور نکرد و نخواهد کرد که مرگ عزيزانشان را 

  .با اين تبليغات به گردن ديگران بياندازند
با وجود حضور اکيپ های امدادرسانی داخلی و 

 چنگ و دندان خارجی ، مردم خود درشهر با
هالل . مجروحين را در ميان خرابه ها می جويند

احمر که قرار بود مرکزی برای سازمان دادن 
امدادرسانی ها باشد با دستور از باال يتيم شده 
و مديريت و فرماندهی به نيروهای ارتش و سپاه 

در شب اول ، نيروی هوايي . منتقل می گردد
مل حداقل ارتش ، سپاه و هواپيمايی کشور از ح

 هزار پتو جمعيت هالل احمر ۴۰ هزار چادر و ۲۰
اين مسئله درارتباط با اعزام . سرباز می زند

 ساعت اول ۲۴گروه های امدادپزشکی نيز در 
در ساعاتی که احتمال زنده نگاه . تکرار می شود

اين . داشتن بسياری از مجروحين وجود داشت
  ساعت تاخير انجام می شود۱۶پروازها که با 

بسياری از پزشکان را نااميد از اعزام کرده و 
يکی از . آنها به خانه هايشان بازگشته بودند

افسران کادر هوايي در رابطه با چنين تاخيراتی 
درجواب خبرنگاری می گويد که به ما دستور 
داده شده بود که پتو ببريم ولی انسان به منطقه 

زمان طاليي برای نجات زندگان از دست . نبريم
داده شده بود و تاخير طوالنی منجر به فرسايش 
. انگيزه ها برای کمک به زلزله زدگان شده بود

روزهايي که همه سزشار از انرژي و انگيزه 
بودند و فرودگاه های مراکز استان ها مملو از 
داوطلبين پزشک ، پرستار ، بهيار و دانشجويان 
پزشکی بود اما تنها پيکره هايي که حمل می 

عجب دنيايي . پاسداران و نظاميان بودندشدند 
  !کثيفی دارد قدرت 

پنج خواهر و برادرم . من ديگر هيچ کس را ندارم
هيچکس را ندارم ... مادر و پدرم هم . اينجايند

  !ديگر 
من اهل همين جا هستم اما در دو سه روز اول 

چرا بم ! آقا . سه بار راه خانه ام را گم کردم
 پرتقال را ديگر حس اينطور شد ؟بوی درختان

  نخل هايمان کجا رفته اند ؟! نمی کنم 
  !و آنگاه بم را گريستم
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  کميته اتحاد عمل برای دمکراسی

 به ياری آسيب ديدگان زلزله بشتابيم
 دی ماه، در سـاعت پـنج و بيسـت و۵در صبحگاه روز جمعه     

هشت دقيقه بامداد، زمين لرزه ای به قدرت شش و سه دهم به
 کرمــان، بــويژه  شــهرهای بــم،مقيــاس ريشــتر،  اســتان  

جيرفت،گلبافت و طهنوج و روسـتاهای اطـراف ايـن شـهرها را
گرچــه هنــوز  امکــان. لرزانــد و خســارات فراوانــی ببــار آورد

ارزيابی از آمـار تلفـات و زخمـی هـا و خسـارات ايـن حادثـه
دشوار است، ولی در برآوردهای اوليه از شش هزار کشـته و

گفتـه مـی. ن آورده مـی شـود     سی هزار زخمی صحبت به ميا     
٨٠ تـا    ٦٠شود که شهرهای بم، جيرفت،گلبافت و طهنوج بـين          

درصد آسيب ديـده انـد و  و روسـتاهای اطـراف ايـن منـاطق
همچنـين گـزارش شـده. بعضا تا صد درصد تخريب شده انـد       

است که ارگ بم با قدمت بيش از دو هزار سال، کـه از قـديمی
  .دت تخريب شده استترين بناهای خشتی جهان است، بش

کمک رسانی و رسيدگی به آسيب ديدگان عمدتا از جانب مردم
مردم با وسـايل اوليـه و. و به شکل خودبخودی پيش می رود      

ناکافی به کمک آسيب ديدگان و کسانی که زير خروارهـا آوار
ماشين های شخصی به حمل مجروحين. مانده اند، می شتابند   

نطقه گـاه تـا ده برابـر ظرفيـتمشغول اند و بيمارستان های م     
امکانات دولتی که تا کنون برای. خود مجروحين را پذيرفته اند    

کمک به آسيب ديدگان در نظر گرفته شده است، در مقايسه بـا
  . ابعاد فاجعه ناچيز است

امروزه در کشورهای پيشرفته نظير ژاپن، زلزله هايي با قدرت
د، درحاليکـه تلفـاتو دامنه وسيعتری از اين زلزله رخ می دهـ         

در همين يک ماه. انسانی آنها يا هيچ يا بسيارمحدود می باشد       
گذشته در امريکا و پاناما دو زلزله بـا همـين قـدرت رخـداد و

در جريان همـين. جمع تلفات دو کشور از سه نفر تجاوز نکرد        
زلزله، در يکی از شهرک های تـازه سـاز شـهر بـم، هيچگونـه

اين نشان می دهد که امکـان مقابلـه بـا. تلفاتی ثبت نشده است   
  .حوادث مرگبار طبيعی وجود دارد

از گذشـته. مناطق مختلف ايران بر روی خط زلزله قرار دارنـد        
های دور تا کنون، قدرتمـداران کشـورهرگز برنامـه ای بـرای

بــويژه جمهــوری. مقابلــه بــا حــوادث طبيعــی نيانديشــيده انــد
 برنامه ريزی برای باالاسالمی در کمال بی مسئوليتی به جای      

بردن امکانات ايمنی مردم، مدرن کردن دستگاه سرکوب را در
اين رژيم پس از وقوع زلزله ،. دستور کار خود قرار داده است   

به جای بسيج کردن امکانات کمک رسانی ، در اولين واکـنش ،
  .اعالم سه روز عزای عمومی در سراسر کشور کرده است

ــرای  ــل ب ــه اتحــاد عم ــهکميت ــراوان، ب ــدوه ف ــا ان  دمکراســی ب
بازماندگان قربانيان اين زلزله تسليت گفته و همدردی خـود را

کميته اتحاد. با مردم مصيبت زده استان کرمان ابراز می دارد        
عمل برای دمکراسی همـه همميهنـان  انساندوسـتی را ، کـه از
وقوع چنين فجايعی متاثرند، فرا می خواند تا با ايجاد ستادهای

ستقل کمک رسانی ، کمک های مردمی را جمع آوری کرده وم
  . آنها را مستقيما در اختيار زلزله زدگان قرار دهند

كميته اتحاد عمل براي دمكراسي
٢٠٠٣ دسامبر ٢٦ / ١٣٨٢ دی ۵

حزب دموکرات کردستان ايران، سازمان اتحاد: متشکل از 
راه(فدائيان خلق ايران، سازمان کارگران انقالبی ايران 

  )کارگر

  .فاجعه ملی زلزله، به بسيج ملی و متمرکز نيازمند است
دراين پنج روز . از وقوع زلزله شهر بم و روستاهای اطراف آن پنج روز گذشت  

چه انسانهايی که در زير آوار، درانتظار کمک، لحظه شماری نکرده و نهايتا سر 
د جان دادن فرزندان و چه دلهای نگرانی که دربيرون شاه. درنقاب خاک نکشيدند
شهری با همه . ابعاد فاجعه با هيچ کالمی قابل توصيف نيست. عزيزان خود نبودند

 داشت، درزير يادگارهايش، مدارس اش، محالتش، اداراتش، و تمامی هر آن چه
ايران نه،  . فاجعه از شهر بم درگذشته است. خروارها خاک مدفون شده است

  . مقابله با آن نيازمند بسيج ملی است. فاجعه ملی است. جهانی را متاثر کرده است
 هزار نفر مجروح ۱۲ هزار نفر کشته و ۲۵بر طبق آمار رسمی تا کنون بيش از 

ی خانمان گشته و هزاران طفل بی سرپرست در همچنين دهها هزار نفر ب. شده اند
ساختمانهای شهر و روستاهای اطراف . شهر بم و روستاهای اطراف سرگردانند

کامال تخريب شده و کليه سرويسهای شهری چون آب و برق و تلفن از کار افتاده 
در اين سرمای زمستان  بازماندگان اين فاجعه عظيم بيش از هر زمان ديگر . است

  .  نيازمندندبه کمک
در پی انتشار خبر وقوع زلزله و آگاهی ابعاد وسيع آن، مردم در داخل و در خارج 

همزمان . از کشور برای ياری رساندن به همميهنان آسيب ديده خود بسيج شدند
بسياری از کشور های جهان نيز آمادگی خود را برای کمک به مردم ايران اعالم 

عليرغم امکانات محدود خود، به حرکت درآمدند و گروههای امدادگر داخلی . کردند
جمع آوری کمک . همزمان امدادگران ديگر کشورها نيز خود را به ايران رساندند

های مالی و جنسی آغاز شد و کمکها به سوی بم و روستاهای اطراف سرازير 
واکنش مسئولين دولتی در . اما آنچه کم بود، مديريت درست امدادرسانی بود. شد
در شرائطی که دهها هزار . بل اين فاجعه بسيار کند و به شدت ناهماهنگ استمقا

انسان در زير خروارها آوار با مرگ دست به گريبان بودند و يا مجروح و ناتوان 
در سرمای سخت زمستان ، نياز به کمک فوری داشتند، مسئولين حکومتی در فکر 

تاخير در ياری رسانی به همين . کنترل کمک رسانی و اسالمی کردن آن بودند
اکنون نيز سوءمديريت و ندانم کاری . قيمت جان بسياری از مجروحين تمام شد

در توذيع درست کمک ها از جمله چادر، مواد غذائی و وسائل گرمازا، بسياری از 
  .آسيب ديدگان را با دشواری روبرو نموده است

شی از آالم مردم آسيب در چنين شرايطی تنها همياری مردم است که می تواند بخ
تجربه نشان داده که مردم اعتمادی به دستگاه های فاسد . ديده را التيام بخشد

در همين چند روز بسياری از چهره . دولتی و ندانم کاری مديران نااليق ندارند
های مورد اعتماد مردم و همچنين انجمن ها و سازمان های غير دولتی بسيج شده 

های مردمی و توزيع درست آن به آسيب ديدگان زلزله و برای جمع آوری کمک 
  .  استان کرمان، اعالم آمادگی کرده اند

 دی ماه کميته اتحاد عمل برای دمکراسی، از همه همميهنان  ۵ما دراطالعيه 
انساندوست درخواست کرديم تا با ايجاد ستادهای مستقل کمک رسانی ، کمک 

 مستقيما در اختيار زلزله زدگان قرار های مردمی را جمع آوری کرده و آنها را
. در فاصله اين چهار روز ستاد های مختلف کمک رسانی شکل گرفته اند. دهند

به منظور . تعدد و وسعت ستادها خود نشان از حساسيت زياد هموطنان ما دارد
متمرکز شدن و موثرتر کردن هر چه بيشتر کمک ها، ما از همه کسانی که مايل به 

هنان زلزله زده هستند، دعوت می کنيم تا کمک های خود را به کمک به هممي
کانون . ستادی که از سوی کانون نويسندگان ايران برپا شده است، اهدا کنند

ها برابر   كمكنويسندگان ايران  دردومين اطالعيه خود اعالم کرده است که اين 
ی  ه صرف تهيهشأِن فرهنگی و اجتماعی كانون نويسندگان ايران، در نخستين وهل

ترين نيازها و در مراحل بعدی صرف ساختن مدرسه يا امور فرهنگی  ضروري
   .مشابه خواهد شد

تهران حساب جاری : آدرس بانکی ستاد کمک رسانی کانون نويسندگان ايران 
ی شهيد باقري، به نام آقايان   نزد بانك تجارت، شعبه۲۳۵۲۹۲۳۸ی  شماره
يی از  ان، و حافظ موسوی بفرستند و نسخهاشرف درويشيان، ناصر زرافش علي

برداشت از اين .  فكس كنند۸۹۰۶۷۰۷ی  رسيد بانكی خود را به تهران به شماره
  .حساب با دو امضا صورت خواهد گرفت

ما بار ديگر از همميهنان خود دعوت می کنيم تا با ارسال کمک های خود به ستاد 
  .اری بزرگ ملی شرکت کنندکمک رسانی کانون نويسندگان ايران، دراين همي

  
هيات اجرايي سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

۲۰۰۳ دسامبر ۳۰ / ۱۳۸۲ دی ماه ۹
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   صفحه  
 
٥

  ابعاد بيسابقة
  بحران بيكاري
  در ايران

 
 

 
محمد خاتمی، هنگام تقدیم الیحه بودجه سال 

ماه،  اعالم داشت که   به مجلس رژیم، در دوم دی1383
، نرخ )1379- 81(سال اول برنامه پنجساله سوم  طی سه

 درصد کاهش یافته 7/13بیکاری، بطور متوسط، به 
های برنامه است، زیرا که متوسط نرخ بیکاری در سال

 درصد بوده 5/14، به گفته وی، )1374- 78(دوم دولت 
بینی کرد که با  او به این نیز بسنده نکرده و پیش. است

 هزار نفر، به 754 هزار نفر و 653افزوده شدن حدود 
، به جمعیت شاغل 1383 و 1382ترتیب در سالهای 

کشور، تعداد بیکاران روندی نزولی یافته و نرخ بیکاری 
 درصد 3/12 درصد و 6/12الهای فوق به ترتیب به در س

  !تنزل خواهد یافت 
این حرفها، چیزی جز رقم سازی و دروغ 

داند  گویی که رئیس جمهوری رژیم نمی. پردازی نیست
” کارشناسان“گوید، و یا اینکه  ای سخن می از چه مقوله

پایه را سرهم بندی کرده و به  مشتی ارقام و اعداد بی
وار، آنها را از پشت  اند  تا او نیز، طوطی دست او داده

  .تریبون مجلس قرائت کند
نه تنها واقعیات ملموس اجتماعی و اقتصادی، و 

های برخی از مسئوالن و یا  ها و نوشته نه فقط گفته
مطبوعات مربوط به خود این دولت، بلکه محاسبه 
سرانگشتی و ساده از تغییرات جمعیت فعال و شاغل 

ای گذشته نیز بیانگر آنست که ارقام کشور در ساله
معضل بیکاری در . مذکور هیچ مبنای درستی ندارند

جامعه ما، در واقع، ابعادی بیسابقه پیدا کرده و، در 
صورت تداوم این وضعیت، در چندسال آینده، بازهم 

  .شدت خواهد یافت
 و 1375براساس نتایج سرشماری عمومی سال 

 طبق برآورد تغییرات تاکنونی جمعیت ایران،
افراد در سن کار و جویای (صاحبنظران، جمعیت فعال 

.  میلیون نفر است21کشور در حال حاضر بیش از ) کار
 17عده کل شاغالن، برپایه برآوردهای گوناگون، از 

بنابراین، تعداد بیکاران در . کند میلیون نفر تجاوز نمی
بر . شود  میلیون نفر برآورد می4ایران، هم اکنون بیش از 
) نسبت بیکاران به جمعیت فعال(این اساس، نرخ بیکاری 
پیداست که در . (درصد است20در جامعه ما نزدیک به 

اینجا سخن بر سر بیکاری آشکار است و بررسی مسائلی 
در این ” اشتغال کاذب“و یا ” بیکاری پنهان“نظیر 

  ).گنجد مختصر نمی
مروری گذرا بر مطالب مطبوعات حکومتی در 

دهد که غالب آنها به رقم بیکاران  ی اخیر نشان میسالها
کنند و بسیاری از نمایندگان  سه میلیونی اشاره می

مجلس رژیم هم، همین رقم را در سخنرانیهایشان تکرار 
حتی اگر همین برآورد کمتر ولی متداول را . نمایند می

نرخ بیکاری در ایران بیش از . مبنای محاسبه فرض کنیم
سازمان “ اما برآوردی که مسئوالن . درصد  است14

آند، تعداد  در ماه گذشته ارائه کرده” تأمین اجتماعی
گزارشی از . کند  میلیون نفر قید می5/3بیکاران را 

رژیم نیز، که بخشهایی ” سازمان مدیریت و برنامه ریزی“
ها هم راه  از آن در سال گذشته به صفحات روزنامه

 میلیون 8/2 حدود 1378یافت، عده بیکاران را در سال 
کند که این رقم، در سال  بینی می نفر برآورد و پیش

  . میلیون نفر بالغ خواهد شد6/4، به 1383
برخالف صحبتهای خاتمی در گزارش بودجه 
آتی دولت به مجلس، میزان بیکاری در جامعه ما طی 
چندسال اخیر، نه فقط کاهش نیافته بلکه به روند 

ق و هم بطور نسبی، ادامه صعودی خود، هم بطور مطل
با در نظر گرفتن رشد شتابان جمعیت در دهۀ . داده است

 و ترکیب سنی آن، در دوره اخیر و طی چندسال 1360
 هزار نفر نیروی 800آینده، بطور متوسط، ساالنه حدود 

این بدان . کار جدید وارد این بازار شده و خواهد شد
در  سال گذشته، 15- 20معنی است که متولدین 

جستجوی کار و ممّر درآمد، به عنوان یکی از 
این، همچنین، بدین . آیند ترین حقوق خود، برمی ابتدائی

معنی است که، صرفنظر از مسئله اخراجها و با فرض 
ثابت نگهداشتن تعداد بیکاران در حد قبلی، هرسال 

 هزار فرصت شغلی جدید در اقتصاد 800بایستی حدود 
واردان به بازار کار را جذب  کشور ایجاد شود تا تازه

اما اقتصاد ایران، به رغم همه امکانات بالفعل و . نماید
بالقوه آن، در سایه حاکمیت رژیم اسالمی، توان ایجاد 
این تعداد فرصت شغلی جدید، و حتی نصف آن را هم، 

، ”سازمان برنامه“برپایه گزارش رسمی . نداشته و ندارد
ه ضمناً همراه با ک(در طول برنامه پنجساله دوم 

مورد ادعای دار و دسته رفسنجانی نیز بوده ” سازندگی“
 هزار 275بطور متوسط در هر سال، فقط حدود ) است

های بعضی  طبق گفته. فرصت شغلی تازه ایجاد شده بود
 به ترتیب 1381 و 1379از مسئوالن دولتی، در سالهای 

م  هزار امکان اشتغال جدید فراه500 هزار و 400حدود 
لکن، این قبیل ادعاها را اکثر خود آدمها و . شده است

گیرند، همان طور که  مطبوعات حکومتی هم جدی نمی
نیز، که ” طرح ضربتی اشتغال“همینها به شکست آشکار 

 هزار فرصت شغلی اضافی هم طی 300قرار بوده 
  .کنند  ایجاد نماید، اعتراف می1381- 82سالهای 

مل ساختاری و یا جدا از این مسئله که چه عوا
سیاستیهای رژیم  مقطعی، و یا کدام یک از سیاستها و بی

جمهوری اسالمی، موجب ایجاد و تشدید بحران بیکاری 
گشته است، واقعیت عریان اینست که جامعه ما در تاریخ 
معاصر خود، هیچگاه با چنین ابعادی از بیکاری روبرو 

رکز م“بر طبق سرشماریها و برآوردهای  . نبوده است
 10 حدود 1355نرخ بیکاری که در سال ” آمار ایران

بوده ) و تعداد بیکاران نزدیک به یک میلیون نفر(درصد 
 درصد رسیده است و، پس 14 به بیش از 1365در سال 

 به بعد سیر صعودی خود 1375از اندکی بهبود، از سال 
 بالغ 1380درصد در سال 15را ادامه داده و به حدود 

، چنان که دیدیم، غالب برآوردهای اما. شده است
رسمی و دولتی، در بهترین حالت، تنها بخشی از واقعیت 

نرخ واقعی بیکاری در حال حاضر، . دهند را بازتاب می
چنانکه صاحبنظران مستقل داخلی و یا خارجی محاسبه 

 4 درصد و تعداد بیکاران متجاوز از 20 حدود  کنند، می
ود نیروهای جدید به بازار با ادامه ور. میلیون نفر است

کار، با تداوم بیکارسازی و اخراجهای گسترده جاری و، 
متقابالً، در نبود هرگونه طرح جامع و منسجم و پیگیری 

انداز آتی در این عرصه  برای مقابله با این معضل، چشم
در صورت استمرار این وضعیت، . نیز تیره و تار است

 میلیون 5زودی از مرز لشکر انبوه بیکاران در جامعه ما ب
نفر نیز فراتر رفته و این مسئله، طبعاً، تبعات دهشتناک 

  .اجتماعی و اقتصادی خود را نیز برجای  خواهد نهاد
توان  بردن به عواقب این معضل، می برای پی

ای دیگر از خصوصیات آن را در جامعه امروز  پاره
 که چنان.  مورد توجه قرار داد به صورتی اجمالی،. ایران

ویژگیهای اشتغال و “از آمارگیریهای مرکز آمار دربارۀ 
آید، نرخ  و مطالعات موردی دیگر برمی” بیکاری خانوار

نسبت .  درصد است40بیکاری در بین جوانان حدود 
به کل )  سال15-24افراد در گروه سنی (بیکاران جوان 

  درصد بوده 50 حدود 1375بیکاران کشور که در سال 
  . درصد رسیده است64 به بیش از 1380در سال 

پدیده جدید قابل مالحظه دیگر در جامعه ما 
التحصیالن دانشگاهی  افزایش سریع بیکاری در میان فارغ

طبق بررسیهای مرکز آمار، نسبت افراد بیکاری که . است
دارای مدرک تحصیالت عالی هستند به کل بیکاران از 

 در سال  درصد11 به بیش از 1376 درصد در سال 4/4
که از ” دیپلمه بیکار“پدیده .  افزایش یافته است1380

سالیان قبل نیز سابقه داشته، به گسترش خود ادامه داده 
 به طوری که نسبت این دسته از بیکاران به کل  است،

 30 به بیش از 1376درصد در 20بیکاران، از حدود 
  . باالرفته است1380درصد در 

الیت اقتصادی و، مشارکت بسیار پایینتر در فع
متقابالً، بیکاری افزونتر در میان زنان نیز از جمله 
. ویژگیهای بارز مقوله اشتغال و بیکاری در ایران است

دهند،  در حالی که زنان نیمی از جامعه ما را تشکیل می
یعنی نسبت زنان فعال به کل (نسبت مشارکت آنها 

دود  فقط ح1380در سال ) جمعیت زنان ده ساله و بیشتر
این نسبت در مورد مردان در همان (درصد بوده است 12

در همین سال، مطابق ).  درصد بوده است62سال 
برآوردهای مرکز آمار، نرخ بیکاری در بین زنان 

درصد 14درصد و در بین مردان حدود 19نزدیک به 
ضمن آنکه رشد بیکاری، در فاصله سالهای . بوده است

  .یعتر از مردان بوده است، در میان زنان نیز سر1375- 80
نرخ بیکاری در روستاها، معموالً ، بیشتر از 

اما چنان که بررسیهای مرکز آمار . شهرها بوده است
کند، در سالهای اخیر، این وضع وارونه شده  حکایت می

. و نرخ بیکاری در شهرها بر روستاها پیشی گرفته است
 15، نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از 1380در سال 

 درصد برآورد 14درصد و در نقاط روستایی حدود 
ای از  تواند نشانه این امر نیز، به نوبه خود، می. شده است

  .تشدید بیسابقه بیکاری و گسترش حاشیه نشینی باشد
  

در بین استانهای کشور نیز، مطابق بررسیهای 
فوق، در سالهای اخیر سیستان و بلوچستان، لرستان، 

 و بختیاری، بیشترین نرخ بیکاری، کرمانشاه و چهارمحال
و آذربایجان شرقی، مرکزی، مازندران و یزد هم 
کمترین نرخ بیکاری را داشته اند، ضمن آنکه در تقریباً 
  .تمامی استانها نیز میزان بیکاری رو به افزایش بوده است
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   صفحه  
 
٩

  بهروز سلیمانیفدایی خلق مین سالگرد مرگ بیستبمناسبت 

   خلق كردحقوقو مدافع پيگير كمونيستمبارز 

  
اگر موافق هستید :  محمد اعظمی 

 پیش از .گفتگو را از زندان شروع کنیم
صحبت شما اجازه می خواهم به چند 
نکته  که به خاطرم مانده است اشاره 

صر  در ق54 من بهروز را در سال .کنم
پرکاری و تحرک او اولین . دیدم

خصوصیتی بود که از او در ذهنم نشسته 
بهروز با عالقه زیادی تاریخ . است

گروهها و محافل سیاسی را دنبال 
با خود من در رابطه با گروهمان . کرد می

و در پی یافتن . صحبتهای زیادی داشت
نقاط اشتراک مردم لرستان و کردستان 

ستان، سطح از وضعیت مردم لر. بود
آگاهی آنها، وضعیت روشنفکران آنجا، 
وضعیت اقتصاد آن منطقه تا امکان 
فعالیت ما و تأثیر آن روی مردم همه و 
همه مسائلی بود که برای بهروز جذبه 

او در رابطه با کردستان نیز . داشت
اطالعاتش را جمع و جور کرده بود و 
درباره تاریخ مبارزه در کردستان 

در زمینه پشتکارش .  بودای نوشته  جزوه
گفت که در زندان  یکی از دوستان مشترک ما می

 که 1352حصار پس از سرکوب زندان در سال  قزل
امکانات زندانیان تقریباً به حداقل ممکن رسیده بود، 

بهروز با آن . ما یک رادیو ضبط بدست آوردیم
کرد و  های رادیو میهن پرستان را ضبط می برنامه

که خودمان ساخته بودیم شب تا بکمک یک گوشی 
کرد و به   را پیاده و سپس با کاربن تکثیر می صبح آن

های تشکیالتی  ما هم این اخبار را در حوزه. داد ما می
او . خواندیم شد، می که بعد از صبحانه تشکیل می

گفت در تمام مدتی که با بهروز بودیم او به تنهائی  می
یدم کوچکترین داد و من ند این کار را انجام می

  .ای از خستگی بروز بدهد نشانه
بهروز نوع برخوردش با مسائل زندان چپ 

رو بودیم،  یعنی آن زمان که خود ما چپ. بود

. رسید حرکات او بنظرمان چپ روانه می
کسانی که با او پیش از من در زندان 

گفتند در گذشته هم  اند می بوده
رویش بیشتر بوده و هم تکروی  چپ
من قبالً در رابطه با بهروز .  استکرده می

اگر ممکن . ام از ناصر خاطراتی شنیده
  برایمان بگو که در زندان  ناصر تواست

  او را چگونه دیدی؟ 
بهروز را  : خانی ناصر رحیم

 در 1352برای اولین بار در آذرماه سال 
 زندان قصر 6 و 5 و 4بند معروف به بند 

 هم در آنزمان و هم بعدها که. دیدم
های چهل  درباره نسل خودمان، نسل دهه

ام که بهروز  ام، دیده و پنجاه فکر کرده
برخی ویژگیهای این نسل را بخوبی 

از ویژگیهای این نسل، . داد بازتاب می
یعنی در آغاز یک . پرسشگری بود

سلسله نظریات تئوریک و خط مشی 
سیاسی حاضر و آماده را نپذیرفته بود و 

نسبت به . ل داشتبلکه سؤا. پذیرفت نمی
گذشته جنبش ملی و جنبش چپ 
سؤاالتی داشت و بصورت جدی این سؤاالت را دنبال 

این نسل با ذهنی باز و فارغ از پیشداوریها . کرد می
خواست برای سؤاالت خود پاسخی پیدا کند و  می

گروههائی از این نسل در . برای مبارزه راهجوئی کند
ادبیات به سیاست آغاز از منظر آشنائی با فرهنگ و 

البته این نسل به رادیکالیسمی کشیده . کشیده شدند
شد که همراه خود جزمیاتی داشت اما این نسل از 

 نشریه اتحاد کار تصمیم گرفت بکمک چند تن از یاران بهروز ودر بیستمین سالگرد جان باختن بهروز سلیمانی، هیئت تحریریه
محمد(مسئولیت پیشبرد این وظیفه به من . برای تجلیل از مبارزاتش مطالب و خاطراتی از او را در این شماره نشریه درج نماید

یم با مشارکت تعدادی از کسانیای به پیشنهاد اکبر سیف، نشستی تشکیل داد برای پرهیز از برخورد کلیشه. واگذار شد) اعظمی
او و بهروز به دو گرایش متفاوت سیاسیله،  یوسف اردالن از اعضای اولیه کومه: اند  که هرکدام مراحلی را با بهروز گذرانده

هخانی در ارتباط با گرو ناصر رحیم. های اولیه انقالب با بهروز در کردستان خاطراتی دارد  او در دوره.جنبش وابسته بودند
فلسطین در زندان بوده  و با بهروز خاطراتی در زندان و در تشکیالت فدائیان خلق دارد، و اکبر سیف از زندانیان سیاسی و

  .اعضای رهبری فدائیان خلق، که تا مقطع جان سپردن بهروز با او در ارتباط بوده است
ایم، سپس به کردستان زندان شاه شروع کردهاز . در این گفتگو تالش شده است بصورت تاریخی موضوع را پیگیری کنیم

  .گذرد حاصل این گفتگوست آنچه از نظرتان می. ایم هائی از فعالیت تشکیالتی او در تهران پرداخته ایم و باالخره به جنبه آمده
محمد اعظمی
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درون جزمیات و ایدئولوژی و سیاست و بویژه 
روحیات بجا مانده از نسل پیشین سربرنیاورده بود 

بهروز، . ای از آن مبانی را با خود داشت گرچه پاره
 برای تش داتالش.  را داشتپرسشگری این نسل

شناخت گذشته، شناخت تاریخچه چپ و تاریخچه 
نسبت به جبهه ملی و نهضت ملی . حزب توده

پرسشگر بود و بخاطرم هم هست که در این زمینه با 
بهروز با پشتکار و عالقه . ایم هم صحبتهائی داشته

هایش درباره تاریخچه  زیادی گفتگوها و دانسته
باز این . کرد آوری می ت وجمعنوش مبارزات را می

نکته در خاطرم مانده که برای یادداشتهایش 
  . قصر داشت4جاسازیهائی در شماره 

ویژگی دیگر نسل دهه چهل و پنجاه چابکی 
بایست از منظر  این نسل را می. و نشاط جوانیش بود

روح . روحیات و غلیانهای درونیش هم نگاه کرد
 و این طغیانگری .زد طغیانگری در این نسل موج می

در بهروز، هم در زندان و هم در بیرون زندان، تا 
در این رابطه .  خورد زمانی که زنده بود، بچشم می

ایدئولوژی بسته . ای اشاره کنم خواهم به نکته می
وگرایش رادیکال که با قهر انقالبی توأم است، 

وقتی از این . آورد اندیشی پدید می تعصب و خشک
یا غیر ( و قهر و تعصب حاکم جایگاه با قدرت

خوردگی  ، مبارزه شود، حالتی از عصبیت، گره)حاکم
. دهد، بهروز اما انسانی بانشاط بود و خشم دست می

 -آدمی که در برخوردهایش در زندان در چپ ما 
بایست به زندگی   قرار داشت و می- رو بودیم که چپ

و مبارزه و حتی نزدیکانش، جزمی نگاه کند یا عبوس 
این . و خشک باشد، این چنین با نشاط و سرزنده بود

پیچیدگی را شاید بشود اینگونه توضیح داد که نسل 
 گرچه بعداً ایدئولوژی -چاالک دهه چهل و پنجاه 

 اما در اساس با شوری اخالقی به جنبشی -زده شد 
که برای او بیشتر جنبشی رهائی بخش و آزادیبخش و 

بب ساز آن نشاط بود و ملی بود، پیوسته بود و این س
های بانشاط، خستگی ناپذیر،  بهروز ما یکی از نمونه

من بهروز را همیشه با . مغرور و فروتن آن نسل بود
  .آورم این مجموعه خصوصیات بخاطر می

صحبت ما بیشتر متمرکز : محمد اعظمی 
از شور و . شد بر خصوصیات و روحیات بهروز

روی و  از چپاش،  سرزندگیش، از پشتکار و فروتنی
خواهم  اضافه  در این زمینه می. تکرویش سخن گفتیم

کنم که بهروز از جمله کسانی بود که در محفل 
با گرایشات مختلف . شد فکری خودش غرق نمی

 در رابطه با مواضع  اما زندان رابطه بسیار خوبی داشت
ناصر تو در زمینه . اش صحبتی نکردیم سیاسی
  اری؟ای بخاطر د بندیها نکته صف

 من مجدداً 1352اواخر  : خانی ناصر رحیم
 6 و 5 و 4موقعی که به بند . به قصر برگردانده شدم

 نظر مسعود احمد زاده و –بندی دو نظر  آمدم صف
وجود داشت و تقریباً همه کسانی  -نظر بیژن جزنی 

که موافق مشی مسلحانه بودند در یکی از این دو 
صف طرفداران بهروز در . گرفتند گرایش قرار می

شاید بهتر باشد . مشی مسعود احمدزاده قرار داشت
اشاره دقیقتر به این گرایشات و نقش و موقعیت افراد 

  .های این گرایشات را بگذاریم به زمانی دیگر و چهره
بهروز پس از آزادی به : محمد اعظمی 

.  کردستان رفت و در آنجا پیش از انقالب فعال بود
های اولیه انقالب در  و دورهیوسف شما در آن دوره 

آیا در . اید کردستان فعالیت سیاسی تشکیالتی داشته
ای از بهروز  رابطه با فعالیتتان در کردستان خاطره

  دارید؟
من با بهروز مدت کمی : یوسف اردالن 

من هم در . او در طیف فدائیها بود. ام در زندان بوده
به یعنی کسانی که . کارها قرار داشتم طیف سیاسی
در زندان قصر .  تشکیالتی معتقد بودند-کار سیاسی 

قبل . اما نزدیک نبود. رابطۀ دو گرایش محترمانه بود
در اوین رابطه . از آزادی از زندان به اوین منتقل شدم

طیف ما با فدائیها، کدر شد و از همدیگر آزرده 
با این ذهنیت از زندان آزاد شدم و به سنندج . بودیم
 در قیاس با سایر نقاط دیگر،  دیرتر پا کردستان. آمدم

نقطه قوت آن . به میدان تظاهرات علیه شاه گذاشت
این بود که زمانیکه جنبش در کردستان سر برآورد، 

زمانی که به سنندج رسیدم بهروز . فضا مذهبی نبود
او بسیار . که پیش از من آزاد شده بود، بدیدنم  آمد

یع رابطه ما به صمیمانه با من روبرو شد و خیلی سر
  .همدیگر نزدیک شد

  کانون فعالیت بوجود آمد 56در سطح شهر سنندج 
شاید بد نباشد بدانیدکه . شدند که در مساجد جمع می

. در کردستان مساجد محل اجتماع فقط مذهبیها نیست
چه مذهبی و چه . محل اجتماع همه مردم است

غیرمذهبی بعنوان یک سنت در مساجد جمع 
 کانون اداره امور شهر را بتدریج در 56ن ای. شوند می

برای حفظ امنیت در سطح شهر . دست گرفتند
تقسیم خواروبار و مایحتاج عمومی . دادند نگهبانی می

در این مراکز . گرفت هم توسط این مراکز صورت می
له را بوجود آورد  فدائیها وجریان فکری که بعداً کومه

هم که مذهبی طیف مفتی زاده و صفدری . فعال بودند
  دمکراتزب  ح.غول زد و بند از باال بودندبودند مش

. هم در آن زمان حضورش در سنندج محسوس نبود
بندی بوجود آمد یکسوی آن  ترتیب یک صف بدین

مذهبیهای وابسته به قدرت ایستاده بودند در آنسوی 

این دو جریان . له قرار داشتند طرفداران فدائی و کومه
یک صف بودند اما با همدیگر رقابت نیز گرچه در 

اما هرگز رقابتشان، اتحادشان را زیر سؤال . داشتند
بهروز در ایجاد چنین فضائی نقش بسیار مهمی . نبرد

  
 در شهر 1326هروز سلیمانی در سال ب

  …بروجرد متولد شد
 به دلیل فعالیتهای سیاسی 1349در سال 

در . دستگیر و به سه سال زندان محکوم شد
اش با برخی از اعضای سازمان  زندان رابطه

در این . لیس روشن شدفدائی در تبریز برای پ
 7رابطه مجدداً دادگاهی و محکومیتش به 

بهروز تقریباً در تمامی . سال افزایش یافت
حصار، قصر، اوین  زندانهای تهران یعنی قزل

در سال . و کمیته مشترک زندانی بوده است
سال بعد ازدواج .  از زندان آزاد شد1356

کرد و دو فرزند بنامهای پویان و مهرنوش از 
او در سنندج در .  بیادگار مانده استاو

کرد  چارچوب خط سازمان فدائی فعالیت می
 کانون در محالت 56گیری  و در شکل

ای ایفاکرد و عضو  سنندج نقش برجسته
در جریان . شورای هماهنگی محالت شد

شکل گیری شورای موقت انقالبی سنندج 
عضو این شورا بود و پس از جنگ خونین 

ینده سازمان در هیئت سنندج بعنوان نما
نمایندگی خلق کرد شرکت داشت که با 

او مسئولیت . نمایندگان دولت مذاکره داشت
تشکیالت سازمان فدائی در سنندج را به 
عهده داشت و در جریان انشعاب اکثریت و 

سال  در صفوف اکثریت ماند و یک. اقلیت
بعد بهمراه بخشی از کادرهای سازمان در 

  .نشعاب کردند از اکثریت ا60آذر 
او عضو کمیته مرکزی، مسئول دبیرخانه، 
عضو کمیسیون امنیت و عضو مشاور هیئت 
سیاسی سازمان فدائیان خلق بود و در آخرین 

البدل هیئت  پلنوم کمیته مرکزی عضو علی
سیاسی سپس عضو هیئت سیاسی کمیته 

 در جریان 1362 آبانماه 19در . مرکزی شد
جم از طبقه پندستگیری با پرتاب کردن خود 

  . ن سپردمحل زندگیش در خیابان مصدق جا
  یادش گرامی باد
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آید که او هم تالش فراوانی داشت  یادم می. داشت
که هماهنگ عمل کنیم، و فعالیتها بیشتر معطوف به 

 خیابانی مثل تظاهرات. شد اداره امور مردم شهر می
با این وجود، رژیم شاه از این . سایر نقاط کشور نبود

یادم . شکل فعالیت هراس داشت و در فکر توطئه بود
هست حدود اواسط آذرماه پلیس به یک بیمارستان 

چند . در شهر سقز حمله کرد و یک پرستار را کشت
 بعدازظهر 6ساعت بعد از این حادثه حدود ساعت 

ای نیروهای چپ در سطح شهر یک اعالمیه با انش
 صبح 10پخش شد و برای فردای آن روز در ساعت 

در میدان آزادی سنندج دعوت به تظاهرات کرده 
. اطالع بودیم ما که بی. من به اعالمیه شک کردم. بود

با . دادند فدائیها هم معموالً با آرم سازمان اعالمیه می
 56 تمام. خبر بود بی. وجود این به بهروز زنگ زدم

مشترکاً تصمیم گرفتیم . اطالع بودند کانون از آن بی
 صبح 8فردا ساعت . در تظاهرات شرکت نکنیم

نیروی نظامی در ارتفاعات مشرف به میدان مستقر 
. شده بود و راههای خروجی میدان را بسته بودند

رژیم توطئه کرده بود که جمعیت را به گلوله ببندد و 
 این زاویه در خاطرم این مسئله از. زهر چشم بگیرد

ماندگار شده که بهروز با توجه به روحیه تندش که 
همه با آن آشنا هستیم بمحض اینکه با فضای عمومی 
تصمیم روبرو شد بدون هیچ مقاومتی با کمال 

  .مسئولیت قبول کرد که در تظاهرات شرکت نکنند
شکل فعالیت شما در :  محمد اعظمی
 نقاط تا جائیکه در سایر. سنندج تجربه جالبی است

 56این . ای وجود نداشته است دانم چنین تجربه من می
  کردند؟ کانون چگونه امورات شهر را اداره می

این کانونها بنام شورای : یوسف اردالن 
تنظیم امنیت . محالت در مساجد بوجود آمده بود

 این تجمع شورای . را به عهده داشت شبانه شهر 
ی پیدا کرده بود که به ا محالت آنچنان پذیرش توده

کنترل قیمتها و نظارت بر پخش آذوقه و نظارت بر 
کار سیلو و توزیع آن به نانوائیها و همچنین پخش 

پرداخت و در ادامه   نیز می…نفت و قند و شکر و 
در پی آن . آن، ایده ایجاد شورای شهر شکل گرفت

طرحی مورد پذیرش قرار گرفت که از هر شورای 
 56بدین ترتیب از . ماینده انتخاب شوند نفر ن10محله 

 نماینده در یک روز جمعه در 560شورای محله، 
 نفر را بعنوان 25مسجد جامع شهر تجمع نمایند و 

شورای شهر سنندج انتخاب نمایند و این شورا را به 
وظایف این شورای ادغام . دولت تحمیل نمایند

بایست  وظایف فرمانداری و شهرداری بود یعنی می
. با انحالل این دو ارگان، کار خود را شروع کند

انتخابات اولیه اواخر دیماه به انجام رسید،  قرار بر این 
 انتخابات شورای شهر 57 بهمن 6شد که روز جمعه 

در طی این مدت جماعت مفتی زاده . صورت گیرد
تالش فراوانی در مخالفت با این حرکت نمودند اما 

  . موفق نشدند
 صبح افراد شهربانی 8اعت  بهمن س6روز 

حتی با لباس یونیفورم بدون هیچ مستمسکی به شهر 
ریختند، چندین مغازه را به آتش کشیدند و غارت 

ارتش برای جلوگیری از آنها به شهر حمله . کردند
در نتیجه انتخابات . کرد و حکومت نظامی اعالم شد
  .شورای شهر نتوانست برگزار شود
دیکی بین نیروهای در این دوران همکاری نز

که . له و فدائی وجود داشت سیاسی مترقی بویژه کومه
البته بدون وجود افراد مسئول و پرکاری مثل بهروز، 

  .این همکاریها و همĤهنگیها امکان پذیر نبود
بار و غیرمنتظره  پس از این سرکوب خشونت

. یک نوع سرخوردگی و سردرگمی بوجود آمده بود
د موقعیت را درک و چون تشکیالتی که بتوان

العمل مناسبی نشان دهد هنوز  بینی کند و عکس پیش
پس از دو هفته حکومت شاه . بوجود نیامده بود

در سنندج مفتی زاده . جایش را به حکومت جدید داد
اداره شهر را بدست گرفت و ارگانی بنام ستاد 

قیاده (عملیات اسالمی که عمدتاً از طرفداران بارزانی 
شد، برای اداره شهر مسلح کرد و   میتشکیل) موقت

ای بود بنام صفدری که  نماینده خمینی معمم تبعیدی
  .ارتش و ژاندارمری را تحویل گرفته بود

هرچند تجمع در مساجد همچنان ادامه 
داشت اما دیگر بطور چشمگیری از قدرت و فعالیت 

اکنون دیگر سازمانهای سیاسی به . آن کاسته شده بود
ود مشغول شدند که مهمترین آنها در فعالیت علنی خ

سطح شهر سنندج فدائیان و جمعیت دفاع از آزادی و 
  .انقالب بود

خالصه بگویم، تشکلهای چپ تمام تالششان 
معطوف به تقویت سازمانهایشان شد و عمالً شورای 

اما در هرحال تداوم . محالت به حال خود رها شد
وند تجمع در محالت، عامل یک نوع هماهنگی و پی

 بهمن 6فعالین شهر شده بود، که در مقابل کودتای 
  .در سنندج کیش و مات شده بودند

دانم به نقش پیچیده و  در اینجا الزم می
در آن زمان فدائیها بشکلی . مسئوالنه بهروز اشاره کنم
بهروز مسئول تشکیالت . حکومت را قبول داشتند
بایست در  از طرفی می. سازمان در سنندج بود

ماند، از طرف دیگر با  وب خط سازمان میچارچ
مردم کرد و نیروهای سیاسی که بشدت مخالف رژیم 

بهروز هرگز از صف مردم . ماند بودند همراه می
  .فاصله نگرفت درحالیکه مسئول فدائیها هم بود

در رابطه با صحبتهای :  محمد اعظمی
یوسف توضیح این نکته شاید الزم باشد، در آن دوره 

مسئول تشکیالت سنندج بود، ) سلیمانی(که بهروز 
هنوز بر سازمان فدائی خط دفاع  از حاکمیت غلبه 

حتی بعدها . گرفتند مناطق خود تصمیم می. نکرده بود
هم که بر سر سیاست سازمان در کردستان اختالف 

جنگیدن . بروز کرد، سه نظر در سازمان وجود داشت
 نظری که با نام سازمان، جنگیدن بدون نام و باالخره

بهروز از جمله کسانی . دانست جنگیدن را نادرست می
بایست با نام دیگری غیر از  بود که اعتقاد داشت می

  .سازمان فدائی در کردستان جنگید
آن دوره سازمان همراه جنبش مطالباتی مردم 

در کردستان . کرد بدون برنامه در جنبش شرکت می
 آنطور بازتاب داشت، در ترکمن صحرا بشکل

بعدها بتدریج رهبری سازمان تالش کرد . دیگری
در واقع . فراتر از جنبش جاری خط مشی تعیین کند

در آن دوره سیاستهای سازمان عمدتاً از باال تعیین 
. ای بود سازمان فدائی نیروئی وسیع و توده. شد نمی

هرکجا که نیرویش حضور داشت، رهگشائی 
ازمان مسئولین س. گرفتند کردند و تصمیم می می

درایتشان در این بود که در بسیاری موارد با این 
شد خط  کردند و این می سیاستها مخالفت نمی

در کارخانه کارگران خود تصمیم . سازمان
گرفتند، در مناطق ملی نیروهای سازمان بشکل  می

کردند و در ادارات هم  دیگری سیاست تعیین می
  .زمانمجموعه اینها شده بود خط سا. ای دیگر بگونه

یک ماه پس . به وضعیت کردستان بازگردیم
این جنگ . از انقالب جنگ خونین سنندج رخ داد

  چگونه شکل گرفت؟
با تغییر حکومت، :  یوسف اردالن

در پادگان سنندج مستقر ) نماینده خمینی(صفدری 
شد و دفتری در داخل شهر دایر کرد و مفتی زاده هم 

قالب مکتب که در کردستان فعالیت مذهبیش را در 
قرآن در زمان شاه آغاز کرده بود اداره شهر را بدست 

را ) ارتش و پول(صفدری که تمام امکانات . گرفت
در اختیار داشت از دادن بودجه و همچنین اسلحه به 

کرد و مفتی زاده  ستاد عملیات اسالمی خودداری می
مفتی زاده هم با توسل به . را در منگنه گذاشته بود

 و نزدیکی با شریعتمداری و روی دولت بازرگان
خوش نشان دادن به کلماتی چون خودمختاری 

او تمام . خواست موقعیت خود را تحکیم بخشد می
ابراز نارضایتیها علیه رژیم خمینی را در موافقت با 

 از 57 اسفند 26در روز . خودش تصور کرده بود
این میتینگ . طرف او دعوتی به یک میتینگ شد

دفتر صفدری . راتی علیه صفدری شدتبدیل به تظاه
توسط مردم تصرف شد و دو نفر از دفتر صفدری هم 

پس از این جمعیت به طرف پادگان . کشته شدند
شود اما  ژاندارمری تسلیم می. کنند سنندج حرکت می
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 نفر از 130کند و  پادگان ارتش مقاومت می
سازمانها و . گیرد تظاهرکنندگان را به اسارت می

ر با فرمانده ستاد ارتش سرهنگ صفری فعالین شه
پردازند و همزمان با  برای آزادی اسرا به گفتگو می

 نفر بودند 5آن شورای موقت انقالبی شهر سنندج که 
زنده یاد بهروز سلیمانی، زنده یاد صدیق کمانگر، (

اداره شهر را بعهده ) شعیب ذکریائی و دو نفر دیگر
ا آزادی اسرا با وجودیکه سرهنگ صفری ب. گیرند می

کند ولی پادگان شهر با حضور صفدری و  موافقت می
نی فرمانده ارتش، شهر سنندج  فرمان سرلشکر قره

مردم نیز در شهر برای . شود آماج خمپاره باران می
. کنند جلوگیری از حمله زمینی ارتش سنگر بندی می

 اسفند جنگ خونین 26بدین ترتیب از همان شب 
 منجر به آمدن نمایندگان شود که سنندج آغاز می

شورای انقالب مرکب از آقایان طالقانی، بهشتی، 
صدر و نمایندگان دولت آقای حاج  رفسنجانی و بنی

سیدجوادی وزیر کشور و همچنین آقایان صباغیان و 
 فروردین  5فروهر از جانب کردهای مقیم مرکز در 

از طرف مردم، بهروز سلیمانی، شیعب . شود می
ق کمانگر، شیخ عزالدین، مفتی زاده و ذکریائی، صدی

در آخرین جلسه صورتجلسه ای . من شرکت داشتیم
ای به پذیرش  به امضاء رسید که در آن هیچ اشاره

حکومت موجود در آن وجود ندارد و بر تارک 
نوشته نشد و باالخره انحالل ” بسم تعالی“صورتجلسه 

ستاد عملیات اسالمی و همچنین شورای موقت 
بجای آن اداره . شود شهر سنندج اعالم میانقالبی 

اعضای این . شود شهر بدست شورای شهر سپرده می
االسالمی از  له، سعید شیخ شورای من از طرف کومه

طرف سازمان فدائی و دو نفر از طرف مفتی زاده 
و یک نفر از طرف ) فواد روحانی و هادی مرادی(

  .بودند) مظفر پرتوماه(هیئت مذاکره کنند 
توضیحات یوسف تا این :   اعظمیمحمد
دهد که نیروهای چپ ازجمله نیروهای  مقطع نشان می

له و فدائی متحداً در مقابل حکومت قرار  کومه
از کی تمایز و فاصله بین این دو نیرو بوجود . داشتند

  چه نقشی به عهده داشت؟) سلیمانی(آمد و بهروز 
مسئله اتحادها تا مقطع :  یوسف اردالن

خابات شورای شهر که باالخره انجام شد، دوره انت
گویم باالخره چون کارشکنیها و  اینکه می. مطرح بود

 نفر 11از .  صورت گرفت…حمله به صندوقها و 
ارسالن پورقباد و (عضو شورای شهر دو نفر از فدائیان 

سه نفر از ) من(له  یک نفر از کومه) فریده قریشی
فراد خوشنام شهر  نفر هم از ا5هواداران مفتی زاده و 

قبل از این انتخابات یک بار مفتی زاده فرمان . بودند
مریدان (جهاد داد و با تحریک دراویش نقشبندی 

های مورد  که یکی از پایه) شیخ عثمان نقشبندی

اعتماد و اعمال قدرت ساواک در منطقه بود، 
خواست دفاتر سازمان فدائی و جمعیت را مورد  می

 و همکاری این دو نیرو ت درایکه با. هجوم قرار دهد
  .و پشتیبانی مردم توانستیم آنها را به عقب برانیم

پس از هجوم حکومت جمهوری اسالمی در 
 و آغاز دور اول جنبش مقاومت در 58 مرداد 28

جلسات هیئت نمایندگی خلق کرد که من از طرف 
له و بهروز از طرف سازمان فدائی در جلسه  کومه

دیدیم ولی پس از  ر را میکردیم همدیگ شرکت می
ها به شهرها در  پیام صلح خمینی و بازگشت پیشمرگه

 دیگر هماهنگی در کردستان کمرنگ شده 58آبانماه 
بود، مثالً در مورد تشکیل مجدد شوراهای محالت 
که در شرایط دیگر دوباره به میدان آمده بود، فدائیان 

  .زیاد فعال نبودند
له طرح خلع  ه کوم58در این دوران در بهمن 

در اجرای این . سالح سپاه رزگاری را به اجرا درآورد
له در مریوان یکروز قبل از تاریخ  طرح رفقای کومه

به دلیل خرابی خط تلفن . مقرر دست بکار شده بودند
 بهمن از ماجرا مطلع شدیم در حال 11در عصر روز 

بمن زنگ ) سلیمانی(تهیه مقدمات بودیم که بهروز 
من هم بدون اعالم نظر از . ا هم هستیمزد و گفت م

گفتم ) که فرصت آن را نداشتم(رفقای تشکیالت 
او قرار شد پس از کسب اطالع نظر . موافقم

بعد از دو ساعت او .  مرا در جریان بگذارد تشکیالت،
روشن بود که خود . کنند اعالم کرد که مشارکت نمی

  .او موافق اما تشکیالت مخالف بوده است
زمانی که سازمان فدائی :  ظمیمحمد اع

اکثریتش سیاست حمایت از حکومت را پذیرفت و 
) سلیمانی(اقلیتش مخالف حکومت بود، با بهروز 
  برخوردی داشتی؟ واکنش او چگونه بود؟

من پس از انشعاب : یوسف اردالن 
برخوردی با او نداشتم ولی بعد از اینکه شنیدم بیشتر 

به اکثریت پیوسته تشکیالت کردستان سازمان فدائی 
  . است، راستش دلم گرفت

پس از اینکه در سازمان : محمد اعظمی 
فدائی انشعاب اکثریت و اقلیت رخ داد بهروز به 

سال بعد اکثریت نیز  حدود یک. تهران منتقل شد
بهروز از جمله کسانی بود که . شکاف برداشت

همکاری با خط حاکم سازمان اکثریت را نپذیرفت و 
 با تعداد دیگری از کادرها و اعضاء از 60در آذرماه 

در این دوره شما اکبر . اکثریت انشعاب کردند
. با بهروز فعالیت مشترک تشکیالتی داشتید) سیف(

چه ویژگیهائی طی کار مشترک با بهروز در خاطرت 
  ماندگار شده است؟

سخن گفتن درباره  : اکبر سیف
 هم خصوصیات زنده یاد بهروز بویژه اگر با قضاوتی

چرا که االن . توأم باشد، برایم قدری سخت است
تحوالت . بیست سال از آن مقطع گذشته است

شگرفی که در این فاصله اتفاق افتاده است دیدگاه و 
روش و حتی نوع نگاه من به خیلی از مسائل را 

خیلی ساده آن زمان من . دستخوش تغییر ساخته است
نابراین، سخت ب. ام سال داشتم و حاال پنجاه ساله سی

است خارج از تحوالت و فارغ از این تغییرات 
مسئله . دیدم، امروز نیز ببینم همانطور که بهروز را می

بعدی این است که آشنائی من با بهروز در جریان 
اش،  گونی زندگی عادی با تمامی تنوع و گونه

صورت نگرفته و در جریان زندگی روزمره او را 
 به قصر 54 دستگیر و 53من سال . ام تجربه نکرده
. در زندان هم هیچگاه در یک بند نبودیم. منتقل شدم

آشنائیم با او از طریق کار مشترک تشکیالتی و 
های تشکیالتی آغاز شد  جلسات سازمانی و در حوزه

فراتر از این . و با کمی مبالغه، به این هم ختم شد
اصالً نحوه فعالیت و . مناسبات زیادی با هم نداشتیم

رایط زیرزمینی زندگی و در معرض مداوم سرکوب ش
و دستگیری قرار داشتن، اجازه برقراری مناسباتی 

  .کرد ها را برای ما فراهم نمی خارج از این محدوده
اما از این قضیه که بگذریم در ارتباط و در 
ادامه صحبتهای محمد، ناصر و یوسف مایلم قبل از 

ز هم مثل همه هرچیز به این نکته اشاره کنم که بهرو
ما حاصل شرایط سرکوب و اختناق، شالق و شکنجه 

نحوه رشد و آموزش ما متناسب . و زندان و اعدام بود
با آن شرایط بطور خود انگیخته و غیر سیستماتیک 
بود و این همه روی کاراکتر، روش و روحیات ما 

حقیقت این است که به بهروز و . تأثیر بسزائی داشت
دیگر رفقا و دوستان هم نسلم با توجه به چنین مسائل 

  با توجه به این نکات،. کنم و محدودیتهائی نگاه می
بهروز را من قبل از هرچیز آدمی صمیمی و متواضع و 

خواست زنده  بهروز نمی. دیدم در عین حال مغرور می
استند او را خو به چنگ مأموران حکومتی بیفتد که می

. بهروز آدمی صریح و جسور بود. له و تکه تکه کنند
انسانی . دهد این را زندگی و مرگش گواهی می

در . ای نیرومند برخوردار بود از اراده. شیله پیله بود بی
جریان کار مشترکمان همیشه او را داوطلب پذیرش 

در قبول مسئولیت و پذیرش . دیدم مسئولیت می
تا آنجا که . م که نفر دوم باشدوظیفه، هرگز ندید

. دهد همواره اولین داوطلب او بود ام یاری می حافظه
در این . بهروز به زندگی اطرافیانش بسیار توجه داشت

 دوستان نزدیک وی، برخوردهای مسئوالنه و  زمینه،
برادروارانه او با یارانش که در نتیجه چپ و راست 

ر کردستان، زدنها و نهایتاً چرخش سیاست سازمان د
 را بیاد …بویژه در تهران سرگردان شده بودند و 

های  ها و پیشمرگه بهروز هرکدام از بچه. دارند
شناخت با وسواس خاصی در جهت  سازمان را که می



1382دی  اتحاد كار   ۱۱۵ 
 

   صفحه  
 
١٣

در این . داشت سر و سامان دادن به وضعشان قدم برمی
اینها را من . کرد زمینه از هیچ کوششی فروگذار نمی

شنیدم  لکه بیشتر از زبان همانهائی میاز بهروز نشنیدم ب
که در نتیجه چپ و راست زدنها  و چرخشهای 

ها آن  در آن دوره. سازمان، نوعی آواره شده بودند
اکبر  طور که من شنیدم بهروز به همراه زنده یاد علی

برای سر و سامان دادن به وضعیت ) مرادی(
دوستانشان و خارج کردن آنها از زیر تیغ سرکوب، 

  .ای کردند شهای مسئوالنهتال
عالوه بر اینها با بهروز در تشکیالت سازمان، 

او عضو . همانطور که گفتم کار مشترک داشتیم
کمیته مرکزی، مسئول دبیرخانه و عضو مشاور هیئت 

فروتنی بهروز و تالش او برای آموختن از . سیاسی بود
به یاد دارم که داوطلب شد . جمله ویژگیهای او بود

وان منشی هیئت سیاسی در جلسات شرکت کند تا بعن
. تا بیشتر درجریان مباحث سیاسی قرار داشته باشد

تر و سرشناستر  بهروز که به عنوان مثال از من با سابقه
کرد و محل جلسه را تعیین  بود جلسه را تدارک می

پذیرفت با تمام  او زمانی که مسئولیتی را می. کرد می
بهیچ وجه با آن . کرد میوجود برای پیشبرد آن تالش 

او خود برای مشکالت . کرد مشروط برخورد نمی
کرد و با اما و اگر کردنها کار را  جوئی می راساً چاره

البته جا دارد همینجا اشاره . داد به دیگران حواله نمی
کنم که پذیرفتن مسئولیت و تالش او برای به سرانجام 

ل  امنیتی رفت که مسائ رساندن کارها تا آنجا پیش می
 با توجه به تسلط -و ضوابط تعیین شده آن وقت را 
 به سود پیشرفت -مشی سیاسی راست بر سازمان

به یاد دارم که هر زمان  پیکهای . کرد کارها نقض می
کمیته مرکزی که وظیفه جابجائی جزوات و 
نوشتجات درونی را بر عهده داشتند دچار مشکل 

ه سرانجام شدند خود بهروز این وظیفه را ب می
  .رساند تا کارها مختل نشود می

 
در این زمینه و برای :  محمد اعظمی

باکی بهروز که  تکمیل صحبتها بدنیست بگویم این بی
های اکبر هم  احتیاطی همراه بود و در گفته با بی

گرفت که  انعکاس داشت، در مقطعی صورت می
حکم اعدام او غیاباً به دلیل فعالیتهایش در کردستان 

دومین نکته در رابطه با مسئولیتهای  . در شده بودصا
بهروز اینکه او زمانی که جان سپرد، عضو هیئت 

و باالخره برای درک از وضعیت بهروز . سیاسی بود
بنظر من بین کار . ای اشاره کنم خواهم به نکته می
ای و رعایت ضوابط تشکیالتی تناقضی وجود  توده
مندیهای خود را ای ضوابط و قانون کار توده. دارد
شود ضوابط یک تشکیالت زیر زمینی را بر  نمی. دارد

کار منظم تشکیالتی آنهم در . ای حاکم کرد کار توده
شرایط مختنق افراد را وادار به رعایت ضوابط و 

رفت و آمدها و دیدارها را . کند سختگیریهائی می
آورد و  ها را به ضابطه درمی رابطه. کند محدود می

ای در تناقض قرار  با کار محفلی و تودهاینها همه 
بهروز قبل از اینکه یک تیپ تشکیالتی . گیرد می

از اینرو او همواره . ای بود باشد، یک کادر توده
ای و  ضوابط تشکیالتی را از زاویه مناسبات توده
. کرد انسانی و بسود گسترش این مناسبات، نقض می

 یعنی رسیدگی به وضع آن دوستان کردی که در
تهران سرگردان بودند بدون نقض ضوابط امنیتی 

بهروز انتخاب دیگری . توسط بهروز میسر نبود
بهروز حتی برای توزیع امکانات انرژی . نداشت

ها را  گذاشت و برای توزیع امکانات نیز گاه ضابطه می
  . گذاشت زیر پا می

اما در آن دوره ناصر تو هم با بهروز کار 
تو بهروز را در این . ای مشترک تشکیالتی داشته
  عرصه کار چگونه دیدی؟

اگر ذهن امروزمان را  : خانی ناصر رحیم
شویم که  بر واقعه دیروز تحمیل نکنیم موفق می

گذشته را همانگونه که بوده هم برای امروز هم برای 
برعکس اگر بخواهیم ذهنیت . ها ترسیم کنیم آینده

ریخ امروزمان را سوار بر واقعیت دیروز کنیم، تا
اگر . نویسی خواهد شد بر مبنای  مصلحت امروز

اگر حتی نگاه . صریحتر بگویم خواهد شد استالینیزم
امروزمان دمکراتیک و درست باشد و بخواهیم آن را 
بر وقایع گذشته سوار کنیم نوعی دستکاری تاریخ 

با این یادآوری برگردم به کار مشترک با بهروز . است
توان  ت بهروز را میتداوم خصوصیا. در تشکیالت

پشتکار، پذیرفتن مسئولیت و . اینجا هم مشاهده کرد
چیزی که مرا هم در آن زمان و هم . انجام وظایف

کند این بود که  امروز با مشکل و تناقض روبرو می
باکی، به لحاظ  بی. بهروز که به لحاظ فعال بودن

تجربه کار، به لحاظ آمادگی پذیرش مسئولیت یک 
من درباره خودم ( من باالتر بود سر و گردن از

خواهم  گفت که می آمد و می ، می)کنم صحبت می
او غرور و فروتنی را . منشی هیئت سیاسی شوم

  .همزمان داشت
از دیگر ویژگیهای بهروز حساسیتش روی 

کوشید مشکالت  او همواره می. مسائل کردستان بود
 ای نبود هیچ شماره نشریه. این منطقه را منعکس نماید

که بهروز مطلبی در رابطه با کردستان در آن نداشته 
در تنظیم مطالب هم چندان خود را ملزم به . باشد

عموماً از خط عمومی . کرد حفظ چارچوب خط نمی
  .خارج بود

اکبر شما در این زمینه صحبتی :  محمد اعظمی
  دارید؟

من قبول دارم که بهروز روی  : اکبر سیف
 داشت و در مسائل کردستان حساسیت خاصی

ای  کوشید اخبار کردستان جایگاه ویژه نشریات می
داشته باشد و در کمیته مرکزی هم در طرف چپ ما 

در . اما همه اینها در یک کادر معینی بود. قرار داشت
کادر ضدامپریالیستی دانستن جمهوری اسالمی و 

من چنین . بندیهای جهانی مترقی دانستن آن در صف
  .شکست وب ما را میتصوری ندارم که چارچ

البته بهروز دو سه ماه قبل :  محمد اعظمی
از جان باختنش رسماً در هیئت اجرائی اعالم کرد که 

اما تا جائیکه در . داند حکومت را ضد انقالبی می
 اکبر جزء کسانی است که تا  خاطرم مانده است،

. کرده است آخرین لحظات با بهروز کار مشترک می
رین بار با بهروز چگونه مواجه خواستم ببینم آخ می

  شدی واز ماجرای تهاجم به منزلش چه خبرداری؟
 آخرین بار که بهروز را دیدم، :اکبر سیف 
اگرچه بر چگونگی و . بودیم در واقع ضربه خورده
قضیه از این قرار است که زنده . ابعاد آن آگاه نبودیم

، بطور تصادفی 62 مهر 17روز ) معینی(یاد هیبت 
اسائی گشتیهای امنیتی سپاه قرار گرفته و مورد شن

هیبت با توجه به موقعیت برجسته و . دستگیر شده بود
متمایزش در رهبری سازمان، که گردانندگان وزارت 
اطالعات رژیم نیز با توجه به سوابق سیاسی هیبت 
بدان آگاه بودند، از همان ابتدا به شدت تحت فشار 

نجا باید بگویم همی. های وحشیانه قرار گرفت شکنجه
که با توجه به موقعیت و اطالعات هیبت از یکسو و 

خیاالنه تشکیالتی ما برغم   مانده و خوش ساختار عقب
همه تغییرات آن از سوی دیگر، اگر مقاومت هیبت 
نبود هیچکدام از ماهائی که در آنموقع در ایران 
بودیم، االن در قید حیات نبوده و جمهوری اسالمی 

ی ما ها را نیز همچون هزاران نفر دیگر پرونده زندگ
به هرحال ما تا مدتی از . همان موقع بسته بود

دستگیری هیبت مطلع نبودیم و به روال عادی فعالیت 
دانستند،  آدرس منزل مرا هیبت و بهروز می. کردیم  می

. دانست اما در خارج بود هم میمحمد اعظمی البته 
ک روز پس از  مهر، یعنی ی18من در واقع صبح روز 

 صبح بود که از 10دستگیری هیبت، حدود ساعت 
طریق یکی از دوستان مطلع شدم که هیبت شب به 

ای،  دانم در چه رابطه همان روز، نمی. منزل نرفته است
بهروز نزدیکیهای ظهر . قرار بود بهروز پیش من بیاید

من ماجرای هیبت و احتمال . بود که آمد
بهروز هم . ان گذاشتماش را با وی در می دستگیری

ای بود کمی سر به سر  که آدم سرزنده و با روحیه
پسرم گذاشت و درست بخاطر دارم که یک خیار از 

زد تصمیم  یخچال برداشت و در حالیکه گاز می
گرفتیم که اوالً مبنا را بر دستگیری هیبت بگذاریم و 
ثانیاً با توجه به اینکه روابط بهروز در قسمتهای 

انتشارات و تدارک و امنیت بود و روابط دبیرخانه، 
من در قسمتهای تشکیالتی، بین خود تقسیم کاری 
کردیم و قرار شد در جهت مطلع کردن تشکیالت از 

قرار . ضربه و اعالم وضع اضطراری حرکت کنیم
) فردای آن روز( مهر 19مان را نیز برای غروب  بعدی

بهروز رفت و من هم پس از یکی دو . گذاشتیم
ت، که همراه با از بین بردن چند برگ حاوی ساع

چارت تشکیالت و اطالعات حول و حوش آن بود، 
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به هرحال، . محل سکونتم را برای همیشه ترک کردم
فردای آن روز نه سر قرار اول و نه سر قرار دوممان، 

گشتم که مسئول  در منطقه قرار می. بهروز حاضر نشد
ر همان نزدیکیها انتشارات سازمان را دیدم که او هم د

به این ترتیب برای ما قطعی شد . با بهروز قرار داشت
البته بعدها، شاید حدود . که او هم ضربه خورده است
ها و اطرافیان از چگونگی  یکماه بعد، از طریق همسایه

داستان از این قرار بود که بهروز به . آن مطلع شدیم
همراه همسر و دو فرزند خردسالش در منزل، طبقه 
پنجم یک ساختمان، است که مأمورین امنیتی زنگ 

کند  بهروز خودش درب را باز می. زنند اش را می خانه
بالفاصله . شود که با چند نفر لباس شخصی مواجه می

خودش را به پنجره حیاط خلوت ساختمان رسانده و 
مأمورین که انتظار چنین . کند با سر به پایین پرتاب می

اصالً نداشتند دست و پاچه واکنشی را با آن سرعت 
یعنی . دهند شده و ظاهراً آرامش خود را از دست می

بجای مخفی شدن در منزل یا تحت نظر گرفتن آن، از 
منزل خارج شده و جسم متالشی شده بهروز را در 

گذارند و منطقه را  یابند، می گونی که در ساختمان می
و سپس چند ساعت بعد است که . کنند ترک می

 برگشته و با استقرار یک اکیپ در منزل و نیز مجدداً
تحت نظر گرفتن در ورودی ساختمان از محل یکی 

البته . گیرند  خانه را تحت نظر می از ادارات دور و بر،
ای   تا آنجا که بخاطر دارم، در همین فاصله چندساعته

که منزل بهروز در کنترل مأموران نبود، علی 
ها  ند و از طریق همسایهک به منزل مراجعه می) کشتگر(

  .کند متوجه ماجرا شده و بسرعت محل را ترک می
توان  به زندگی بهروز می:  محمد اعظمی

صحبت درباره او کم . از زوایای مختلفی نگاه کرد
من مایلم صحبت درباره او را با یک سؤال . نیست

: سؤال این است. مشترک از همه شما به پایان برسانم
او . از جان باختن بهروز گذشته استتقریباً بیست سال 

خود را از پنجره طبقه پنجم . نگذاشت زنده اسیر شود
امروز شما اگر . به پایین پرتاب کرد و در دم جانسپرد

بخواهید نسبت به چگونگی این واکنش اظهار نظر 
  کنید چه خواهید گفت؟
اظهار نظر کردن درباره  : اکبر سیف

، بدون توجه به چگونگی این واکنش، به گمان من
وضعیت آن روز، بویژه موقعیت بهروز و اینکه در 

کشید و  صورت دستگیری چه چیزی انتظارش را می
بهروز بعنوان یکی از کادرهای .  غیرممکن است…

قدیمی جنبش و از رهبران سازمان فدائی بود که در 
کردستان فعالیت سیاسی و نظامی داشت، او در زندان 

اش از هر  رار داشت و پروندههمواره در موضع چپ ق
لحاظ برای سران رژیم جمهوری اسالمی کامالً 

 طی گفتگوها و درد  خودش بارها و بارها،. روشن بود
دلهای دو یا چند نفره، چه در فواصل جلسات و 
آنتراکتها و چه در جاهای دیگر، و در برخورد با 

گذارم زنده به  پرسش دوستانش، گفته بود که نمی

برای او عینهو روز روشن .  گرفتار شومدست رژیم 
بقول معروف تکه , بود که در صورت دستگیری

! بزرگ باقی مانده از بدنش، گوشش خواهد بود
به . بنابراین مسئله داشت که زنده به چنگ رژیم نیفتد

همین دلیل هنگامی که راه فرار، آنهم از آپارتمان 
اش در طبقه پنجم یک ساختمان چندین  مسکونی

به . ه، را غیر ممکن دید، جسورانه خود را کشتطبق
گمان من این واکنش بهروز جلوه دیگری از یگانگی 

. داد حرف و عملش و گفتار و کردارش را نشان می
این رفیق . گوید باور دارد او نشان داد که به آنچه می

ای  قدیمی و ارزنده ما، انسانی بس جسور و با اراده
وه بر اینها، در پایان صحبتم، اما عال. بواقع نیرومند بود

مایلم بر این نکته تأکید کنم که پس از بیست سال 
ضروری است که یکبار دیگر در پرتو تحوالت و 

مان، به جمعبندی کاملتری از فرود  اطالعات بعدی
ضربات بر سازمان، که از جمله قربانیانش بهروز بود، 

یعنی دالیل و چگونگی آن را بطور . بپردازیم
که این . االمکان مستند بررسی کنیم بینانه و حتی واقع

 از 60خود البته بدون نگاه دوباره به انشعاب آذرماه 
ای است  این وظیفه. سازمان اکثریت غیر ممکن است

  . که کماکان در برابر همه ما قرار دارد
ناصر، تو در این مورد چه :  محمد اعظمی

  گوئی؟ می
، راهبی بودائی“ : خانی ناصر رحیم

ردای . چهارزانو، مجسمه وار روی زمین نشسته بود
دستها را روی شکم حمایل . سفید بلندی به تن داشت

کشید اما  کرده بود و در آتشی خود افروخته شعله می
خواستم از او بپرسم با رفیق ما چه . سوخت نمی

  ” کردی؟
تصویر شگفت آرامشی شکوهمند در رو یا 

یدۀ قلم شاهرخ تراو. روئی با مرگی خود خواسته
  .مسکوب

براستی انگیزه و آرامش این راهب بودائی 
که در اعتراض به جنگ ویتنام خودسوزی کرد، از 

” گزند“کجاست و چراست؟ در آئین او که کمترین 
. به جان و جهان طبیعت و انسان گناهی بزرگ است

برای بودائی، کشتن، امری نکوهیده است و او 
  .زد ین کاری میبایست مطلقاً دست به چن نمی

 توان هم از جنبۀ فردی و هم  به موضوع می
از زاویه فردی یعنی از زاویه . از جنبۀ سیاسی نگاه کرد

حاالت، روحیات و درونیات فردی که دست به چنین 
توانند متفاوت  ها و هدفها می انگیزه. زند اقدامی می

آن بودائی که در اعتراض به جنگ ویتنام در . باشند
فروخته شعله کشید، بهروز که از طبقه آتش خود ا

پنجم خود را پرتاب کرد و آن هوادار مجاهد که سال 
گذشته خود را در خیابانهای پاریس آتش زد، هریک 

 .های متفاوتی داشتند انگیزه
  

از جنبۀ فردی این مسئله مطرح است که 
توانیم خود را بجای فردی بگذاریم که در  چگونه می

توانیم  قرار گرفته و چگونه میآن لحظۀ سرنوشت ساز 
برای اینکه مسئله مرگ و . دنیای درون او را بشناسیم
ای است که برای هر انسان  زندگی مهمترین مسئله

  .مطرح است
از جنبه سیاسی اگر به موضوع نگاه کنیم 

شدند یا با خطر  بینیم برای عزیزانی که دستگیر می می
ودند، گیری روبرو ب دستگیری و شکنجه و اعتراف

فرد . خورد با امری ارزشی و اخالقی حادثه گره می

  شعر آخرين
 عضو کانون حسین اقدامیآخرین سروده 

نویسندگان ایران و از جانباختگان قتل عام 
  67انیان سیاسی سال زند

 

  نانی تلخ 
  و شرابی گس 
  و فریادِ بیگاهِ مسافری کِش 
   خار و صلیب در راه است 
  ی وداعم را ین بوسه ا 
  یکسان  
  بین تمامی مردم  
  قسمت کنید  
  زان پیشتر  
   که سهواً 
  لب به زهرِ کینه بیاالید  
 ***  
  ست  شب بر مدارِ فاجعه خفته 
  ؟گذرد در جلجتا چه می 
  های ندبه خاموشند  که ناقوس 
  من  
  ی جامم با نوشیدن آخرین جرعه 
  میعادِ عشق را  
  ی شامِ آخر  بر سفره 
  .کنم  تکرار می 
 ***  
  بر فراز شبستان، اما  
   توفان تند خون 
  .گذرد  بر صلیب می 
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کرد و  بایست از عقاید و ایدآلهای خود دفاع می می
.  در عین حال مسئله جان و ادامه زندگی در میان بود

انسانها بر سر این دوراهی، مسیرشان را چگونه انتخاب 
  کنند؟ می

قلعه با بهرام طاهرزاده آشنا شدم که با  در قزل
به سمبلهائی از ” آرمان خلق“نش در گروه یارا

روشن . مقاومت و از خود گذشتگی تبدیل شده بودند
بود که  دادگاه نظامی حکم اعدامشان را صادر 

کند و روشن هم بود که همایون کتیرائی،  می
هوشنگ ترگل، ناصر کریمی و ناصر مدنی تقاضای 

ی های لرستان بهرام که از خانواده. فرجام نخواهند کرد
بود و بهمین سبب با من نزدیک و صمیمی بود روزی 
با مالیمت و احتیاط موضوع فرجام خواهی را با من 

دانست همایون و هوشنگ  می. در میان گذاشت
چند . فرجام نخواهند خواست اما او برایش مطرح بود

. ای با این دغدغه و دلمشغولی کلنجار رفت هفته
در برابر جوخه خواهی نکرد و  سرانجام او هم فرجام

در آن مقطع بعد . برگردم به مسئله بهروز. اعدام ایستاد
از انقالب وبعد از درگیریهای خونین و سرکوب 
کردستان و نهایتاً هم رد مشی مسلحانه، بگمانم 
خودکشی بهروز دیگر در متن مشی قهرآمیز و 

همانطور .  ای نبود الزامات سیاسی و عملی چنین مشی
انور هم دیگر بگمانم فقط تداوم که همراه داشتن سی

را بر ” رنجی“توانم بگویم بهروز  می. یک سنت بود
. دیگری بکاهد” رنج“کرد تا از ” تحمیل“خود 

بگمانم اقدام او خارج از متن مشی قهرآمیز و کاربرد 
دفاع . کار او دفاع از ارزشی اخالقی بود. خشونت بود

خالق از ارزشی اخالقی بود که بگمان من هم بدون ا
و بدون شور اخالقی هیچ مبارزه بزرگ  و حتی هیچ 
مبارزه بزرگ مسالمت آمیز و دموکراتیک هم 

گرچه شاید اینجا زیاد جای این . تواند پا بگیرد نمی
بحث نباشد، اما برای جلوگیری از سوءتفاهم و برای 

ام مایلم به کوتاهی بگویم که  روشنتر کردن گفته
باور دارم ) ن تبصرهبدو(پرهیزی  شخصاً به خشونت

هم بعنوان روش فعالیت سیاسی و هم فراتر از آن 
  .بعنوان روش زندگی
پرهیزی اما نه تنها بمعنای  گذشتن  خشونت

از اعتقادات و ارزشها نیست بلکه برعکس ارزش 
پرهیزی از جمله در همین پایبندیها و  خشونت

شاهد . ایستادگیها در دفاع از ارزشهای انسانی است
مبارزات گاندی، مارتین لوترکینگ و بعدها مدعا، 

  .نلسون ماندال
امروزه و در فضای سیاسی بویژه پس از دو 
خرداد، با امر ایستادگی، فداکاری و از خود 

ای دیگر    بگونه- یا حاالت عکس آن -گذشتگی 
نگار یا فعال سیاسی،  روزنامه. شود برخورد می

 روشهای اجتماعی که در زندان و البته با بکارگیری
گران و بازجویان، به ندامت،  ضد انسانی شکنجه

شود، از طرف  خودافشاگری و خودتباهی کشانده می

شود بلکه آن   سرزنش و طرد نمی- و بحق -مردم 
. شود و بحق آور محکوم می دستگاه و آن رژیم تباهی

میان صید و صیاد و قربانی و جالد، طرف قربانی 
ری و رفتاری بزرگی شود و این تغییر فک گرفته می

است که مستقیماً سرشت ضد انسانی و ضد 
گرچه . کند دموکراتیک روشهای حاکم را نفی می

شود تا دایرۀ شمول این رفتار، گرد  سعی می
  .ها بسته شود”خودی“

” سود“واقعیت این است که محاسبه عقالنی 
فعالیت سیاسی و اجتماعی وارد فرهنگ ” زیان“و 

یابی و ارزش گذاری اقدامات سیاسی و میزانهای ارز
این تغییر نگاه و . و رفتارهای سیاسی شده است

معیارها در سنجش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و 
ارزیابی رفتار و کردار زندانیان سیاسی، پدیده جدید 

اما جوانب دیگر نگاه و رفتار تازه . و جالبی است
نسبت به امر ایستادگی و مقاومت در مبارزه و در 

و ” سود“در این محاسبه . ان را نباید نادیده گرفتزند
، تسلیم طلبی، بیعملی و فقدان اراده سیاسی و ”زیان“

شود و بر  برنامه سیاسی اصالح طلبان بنوعی توجیه می
 مانند - به مُثَل -همین قیاس ایستادگی کسانی 

امیرانتظام، ناصر زرافشان، اکبر گنجی و دیگران کم 
م بعنوان نتیجه بگویم که رفتار خواه می. شود بها می

سیاسی و مبارزاتی انسانها را در شرایط سیاسی و بویژه 
در شرایط ذهنی و روانی هردوره باید نگاه کرد و 

فقط اعالم ” کنم تأیید می“یا ” کنم محکوم می“. فهمید
  .کند چیز زیادی را روشن نمی. موضع است

یوسف جان شما چه :  محمد اعظمی
  گوئید؟ می

بهروز متعلق به نسلی بود  :   اردالنیوسف
که کسرایی روحیات این نسل را چنین به شعر در 

  : آورده است 
  من از مرگ بیزارم

 خو که مرگ اهرمن
   آدمی خوار است

 ولی انگاه
 که نیکی و بدی را

 گاه پیکار است
 رفتن بکام مرگ شیرین است فرو

  
این فرهنگ نسل ما بود که بهروز یکی از 

برجسته آن بود و من عمل بهروز را نتیجه نمایندگان 
آری . دانم باور او به آزادی و تن ندادن به اسارت می

  .یادش گرامی باد. او برای آزادی به اسارت تن نداد
 من هم در این باره :محمد اعظمی 

ناصر در صحبتهایش به سه تیپ . توضیحی دارم
 .اند های متفاوتی داشته خودکشی اشاره کرد که انگیزه

ام درباره بهروز را با مقایسه این سه  خواهم نکته من می
راهب بودائی که در اعتراض به . تیپ توضیح دهم

جنگ ویتنام در آتش خود افروخته شعله کشید با آن 

مجاهدی که در خیابانهای پاریس خود را به آتش 
کشید و بهروز که خود را  از طبقه پنجم به پایین 

دالیل و ویژگیهای خود پرتاب کرد هرکدام کارشان 
. آن راهب بودائی حرکتش اعتراضی است. را دارد

در پی حساس کردن . عدالتی است هدفش مقابله با بی
وجدانهای بیدار بوده آنهم در شرایطی که کشت و 

او شعله . کرده است  بیداد می ویتنامکشتار در جنگ
بر جان خود افکند تا جهانی را برانگیزاند تا مانع 

دومی یعنی آن مجاهد .  مردم ویتنام شوندبمباران
اما با انگیزه . تبعیدی هم حرکتش اعتراضی است

او در . فردپرستی و برای دفاع از کیش شخصیت
شرایطی اقدام به خود سوزی کرد که راههای مؤثرتر 

سومی یعنی . تری برای اعتراض وجود داشت و انسانی
ی دفاع. دفاعی است. خودکشی بهروز اعتراضی نیست

است از شخصیت خودش، از حیثیتش، حرمتش، 
دفاعی است از یارانش، از حق . ارزشهای انسانیش

بقول . حیات و زندگیشان، از آزادی و آزادگیشان
ناصر، بهروز رنجی را بر خود تحمیل کرد تا از رنج 

دفاعی است از همه آن ارزشهائی که . دیگری بکاهد
رزشها، انسان آن ا زاست و با تکیه بر  وجودشان انرژی

بهروز این راه را خود  برگزید و . تواند انسان بماند می
دانست در اسارت  او می. آگاهانه آن را انتخاب کرد

در واقع او . کنند گذارند زجرکشش می اش نمی زنده
برای نرفتن به جهنمی که برای نابودکردن شخصیت 
خودش و بدام انداختن یارانش کمین کرده بودند، 

من چه آن روز و چه امروز جز با . تخود را کش
. توانم نگاه کنم تحسین و احترام به او و اقدامش، نمی

عدالتی نیرو داد و عزم  اقدامش بما برای مبارزه علیه بی
 اشتباه .ما را برای برافکندن ستم و بیداد راسختر کرد

است اگر به کسی  ایراد گرفته شود که چرا در 
به چنین  اقدامی  نزده موقعیت مشابه  بهروز ، دست 

تر این است که با نادیده  اما اشتباه فاحش . است
گرفتن  آن مجموعۀ شرایط ، امروز ،  اقدام آن روز 

  . نگذاریمجبهروز را ار
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  پديده برزيل
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  گام های مشترک ما
  و

 دمکرات-جمهوری خواهان الئيک امر سازماندهی 
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ن  ف درو  :ا

ل ن دادن  ر و     و  ن  زاد ان و  ا  ن    ه
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ق  ع از  م ک د
ن  ه زن ا   ن

دان  د  زن  ل    
ر و       

  
ن و ه  ران، ه   ، ا اد ه 

ز ن را  ن  ن  اد و ا ا
ر و    .ن،  

ران  ن  دت ر ل  ش در  
زاد و روش  ان   ش ا و ت
، ا     از   ا
ل  از و  ه   ه ت و  
ان   ا ح  و   د 

ان ادا داد،  ه    ا
م  دارد د را  ش ا رد   . ه

دم  زاد و  ان  ن ه روش  
د ش  ن  ان و  ان ا ش و  و
ا ا  د  م و   در ا
ش د   وا   ه از ت

 .اه داش
ب ش    دا  ا  ه ح

ن ا ر دار ا  ل دن  از  
ذر  ل ه  از   و  ٧٧د و  

رت  ء ه  ه و  ه 
دد   دا  .     

ان،   زاد ا ن را  ن  ر  ش
ر  از ا   ، و  ه 

ذر  ا  در   ٧٧ه ا ت  
ر و  اراد و   ، ه وه   
د و  ا ش ا ح   م  

 .ز 
ن  ور ه ه  د د د  ودان 

زاد  .ن را 
 ، وه ش  ، دار وه وا  م  د  ز 

ر و    . 
ن  ه  ق  ع از ح  د

ذر – ا ز  ٨٢ 
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