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  »مكرر«جرج بوش 
و تكرار تهديدات عليه 

  حكومت ماليان
  بقيه از صفحه اول

شواهد و قرائن موجود، غالباً، حاکي از 
تداوم خطوط اصلي سياست خارجي دولت 

ويژه سياست آن در منطقة  جرج بوش، و به
عالوه بر . خاورميانه، در سالهاي آينده است

اش، در  اينکه خود جرج بوش و دار و دسته
بارزات انتخاباتي چند ماه گذشته، به ن مجريا

به «و يا » تداوم سياستهاي جاري«دفعات، بر 
تأکيد کردند، آنان » انجام رساندن کارها

بر » اي تأييديه«پيروزي در اين انتخابات را هم 
کرد و اقداماتشان، طي چهارسال گذشته، و عمل

. کنند براي استمرار آنها قلمداد مي» مجوزي«
نها، حفظ و ابقاي عناصر مهمي در از ايگذشته 

ديک «نتظيم و اجراي سياستهاي گذشته، مانند 
دونالد «معاون رئيس جمهوري، » چني

به » کندوليزا رايس«وزير دفاع و » رامسفلد
عنوان وزير امور خارجه،  نيز نشانة ديگري از 
تصميم بر تداوم رئوس عمدة همان 

پيداست که تأکيد و تالش . سياستهاست
اران آمريکا بر پيشبرد سياستي، چنان سردمد

دهد،  که تجربة عراق به روشني نشان مي
آن » موفقيت«لزوماً به معني اجراي کامل و يا 

بيني نشده  نيست و واکنشها و رويدادهاي پيش
و يا مسائل ديگري نظير رو شدن افتضاح 

ايران «و » تيواترگ«سياسي ديگري چون 
تواند آنها   در صحنة سياسي آمريکا، مي»تيگ

لکن آنچه از مجموعة . توان و ناکار نمايدرا نا
آيد اينست که سياست  هاي موجود برمي نشانه

ساس، همان  در ا،»مکرر«خارجي جرج بوش
خواهد بود که جهانيان، طي دو سه سال اخير، 

  .اند شاهد آن بوده
اين سياست که زير عنوان شعارهاي 

امنيت تأمين «و » جنگ عليه تروريسم«کلي مثل 
گرايي هرچه  ، و بر محور يکجانبه»آمريکا

حفظ و : المللي يعني اسبات بينبيشتر در من
اليستي و سرکردگي آن گسترش سلطة امپري

بر جهان، ناديده گرفتن موازين موجود 
ارکرد سازمان المللي و تضعيف نقش و ک بين

ملل، توسل به مداخالت نظامي و جنگهاي 
فهاي موجود جهان ، عدول از ائتال»پيشگيرانه«

غرب و تشکيل ائتالفاتي مقطعي و موردي بر 

تعريف و اجرا . . . مبناي منافع آمريکا و 
اي نيز که ايران در مرکز آن  ، درمنطقهشود مي

واقع است، عالوه بر هدف هميشگي تسلط بر 
خاورميانة «منابع نفتي، تحت عناويني مانند، 

ف و حذ» دمکراتيزه کردن خاورميانه«، »بزرگ
که دو تاي آنها عراق و ايران، » محورهاي شر«

اند، مطرح و دنبال  در اين منطقه قرار گرفته
  .شود مي

عراق » مهار دوگانه«بايد يادآور شد که 
و ايران، يکي از خطوط اصلي سياست 

 از سالها پيش، از زمان اي آمريکا خاورميانه
. بوده است) پدر(رياست جمهوري جرج بوش 

ينتون هم اين سياست استمرار در دورة بيل کل
داشت، هرچند که در مورد ايران، به واسطة 
تحوالت دروني آن در آن مقطع، دچار 

به ) پسر(زماني که جرج بوش . تغييراتي شد
رياست جمهوري رسيد، دولت جديد آمريکا 

ژستهاي يک «اعالم داشت که از اتخاذ برخي 
دربارة ايران پرهيز، و فشارهاي » جانبه

اما .  را بر اين کشور اعمال خواهد کردبيشتري
پس از واقعة تروريستي يازده سپتامبر و 
چيرگي کامل جريان راست افراطي، يعني نوع 
ديگري از بنياد گرايي، بر هيأت حاکمه آمريکا 

، »مهار دوگانه«بود که تعريف ديگري از مسئلة 
در چارچوب کلي سياست خارجي جديد 

ادن گزينشي اين دو با قرار د. آمريکا ارائه شد
» محور شر« شمالي، در  کشور، به همراه کره

تعيين شده به وسيلة جرج بوش، اين مسئله به 
محور عمدة سياست خارجي جاري آمريکا 

آغاز اجراي اين سياست در . تبديل گرديد
مي دانيم، با تهاجم نظا منطقه، چنان که مي

ک سال بعد از آن، با آمريکا به افغانستان و، ي
لشکرکشي گسترده به عراق و اشغال اين 

پيشبرد اين سياست، تحت . کشور همراه بود
لواي هر شعار و يا به هر بهانه و توجيهي که 

و گماردن » تغيير رژيم«باشد، آشکارا، هدف 
دولتهاي دست نشانده در کشورهاي مورد 

  .کند نظر را تعقيب مي
ه امروز بر اما اشغال عراق، همانطور ک

همگان آشکار است، با وجود سرنگوني رژيم 
صدام، مشکالت و معضالت بسياري را براي 
دولت آمريکا و ديگر دولتهاي متحد آن در اين 
لشکرکشي پديد آورد که تداوم اجراي سياست 

در . مورد بحث را با موانع فراواني روبرو کرد
نيز، بيش از » مسئلة عراق«همين حال، خود 

 يکي از نقاط اصلي تالقي و يا تصادم پيش، به
اي آمريکا با رژيم حاکم بر  سياست خاورميانه

 نظامي از يک طرف، حضور: ايران تبديل شد
 عالوه بر حضور آن -  در عراق آمريکاوسيع

 فشارها و - در خليج فارس و افغانستان
تهديدات آمريکا عليه حکومت ماليان را ابعادي 

يده است و، از افزونتر و جديت بيشتري بخش
طرف ديگر، امکانات مداخلة جمهوري اسالمي 
در امور داخلي عراق و تأثيرگذاري بر آيندة 
آن هم، جدا از مقاومت روزافزون مردم اين 
کشور در برابر اشغالگران، دلمشغوليهاي 
مضاعفي براي سردمداران آمريکايي فراهم 

در چنين وضعيتي است که دولت . کرده است
وشد ضمن تکرار و تداوم ک جرج بوش مي

تهديدات خود عليه جمهوري اسالمي، نوعي 
را » محور شر«کاري اين عضو مساعدت و هم

در جهت اجراي نقشة موردنظرش براي آيندة 
االمکان، از  عراق به دست آورده و يا، حتي

هاي آن در اين زمينه جلوگيري »کارشکني«
گردانندگان جمهوري اسالمي نيز با علم . کند
ين واقعيت که، با گيرافتادن آمريکا در به ا

باتالق عراق، در حال حاضر احتمال تهاجم  
نظامي گستردة آن در جايي ديگر بسيار 
ضعيف است، و با استفاده از امکان نفوذ و 
تأثيرگذاري در روند تحوالت عراق، تالش 

ود را از اين مخمصه رها کنند که گريبان خ مي
در صورت  کرده و براي بقاي رژيم خود، 

» شيطان بزرگ«اي با »مصالحه«امکان، به 
با » معاملة بزرگ«پيشنهاد محرمانة . برسند

اي ارائه  آمريکا که از جانب دار و دستة خامنه
شده و از جمله شامل همکاري در مورد 

گونه  اي از اين شد، نمونه هم مي» مسئلة عراق«
که اخبار مربوط بدان در اسفند  تالشها بوده

ر مطبوعات خارجي فاش گرديد ولي  دگذشته
ي حاکم »عقابها«نهايتاً با ابراز مخالفت گروه 

  . به جايي نرسيد» کاخ سفيد«بر 
سرنوشت آتي عراق که طبعاً به عوامل و 
متغيرهاي متعدد ديگري گره خورده است، 
درماههاي آينده، اين بخش از سياست آمريکا 
در قبال جمهوري اسالمي را نيز صراحت و 

  .يت بيشتري خواهد بخشيدقطع
گذشته از مسائل مربوط به فلسطين و 

نشينهاي خليج فارس و  اسرائيل، لبنان،  شيخ
، نقطة اصلي ديگر تالقي و تصادم انستانغاف

سياست خارجي آمريکا با رژيم حاکم ايران، 
اصد و هاي اتمي اين رژيم و يا مق برنامه

 به هاي سردمداران آن در دستيابي وسوسه
 .تمي استبمب ا
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دولت آمريکا که با برخوردهاي گزينشي و 
مصلحتي خود در مورد سياست منع گسترش 

مثالً دربارة اسرائيل، پاکستان و (سالحهاي اتمي 
المللي را،  اين مسئلة حساس بين) اخيراً کره جنوبي

زار ديگري براي پيشبرد غالباً، به صورت اب
در چند سال . سياست خارجي خود درآورده است

الشهاي زيادي براي افشا و طرح گذشته ت
هاي اتمي جمهوري اسالمي به خرج داده  برنامه
ويژه بعد از   حکومت ماليان نيز، که به.است

بر دامنه و سرعت اين » محور شر«قرارگرفتن در 
ت، به نوبة خود، و با اس ها افزوده برنامه
کاريهاي بسيار و تخلفات آشکار از مقرارت  پنهان

سالحهاي اتمي، زمينه را براي پيمان منع گسترش 
تبليغات و فشارهاي افزونتر دولت جرج بوش 

بطوريکه مقاصد اتمي پنهان و . فراهم کرده است
آشکار ماليان حاکم، امروزه، به صورت يک مسئلة 

گرانيهاي المللي درآمده و ن عاجل در مجامع بين
شديدي را در افکار عمومي جهانيان دامن زده 

 .است
 
و خاصه سه دولت آلمان، » وپااتحادية ار«

اند که  فرانسه و بريتانيا، طي دوسال اخير، کوشيده
از طريق مذاکره، تهديد توأم با تطميع، و دادن 

سبات اقتصادي و ارائة قولهايي دربارة گسترش منا
کمکهاي فني، مسئوالن جمهوري اسالمي را به 

به پيمان منع گسترش » پروتکل الحاقي«پذيرش 
هاي  و اگر هم نتوانند توقف کامل برنامهوادار کنند 

دستيابي به بمب » هوس«نند، دستکم، اتمي را بقبوال
دولتهاي اروپايي، . اتمي را از سر آنها خارج کنند

اند که  در اين زمينه، موفقيتهايي نيز به دست آورده
آژانس «پاريس و قطعنامة اخير » هم نامةتفا«

ندة ايران، از راجع به پرو» انرژي اتميالمللي  بين
لکن کشمکشهاي جاري دستجات . جمله آنهاست

حکومتي همراه با تداوم رجزخوانيها و 
ماجراجوييهاي مرسوم، دراين زمينه نيز، فرصت و 
بهانة مساعدي را در اختيار دولت جرج بوش قرار 
داده است تا سياست مطلوب خود در خاورميانه را 

 اين دولت .با توجيهات بهتر و بيشتري به پيش ببرد
ها و فعاليتهاي  که خواستار توقف کامل همة برنامه

سالمي است، ضمن اعالم گاه به اتمي جمهوري ا
گاه همراهي با اقدامات سه دولت اروپايي، تهديدات 

خود را تکرار و فشارهاي سياسي و اقتصادي را 
ه  بکشاندن پروندة اتمي ايران .کند متزايد مي

اتهاي اقتصادي و اعمال مجاز» منيتشوراي ا«
تر عليه آن، همچنان در دستور کار دولت  سنگين

بمباران مراکز و تأسيسات . جرج بوش قرار دارد
نيز از » عمليات ايذايي«اتمي ايران و يا ديگر انواع 

جمله تهديداتي است که مرتباً از طرف آن دولت و 
يا، به صورت با واسطه، از جانب رژيم اسرائيل 

  .شود تکرار مي
تغيير « خالصه، هيأت حاکمة آمريکا که بطور

در ايران نيز يکي از اهداف سياست خارجي » رژيم
غالب و جاري آن در مقطع کنوني است، براي نيل 

. اي را در مد نظر دارد به اين هدف هرگونه وسيله
در شرايط حاضر امکان لشکرکشي وسيع و اگر 

اشغال نظامي عمالً وجود ندارد، تهديدات و 
نظامي، سياسي و اقتصادي به منظور فشارهاي 

تضعيف و انزواي بيشتر جمهوري اسالمي در 
هرگاه . شود اي دنبال مي عرصة جهاني و منطقه

تأمين تمامي خواستهاي مورد نظر آمريکا در اينجا 
به طور سريع و ضربتي عملي نيست، محدود کردن 
هرچه بيشتر حيطة مانور جمهوري اسالمي در 

تيازات موردي از آن نيز منطقه و يا کسب ام
سردمداران . تواند در خدمت آن هدف قرار گيرد مي

جمهوري اسالمي که براي حفظ بساط رژيم خود 
و اتفاقاً در عمل هم نشان (اند  حاضر به مصالحه

آمريکا بهتر » جمهوريخواهان«اند که با  داده
اکنون در ) »دمکراتها«توانند معامله کنند تا با  مي

اند که مصالحه نيز ممکن  ر گرفتهاي قرا مخمصه
اي براي رژيم آنان باشد، و از اين رو  است مهلکه

نيز، دست زدن به ماجراجوييهاي بيشتر از سوي 
  .آنها دور از انتظار نيست

در اين ميان، مردم ايران که در تقابل ميان 
دو نوع بنيادگرايي، در بين فشارهاي داخلي از 
يکسو و فشارهاي خارجي از سوي ديگر گرفتار 

. شوند  صدمات را متحمل مياند، بيشترين آمده
که فشارهاي سياسي و اقتصادي خارجي هرچند 

محدوديتها و دشواريهايي براي رژيم حاکم به 
 تبعات و تأثيرات آنها به رد، اما عمالًآو وجود مي

ن طور که شود، هما اکثريت وسيع مردم منتقل مي
تشديد تهديدات خارجي نيز شديدتر شدن جو 

. آورد خفقان و سرکوب در داخل را به همراه مي
مداخله قدرتهاي بيگانه براي تعيين رژيم، ضمن 

تواند  نقض آشکار استقالل و حاکميت ملي، نمي
غان اي به ارم موکراسي براي جامعهآزادي و د

آورد و اکثريت مردم جامعة ما نيز بر اين حقيقت 
برعکس آنچه که جريانات وابسته به آمريکا . واقفند

انديشاني که  کنند و برخالف تصور ساده تبليغ مي
پايه با افغانستان و عراق  سازيهاي بي به قرينه

و نه خواهد  نمايند، دولت آمريکا نه مي ادرت ميمب
تواند دمکراسي واقعي در خاورميانه، و از جمله  مي

هاي مردم ايران که طي  توده. ايران، برقرار کند
ساليان گذشته نيز، به اشکال گوناگون، عليه رژيم 

اند، با دفاع از حق  استبداد مذهبي مبارزه کرده
تعيين سرنوشت آزاد خود، مبارزاتشان را براي 

 گسترش خواهند دالتکسب آزادي، دمکراسي و ع
داد و در اين راه، طبعاً، براي جلب حمايت و 

همبستگي مردم جوامع ديگر، نهادها و مراجع 
المللي و افکار عمومي جهاني نيز تالش خواهند  بين
 .کرد

  
  

 
 اطالعيه 

  درگذشت ياسر عرفات
   رهبر جنبش فلسطين

   
 رهبر جنبش  )ابو عمار(شب گذشته ياسر عرفات 

لت خود مختار فلسطين، در جدال فلسطين و رئيس دو
با مرگ از پاي درآمد و براي هميشه چشم از جهان 

  . فروبست
با مرگ عرفات، جنبش فلسطين بزرگترين و 
مؤثرترين رهبر و شخصيت تاريخي خود را از دست 

  .داده است
ياسر عرفات شخصيتي پرنفوذ و موثر در جنبش 

نظير و او با شهامت و توانائي سياسي بي . فلسطين بود
با پيگيري خستگي ناپذيرش، مبارزه و تالش مردم 
  فلسطين براي برخورداري از حق تعيين سرنوشت و

براي آزادي را به يك مسئله بين المللي تبديل كرد و 
حل مساله فلسطين را به يك امر مهم و عاجل در 

  . جهان ما ساخت
عرفات نقش بالمنازعي در اتحاد، تكوين هويت ملي 

ين و تبديل سازمان آزاديبخش فلسطين به جنبش فلسط
تنها نماينده و سخنگوي رسمي مردم فلسطين داشت و 

     .خود تبلور اين هويت بود
عرفات به رغم همة نرمش هايي كه در شرائط جزر و 
مدهاي سياسي، طي اين دوره طوالني از خود نشان 

ترين خواست  داد، با ايستادگي خود بر روي اساسي 
ردم كشورش، ميراث ارزشمندي از هاي به حق م

پايداري براي تحقق آرمان مردم فلسطين بر جاي 
ترين آن ها تأكيد بر حق  گذاشت كه محوري 

بازگشت آوارگان فلسطيني و حق برقراري دولت 
  . مستقل فلسطين است

 مبارزه حق  عرفات خاموش شد اما نام او در تداوم
  .طلبانة مردم فلسطين جاودانه خواهد گشت 

با مرگ عرفات كه شخصيت بي نظيري در رهبري 
جنبش فلسطين بود، اينك خال بزرگي در رهبري آن 
ايجاد شده است كه تنها از طريق حركت در جهت 
ايجاد يك رهبري جمعي بر پاية مشاركت 
دموكراتيك در تعيين سرنوشت اين جنبش، مي تواند 

  .جبران شود
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران همراه با
  آزاديخواهان ايران و همة نيروهاي ترقيخواه، حق

طلب و صلحدوست جهان، خود را در سوگ بزرگ 
  ..داند مردم فلسطين سهيم مي

   
سازمان اتحاد فدائيان خلق  كميتة مركزي

  ايران
  ۲۰۰نوامبر11 - 1363 آبان 21              
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 بحران هسته اي ايران
  علل و چشم انداز آن

 محمد اعظمی
 

 از طرح برنامه هسته اي ايران در         
شوراي حکام انرژي اتمي ، بيش از يکسال و 

در پي حاد شدن اين بحران ، . نيم مي گذرد 
  ۲۱وزراي خارجه فرانسه، انگليس وآلمان در 

 در ديدار با نمايندگان جمهوري  ۸۳اکتبر
 در تهران به توافقي رسيدند که بر اسالمي

اساس آن رژيم ايران پذيرفت ساخت قطعات 
مرتبط با غني سازي را تعليق نمايد در مقابل 
سه کشوراروپائي از فرستادن پرونده ايران به 

پس از جلسه . شوراي امنيت جلوگيري کنند 
شوراي حکام ، جمهوري اسالمي با مشاهده 

باتالق عراق و به گل نشستن کشتي امريکا در 
در گيري اش در انتخابات، به تعهدات خود 

اين ماجرا قطعنامه شديد الحن . عمل نکرد
 شوراي حکام را در پي داشت که به  سپتامبر
 نوامبر مهلت داد که ابهامات برنامه ۲۵ايران تا 

هسته اي خود را بر طرف و غني سازي 
  پس از اين اخطار،. اورانيم را معلق نمايد

 سه کشور با ايران از سر گرفته شد، گفتگوي
طي چند جلسه جمهوري اسالمي نهايتا به 

اروپا نيز متعهد . شروط سه کشور گردن نهاد
شد که سوخت راکتورها را تامين و از 
عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني دفاع 
کند و سازمان مجاهدين خلق را نيز همچنان 

. ارد در ليست جريانات تروريستي خود نگاهد
همانگونه که قابل پيش بيني بود، تصميمات 

  .شوراي حکام در همين چارچوب باقي ماند
 بدين ترتيب از بين المللي شدن بحران       

. هسته اي ايران بيش از دو سال مي گذرد
عواقب زيانبار سياست هاي نابخردانه رژيم 
حاکم ، بيش از هر نيروئي گريبان مردم ايران 

 علت  از اينرو با نگاه به.را خواهد گرفت 
بحران و راه مقابله با آن، مي کوشم در اين 

 جمهوري اسالمي در  نوشته به سياست هاي
اين زمينه ازيکسو وامريکا و اروپا از سوي 

اما پيش از آن و در ارتباط با .  بپردازم ديگر،
  : مي شوم آن چند نکته را يادآور

حران  اول اينکه در صحبت پيرامون ب        
هسته اي ايران مي بايست توجه داشت که 
سکان هدايت اين بحران در دست حکومتي 
است که که از پشتيباني مردم برخوردار 
نيست، حکومتي است غير متعارف،غير 

 متکي بر سرکوب و سرنيزه که تنها  قانوني،
با تکيه بر مافياي مالي و نظامي در قدرت 

ملي بهره اين رژيم نه از اعتماد . مانده است

در داخل . مند است و نه از مقبوليت بين المللي
نفرت مردم را بر انگيخته است و در مناسبات 

سالح . بين المللي بي اعتمادي جامعه جهاني را
هسته اي که سهل است ، يک چاقو هم در 

از اين . دست اين رژيم مخرب و زيانبار است
          :توضيح دو نتيجه ميگيرم

براي مردم خود هيچ حقي قائل  رژيمي که - ۱
نيست ودر مناسبات بين المللي حقوق آنان را 
محترم نمي شمرد با چنين رژيمي ، نمي توان 

يعني حق غني .  زبان حقوق سخن گفت  با
معني دارد که سازي در ارتباط با حکومتي 

  .را بشناسد حق کلمه
 در بستن قراردادها وسياست گذاري ها  - ۲ 

موقت بودن آنها به درازاي عمر اهميت دارد به 
اينگونه قراردادها اعتبارشان . رژيم تاکيد شود

 اراده مردم و حکومت متکي به مردم مي  را از
حکومتي که پشتيباني مردم را ندارد، . گيرند

نمي تواند به نمايندگي مردم و براي مردم 
  .ايران تصميم بگيرد

 با جمهوري   دوم ، در تنظيم مناسبات       
 روي چهار  اسالمي، دنياي غرب بويژه آمريکا،

رابطه . موضوع حساسيت نشان مي دهد
جمهوري اسالمي با نيروهاي تروريست، کار 
شکني آن در رابطه با طرح صلح خاورميانه 
اي آمريکا، سياست حکومت در قبال گسترش 

در . سالح هاي کشتار جمعي و امر حقوق بشر
 مساله   ميان اين چهار موضوع ، حقوق بشر

اي است که هر از چند گاهي برجسته مي شود 
تا تحت اين عنوان امتياز ي از رژيم گرفته 

امريکا واروپا نشان داده اند که آنگونه . شود
هم که مدعي اند اعتقاد چنداني به آن ندارند، 
تحت فشار نهادهاي دمکراتيک و افکار عمومي 
. اين موضوع در دستورشان قرار گرفته است

ري اسالمي اما، به حقوق بشر نگاه جمهو
   هم حتي نسبت به نام آ ن. ديگري دارد

حساس است و براي مسکوت گذاشتن آن 
بدليل اين . آماده است تا قيمت گزافي بپردازد

ويژگي ها، حقوق بشر آن حلقه ضعيفي است 
 آساني مي  که در مناسبات غرب با ايران به
. اني شود قرب تواند در برابر دريافت امتيازي،

داستان تروريست دانستن مجاهد ين شاهد 
اين حکومت ها مساله اشان . گويائي است

. تروريست بودن يا نبودن مجاهدين نيست
تروريست ناميدن آنها فقط و فقط کادوئي 
است به رژيم جمهوري اسالمي براي کوتاه 

از اين رو . آمدن از برنامه هاي هسته اي اش
يخواه نسبت به اين اهميت دارد اپوزيسيون ترق

موضوع حساس بماند و براي افشاي سياستي 
  که در پي قرباني کردن حقوق بشر است،

  .بکوشد 
 سوم اينکه جمهوري اسالمي توجيه       

خالف کاريهاي اش را از سياستهاي تبعيض 
در حالي که بر . آميز اروپا وآمريکا مي گيرد 

 کشورهاي غير  »پي ان تي «  اساس معا هده
  تمي از فعاليت براي دستيابي به بمب اتم منعا

 کشورهاي مسلح به اتم نيز اجازه  شده اند،
در . گسترش برنامه هاي اتمي خود را ندارند

اين مدت، هم، کشورهاي اتمي برنامه هايشان 
راگسترش داده اند و هم، کشورهائي نظير 
پاکستان و اسرائيل به کلوب اتمي پيوسته اند، 

زماني که . مخالفتي روبرو شوندبدون انکه با 
 که از هر نظربا جمهوري اسالمي هم  اسرائيل،

 با حمايت آمريکا و  منش و هم روش است،
 براي  سکوت اروپا مسلح به اتم مي شود،

فشار به جمهوري اسالمي چه تو جيه محکمي 
در اتخاذ سياست و در برخورد . باقي مي ماند

افشاي با سياست هاي ماجراجويانه رژيم ، 
 جهان به  سياست هاي يک بام و دو هواي اين

    .اصطالح متمدن ضروري است 
   

      بحران چگونه پديدار شد؟
   

 ايران تنها کشور عضو اوپک است که برنامه   
برنامه . هسته اي شامل ساختن نيروگاه دارد

هسته اي ايران پيش از انقالب در زمان شاه 
 با انگيزه جاه بي ارتباط با نيازهاي مردم ايران

طلبي وتبديل شدن به قدرت برتر خاورميانه، 
 که قرارداد آن با –با احداث نيروگاه بوشهر 

 –بسته شده بود » زيمنس« کمپاني آلماني
اما با استقرار جمهوري . بطور جدي آغاز شد

اسالمي، اين قرار داد همراه با چند قرارداد 
نيروگاه ديگر و همچنين قرارداد تامين 

نيوم سوخت اين نيروگاه ها، که با اورا
بسته شده بود، بطور » اروديف«موسسه 

پس از چند سال جمهوري . يکجانبه لغو شد
اسالمي بفکر اتمام پروژه نا تمام بوشهر افتاد، 

روسيه اما، .  را رد کرد زيمنس تقاضاي رژيم
پس از سالها مذاکرات پنهان و آشکار، قرارداد 

.  پذيرفت۱۹۹۵سال تکميل اين نيروگاه را در 
از آن زمان تا کنون برنامه هاي هسته اي 
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  جمهوري اسالمي پيشرفت زيادي داشته
گفته مي شود که رژيم ايران برنامه هاي . است

هسته اي اش در حدي است که مي تواند تا 
با .  سالح هسته اي توليد کند چند سال ديگر

اين وجود جمهوري اسالمي هيچگونه گزارشي 
  -.بين المللي انرژي اتمي نداده است به آژانس 

    پيمان منع گسترش۱۹۷۴ايران در سال 
سالح هاي کشتارجمعي را امضا کرده است و 
جمهوري اسالمي خود را بدان پايبند اعالم 

 طي دو سال گذشته اطالعات  -  کرده است
مربوط به برنامه هاي اتمي ايران که مخفي 

 کرد و نگاهداشته شده بود، به بيرون درز
 را  رابطه نه چندان مناسب جمهوري اسالمي

با حاد شدن بحران و در . با غرب بحراني کرد
پي سفر بازرسان آژانس بين المللي انرژي 
اتمي ، تخلفات رژيم يکي پس از ديگري 

  بر اساس اين گزارشات،. آشکارتر شد
 اورانيوم  ۱۹۹۱حکومت ايران در سال 

.  بوده است تن۸/۱خريداري شده اش بالغ بر 
در اين مدت احداث يک واحد توليد آب سنگين 
در اراک، ايجاد تاسيسات اتمي در نطنز و 
  باالخره تحت پوشش شرکت کاالي الکتريک

مبادرت به ايجاد تاسيسات اتمي ديگري در 
  .تهران کرده است

 اين مجموعه توجه جامعه جهاني را             
 به تالش بيشتر جلب کرده وغرب و آمريکا را

وادشت تا ارابه جمهوري اسالمي را، که مدتي 
است شتابان بسوي دستيا بي به سالحهاي 
اتمي به حرکت افتاده است، متوقف نمايد، بر 

 بحران اتمي ايران وارد  زمينه عملکرد حکومت،
حساسيت ويژه اروپا . فاز جديدي شده است 
  : ايران از اينروست که و آمريکا روي حکو مت

جمهوري اسالمي طي نيم قرن     -۱
 موازين و حقوق  حکومت اش هيچگاه براي

شناخته شده بين المللي پشيزي ارزش قائل 
آنجاهائي که . نبوده وامروز هم قائل نيست 

تن به اين موازين داده است ، از ترس و 
اين رژيم درکي . درزير سايه زوربوده است

 نه از حقوق بين الملل ندارد، نه آنرا مي فهمد و
  . مي خواهد آن را بفهمد

 جمهوري اسالمي مدعي است    -۲
که برنامه اتمي اش صلح آميز است و در پي 

اما سرمايه .دستيابي به سالح اتمي نيست
گذاري کالن روي انرژي هسته اي ، براي 
کشوري که سر شار از منابع نفت و گاز است 

  خصوصاروزانه بدليل. به چه معني است 
مقاديرهنگفتي از اين منابع از نبود سر مايه 

   .  مي رود     دست
 صلح   جمهوري اسالمي برنامه    -۳

آميز اش ؟ را ازچشم آژانس بين المللي مخفي 
 ميزان و درجه       افزون بر اين. کرده است 

غني سازي که بازرسان بدست آورده اند 
  .براي انرژي اتمي ضروري نبود

  جمهوري اسالمي با بنياد   -۴
گرايان اسالمي روابط نزديک دارد، در عراق 
براي آمريکا مزاحمت ايجاد ميکند، براي طرح 

 ...صلح درفلسطين بسهم خود اخالل ميکند و
  

 اين بحران را   که مهم ديگري رعامل بسيا 
عميق کرده است ، نا همخواني رژيم جمهوري 
اسالمي با سياست هاي جديد آمريکا، پس از 

يکي از عناصر اصلي اين .  سپتامبر است۱۱
 دستيابي کامل آمريکا به نفت   جديد، سياست

منطقه خاورميانه و از ميدان به در کردن اوپک 
است و اين نيازمند استقرار صلح بين اسرائيل 

حذف ويا . و فلسطين ودر کل خاور ميانه است
سر به راه کردن حکو مت هاي مزاحم نظير 

. ي استحکومت ايران از الزامات چنين طرح
صدام و طالبان در چهار چوب چنين طرحي 

حکومت جمهوري اسالمي نيز . سرنگون شد ند
 از سر  از نظر آمريکا در دراز مدت مي بايست

تکروي ويکه تازي آمريکا . راه کنار زده شود
در عراق وکنار نهادن ديگرقدرت هاي سرمايه 
داري و نا همخواني ادعاهاي آن با عملکردش، 

 درعراق در ابعاد بسيار گسترده مقاومت هارا
 نا کامي هائي   دامن زده وآمريکا رابا اي

در نتيجه از سوئي زمان . روبرو کرده است
رويا روئي حاد با جمهوري اسالمي را به 
تاخير انداخته و از سوي ديگرضرورت تغير 
سياست وتن دادن به تقسيم غنائم و مشارکت 
ديگر کشورهاي سرمايه داري در سرنوشت 

اگر در . عراق را به آمريکا تحميل کرده است
ماجراي عراق اين آمريکا است که سياست اش 
به اروپا نزديک مي شود در رابطه با معضل 

 به برکت تحجر و عقب  هسته اي ايران،
 اين اروپا است  ماندگي حا کمان کشورمان،

 مي    نزديک  آمريکا  خود را به  سياست که
در مجموع رابطه جهان غرب و آمريکابا .کند

نوني متاثر از برنامه هسته اي ايران در مقطع ک
  .ايران است واز منشور آن مي گذرد

   
   سياست غرب و آمريکا   
   

اروپا وآمريکا اگر در يک چيز توافق داشته 
باشند، آن جلوگيري از دستيابي ايران به سالح 

هر دو از جمهوري اسالمي . هسته اي است
تفاوت . مسلح به سالح هسته اي مي هراسند

  زمينه در روشهاست که آن را نيزآنها در اين 
سياست هاي نا بخردانه رژيم بهم نزديک کرده 

اينکه غرب و آمريکا چه سياستي در . است
قبال برنامه هسته اي جمهوري اسالمي اتخاذ 

 اوالبه اطالعات الزم در اين زمينه  خواهند کرد
در ثاني به مجموعه سياست ها و واکنش هاي 

  ن پيشرفت سياستحکومت و باالخره به ميزا
آمريکادر خاورميانه وعراق و چگونگي توافق 

تا کنون عمد تادر . آن بااروپا بستگي دارد
: رابطه با ايران بر سه گزينه تاکيد شده است 

حمله نظامي ، محاصره اقتصادي و سياست 
 . تهد يد و تطميع 

  

         
  حمله نظامي

   
ر ين گزينه را گر چه نمي توان بطور کامل کناا

  گذاشت اما احتمال آن در چشم انداز
جدا از امکان موفقيت آميز . بسيارضعيف است

بودن آن، از اين سياست تا کنون فقط آمريکا 
در اين زمينه اگر . سخن بميان آورده است

 که باز هم ضعيف است –اقدامي صورت گيرد 
 بمباران برخي از مراکز نظامي و پا يگاههاي –

ام نيز مشکالت خود را اين اقد. هسته اي است
تاسيسات اتمي ايران در بيش از بيست . دارد

. نقطه به فاصله هاي زياد از همديگر قراردارند
برخي از آنها در زير زمين با تجهيزات محکم 

حمله به اين مراکز به اطالعات . بنا شده اند
دقيق نياز دارد، معلوم نيست آمريکا چنين 

چنين . اطالعاتي در اختيار داشته باشد
سياستي مي تواند منطقه بحراني خاور ميانه 
را، که بشدت نيازمند آرامش است، متشنج تر 

اين سياست با مخالفت اروپا، چين .... و.کند
وروسيه مواجه مي شود و در حال حا ضر 
  .آمريکا در موقعيتي نيست که بدان دست يازد

   
  محاصره اقتصادي

   
 شود که ين سياست زماني کارا و اثر گذار مي

بصورت يکپارچه واز طر يق شوراي امنيت 
سازمان ملل پيش رود واين در حال حاضر 

چين اعالم کرده . بسيار مشکل بنظر مي رسد
است در شوراي امنيت تحريم را وتو مي کند، 

 به نفت و  برخي از کشورهاي تحريم کننده ،
 در صد باالئي از نفت  گاز ايران وابسته اند ،

ايران مشغول . و ژاپن مي رودايران به چين 
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گفته . بستن قرارداد سي ساله گاز با چين است
با . مشود اين بزرگترين قرارداد دنيا است

در مجموع . اروپا نيز قرارداد هاي نفتي دارد
جبران نفت ايران در بازار جهاني کار دشواري 

با وجود اين مشکالت ، عملکرد حاکميت . است 
 که با گذشت زمان ، ايران بگونه اي بوده است

اروپا سياستش تندتر و به آمريکا نزديک شده 
  . است

   
  معا مله و بده بستان

   
در شرايط کنوني که سياست حمله نظامي و 
محاصره اقتصادي براي به عقب نشاندن 
جمهوري اسالمي با مشکالتي روبروست ، 
بطور موقت ، راه معامله و بده بستان و توافق 

چه که براي غرب و آن. گشوده مي شود 
 است ، دست برداشتن ايران از   آمريکا مهم

برنامه هسته ايش بويژه غني سازي اورانيوم 
و جداسازي پالتونيوم ، کنار نهادن تقويت 
گروههاي حزب اله در عراق و لبنان و حمايت 

« از طرح صلح خاورميانه اي آمريکا يعني 
له  براي ايران نيز عدم مداخ . است  »نقشه راه 

نظامي ومنتفي کردن سياست سرنگوني ، کنار 
گذاشتن سياست تحريم آمريکا وباز کردن راه 
براي عضويت در سازمان تجارت جهاني و 
دريافت وام از موسسات مالي و کمک براي 

از . دستيابي به تکنولوژي پيشرفته اهميت دارد
آنجا که هيچکدام از دو طرف اعتماد و اعتقادي 

 عمر اين سياست به درازاي بيکديگر ندارند ،
  .بهم خوردن تعادل قواي کنوني خواهد بود 

   
  جمهوري اسالمي چه مي خواهد؟

ا

   
در ميان سران جمهوري اسالمي حول پرونده  

نيروي تعين . هسته اي تفاوت نظر وجود دارد
 خواهان پي گيري برنامه هسته اي  کننده نظام،

مخا لفت .  اتمي است  تا دستيابي به سالح
آمريکاو ايستادگي اروپا در برابراين خواست، 

. آنها را به موش و گربه بازي واداشته است 
هر کجا که فشار باال مي رود ، رژيم يک گام 

 مي نهد و آنجا که سايه زورکمرنگ مي  پس
اين . شود، تعهدات اش را زير پا مي گذارد

نيرواز يکسوبرنامه اتمي را براي مقابله با 
و طوالني کردن عمر خويش تهديدات خارجي 

پي مي گيرد واز ديگر سو مي خواهد با 
استفاده از تهديدات خارجي به مردم ايران 

  .دهن بند زند 
 دو   در رابطه با برنامه هسته اي           

گرايش در ميان قدرت حاکم قابل مشاهده 
ثقل گرايش نخست در ميان فرماندهان . است

رسانه هائي نظامي وچهره هاي تند سياسي و 
نظير کيهان قرار دارد که روياروئي با غرب را 

اين گروه خواهان خروج از . پي مي گيرند
در سياست داخلي نيز در . است» تي-ان-پي«

پي سرکوب شديد است گرايش دوم نيز 
دستيابي به سالح هسته اي را مي خواهد اما 
روياروئي با غرب و آمريکا را بسود خويش 

 برنامه صلح  يش گر چه ازاين گرا. نمي داند
آميز هسته اي وفن آوري هسته اي دم مي 

 کمين کرده است تا  زند، امادر انتظارفرصت
 تعهدات خود و  در موقعيت مناسب به

اين گرايش مي . قرارهاي بين المللي پشت کند
کوشد با مقاومت بيشتر، امتيازات فزون تري 

اينان در نظر دارند هر چه قاطع  .  .کسب کند
تر بايستند تا اوالتضمين بگيرند که آمريکا 
مزاحم ادامه حکومتشان نشود ثانيادر زمينه 
اي مثل حقوق بشر دست ايران را باز بگذارند 
که هر چه مي خواهد انجام دهد ثالثا 
امتيازهائي نظير عضويت در بازار تجارت 

    .حهاني را بدست آورند
بان  در کنار اين نيرو ، اصالح طل            

حکومتي قرار دارند که خواهان دستيابي به 
انرژي وتکنولوژي هسته اي هستند اما در حال 
حاضر ، بدليل بخطر افتادن امنيت کشور حا 

اين گرايش حفظ . ضرند از آن دست کشند
رابطه با غرب وايجاد رابطه با آمريکا را براي 

  .ايران بسيار حياتي مي دانند
   

ز بحران و راهکار   هاچشم اند
     
 بسيار بعيد بنظر مي رسد تا رژيم جمهوري   

اسالمي بر اريکه قدرت نشسته است، چشم 
انداز بحران اتمي ايران، بسوي حل شدن ره 
بپيمايد توافق کنوني قبل از اين که راه حلي 

 دو طرف باشد ، فرصتي است  دراز مدت براي
براي مکث و نقشه کشي و عقب نشاندن طرف 

ماکان جمهوري اسالمي را آمريکا ک. مقابل
و جمهوري . مزاحم برنامه هاي خود مي داند 

اسالمي نيز بدون سالح اتمي حيات خويش را 
در اين چارچوب نه آمريکا . در خطر مي بيند 

از نقشه خاورميانه اي خود که يکي از عناصر 
اصلي اش حذف جمهوري اسالمي است، دست 
 مي کشد ، نه جمهوري اسالمي برنامه اتمي
خود را که تضمين کننده هستي اش مي انگارد، 

شرايط مقطعي ، توافقات . کنار مي گذارد 
موقتي را در پي دارد و بنظر مي رسد بحران 

  .بدرازاي عمر رژيم ادامه يابد
 راه برون رفت ازبحراني که جامعه                

ما در چنگال آن اسير است، استقرار حکومتي 
اما . ر آراي مردم ايراناست دمکراتيک، متکي ب

تا استقرار چنين حکومتي ، سياست هاي 
نابخردانه جمهوري اسالمي مي تواند جان و 
هستي مردم ايران را در معرض نابودي قرار 

ماجرا جوئي جمهوري اسالمي در برنامه . دهد

 حتي اگررژيم را به سالح هسته  هسته ايش،
 اي برساند، نمي تواند ادامه حياتش را تضمين

از سوي ديگر، مقابله نظامي يا محاصره . نمايد
. اقتصادي نيز بسود مردم ايران نيست

 دست   اقتصادي عراق، همانگونه که محاصره
صدام را در جنايت عليه مردم عراق باز تر 
کرد، محاصره اقتصادي ايران نيز مي تواند 
. جمهوري اسالمي را در سرکوب هارتر کند

به سرنگوني دخالت نظامي هم ممکن است 
اما هرج و مرج و ناامني و جنگ . رژيم بينجامد

داخلي را دامن زده، موقعيت مردم و نيروهاي 
با جنگ و زير سايه . مترقي را تضعيف مي کند

نهال . بمب و موشک دموکراسي پا نمي گيرد
دموکراسي با دستان زنان و مردان، تالش 

 مزدبگيران ،  خستگي نا پذيرکارگران و
ستادان و دانشجويان وسخت کوشي فداکاري ا

روشنفکران و فرهيختکان کشورمان بارور 
نمي توان اين . شده به جوانه خواهد نشست

نهال را در ميدان جنگ ودر ميان جهنمي 
بسود جهان غرب . ازآتش و دود بارور کرد

وآمريکاست که از مماشات با جمهوري 
نه سياست هاي دخالتگرانه . اسالمي پرهيز کند

 نه زد و بند با جمهوري اسالمي، غرب و
جهان . رهگشاي مبارزه عليه تروريسم نيست

غرب بجاي چشم فرو بستن بر جنايات اين 
 ساله گذشته، مي بايست روابط ۲۵رژيم طي 

خود را مشروط به رعايت حقوق بشرمي کرد 
  .واز اين زاويه رژيم را تحت فشار قرار مي داد

اي نيز که  در رابطه با سياست هسته         
امروز داغ شده است، مقابله جدي با آن بدون 
کنار نهادن سياست يک بام و دو هوائي که تا 

اين . کنون جاري بوده است، ممکن نيست
برخوردهاي دوگانه فقط آب به آسياب رژيم 

  هاي بنياد گرا مي ريزد
 نيروهاي چپ ودمو کرات هميشه از          

معي دفاع جهاني عاري از سالحهاي کشتار ج
خاور ميانه يکي از . کرده ودفاع مي کنند

مناطقي است که تحت سيطره حکومت هاي 
بنياد گرا، به انبار باروتي مسلح به اتم تبديل 
شده است و اين کشورها استعداد اين را دارند 

بدون خلع سالح . که منطقه را به آتش بکشند
کشورهاي اين منطقه از سالحهاي مرگبار، 

 .ح و آرامش بخود نخواهد ديدجهان روي صل
 

 
 رسيده كمك هاى مالى

  
   فرانك سوئيس١٠٠م، آزادگان            
   فرانك سوئيس١٠٠آتوسا                  
   فرانك سوئيس٣٠٠به ياد رفيق فرهاد   
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 :اطالعيه کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
   

  درباره فراخوان برگزاري رفراندوم
  براي تغيير قانون اساسي و تشکيل مجلس موسسان

   
، هم چنين  از سوي چند تن از فعالين جنبش دانشجوئي و آقايان ناصر زرافشان و محمد ملکي از ايران»فراخوان ملي برگزاري رفراندوم«انتشار بيانيه 

خانم مهرانگيز کار و آقاي محسن سازگارا در خارج، مساله رفراندوم قانون اساسي و نحوه برخورد به اين مساله را به يکي از مباحث روز اغلب نيروهاي سياسي 
ا، شخصيتها و فعالين سياسي را در برابر اين سازمانه اکثر نيروهاي اپوزيسيون اعم از احزاب، انتشار اين فراخوان واکنش هاي موافق و مخالف. تبديل کرده است

برگزاري يک همه پرسي با « خواست فراخوان مبتني بربا توجه به اهميت طرح مساله رفراندوم قانون اساسي و . حرکت، بويژه در خارج از کشور، برانگيخته است
ک قانون اساسي نوين ، مبتني بر اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق نظارت نهادهاي بين المللي براي تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس ي

  :کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بر اين عقيده است که» هاي الحاقي آن، با راي آزاد مردم 
   
 مراجعه به آراء مردم ايران، نمي تواند مورد طرح برگزاري رفراندوم براي تغيير قانون اساسي موجود، درواقع امر، يعني تغيير نظام سياسي حاکم با) ١

 دعوت به تدارک چنين رفراندومي بويژه از سوي .مخالفت هيچ نيروي سياسي جدي که خواستار رهائي از وضعيت کنوني و حکومت جمهوري اسالمي است، باشد
 هاي اخير همواره در معرض تهاجم حکومت قرار داشته اند، اقدامي است کساني که هم اکنون مثل آقاي زرافشان در زندان به سر مي برند، و يا کساني که طي سال
  . شجاعانه و تالشي است مثبت در راستاي راهجوئي جامعه ما براي خروج از بن بست کنوني
نيروهاي .  سازمان داده شود»ملي«بايد يک اراده » رفراندوم ملي«براي . در عين حال بايد تاکيد کرد که اعالم يک خواست الزاما به معني تحقق آن نيست

  و بالفاصله بعد از» کميته اقدام براي همه پرسي«اعالم يک . مختلف سياسي و اجتماعي، احزاب و شخصيت ها، انجمن ها و نهاد هاي مدني هم سو و هم زبان شوند
  .رکتي در سطح ملي جايز نيستانتشار فراخوان، انحالل اين کميته طي بيانيه ديگري، نشان از نوعي شتابزدگي دارد که براي ح

   
  .است» شکل گيري حکومتي دموکراتيک مبتني بر اعالميه جهاني حقوق بشر«فراخوان تاکيد دارد که خواهان ) ٢

بر حکومت و در عمل مضمون آن يعني اتکا آن فقط به راي مردم، نه به اراده مافوق مردم و يا » شکل» «شکل گيري حکومت دمکراتيک«اوال در صحبت از 
  .ارث و ميراث از قلم افتاده است

بخشيدن به » رسميت«قانون اساسي جمهوري اسالمي با اعالميه جهاني حقوق بشر و حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي، » تضاد« بر منشا  ثانيا
که » ملت ايران«از » سلب حق حالکميت«بر منشا » تبعيض ديني و مذهبي، عقيدتي و جنسيتي« کردن »قانوني«، »نابرابري حقوقي ميان شهروندان«

حکومت دمکراتيک مبتني بر اعالميه جهاني «همانا خصلت مذهبي آن است، اشاره اي نشده است و طبعا در ادامه نيز، در صحبت از حکومت جايگزين به ذکر 
در ايران امروز، اجتناب گشته »  بر راي آزاد مردممبتني«، به عنوان پيش شرط ايجاد حکومتي جدائي دين از دولت و حکومتبسنده شده، از » حقوق بشر

  .است
 هاي ساکن ايران و نيز ارائه راه حل دمکراتيک برای  مليت ها و قوميتها، وجود تبعيض و نابرابري در مورد» تبعيض«ها و » نابرابري« در اشاره به  ثالثا

  . آن، از قلم افتاده است
   

  :ما بر اين باوريم که
رار يک حکومت دمکراتيک نمي توان و نبايد تجربه صد ساله اخير تاريخ ايران را که طي آن مردم ما براي کسب حق حاکميت و استقرار نظام براي استق) الف 

ور هيچ صراحت در برنامه به معني نفي امکان حض. متکي بر اراده آزادشان، دو انقالب بزرگ و بيش از يک قرن مبارزه را پشت سر گذاشته اند، ناديده گرفت
اما اعتقاد به حق فعاليت و حيات قانوني حتي جريانات ميراث خوار حکومت هاي خودکامه، دليلي بر تقليل برنامه براي استقرار . جرياني در آينده ايران نيست

  .حکومت مردم به يک کلي گوئي نيست
م در صحنه سياسي و ديکته نمودن اراده خود بر حکومت اسالمي تحقق رفراندوم و هر تغيير بنيادي ديگر در کشور ما تنها با حضور گسترده مرد) ب
تنها صدور فراخوان براي حصول به اين . همه تالش ها بايد متوجه ايجاد شرائطي براي اين حضور و صف آرائي اين اراده در برابر حکومت باشد. ميسر است

 و پيش شرط هاي الزم براي پيشبرد و تحقق آن و قبل از همه ايجاد پيوند بين بخش هاي الزمه اين کار اجتناب از شتابزدگي و ايجاد ملزومات. هدف کافي نيست
  . مختلف جنبش مردم و فراهم نمودن زمينه مشارکت همه نيروهاي مدافع يک ايران آزاد و بدور از خودکامگان و يا وارثان آنان است

   
پشتيباني مي کند و به صراحت هر نوع حکومت از نوع والئي و يا سلطنتي ولو مشروطه سازمان ما از استقرار يک جمهوري دمکراتيک و الئيک در ايران 

تالش براي تبديل خواست استقرار يک حکومت دمکراتيک و الئيک به جاي جمهوري اسالمي به يک خواست عمومي، . را مغاير با حق حاکميت بال منازع مردم مي داند
ف کردن با قانون اساسي جمهوري اسالمي در يک انتخابات آزاد، تحت نظارت نهادهاي دموکراتيک بين المللي و تشکيل از جمله خواست رفراندوم براي تعيين تکلي

برنامه صريح و انجام اين مهم نيازمند تامين مشارکت نيروهاي مختلف در يک اقدام مشترک و بر پايه يک . همواره مورد تاکيد ما بوده است. مجلس موسسان
  .  استروشن

   
  ميته مرکزي ک

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  ١٣٨٣ آذرماه ٢٣ ، ٢٠٠٤ دسامبر ١٢
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 »فراخوان ملى برگزارى رفراندوم«
 

 توپي جديد در ميدان اپوزيسيون و پوزيسيون حاكم بر ايران
    رضا اکرمى

 
ــوان    ــت عن ــيش تح ــه پ ــه از هفت ــي  «آنچ ــوان مل فراخ

بـرروي سـايتي بـه همـين عنـوان          »  برگزاري رفراندوم 
قــرار گرفتــه اســت و تــا كنــون واكنــشهاي بــسياري را 

ي در خارج از كـشور بـر        بويژه در ميان قلم زنان سياس     
انگيخته است ، بنـا بـر شـواهدي كـه ديـده مـي شـود                 
حاصل گفتگوها و رايزنـي هـاي تنـي چنـد از فعـالين              
اصالح طلب در داخل و خارج از كشور اسـت كـه از             
ــد و    ــه ان ــيش تالشــهاي خــود را از ســر گرفت مــدتها پ

تجربـه هـشت    « :بدرستي به اين نتيجه رسـيده انـد كـه           
يدهد كه با وجود قـانون اساسِـي و         سال گذشته نشان مِ   

ساختار كنونِي ، امكان اصالح كـشور در هِـيچ جهتِـي       
اما بداليلي كه همه جوانب آن بر ايـن         » .متصور نِيست 

ــست    ــن ني ــاره روش ــوع و   . نگ ــستند ازن ــل ني اوال ؛ماي
محتواي آن نظام دمكراتيكي كه خود از آن دفاع مـي           

حـق تمـام    كنند به روشني دفاع نمايند ، ضـمن اينكـه           
شهروندان ايراني را در مجلس مؤ سسان ذكر شـده در      
طرح خود، براي تعيين نظام مورد نظر شان  به رسميت          

ثا نيا ، از آنجا كه اكثرا به جريـان موسـوم     . به شنا سند    
 مـذهبي  تعلـق دارنـد الزم نديـده انـد كـه در          -به ملي 

كنار برخي مختصا ت نظام دمكراتيكي كـه از آن نـام            
سال تلفيق دين و دولـت و       26د به درس بزرگ     برده ان 

ناسازگاري بنياني آن بـا اسـتقرار  آزادي و دمكراسـي            
و اين در حاليـست كـه       .  در كشور اشاره داشته باشند      

مي دانيم تـأ كيـد بـر اعالميـه جهـاني حقـوق بـشر بـه                  
خودي خود پاسخي بـراي حـل تلفيـق ديـن و دولـت              

ا ء كننـدگان    و بـاالخره ، امـض     . بدنبال نخواهد داشـت   
اوليه اين فراخوان در حاليكه بدرستي فراموش نكـرده         

حفظ تماميت ارضي و منافع ملِي      « اند كه بر ضرورت     
تأكيـد  » و ايجاد روابط مسالمت آمِيز با جامعه جهـانِي       

نمايند از ياد برده اند كه ايران كشوريـست متـشكل از        
خلقهاي فا رس ،آذري ، كرد ، بلوچ ، عرب وتركمن           

تبعِـيض دِينِـي و مـذهبِي ، عقِيـدتِي و     «  گاه كه از    و آن 
نام مي برند به چنين واقعيتي نيز اشاره داشته         » جنسيتي  
 .باشند

اما اصل موضوع و محـور طـرح امـضاء كننـدگان بـر              
تعيين شعار و مطالبه اي گذاشته شده است اگر چه در           
ميان نيروهاي اپوزيسيون جديد نيست ، امـا مـي توانـد         

امروز ايران و با توجه بـه تـأ ثيراتـي كـه در              در شرايط   
اجتمــاعي در داخــل -ميــان بخــشي از فعــالين سياســي

كشور دارد ، عرصه جديدي را در پيش جنبش مـردم           
 .باز نمايد

از چنــين زاويــه اي ايــن اقــدام بــه طــور قطــع در ميــان 
جناحهاي مختلف حكومـت قبـل از همـه ، و طبعـا در              

ي گونــاگوني صــفوف اپوزيــسيون رژيــم بــا واكنــشها
 .مواجه خواهد شد 

 
اگر از واكنش مسئولين رژيم و احـزاب حكـومتي در           

امـا ايـن روز هـا    . ايران  هنوز خبري در دسـت نيـست       
شاهديم كه صفحات اكثـر سـايتهاي فارسـي زبـان در            
خارج از كشور، در نقد ويا حمايـت از ايـن فراخـوان             

گروهي تا خير در حمايت بي چـون و         . انتشار مي يابد  
را از اين حركت را جايز نمي شمارند ، دسته اي باز            چ

هم دست هاي توطئه جديد كار چاقكنهاي حكومـت         
اسالمي را در ميان مي بينند و بالخره گروهي همچنان          

 .ساكت و نظاره گرند
بـه نظــر مــي رسـد اپوزيــسيون چــپ ، جمهوريخــواه ،   
دمكرات و الئيك نمي تواند نسبت بـه چنـين تالشـي            

 .د بي تفاوت بمان
 ايــن بخــش از اپوزيــسيون مــي توانــد نــسبت بــه ايــن  

ــه كــه   ــابي و مطالب ــي  «: ارزي ــانون اساسِ ازآنجــا كــه ق
 : جمهورِي اسالمِي و عملكرد نهادهاِي برخاسته از آن 

با اعالمِيه جهانِي حقوق بشر و حقـوق و آزادِي          ·         
 هاِي فردِي و اجتماعِي مردم در تضادِي بنِيادِين است 

به نابرابرِي حقوقِي مِيان شهروندان اِيران رسـمِيت        ·      
بخشِيده ، تبعِيض دِينِي و مذهبِي ، عقِيدتِي و جنـسيتي            
را قانونِي كرده و بـا حكومـت اسـتبداد دينـي از ملـت               

 اِيران عمال سلب حق حاكمِيت كرده است 
سد بزرگِي در برابر پِيشرفت در تمام زمِينه ها ،           ·         
ه توسعه اقتصادِي و تحقق عدالت اجتمـاعِي در      از جمل 

 اِيران فراهم كرده است 
و مانع پِيوسـتن اِيـران بـه اردوِي جهـان آزاد و              ·         

طبعا از بِين رفتن منافع كشور در مناسبات دِيپلماتِيـك          
 شده است 

خواهان برگزارِي ِيك همه پرسِي با نظـارت نهادهـاِي          
جلـس موسـسان بـه منظـور        بِين المللِي براِي تـشكِيل م     

 .گردد » تدوِين پِيش نوِيس ِيك قانون اساسِي نوِين 
اما از همين امروز براي تحقق اين هدف  بـا نيروهـائي             

قـانون  «وارد تالش مـشترك گـردد كـه در رأس ايـن             
برقراري جمهوري ، دمكراسي، الئيسيته » اساسي نوين 

ن و برابري حقوق خلقها ، اقوام ، مذاهب ، عقايـد و ز             
و مرد را به عنوان پايه اي ترين اصـول دمكراتيـك بـه            

 .رسميت به شناسد و براي تحقق آنها بكوشد

در عمل معني چنين سياستي اين خواهد بود كه بـدون           
وارد يـك ائـتالف     » 81منـشور « اينكه با نسخه جديـد      

سياســي شــويم ، شــكل مبــارزه مــستقل ايــن بخــش از 
ي در شعار نسبت    اپوزيسيون را بيا بيم ، با حفظ همسوئ       

به تهيه متني اقدام شود كه ضمن مرز بنـدي روشـن بـا         
هر نوع رژيم والئي يا موروثي بر اصول اساسـي پـيش            
گفته تأكيـد نمايـد و  در عمـل نيـز جنـبش رفرانـدوم                

       . طلبي را دامنگير تر نمايد
 

  
  کانون نويسندگان ايران 

  
خواهان محو سانسور، در 
  هر شکل آن هستيم

   
ن نويسندگان ايران با صدور بيانيه ای با کانو

بحران کمبود کاغذ و تشديد مميزی کتاب 
در پی اظهار نظرهای برخی از .اعتراض کرد

   ناشران درباره
به گزارش ايسنا، در بيانيه اين کانون آمده 

آزادی انديشه و بيان و نشر در همه «: است
های حيات فردی و اجتماعي، بی هيچ  عرصه

اين حق در . ا، حق همگان استحصر و استثن
انحصار هيچ فرد، گروه يا نهادی نيست، و هيچ 

  .توان از آن محروم كرد كس را نمي
ای   بزرگترين تيشه-  با هر شكل آن -سانسور 

است كه بر ريشه فرهنگ و اعتالی فرهنگی يك 
با كمال تاسف، مدتی است . آيد ملت وارد مي

 كه با تشديد فشارها و مشكالت پيشين،
ويژه سانسور، روند صنعت نشر و كتاب و  به

توليد آثار فرهنگی و ادبي، به طرز بارزی 
عالوه بر آن، نبود و . دچار كاستی شده است

كمبود كاالی كاغذ، كار ناشران را به جايی 
رسانده است كه بيم ورشكستگی بعضی از 
آنان در ميان است، كه مجموعه اين معضالت 

عث ركودی تازه در ازجمله تشديد سانسور، با
از آنجا كه بحران صنعت . كار نشر شده است

نشر، بالطبع آزادی انديشه و بيان را تهديد و 
كند، كانون نويسندگان ايران جدا  محدودتر مي

به اين شرايط معترض است و بر مبنای 
 با هر - منشور خود، خواهان محو سانسور 

 . است-شكل آن 
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 بخش دوم و پاياني
  

تحليلي ازاوضاع 
ايران ونگاهي به 
اوضاع منطقه

 علی 
 

  آينده جمهوري اسالمي
برخالف آن چه كه خودرژيم ويا سرسپردگانش كه بعضا 
عنوانهاي دانشگاهي راهم يدك مي كشند وانمود ميكنند، 

اكنون بي لياقت ترين . رژيم رو به انسجام نرفته است
 درراس قدرت قرارگرفته وارتجاعي ترين بخش حكومت

 سال گذشته 8تمام باندها ودستجاتي كه بويژه در . اند
رذيالنه ترين اقدامات ضدبشري را،  پشت سرخامنه اي 
وبه دستور اوانجام مي دادند همه رسما به قدرت 

ويژگي بارزآنهااين است كه اوال باندهاي . بازميگردند
نها نهادينه مختلف ومتعددند، ثانيا فساداخالقي ومالي درآ
اين گروه . شده است وبه هيچ چيز جزغارت نمي انديشند

 رابه يغما ميبرند "غنيمت ايران"ها كه بنابه مذهبشان، 
 به صدقه، خيرات "مردم مسلمان"دربرخورد با مشكالت 

اين همان چيزي است كه مجلسيان . و انفاق معتقدند
به خدمتگزاري  «كنوني وساير برادرانشان ازآن با عنوان 

دردنياي امروزو جامعه مدرن مردم اصال . نام ميبرند»مردم
مردم به كاردان، به متخصص . به خدمتگزار نيازي ندارند

و به خوب درس خوانده احتياج دارند تا چرخ هاي توسعه 
به چنين متخصصاني مردم . را خوب به گردش درآورند

  .حاضرند بااشتياق بيشترين دستمزدراهم بدهند
  

   اتمي جمهوري اسالميفعاليت هاي
  . برخي از كشورهاي همطراز ما به بمب اتمي مجهزند

دولت اسرائيل كه به هيچ يك از قطعنامه هاي سازمان 
ملل وقعي نمي نهد و سابقه حمله نظامي به كشورهاي 
منطقه را دارد ، پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي 

 آن )از جمله جمهوري اسالمي(را كه بسياري از كشورها
را امضا كرده اند، راامضا نميكند، به گفته مطلعان غربي 

دولت .  بمب اتمي آماده پرتاب است200داراي حداقل 
همه كمك هاي )واز جمله فرانسه(هاي آمريكا و اروپا

الزم براي دستيابي به تكنولوژي اتمي رابراي اسرائيل 
  .بعمل آورده اند

ين المللي منع آمريكا واروپا خود نقض كننده پيمان هاي ب
آمريكا بطور مداوم . انجام آزمايش هاي هسته اي هستند

دست به آزمايش هاي هسته اي مي زند واكنون 
درتكميل اين سالح ها به مراحل بسيار بااليي رسيده  

  .ولي باز ادامه مي دهد
ميهن ما ايران در سال هاي گذشته با توافق آمريكا و 

رارگرفته وامروز نيز كمك وسيع اروپا مورد حمله نظامي ق
هم آمريكا و هم اسرائيل جمهوري اسالمي را تهديد مي 

  .كنند
  . تحقيقات هسته اي صلح آميز حق هر كشوري است

اما با همه اينها دستيابي جمهوري اسالمي به سالح هاي 
. هسته اي براي مردم ايران بسيار خطرناك است
ي جمهوري اسالمي براي حفظ خود دست به هر فتنه گري

جمهوري اسالمي رژيمي است كه زندگي انسانها . ميزند
 به هيچ اصل "لزوم"برايش اهميتي ندارد ودر صورت

هاشمي رفسنجاني پيش ازاين يكي . انسانيي پايبند نيست
  .ازكشورهاي منطقه رابه سالح اتمي تهديد كرده بود

ما خواهان خلع سالح اتمي جهاني بويژه خلع سالح اتمي 
ا ضمن محكوم كردن برخورديكجانبه م. منطقه هستيم

آژانس بين المللي انرژي اتمي و عدم مواجهه جدي 
بادولت اسرائيل كه يك خطراتمي جدي درمنطقه ماست 
با تمام قوامخالف تجهيز جمهوري اسالمي به سالح اتمي 
بوده و با همه اقدامات ملي و قانوني بين المللي دراين راه 

ري اسالمي را صالح براي افزون براين ما جمهو. موافقيم
از اين . تامين امنيت تاسيسات اتمي حساس نمي دانيم

روي ما حتي برپايي كارخانه برق اتمي درايران را براي 
  .سالمت مردم بسيار خطرناك مي دانيم

  
  تروريسم

ترور يعني اقدام به قتل مخالف سياسي خودبطورمخفيانه 
اريخ وجود اين نوع مبارزه در طول ت. وغافلگيرانه كردن

ازجمله نيروهاي مقاومت در فرانسه . داشته است
زيراشغال نازي هاازاين روش عليه نيروهاي اشغالگر 

طبق منشور سازمان ملل نيز . آلماني استفاده مي كردند
مردم تحت اشغال حق دارند به هروسيله عليه اشغالگران 

درسال هاي پس ازجنگ دوم بويژه در دهه . مبارزه كنند
 قرن بيستم، گروه هاي مبارز سياسي در جهان 70 و 60

سوم و كشورهاي مستعمره كه بطورمسلحانه عليه 
استعمارگران پيكار مي كردند از جمله از ترور به معناي 
فوق استفاده مي كردند و اين گروه هادرمطبوعات 
وادبيات مترقي ودموكرات جهان عموما با نام چريك ها، 

 ناميده ميشدند ونه به نام ...مبارزان، استقالل طلبان و
بايد يادآوري كنم كه براي اين گروههاي . تروريست
نظامي، كه بيشترشان ماركسيست يا داراي _سياسي

گرايشهاي ماركسيستي بودند، در تمام عمليات رعايت 
امنيت مردم غيرنظامي يك پرنسيپ بود و اصوال دراين 

  .مورد با مسئوليت باال برخورد مي كردند
 تروريست فرد ياگروهي است كه ترور به معني به نظرمن

بويژه . پيشگفته شكل اصلي عمليات اوست
اگراودرعمليات خود به جان مردم غيرنظامي بي تفاوت 

  .باشد
اما عالوه براين نيروهايي هستند كه اصوال كشتن مردم 
عادي به هر تعداد در عمليات نظامي آنها علي السويه 

  ميناست واصال در مواردي كشتن ه
مردم هدف است اينهانيروهاي راست،فاشيست،مذهبي 
اصولگراويادستپروردگان سازمانهاي جاسوسي دولتهاي 

چنين نيروهايي اصوال جنايتكار عليه . امپرياليستي ميباشد
بديهي است كه اين نيروهاتروريست .بشريت مياشند

دراين نوشته تروريسم بيشتر به همين معني مورد . هستند
  .توجه است

  
  روريسم در فلسطين اشغاليت

ابتدا يادآوري مي كنم كه آنچه امروز اسرائيل خوانده مي 
شود سرزمين فلسطيني هاست كه بازور وترور گروههاي 
مهاجر اروپايي متعصب يهودي وتروريست،وباجنگ، 

البته برپايه حماقت وفساددولتهاي (اشغال شده است 
اي  وقطعنامه هاي شور1967اشغال ). كشورهاي عربي

  .امنيت عليه آن بارزترين نمونه آن است
همه ساله فوج فوج آمريكاييان واروپاييان به اسرائيل 
مهاجرت مي كنند ودرسرزمين هاي اشغالي با زور تانكها 
وهواپيماهايي كه آمريكا هديه ميكندآباديهاي مستعمره 

اين آبادي نشين ها كه ازنظررنگ . نشين برپا مي كنند
كامالآمريكايي يااروپايي ) ولهجه(پوست، قيافه، زبان

آنان برروي اهالي . هستند، خود نيز همگي مسلح ميباشند
. به تشخيص وميل خود شليك ميكنند) فلسطينيان(بومي 

منابع آب را كه . كشتزارها وباغات آنها رانابود ميكنند
خانه هاي . بسيارمحدوداست به خوداختصاص ميدهند

اتانك يا با انفجار فلسطينيها رادر نيمه هالي شب ب
  .برسرساكنينش خراب مي كنند

آنان درمقابل دوربين هاي تلويزيوني به زبان مادري 
صحبت كرده ) انگليسي، فرانسه، آلماني و روسي(خود

آن هم تنها . وآشكارااز اعمال جنايات بار خود دفاع ميكنند
آنها يهودي هستند وخداي «:  وآن اينكه"دليل"به يك 

گفته كه اين سرزمينها مال يهوديان يهود در تورات 
  .» است

يكي ازاين گروه هاي مهاجر مسلح يك ميليون و يا 
سال گذشته 15-10بيشتر روس هستند كه در همين 

ازروسيه به اسرائيل آمده اندآنهاجز به زبان روسي حرف 
تنها موسيقي روسي  گوش ميكنند ومراسم ملي . نميزنند

 سرزمين فلسطين را ملك اينها... روسي را بجاميĤورند و
طلق خود، ارث آباءو اجدادي خودميدانند و بسيار هم 

:  ارائه ميدهند"دليل"آنها فقط يك. ضدفلسطيني اند
مال ) گوياتا فرات(خداي يهود گفته كه اين سرزمين ها«

  .»يهوديان است
 طبق قوانين اسرائيل همه اسرائيليها حق دارند مسلح -

 هرفلسطيني شليك كنند باشند وبه تشخيص خود برروي
ومادام كه اين اسرائيلي شليك مي كند هيچ پليسي حق 

  .ندارد جلوي اورابگيرد
يعني . خدمت سربازي دراسرائيل دائمي است-

هراسرائيلي بطور متناوب و پي درپي خدمت سربازي 
  .انجام ميدهد

در چنين وضعيتي تشخيص مردم غيرنظامي از نظامي به 
  .ي ديگردنيا ميسراست، نيستهمان آساني كه در جاها

گروه هاي تروريستي يهوديان متعصب  - 
اسرائيلي نير درسرزمين هاي اشغالي عليه فلسطينيان 

  .وعليه روندصلح دست به ترور ميزنند
تمام دولتهاي اسرائيل نيزرسما وعلنا وبه  - 

يهود درتورات، محوفلسطينيان "خداي"استناد گفته 
.  قانوني خود ميدانندواشغال دائمي سرزمين آنهاراوظيفه

همه آنان آشكاراتروريسم دولتي راعليه فلسطينيها اعمال 
  .ميكنند

اعمال ضدبشري واشغالگريهاي دولتهاي اسرائيل 
انجام مي ) كنسه(بنابرمصوبات قانوني مجلس آن كشور

 .گيرد
هركسي كه حكومت اسرائيل را حكومتي  - 

 دموكراتيك بداند، مردم اسرائيل رانيزمسئول جنايات
ضدبشري دولتهاي اسرائيل عليه فلسطينيها معرفي 

  .ميكند
دختران وپسران جوان ونوجوان فلسطيني كه  - 

ازهنگام تولدخودشاهد اين فجايع هستندآكنده ازخشم 
ونفرتند ودرشرايط برخوردضعيف نيروهاي روشنفكر 
ومترقي فلسطيني ممكن است جذب گروههاي مذهبي 

ف و وجدانيات بشوند كه هرچه بيشتر احساسات وعواط
گروه هاي ارتجاعيي كه ارزش يك . آنها را تحريك كنند

انسان براي آنهادرحد يك وسيله انفجاري ياانتحاري 
گرچه همان طور كه گفته شد طبق منشورسازمان . است

ملل فلسطينيها حق دارند به هروسيله عليه اشغالگران 
بجنگنداما من هم مثل بسياري، عملياتي كه جان مردم 

 مسلح اسرائيل بويژه زنان وكودكان رابه خطربياندازدغير
به نظر من فلسطينيها امكان آنرا . را محكوم مي كنم

دارند كه عمليات رهايي بخش خود را عليه مسئولين 
،اسرائيالن مسلح، بويژه عليه نيروهاي مسلح  اسرائيل

اسرائيل سازمان دهند و از بسياري از روشهاي ديگر 
 وسازمانگري استفاده كنند كه يا مبارزاتي وافشاگري

  .انجام نميدهند ويا بسيار كم ميكنند
كودك ياانسان بي  به نظر من درمرگ هر - 

گناه اسرائيلي درعمليات انتحاري ياانفجاري انجام شده 
دولت واكثريت راي  توسط برخي گروههاي فلسطيني،
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دهندگان آمريكا، دولت واكثريت راي دهندگان اسرائيل، 
سلح آن كودك درآن آبادي نشين مستعمره نيز پدرومادر م

 .وجدانا وبنا به حقوق بين الملل مسئولند
 

  اوضاع جهان و تجاوزگري هاي دولت آمريكا
بويژه پس از شكست ( اكنون سال هاست

كه قطبهاي اصلي سرمايه داري جهاني در  )اتحادشوروي
درمواجهه بااين . بحران مزمن اقتصادي بسر مي برند

ت امپرياليست آمريكاراه جنگ وتجاوزگري را بحران، دول
دراين رابطه برخي نكات رادرزير يادآوري . برگزيده است

  :ميكنم
تروريسم هم ازجانب دولتها بكاربرده  -1

تروريسم دولتي وتروريسم . طرف گروهها ميشودوهم از
گروههاي مسلح درحدجنايت عليه بشريت است 

دولت . امامسئوليت دولت هاي تروريست بيشتر است
هاي آمريكا واسرائيل دولتهايي هستند كه 
بطورسيستماتيك تروريسم دولتي عليه مردم ديگر 

  .كشورهارا بكارميبرند
. شيعه وسني: تروريسم اسالمي دونوع است -2

تروريسم شيعه اصوال به جمهوري اسالمي ايران 
تروريسم . برميگردد وامروزه درسطح جهاني فعال نيست

ن فعال است ازنوع تروريسم اسالمي كه امروزه درجها
سني است كه منشا اصلي ترين گروههاي آن به 

آمريكا به انگلستان وشيوخ وسالطين » ا.آي.سي«سازمان
 نفتي دست نشانده انگلستان وآمريكا -كشورهاي عربي

  .برميگردد
ما باتمام قواعليه گروههاي تروريستي  -3

ودولتهاي تروريست هستيم و همه آنهارابشدت محكوم 
بويژه خاطره يكي ازشومترين سمبلهاي اين . يمميكن

 سپتامبر درنيويورك دربرجهاي 11تروريسم را كه در 
تجارت جهاني رخ داداز ياد نميبريم ودرآرزوي روزي 
هستيم كه عامالن هنوززنده اين جنايت عليه بشريت 

 .دردادگاهي علني به محاكمه كشيده شوند
اين سازمان به شكل امروزي : سازمان ملل -4

درآن جنگ . آن بعدازجنگ دوم جهاني بوجودآمد
كشورهاي سرمايه داري خود وجهان را درجنگي ويرانگر 

پس ازپايان جنگ قدرتهاي بزرگ با هم به . درگير كردند
توافق رسيدند كه ازاين پس مسايل في مابين وجهاني 
رادر جمع خودبه مشورت بگذارند ودرصورتيكه هيچيك 

وراي اكثريت نيز بدست ) حق وتو(ازآنهامخالفت نكرد
منشور (سپس منشوري تهيه شد. آمددرآن مورداقدام كنند

كه اگرسايركشورهاي ديگر آن منشور ) سازمان ملل
راقبول كنندآنگاه توافق اين قدرتهاي بزرگ را به رسميت 
ميشناسند وميتوانندمشكالت سياسي درروابط بين المللي 

اين خود رابراي داوري وتصميم گيري به شوراي 
قدرتهاي بزرگ بدهند تاآنهادرچارچوب منشورسازمان ملل 

اين . وبرپايه آن منشور، داوري ودرصورت لزوم اقدام كنند
شورا راشوراي امنيت نام نهادند وسازمان متشكل ازاين 

 .شورا وپيوست سايركشورهارا سازمان ملل متحد
آمريكا، : اعضاي دائمي اين شوراي امنيت عبارتنداز

. وچين ميباشند) روسيه كنوني(انسه، شورويانگليس، فر
قدرتهاي فاتح جنگ دوم درواقع آمريكا وشوروي بودند 
. كه سربازانشان ازدوطرف تانيمه اروپا وآلمان رادرنورديدند

حضور انگليس وبويژه فرانسه وچين درشوراي امنيت به 
پشتيباني وتشويق آمريكا بود تاوزن بلوك غرب نسبت به 

ا برترباشد كمااينكه بعدهاوقتي درچين شرق درراي گيريه
انقالب كمونيستي رخ داد كرسي چين درشوراي امنيت 

چين ملي (رابه چين كمونيست ندادند وآنرا دراختيار تايوان
.. و ويتنام تاسالها وضع چنين بود تابعدازجنگ. نهادند)

 .چين كمونيست بازگرداندند چين رابه كرسي
اني همين بود، كه بله تا همين چندي پيش قاعده جه

بنابه توازن قواي جهاني كه قدرتهاي بزرگ راملزم ميكرد 

تاكم وبيش منشور سازمان ملل رارعايت كنند، اين 
سازمان كم وبيش نقش يك ارگان بين المللي حفظ صلح 

 .وداوري دراختالفات سياسي بين المللي را داشت
پس از شكست اتحاد جماهير شوروي -5

  .يستي خودرا آشكارتركرد،آمريكاسرشت امپريال
چون توازن قوابه نفع آمريكا بهم خورده بوداين كشور 
شروع به نقض پيمانهاي بين المللي يا عدم امضاي 

پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي : آنهاكردازقبيل
،منع انجام آزمايش هاي هسته اي ، منع كاربرد مين 
ه ،كنترل گازهاي گلخانه اي كه براي محيط زيست كر

زمين خطرناك هستند ،تشكيل دادگاه بين المللي 
اما وخيم ترين اقدام ... رسيدگي به جنايت عليه بشريت و

در ) دموكراسي نسبي ( آمريكا عليه دموكراسي جهاني 
آمريكارسما سازمان ملل . هنگام حمله به عراق رخ داد

اين طغيان عليه . وبه تبع آن شوراي امنيت رانفي كرد
اين اقدام به . ان حفظ صلح جهاني بودعالي ترين ارگ

معناي لغو يك جانبه قرارداد صلح آمريكابا سايركشورهاي 
بدين ترتيب آمريكا به سايراعضاي . جهان بود وهست

شوراي امنيت اعالم ميكند كه ماباهم برابرحقوق نيستيم 
وازاين پس اين شماهستيد كه بايد ازآمريكا پيروي كنيد 

نگليس نيز همراه امريكا بوده ودرتمام اين اقدامات ا
مخالفت فرانسه، آلمان، روسيه وچين با حمله . وهست

آمريكا به عراق راپيش ازهمه بايددرچارچوب فوق 
  .تفسيرنمود

  
  آزادي ، دموكراسي و آمريكا

دولت «بهتراست درفرصتي باز روي نظريه 
بحث شود اما دراين جابطور گذرا يادآور » دموكراسي

ي بانوشتن قانون اساسي دموكراتيك ميشوم كه دموكراس
وپيشرفته وسپردن آن بدست دولتمردان نيك طبع بدست 

  .نمي آيد
دموكراسي پديده اي در تاريخ طبيعي جامعه بشري 

دريك مقطع تاريخي . است كه تولد، رشد وتكامل دارد
معين دركشورهاي متفاوت نميتوان لزوما سطح يكساني 

پس از تولد دموكراسي براي . ازدموكراسي راانتظارداشت
دمكراسي به معناي امروزي (اولين بار درجامعه بشري 

آن كشور معين به ساختارو سطح ، سطح آن دراين يا)آن
اجتماعي وساختار فرهنگي آن كشور –رشداقتصادي
  .بستگي دارد

بديهي است كه آمريكا نسبت به ميانگين دموكراسي 
درجهان، كشوري دموكراتيك است اما آياآمريكانسبت به 

اجتماعي امريكاوتاريخ تكامل –سطح رشداقتصادي
زه كافي به اندا) ونه درمقايسه باايران ياچين(آن

  !دموكراسي است؟ به نظر من نه 
. آزادي بيان يك اصل پايه اي دردموكراسي است

بيان « امروزه در مواردي آزادي بيان وجود دارد اما امكان 
يعني كساني بيان ميكنند اما گويي . نيست» كردن 

بنگاه هاي غول پيكر . بيانشان ازگلويشان بيرون نمي آيد
» بيانات«را غرق در خبري درآمريكا چنان جامعه 

مجامع دموكراتيك (خودميكنندكه براي ديگران 
فضايي خالي نميماند تاامواج ) روشنفكري ياآكادميك

. درآن حركت كرده به گوش ديگران برسد» بياناتشان«
آزادي بيان اين نيست كه حرف هاي دلمان راخالي كنيم 
بلكه اهميت حياتي آن براي دموكراسي دراين است كه 

ومشاوره وتبادل افكاردرمقياس اجتماعي را فراهم گفتگو 
اگر درجامعه اي اين آماج بدست نيايد پاي . كند

ولواين كه ازنظرحقوقي نتوان (دموكراسي درآن مي لنگد
كسي را مسئول آن دانست ولو اينكه ناشي ازنقض 

پس جامعه اي كه مواظب ) تعمدي دموكراسي نباشد
 است بايد براي حيات دموكراسي خود ورشد وتكامل آن

البته اين يكي از مشكالت (اين نارسايي ها راهي پيداكند 

بايد همه » دولت دموكراسي«است و دربحث روي نظريه 
  )جنبه هارا بحث كرد

اقال (از پايان جنگ دوم جهاني تاشكست اتحادشوروي 
مدافع ) بويژه درچهان سوم(آمريكادرهمه دنيا ) چهار دهه

بدين . وكراسي بوده استديكتاتوري ومخالف خشن دم
معني كه آمريكا تالش كشورهاي جهان سوم براي 
دستيابي به دموكراسي را باكودتا، جنگ ويا ترور 
باشكست مواجه ميساخت ومستقيما ديكتاتورهاي خودرا 

كشورهاي آمريكاي التين وكشور . درآنجاها مي گمارد
. نمونه هاي بارز اين گفتارهستند) دولت مصدق(ماايران 

ن دروغ است كه گويا آمريكا بادخالت نظامي خود اي
. درآلمان پس ازجنگ جهاني دوم دموكراسي برقراركرد

اگر چنين است پس چه كسي دراسپانيا ويا پرتقال كه 
سال هاي سال بعد از جنگ دوم دراروپاي غربي در 
ديكتاتوري سياه غوطه وربودند دموكراسي برقراركرد؟ 

دستاورد ) سته تمدن اروپانمونه برج(دموكراسي درآلمان
اجتماعي وتمدن –بي گسست سطح رشد اقتصادي
كساني كه كمترين . وسوابق تابناك فرهنگي آن است

دارند تعجب ) اروپاوآمريكا(اطالع از تاريخ تمدن غرب 
مي كنند وقتي مي شنوند كه گوياآمريكادر آلمان 

با همه احترامي كه براي . دموكراسي بوجود آورد
قائلم ولي مدعيان نگاهي به شماردانشمندان، آمريكاييان 

فيلسوفان، موسيقي دانان  وهنرمندان آلمان و جايگاه 
واالي آنان درتمدن جهاني بكنند وآنرا با تاريخ آمريكا 

  .مقايسه نمايند
. آمريكا حقوق بشررابطرزي بسيارخشن نقض ميكند

گوانتانامو ) زندان( انسان فراموش شده اسير درجزير600
مقامات . ه زندانيان از نمونه هاي بارز آن هستندوشكنج
در پيشگاه مردم آمريكا وعالي ترين ) وانگليس(آمريكا

) سازمان ملل(ارگان جهاني نمايندگي مردم جهان
رسماظاهر شده و علنا وبااصرارزيادو باارائه مدارك جعلي 
شهادت دادند كه عراق داراي سالح هاي كشتار 

نرا عليه مردم جهان دستجمعي است و مي خواهد آ
اين حد از فضاحت درتاريخ جهان كم نظير . بكارگيرد

  .     است
آمريكا جوانان ملل غيرآمريكايي رابا وعده اعطاي مليت 
آمريكايي، با وعده زندگي بهتر،  در ارتش خود اجير 

اين . ميكند وآنها را براي حمله به عراق گسيل ميدارد
ندن وزندگي درسرزمين سربازان اجير ، درعشق به زنده ما

رويايي خود،آمريكا، باران گلوله هاي سالحهاي پيشرفته 
آنها درنيمه . را برروي هرجنبنده اي درعراق مي گيرند

شب خانه مردم بيگناه را با موشك از هوا به آتش 
آنها . ميكشند و زن وكودك بي گناه عراقي رامي كشند

ي هم در افغانستان و هم درعراق به جشنهاي عروس
  .موشك هوابه زمين پرتاب مي كنند

فعاليت در زمينه هاي اطالعاتي، جاسوسي، امنيتي، 
كنترل و شناسايي راشركتهاي سرمايه داري خصوصي 

  .آمريكايي ازدولت امريكا،درعراق به كنترات گرفته اند
آيا چنين وجدانهايي ميخواهند درعراق دموكراسي 

. سي استبرقراركنند؟ اين بدترين توهين به دموكرا
آمريكا عراقيها رابصورت انبوه زنداني و به شكل رذيالنه 

سربازان آمريكايي با حاالتي . اي شكنجه ميكند
هيستريك و رواني ازاعمال جنايتكارانه خودعكس 

ما شكنجه شديم . (انهااز كارخود لذت مي برند. ميگيرند
وشكنجه گران را ديديم كه بي رحمانه ماراشكنجه 

نكرديم كه گوياآنهااز كارخود لذت ميكنند اما حس 
  )ميبرند

اين سربازان اجير، اين ماموران اطالعاتي وجاسوسي، 
مزدبگيران شركت هاي خصوصي وقتي به عراق 
واردشدند بزرگ ترين گنجينه تاريخ تمدن بين النهرين 

كتابخانه تاريخي . وسرزمين هاي اطراف به غارت رفت
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يخ بشر درآن جمع بغداد كه نفيس ترين اسنادفرهنگي تار
  ... بود درآتش سوخت و

آيا توده هاي مردم عراق ازاين آمريكاييان خشنودند 
يا متنفر؟ آيا چنين سربازان تجاوزگري به چنان مردمي 

  ميتوانند دموكراسي بدهند؟
در تمام تاريخ بويژه دردوران استعمار چون 
استعمارگران به كشورهاي عقب مانده واردشدند جلوه ها، 

 مناسبات و امكانات تمدن برتر رابه اين كشورها آثار،
ميبردند وبرخي ساختارهاي عقب مانده و مانع رشد رانيز 
درهم ميشكستند و برخي كارهاي عمراني ديگرميكردند ، 
اما بهرحال آنها مردم آن سرزمين رابه اسارت گرفته 
بودند، آنجارااشغال كرده بودند واز اين روي مانع رشد 

تنهادرشرايط رشدآزاد است كه . نه آنها بودندازادو مستقال
انسان مي تواند انسانيت خود رابروزدهد وهمه 

  .استعدادهايش امكان رشد يابند
بديهي است كه صدام ديكتاتور خون آشامي بود كه 

  . مجرم به جنايت عليه بشريت است
» دموكراسي«اين امكان كه آمريكادرعراق نوعي 

نيست اما چنين عراقي و برپاكند ازجنبه نظري منتفي 
چنين دموكراسي يي تابع منافع آمريكا ودرآن چارچوب و 
محدود به خطوط قرمز آن است واين خالف رشد آزادانه 
و مستقالنه انسان عراقي است تابتواند همه استعدادهايش 

  .را بروز دهد
ما براي دموكراسي واقعي كه آزادي فردي وآزادي 

  .مبارزه مي كنيماجتماعي انسان را تامين كند 
  .ما با هر اقدام تجاوزگرانه اي به مبارزه برمي خيزيم

ما تجاوز نظامي آمريكا به عراق را همچون هميشه 
  .محكوم مي كنيم

برخي افراد و روشنفكرها وسازمانهاي سياسي 
كه حمله ) مثل حزب دموكرات كردستان ايران(ايراني

) كوت خودو يابا س(آمريكا به عراق را رسما يا تلويحا  
تاييد كردند نيز درمقابل همه آنچه كه برسر خلق عراق 
آمده و ميĤيد مسئول هستند و اميدوارم كه آنها هرچه 
زودتر به ضرورت انتقاد علني ازموضع گيريهاي خود 

  .برسند
  

  آينده عراق و آمريكا درعراق
آمريكا به حرف هيچ كس گوش نكرد و به عراق 

 بوجودآورد كه تحليل حمله نمود و چنان وضع بغرنجي
دراين رابطه به برخي نكات مي . آينده رامشكل مي كند

  :توان اشاره كرد
از ) غير از منطقه كردستان ( اكثريت مردم عراق  -1

آمريكا و نيروهاي اشغالگر بيزارند و خواهان خروج آنها 
  .هستند

دوحزب بزرگ كردستان عراق كه نمايندگي مردم  -2
ورآمريكادرعراق پشتيباني خودرا هم دارند تابحال ازحض

  .كرده اند
مراجع تقليد شيعه ساكن عراق كه قاعدتا بين توده  -3

هاي مردم شيعه نفوذ دارند تابحال خواهان خروج 
عليه ) شورشي ( آمريكاييها و يا انجام اقدامات اعتراضي

 .آنها نشده اند
عراق متشكل از گروههاي قومي ومذهبي متفاوتي  -4

له اي نيز درآن حفظ شده است و تا حدي ساختار قبي
نبود سابقه دموكراسي دراين كشور واصوال جوان . است

) نداشتن سابقه طوالني همبستگي ملي (بودن آن 
همزيستي اين گروه ها با هم درچارچوب روابطي 

بويژه نوع رابطه . دموكراتيك را مشكل وپيچيده مينمايد
اين گروههاي قومي ومذهبي باآمريكا سوظن آنها را به 

 .هم گسترش مي دهد
پيش از اين نيروهاي نظامي محدود وبه خوبي  -5

محافظت شده آمريكا درعربستان ولبنان نتوانستند به 

راحتي آنجابمانند و سرانجام مجبور به ترك آنجا گرديدند 
زيراهمواره درمعرض عمليات نظامي گروه هاي مسلح 

 .بودند
سئوال اين است كه غير ازكردهاي عراق  -6

يان عراق كدام بخش قابل مالحظه از واكثريت شيع
دولتي كه . موقت شركت دارند» دولت «سنيان عراق در 

بانظرآمريكا و تاييد آن كشور و بدون نظرسنجي از مردم 
اگر سنيان غير كرد عراق . عراق به روي كارآمده است

بادولت موقت سرسازگاري نشان ندهند آنگاه پليس 
ي كنترل كدام مردم وارتش ايندولت ازكدام مردمان وبرا

 ديگر تشكيل مي شود؟
كه وضعش از نظر قومي (جنگ داخلي لبنان  -7

و جنگ گروههاي مسلح اسالمي در ) شبيه عراق است 
كه ارتش آن داراي انسجام و سازماندهي نظامي ( الجزاير

سال ها بطول انجاميدو آيا جنگ داخلي ) وحزبي قوي بود
لي ارتش درعراق ممكن است؟ درصورت شروع جنگ داخ

آمريكا يافرارخواهدكرد ويا به كردستان عراق پناه خواهد 
 .برد
 

  آمريكا و جمهوري اسالمي
بنا بر ماهيت حكومت جمهوري اسالمي، تضادبين 
آمريكا وجمهوري اسالمي تضادي ماهوي است و به 
طريق مسالمت آميزحل ناشدني مي باشد و حل آن منوط 

يكا درصدد ازاين روي آمر. به حذف يكي ازآنهاست
براندازي جمهوري اسالمي ميباشد وجمهوري اسالمي و 
يا بخش هايي از آن هم تابتواند درتضعيف آمريكا 

  .درمنطقه خواهد كوشيد
ما مخالف دخالت كشورهاي خارجي در ميهن خود 

  .هستيم
ما مخالف دخالت نظامي آمريكا درايران بوده و با آن 

  .مقابله خواهيم كرد
ه ما متوجه براندازي جمهوري اسالمي امروزه تمام مبارز

  .بمثابه دشمن شماره يك مردم ماست
  

جمهوري اسالمي و گروه هاي تروريستي 
  سني–اسالمي 

شواهد متعددي در دست است كه نشان مي دهند كه 
جمهوري اسالمي طي سال هاي گذشته ازگروه هاي 
تروريستي اسالمي در كشورهاي خاورميانه حمايت كرده 

  .است
  رد القاعده چند نكته روشن و مدقن استدر مو
( آمريكا اعالم كرده بود كه نيروهاي القاعده -1

جمهوري . به ايران رفته اند) بعداز حمله آمريكا به طالبان
اسالمي چندين بار ورود نيروهاي القاعده به خاك ايران 

  .راتكذيب كرد
وقتي شواهد وداليلي ازسوي سايركشورها  -2

عده درايران ارائه شد سرانجام داير برحضورنيروهاي القا
جمهوري اسالمي حضور آنها را پذيرفت و مدعي شد كه 

  .آنها را بازداشت نموده است
آمريكا اعالم نمود كه برخي از سران القاعده  -3

درايران هستند و از آنجا عمليات جنايتكارانه خود درخارج 
 .جمهوري اسالمي آن را تكذيب كرد. راهدايت مي كنند

ي درآخرين سفر خودبه پاريس در كمال خراز -4
مصاحبه مطبوعاتي مطالبي گفت كه نشان ميدهد كه 
سركردگان القاعده ازخاك ايران عمليات تروريستي دردنيا 

يا به هرحال عمليات تروريستي انجام ( راهدايت كرده اند 
 . )داده اند

سيد محمد باقر حكيم رهبر مجلس اعالي  -5
 سال با نيروهاي 20انقالب اسالمي عراق كه بيش از 

هنگام حمله آمريكا به ( خود درايران بود دراين اواخر
نشان داد كه با سران جمهوري اسالمي اختالف ) عراق

اودرعراق دريك . دارد ودرصدد جداشدن ازآنهاست
نوع عمليات از انواع . عمليات تروريستي كشته شد

. بود... ) القاعده يا( اقدامات گروههاي تروريستي اسالمي
آيا . ر همان موقع اعضاي مهم القاعده درايران بودندد

جمهوري اسالمي با آنها براي انجام اين ترور موافقت 
 كرده بود؟

 
  جمهوري اسالمي و عراق
جمهوري اسالمي با . نگاه كنيم به همسايگان ايران

آيا كشوري نزديك تر از . هيچ كدامشان روابط قوي ندارد
د؟ چه ازنظرجغرافيايي، افغانستان به ايران پيدا مي شو

 سال مهاجرت 20ديني، فرهنگي، زباني و چه سابقه 
 ميليون افغاني به ايران وبزرگ شدن 2نزديك به 

  ...فرزندانشان درايران و
حال با اين همه نزديكي نگاه كنيم به عمق رابطه 
جمهوري اسالمي و افغانستان چه درحال حاضز و چه در 

  : ساله 25طول اين 
مي افغانستان را اسير پاكستان كرد كه جمهوري اسال

 اصال تاريخ و هويت دولت پاكستان چيست كه به
خوداجازه دخالت تااين حد درافغانستان بر عليه منافع 

  .مردم ايران ميدهد
همه به يادداريم كه درسال . عينا جمهوري آذربايجان

پاياني اتحادشوروي چگونه اهالي آذربايجان شوروي 
موانع و سدهاي مرزي .  ايران ميĤمدندهجوم وار به سوي

. را مي شكستند و حتي برخي از آنهادر ارس جان باختند
آذربايجاني كه از لحاظ دين اكثريت مردم آن، تنها كشور 
باجمعيت اكثراشيعه بعد از ايران در جهان است و ساير 

آري . پيوندهاي فرهنگي وتاريخي كه نياز به گفتن ندارد
ايجان را تسليم تركيه نمود و بدتر جمهوري اسالمي آذرب

در درياي . از آن تخم اختالف حتي كينه كاشت
خزركشتي جنگي عليه اين كشور تازه استقالل به رخ 

  ...كشيد و
جمهوري اسالمي ماهيتا نميتواند دوستي يي 
رادرجهان برانگيزد وبا كمال تاسف و درد ازبربادرفتن 

هاي   دوستيمصالح ومنافع تاريخي مردم ما وافسوس بر
لطمه ديده بين مردم ما وخلقهاي منطقه براثر رفتار 

اكنون نيز با كمال تاسف  ارتجاعي جمهوري اسالمي و
  بايد شاهد باشيم

 تا جمهوري اسالمي با رفتارهاي دخالت گرايانه 
وضدانساني خود درعراق روابط دوكشور و دو مردم را كه 

 .ز تخريب كندميرود تا بعد ازصدام امكان بهبود بيابد با
اگر در عراق هرج و مرج وجنگ داخلي باشد بديهي 
است هم به ضرر مردم ايران و هم به ضرر مردم عراق 

  .ومنطقه وحتي به ضرر جمهوري اسالمي است
اما اگر آسايش وصلح درعراق باشد و عراق بسوي 
دموكراسي برود آنگاه بازهم جمهوري اسالمي نگران 

ل اقامت مراجع بزرگ است چون مركزاصلي شيعه ومح
در . شيعه تاريخا شهرهاي نجف وكربال درعراق است

زمان شاه مرجع تقليد اكثريت بزرگ ايرانيان آيت اهللا 
  .خويي بود كه ساكن عراق بود

خود » رهبري « بله جمهوري اسالمي نگران نقش 
. درجهان شيعه وبيشتر از آن دربين شيعيان ايران است

) درقم ( ن در هرحال درايران چون اگر مرجع شيعيان ايرا
باشد تحت كنترل جمهوري اسالمي مي تواند باشد ولي 
اگر عراق به سوي آرامش رفت و مرجع مهم شيعه 
درعراق مستقر شود  تبعا با جمهوري اسالمي اختالف 
خواهد داشت چون اكثرمراجع شيعه مدافع عدم دخالت 
روحانيت در سياست اززاويه حفظ منافع روحانيت مي 

  آنگاه اوضاع چه خواهد شد؟. باشند
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ياد فاجعه را تا زمان 
 اجراي عدالت زنده

 نگهداريم
 

مصاحبه خانم پرستو فروهر با راديو صداي 
به نقل از سايت  ( ۱۳۸۳ آذر ۲آلمان در تاريخ  

  )عصر نو
  

 مهيندخت مصباح : پرسش ها
خانم فروهر، در خبرها آمده : دويچه وله

 است که شما در حسينه ي ارشاد صحبت
تماع در حسينه ي بدين ترتيب اج. کرده ايد

 ارشاد ممکن بوده و تنها اجازه ي برپايي
 مراسم بزرگداشت را نداده اند، درست ست؟

اجازه براي مراسم . بله :پرستو فروهر
فروهر در روز  بزرگداشت داريوش و پروانه

 آبانماه داده شد، يعني موافقت با اين ۲۵
اين مجوز ما از  در پي. قضييه را اعالم کردند

ه هاي جمعي فراخواني جهت طريق رسان
متاسفانه از  دعوت به اين مراسم را داديم که

فرداي آن روز طي اظهارها و گفتگوهاي پياپي 
استداللهاي ضد  اشکال تراشي هايي بر پايه ي

و نقيض شروع شد و سرانجام نيز اعالم 
مراسم را در  کردند که اجازه ي برگزاري اين
ن جهت ما از اي. حسينه ي ارشاد نخواهند داد
اي که قتلگاه آن  اعالم کرديم که در همان خانه

شد، مراسمي برپا خواهيم کرد جهت اداي 
راه آزادي  احترام به آن دو عزيزي که در

 .ايران جانش را از دست دادند
با توجه به درگيريهايي که مقابل : دويچه وله

نگران  حسينه ي ارشاد رخ داده است،
ان نيستيد؟ آيا برگزاري اين مراسم در منزلت

را  نيروي انتظامي تعهد و تضمين امنيت
 داده است؟

بله، نيروي انتظامي متعهد  :پرستو فروهر
است و من  امنيت شرکت کنندگان شده

اميدوارم که مراسم در نهايت امنيت برگزار 
طوالني تر کرده  ما زمان مراسم را کمي. شود

ايم، براي اينکه بهرصورت اين خانه گنجايش 
که هرساله در اين  ش چندين هزار انسانيپذير

. مراسم شرکت مي کنند را در آن واحد ندارد
داده شده است که  به همين خاطر ترتيبي

شرکت کنندگان بتوانند گروه گروه وارد منزل 
بعدازظهر  ۲/۵ مراسم که از ساعت. شوند

شروع مي شود، براي اداي احترام، خواندن 
گلي بر  ندعايي، روشن کردن شمعي، گذاشت

 و سپس خروج با آرامش از  قتلگاه آن دو
باشد  خانه در نظر گرفته شده است تا مهلتي

 .براي ورود گروه بعدي

سازماندهي اين مراسم توسط : دويچه وله
 شما صورت گرفته است يا نيروي

 انتظامي؟

 

مسلما آنچه که در داخل  :پرستو فروهر
سازماندگانش ما  خانه صورت مي گيرد،

در خارج از منزل نيز نيروي انتظامي، . هستيم
شده است، تعهد  با توجه به صحبت هايي که

تامين امنيت شرکت کنندگان را داده است و 
گرفته اند در  مسلما جهت وظيفه اي که بعهده

 .خارج از خانه حضور خواهند داشت
خانم فروهر، وکالي پيگير : دويچه وله

 برخي پرونده ي خانواده ي شما و همينطور
از روزنامه نگاران و روزنامه ها، بقول خود 

آيا . اند شما، تاوان اين پيگيري ها را داده
تاکنون به خود شما اشاره اي در مورد 

 پرداخت تاوان نشده است؟
من فکر مي کنم تا تاواني که  :پرستو فروهر

دادن عزيزترين کسانم آنهم  تا ابد با از دست
باشد و به آن شکل فجيع پرداخته ام، کافي 

کنند که بيش از اين ما را  ديگر مقامات شرم
 .موظف به پرداخت تاواني نمايند

شما بدرستي اشاره کرده ايد که : دويچه وله
” مشترک درد”موضوع قتلهاي زنجيره اي 

همينطور بارها گفته ايد که . مردم ايران است
تالشهاي شما و  االن. تمايلي به انتقام نداريد

شترک به کجا انجاميده متحملين اين درد م
 است؟

مختصر بگويم، پيگيري ما که  :پرستو فروهر
بود با تشکيل آن  از طريق دستگاه قضايي

دادگاه نمايشي و پس از آن عدم شرکت ما در 
دليل، تقريبا با سد  آن دادگاه دقيقا به همين

خود . سکوت دستگاه قضايي روبرو شده است
کردند پرونده به  من در مرحله اي که عنوان

ديوان عالي کشور ارجاع شده است، بارها و 
ام، تنها براي اينکه  بارها به آنجا مراجعه کرده

بدانم آيا تغييري در روند رسيدگي داده خواهد 
اي به رييس ديوان عالي  شد يا نه و نامه

ولي متاسفانه در مقابل آن هيچ . کشور نوشتم
. ه نشديک از مقامات داد پاسخي از سوي هيچ

پيگيري ما بدين ترتيب در دستگاه قضايي به 
همين دليل ما همان ابتدا  بن بست رسيد و به

هم که اعالم کرده بوديم در دادگاه شرکت 
 مجلس ۹۰کميسيون اصل  نخواهيم کرد و به
  .ششم شکايت برديم

متاسفانه زماني که براي آخرين بار به آنها 
حقيقات در ت  به ما گفته شد که مراجعه کرديم

کميسيون به نتيجه نرسيده به اين دليل که در 
اند که توانايي  اين تحقيقات به افرادي رسيده

اين دقيقا تاييدکننده . برخورد با آنها را ندارند
ابتدا مي زديم که  ي حرفي ست که ما از

مرين در اين پرونده مبهم باقي آمسئله ي 
. موردش نشده است مانده و تحقيق کافي در

 نيمه تمام باقي ماند ۹۰ر در کميسيون اصل کا

هفتم نيز اراده اي براي  و فکر نمي کنم مجلس
به همين دليل . پيگيري اين پرونده داشته باشد

تنها اميدمان مردم هستند که  تنها پشتيبان و
اين فاجعه را در ذهنشان و در قلبهايشان زنده 

و خواست افشاي جنايتي را که بر  نگه دارند
يشان در ايران رفته است، روزي به دگراند

روزي که عدالت در اين سرزمين  .پيش ببرند
  .اجرا شود

  
از مراسم بزرگداشت فروهر ها 

 ی شدگيرجلو
 ٢٠٠۴ نوامبر ٢٠ – ١٣٨٣ آبان ٣٠شنبه 

  ميهنان هم
رسانم  با دريغ و دردی جانكاه به آگاهيتان می

كه امسال در ششمين سالگرد قتل داريوش و 
هر از برگزاری آئين بزرگداشتی پروانه فرو

ساالری  درخور آن دو جانباخته راه مردم
  .جلوگيری شد

ماه مراجعه برای اخذ  از از هفته اول آبان
های الزم برای برگزاری اين آيين را  موافقت

 ٢٥آغاز كردم و سرانجام در روز دوشنبه 
ماه با تاييد قطعی مقام مسوول در  آبان

 آيين بزرگداشت در استانداری تهران فراخوان
اما از فردای آن روز . حسينيه ارشاد پخش شد

وگوها با مخالفتی  در طی احضارها و گفت
رو شدم كه همراه بود با  سخت روبه

های ضدونقيض ، فاقد منطق و گاه  استدالل
  .های پيشين كاربدستان حتی در تضاد با گفته

های  هر آنچه در توان داشتم كردم ، اما حرف
های مارا بر پشت اين سد راهی ما و درد

نيست و چنين است كه حتی اين حق مسلم 
  .پايمال شده

از اين رو امسال خانه داريوش و پروانه 
شان و  ای كه ياد حضور گرم فروهر، خانه

های استوارشان در آن جاريست ،  طنين قدم
ای كه  گاهشان شد، خانه همان خانه كه قتل

اش نماد  مامن آزادی بود ، و حريم شكسته
ای كه خون داريوش و پروانه  ستم گشت ، خانه

هايش نقشی از بيداد نشانده پذيرای  بر فرش
شان كنيم ، به ياد  شماست تا دعايی بدرقه

روشنی وجودشان شمعی برافروزيم و بر 
  .شان گل بريزيم قتلگاه

 ٦ تا ٣٠/٢روز دوشنبه دوم آذرماه از ساعت 
 -هدايت  خيابان -بعد از ظهر خيابان سعدی 

   ٢٢ شماره -كوچه شهيد مرادزاده 
حضور شما پايندان اميد ما به پيروزی عدالت 

  .است
 پرستو فروهر  
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 پيام 

 سيما صاحبي، همسر محمدجعفر پوينده

  ۷۷به مناسبت ششمين سالگرد قتلهاي سياسي آذر 

 
  ما با نگاه نا باور
  فاجعه را تاب آورديم
  تنهايي را تاب آورديم و خاموشي را
  و در اعماق خاکستر
 مي تپيم

 
  »مدايح بي صله«

 
 من مي توانم با صراحت ٧٧در ششمين سالگرد ترورهاي سياسي آذر 

اعالم کنم که خجالت مي کشم از ناصر زرافشان ، وکيل شجاع و آزاده 
 که ناجوانمردانه بدنبال پيگيري پرونده قتلهاي ٧٧ترورهاي سياسي آذر 

امروز .  خالي شده بودزنجيره اي، پرونده اي سرو دم بريده از محتوا
  .سومين سالگرد خود را پشت ميله هاي زندان جهل مي گذراند

من خجالت مي کشم از تمام روزنامه نگاران و صاحبان قلم که پس از 
، اين قتلها را به واقعه اي ملي و جهاني تبديل ٧٧ترورهاي سياسي آذر 

من  .شده اند کردند و امروز يا در زندان بسر مي برند و يا ممنوع القلم
خجالت مي کشم از اعضاي کانون نويسندگان که بعد از ، از دست دادن 
فعاالن خود به صورت ترور، فرار از مرزها و زندان ، هنوز اجازه تجمعها ي 

من خجالت مي کشم از ملت ايران که پس از  .رسمي خود را ندارند
 آشکار و قبل از آن از حقايق ۷۷ سال از قتلهاي سياسي آذر ٦گذشتن 

اين قتلها و آنچه در پشت پرونده اين قتلها بوده است، صحبت تازه اي 
  .براي گفتن ندارم

محمد مختاري ، محمد جعفر پوينده، پروانه و داريوش فروهر، مجيد 
 تن از نويسندگان ، ١٨٥شريف، پيروز دواني و پيش از آنان ترور بيش از 
 از خاطره تاريخي ملتي صاحبان انديشه و فعاالن سياسي چيزي نيست که

ملت ايران از اين دوره هاي . پاک شود و يا حقايق آن روزي بر مال شود
ترور در طول تاريخ خود بسيار ديده است و باالخره روزي حقايق آن افشا 

  .شده است
بعد ار به بن بست رسيدن قانوني پرونده ترورهاي سياسي آذر به صورت 

نواده ها و وکالي آنان و زنداني محاکمه اي فرمايشي بدون حضور خا
کردن ناصر زرافشان به عنوان وکيل فعال و پيگير اين قتلها ما راهي به جز 
دست دراز کردن به سوي مجامع بين المللي نداشتيم و همواره در اين 
اميد بوديم که شايد از سوي مجامع بين المللي، باالخره حقايق اين ترورها 

کميته حقوق بشر سازمان متحد، . ئه گرددپيگيري و به ملت ايران ارا
 را از سوي خانواده هاي قربانيان ٧٧وظيفه پيگيري ترورهاي سياسي آذر 

پذيرفته است ولي تا کنون با گذشت يکسال واندي از اين پيگيري ، 
گزارشي از آنان به خانواده هاي مقتوالن اراده نشده است و علت آن 

ان آنان به ايران اوالً همواره با مشکل فرستادن نمايندگ: بسيار آشکار است
اساسي همراه بوده است و دسترسي آنان به چنين پرونده هايي اصوالً با 

  .سدهاي آهنين روبروست

بهرحال صبر و حوصله خانواده ها و ملت ايران بسيار است و ما همواره در 
انتظاريم تا با روشن شدن حقايق اين قتلها مرهمي بر اين زخم ديرينه 

  .خود بگذاريم
مامي دانيم که قربانيان اصلي اين ترورها تنها پيکرهاي عزيرانمان نبوده 
است بلکه قربانيان واقعي اين ترورها، فرهنگ و انديشه ملتي است که 
. نويسندگان و فعاالن سياسي همواره در جهت ارتقاي آن گام برداشته اند

ل و نا آگاهي را از اين جان باختگان بهاي سنگين برداشتن طنابهاي جه
دست و پاي بشريت پرداخته اند، پس اولياي دم آنان نه خانواده هاي 
آنان، بلکه ملتي است که بخشي از فرهنگش به تاراج رفته است و قاتالن 
اين قتلها بايد جوابگوي ملتي باشند که بخشي انديشمندانش را به جوخه 

  .هاي مرگ سپرده اند
اسخ دهند که چرا پوينده ها و مختاري ها از حق اين قاتالن بايد به ملتي پ

آزادي، امنيت شخصي و حق زندگي که مفاد اوليه حقوق بشر است بايد 
 سال از تصويب اعالميه جهاني حقوق  ۵۶بي نصيب بمانند در حالي که 

  .بشر مي گذرد
اين قاتالن بايد نه در دادگاهي فرمايشي، بلکه در دادگاهي عمومي و علني 

ر هئيت منصفه اي متشکل از نمايندگان مردم محاکمه شوند زيرا با حضو 
  .که مختاري و پوينده مقتوالن عادي کوچه و بازار نبودند

آنان نمايندگان و پاسداران فرهنگ ملتي بودند و صداهاي ملتي را در 
 .نوشته ها، مقاالت و کتابهايشان منعکس مي کردند

 و قبل از آن به اميد روزي خواهيم ٧٧ما و ديگر خانواده هاي مقتوالن آذر 
بود که قاتالن اسرار پشت پرده اين قتلها را آشکار سازند و از حضور ملتي 

  .رسماً غذر خواهي نمايند
 

   دارهايتان را بر زمين بکوبيد
  و طنابهايتان را در فضا بر افرازيد

  من آماده ام
  تا مرگي طوالني را بيازمايم
  گرفتممن آنگاه که قلم در دست 

  دانستم که بايد عرقهاي مرگ را بر چهره بيازمايم
  دانستم

  که بايد آويزان شوم
  از فراز طنابهاي جهل

  و خاموش شوم
  تا که عشق بماند

  تا که انديشه بماند
  تا که قلم بماند

  دور از هراس زمانه
  تا که فرهنگ بماند

  دور از دسترس غارتگران
  تا که تاريخ بماند

   هجوم خنجر به دستاندور از
  ايکاش يکبار ديگر

  مي توانستم
  !طلوع غنچه را ببينم

 
 ۱۳۸۳آذر ۱۳
 ۲۰۰۴نوامبر ۳
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 از ششمين سالگرد شهادت کوتاه یگزارش
 محمد مختارى و جعفر پوينده

  هاى مختارى و پوينده از طرف خانواده

 

ي شهيدان راه آزادي انديشه و بيان،  مراسم ششمين سالگرد خاطره
ي كانون نويسندگان ايران، محمد جعفر پوينده و محمد  اعضاي برجسته

 بر سر مزارشان در امامزاده طاهر ۱۳۸۳ آذر ۱۳مختاري روز جمعه 
اري و هاي مخت در اين مراسم كه توسط خانواده. كرج برگزار گرديد

پوينده و به  همت كانون نويسندگان ايران برگزار شد، به طور رسمي 
  . ادامه داشت۴:۳۰ آغاز گرديد و تا ساعت ۲:۳۰از ساعت 

آرايش «ابتدا حافظ موسوي، با خواندن بخشي از يك شعر بلند از كتاب 
دانا  سپس دكتر رئيس. اثر محمد مختاري مراسم را آغاز كرد» دروني

 :با اين شعر شروع كردسخنان خود را 
 شب مستان باد ي نيم نامشان زمزمه«            

  .تا نگويند كه از ياد فراموشانند              
آيند تا فردا غبار غم و غصه از روزگار بزدايند و  براي آنان كه مي

ي راه رهايي، استقالل و  ورزي و بهروزي را جز در ادامه دانند كام مي
كنند تا سرتسليم  ند يافت؛ براي آنان كه جستجو مياستغناي طبع نخواه
كاوند تا گوهر امنيت و شرافت انساني را دريابند و  فرود نياورند و مي

  ».بدينسان خوشبخت و سرفراز بزيند
ي  زنده يادان فروهرها، مختاري و پوينده و همه«: او در ادامه افزود

شناختم و   من مياي كه هاي سياسي موسوم به زنجيره باختگان قتل جان
ها و  نظري به خصوص با من دوستي داشتند به دور از تنگ

گرايانه بر اصل حاكميت ملي و مردمي و  هاي قبيله پرستي اسطوره
  ».فشردند استقالل ميهن پاي مي
دانا، خانم سيمين بهبهاني شاعر و عضو هيئت  پس از دكتر رئيس

ا اين شعر اخوان ثالث ي كانون نويسندگان ايران سخنان خود را ب مديره
  :آغاز كردند

  اند       آنان كه همچون گل همه بر باد رفته«
  ».اند     هرگز گمان مدار كه از ياد رفته   

  :و افزودند
از . كانون در راه دفاع از آزادي انديشه و بيان قرباني كم نداده است«

ف پور تا محمد مختاري و محمد جعفر پوينده تا مجيد شري سعيد سلطان
مرد و زن تاريخ سياسي ايران،  و پيروز دواني و بايد از دو بزرگ

داريوش فروهر و پروانه اسكندري، احمد ميرعاليي، سعيدي سيرجاني 
  ».و غفار حسيني نيز نام ببريم

زاده، همسر زنده ياد محمد مختاري براي حضار  سپس مريم حسين
اه آزادي بيان و باختگان ر وي با درود بر روان پاك جان. سخنراني كرد

و با نام . قلم و تسليتي دوباره به حضار، سخن خود را آغاز كرد
ويژه اهل قلم و كانون نويسندگان ايران كه در اين  راه و به شهيدان اين

اند، سخن خود را  ها سوگوار و غمخوار بوده ها دوشادوش آن سال
  .اد كردندها، دكتر ناصر زرافشان ي وي سپس از وكيل پرونده. ادامه داد

رفته بوديم تا پس از «: اي نقل كرد از محمد مختاري او در ادامه خاطره
ي  دو سال او را از زندان به خانه بياوريم و اولين حركت او در لحظه

سوگند به اين قلم كه : آزادي اين بود كه قلم از جيب بيرون آورد و گفت
  ».گويد دفاع كنم چه او مي تا پايان عمر، از آن

. فا پوينده، خواهر زنده ياد محمد جعفر پوينده سخنراني كردسپس ص
ها  از پشت شيشه« : او نيز سخنان خود را با شعري از شاملو آغاز كرد

، ششمين سال است كه در گورستان سرد و .... به خيابان نظر كنيد 
ي كساني را كه زير  تا به ياد آوريم آنان و همه. ايم ساكت گردهم آمده

وردي اين سرزمين در سرار تاريخ غمبارش در خون آسمان الج
فكري سخن  انديشي در برابر نفرت و كوته غلتيدند تا از مهر و روشن

توسط خانم خديوي خوانده ) پوينده(سپس پيام سيما صاحبي » .بگويند
سالگي  در شش... باختگان راه آزادي گرامي باد  ي جان ياد همه«: شد

كنم كه از ناصر   صراحت اعالم مي ، با۷۷هاي سياسي آذر  ترور
 ، از ۷۷ي ترورهاي سياسي آذر  زرافشان، وكيل شجاع و آزاده

اي ملي و  نگاران و صاحبان قلم كه اين واقعه را تبديل به واقعه روزنامه
جهاني كردند، از اعضاي كانون نويسندگان ايران و از ملت ايران تشكر 

  ».كنم مي
دوستان و «: صر زرافشان را خواندسپس همسر ناصر زرافشان پيام نا

 ، شش سال از خاموشي ۸۳خواه با فرا رسيدن آذر  ياران انسان
گذرد و من امروز از پس اين ديوارها همراه شما  مختاري و پوينده مي
.... ي قربانيان ديگر  ام تا به خون پاك آنان و همه در سوگ آنان نشسته

استي است همراه شما و و به هر چه مظلوميت و معصوميت و پاكي و ر
كنم كه عهدي را كه  ي اين سرزمين، سوگند ياد مي همراه مردم ستمديده

با پاكان اين آب و خاك براي سرسپاري به آرمان آزادي و عدالت 
  ».ايم تا پاي جان نگاه داريم بسته

بعد از او نوبت به محمد خليلي، شاعر و عضو كانون رسيد كه شعري 
  خواند به نام درفش

س از عمران صالحي، شاعر و طنزپرداز دعوت شد كه او با طنز سپ
زيبايش، شور و حالي ديگر به مراسم بخشيد و با اين شعر سخن خود 

  :را آغاز كرد
 هان اي دل عبرت بين از ديده نظر كن هان«

  »داروي نظافت را آيينه عبرت دان    
زو بخش خود، فضا را كامال عوض كرد و آر هاي شادي صالحي با طنز

ها را آماده كنيم تا  بخشي به جوانان، آن كرد با شوخي و خنده و روحيه
  .ها بروند به مصاف سياهي

شاعر و «: زاده پيام دكتر براهني را خواند سپس خانم فرخنده حاجي
مرگ مختاري و . نويسنده، امروز سرنوشت موت پيش از موت دارند

.... انمان گره زده است هاي ظلمت را به گيسو پوينده به تعبير اولي ريشه
هاي  مدارا، به رغم تمرين مدارا در هواي سرگرداني ي تمرين نويسنده

  »....كشيد  منصور نفس مي
دكتر شريف وكيل ناصر زرافشان و عضو كانون نويسندگان ايران 

. ي ناصر زرافشان ارائه داد سخنران بعدي بود كه گزارشي از پرونده
اي را شقاوت  هاي زنجيره هاي قتل ي مشترك تمام پرونده او نقطه
 ، اين شقاوت، علني و بارز ۷۷هاي سال  وي گفت كه در قتل. دانست
سپس افزود كه برخي محتويات در يك زمان مفقود شدند كه آن . است
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كه . محتويات پرونده مرتبط با اظهارات سعيد امامي بوده است
بهامات پرونده اي در برطرف كردن ا توانست نقش بسيار تعيين كننده مي

  .داشته باشد
 

    
پس از سخنان آقاي شريف، عليرضا جباري، شاعر و عضو كانون، دو 

كه شعر » آن شب شكن آوا«و » بر بام صبح«هاي  شعر خواند به نام
او سخنان خود را با اين شعر . اولي را در زندان قصر سروده بود

  :شروع كرد
  جلسخندم كه چون شمع اندر اين م ميان گريه مي«

  ».گيرد        زبان آتشينم هست اما در نمي  
آخرين سخنران، عليرضا ثقفي بود كه اظهار داشت كمتر مسؤلي است 
كه امكان مناسبي براي برگزاري اين گونه مراسم را در اختيار كانون 
نويسندگان بگذارد و در سخنان كوتاهي به بررسي اجمالي آثار 

  مختاري و پوينده پرداخت
  

 
 

 "آب سردار" در ياخانه 
  رضا عالمه زاده

ن سالگرد قتل ي به مناسبت ششمينده قرار است در مراسميهفته آ
دم سهراب ي شنياز وقت. س شرکت کنمينده در پاري و پويمحمد مختار

م هم درمراسم حاضر است طرح آن خانه در يپسر کوچک محمد و مر
:  رودي نم آب سردار تهران از جلو چشمم کناري در حواليپسکوچه ا

 گشوده است که هنوز در آن ي که سهراب در آن چشم به جهانيخانه ا
ند و بعد جسد کبود ي رباي رود ميرون ميد بي خري برايپدر آدم را وقت

  . دهنديل مادر آدم ميشده اش را تحو
چ، خود من هم از آن خانه در ياوش برادر بزرگترش که هيسهراب و س

 ي خانه برايرائيبارها که در اتاق پذچه . آب سردار کم خاطره ندارم
 ي محمد و مدتيکه مدت" دارانيب "ي گاهنامه فرهنگيانتخاب مطالب برا
ما، مسئوالن . ميانداختي راه نيم جلسه بازيرش بوديهم خود من سردب

اط به آن خانه در يداران، هر کدام تک تک و با احتي مختلف بيبخشها
 ي سر و کله هم ميصدا توم و با حداقل سر و ي آمديآب سردار م

 يري از درگيم تا دور تازه اي کردي را آماده ميم و شماره تازه ايزد
 يچه نامها که به ذهنم نم. مي را آغاز کني گذشت اسالمي بيزيبا مم

م ي نشستي که دور هم ميزانيسم، از عزي نوين را ميد، حاال که دارم ايآ
 دارند و همچنان يامو امروزه اغلب در عرصه ادب و هنر کشورمان ن

گفت نام گل تو، : "بانندي دست در گريران با سانسور و آدم ربائيدر ا

عماد (مستم اما نه چنان مست که نامش ببرم /  خبرم يگفتم از آن ب
  )يخراسان

 من و ينمائي، دفتر س"لميکارگاه ف" که از يا آنروز فراموش نشدني
 به نصراهللا يمدم تا سر در آيرازي شيرزايابان ميگرم در خيهمکاران د

.  مقابل قرار داشتيان در دفترش بزنم که درست در کوچه يکسرائ
از فاصله متوجه . افتمي ير عاديدم وضع را غي به سر کوچه رسيوقت

 هم که از مقابل يکسان. ع چند نفر به داخل عمارت شدميرفت و آمد سر
 کج کردم من راهم را. ستادندي اي مي شدند به کنجکاويساختمان رد م

 بعد نصراهللا تلفن زد و گفت چند مامور يلحظات. و به دفترم برگشتم
ان را که در همان ساختمان ي بهروز مسلميتمام شاگردان کالس نقاش

  . ن بردندي شد همراه با خود او با اتوبوس به اويبرگزار م
م همسر يشان مريکي.  شناختميان کالس بهروز را ميمن اغلب دانشجو

ن بود که بالفاصله به آن خانه در آب سردار زنگ يا.  بوديمحمد مختار
نکه محمد از ماجرا مطلع يش از ايدم پي ترسيم.  خانه نبوديکس. زدم

افتن چند کتاب و روزنامه ي(ابند ي بيزيند و چيايشود ماموران به خانه ب
 به خانه يمحمد را تا وقت!).  بودي اعدام کردن هم کافي براير رسميغ

د ير پل سيد راه افتاد آمد خانه ما، زيتا مطلب را شن. افتميبازنگشت ن
 چهار ي را در هال کوچک ما رويساعات کشدار نگران کننده ا. خندان

 که ي بزرگير نقاشيز تلفن قرار داشت گذراند؛ زي که کنار ميه ايپا
زان يوار خانه ما آويده بود و به دي، همسرش، کشيبهروز از چهره فاط

  .بود
ش به يهايم که با همکالسيبا زنگ مر. دي به درازا نکشيليلبته خانتظار ا

د و از ي کشي به راحتيکارگاه بهروز برگردانده شده بود، محمد نفس
 يکيد ي محمد را شنيري خبر دستگيم اما وقتيانتظار مر. ش ما رفتيپ

 همان يم روز اول را در خانه ما رويمر. دي به درازا کشيدو سال
 ي کسي بهروز قرار داشت به انتظار نشست ولي نقاشريه که زيچهارپا

د تا محمد دو باره به آن خانه در آب سردار يچقدر طول کش.  نزديزنگ
 بعد من بار سفر را بستم و به يبازگردد را به خاطر ندارم چرا که مدت

د خود خواسته تن يم خاکسار از کوه و کمر گذشتم و به تبعيهمراه نس
 يدم اما وقتيگر آن خانه در آب سردار را نديوز دگرچه تا امر. در دادم

دم يد از خانه خارج شده بود شني خريخبر ربوده شدن محمد را که برا
  . ش در ذهنم زنده شديدوباره آب سردار و کوچه پسکوچه ها

 نژاد را که از يناصر رحمان. دميس بودم که خبر را شنياتفاقا در پار
َ آمده بود از هلند به ش تک نفرهي نماي اجرايکا برايامر  اش به اروپا
 يراني ايک مرکز فرهنگي ينيرزميش در سالن زينما. س برده بودميپار

ده بودم در سالن انتظار يش را ديمن که نما. تازه شروع شده بود
م که خبر ي کردي تر ميم با برگزارکنندگان برنامه لبيتازه داشت. ماندم

  ...ميديو فرانسه شنيد رايربوده شدن محمد را از اخبار فارس
نده دوباره در ين سالگرد قتل او و پويحاال قرار است به مناسبت ششم

ران ياوش، پسر بزرگ محمد، انگار ايس. ميس دور هم جمع شويپار
 با هم يش بود که تلفني دو سال پيکين يهم. دياي تواند بياست و نم
تشر ن و مني در مورد پدرش تدويال داشت مجموعه ايخ. ميحرف زد

دم که سهراب، پسر ياما شن. ماستيهمسن و سال پسر خود من، ن. کند
د از سن يسنش نبا.  از او در ذهن ندارميريتصو. دي آيکوچکترش، م

 از يکاش درمراسم، بعد از خواندن اشعار. شتر باشدي من بيدربدر
د؛ يمان بگوي هم از خاطراتش از آن خانه در آب سردار برايپدرش کم

 يائيد از آنجا خارج شد و پا به دني خريه محمد برا کياز آن روز
ل مدافع خانواده ي کشند و وکي ميگذاشت که در آن پدر آدم را به راحت

  . اندازندي به زندان ميرا به همان راحت

  )برگرفته از سايت گويا(
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  دوران بعد از عرفات
 

  حماد شيبانی
  

  

دوران بعد از عرفات در واقع از همـان دو سـه       
سال قبل از مرگش شروع شد، يعني وقتـي كـه          
عرفات از كمپ ديويـد برگـشت و داغ امـضاي           

آميــزي را كــه بنيانهــاي اصــلي  قــرارداد خفــت
موجوديت مردم فلسطين و جنبش برحـق آنهـا         

 .منانش گذاشتبرد، به دل دش را زير سؤال مي
از همــان زمــان امپرياليــستها و صهيونيــستها 
آرام آرام بانگ نفي صالحيت عرفات به عنوان        
شريك و طرف جـدي مـذاكره را سـر دادنـد و             
دست آخر، وقيحانـه، از ضـعفهاي مربـوط بـه           
فقــدان دموكراســي در جنــبش فلــسطين بهــره  
گرفته و كساني را به عنـوان بـديل و جانـشين            

 دسـتگاه رهبـري جنــبش   مـورد نظـر خـود بــه   
 .فلسطين ديكته كردند

در واقع دولتهاي آمريكـا و اسـرائيل در كمـپ           
ديويد و طابا، ونيز بعدها در زنداني موسوم به         

خواستند نقـشة قتـل سياسـي         مجتمع اداري،مي 
عرفات را به اجرا درآورنـد و او را وادار كننـد            
اختيــارات قــانوني را بــه دســت خــود در كــف 

 قادر باشند در حيات خودش      كساني بگذارد كه  
حق تاريخي انساني مردم   » ذبح مقدس «رسالت  

 .فلسطين را بجاي آورند
 

ابوعمار به قيمت مايه گذاشتن از جان و آزادي         
عهد و همزمان با انتفاضـه، سـه سـال      خود، هم 

تمام مقاومـت كـرد تـا بـاالخره در پـي كوتـاه              
ــد     ــاي درآم ــرگ از پ ــر م ــرد در براب ــدتي نب م

.). ند يا نه، خود قصة ديگريست     مسمومش كرد (
به هر حال، امروز، پيرمرد، كه از جواني به اين          

 . لقب ملقب بود، ديگر نيست
او در آخرين سالهاي عمـرش بـيش از گذشـته        
انحصار مطلق و بي چون و چرايي بر دسـتگاه          
بــسيار عــريض و طويــل امنيتــي ، اجرايــي     

ــسطين و حكومـــت   ــبخش فلـ ــازمان آزاديـ سـ
موقعيتش بـه عنـوان     . كرد  ميخودمختار اعمال   

رهبر بالمنازع الفتح، رئيس سازمان آزاديبخش      
اي انجـام     فلسطين، يعنـي تنهـا انتخابـات تـوده        

شده در اين سرزمين، بـه اضـافة شخـصيت و           
جايگاه كاريزماتيك او، و بـاالخره سـلطة فـوق          

، »سـاف «العاده متمركز او بر همة مسايل مالي        
او فكـر ميكـرد،     . كـرد   در اين راه به او كمك مي      

ــن ســتونها و    ــر اي ــضة خــود را ب ــست قب كافي
محورهاي اصلي قـدري شـل كنـد تـا فـوراً در             

 .شمار مردگان قرار داده شود
 

اكنون باالخره اين مرگ بـود كـه توانـست  بـه             
ــسطين و     قــول عزمــي بــشاره ـ زاديــبخش فل
حكومت خودمختار اعمـال ميمبـارز فلـسطيني        

 اسرائيل ـ  عضو كنيِست يا به اصطالح پارلمان
قبضة عرفات را بر قدرت متمركز سست كند و         

كالبـد كـساني كـه در       . اين غول را رهـا سـازد      
داخل الفتح ظاهراً در تعـارض و يـا رقابـت بـا             
عرفات قرار داشتند اكنون از شانس بدشان بـا         

بـا ايـن    . هـا روبروينـد     ميراث او در همة زمينـه     
 كنند؟ ميراث چه مي

رخالف تـصور   عزمي بشاره معتقد است كـه بـ       
ــات را    ــرگ عرفـ ــه مـ ــرائيل كـ ــا و اسـ آمريكـ

كردند، پاسخ به اين معما آسان        روزشماري مي 
در حكومــــت فلــــسطين گــــرايش « .نيــــست

سازشــكاري وجــود دارد كــه نيــروي خــود را 
اين گرايش بـراي    . مديون رابطه با عرفات است    

چه و به چه دليـل بـا عرفـات بـر سـر مـسايل                
بازگـشت،  بر سر حـق     » كليدي اختالف داشت؟  

ــن    ــارم ژوئـ ــاي چهـ ــدن ١٩٦٧مرزهـ ، برچيـ
گـوئيم    ها يا آنطور كه ما ايرانيان مـي         مستعمره

 . نشين آباديهاي يهودي

در اين ميان مهم اينست كـه در افكـار عمـومي            
مردم فلسطين عميقاً اين تصور وجود دارد كـه        
عرفات بيش از همه و باالتر از هر چيز به ايـن            

مرگ او در   . بودمحورهاي كليدي وفادار مانده     
ــي محاصــرة ســه ســاله  ــاني  پ اش، از او قهرم

ساخته كه هر جانشيني، الاقل، در كوتاه مـدت،         
حتي اگر درست باشـد     . بايد رهرو راه او باشد    

خواهنـد بـر      كه گروه ابومازن و احمد قريح مي      
سر آنچه عرفات ايستادگي كرد، مماشات كننـد        
ــشان     ــسير براي ــن م ــات اي ــدون عرف ــروز ب ام

آنها به عرفات نياز داشـتند تـا        .  است دشوارتر
ــي و فلــسطيني       ــود لبــاس مل ــه ســازش خ ب

امروز كه عرفات نيست، اين گـرايش       . بپوشانند
دو راه بيشتر ندارد، يا بايد براي انجـام نقـشة           
خود به زور متوسـل شـود؛ كـه تـوازن قـواي             

دهـد، و يـا راه        داخلي به او ايـن امكـان را نمـي         
بــه رســميت ديگــر يعنــي اتكــاء بــه وحــدت و  

شناختن حقوق مشاركتي ديگران؛ چه در داخل       
 . الفتح و چه در سطح كل جنبش فلسطين

گرايش ذكر شده اكنون قادر نيست محوري را        
در » عقبه«تشكيل دهد كه حتي بعد از كنفرانس        

براي كوتاه مدت هم كه     . مقابل عرفات برپا شد   
شده تسلط بر قدرت بـا اتكـاء بـه يـك بانـد يـا               

ــن   ــور ممك ــستمح ــشات  . ني ــا و گراي گروهه
مختلف داخل الفتح اكنون براي حفظ موجوديت       

خـواه    كلي خود بـه عنـوان يـك حـزب تماميـت           
هر كـسي يـا هـر    . ناچار به سازش با يكديگرند  

گرايشي كه بخواهد در رهبري قرار گيرد و بـر    
حاكميت چيره شود، بزرگترين اشتباهش وارد      

اي شدن در نزاع مسلحانه و درگيري با نيروهـ        
مختلــف مقاومــت، اعــم از گردانهــاي االقــصي، 

 . هاي خلقي است جهاد، حماس و يا جبهه
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شايد تنهـا گنـاه نابخـشودني در چـشم مـردم            
فلسطين، بويژه در اين شرايط دشوار توطئه و        

و اين،  . اشغالگري، درگيري نظامي داخلي باشد    
درست آن چيزيست كه شارون و خشنترين و        

نيـــست و تـــرين جناحهـــاي صهيو  وحـــشي
نژادپرستان اسرائيلي منتظرش هستند و بـراي       

اي فروگــذار  دامــن زدن بــه آن از هــيچ توطئــه
آميــز  اصــوالً اســرائيل طــرح توطئــه. كننــد نمــي
ــب ــه   عق ــشيني يكجانب ــايي  (ن ــع جابج و در واق

را بـه منظـور آزمـايش ايـن پتانـسيل      ) نيروهـا 
اين همان طرحي است كه بوش      . منفي اجرا كرد  

ــوا  ــت عن ــر تح ــه  و بل ــي الزم ب ــخ امنيت ن پاس
پيشنهادات شارون، پيش پـاي گـرايش مـذكور         

گــذارد و همــان چيزيــست كــه شــارون بــا  مــي
ــوان از هــم پاشــاندن   روشــني تمــام تحــت عن
ســاختار تــشكيالتي و از بــين بــردن زيربنــاي 

 . كند از آن ياد مي» تروريسم« وجودي
گروه ابومـازن و قـريح و فتـوح بـراي از سـر              

م تـالش خـود را در جهـت         گذراندن مـوج، تمـا    
 .گيرند درگير نشدن با مقاومت به كار مي

 در برابر اين جريـان پـنج گـروه اصـلي قـرار             
 .دارد

اول از همه، عرفات در برابر گروههاي الجهـاد         
ــده   ــرگ برن ــاس، ب ــاي   و حم ــون گردانه اي چ

اين االقصي جزيـي از الفـتح       . االقصي را داشت  
اســت و همــين گردانهــاي االقــصي، بخــشي از 

، دبيـر اول زنـداني      »مـروان برغـوتي   «اتهامات  
جوانـان  . دهـد   الفتح در اسرائيل، را تشكيل مـي      

طرفـدار االقـصي مـدعي هـستند كـه در مـورد       
هاي   برخي از دست اندركاران حكومت، پرونده     

فــساد مــالي و تبهكــاري اقتــصادي زيــادي در 
 . اختيار دارند

بعد از اينها، جهاد و حماس هستند كه هـر يـك            
هاي طوالني از درون جنبش انتفاضـه         با سابقه 

اند و هر دو، قدرت سـاية خـود را            سر برآورده 
اينهـا  . اند و پيـروان خـود را دارنـد    تشكيل داده 

گروههايي هستند كه با نكيه بر توهمات مذهبي        
 .كنند مردم مسلمان حركت مي

اي چپ و ترقيخواه فلسطيني عمـدتاً در        جريانه
دو سازمان جبهة خلق براي آزادي فلـسطين و         

بـر دخالـت    . جبهة دموكراتيك متـشكل هـستند     
و معتقدند كه رهبري بـر      . توده اي تاكيد ميكنند   

خاسته از اسلو وتـك محـور الفـتح بايـد جـاي             
ــه    ــري متحــد و متكــي ب ــك رهب ــه ي خــود را ب

 . انتفاضه بدهد
ان وسيع مشاركت دموكراتيـك      و باالخره جري  

و مردمــي، شــامل گروههــايي از روشــنفكران  

متشكل در جنبشهاي مدني در داخـل و خـارج           
فلسطين، به شمول مناطق منضم بـه اسـرائيل،         

 با گرايش جوان الفـتح      ٤٨موسوم به فلسطين      
هم صدا و خواستار تغييرات جدي در ساختار        

 .قدرت هستند
كنــد ايــن  گــراي الفــتح تــالش مــي گــروه قــدرت

گرايشات متعدد را به اعالم و اجراي يك دوره         
اين گروه راههاي   . بس يكجانبه راضي كند     آتش

ــاي    ــردن گردانه ــانع ك ــراي ق ــشار ب مختلــف ف
دانــد و بــه ديگــران هــم وعــدة  االقــصي را مــي

الفتح در چنان شرايطي قـرار      . دهد  مشاركت مي 
هاي طاليـي دربـارة       گرفته است كه دادن وعده    

راسي و بسط فرهنـگ مـشاركتي،       رعايت دموك 
بيش از آن كه موجب خـسارت بـرايش باشـد،           

ولـي حتـي    . كنـد   اش را تأمين مي     منافع تبليغاتي 
ــت     ــت مقاوم ــردن موق ــه آرام ك ــق ب ــر موف اگ
مــسلحانه شــود، مــشكل بــزرگ همانــا وجــود 

شارون به  . شارون در طرف ديگر معادله است     
دهد وسرسختانه لجاجت     بس رضايت نمي    آتش

 او از مشروط كردن حضور و دخالـت        .مي كند 
رهبري جديد در مذاكرات مربـوط بـه اقـدامات          

ــب ــه    عق ــه ب ــارزه علي ــه مب ــه ، ب ــشيني يكجانب ن
ــسم«اصــطالح  ــد دم مــي» تروري ــابراين، . زن بن

همچنان سياست اشغالگري عنـان گـسيخته، از        
 . جمله برنامة ساختن ديوار ادامه خواهد يافت

 
هــاي مقاومــت و البتــه كــه، ايــن اقــدامات نمود

حتـي  . مسلحانه را تحريك و تشديد خواهد كرد      
بـس برقـرار شـود، تـازه          اگر آرامش يـا آتـش     

اسرائيل خود را در وضعيت كمپ ديويـد و در          
همان چيـزي   . برابر همان سئوالها خواهد يافت    

كه جناج موسوم به چپ حكومـت اسـرائيل در          
برابرش به زانـو درآمـد و در جريـان اجـالس            

 كرد بـا همدسـتي و مـساعدت         اخير ژنو تالش  
شـــركاي فلـــسطيني خـــود، از جملـــه ياســـر     

ــت  را      ــه آن فرص ــور ب ــان عب ــه امك ــد رب عب
ــد ــرايش   . بازســازي كن ــه گ ــاوت ك ــن تف ــا اي ب

فلسطيني طرفدار مذاكرات طابا و ژنو، امـروزه        
با آنچه شـارون انجـام داده اسـت رغبتـي بـه             
طرح مجدد افكاري كه از بنياد توسـط شـارون          

 .دهد شود از خود نشان نمي  ميرد

       

گرايشي كه مقاومت در برابر اشغالگران و همة        
 طبيعــي مــردم خــود  اشــكال مقاومــت را حــق

كنـد كـه      داند، بر اين نكتـه نيـز پافـشار مـي            مي
ــد،    ــد كن ــود را متح ــد صــفوف خ ــت باي  مقاوم

استراتژي واحـدي بـراي خـود رسـم كنـد، بـه             
آنارشيسم موجود پايان دهد و شرايط مساعد       

ــين  ــي و ب ــزرگ    مل ــوج ب ــويژه آن م ــي، ب الملل
همدردي و همبستگي جهـاني را كـه طـي دورة           
بستري شدن عرفـات تـا مـرگ او، دوبـاره بـه             

 .وجود آمد، به كار گيرد 

ــي     ــات حت ــه عرف ــرايطي اســت ك ــين ش در چن
اش بــه يــك ســمبول و بــه قــول عزمــي   مــرده

 .بشاره، به يك شمشير دولبه تبديل شده است
ــه     ــيدن ب ــراي رس ــازش از او ب ــداران س طرف

ــرح ــة«ط ــود   » واقعگرايان ــدار خ ــي اقت ــت ب دول
كنند و خواهنـد گفـت كـه او اولـين             استفاده مي 

دولت در هر گوشه از خاك      " طرح   كسي بود كه  
را پــــذيرفت هرچنــــد موضــــوع " فلــــسطين

و گروه  . المقدس همچنان الينحل مانده بود      بيت
ديگر خواهند گفت عرفات بعـد از كمـپ ديويـد           

تـرين حقـوق      راه مقاومت گزيـد و بـر اساسـي        
 .مردم پافشاري كرد

عرفات با دستي بـر تفنـگ و دسـتي ديگـر بـر              
ــت    ــون مـــرده اسـ ــاخة زيتـ رثـــان و وا. شـ

ــه    ــافي تكي ــدازة ك ــه ان ــدگانش ب ــاه و  بازمان گ
استنادها از او براي نشان دادن وفاداري خـود         

 .بر راه و طريقت او در اختيار دارند
 

جامعة مدني و چپ فلسطين اما بر دو نكتة مهم     
نخـست آن كـه دوران عرفـات و         . كنـد   تكيه مي 

دوران تمام قدرت در دست حزب واحد به سر         
به درستي بر ايـن نكتـه دسـت         آنها  . آمده است 

گذارند كه قدرت متمركز و بـي مـرز فـساد             مي
آنها . گسترده و بي حدودي را باعث شده است       

خواستار همزماني انتخابات رياست حكومت و      
مجلــس ملــي فلــسطين و بــه تبــع آن، انتخــاب  

آنهـا  . رهبري جديد سازمان آزاديبخش هستند    
ابـل  خواستار انتخاباتي آزاد و دموكراتيـك و ق       

نظارت در فلسطين، به شمول قـدس شـرقي، و          
نيز ميان همة فلسطينيان از جمله همة تبعيديان        

 . و آوارگان هستند
 

نيروهاي مخـالف طـرح آمريكـايي ـ اسـرائيلي      
 اساسـي مـردم فلـسطين چـاره اي          نفي حقـوق  

. ندارند جز آنكـه صـفوف خـود را متحـد كننـد            
ــان و   نيروهــاي حــامي خــود را در ســطح جه
بويژه ميان آنان كه به جهاني ديگر باور دارنـد      

تنها در  . حتي در صفوف اسراييليان بسيج كنند     
اين صورت است كه آرمانهاي مـردم فلـسطين         

 .به روند تحقق نزديك خواهد شد
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عليه جنگ و قروض 
 كشورهاي جنوب 

 
 ۲۶پنجمين فوروم اجتماعى جهـان       

ــوآلگر زادگــاه ۲۰۰۵ژانويــه   در پورت
 فوروم ها در برگزار مى گردد

 
Wolfgang Pomrehn /  

 ۳۰,۱۱,۲۰۰۴/ دنياي جوان

 برگردان ناهيد جعفرپور
 

با قوت تمام  تـدارك پنجمـين فـوروم اجتمـاعي            
 .در جريان استجهان درپورتوآلگر جنوب برزيل  

 ژانويه سال آينده دراين  شـهر بنـدري بـراي            26
 روز مجددا ده هـا هـزار نفـر از منتقـدين             6مدت  

جهاني سازي نوليبرالي ، اتحاديه هـاي كـارگري،         
ــگ و     ــالفين جن ــان ، مخ ــوق زن ــداران حق طرف

 قـاره جهـان بـراي       5طرفداران محيط زيـست از      
اني دستيابي به جهاني ديگر و ارائه بديل هاي جه        

سازي نئوليبرالي  و بحث گفتگـو و تبـادل نظـر و          
تا تـاريخ   . تصميم گيري گرد هم جمع خواهند شد      

 كـشور   104  هيئـت از      2988 نوامبر در حدود     16
 .جهان ثبت نام نموده اند

روز پنجشنبه گذشته تاريخ معرفي براي سمينار ها        
 1900تا كنون در حـدود  . و پلنار ها به پايان رسيد  

لنـار و جلـسات بحـث و سـخنراني بـه            سمينار و پ  
در هفتـه   . پنجمين فوروم جهان معرفي شـده انـد       

ماقبل اين هفته سـازماندهان متـشكل در كميتـه          
بين المللي فوروم همديگر را مالقات نمـوده و در          
باره پيشنهادات و چشم انداز ها و مشكالت بحث         

 . و گفتگو و تصميم گيري نمودند
ي چهـارمين فـوروم     بعد از تجربه مثبت سـازمانده     

جهان در بمبئي، اينبار تمامي مـسئوليت  جلـسات          
سخنراني به عهده سازمان هـاي شـركت كننـده           

كميته برزيلـي سـازمانده فـوروم       . قرار گرفته است  
جهاني براي محل برگزاري سمينار ها و جلـسات         

در ايــن كميتــه . ســخنراني مــسئول خواهــد بــود 
 CUT تدارك سازمانهائي چون اتحاديه كارگري    

، جنبش بي زمينان برزيـل، سـازمان دانـشجويان          
برزيل، شبكه بين المللي آتاك ، كاريتاس برزيل و         
سازمانهاي زيست محيطـي، اجتمـاعي و سياسـي         

برزيـل عــضو مــي باشــند و ســازماندهي پنجمــين  
 .       فوروم اجتماعي جهان را تدارك مي بينند

تا كنون چهـار فـوروم اجتمـاعي در جهـان انجـام             
يرفته اسـت كـه اولـي آن در پورتـوآلگرو و هـم          پذ

اكنون پنجمين نشست جهـاني هـم بـاز در همـان          
در واقـع از سـال      . زادگاه فوروم ها بر گزار ميـشود      

 كه فوروم ها در برزيل متولد شدند هر سـاله        2001
بعنوان بديلي در مقابـل فـوروم اقتـصادي جهـان،           

ايـده  . فوروم اجتمـاعي جهـان برگـزار مـي گـردد          
 درست بعد   2000اري فوروم اجتماعي در سال      برگز

از يكسال تظـاهرات هـاي بـزرگ و كنگـره هـاي        
وسيع بين المللي بر عليه كنفـرانس هـاي رهبـران           
سياســي و اقتــصادي جهــان و مــسئوالن جهــاني 
سازي نئوليبرالي چون بانك جهاني، صـندوق بـين         
المللي پول و سازمان تجارت جهاني ، طرح ريـزي          

 طراحان اوليه فوروم پديد آوردن      هدف مهم . گرديد
سازماني قدرتمنـد جهـاني بـر عليـه عملكردهـاي           
جهاني سـازي نئـوليبرالي و مبـارزه در راه عـدالت            
اجتماعي جهاني و صلح و جهاني زيست محيطي و         

ازسازماندهان اوليه فـوروم هـا نهـاد هـاي          . بود.... 
اجتماعي چـون شـعبه آتـاك در فرانـسه و شـبكه             

 با خواست مبـارزه بـر عليـه         "اروپامارش  "اروپائي  
هــم . دفــاع نمـوده و بــه آن پيوسـتند  ...بيكـاري و  

اكنون در هر پنج قاره جهـان بيـشماري از فـوروم            
هــاي اجتمــاعي محلــي، منطقــه اي، ملــي و بــين 
المللي شكل گرفته اند كه بعنـوان موتـوري بـراي           
حركت جنبش عظيم اجتماعي جهان در تالشـند و         

اي دفاع از صلح جهـاني در   چون سدي پر قدرت بر    
. مقابل دولت اشغالگر آمريكا سينه سپر نمـوده انـد         

آلمان در يولي سال آينده اولـين فـوروم سراسـري           
 . خويش را برگزار مي نمايد

در پورتوالگرو طبق طرح  تا كنـوني برنامـه هـا در             
در ميان  .  ستون مهم تقسيم شده اند     11مجموع به   

از ثـروت هـاي همگــاني و   ايـن سـتون هـا دفـاع     
اجتماعي و همچنين مبارزه بر عليه جنگ ، تجارت         
آزاد و قروض خارجي كـشورهاي جنـوب جهـان از     

دفاع از حقوق بـشر ،      . اهميت خاص برخوردار است   
جهاني قانوني ، ايجاد نظم دمكراتيك بين المللي و         
اجتماعي نمودن دانش هاي تكنولوژي از ديگر تـم         

از سوي كـشور آلمـان      . شندهاي مهم فوروم مي با    
ســازمان آتــاك آلمــان جــزء ســازماندهان فــوروم  

 .پورتوآلگره مي باشد
اطالعات بيـشتر در بـاره برنامـه پنجمـين فـوروم            
اجتماعي جهان را مي توان در صفحه اينترنتي زير         

 :مشاهده نمود
www.forumsocialmundial.org.br. 

  انصراف مروان برغوتي
دت يك گام به پيش در راه وح

 مبارزاتي صفوف جنبش فلسطين
  حماد شيباني

  
 نوامبر در يك كنفرانس مطبوعاتي در ۲۶روز جمعه 

اللـه، قدوره فارس از طرف دبيرخانة حكومت فلسطين  رام
اعالم داشت كه مروان برغوتي دبير سازمان الفتح در پي 
رايزنيهايي كه ميان او و نمايندة رهبري الفتح در زندان 

تصميم خود مبني بر معرفي خويش به صورت گرفت، از 
عنوان كانديداي مستقل براي مقام رياست حكومت 
فلسطين منصرف شده و طي ارسال پيامي ـ از زندان ـ 
مردم فلسطين و از جمله هواداران الفتح را به حلقه زدن 
پيرامون كانديداي موردنظر رهبري يعني محمود عباس 

ن عضو هيئت همسر برغوتي كه همچني. فراخوانده است
  .وكالي مدافع او نيز هست اين موضوع را تاييد كرد

برغوتي در پيام خويش بر ضرورت حفظ وحدت در 
صفوف مردم فلسطين بويژه در غياب عرفات تأكيد كرده 
و نيز ضرورت انجام اصالحات اقتصادي ـ سياسي و 
تشكيالتي در صفوف الفتح را با تأكيدات روشن، به 

او مبارزه با .  يادآور شده استدستگاه رهبري فلسطين
فساد مالي، سياسي و تشكيالتي را كه به  اركان 
دستگاههاي حكومتي و سازمان آزاديبخش فلسطين رخنه 

اي، در  كرده است، به عنوان يك خواست عمومي و پايه
خدمت فشرده كردن وحدت مبارزاتي مردم فلسطين ياد 

  . آورشد و بر آن تأكيد كرد
ازن و ساير رهبران الفتح را به وي همچنين، ابوم
اي و محورهاي اصلي مبارزات  پاسداري از مباني پايه

شدگان و  مردم فلسطين يعني حق بازگشت براي همة رانده
حق تشكيل دولت مستقل فلسطين به مركزيت شهر 

  . المقدس فراخوانده است بيت
پيش از اين كه مروان برغوتي انصراف خود از 

رسماً اعالم كند، خطر بزرگ انشقاق كانديداتوري خود را 
. كرد صفوف الفتح و به تبع آن جنبش فلسطين را تهديد مي

طبق نظرسنجيهاي گذشته، محبوبيت برغوتي به عنوان 
اي مردمي و طرفدار مبارزة همه جانبه و اجتماعي و  چهره
طلبانه، در ميان خلق فلسطين حتي شانه به شانة  حق

  .زد عرفات مي
 كه در هراس از موقعيت كنوني شايان ذكر است

برغوتي، دولت اسرائيل گفته است اگر او از رئيس جمهور 
اسرائيل درخواست بخشش كند ممكن است از زندان آزاد 

  .شود كه او اين در خواست بيشرمانه را رد كرد
اي استوار با دفاع از حق  مروان برغوتي با اراده

ة مردم بيچون و چراي انتفاضه و اشكال مختلف مبارز
فلسطين، نه تنها هيچيك از اقدامات تجاوزگرانة اسرائيل را 
به رسميت نشناخته، بلكه بيدادگاههايي را كه جهت محكوم 
كردن او به عنوان رهبر انتفاضه و مسئول تشكيل 
گروههاي مسلح عليه اسرائيل برپا شده بود غيرقانوني 

 .خواند و خود را اسير جنگي قلمداد ميكند
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  )عتيد شريفرش(اد فرهاديبه 

        آواز تيشه امشب از بيستون نيامد                                                                                                                                           
      

ر

  شايد به خواب شيرين فرهاد رفته باشد                                                                                                                                                 
  

هاد اين شماره اتحاد کار در حالي آماده چاپ مي شود که جاي و همواره اما ياد او و مهرباني هاو تالشهايش با ما است . ميان ما خالي است در ف
  .خواهد بود

او که يکي از . سازمان بود» سايت«فرهاد به همراه همه فعاليتهاي سازماني و غير سازماني گوناگون خود، يکي از اعضاء پرکار تحريريه و 
ارشهاي دادگاه زماني گز: از تالش و کوشش بود» کانوني«بود، در کارهاي نشريه و سايت سازمان هم، به تنهايي » تالش«بنيانگذاران کانون 

را براي نشريه تهيه و تنظيم مي کرد، گاهي مطالب مربوط به فعاليتها و حرکتهاي اعتراضي خارج از کشور را مي نوشت، دوره اي »  ميکونوس«
وين مي نمود، و يا تهيه و تد» قتل هاي زنجيره اي«کارهاي کميسيون کارگري را هدايت مي کرد، يا ويژه نامه اي در ارتباط با جنبش دانشجويي و يا 

مصاحبه اي را دراين زمينه ها تدارک مي کرد، موقعي مقاالتي در تحليل اوضاع سياسي و اجتماعي مي نوشت و يا در بحثهاي تدارک کنگره ها 
   ...کرد و  ترجمه مي»سايت«  مقاالت و گزارشهايي پيرامون رويدادها و تحوالت جهاني ، جهت درج در نشريه و يا ،راين ميان نمود،  و دمشارکت مي

  
از حرکت بازايستاد و فرهاد به خواب ابدي )   نوامبر۷(  آبان  ۱۷نيمه شب يکشنبه  ره برا ي آزادي و عدالت مي تپيد، داما قلب مهربان او که هموار

  !خوابي ز پس آنهمه بيداريها. فرورفت
  .اد، در اين شماره، يادش را گرامي ميداريمو گزيده اي از مطالب درباره فرهاز فرهاد با درج چند نوشته و خاطره 

  
 اطالعيه کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  !درگذشت) همايون فرهادي(رفيق فرشيد شريعت 
  
 ۴۹شب گذشته در سن ) همايون فرهادي( مهربان مان فرشيد شريعت  با اندوه فراوان به اطالع عموم مي رسانيم که رفيق ارزشمند و همرزم 

  .سالگي بر اثر سکته قلبي درگذشت و از ميان ما رفت
تصور چنين لحظه اي نيز، حتي در مخيله . زرگي بودبراي همه ما که به حضور دائمي و پرثمر او همواره خو گرفته ايم، شوک ب» فرهاد«فقدان رفيق 

  . براي تک تک ما، فقدان ناگهاني او غير قابل باور است. مان نمي گنجيد، پذيرش اين رفتن نه آسان است و نه ممکن
او يکي از مهم . اسالمي بودرفيق فرشيد از کادر هاي با سابقه جنبش فدائيان خلق، از زندانيان دوران رژيم پهلوي و از تبعيديان دروان حکومت 

در تمامي فعاليت هاي جاري . ترين کادر هاي مرکزي و حلقه رهبري سازمان ما و يکي از محبوب ترين چهره ها در ميان اعضاي سازمان بود
 گذشته عالوه بر طي دوسال. در همه حوزه ها، همواره حضوري محسوس و قابل رويت داشت.. نشريه، سايت و  سازمان از تشکيالت تا تحريريه 

  .عضويت در هيات اجرائي سازمان، مسئوليت هماهنگي کميسيون کارگري را نيز برعهده داشت 
 عليه حکومت ي جدياو هر کجا که جنبش چپ حضور داشت، هر کجا که مبارزه ا. فعاليت هاي رفيق فرهاد فقط به حوزه سازماني محدود نمي شد

با درگذشت رفيق فرهاد سازمان ما يکي از ارزنده ترين و . رکي براي دفاع از جنبش کارگري همراه بود در ميان بود، و در هر تالش مشتياسالم
  . برجسته ترين کادر هاي خود و جنبش چپ ايران يکي از شورانگيخته ترين و پيگيرترين مبارزان خود را از دست داده است

وار و عزيزمان را به خانواده او، به همسر و فرزندان گرامي اش و به تمامي ياران و ما اندوه بزرگ از دست دادن رفيق فرهاد، همراه و همدل بزرگ
  .و اندوه سترگ آنان شريک مي دانيم همراهان او تسليت مي گوئيم و خود را در غم 

 و همراهان او در عبور از قلب رفيق فرهاد از تپش بازمانده است، اما حضور و گرماي وجود پر ثمر او همواره راهنماي عمل و الهامبخش ياران
  .فراراه خواهد بود دشواري هاي 

  يادش گرامي باد 
  ۱۳۸۳ آبان ١۸ / کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
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   نامه كوتاهيزندگ
  فرشيد شريعت

  
دوران .  در ساري به دنيا آمد۱۳۳۴ آبان ۱۵فرشيد شريعت در 

دبيرستان خود را در دبيرستان خوارزمي تهران  در رشته رياضي 
از همان سال هاي دبيرستان به سازمان چريک هاي فدايي خلق . گذراند

 به ۱۳۵۲ايران سمپاتي داشته و با تعدادي از دوستان خود در سال 
کار هسته بيشتر تبليغي، . طور مستقل هسته هواداري تشکيل دادند

ترويجي و شامل تکثيرجزوات و اعالميه هاي هواداران سازمان و  به 
طور کلي هواداران مبارزه مسلحانه، تکثير جزوات مربوط به مبارزات 

 با دستگيري يکي از رفقا هسته. توده اي و ادبيات و فرهنگ انقالبي  بود
دوران زندان خود را در زندان .  دستگير شد۱۳۵۴لو رفته و او در سال 

در اين سالها وي ضمن بهره گيري از تجارب . هاي قصر و اوين گذراند
ديگر مبارزين در زندان، موفق به دريافت ديپلم رياضي خود گرديد 

 اززندان آزاد ۱۳۵۷پس از سه سال و پايان دوران محکوميت در سال .
 موج پر خروش مردم پيوست و با شرکت فعال در مبارزات شده و به

پس از . تکميل کردآنها، سالها مبارزه و مقاومت خود در زندانها را 
. سرنگونی رژيم خودکامه سلطنتی، فعاليتهای سياسی خود را ادامه داد

 در رشته حقوق بين الملل در دانشگاه  شيراز پذيرفته ۱۳۵۸در سال 
  . شيراز رفتشد و براي تحصيل به 

رمقابل عاالنه در مقاومت دانشجويان د، ف»انقالب فرهنگي«در جريان 
وي خود در مقاله اي با . تهاجم نيروهاي جهل و جنايت شرکت جست

 ، خاطرات آن روزها را ۱۰۹نام حسين جاللي، در اتحاد کار شماره 
و با بسته شدن دانشگاه ها او نيز به تهران باز گشت .  بازگو کرده است

محصول اين پيوند دو فرزند پسر و دختر .  ازدواج کرد۱۳۶۰در سال 
  .بود

ارتباط او پس از انقالب با سازمان فداييان خلق ايران پس از تغيير و 
آذر، ۱۶اکثريت و انشعاب –تحوالت در سازمان فداييان خلق ايران 

در ابتدا بيشتر در بخش هاي تبليغاتي و انتشارات کار . مستحکم تر شد
با اعالم غير قانوني شدن سازمان از طرف جمهوري اسالمي .  ي کردم

و دستگيري هاي گسترده، بخصوص زندانيان سابق سياسي، حلقه 
باالخره پس از يکسال زندگي مخفي ، در . براي فرشيد تنگ تر گرديد

 تصميم به ترک ايران گرفت و به همراه خانواده خود به ۱۳۶۴سال 
   .کشور آلمان پناهنده شد

پس از استقرار در آلمان فعاليت هاي خود را در کميته آلمان سازمان 
ادامه داد و با تالش شبانه روزي مسئوليت هاي گوناگوني را بر عهده 

فرهاد درکنار فعاليت هاي سازماني، روابط گسترده اي نيز . مي گرفت
با محافل سياسي و فرهنگي ايرانيان داشت و از ياري و کمک به آنان 

ضمن آن که حضوري فعال در هر . يچ لحظه اي غفلت نمي کرددر ه
 .آکسيون و حرکت بر ضد جمهوري اسالمي در آلمان داشت

 يکي و ما سازمان رهبري حلقه و مرکزي هاي کادر ترين مهم از يکي او
 تمامي در. بود سازمان اعضاي ميان در ها چهره ترين محبوب از

 .. و سايت نشريه،  تحريريه ات تشکيالت از سازمان جاري هاي فعاليت
 .داشت رويت قابل و محسوس حضوري همواره ها، حوزه همه در

 .وي در چندين کنگره سازمان به عضويت کميته مرکزي برگزيده شد
 اجرائي هياتکميته مرکزي و  در عضويت بر عالوه گذشتهدر دوره 
 نيز راو سايت سازمان  کارگري کميسيون هماهنگي مسئوليت سازمان،
عضويت در هيات تحريره او  آخرين مسئوليت هاي  .داشت برعهده

  .نشريه اتحاد کار، مسئوليت کميسيون کارگري و سايت سازمان بود

 باور نمي كنم كه فرهاد رفته است
 نسيم خاكسار

  
وقتي صبح پنجشنبه از وين برگشتم در پيامگر تلفن ام صداي غمگين 

 خبر  هي عميق بريده بريدهمحمود معمارنژاد را شنيدم كه با اندو
كدام فرهاد؟ تا وقتي كامپيوترم را روشن . درگذشت فرهاد را مي داد

نكرده بودم و اخبار سايت ها را نخوانده بودم هنوز به درستي نمي 
عكس فرهاد را كه در سايت عصر نو . دانستم كدام فرهاد بوده است

يشه خندان كلن  فرهاد مهربان و هم اي واي فرهاد،. ديدم تكان خوردم
سر . شناخت دوستي كه در زندگي اش آرامش نمي. دوستي قديمي. بود

 دريا بود  .و مروركردم ديدارهائي را كه با او داشتم. گذاشتم روي ميز
 عميق بود  و. اهل كار بود. و مثل دريا مهرباني اش وسيع بود. فرهاد

ي به وقتي براي نوشتن مطلب. گذاشت در دوستي و حرمت انديشه مي
شد چه رفيقانه و دلسوز به  كتابي نياز پيدا مي كردم و او با خبر مي

   او رفته حاال. دنبالش مي رفت و پيدا مي كرد و برايم پست مي كرد
. شود پنجه درافكند با مرگ نمي. است و ياد مهربانش با من و با ماست

زاده مي شويم كه رقم . تولد و مرگ دو چهره اصلي از زندگي هستند
مهم همان كار و كرداري .  بعد برويم بزنيم در اين عرصه سرنوشتي را

زندگي ادامه همان . زندگي بعد از ما ادامه دارد. است كه از ما مي ماند
. چگونه نگاه كردن. مهم نگاه كردن است. نگاه هائي است كه داشته ايم

 نگاهي كه زمين را مهربان مي  .نگاه فرهاد به زندگي هنوز هست
اين نگاه هنوز دارد از پنجره اتاقش به بيرون و به جهان نگاه . تخواس

جائي آن را .  بودم نوشته سال ها پيش شعري در معناي مرگ. كند مي
اين شعر تصوير كسي است كه پاي پنجره ايستاده . هنوز چاپ نكرده ام

جز آن كه در . همه چيز عادي مي گذرد. كند است و بيرون را تماشا مي
. انگار دليل حضور ما همين است.  صبح مي آيد و او نيستپايان شعر

صبحي كه فرهاد آرزويش را . بخشيدن صبح به ديگران. انتظار صبح
 قطار زندگي انسان در اميد همين صبح هاي روشن است  .داشت ميايد
با ياد مهربان او اين شعر را به فريده همسر فرهاد و نيز . كه مي گذرد

 .ياوش تقديم مي كنمبه فرزندانش غزال و س
  

 
 و مرگ چيست؟

  
 اين آسمان كه هست

 .ديگر نخواهد بود
 اين آسمان كه در ساعت چهار صبح 

 رگه هاي روشني دارد، 
  ايستاده  ميان اليه هاي درهم ابرهاي

 و شاخه هاي درختي بي برگ 
 .شود در رنگ هاي ثابت شان محو مي

 ديگر نخواهد بود، اين صدايي كه دور مي شود
 و دور شدني نخواهد بود 

 .در خياباني كه هست
 مالد آسمان صابوني به تنش مي

 در قاب پنجره
 و پرهيب آن عمارت گربه سان

 با دو برجك راست گوش هايش 
 شود كمي كمرنگ مي

 بي تو
 در ساعت چهار صبح 

 هنگام كه پشت پنجره ايستاده بودي
  

 نسيم خاكسار.  اوترخت ۲۰۰۴يازدهم نوامبر 
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    زمان مبارزين گريه نمي كردند آن
  شهرزاد 
امروز هوا خيلي گرفته و غمگين است ومن گرفته تر از هواي امروز،  

غم از دست دادن رفيقي با ارزش از رفقاي ما، از بهترين و پيگيرترين 
آنها، غم از دست دادن رفيق فرهاد از نوع آن غمي است که زمان ضربه 

ن خودم داشتم زماني که شنيدم رفيق خوردن سازمان ما و دربدرشد
بهروز خودش را از طبقه دهم به پائين پرتاب کرده که زنده بدست 
پاسداران نيفتد، زماني که شنيدم رفيق همايون زير شکنجه هاي 

آنزمان احساس مي . وحشتناک رژيم جمهوري اسالمي مقاومت مي کند
اين رفقا را کردم بي کس و کار شده ام و هيچ کس و هيچ زماني جاي 

براي من نمي گيرد بيشتر از بيست سال از آن زمان مي گذرد، آنقدر 
دستگيري ها وسيع بود که حتي فرصت عزاداري براي کسي نبود و 

  . همه در فکر اين بودند که به نوعي از زير ضربه خارج شوند
آنزمان بسياري از رفقاي ما که همه در اوج جواني و سرشار از عشق 

ودند دسته دسته اعدام يا زير شکنجه کشته شدند آنزمان به زندگي ب
رسم نبود که حتي اشکي بريزيم نمي دانم شايد آنقدر اعدام مي کردند 
که فرصتي براي عزاداري نبود، شايد رسم اين بود که مبارزين گريه 
نکنند چرا که گريه براي آن کسي که هدفمند مسير زندگيش را انتخاب 

و  شايد بينش ما و نگرش ما به ارزش زندگيکرده معنائي نداشت، 
انسان از نوعي ديگر بود، شايد اين هم شيوه اي از مبارزه بود، يادم 
مي آيد رفقائي که برادر يا کس نزديک ديگري از آنها را اعدام کرده 
بودند نه تنها اشک نمي ريختند بلکه با شوخي و خنده و گفتن خاطراتي 

 مي کردند فضاي گريه و اندوه را از آن رفيق از دست رفته سعي
بوجود نياورند، يادم مي آيد که اگر در آنزمان کسي براي از دست 
رفتن پدر يا مادرش گريه مي کرد همدردي هم پيدا نمي کرد چرا که در 
زمان مبارزه جاي اين حرفها نيست راستي ما آنزمان سعي نمي کرديم 

داتمان را در خودمان تمامي عواطف، احساسات، تمايالت و حتي اعتقا
  .سانسور کرده يا آنها را دفن کنيم

 سال گذشته است آنها که از زير تيغ جمهوري ۲۰-۲۵از آنزمان 
اسالمي نجات پيدا کردند در غربت کم کم پير مي شوند، از آن 
شوروشر جواني چيزي نمانده، غم دوري از وطن، وطني که براي 

کرده است، پيروزي اي که آزاديش آواره شده اند همه را حساس تر 
زماني خيلي زود دست يافتني بنظر مي رسيد آنچنان هم آسان به نظر 
نمي رسد و کال اين رخوت سياسي همه و همه دست بدست هم داده و 

ما جمع هاي کوچک سياسي دراين ديار که . ما را شکننده تر کرده است
ي و خاک ما نيست همه کس و کار هم شده ايم و رابطه هاي دوست

رفاقت تقريبا تبديل به رابطه هاي فاميلي شده و جاي آن روابط را 
گرفته است و به همين خاطر هر بار که يکي از رفقايمان از دست مي 
رود تمام اين غم با تمام سنگيني اش بر سرما آوار مي شود، شنيدم که 
. در مرگ رفيق فرهاد رفقاي ما خصوصا رفقاي مرد زار زار گريستند

بينش ما، نسبت به ارزش انسان، ارزش زندگي و ارزش راستي 
رفقايمان تغيير اساسي نکرده است گوئي که با سن آنقدر پخته شده ايم 
که بدانيم از دست رفتن هر رفيقي از ما چه ضربه جبران ناپذيري بر 
قلب و احساس ما و چه کمبودي در راه مبارزه اي که در آن قدم 

ه رشته دوستي ها و رفقاتهايمان را قوي باشد ک. گذاشته ايم مي باشد
تر کنيم و بتوانيم همه با تکيه بر يکديگر سختي ها و مشکالت اين 

  .مبارزه را آسان تر تحمل کنيم
 پاريس/  ۲۰۰۴/۱۱/۱۰پنج شنبه 

 اودانگي، رازش را با فرهاد در ميان نهادج
  جمشيد

 
 .او در انديشه، آرمان و دنياي نو مردمان جاري است

 آمدن خورشيد شنبه، آنگاه که پاريس هنوز مردمان شهر را به در بر
در کمرکش خياباني در کشاکش حرف و . کوچه و خيابان نخوانده بود

او از دفتر کوچک و کهنه اش ، شعري را که به . حديث فراوان ميان ما
 .خط خوش نبشته بود، چنين ترنم کرد

  
 آه اگر آزادي سرودي مي خواند

  کوچک                                       
            کوچک تر                                                 

 حتي 
 ....... يک پرنده     از گلوگاه

  
زندگاني را جز اين بايسته . او به همين اميد و رويا با شور و باور زيسته بود

 .و آز انگيز نمي يافت
 .روتن شوکران او مردم گراي آرمان خواهي بود از زمره کاشفان ف

را   بر پهنه خاک  تيراژه رويايش، شادمانگي مردمان وعروج آزادي انسان 
فرشيد دل سپرده آزادي و استقالل . در گستره هستي پديدار مي کرد

 .ايران بود
جان شيفته اش، در ظلماتي ترين شب ها، دردآورترين لحظات چرخش و 

ز دلبستگي ها و عواطف گردش ايام و در اندوهگنانه ترين اوقات هيچگاه ا
 .او دل سپرده مردم بود. انساني و مردمي دور نشد

خيال و گمان و رويا و آرزويش کام گرفتن آدميان از شادي و عشق و 
 .او طالب و رهنمون بهروزي انسان ها بود. شيدايي بود

 .گرچه باور را در شک يافت. هيچگاه از باورهاي خود دل بر نکند
اندگان در پيوستن به دريا زبان به انکار هر چه تا در آن لحظات که بازم

و خاک را سترون و . ديروز به آن باور داشتند، گشودند، او چنين نکرد
 .يائسه ندانست

فرشيد دل به دريا فکنده اي بود که فروتنانه بر آستان عشق بر خاک فرو 
 .دل به دريا فکنده اي که بر فروزنده آتش هاست. مي افتد

  مي خواند وسرودش چنين
 من و تو

 يکي مي شويم
 از هر شعله اي برتر

 که هيچ گاه شکست را بر ما چيرگي نيست
 چرا که از عشق

 .  روئينه تنيم                            
  
                      "آخرين شقايق اين باغ نبود" فرهاد  
                          "خود شاخه اي پر جوانه ز جنگل خلق بود " 

                                             .فرياد درد مشترک مردمان بوداو 
  ياد و نامش متبرک باد
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  !در سوگ فرهاد
  فرزانه عظيمي

   
. همينطور که در جمعيت نگاه مي کردم با تعجب متوجه حضورش شدم

به . ولي از ديدنش خيلي شاد شدم. انتظار نداشتم که به آن جلسه بيايد
الم شد سراغش رفتم تا با او سالم و احوالپرسي محض اينکه تنفس اع

نمي دانم از کجا خبر شده . در مورد رفتنمان به او خبر نداده بودم. کنم
. گفت آمده تا ما را شب به منزلش ببرد. بود و خودش را رسانده بود

. بسيار خوشحال شدم و گفتم اگر خواست مي تواند شب دنبالمان بيايد
شب به اتفاق او و چند . تا کارمان تمام شودگفت نه منتظر مي ماند 

. به منزلش رفتيم  اش ي از جمله يکي از دوستان جوان- دوست ديگر
اولين بار بود که به خانه جديدش مي رفتيم و من اولين بار بود که با 

از بدو ورود فضاي پرمهر منزل ما . همسر و فرزندانش آشنا مي شدم
 بود و ميز با وسواسي که نشان از بوي غذا در خانه پيچيده. را گرفت

شراب قرمزي که خود درست . لطف و محبت داشت، چيده شده بود
دور . کرده بود، با دانه هاي آلبالو روي ميز بود و براي همه مان ريخت

. ميز جمع شديم و طبق معمول بازگوئي خاطرات زندان شاه شروع شد
ود که همه يا بخش خاطراتي که در عين تلخي، گويا اولين بهانه اي ب

رفاقت و دوستي به سالهاي . اعظم آن جمع را به هم وصل کرده بود
سر خيلي چيزها بحث کرديم . مبارزه عليه استبداد هم. دور برمي گشت

در عين تعريف، لبخند لطيفي بر لب داشت و . و صحبت به درازا کشيد
 گوئي که. همه چيز آن شب مزه خاصي داشت. مرتب پذيرائي مي کرد

  !اين شام آخر است
آخر شب مي خواستيم عازم رفتن شويم، چرا که هيچ وسيله اي همراه 

گفت الزم نيست برويد، اينجا همه چيز هست، حتي مسواک . نداشتيم
براي ما که بي خبر مهمان شده . و سه مسواک برايمان آورد! مهمان

ه و بدين صورت شب را با او ب.بوديم و همه از رفقاي همرزمش بوديم
  .صبح آوريم

با اينکه خيلي ديرمان شده بود، ولي . صبحانه را نيز دور هم خورديم
و همسر . برايمان نان گرم کرد و چاي آورد. دل به رفتن نمي داديم

مهربانش از مرباهائي که از دياري دور با خود آورده بود، برايمان 
در . آنها را گويا نگه داشته بود تا سر فرصتي خاص باز کند. گذاشت

  .سفره اي که براي آخرين بار در کنار فرهاد بوديم
  .از آنها خداحافظي کرديم، به اميد ديدار دوباره

***  
قرار نبود آن رفيق . با تعجب آنرا برداشتم. تلفن دستي به صدا در آمد

  . سر کار به من زنگ بزند
  چه خبر؟ ... 

  .فرهاد فوت کرد
  چي ؟

  .فرهاد، فرهاد خودمان فوت کرد
  اد خودمان که ما هفته پيش شام پيش او بوديم؟فره
  ....آره

  چطور
  ..ديشب، پس از اينکه از پاريس برگشت، سکته قلبي 

...  
چطور ممکن است آن . نمي توانيم باور کنيم. نمي توانستم باور کنم

صداي گرم و مهربان خاموش شده باشد، آن قلب بزرگ، از تپش باز 
که با او سالها کار مشترک کرده آن رفيق گرامي    ايستاده باشد؟

او که با وجود کمردرد شديدش، فرزند کوچک مرا ساعتها سرپا . بوديم
  ...مي گرداند، تا من بتوانم در جلسه شرکت کنم

امروز ما همه در سوگ او نشسته ايم، با چشمي گريان و قلبي سرشار 
و از درد از دست دادن او و چه بزرگ است اين غم براي فريده عزيز 

دختر زيبايش که در همه عکسهايش مثل خود فرهاد خنده بر لب داشت 
و پسر نازنينش که آن شب در کنار ما بود و براي تمام دوستان و 
رفقايش که دلشان برايش تنگ شده بود و به تازگي به ديدارشان رفته 

براي آنها که او را در اين روزهاي آخر ديده بودند و براي آنها که . بود
زوي ديدارش خواهند ماند، همچون نسيماي عزيز که در فلسطين در آر
  .است

 .عزيزان ما را در غم و اندوه خود شريک بدانيد
 

  فرهاد  بياد رفيقم ، معلمم
   ناهيد جعفرپور   

رفيقم ، در اين جهان وحشت زا که هر لحظه اش در آن بيم فروريختن  
ون عروسک هاى بى اراده دنيا را با است و در اين دنيائى که بسيارى چ

چشم هاى شيشه اى مى بينند، بله در چنين جهانى با رفتن تو خورشيد 
به يکباره سرد ميشود و برکت از زمين دور مى ماند و همه چيز در زمين 

بدون تو سبزه ها به صحرا خشک مى شوند و ماهيان در . نابود مى شود
به آسمانى گمشده کوچ مى کنند و بدون تو ستاره ها . درياها مى ميرند

  نه باور نمى کنم . شهر ساکت مى شود و زمين از چرخش باز مى ايستد
باور نمى کنم که تو ديگر نيستى بدون تو چگونه بر عليه اهريمن ستيز 

. تو در قلب هزاران زحمتکش جهانى. تو جاودانه ترين يارى . بايد کرد
ه کسى ديگر دست من و من ها بى تو رفيقم چ. تو آن يگانه ترين رازى

تو به من . تو به من مى گفتى ما پيروز خواهيم شد. را خواهد گرفت
هر زمان که پيش تو از . ميگفتى بايد صبر داشته باشيم و خسته نشويم 
براى آنکه نمى داند ، :" جهان بى عدالت شکوه مى کردم تو مى گفتى 
ى خواهد، تو بى نشانه براى آنکه نمى خواهد، براى آنکه نميداند و نم

چه کسى ديگر اين چنين . ديگر با که از جهان گله کنم . ترين باش
صبورانه ساعتها خط کج و معوج ترجمه هاى مرا و مرا ها را اديت مى 

هرگز باور . قلبى که بسان درياست مگر ميتواند از طپش باز ايستد. کند
تو به من نويد . نخواهم کرد زيرا که تو در قلب من و هزاران چون منى

جهانى ديگر را ميدادى و عاشقانه به گزارش هايم گوش ميدادى و راه 
با تشويق هاى تو خستگى را نمى شناختم و هر . بمن نشان ميدادى

زمان از رفيقى دل آزرده بودم به تو پناه مى بردم و تو رفيقانه مرا 
فتى اين به من ميگ. دلدارى ميدادى و راه درست را به من نشان ميدادى

بله رفيقم تو در . رسم مبارزه است و در مبارزه چون و چرا وجود ندارد
قلب درياى . قلب من و من ها و هزاران چون منى در اقصا نقاط جهانى

تو جايگاه جنبش عظيم جهانى است و ياد تو در دل هزاران زن و کودک 
 از آن ميدانم که ميدانى پيروزى. و کارگر اين کره خاکى زنده و ماناست

هزاران گل سرخ بدرقه آن . ماست چون اين جمله را تو به من ياد دادى 
رفيقم اگر قلب تو ديگر نخواست که بطپد مطمئن باش . نگاه مهربانت باد

تا فلب من و امثال من در طپش خواهد بود پرچمى را که تو برداشته 
  .بودى هرگز بر زمين نخواهيم گذاشت 

   .ه ما يادت گرامى باد و راهت را
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 ي مدنيمصطف   

من لبخند تو را هميشه با خود خواهم 
  !هميشه! هميشه. ات را" شنيدن"داشت و 

  عزيزم، فرهاد، يار صميمي 
کدام گلزار خفته اي؟ کجا مي توانم در ! چه زود از ميان ما رفتي؟ چه با شتاب

  .تو را دوباره بيابم؟ در کدام بوستان مي توانم به انتظار تو بنشينم
اگر من و تو به آسمان دلخوش داشتيم، اگر بهشت باورمان بود، ! فرهاد عزيزم

اگر دنيائي ديگر را مي توانستيم چشم . ديدار در وهم ساده مي توانست باشد
دنياي آسماني، . آسان مي گشت و صبر در انتظار مي ماندانداز کنيم، انتظار 

  .دنياي پيچيده اي نيست
تجسم زندگي بهتر براي . اما بهشت من و تو، تصويري از دنياي بهتر است

بهشت ما رسيدن به ايراني فارغ از انواع . تمامي ساکنان روي زمين است
  .زورگوئي هاست

م کشورمان از چنگ استبداد آرزوي تو، آرزوي مشترک همه ما، رهائي مرد
مذهبي و ديکتاتوري دهشتباري ست که آزادي حتي، بخاک خفتن را نيز، از ما 

  .سلب کرده است
   

  !عزيزم، فرهاد يار قديمي
" خاطره ات همواره در دل ماست. "مرا قانع نمي کند" راه ات ادامه دارد"تکرار 

  .نيز، درد فقدان تو را، در ما تسکين نمي دهد
تو بايد بمن بگوئي، بر کدام الله زار مي روئي و کجا مي توانم صداي فرهاد، 

بگو کجا مي توانم لبخند دائمي تو را دگربار . دلنشين تو را دگربار بشنوم
  .ببينم
تو پيش از اين، در زندگي مشترک ساليان، . فرهاد اين راز مشکلي نيست! نه

  !خود اين راز را بر ما گشوده اي
راي فريده همسرت، براي غزال و براي سياوش، براي همه تو ب! فرهاد عزيزم

  .عزيزان و دوستانت، قصه دل بازگفته اي
قلم تو را چندان نمي پسنديدم، در سياست ها . سخنت زيبا بود! فرهاد عزيزم

ولي برجسته ترين گوهر وجود تو، . نيز بيشتر مخالف هم ايستاده بوديم
  .کمياب ترين گوهر روزگار ما بوده است

  .بودي و اين در ميان ما هرگز اهليتي نداشته است" شنود"فرهاد تو اهل 
   

  !دوست صميمي! عزيزم فرهاد
امروز که تو را از دست مي دهم، به اهميت وجود تو، به اعجاز هميشه 

  .ات، بيشتر پي برده ام"شنيدن"
 قبل از هر چيز، به اين مي انديشم که تو چه شکيبا،. وقتي تو را مجسم مي کنم

چه با متانت و چه به احترام به سخنان حتي مخالفين نظري خويش گوش مي 
  .کردي، گوش مي کردي و باز هم گوش مي کردي

در هفته اي که تو را در ميان نداريم، در محاوره اي حتي کوتاه، چهره آرام تو 
و ! دعوت مي کني" گفتن"قبل از " شنيدن"را با خود دارم که با لبخندي مرا به 

در اين کوتاه زمان ! ب مي بينم که تعهد به اين ساده، چه دشوار استچه خو
  !مي نگرم، که همانند تو بودن، چه قلب بزرگي مي خواهد

فرهاد اين بزرگترين گوهري ست که تو براي ما و براي همه عزيزاني که دل و 
  .جان شان با توست، برجاي گذاشته اي

  . اي از شمس تبريز شاهد بگيرمفرهاد بگذار اهميت اين يادمان را به گفته
  :شمس مي گويد

  .تو را مقام استماع است و اين بزرگترين موهبت دنياست" 
  .چرا که هنوز ما را اهليت شنيدن نيست

  !اي کاش ما را اهليت شنودن بودي. تمام، گفتن مي داريم
وقتي اهليت شنودن نباشد، بر گوشها مهر باشد، و وقتي بر گوشها مهر باشد، 

  ".لها نيز مهر باشدبر د
من . من گوهري را که به ما سپرده اي هرگز از دست نخواهم داد! فرهاد عزيزم

  !هميشه! هميشه. ات را" شنيدن"لبخند تو را هميشه با خود خواهم داشت و 

 
 

  ق فرهاديوداع با رفمراسم 
  

، روز ) شريعتدفرشي(فرهاد اران يبه دعوت خانواده و دوستان و       
  . نوامبر مراسم وداع با فرهاد در شهر کلن برگزار شد۱۵ دوشنبه

از  نفر برگزار شد، چند ۳۰۰ش از ي فرهاد که با حضور بيد رمراسم خاکسپار
ت يحما از مراسم يکيرد( ي خود او  خواندند و سخنرانيدوستان فرهاد اشعار

  .ديپخش گرد.)  کلن برگزار شده بود شهر که دريي جنبش دانشجواز
 و   سازمان يمراسم بزرگداشت فرهاد که از سو درهر همان روز بعد از ظ

 گرد ي نفر در سالن۴۰۰ش از يب، يده شده بود تدارک دخانواده و دوستان 
رفقا ن مراسم بر عهده ي اياجرا.  داشتندياد و خاطره او را گراميآمدند و 

 ييهاسرود و بهروز خسروي بود و در طول برنامه ترانه و انيمهرنوش ک
  . گر اجرا شديو چند تن دوسط خانم بهرخ ت

ته يام کمي پ فرهاد ارائه شد و سپسي از زندگيکوتاه مراسم شرح يابتدادر 
اوش ، فرزندان ي خوانده شد و غزال و سيباني سازمان توسط حماد شيمرکز

  . کردندي سخنرانيواز پدرشان گفتند وچند از دوستان و رفقاي فرهاد، 
، که توسط دوستانش  فرهاديتهاي و فعالي از زندگياهلم کوتيف ن مراسميا رد

 ساعت ۴برنامه که بيش از ز در بخش ديگري ا. تهيه شده بود، به نمايش درآمد
چند تن از ياران و دوستان فرهاد خاطراتي از وي يا مطالبي را به طول کشيد، 

   .در زمينه تالشها و مبارزات سياسي و فرهنگي او بيان کردند
رنامه حاضرين در وداع با فرهاد با کف زدن هاي ممتد ياد او را در پايان ب

  .گرامي داشتند
  

هاد در نروژ تدارک ديده شده بود مراسم يادبود ديگري توسط رفقاي فر    
 با حضور جمع ١٨ تا ١٥ دسامبر از ساعت ٥کشنبه ين مراسم در روز يا

ندگان ين نماي و همچن مستقلياسين سيان فرهاد، فعا لياران و آشناي از يريکث
ن يا.  در مرکز شهر اسلو برگزار شدي در کتابخانه اچند سازمان سياسی

ام ي شروع شد و پس از آن پق فرهادي خود رفي ، شعر خوانيمراسم با صدا
ن مراسم نوشته يشرکت کننده گان در اق فرهاد که خطاب  به يده ،همسر رفيفر

 از يلم کوتاهيش في، نمايشعر خوانسپس برنامه با  . ديشده بود، قرائت گرد
لم مراسم يش فين نمايوهمچن)  با فرهادعلم ودايف(  و مبارزه فرهاد يزندگ

 که دوستان يام و مقاالتي آلمان و خواندن پ دري و بزرگداشت ويخاکسپار
 در سوگ فرهاد ياسي سيندگان احزاب و سازمانهايفرهاد در نروژ و نما

 حضاردر يلم وداع با فرهاد ، تماميان فيپس از پا .افتينوشته بودند، ادامه 
 و ي به تمام خصائل  انساني ارج گذاريسالن به پاس احترام به فرهاد وبرا

 . چند بطور ممتد کف زدنديقي بپاخواستند و دقايهمگش شرافتمندانه ا
 

ه و دوستان فرهاد و امبر، به دعوت خانواددس ۱۹در روز يکشنبه      
 فرهاد از بنيانگزاران و فعالين عمده آن بود، بيش از کلن، که رکانون تالش د

در اين مراسم فريده از همسرش فرهاد گفت  .يکصد نفر بر مزار وي گردآمدند
خانم . و سياوش پسر فرهاد در مورد زندگي او به زبان آلماني صحبت کرد

در اين مراسم که دوساعت به طول انجاميد، . بهرخ سرودهايي را اجرا کرد
 . فرهاد با شاخه هاي گل ياد او را گرامي داشتنددوستان
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»
با

ر

 با ياد سعيد
   ونيهما

  
 

» همايونمطلبي كه رفيق فرهاد با نام (
درباره خاطرات خود  زنده ياد سعيد 
داد  سلطانپور نوشته و در اتحاد كار خ

  ) چاپ شده است1374
  

  
چهرة استخواني، مصمم و مهربانش را تمام 

 ۲بند (کساني که در بند زير دادگاهيهاي قصر 
اند به ياد  وده ب۱۳۵۴در سال ) ۱ شمارة ۳و 

زد و سبيلي  يش به سپيدي ميموها. دارند
اش حالتي  رهبه چهکه پرپشت و خاکستري 

داد که در نگاه اول به نظرت ميرسيد که  مي
روح ولي . سعيد بايد آدم در خودي باشد

حساس و عاطفة وااليي که سعيد داشت هرگز 
. داد که کسي اينگونه بيانديشد اين اجازه را نمي

پارچه  شور و احساس بود که به يک سعيد 
  .ورزيد آرمان کارگران و زحمتکشان عشق مي

موقع هواخوري غالباً با چند نفر از رفقاي هم 
نورديد و   دور حياط بند را در ميش يا پرونده

تند و سريع بود که اگر گامهايش آنقدر 
همپايش بودي بعد از يکي دو دور حتماً 

يد يه  سععمو«: دادي که بايست تذکر مي مي
 کنيم؟ هوا يواشتر، مگر دو استقامت تمرين مي

پاسخ وي همان » !مروز که مسابقه نيستا
اش بود، ولي قدمهايش از کسي  خندة هميشگي

دورة بازجويي را در سعيد . برد فرمان نمي
کميتة مشترک گذرانده بود و به حد 

بعد از چندين ماه . وحشتناکي شکنجه شده بود
گذشت هنوز  يش ميکه از دوران بازجوي

 کرد که اي مي هايش نشان از مقاومت جانانهپا
نقالبي پرشور و يک انسان مبارز در ذهن يک ا

هاي  بچه. بازجوهاي جالد باقي گذاشته بود
ديگر گروه تئآتر نيز از مهندس گرفته تا 

از دوران بازجويي . . . محسن و ناصر و 
رفقايي بسيار . سربلند بيرون آمده بودند

 که نمايندگان هنرمندان انقالبي کشور صميمي
  .دادند را در زندان تشکيل مي

ها ورزش  طبق روال معمول عصرها بچه
جمعي را با به حرکت درآوردن صف دو آغاز 

اري از زندانيان از جمله سعيد کردند و بسي مي
پاي ثابت آن بودند، يک ساعت ورزشي که 

ا نشاطي دادند به آنه ها انجام مي عصرها بچه
ان محکوميت و ملي داد که بتوانند دور مي

وسط . کشي خود را با جسمي سالمتر بکشند

حياط حوضي قرار داشت و چند رديف بند 
.  لباس که در انحصار فاالنژهاي مذهبي بود

کروبي، الجوردي، بادامچيان، کچويي، احمد 
مدعيان احمقي بودند که از . . .  توکلي و 

اً در حال وحشت تماس با کمونيستها مرتب
غسل و تعميد يکديگر بودند و بندهاي 
پالستيکي وسط حياط را که تنها محل خشک 
کردن لباسها در آفتاب تابستاني زندان بود 

  .نه به خود اختصاص داده بودندشرما بي
سعيد آن روز پس از پايان ورزش و گرفتن 
دوش آب سرد، لباس ورزش خود را در دست 

ن کرد تا خشک گرفت و روي يکي از بندها په
  .شود

ديگر کار از کار گذشته بود، سعيد ظاهراً 
يک کمونيست . دست به جنايت عجيبي زده بود

به چه جرأتي توانسته بود لباسهايش » نجس«
  .را روي بند متقدسين فاشيست پهن کند

غوغا آغاز شد و بعد از سرشماري روزانه سه 
چماقدار فاالنژها، کچويي با رفتاري لمپني به 
ميدان آمد و مجتهدينش نيز حکم جهاد را عليه 

فاالنژها به قصد درگيري . سعيد اعالم داشتند
سعيد يکپارچه شور و . به سمت سعيد آمدند

. تنفر از هرچه جهالت در مقابلشان ايستاد
کم و در مقابل چماقداران صف  مها نيز ک بچه

فاالنژها فحاشي را . سنبه پرزور بود. کشيدند
ترين  آغاز کردند و در مقابل متانِت رفقا سخت

پاسخي بود که به آن ديوانگان عقيدتي داده 
اعالم داشتيم که از اقدام سعيد دفاع ما . شد
گاه و زندان مايملک  کنيم، چرا که شکنجه مي

گردد و همه جاي  ب نمياندروني آقايان محسو
ثانياً ما آن به تمام زندانيان تعلق دارد و 

خواستار درگيري نيستيم چرا که دشمن از اين 
پس . مسئله به نفع خود استفاده خواهد برد

صالح خودتان دراينست که پايتان را از گليم 
  .مقدستان درازتر نکنيد

مذاکرات آغاز شد و هيئتهاي مختلفي از 
اينگونه فاالنژبازيها فاصله مجاهدين که از 

افرادي نظير محسن مخملباف به گرفتند و  مي
  . . .ميدان آمدند تا غائله را تخفيف دهند و 

تا چندين روز براي سعيد مراقب گذاشته 
. بوديم تا از آن ناپاکان خطايي سر نزند

نگاههاي پر از تنفر و دشمنانه فاالنژها تا آخر 
وي باقي دوران محکوميت سعيد نسبت به 

مانده و باالخره گويي انتقام خود را آنگونه 
. وحشيانه در روز ازدواج سعيد از وي گرفتند

غاصبان ديروز حاکمان امروز شده بودند و 
 تابناک مردم هاي با داس مرگ و زشتي، چهره
 .را از ميان ما تک تک ربودند

 
 
 
 

بمناسبت مرگ نابهنگام همايون 
 فرهادي

   

   *» اهممن از يادت نمي ک« 

   
  پندار مرگ اگر بر باور مي نشست

  تو بارها و بارها مرده بودي

  به روايت تاريخ                                      

  وعشق مرده بود                                     

بي هيچ شبهه                                                              
  اي

   

  دستهاي باد

  خمه مي زندبرجان چنگ ز                  

  رعشه بر اندام

  اشک در چشم                    

سرودهاي عاشقانه ات                                        
  را

  فرياد مي کند                                                       

  تو از سالله کدامين عاشقان بودي 

  که اينگونه پس از تو                              

گلخنده هاي                                                     
           اميد

از حرکت                                                                        
  باز ايستاد

  در سوگ تو

  شادمانه اشک خواهيم ريخت                

  بي آن که با تو                                     

  وداع کنيم                                                           

  بهار را با تو سفره خواهيم چيد

   مي آغازيم و روز نو را با تو

   

  ٢٠٠٤ نوامبر ۱۱   شاپور بهرامي

   

   نيما يوشيج  *
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  دانشگاه شيراز
  حسين جاللي

 ي شب خود را ميشلوغ ترين و پر سر و صداتري» ارم « خوابگاه 
همه دانشجويان در حال رفت و آمد و از اين اتاق به آن اتاق . گذارند

 يدر چهره شان تالطم و شور و نگران.  رفتن و صحبت کردن بودند
» ارم «يز راه ديگر نييدانشجويان از خوابگاه ها.  شديکامال مشاهده م

 کرايه ي از دانشجويان نيز که خارج از خوابگاهها اتاقيخيل. شده بودند
کرده  و يا اهل خود شيراز بودند نيز به جمع دانشجويان خوابگاه 

 دانشگاه ادبيات ي فردا جلويقرار  جمع شدنشان را برا. پيوسته بودند
  هم که محلياز دانشجويان دانشکده کشاورز.  کردندي ميقطع

 يدانشکده شان خارج از شيراز و نزديک پاسگاه پليس راه  بود م
 يبچه ها. خواستند به جمع آنها در مقابل  دانشکده ادبيات بپيودند

  . ادبيات جمع شوندي هم قرار بود هم فردا جلوي و پزشکيمهندس
 خوابگاه ي شب از محل کار خالص شده و طبق معمول راه۳۰/۸ساعت 

 دانشکده ي ميله هاي که رويد که شدم پرده بزرگبودم، وارد خيابان زن
: نوشته اش را خواندم.  نصب شده بود نظرم را حلب کرديمهندس

 ي امضايش هم انجمن اسالم. شوندي ما بايد اسالميدانشکده ها
 افتاده است چون ي دانستم که دقيقا چه اتفاقينم.. دانشگاه شيراز بود

 که بر ي قفل و زنجيريول. بودمآن روز کالس نداشتم و دانشگاه نرفته 
 بود ي انداخته شده بود نشان از اقدامي دانشکده مهندسيدرب ورود

 تصفيه حساب با دانشجويان و قلع و قمع آن ها تدارک يکه حکومت برا
  .ديده بود

داليل اين يورش گسترده سازمان داده شده .  آن شب تا صبح نخوابيدم
گرفته بودند که در مقابل اين دانشجويان تصميم . برايم معلوم بود

 يدانش آموزان مدرسه عشاير.  کنندي  ايستادگيتجاوز به سنگر آزاد
  .نيز به خوابگاه آمده بودند تا حمايت خود را از دانشجويان اعالم دارند

همه  .  دادي صبحانه مان را تشکيل مي چاي با جرعه اينان و پنير
 مقابل دانشکده جمعيت  صبح در۸ساعت .  دانشکده ادبيات شديميراه
 درب دانشکده ايستاده يهزاران دانشجو جلو.  جمع شده بود يزياد

 بسته ي و درب هاي انجمن اسالميبودند و با قفل و زنجير و پالکاردها
 هم ي نفر از افراد انجمن اسالم۲۰ - ۱۰. دانشکده روبرو شده بودند

ه در دست  کيداخل دانشکده به تماشا ايستاده بودند و با شلنگ آب
.   کردندي مي پاشيدند و امر و نهيگرفته بودند به دانشجويان آب م

  ! بسته استيدانشگاه تا اطالع ثانو! متفرقه شويد
 را باز ي خواستند قفل درب وروديدر مقابل خواست دانشجويان که م

 اين ينيم ساعت.  کردندي پاشيدند و توهين ميکنند بر سر آنها آب م
 از دانشجويان با فشار دست يبعض. مه پيدا کردحالت کش و قوص ادا

 ورود به محوطه داخل ي برايچند تا از ميله ها را خم کرده و راه
 که ايجاد ي صد ها نفر از راهيدر چشم به هم زدن. دانشکده باز کردند

 ها تا ي چيانجمن اسالم. شده بود خود را به داخل دانشکده رساندند
درب .  و لگد گرفته و پا به فرار گذاشتند خود را با مشتيوان توهين ها

. دانشکده باز شد و هزاران دانشحو وارد محوطه دانشکده  شدند 
 که سالهايي از عمر خود را در آن گذارنده بودند و خانه دومشان يمکان
  .بود

 ياران از جلو پاسدي ها و رژه پاترول هايفت و آمد مرتب کميته چ
.  که چند ساعت ديگر اتفاق افتاد دادي ميدانشکده نشان از حوادث

 دفاع از خود در مقابل حمالت ي براي ايجاد سنگر هاييدانشجويان برا
 دانشکده را در محوطه جمع کرده و باريکارد ي هاي ، ميز و صندليقطع
 ها و ي از هجوم وحشيانه حزب اللهيبا ارزياب.  را بر پا کردند يهاي
 يانشکده و حافظيه سوراخ شدن دانشجويان در ديوار مشترک ديزخم

 وجود داشته ي انتقال زخمي ها از محل درگيري برايحفر شد تا امکان

 کمک به دانشجويان در يخانواده ها اکثرا بسيج شده بودند تا برا. باشد
تنها .  ديگر نداشتيمي از شهر هايهيچ خبر. محل حضور داشته باشند

 يد که برا بوي دانشجويان در مقابل تهاجميحس مقاومت غريز
 در دست ي جبيبيراديو ها.  دانشگاه ها سازمان داده شده بودينابود
 کم کم سر وکله ي حزب اللهينيرو ها.  از بچه ها روشن بوديبعض

 ي شد و همراه با پاسداران مسلح در اطراف ميشان داشت پيدا م
 خود را قطع کرد و دستغيب  ي عاديراديو شيراز برنامه ها. چرخيدند

با چنين .  فتوا عليه کفار را در دانشگاه ها صادر کردندي شيرازيو ربان
 نگذشت که يچيز.  ها بوديم ي ما منتظر هجوم گله وار حزب اللهيفتواي

 را به دانشگاه سرازير يده ها اتوبوس و کاميون ، اوباش حزب الله
 ي متر۱۵ - ۱۰تعداشان نسبتا زياد بود و از دور و از فاصله . کردند

 را که در اختيار داشتند به رخ ي سرد و گرميح هاانواع سال
 بلند در دستشان ي قطور و چوب هايچماق ها.  کشيدنديدانشجويان م

يک باره .  بخود گرفته بود ي شکافت و تهديداتشان رنگ جديهوا را م
 کيلو وزن داشتند باريدن ۳ از آنها تا يده ها سنگ و کلوخ که برخ
ده .  چوب و چماق حمله  خود را آغاز کرد گرفتند و قشون حزب اهللا  با

 گرديدند که توسط ديگر يها دانشحو در دقايق اول حمله شديدا زخم
دانشجويان از مهلکه بيرون برده شده و از سوراخ تعبيه شده در 

جنگ و گريز دو طرفه شده بود و .ديوارحافظيه به بيرون فرستاده شدند
 دادند و يل صاحبانشان م پرتاب شده را تحوييبچه ها نيز سنگ ها

 پاسداران نيز در کار بودند و يبلند گو ها.   راندند يآنها را به عقب م
  .! کردند که تسليم شويديمرتب اعالم م

 ي گيرشان مي کردندکه اگر کسي حمله مي ها با چنان نفرتيحزب الله
 يتعدادشان لحظه به لحظه زياد تر م.  کردنديافتد واقعا تکه تکه اش م

 بريد اوباش را جمع و به محل آورده ي از هر جايي که تيغ شان م.شد
 ، سنگ باران، و يورش با چوب و چماق يک ي هواييتير انداز. بودند

 ما بسيار زياد شده بود و امکان ي هايتعدا زخم.  شديلحظه قطع نم
حدود .  که ساخته بوديم به حداقل رسيده بوديمقاومت در باريکاردهاي

 ي نفر م۵۰۰ تا ۴۰۰ بالغ بر يز ظهر دانشجويان  که تعداد بعد ا۴ساعت 
ميعادگاه .  کردندي توانستند عقب نشيني که  ميشدند به آخرين محل
 در گوشه دانشکده  و چسبيده به ي زبان انگليسيمقاومت  البراتوار ها

سالن بزرگ البراتوار صد ها دانشجو را بطور فشرده در . حافظيه بود
  . داده بوديخود جا
 ي سپاه دوباره  به خر و خر افتاده و مرتبا از دانشجويان ميبلند گو

 جز تسليم ندارند و بايد يک يخواست که کارشان تمام شده و هيچ راه
در .  فرا رسيده بوديلحظه تصميم گير. به يک از سالن بيرون بيايند

.... ، شناسنامه، گواهينامه ويعرض چند دقيقه صد ها کارت دانشجوي
 از شناسايي دقيق بچه ها به آتش ي جلوگيريآنها را برا. دحمع ش

  .کشيده واز بين برديم 
ده بودند عنوان  که به کنار درب البراتوار آميدر مذاکره با چند پاسدار

 شويم و اگر قرار است ما را بازداشت ي تسليم نمداشتيم که ما فردا
رد شد و آنها پيشنهاد ما . کنيد ما دست در دست هم بيرون خواهيم آمد

 سرمان ي که دست ها روياصرار داشتند که بايد تک به تک در حال
در جواب آنها گفتيم که اگر پيشنهاد ما را .  است از سالن بيرون بيائيم
 ها  نهايتا تمام شد و اعالم يرايزن.  کشيمينپذيريد سالن را به آتش م

  . بريمي شما را به محل بازداشتگاه ميکردند که جمع
 بودند که در يجويان همه خسته، مجروح و نگران از وضعيتدانش

 در مقابل ي و ايستادگياما با اين وجود روحيه همبستگ. انتظارشان بود
 که دست يباالخره با صف. ارتجاع احساس مشترک همه دانشجويان بود

تونل پاسداران . ها را به هم گره کرده بوديم از سالن بيرون آمديم
 کردند و يا مشت و لگد دانشجويان را مشايعت متشکيل شده بود و ب

 ي نيز دانشجويان در جواب جواله مي و لگدي موارد نيز مشتيدر برخ
 فرهنگ نيز با چشمان از ي تحريک شده و بي هايجزب الله. نمودند
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 دادند و ي شعار مي سياه مهر بر پيشانيحدقه بيرون آمده با لکه ها
ران هم سبقت گرفته و به طرف ما  کتک زدن دانشجويان از پاسدايبرا

 انتقال دانشجويان در يده ها اتوبوس برا.   آوردنديمرتبا هجوم م
 بود بعد از کتک يبه هر ترتيب. مقابل دانشکده ادبيات صف کشيده بودند

 مفصل و خوردن پنجه بکس و زنجير و چماق و مشت و لگد ، يها
ها در محاصره صف طويل اتوبوس . اتوبوس ها از دانشجويان پر شد

مقصد .  پيمودي را ميو اسکورت پاسداران به راه افتاد و مسير آشناي
 از عمر خود را ي از ما سالهايي که تعداديزندان. زندان عادل آباد بود

 که يزندان.  در آن گذرانده بوديميدر زمان شاه به جرم فعاليت سياس
  . از تاريخ مبارزه را با خود داشتيخاطرات بسيار

 هايشان قابل ي کاران تاريخ همه از يک قماشند و زندان هاجنايت
  .استفاده تمام و کمال و در خدمت همديگر

.  شب اتوبوس ها وارد محوطه زندان عادل آباد شدند۸ساعت حدود 
دانشجويان دختر و . دانشجويان پياده شده و در يک صف قرار گرفتند

چند پاسبان زندان .  د بند جداگانه مان کردن۲ يپسر را جدا کرده و راه
هر .  انجام شودي گذاشته بودند تا سرشماري ميزي را رويدفتر

 ي بايست اسم و مشخصات خود را در آن صحيفه ميدانشجويي م
  . نوشت

، چوپان زاده،  مهر ي، حميد اشرف، احمد زبيرم، ضياء ظريفيبيژن جزن
يرين ، شي، پرويز پويان، مسعود احمدزاده، حميد مومنينوش ابراهيم

، صادق، صبا ي، باکريفضيلت کالم، محمد حنيف نژاد، احمد رضائ
 آشنايي بودند که مرتبا در دفتر زندان ياسام.... بيژن نژاد، شعاعيان و

  . شدنديثبت و تکرار م
 را به عنوان اسم خود در ي از دانشجويان که داشت اسم بيژن جزني يک

شما ها همه :  و پرسيد  نوشت، در مقابل سئوال پاسبان  که از ايدفترم
   از اسم ها تان مثل هم است؟ يمثل اينکه با هم فاميليد؟ چرا خيل

! ما بسياريم.  ما هم کار نداشته باشيتو کارت را بکن، به فاميل: گفت 
 دستگيرش نشد و ي که گرفته بود چيز زياديمطئمن بودم که از جواب

  .که داشت ادامه داد يپاسبان مفلوک  پيج تر از قبل همچنان به وظيفه ا
 داده شدند و از دانشجويان دختر نيز يدانشجويان پسر در يک بند جا

به محض ورود به بند کميته .  نداشتيم که به کجا برده اندشان يخبر
  : تشکيل شدي دانشجويي با حضور نمايندگان تشکل هايتصميم گير

 نفر از ۱ نفر از راه کارگر، ۱ نفر از رزمندگان ۱ نفر از پيشگام ، ۲
  . مجاهدين

 ي مشترک ،  بر آنچه که بايد مي اول تشکيل شد تا با همفکريجلسه 
 قيد شرط همه بازداشت شده ها و ي بيآزاد. کرديم  تصميم بگيريم 

 که ما در آن بوديم  اولين تصميم يانتقال دانشجويان دختر به بند
  . ما بوديجمع

 شد يزير هشت وصل م بند که به ي با کوبيدن به ميله ها درب ورود
  .خواستيم که با رئيس زندان صحبت کنيم

 ي بود براي رئيس زندان که يک سرهنگ شهربانيبعد از چند دقيقه ا
 اوليه ما گفت که يبا شنيدن خواست ها. صحبت کنار ميله ها آمد

 بکنند و در ي شما در دست ما نيست و مقامات بايد تصميم گيريآزاد
انشجويان دختر نيز مطئمن باشيد که موافقت رابطه با آوردن دختران د

  . کنندينم
 يجت.  مواجه بوديم که عمال هيچ کاره بوديدر واقع با رئيس زندان

به او .  کردندي برايش خرد نمي تحت امرش هم تره ايپاسبان ها
 ييادآور شديم که اتمام حجت ما را شنيديد و اگر پيشنهاد ات ما عمل

برو و به آقايان بگو دانشجويان . کشيم ينشود زندان را به آتش م
 نکنيد که يرئيس با خواهش و تمنا که کار.  دارنديچنين خواسته هاي

  .وضعتان بدتر شود رفت که پاسخ بياورد
 ي خاکستري  مملو از پتوهاي درب وروديدر عرض چند دقيقه جلو

با مشاهده تل پتو . که کرده بوديمي بر تهديدينشانه ا. رنگ زندان شد 

در همين فاصله .ا ، پاسبان  زيرهشت خود را به رئيس زندان رسانده
 دانشگاه نيز در زير هشت در رفت و آمد بودند ي هاينيز انجمن اسالم

گهگاه نيز فحش و ناسزايي  .  را آغاز کرده بودند يو رژه پيروزمندانه ا
 ، يمعين، مهاجران كديور، محسن ، ينبو  ابراهيم. کردندينثار بچه ها م

 بودند که در آن مقطع انجمن ي از جمله کسانيمحمد مجيد تبارو يعلو
  . چرخاندندي دانشگاه شيراز را مياسالم

 که رنگ در چهره اش نبود  از ما خواهش کرد که يسرهنگ در حال
  . نکنيم تا با آنها صحبت کنديتهديد مان را عمل

 رئيس  و انتقال به زندان عادل آباد،ي دو ساعت بعد از دستگيرييک
زندان خبر آورد که با آوردن دختران دانشجو به اين شرط موافقت 

 شما ي مسئله آزادي مجزا تقسيم کنيد  وليشده که آنها را در اتاق ها
 چرخانند ي است که االن امورات زندان را مي کسانيخارج از جوزه حت

  .و من  هم هيچ کاره ام
بيشتر در اين . ه شد هاي مان کاستي از نگرانيبا شنيدن اين خبر کم
ما در .  هم سرمان بياوردند در کنار هم باشيميفکر بوديم که اگربالئ
 نشستيم، با هم امتحانات را گذرانده ي درس ميکنار هم در کالس ها

در مقاومت در .  کرده بوديم ي و سياسي صنفيبا هم فعاليت ها. بوديم 
يم در کنار  خواستييک صف واحد بوديم و حاال در شکنجه گاه هم م

  .يکدگر باشيم
بعد از يک .  بعد پيش ما آوردنديدانشجويان دختررا  نيم ساعت

  . مطمئن شديم که همه دستگير شدگان در بندندي تقربييآمارگير
ارتباطمان کامال قطع بود و همين مسئله .  از بيرون نداشتيميهيچ خبر

 ياکميته دو باره جلسه .  افکندي ما سايه مي تصميمات قطعيرو
 اعتصاب غذا ي قيد شرط با چاشني بي آزادي رويپا فشار.تشکيل داد

 که بخاطر مشکالت يليست بچه هاي.  بود که به آن رسيديميراه حل
به پاسبان خبر .   قادر به اعتصاب غذا نبودند سريعا جمع شديجسم

  .داديم که با رئيس زندان کار داريم
دانشجويان  اصرار  همه ي فوري آزاديبه سرهنگ گفتيم که ما رو

  يداريم و تا رسيدن  به آن دست به اعتصاب عذا خواهيم زد و تنها برا
 توانستند شرکت نمايند غذا ي که در اعتصاب نمي نفر از کسان۱۰حدودا 

  .داده شود
  !اعتصاب نکنيد. کار را از آنچه هست بدتر نکنيد:سرهنگ گفت

ش و ناسزا و شعار با بيرون آمدن اين کلمات از دهان رئيس زندان فح
رئيس زندان مانده بود ... و!  برو گمشو يساواک. بود که سر داده شد

به رژيمش هم !  است يالحق که زندانبان بودن چه شغل کثيف. چه بگويد
  . ندارديبستگ

چند دقيقه بعد . سرهنگ بيشتر ناقل خبر و رابطه ما با آن آقايان بود
. عتصاب کنيد که جانتان در رود گويند آن قدر ايخبر آورد که آقايان م

  .شرتان از سر ما و امت اسالم کم شود
. روز سوم آغاز شد.  آن روز هم گذشتيفردا. اعتصاب غذا شروع شد

  . شدي از بچه ها داشت حالشان دگرگون ميبرخ
 ادامه اعتصاب و احيانا يدر جلسه کميته تصميم بر اين شد که برا

 گذرد تا متناسب با آن ييرون چه م بايد بدانيم که در بياقدامات بعد
بهترين امکان نيز آمدن .  را انتخاب نماييميبتوانيم  تاکتيک درست تر

 که يتالش ما اين بود که از انتقال دانشجويان.  به زندان بوديتيم پزشک
.  کنيميحالشان رو به وخامت گذاشته بود به بيرون از زندان جلوگير

  . شديبايد مداوا در بند انجام م.  وجود نداشتيچرا که هيچ تضمين
بارديگر سرهنگ را خواستيم و با او مسئله را در ميان گذاشتيم و 

 هايمان به او اعالم کرديم ي از هم بندي خود را از وضعيت برخينگران
و خواسته مان را به او گفتيم و متذکر شديم که  مسئوليت جان 

  .اعتصاب کنندگان به عهده اوست
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 بلند و ي که به تته پته افتاده بود مرتب با صدايالرئيس زندان در ح
 کنيد که من هيچ کاره ام يآقايان چرا باور نم:  کرديزير لب تکرار م

  .رفت که خبر بياورد
 موافقت شده يعصر روز سوم خبر آورد که با آمدن يک تيم پزشک

 نفر با لباس سفيد وارد بند ۳ دو ساعت بعد ييک. است و منتظر باشيد 
آمده  »ينماز«  خودمان بودند و از بيمارستان ي از بچه ها۳هر . شدند
  .بودند

بعد . آن ها را به اتاق مريض ها راهنمايي کرديم و هيچ آشنايي نداديم
 ي و چاق سالمتياز گذشتن از تيررس نگاه مامورين زندان ،  روبوس

! اولين سئوالمان از آن ها اين بود که رفقا .  معمول انجام شد يها
 ي ما را از آن چه که در دانشگاه هاي تلگرافييرون چه خبر است ؟ خيلب

در تهران ، زابل ،  اهواز و رشت  رژيم . ديگر گذشته بود باخبر ساختند
در .  کرده بودي ها را سالخي زده و خيليدست به جنايت وحشتناک

 از هواداران ي به نام نسرين رستمي دختريشيراز نيز دانشجو
 نيز ي مدرسه عشايري هاين کشته شده و در درگيرسازمان مجاهدي

 ها به مدرسه يبا حمله حزب الله(  گرديده بودند ي زخميتعداد زياد
 دانش آموزان به شيراز سرازير شده ي از خانواده هاي بسياريعشاير

 دفاع از بچه هايشان مسلح آمده بودند ي از آن ها نيز برايبودند و برخ
د که با عشاير دربيفتد و به همين خاطر  نبويو رژيم هم در شرايط

 آن ها يخبر بعد) . نيروهايش را از اطراف مدرسه بيرون کشيده بودند
 تشکيل شده که ي داد که دو روز است در استانداري خبر مياز جلسه ا

  .پيام آن ها ادامه مقاومت بود. با ما چکار کنند
 ي کرده و کارها از بچه ها سرم وصليبعد از انتقال اخبار ،  به بعض

اوليه مداوا را انجام داده و قول دادند که مرتبا ما را در جريان مسائل 
  .بيرون قرار دهند

 بيشتر و همه ي ديگر با تعدادياين بار تيم. روز چهارم بار ديگر آمدند
ياد حرف دوست دانشجويي افتادم .  خودمان بودنديآن ها از بجه ها

 ي دفترزندان به پاسبان شهربان دريکه موقع نوشتن اسم بيژن جزن
  !مابسياريم گفته بود 

 بود که ديروز در جريانش ي امروز در چارچوب همان موارديخبرها
در مورد چند نفر از بچه ها به ما گفتند که اگر به . قرار گرفته بوديم

بيمارستان منتقل نشوند جانشان در خطر قرار خواهد گرفت و در اينجا 
 قرار ي  بديراهبر سر دو .  توانند انجام دهنديم برايشان نيکار موثر

در مقابل سئوال ما که اگر تا فردا هم صبر کنيم و بعد آن . گرفته بوديم
  .ها را به بيمارستان ببريد ، موافقت کردند

 ي خبر آورد که با آزاديغروب روز چهارم رئيس زندان با خوشحال
.  شوديالغ رسمشما موافقت شده است و منتظر باشيد تا به ما اب

 ي شب بود که زندانيان به صف شده و با نوشتن نام ها۱۰ – ۹ساعت 
.  شد به طرف حياط زندان رفتيمي که بارها در دفتر تکرار ميمستعار

 يمقصد پيشنهاد. اتوبوس ها را هم از قبل به صف کرده و آماده بودند
  .موافقت شد. بود » ينماز« ما بيمارستان 

 ي بعديهزاران فکر و خيال و چه بايد کردها. بود به دست آمده يآزاد
  . جوشيديدرونمان م

 بود که از يکالغ. اين بار سرهنگ خبر آورد که بايد صبر کنيد
 يدر سه راه!  شد فهميد که خبر شوم است يا خير يخبرآوردنش نم

 ها را با چوب و چماق آورده بودند که به يزندان عادل آباد حزب الله
.  گفت که امنيت شما تضمين نيستيسرهنگ م.  کننداتوبوس ها حمله

 شد شما را آزاد يبه بند برگرديد و به محض آن که اوضاع عاد
  .خواهيم کرد

منتظر .  انجام نشد ي ديگر تشريفات اسم نويسيبه بند برگشتيم ول
سحر که زد بارديگر در اتوبوس ها جايمان دادند و با بازکردن . مانديم

  . مقصد شديمي زندان راهيدرب اصل

به محض رسيدن به بيمارستان و در عرض کمتر از نيم ساعت جمعيت 
 ي مهماندار خوبيآن چنان متفرق شد که گويي که بيمارستان نماز

 ما نبوده است و همه را جواب کرده و به خانه هايشان فرستاده يبرا
 ي هاي هم کالسي خانه ها ي راهي شهرستاني از بچه هايبسيار. است

 مناسب شهر را ترک گويند و جان به ي خود شدند تا در فرصتيشيراز
  !سالمت ببرند 

  بسياريشان قلب مان را فشرد ي که بعدها خبر اعدام و دستگيريجانان
  ! باد ييادشان گرام! 
  
  
در شماره » حسين جاللی«خاطره ديگری از رفيق فرهاد که با نام ( 
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 در سوگ فرهاد

  يپوالد همايون
 ، سر بر خاك سرد نهاده لبخند چگونه مي توان باور كرد كه آن. باورم نمي شود 

جاي  -كه جز براي حقيقت و آزادي نمي تپيد  -باشد؟ هنوز آن قلب بزرگ و فراخ 
مي  -رتش را پر مي كرد كه تمام پهناي صو -هنوز آن لبخند مهربان  .تپيدن داشت

  توانست بسياري را به آينده اميدوار كند
مي بايست از او مي پرسيدم كه آقا ساعت . نخستين بار كه ديدمش بر سر قراري بود

اما من تا گفتم . به همين سادگي. چنده ؟ و او هم مي گفت ساعتم فروشي نيست
چيه هاشم جان با  : ساعت چنده ، آن لبخند نازنين بر چهره اش ظاهر شد و گفت

ساعتم كار داري يا با خودم؟ همين شوخ طبعي و آرامش او بود كه به روحش توان مي 
فرهاد انسان . داد تا در زير بار سنگين دردها و رنج هايي كه به جان مي خريد ، نشكند

هر جا كه ستمگري حقوق انسان را زير پا مي گذاشت و يا به آزادي . دوست بزرگي بود
فرهاد از دوران . ت انسان توهين مي كرد ، او استوار در برابر ستمگر ايستاده بودو كرام

نوجواني تا روزي كه جان به مرگ تسليم نمود ، در مبارزه مداوم با جهل ، فقر ، ستم و 
او بهترين دوران زندگيش را در زندان و تبعيد به سر آورد و هيچ گاه . ديكتاتوري بود

ده ها تن از پناهندگان سياسي . يرين يك زندگي ساده را بچشدآرامشي نيافت تا طعم ش
. با كمك او توانستند در كشور آلمان مستقر شوند و به حقوق پناهندگي خود دست يابند

كه (چند سال پيش يكي از دوستانم . او هيچ گاه از كمك به ديگران دريغ نمي ورزيد
به آلمان رفته بود و در آنجا با ) ودعضو جريان سياسي اي بود كه فرهاد با آنها مخالف ب

من به فرهاد . به من زنگ زد و درخواست كمك نمود. مشكالت فراواني روبرو شده بود
فرهاد . زنگ زدم و مي دانستم كه فرهاد هر كاري از دستش بربيايد كوتاهي نمي كند

س اين دوست را به خانه ي خويش برده بود و بعد هم كار پناهندگيش را راست و ري
من زنگ زدم و خواستم . از همه مهم تر به او نگفته بود كه كيست. كرده بود

گفت كه وظيفه ام را در برابر يك تبعيدي سياسي انجام داده ام و بس . سپاسگذاري كنم
ديشب كه خبر را به آن دوست مي دادم ، شوكه شد و . و سپاس گذاري هم الزم نيست

ين دوست از مهرباني هاي فرهاد روايت هايي هم. پشت تلفن زار و زار گريه مي كرد
 برايم گفت كه خود فرهاد هرگز از آنها برايم نگفته بود

باور كنيد اينها . به راستي كه او انسان بزرگي بود و بار غم جهان را به دوش مي كشيد
من همواره به او گفته بودم كه وجود انسان هايي . ستايش نيست و عين حقيقت است

تيشه ي . فرهاد هنوز در آغاز راه زندگي بود . ندگي معناي زيباتري مي دهدمثل او به ز
تبعيد و رنج و درد مردم ايران و اين جهان خراب آلود فرق او را شكافت و بر خاكش 

  مردي كه شير آهنكوه بود. افكند
  



 

  آذر ، روز دانشجو،۱۶گرامي باد 

   !روز مقاومت عليه استبداد
   

 روز   آذر، در تاريخ معاصر کشور ما همواره روز مقاومت در برابر استبداد و خودکامگي و۱۶
 تا کنون، جنبش دانشجوئي ، راه ۳۲از شانزده آذر سال . رمان آزادي بوده استآپايداري بر 

 تحوالت نيم قرن گذشته همواره در پيشاپيش مقاومت مردم درازي را پيموده است و در تمامي
کشور ما در برابر تهاجم استبداد، سينه سپر کرده، تجارب ارزنده اي را از گذرگاه دهه هاي 

  . طوالني حضور در صحنه تحوالت اجتماعي اندوخته است
د زير چتر  تاکنون، دانشجويان کشور ما هر سال با اعتصابات و اعتراضات خو۳۲ آذر ۱۶از 

اختناق همواره ياد ياران از دست رفته خود در آن سال سياه را زنده نگاهداشته اند و در امتداد اين 
 خواست  پايداري ها، سايه سنگين سرکوب و خودکامگي حکومت هاي استبدادي را شکافته و

  . آزادي را با صداي بلند فرياد زده اند
حمله . مواره در معرض تعرض خودکامگان بوده استدر طول پنج دهه گذشته، جنبش دانشجوئي ه

به تجمعات دانشجوئي، دستگيري و زنداني نمودن دانشجويان، اذيت و آزار آنان، شيوه مرسوم 
در طي اين سال ها هر . رژيم هاي حاکم بر کشورمان در طول بيش از نيم قرن گذشته بوده است

ر آن افزوده تر گشته است، به همان اندازه چه جنبش دانشجوئي گسترده تر شده است و حوزه تاثي
نيز، حکومت هاي سرکوبگر با احساس خطر از نقش آگاهگرانه آن در ميان اقشار مختلف مردم، بر 
ابعاد نقشه هاي توطئه گرانه شان عليه دانشجويان افزوده اند و از هيچ اقدام سبعانه اي براي درهم 

حکومت اسالمي در اين قبيل اقدامات گوي . اندشکستن صفوف جنبش دانشجوئي فروگذار نکرده 
 با بستن کليه دانشگاه ها در همان سال هاي نخست  يکبار. سبقت را از سلف خود ربوده است

 ۱۸ مبارز و مستقل از حکومت، و بار ديگر در  حيات خود و تصفيه کامل دانشگاه ها از دانشجويان
و در ادامه آن بازداشت و محاکمه دانشجويان و  با حمله به خوابگاه دانشجويان ۷۸تير ماه سال 

آزاد نمودن جانيان و آدمکشان حاضر در اين يورش ها تالش نموده است که جنبش دانشجوئي را 
 و ۳۲اما تاريخ نشان داده است که نه کشتن دانشجويان در سال . در آورد زير سلطه خود، از پاي 

ه رژيم سلطنتي امکان آن را داد که جنبش بازداشت ها و محاکمه آنان در سال هاي بعد، ب
دانشجوئي را از حرکت باز دارد و نه تعطيلي دانشگاه ها و تصفيه آن ها و نه پورش سبعانه اي در 

  .  تير ماه توانست مهر سکوت بر لب دانشجو بزند۱۸ابعاد حمله به خوابگاه دانشجويان در 
فقط يک سال گذشته صد ها نفر از  اذر در شرائطي فرا رسيده است که طي ۱۶امسال نيز 

 از تحصيل .دانشجويان مورد مواخذه دستگاه هاي سرکوب و دادگاه هاي حکومت قرار گرفته اند
تجمعات دانشجوئي هم چنان مورد حمله اوباش قرار . محروم شده، به زندان محکوم گشته اند

داشته و از ده ها سخنراني و برنامه يادبود توسط دانشجويان رسمي و غير رسمي جلوگيري شده 
قالب، کميته انضباطي، حراست دانشگاه، دادگاه ان انواع و اقسام نهاد هاي سرکوب اعم از . است

 وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات نيروي انتظامي و اطالعات ،دادگاه ويژه روحانيت، دادگاه عمومي
بازداشت  و در حالي که . شب و روز در کمين فعالين جنبش دانشجوئي نشسته اندسپاه پاسداران 

 سال ها  هم چنان در زندان به سر مي برند، فرمانده حمله به دانشجويان۷۸ تير سال ۱۸شدگان 
  .پيش تبرئه گشته، و اکنون به عنوان نماينده، وارد مجلس فرمايشي حکومت هم شده است

جنبش دانشجوئي کشور ما طي ساليان اخير عليرغم سرکوب حکومت، رشد و گسترش چشمگيري 
جاي پاي . داشته و هر چه بيشتر در مسير سازماندهي مستقل و سراسري خود گام برداشته است

در عين حال يکي از اهرم . در مسير تحوالت سياسي جامعه بر جاي گذاشته استخاص خود را 
هاي مهم و موثر در مقابله با پيشروي هاي ارتجاع و استبداد مذهبي در محو حقوق اوليه انساني 

  .در جامعه بوده است
بداد در  مين سالگرد روز دانشجو، ياد و خاطره اولين قربانيان مقاومت در برابر تحکيم است۵۱در 

 مرداد، شريعت رضوي، مصطفي بزرگ نيا و احمد قندچي را، گرامي مي ۲۸سال سياه کودتاي 
در مواجهه با » اتحاد، مبارزه، پيروزي« و بار ديگر بر شعار تاريخي جنبش دانشجوئي  داريم

  . معضالت پيش روي گسترش دامنه اين جنبش، مهر تاکيد مي گذاريم
   

   فدائيان خلق ايرانسازمان اتحاد کميته مرکزي
  ۲۰۰۴ دسامبر ۶/  ۱۳۸۳ آذر ۱۶
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