
 

 ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران
 ١۳٨۶شهـريور                        

١۴٧ 

 

 نامه سرگشاده به رفقاي سازمان زحمتکشان کردستان ايران ـ کومه له
 

 مسئوليت حکم مي کند که به فضاي متشنج کنوني پايان داده شود
 

تنها تاکيد بر دمکراسي درون سازماني و ايجاد بيشترين فضا و امکانات براي طرح و بحث روي راه حل                    
ها و ديدگاه هاي متفاوت در عرصه هاي مورد مشاجره است که  مي تواند جلو شکاف در تشکيالت را                       
. بگيرد و فضاي همبستگي و همدلي را در عين داشتن اختالف، جايگزين تالش براي حذف يکديگر نمايد                   

رفقائي که از سابقه اي بيشتر و از موقعيتي مهم تر و گاه تعيين کننده در تشکيالت برخوردارند،                            
 مسئوليت بيشتري در پاسداري و ايجاد چنين شرائطي دارند 

 24صفحه    کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران     

 مـرداد ۲۸به منـاسبت سالـروز 

 مصاحبه با باقر مومني
 

بينيـم در     اگر به همان روز کودتا برگرديم، مي

عين حال که نيروهاي کودتاگر در اوج جنب و   

جوشش هستند، نيروهاي ضد استعماري کـه    

بايد به مقابله با آنها بپردازند، بـالتـکـلـيـف،        

گر اين جنب و    پراکنده و مات و مبهوت، نظاره

جوشش کودتاچي ها هستند و حتـي رئـيـس      

ستاد ارتش مصدق، پـيـش از سـاعـت سـه            

شـود   مرداد وقتي مطمئن مي ۲۸بعدازظهر روز 

در )  به قول خودشـان ( اي هاي اخاللگر  که توده

خيابان ها و در ميان تظاهرکنندگـان طـرفـدار      

دهد تـا واحـدهـاي         کودتا نيستند، دستور مي

 .ها برگردند نظامي از خيابان ها به  سربازخانه

 17صفحه راديو پيام آزادي ـ سوئيس    

 
 

 بحران اتمي و فرصتي كه از دست مي رود
 

طرح احتمال استفاده از ابزار نظامي و علني کردن نقشه اياالت متحده امريکا براي بمباران گسترده  

در سراسر ايران، همزمان با توافقات دولت ايران با آژانس، نشان دهنده اين واقعيت است که تنهـا  

 2صفحه   . هاي شوراي امنيت است فرصتي که باقي مانده، فرصت پذيرش درخواست
 

 معناي انتخاب رفسنجاني به رياست مجلس خبرگان
هسـتـيـم،      باالخره در اين جنگ قدرت ما بار ديگر شاهد قدرت گيري رفسنجاني در بافت حکومـت    

هاي گشادي براي خود و خانواده اش پر کرده است،   کيسه   مردي که گفته مي شود از ثروت کشور 

تمامي کشتارها، به ويـژه کشـتـار        عليه مردم و در   کسي که در تمام توطئه هاي جمهوري اسالمي 

 3صفحه محمـد اعظمـي               . دست داشته است ۶۷وسيع زندانيان در سال 
 

 شكست ديپلماسي و تدارك حمله به ايران؟
 

تشکيل يک کنفرانس امنيت و صلح منطقه اي با شرکت تمامي کشور هاي منطقه و با ايجاد امکانات 

همه احزاب و نهاد هاي مدني کشور هاي عضو در جريان تـدارک و بـرگـزاري ايـن            تاثير گذاري 

جلوگيري از گسترش دامنه قهر و خشونت، ترور و جنگ در منطـقـه     کنفرانس، تنها راه ممکن براي 

 4صفحه مسعـود فتحـی                   . است

  وضعيت كنوني نوار غزه 
 

Amira Hass 
  برگردان ناهيد جعفرپور

 21صفحه 
 

 زنداني كوچك
 در ميان زنداني بزرگ

 
Gideon Levy  

 برگردان ناهيد جعفرپور 

 24صفحه 

 مين سالگرد فاجعه کشتار دسته جمعي هزاران زنداني سياسي ١٩

 ٦۷تـابستـــان 

 ١۳٦۷تبـريـز ـ  چهـار راه کجيـل ـ  ديمـاه 

 7و  6صفحه       در خاوران ۶۷برگزاري مراسم بزرگداشت قربانيان کشتار 
 8صفحه وله    شکوفه منتظري ـ دويچه  شدگان مصاحبه با سه تن از فرزندان اعدام

اقتصاددان  ۵۷نامه سرگشاده 
 به احمدي نژاد

 مستند و افشاگر، اما توهم زا
 

هاي اقتصادي ايران به هيـچ وجـه      نابساماني

کاري مسئـوالن   کفايتي و ندانم صرفا زاييده بي

مسئله در اساس ناداني نيست، . حکومتي نيست

مشـتـرک   » دغدغـه « صرفنظر از.  تبهکاري است

همه جناح هاي حکومتي براي حفظ رژيم به هر 

قيمت، حتي به بهاي ويراني ايران، بسيـاري از    

سياست ها و تصميمات اقتصـادي دولـت در       

واقع تالش و ترفندي است براي تعقيت وتامين 

منافع خود غرضانه اين يا آن دستـه و بـانـد        

هـاي     حکومتي دربستر رقابت ها و کشـمـکـش   

سياسي و اقتصادي ميان آنـهـا کـه از آغـاز           

استقرار جمهوري اسالمي تاکنون، با عناوين و   

 .هاي گوناگون استمرار داشته است انگيزه

 13صفحه محمـود بهنـام      



 ١۴٧اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۶شهـريور    

هاي دخيل در مصوبات        کنوني به هيچ وجه انتظارات همه طرف           
پرونده اتمي ايران اکنون نه در        .  کند  شوراي امنيت را برآورده نمي     

اختيار آژانس، بلکه موضوع تصميم گيري در شوراي امنيت سازمان           
توجهي به    از اين رو نيز، تنها توافق با آژانس، در عين بي            .  ملل است 
سازي   هاي شوراي امنيت و اعالم گسترش دامنه غني              درخواست

طرح احتمال  .  اورانيوم و نصب سانتريفوژهاي بيشتر کافي نيست          
استفاده از ابزار نظامي و علني کردن نقشه اياالت متحده امريکا براي             
بمباران گسترده در سراسر ايران، همزمان با توافقات دولت ايران با             
آژانس، نشان دهنده اين واقعيت است که تنها فرصتي که باقي مانده،              

اين هم مشروط   .  هاي شوراي امنيت است      فرصت پذيرش درخواست  
است به اينکه، به توافقات با آژانس، که جزئي از تعهدات هر کشور                 
عضو محسوب مي شود، از جمله تصويب و اجراي پروتکل الحاقي               

 .عمل شود
بي توجهي رهبران جمهوري اسالمي به تعهدات خود در قبال نهادهاي   

نمائي در    المللي و تبديل پروژه اتمي به موضوع کشمکش و قدرت            بين
تنش با غرب و نهادهاي بين المللي، عمال کشور ما را در موقعيت                   

اما بحران  .  تر از پيش نموده است     بسيار خطرناکي قرار داده و منزوي     
خود اين بحران   .  اتمي تنها مساله در سياست خارجي کشور ما نيست        

زاي جمهوري اسالمي و جهت            نيز نتيجه سياست خارجي تنش        
دفاع جمهوري اسالمي از      .  هاي آن در منطقه و جهان است            گيري

جريانات پان اسالميست، در کشور هاي منطقه از جمله حماس و جهاد 
اسالمي در فلسطين و رابطه با جرياناتي مثل شبه نظاميان مقتدي                

بستر تهديدات ديگري است که منافع        ...  صدر و نظاير آن در عراق       
هاي ايدئولوژيک  حکومتگران      کشور و مردم ما را قرباني هوا و هوس        

ها نيز هست که دولت اياالت متحده           بر زمينه همين سياست    .  کند  مي
آمريکا پرونده ديگري عليه جمهوري اسالمي باز نموده است که اعالم           
سپاه پاسداران و بخشي از آن يعني سپاه قدس به عنوان يک سازمان             
تروريستي، طاليه روزآمد کردن آن، در کنار پرونده اتمي حکومت              

اگر براي بازهاي دولت آمريکا، جلب توافق اعضاي            .  اسالمي است 
شوراي امنيت سازمان ملل به خصوص چين و روسيه براي اقدامات            
دلخواه، بر زمينه بحران اتمي دشوار باشد، تصميم به اقدام عليه                  

هاي آن    اي که در مورد دخالت       جمهوري اسالمي با استناد به پرونده      
ساخته شده است، با اعالم بخشي از نيروهاي مسلح            ...  در عراق و  

همين واقعيت  .  دولتي آن به عنوان تروريست، بسيار آسان خواهد بود        
نيز، اکنون کشور ما را در آستانه خطر جدي درگيري در يک جنگ                 

 .ويرانگر قرار داده است
تحريم اقتصادي و فشار بين المللي بازتاب خود را نه فقط در زندگي              
روزمره مردم و گراني و تورم هر چه فزاينده مايحتاج اوليه آن                    
آشکار ساخته است، بار ديگر شکاف در صفوف حکومت را نيز تعميق 

هاي   هاي اخير کشمکش بين جناح       طي روزهاي .  بيشتر بخشيده است  
حکومتي به مهمترين سنگر حکومت اسالمي، مجلس خبرگان رهبري           

سابقه بر سر انتخاب رياست مجلس            رقابت بي .  نيز کشانده شد   
خبرگان و تقسيم آراي فقهاي عضو آن در انتخاب بين رفسنجاني و               

پيروزي رفسنجاني  .  جنتي دبير شوراي نگهبان بازتاب اين واقعيت بود       
عليرغم همه تالشي که از جانب دولت و دستگاه رهبري خامنه اي                 
صورت گرفت، نشان دهنده ترس از ادامه وضعيت فعلي در صفوف              

نظامي که    -آرائي نيروهاي امنيتي    کشمکش و صف  .  خود حکومت بود  
طي چند ساله اخير اغلب ارگانهاي اصلي جمهوري اسالمي را به چنگ            

اند با رفسنجاني و حاميانش، چنان در جامعه منعکس شد که                آورده
نژاد و   گيري آشکار و حمايت از دولت احمدي        اي را به موضع     خامنه

 19صفحه   . ها کشاند تهديد رسانه

آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد برنامه                   
اي ايران، با اميدواري به همکاري دولت جمهوري اسالمي و                هسته

 .خوش بيني نسبت به توافقات با دولت ايران منتشر شده است
توافقات کنوني دولت ايران با آژانس، تعهد به پاسخگوئي به سواالت             
و ابهاماتي است که بارها پاسخ به آنها از ايران درخواست شده، اما               

رسيدن به اين توافقات هر چند با تاخير،         .  پاسخ مانده است   همواره بي 
بست   اما بنا به گفته البرادعي، يک امکان مهم در جهت برون رفت از بن             

مسائلي که روشن شدن آنها در      .  اي ايران است    کنوني در بحران هسته   
توانست ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل            گذشته مي 

امروز، اين توافقات در شرائطي صورت گرفته است          .  را منتفي سازد  
که دو قطعنامه در تحريم ايران در شوراي امنيت به تصويب رسيده               

ها بي    است و دولت جمهوري اسالمي تاکنون نسبت به اين قطعنامه            
تفاوت بوده است و هيچ اقدامي در جهت پذيرش آن ها انجام نداده                 

هاي کنوني نيز، در حال         است و قطعنامه سوم براي تشديد تحريم         
در گزارش آژانس نيز، بر اين واقعيت تاکيد شده است که           .  تدارک است 

هاي شوراي امنيت سازمان ملل عمل          جمهوري اسالمي به قطعنامه    
هاي مربوط    مغاير با تصميمات شوراي امنيت، فعاليت     «نکرده است و    

سازي را به حال تعليق درنياورده و به انجام عمليات در                   به غني 
سازي سوخت و ساخت و ساز و عمليات در             نيروگاه آزمايشي غني  

و   ۴۰آر  ايران همچنين به ساخت رآكتور آي      .  دهد  اين سايت ادامه مي   
 .»دهد عمليات نيروگاه توليد آب سنگين ادامه مي

در اين گزارش هم چنين بار ديگر بر موضع پيشين آژانس تاکيد شده             
هاي خاص مربوط به ميزان و         تواند جنبه   آژانس هنوز نمي  «است که   

و اضافه شده است که         »اي ايران را تاييد كند        ماهيت برنامه هسته   
تاكنون آژانس آن نوع اطالعاتي كه        ۲۰۰۶الزم به ذكر است از اوايل       «

كرد را دريافت نكرده كه اين امر شامل            ايران پيش از آن فراهم مي       
متعاقب پروتكل الحاقي و به طور مثال اطالعات مربوط به تحقيقات               

 .»شود پيشرفته سانتريفوژي در حال انجام مي
محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمی، توافقات اخير با            

آخرين «دولت ايران را مهم و در عين حال، عمل به اين توافقات را                  
او اذعان نموده است که آژانس براي اولين بار         .  دانسته است   »فرصت

با جمهوري اسالمي بر سر نوعي نقشه راه به توافق رسيده است و                
دولت ايران بايد تا اوائل ماه مارس به ابهامات در باره برنامه اتمي                 

هم از    »آخرين فرصت «در غير اين صورت اين         .  خود پاسخ دهد   
تاکيد البرادعي بر آخرين فرصت، نشان دهنده           .  دست خواهد رفت   

فضاي حاکم بر برخورد به برنامه اتمي ايران و نيز حوزه تدابيري                
 .است که در اين زمينه مورد بحث است

همزمان با توافقات جمهوري اسالمي با آژانس انرژي اتمي، تحوالت            
ديگري نيز در سياست دول غربي در مورد برنامه اتمي ايران صورت            

هاي مقتدر در دولت آمريکا، رئيس جمهور         عالوه بر گروه  .  گرفته است 
جديد فرانسه نيز امکان حمله نظامي به تاسيسات اتمي ايران را محتمل       

هاي ديپلماتيک براي توافق با ايران و بخصوص از           تالش.  دانسته است 
طرف اتحاديه اروپا براي ترغيب ايران به پذيرش درخواست شوراي            
امنيت و مذاکرات بين سوالنا و علي الريجاني بدون نتيجه اعالم                   

شايد توافقات کنوني دولت ايران با آژانس       .  اي متوقف شده است     شده
را بتوان نتيجه اين مذاکرات دانست، اما آنچه که روشن است و در                 

 هاي دولت هاي آمريکا و بريتانيا محسوس است، توافق ـ موضع گيري

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

 بحـران اتمـي
 و فرصتي که از دست مي رود



 ۳صفحـه    ١۳٨۶شهـريور    ١۴٧اتحـاد کـار     

 محمـد اعظمـي

 اي انتخـاب رفسنجـانيـمعن
 به ريـاست مجلـس خبـرگان

 

امروز در جريان انتخاباتي که براي تعيين رئيس مجلس خبرگان                 
 ۴۱بدست آوردن      رهبري صورت گرفت، آقاي هاشمي رفسنجاني با         

رفسنجاني که از ابتداي به قدرت         .  راي، به رياست آن انتخاب شد        
سطوح حکومت، نقش و        باالترين     رسيدن جمهوري اسالمي در        

مسئوليت داشته است، پس از شکست از احمدي نژاد در نهمين دور               
در جريان انتخابات شوراي شهر و روستا      رياست جمهوري،  انتخابات 

که همزمان    موقعيت اش در هرم قدرت بهبود يافت و در انتخاباتي               
نمايندگان مجلس خبرگان رهبري برگزار شد، در راس             براي تعيين   

دو نهاد    در حال حاضر او رياست      .  گرفت  ليست نمايندگان منتخب قرار 
اصلي جمهوري اسالمي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس               

اکنون پرسشي که در محافل       .  رهبري را در دست گرفته است       خبرگان  
چنين انتخابي و      سياسي به اذهان نشسته است، دليل و معناي                

اظهار نظر کامال روشن و قطعي در اين            هر چند   .  پيامدهاي آن است  
به نظر رسد، اما از شواهد مي توان به             مورد شايد کمي شتاب زده       

  :نشست گمانه زني 
اولين تصويري که از اين وضع به چشم مي خورد، تناقضي است که              

که در قوه مجريه و       حالي    در  .  جمهوري اسالمي با آن مواجه مي شود      
امنيتي مطيع و گوش به فرمان خامنه اي             -مجلس، نيروهاي نظامي   

دست رقيب آن ها و رقيب شخص         اين نهاد در      موقعيت برتري دارند،    
اين نهاد هر چند تا کنون نقشي قابل            .  خامنه اي، قرار گرفته است      

است، اما به لحاظ وظايف اش مي تواند يکي از               مشاهده ايفا نکرده       
اسالمي باشد و بر کار رهبري        مهمترين نهادهاي اثرگذار در جمهوري      

به خصوص با تشديد بحران در راس         .  نظارت و کنترل اعمال نمايد       
متمايل مي شود و       نهاد به سمت انجام وظايف اش           هرم قدرت، اين     

  .شد احتماال يکي از کانون هاي درگيري و تضعيف نظام خواهد 
از .  افزون بر اين رفسنجاني خود در موقعيت متناقضي قرار مي گيرد           

يعني .  مصلحت است   تشخيص    سوئي او منتصب خامنه اي در مجمع         
به لحاظ حقوقي همانگونه که با تصميم خامنه اي بر سر کار آمده، با               

از سوي ديگر او رئيس مجلسي       .  شود  مي تواند برکنار      اشاره او نيز    
وجودي اش،    شده است که اصلي ترين و مهمترين وظيفه و علت                

. رهبري و حتي برکناري او و گزينش جايگزين آن است           نظارت بر کار    
خامنه   و حق دارد که در مجلس خبرگان          يعني رفسنجاني هم مي تواند      

اي را برکنار کند و هم خامنه اي قادر است در مجمع تشخيص                      
زمينه سازش بين     اين موقعيت،   .  رفسنجاني را کنار بگذارد     مصلحت،  

ويژه انتخابات    حوادث آينده، به    .  خامنه اي و رفسنجاني را باال مي برد       
کانديداها، رشد تضاد اين دو و يا به            مجلس و چگونگي تائيد يا رد         
  .مي کند سازش رسيدن شان را آشکار 

تناقض مهم ديگر رفسنجاني ورود به ائتالفي است که گويا قرار است             
اين ائتالف  .  دهد  شکل    با خاتمي و کروبي براي انتخابات مجلس            

رفسنجاني را به موضع چپ تر خود مي کشاند، در حالي که در                    
محافظه کار سنتي دست باال را دارند         نيروهاي    مجلس خبرگان رهبري    

اين .  است  و رفسنجاني با راي آنها يه مقام رياست اين مجلس رسيده             
کدام خواسته هاي خود را دارند که تنها وجه مشترکشان            دو نيرو هر    

اندازه دار    مخالفت با قدرت گيري بيش از         در چارچوب نظام جمهوري،     
که   امنيتي پاسدارن به قدرت دست يافته اي است      -و دسته هاي نظامي

 .در پشت احمدي نژاد قرار گرفته اند

به سوي جبهه کروبي و خاتمي           »کارگزاران«رفسنجاني از طريق     
قرار مي گيرد و از       مي شود و براي هماهنگي با آن زير فشار             کشيده  

نظير جامعه    طريق نهاد سنتي روحانيت و تشکل هاي نزديک آن                
جريان موتلفه اسالمي، به محافظه       روحانيت مبارز و حتي تا حدودي        

است خواسته هاي آن ها را مد نظر           کاران سنتي نزديک شده، مجبور      
نيروي محافظه کار که از تندروي و بنيادگرائي واهمه             اين  .  قرار دهد 
خامنه اي، که اکنون بيش از هر کسي خود را با خواسته                   دارد، از   

گرفته و به رفسنجاني      نظامي هماهنگ مي کند، فاصله      -جريانات امنيتي 
  .اميد بسته است

اما جدا از اين تناقض، در نتيجه فشار و محاصره اقتصادي غرب و به              
حکومت چنان در تنگنا        ويژه آمريکا عليه جمهوري اسالمي، امروز         

قرار گرفته است که بر زمينه فشارهاي داخلي، تمايل به عادي کردن              
فتيله آتش با جهان خارج، در حال تقويت            آوردن    مناسبات و پائين     

محاصره اقتصادي در همين ابعاد، چنان حکومت را مرعوب             .  است
حتي لفاظي هاي تند احمدي نژاد هم از شدتشان کاسته شده              کرده که     

بين   مناسبات خود با آژانس         و مسئوالن و نمايندگان حکومت در          
المللي انرژي اتمي تجديد نظر کرده و کوشيده اند به هر شکل نظر                  

البرادعي رئيس آژانس     دهند تا بدان اندازه که آقاي           آژانس را تغيير     
نشانه «   المللي انرژي اتمي در گزارش جديد خوداعالم نمود که               بين

براي نخستين بار ما با      .  وجود دارد   هاي مثبت و اميدوار کننده اي         
و اين در     »...توافق رسيده ايم    ايراني ها بر سر نوعي نقشه راه به            

جمهوري اسالمي نگراني اش از جنگ افزايش يافته و             حالي است که    
در .  است  در حال تدارک و آماده سازي خود براي دفاع             در اين رابطه    

سياست هاي اش     چنين شرايطي موقعيت براي رفسنجاني و پيشبرد          
مردم، ترس و جدي شدن       رشد نارضايتي   .  آماده تر از پيش شده است   

سنتي را که از تندروي و بنياد گرائي واهمه دارند   خطر جنگ روحانيت 
رفسنجاني کشانده تا او را در راس مجلس خبرگان               به حمايت از     

پيش   رفسنجاني نيز براي جلب آمريکا روشن تر از         .  رهبري قرار دهند    
بسيار روشن از اقدام آمريکا       او به طور غير مستقيم اما        .  سخن گفت 

با آفتاب     او در مصاحبه        .  در عراق و افغانستان دفاع نمود            
. »بين بردن طالبان به نفع مردم منطقه بود         شکستن صدام و از     «   :  گفت

عراق به دنبال همکاري براي       او افزود که جمهوري اسالمي در مورد         
  .حل مشکالت اين کشور بوده است 

رفسنجاني در حالي که چنين آشکار و قاطعانه از دخالت آمريکا دفاع             
شروع جلسه    همان ابتداي     مي کند، به همين شدت و با قاطعيت در             

او در همين مصاحبه به خامنه       .  خبرگان به خامنه اي هشدار مي دهد       
کميسيون هائي که در رابطه با تداوم          «    :گوشزد مي کند     اي چنين    

شرايط رهبري فعاليت مي کنند، اقدامات خود را به خوبي انجام مي               
کميته ها گزارش خود را به مجلس ارائه مي کنند و ما نيز                و اين     دهند  

اين مسايل    نداريم که     در نظر   .  آن را به مقام رهبري اعالم خواهيم کرد       
در سطح جامعه مطرح شود چون خبرگان رهبري به دنبال تبليغ                  

 . »موارد اعالم شود شايد روزي اين . نيست
اول اين که توجه مي      :  در اين سخن رفسنجاني چند نکته وجود دارد         
او با  .  هستند    »رهبري«   دهد که کميسيون هائي مشغول بررسي کار         

اين کالم هم اين وظيفه مجلس خبرگان را به رخ خامنه اي مي کشد و                
دوم رفسنجاني نقش   .  گوشزد مي کند    مجلس را به مردم       هم قدرت اين    

مصاحبه از    او در اين     .  و قدرت مجلس خبرگان را متذکر مي شود          
گفته و مي گويد که نتيجه کار کميسيون را به                 موضع باال سخن     

به اطالع رهبري رسانده نمي    ! کنيد به لحن دقت (رهبري اعالم مي کنيم 
و باالخره اين که نتيجه کار را فعال اعالم          )  به او اعالم مي شود    .  شود  
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هم چنين اين روزنامه معتقد است که هدف ديگر خانم رايس فشار به              
پيش گرفتن اقدامات ديپلماتيک موثر در قبال         متحدان اروپائي براي در     

  .برنامه اتمي ايران است
در هر صورت آن چه که مسلم است، دولت اياالت متحده امريکا از روند               

دولت جمهوري اسالمي خشنود      پيشرفت امور در برخورد با برنامه اتمي        
در عين حال، بخشي از مشکالت خود در عراق را، بخصوص در              .  نيست

با شبه نظاميان شيعه، ناشي از دخالت هاي دولت ايران در امور               مواجهه  
بنا براين، اگر تصميم خانم رايس بر اعالم سپاه پاسداران           .  عراق مي داند  

جناح تند رو      به عنوان يک سازمان تروريست براي راضي نگهداشتن             
دولت بوش هم باشد، اعالم اين امر، در راستاي پيشرفت استراتژي اي               

ديپلماتيک را در هيات حاکمه آمريکا هر چه بيشتر             خواهد بود که لحن      
آمريکا   تضعيف خواهد نمود و خود اين امر، اختالفات بين دولت ايران و              

را بر سر اوضاع عراق و برنامه اتمي جمهوري اسالمي شدت بيشتري               
  .خواهد داد

ظاهر امر اين است که قبل از همه، سپاه پاسداران به طرز همه جانبه اي                 
اين      .   محدوديت هاي مالي قرار خواهد گرفت       مورد تحريم هاي اقتصادي و      

امر تنها به مسدود کردن دارايي هاي اعضاي آن در خاک آمريکا يا                    
ممنوعيت معامله با سپاه و شرکت هاي تابعه از طرف شرکت هاي                     

المللي نيز اين استرانژي       آمريکائي ختم نخواهد شد، بلکه در ابعاد بين            
هم اکنون نيز، نام شرکت هاي وابسته به سپاه و نيز              .  دنبال خواهد شد  

فرماندهان آن در ليست تحريم هاي مصوب سازمان ملل در              چند تن از    
 .مورد ايران قرار دارند

اما اعالم سپاه پاسداران به عنوان يک سازمان تروريست، فقط به تشديد             
سپاه پاسداران، صرفا تحريم مالي       تحريم  .  تحريم ها محدود نخواهد شد    

يک سازمان و يا مسدود کردن حساب هاي بانکي اعضاي آن نيست، بلکه             
تحريم عليه يک سازمان نظامي رسمي در کشوري است که همين               اعمال  

دست خود دارد، بخش مهمي       سازمان، کنترل بر برنامه اتمي کشور را در         
از اقتصاد کشور را کنترل مي کند و در دولت حاضر، فرماندهان آن نقش              

پيشبرد سياست هاي اجرائي، از جمله در عرصه سياست               موثري در    
اعالم سپاه پاسداران به عنوان يک سازمان تروريست، با              .خارجي دارند 

اختالفات دو دولت     هر انگيزه اي، عقبگردي از راه حل ديپلماتيک براي حل           
 .در مورد مسائل فيمابين و دور شدن از آن است

 

   چرا عقبگرد؟

شکي نيست که سپاه پاسداران از هنگام تشکيل آن تاکنون، متناسب با                
و از يک نيروي شبه نظامي در          تحوالت در اوضاع سياسي کشور تحول        

آغاز کار، به يک نيروي حرفه اي با ساختاري در حد يک ارتش تغيير پيدا               
سپاه پاسداران در آغار بازوي نظامي روحانيت حاکم بود و           .  کرده است   

فرداي انقالب بهمن و حذف آن        در سرکوب اپوزيسيون حکومت جديد در       
ها، نقش اصلي را ايفا نموده و در دوران جنگ با عراق و همراه با اين                     

 .حد يک ارتش فرا روئيده است جنگ، تا 
در اين تحوالت، سپاه موقعيتي بسيار فراتر از يک نيروي نظامي براي                

داشته و به عنوان ابزاري در خدمت انحصار قدرت در               دفاع از مرزها     
 .محافل خاصي از حکومت بوده است

دگرگون شده    ۱۳۷٦عرصه نيز، بعد از دوم خرداد           نقش سپاه در اين      
و   فرماندهان و محافل درون سپاه پاسداران بعد از شکست                  .  است

خرداد، به صحنه      ۲فروپاشي جناح راست حکومت بعد از شکست              
شکست کشاندن برنامه هاي      گردانان اصلي مقابله با اصالح طلبان و به           

آن ها با استفاده از امکاناتي که در اختيار داشتند، به            .  آن ها تبديل شدند   
فرماندهان سپاه با   .  و اجراي سياست هاي دلخواه خود پرداختند         طراحي  

اولين بار به نوشتن نامه       تهديد به بريدن زبان ها و بستن دهان ها، براي            
 . سرگشاده عليه رئيس جمهور دست زدند

و انتشار آن هشدار نامه ها        اکنون برنامه بستن دهان ها و بريدن زبان ها          
اصالح طلبان از قدرت حذف شده اند، بخش قابل توجهي           :  ثمر داده است  

فرماندهان در موقعيت هاي اجرائي کشور قرار گرفته اند، مجلس و             از آن   
حکومت قرار دارد و در هر         دولت براي اولين بار در دست يک جناح از            

  .دو، حضور وابستگان به سپاه و نهاد هاي تابعه آن چشمگير است

 مسعـود فتحـي 
 

 شکست ديپلماسي و تدارک حمله به ايران؟
 

انتشار خبر احتمال قرار دادن سپاه پاسداران يا بخش معروف به سپاه                
تروريستي در اياالت متحده آمريکا، بحث        قدس آن در ليست سازمان هاي       

هائي را در مورد امکان و انگيزه اين کار و نيز عواقبي که چنين تصميمي                 
. مي تواند داشته باشد برانگيخته و سواالت متعددي را مطرح ساخته است             

قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان هاي تروريستي               مفهوم  
صورت تبديل شدن به يک       چيست؟ اتهامي که به سپاه وارد شده است، در          

سياست عملي، چه پي آمدهائي خواهد داشت؟ آيا اين امر به معني تغيير                
دولت آمريکا در قبال ايران خواهد بود؟ برخورد ما با اين                     سياست  

 سياست چه بايد باشد؟
 

       :درآمد

خبري که منتشر شده است يک خبر رسمي نيست، اما از قول مقامات                   
آمريکائي، واشنگتن پست و      عاليرتبه دولت آمريکا در دو روزنامه معتبر          

نيويورک تايمز نوشته شده است که دولت آمريکا تصميم دارد سپاه                  
فهرست سازمان هاي تروريستي وزارت امورخارجه           پاسداران را در      

صورت مي گيرد     اين اقدام براساس بخشنامه اي       .  اياالت متحده قرار دهد   
سپتامبر   ۱۱که جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا دو هفته بعد از حمالت             

اين فهرست تالشي براي قطع ارتباطات مالي و            تهيه  .  صادر نموده است  
تروريسم «   اعمال تحريم عليه اين قبيل سازمان ها به دليل نقش آن ها در               

دليل قرار دادن سپاه پاسداران در ليست         ،از قرار معلوم      .است  »بين المللي 
در عراق و     اين سازمان ها، دخالت در درگيري ها با سربازان آمريکائي             

. مي تواند باشد  ...  افغانستان و نيز، حمايت از حزب اهللا در لبنان، حماس و           
جزو اين ليست هستند، سازمان مجاهدين خلق و   از جمله سازمان هائي که 

 .همچنين حماس و القاعده است
به دنبال درج اين خبر در روزنامه ها، منابع اطالعاتي اياالت متحده اعالم               

قدس در عراق در حال آموزش شبه      نفر از نيروهاي سپاه  ۵۰نموده اند که 
يک ژنرال . نظاميان شيعه براي چگونگي حمالت راکتي و خمپاره اي هستند

گفته )  ژنرال ريک لينچ، فرمانده ارتش آمريکا در جنوب بغداد           (آمريکائي    
منطقه فرماندهي من حضور       تعدادي از افراد سپاه قدس در          «است که    

دارند که به آموزش شبه نظاميان شيعه مشغول هستند و فکر مي کنيم که              
ما مي دانيم که آنها اينجا هستند و آنها را           .  نفر است   ۵۰آنها بالغ بر      تعداد  

اين ژنرال در عين حال تلويحا نيروهاي ايراني        .  »مورد هدف قرار مي دهيم
سرباز     ۲۵را در کشتار آمريکائيان مقصر دانسته و گفته است که                   

آتش «روز گذشته در اين منطقه کشته شده اند، هدف            ۶۰آمريکايي که در    
او اضافه کرده است که نيروهاي تحت         .  بودند  قرار گرفته     »غير مستقيم 

قبضه سالح با مارک        ۱۲۷فرماندهي او از ماه آوريل گذشته تاکنون،            
 .ايراني را ضبط کرده اند 

تاکنون دولت آمريکا و فرماندهان نظامي آن در عراق تحت عنوان عمومي             
امور عراق سخن گفته اند، اما         دخالت دولت ايران و نيروهاي ايراني در          

اکنون براي نخستين بار، آنها سپاه قدس را به آموزش شبه نظاميان شيعه  
عراق و انتقال قطعات مين و بمب هاي کنار جاده اي و مونتاژ آن               در خاک   

ها در عراق و نيز انتقال تسليحات ديگر به اين کشور متهم کرده اند در هر                
صورت اگر سپاه پاسداران يا بخشي از آن به عنوان يک سازمان                      

يک سازمان نظامي رسمي يک       تروريستي اعالم شود، براي نخستين بار        
 »تروريست«کشور ديگر، از سوي وزارت امور خارجه آمريکا رسما               

 .شود معرفي مي 
 

   :انگيزه ها

نيويورک تايمز از خانم رايس به عنوان حامي اصلي طـرح کـردن سـپـاه         
تروريست نـام بـرده و           پاسداران يا بخشي از آن به عنوان يک سازمان 

دولت آمريـکـا   از اين کار را تالشي براي آرام کردن جناحي از  ويانگيزه 
دانسته که خواهان اقداماتي شديدتر عليه ايران و از جمله در دسـتـور     

 . به ايران است قرار دادن حمله نظامي 



 ۵صفحـه    ١۳٨۶شهـريور    ١۴٧اتحـاد کـار     

خدمت   ترديدي نيست که سپاه پاسداران به عنوان يک نهاد نظامي در                 
اين که از اين    .  سياست هاي رهبران جمهوري اسالمي قرار داشته و دارد        

. استفاده شده است، امر پوشيده اي نيست        نيرو در ترور هاي سياسي نيز    
  -ترور دکتر قاسملو و همراهان ايشان در وين            -حداقل در يک مورد       

. روشن است که اين ترور توسط فرماندهان سپاه صورت گرفته است                
اگر هم  .  تصميم نمي گيرند     ارگان هاي دولتي در چنين مواردي خود            

بگيرند مسئول اقدامات نهاد هاي دولتي، خود دولت ها و رهبران حکومت             
همانطور که مسئوليت اعمال ارتش آمريکا در عراق به عهده              .  ها هستند 

  .رهبران دولت آمريکا است
جدا از اين که اعالم بخشي از نيروهاي نظامي يک کشور عضو سازمان               

بايد .  فاحش حقوق بين الملل است       ملل از سوي يک دولت ديگر، نقض           
دولت اياالت متحده آمريکا را به خويشتن داري و اجتناب از ماجراجوئي             

کرد و از همه طرفداران حل مسالمت آميز اختالفات بين دو کشور              دعوت  
بيشتر وضعيت بحراني     خواستار آن بود که از هر اقدامي که به وخامت             

دولت آمريکا بايد   .  کنوني بين دو کشور منجر مي شود، جلوگيري نمايند         
باشد، جنگي که امروز در عراق جريان دارد، با هر               متوجه اين واقعيت     

به يک    اقدام مشابه ديگري عليه يک کشور ديگر در منطقه، مي تواند                  
فاجعه بزرگ و بمراتب گسترده تر از عراق منجر شده و کل منطقه را در                

  .آتش خود محو و نابود کند
تشکيل يک کنفرانس امنيت و صلح منطقه اي با شرکت تمامي کشور هاي              

همه احزاب و نهاد هاي مدني           منطقه و با ايجاد امکانات تاثير گذاري            
کشور هاي عضو در جريان تدارک و برگزاري اين کنفرانس، تنها راه                 

جلوگيري از گسترش دامنه قهر و خشونت، ترور و جنگ در              ممکن براي   
بحران هاي جاري از      چنين کنفرانسي نه فقط راه حلي براي         .  منطقه است 

عراق تا لبنان و نيز مناقشه اعراب و اسرائيل و حتي اختالفات بين دو                   
است، بلکه تنها طرح ممکن براي اعاده صلح پايدار بين               جناح فلسطيني   

اقتصادي و اجتماعي     کشور هاي منطقه و ايجاد مناسبات متقابل سياسي،         
  .بين آن ها به جاي خصومت هاي کنوني نيز هست

کشور ما بايد از مشارکت در هر گونه تالش مشترک براي تخفيف بحران             
راه رسيدن به صلح و امنيت        .  کند  هاي دامنگير منطقه خاورميانه استقبال      

در منطقه نه اعالم ارسال ده ها ميليارد دالر سالح به آدرس کشور هاي                
منطقه و وارد کردن نيروي نظامي رسمي يک دولت ديگر به              متخاصم در   

تبديل تکنولوژي    عنوان سازمان تروريستي توسط دولت آمريکا و نه             
اتمي به معيار قدرت و موضوع رقابت در منطقه توسط دولت احمدي نژاد          

خدمت ادامه خصومت ها و خشونت هائي است که             اين هر دو در      .  است
  .زده است تاکنون تاريخ پر درد و رنج مردم کشورهاي خاورميانه را رقم 

راه بازگشت از اين سير ويرانگر، مسدود نمودن منابع تغذيه ديکتاتور ها             
تنفس و عرض وجود براي مدافعان       و مستبدين، تالش براي ايجاد امکان        

   .صلح و امنيت و آزادي هاي مدني در منطقه است

اين حضور مي توان امضاي قراردادهاي ميلياردي در         "  برکات"از جمله    
که بدون هر گونه مناقصه       صنعت نفت را برشمرد و نيز قراردادهاي ديگر         

اي در اختيار سپاه گذاشته مي شوند و حوزه نفوذ فرماندهان سپاه را از               
ها و فرودگاه هاي اختصاصي به شرکت نفت و عرصه               کنترل بندرگاه   

  .هاي اقتصادي ديگر نيز گسترش مي دهند
در واقع امر مي توان گفت که سپاه پاسداران تحت فرماندهي کنوني آن،               

در عمل به حزب سياسي         از اهداف نظامي آن دور تر شده است و               
جرياني در حکومت تبديل شده است که منافع اقتصادي و اهداف سياسي            

را دنبال مي کند و تحت حمايت خامنه اي رهبر حکومت نيز                خاص خود   
را به يک بحران      جرياني که بحران بر سر برنامه اتمي کشور          .  قرار دارد 

بين المللي سوق داده است؛ يک ائتالف وسيع بين المللي را در شوراي                 
امکانپذير ساخته و سياست خارجي کشور را به سوي            امنيت عليه ايران    

به دخالت در     تنش بيشتر کشانده است و از سوي اياالت متحده متهم               
  .گشته است »تروريست«امور کشور هاي منطقه و تقويت نيروهاي 

ترديدي نيست که فشار به سپاه پاسداران مي تواند فشار مستقيم به                  
پاسداران فقط گروهبندي حاکم است       اما نه سپاه    .  گروهبندي حاکم باشد  

و نه تبديل کل سپاه، يا حتي بخشي از آن، به يک سازمان تروريستي در                
اين قبل از همه، تقليل       .  حکم تشديد فشار به دولت فعلي ايران است              

نيروهاي امنيتي دولت آمريکا      ديپلماسي بين دو دولت به درگيري ارتش و     
با سپاه پاسداران و به نوعي باز کردن دروازه بر امکان حمالت نظامي به              

  .است »مبارزه با تروريسم بين المللي«به نام  خاک ايران 
سپاه پاسداران به مثابه يک نيروي نظامي رسمي، جزو دستگاه هاي                 

جمهوري اسالمي ـ که       تبديل برخورد با دولت      .  تابعه دولت ايران است    
فرماندهي سپاه پاسداران امروز بيش از هميشه با آن يگانه است ـ به                  

اعالم تروريست بودن آن، جز سمت و سو دادن تالش             سپاه پاسداران و    
نظامي و آغاز يک جنگ        هاي ديپلماتيک در جهت برخورد هاي قهرآميز          

  .فرسايشي ظاهرا غير رسمي، معنائي ندارد
 

   تقويت يا تضعيف؟

  :اعالم سپاه پاسداران به عنوان يک سازمان تروريستي
در ايران دست فرماندهان سپاه و حاميان آن ها را براي قبضه کامل                  -

ايجاد حکومت وحشت و        قدرت و حذف هر گونه مقاومتي در برابر              
تروري که در اين دو سال چهره خود را آشکار نموده است، باز تر                     

دولت کنوني را چه در درون حکومت و چه در                منتقدان  .  خواهد نمود 
بيرون آن در موقعيت دشوارتري قرار خواهد داد و هر انتقادي از دولت               

و حکومت فعلي را بيش از پيش با اتهام همکاري با دشمن و هم زباني با                   
به معناي تضعيف دولت فعلي         به هيچ وجه     .  آن روبرو خواهد ساخت    

نخواهد بود بلکه بر عکس، با تقويت فضاي خشونت، مخالفين دولت در               
توجيهي براي عوامفريبي و    .  حکومت را خنثي و منفعل خواهد نمود        درون  

وسيله اي براي ايجاد        سرکوب جنبش هاي آزادي خواهانه شده و              
 .مشروعيت کاذب براي سرکوبگران فراهم خواهد آورد

در اياالت متحده ممکن است در ظاهر امر به طفره رفتن از اقدام نظامي                 -
براي چنين اقدامي خواهد بود و در         تعبير شود، اما در واقع امر طليعه اي         

را به روي کساني که در انديشه کاربرد سالح در مورد ايران هستند، باز               
يک گام به     »تروريست ها «خواهد گذاشت تا به نام حمله به پايگاه هاي              

خود نزديک تر شوند و يک جنگ            عملي کردن نقشه هاي ماليخوليائي        
  .خصوصي را با سپاه پاسداران آغاز کنند

 

  چه بايد کرد؟

منافع ملي ما در حل اختالفات دو دولت ايران و آمريکا، از بحران اتمي تا                
اين که  .  طريق ديپلماتيک است    بر سر ميز مذاکره و از        ...  مساله عراق و  

تاکنون اين امر ميسر نشده، قطعا سياست خارجي جمهوري اسالمي به             
سهم خود، نقش مهمي ايفا نموده است و به ويژه، دولت فعلي با تشديد                   

بايد هم چنان طرفين    .  داشته است   تنش با خارج سهم قابل توجهي در آن          
را به اجتناب از ماجراجوئي و نشستن بر سر ميز مذاکره دعوت نمود و                

اتهام مداخله در       .دست زدن به اقدامات تخريبي بيشتر برحذر داشت           از  
امور عراق و يا اتهامات ديگري که اياالت متحده به سپاه پاسداران وارد               

 . بخشي از موضوعات مورد اختالف دو طرف باشند مي داند، مي توانند 

 ”.ما چيزي براي پنهان کردن نداريم، ولي شما اجازه نداريد ما را بگرديد“
 

Stern View - Germany 
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مهرباني که هزاران تن از زيباترين فرزندان          
آفتاب و باد را در خود جاي داده، نه خصم             
. حکومت اسالمي که انکار اين حکومت است         

بنابراين در شرايطي که مي خواهند سکوت را        
به ما تحميل کنند بايد از خاوران گفت و از              

ستم واقعي را بايد با آگاه       .  نوشت  ۶۷کشتار  
کردن مردم از آن، ستم گرانه تر سازيم، ننگ          

خاوران را  .  را بايد با افشاي آن ننگين تر کنيم       
مثل هر قلمرو ديگري از جامعه ايران، بايد            

بايد اين  .  چون لکه ننگ اين جامعه نشان دهيم      
روابط واپسگرايانه را واداريم تا با ساز خود         

اين بيانيه با استقبال پر شور            !".  برقصند
حاضران همراه شد به نحوي که عده اي              

سر "  دانشجوي مبارز حمايتت مي کنيم    "شعار  
  .دادند

کميته دفاع  "سپس يکي از فعاالن کارگري پيام       
به )"  فعال کارگري دربند  (از محمود صالحي     

تا   ۶۰مراسم بزرگداشت قربانيان کشتار هاي      
در بخشي از اين بياينه ضمن        .  را خواند   ۶۷

گرامي داشت ياد و خاطره تمامي کساني که          
در راه آرمان هاي انساني طبقه کارگر جان           
خود را نهاده بودند، به وضعيت فعلي آقايان          
محمود صالحي و منصور اسالو در زندان           
 .اشاره شده و خواستار آزادي آنان شده بود

در ادامه مراسم نيز چند تن شعر خواني              
در اين ميان جمعي از فعالين قصد           .  کردند

داشتند پالکاردي در حمايت از محمود               
صالحي و منصور اسالو را در محل نصب            
کنند که با دخالت و ممانعت نيرو هاي امنيتي          
و اطالعاتي مواجه شدند و به منظور حفظ            

 .آرامش مراسم، پالکارد ها را جمع کردند
در انتهاي  "  آواي دانشگاه "به گزارش خبرنگار    

مراسم صفي از تمامي حاضران تشکيل شد         
که دست در دست هم ضمن حمل عکس               
جانباختگان دور تا دور مزار آنان شروع به          
حرکت کردند و به هم خواني سرود هاي              

و "  رود"،  "آفتابکاران"،  "پرنيان شفق "،  "ارغوان"
در ابتداي صف   .  پرداختند"  انترناسيونال"البته  

جمعي از جوانان و فعاالن دانشجويي دست          
هاي خود را به هم گره زده بودند و با صداي           
بلند سرود مي خواندند که همين امر جلوه            

 .خاصي به مراسم داد
در پايان مراسم جمعيت با توقف و خواندن           

مراسم را به انتها        "  انترناسيونال"سرود   
انترناسيونال است نجات     "رساند تا نداي        

در دشت خاوران اين آوردگاه         "  انسان ها  
 .عاشقان آزادي طنين انداز شود

حضور فعاالن دانشجويي، کارگري و زنان         
در اين مراسم چشم گيرتر از سال هاي               

بنابه گزارش رسيده به خبرنگار      .  گذشته بود 
، در پايان مراسم چند تن از          "آواي دانشگاه "

جوانان حاضر در مراسم به وسيله ي نيرو           
هاي امنيتي لباس شخصي بازداشت شدند اما       

  .بعد از ساعاتي تمامي آنان آزاد شدند

مين سالگرد کشتار زندانيان     ۱۹به مناسبت    
به روال سال هاي       ۶۷سياسي در تابستان     

گذشته خانواده و بازماندگان قربانيان اين         
کشتار به همراه جمعي از فعالين اجتماعي در        

شهريور در دشت         ۹صبح روز جمعه        
خاوران گرد آمدند تا ياد و خاطره تمامي            

خصوصا   ۶۷تا    ۶۰جان باختگان سال هاي      
 .را گرامي بدارند ۶۷اعداميان کشتار تابستان 

در ساعت هاي ابتداي صبح جمعه خانواده ها  
و ديگر فعالين اجتماعي گروه گروه به دشت         
خاوران و گورستان مربوط به اين کشتار ها        

در جلوي درب ورودي     .  مراجعه مي کردند   
گورستان کانال عريضي به منظور آن چه           
انتقال آب خوانده مي شد کنده شده بود که           
همين امر باعث شد که مراجعه کنندگان             
مجبور شوند صدها متر را در ميان خاک طي  
کنند تا بتوانند با دور زدن کانال خود را به            

الزم به ذکر است که      .  محل گور ها برسانند    
پل چوبي که در مقابل درب اصلي گورستان         
براي رفت و آمد در ساعات ابتداي صبح             
وجود داشت به وسيله ي نيرو هاي امنتي            

همين امر موجب شد که      .  برداشته شده بود  
 .مراسم با تاخير چند دقيقه اي شروع شود

قبل از  "  آواي دانشگاه "به گزارش خبرنگار     
شروع مراسم حضور نيرو هاي امنيتي و           
اطالعاتي چه با لباس فورم نيروي انتظامي و        
چه با لباس شخصي به صورت واضح              

در اين ميان يک نفر از نيروهاي       .  مشهود بود 
انتظامي به همراه چند نفر از لباس شخصي          
ها به جمع حاضران پيوست و چند کلمه اي           
را در لزوم برگزاري آرام مراسم و همچنين         

گفت که    ۱۰تمام کردن مراسم در ساعت         
البته با بي توجهي کامل حاضران روبه رو           

او سريعا محل را ترک کرد و در فاصله          .  شد
 .اي دور تر نظاره گر برنامه شد

برنامه با قرار دادن گل و عکس هاي تني چند           
يکي از مادران با    .  از جان باختگان شروع شد    

ذکر اين نکته که گرفتن مراسم حق بديهي و            
طبيعي بازماندگان اين کشتار است، از               
حاضران خواست به ياد تمامي جان باختگان        
راه انسانيت و صلح و سوسياليسم و آزادي          

بعد از يک دقيقه       .  يک دقيقه سکوت کنند      
سکوت که همراه با تشويق بلند حاضران شد،        

شعري   ۶۷يکي از دختران اعدامي هاي سال         
. را خواند که مورد توجه حاضران قرار گرفت       

سپس مادر لطفي سخناني را در رساي تمامي        
سپس .  جاباختگان خفته در خاوران گفتند        

جمعيت سرود رود و دشت خاوران را هم            
بعد از آن مادر شريفي نيز در          .  خواني کرد 

سخناني ياد و خاطره تمامي انسان هاي آزاده        
اي که در راه مردم جان خويش را نهاده اند            
گرامي داشتند و مادر معيني نيز چند کلمه اي          

سپس جمعيت سرود        .  صحبت کردند   
 .آفتابکاران را هم خواني کرد

، بعد از   "آواي دانشگاه "بنا به گزارش خبرنگار     
جمعي از دانشجويان و      "اين سخنان بيانيه      

توسط يکي از فعاالن دانشجويي      "  فعالين چپ 
در بخشي از اين بيانيه ضمن         .  خوانده شد 

اشاره به شرايط اجتماعي و طبقاتي که در آن         
اعدام و شکنجه و زندان به مثابه يکي از ابزار          
سرکوب طبقات مسلط به کار مي رود آمده           

زندان، شکنجه و اعدام از ازل در جامعه        : "بود
. بشري نبوده و نبايد تا ابد وجود داشته باشد        

زندان، شکنجه و اعدام و به طور کلي پديده             
سرکوب را جز در پرتو مبارزه ي طبقاتي، به          
عنوان وسيله اي براي به شکست کشانيدن          

 ".طبقات تحت سلطه، نمي توان درک کرد
: در بخش ديگري از اين بيانيه آمده بود              

 ۶۷کشتار زندانيان سياسي در تابستان            "
اولين و آخرين کشتار دگرانديشان، کمونيست      
ها و نيروهاي مترقي در ايران و جهان نبوده          

طي قرن گذشته در بسياري نقاط دنيا و        .  است
از آن جمله در اندونزي، عراق، آمريکاي التين        

، نظام جهاني سرمايه ديکتاتورها را تحت        ...و
عناوين مختلف مامور کشتار کمونيست ها و        

در ايران کشتار     .  دگرانديشان کرده است    
هزاران انسان طي مدت کوتاهي در تابستان         

، به دنبال حدود يک دهه سرکوب و                ۶۷
پليسي اسالمي و به      -برقراري حکومت نظامي  

 ".روي داد ۶۰خصوص کشتار خونين دهه
در پايان اين بياينه نيز ضمن گرامي داشت ياد 
و خاطره تمامي جان باختگان راه آزادي و            

 خاوران، زمين : "سوسياليسم آمده بود که

 سايت آواي دانشگاه
 

 در نوزدهمين سالگرد آن ۶۷گرامي داشت ياد و خاطره قربانيان کشتار 
 

  يادمان زيباترين فرزندان آفتاب و باد در دشت خاوران



 ٧صفحـه    ١۳٨۶شهـريور    ١۴٧اتحـاد کـار     

يکي از  .  در اين مراسم چند تن از مادران جانباختگان سخنراني کردند             

شما حق نداريد که با ما به اين شکل         :  مادران  خطاب به ماموران رژيم گفت      

ما اگر به جاي اين همه کپه خاک که شما بر سر راه ما قرار                  .  رفتار کنيد 

اينجا .  داده ايد، قير داغ هم بر سرمان بريزيد، باز به اينجا خواهيم آمد               

توانيد ما را    شما نمي .  معيادگاه ماست با عزيزانمان   .  خانه عزيزان ماست  

 .از آمدن به اينجا منع کنيد

و خاطراتش صحبت   )  همايون(مادر معيني  در مورد پسرش هبت معيني          

او آخرين صحبت هبت در زندان را که همانا وصيت نامه اش بود،                .  کرد

: او به هنگام خداحافظي به زندانيان گفته بود که          .  براي حاضرين خواند  

" همايون"نامم را به خاطر احترام به ايستادگي و مقاومت همايون کتيرايي، 

. ام نهاده"  ميهن"نام دخترم را نيز بخاطر عشق به مردم کشورم،           .  ام نهاده

مادر معيني به نقل از  يکي از زندانيان حاضر در آن زمان گفت که او با                    

 .لبي خندان  و سري افراشته پذيراي اعدام شد

شما حق نداريد راه ما را      :  مادر لطفي هم در اعتراض به بستن مسير گفت        

مسدود کنيد ما هميشه خواهيم آمد و هيچ چيز مانع حضور ما نخواهد                

اگر سنگ هم بر سر ما ببارد،       :  شد و خواهري به اعتراض به ماموران گفت       

اگر نگذاريد که به اينجا بياييم، با عکس         .  ما دست از اينجا بر نمي داريم       

 .ها خواهيم رفت عزيزانمان به خيابان

ماموران در همه جا حضور داشتند و موبايل و دوربين افراد حاضر در                

کردند که بايد مراسم را      آنها به طور مرتب اعالم مي     .  مراسم را مي گرفتند   

اما مراسم مانند هميشه با سخنراني چند تن از          .  هر چه زودتر تمام کنيد    

مادران آغاز و با گردش به دور محوطه خاوران پايان يافت و در تمام طول 

مراسم، خانواده ها با آرامش و متانت هميشگي شان مانع از ايجاد                   

ها سرود و شعر و        امسال نيز مثل هر سال، خانوده        .  درگيري شدند 

هاي محلي شان را خواندند و دست در دست هم، تا آخرين ساعتي               مرثيه

حضور دانشجويان و   .  که از قبل مقرر کرده بودند در محل حضور داشتند         

همچنين خانواده ها   .  جوانان به رغم تمام فشارها بسيار چشمگير بود          

خواستار آزادي زندانيان سياسي و به ويژه اسانلو شدند و با شعار                 

 .زنداني سياسي آزاد بايد گردد حمايت خود را از آنان اعالم نمودند

به .  آقاي زرافشان که تا بازار گل آمده بود، توسط مامورين برگردانده شد           

دانا هم اجازه  حضور و سخنراني ندادند و آنها             آقايان عمويي و رئيس   

 .نيز برگردانده شدند

در اواخر مراسم، ماموران جلوي چند تن از        .  مراسم  با آرامش پايان يافت     

جوانان را گرفتند و قصد دستگيري آنان را داشتند که خانواده ها با آنان               

اما به گفته برخي از شرکت        .  همراه شده و مانع دستگيري آنان شدند        

اند که تا به حال       کنندگان در مراسم، ماموران چند نفر را دستگير کرده          

 ۱۳۸۶شهريور  ۹   .اطالع موثقي از آنها در دست نيست

 خاوران، اي خاوران
 گرد غم از رخت، ما مي زدائيم
 خاك پاك تو را، ما مي ستائيم

  

به رغم تما م تهديدها و فشارهايي که در طي چند هفته گذشته توسط                  

مامورين جمهوري اسالمي براي برگزار نکردن مراسم بزرگداشت در              

ها و   خاوران، به خانواده ها وارد شده بود، امروز حضور خانواده               

. خويشان و بستگان جانباختگان، در خاواران، بيشتر از هر زمان ديگر بود           

ماموران امنيتي جمهوري اسالمي طي هفته هاي گذشته به منزل برخي از             

خانواده ها مراجعه کرده و آنها را براي عدم حضور در گلزار خاوران                 

ها تلفني تماس گرفته  با چندين تن از خانواده. تحت فشار قرار داده بودند

و تهديد کرده بودند که در صورت حضور در خاوران با آنها به شدت                  

اما خانواده جانباختگان، که طي نوزده سال گذشته، با . برخورد خواهد شد

اند، اين بار نيز، پا      مرارت و سرسختي اين روز را به فراموشي نسپرده         

 .پس نکشيده عزم به برگزاري مراسم در خاوران جزم کردند

جمهوري اسالمي براي جلوگيري از حضور خانواده ها، تمام مسير جاده            

فرعي منتهي به خاوران را خاکبرداري و کاناليزه کرده بود تا حضور در              

مسير منتهي به گلزار    .  خاوران را به طور طبيعي با مشکل مواجه نمايد          

ها با دور    خاوران، کامال توسط کپه هاي خاک مسدود شده بود و خانواده          

بعضي از مادران    .  رساندند زدن محل، به سختي خود را به گلزار مي            

اما .  چندين بار به زمين افتادند و پاي  يکي از آنان نيزمجروح شد                   

ها نشد و امروز مراسم با       هيچکدام از اين اقدامات مانع از حضور خانواده       

ماموران حکومت با لباس شخصي وهمچنين با       .  شکوه فراوان برگزار شد   

اونيفورم نيروي انتظامي، در تمام مسير و در محل خاوران، حضور                 

داشتند و براي خانواده ها مزاحمت ايجاد کرده و آنها  را شديدا تحت                   

اما خانواده ها   .  فشار قرار ميدادند تا هر چه زوردتر محل را ترک کنند             

 .هاي گذشته مراسم خود را به آرامي آغاز کردند همچون سال

امروز . ها با دسته گل محل دفن عزيزانشان را آراسته بودند               خانواده

در وسط محوطه عکس هاي       . خاوران چون هميشه، غرق در گل بود          

. جانباختگان که با گل تزئين شده بود، کنار يکديگر گذاشته شده بود                

ها گرداگرد عکس عزيزانشان جمع شدند و با شعر خاوران                 خانواده

اين شعر که براي اولين بار توسط مادر        . (مراسم را آعاز کردند...  خاوران 

امروزه، اين  . ميالني سروده شد، توسط ديگر مادران کامل شده است            

سروده که در ابتداي گزارش چند بيت از آن  آمده، تقريبا به سرود ويژه                

 ).خاوران تبديل شده است

 ۶۷دادخواهان کشتار 

 گزارشي از برگزاري مراسم بزرگداشت در خاوران
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 شدگان مصاحبه با سه تن از فرزندان اعدام
 

 وله شکوفه منتظري ـ دويچه: گر  مصاحبه 

در بسياري از روابط و در برخورد با                
بسياري از اطرافيان، تصويري که تو اول از         

دهي، فرزند آن آدم است نه         خودت ارائه مي  
البته .  دهد  را آزار مي      اين مسئله من    .  خود تو 

هاي اخير    تالش بسياري کردم تا در سال        
 .تصوير خودم را غالب کنم
هايت   دهد؟ بر شانه    چرا اين مسئله آزارت مي     

 کند؟ سنگيني مي

حضور پدر و مادرم    .  گونه بگويم   بگذاريد اين 
گذارد، بلکه اسم اين       باري بر دوش من نمي     

که اگر    اين.  دو آدم براي من مسئوليت است      
ها باشم، حداقل تصوير       توانم مانند آن     نمي
اي باشم که     گونه  ها را خدشه دار نکنم و به        آن

اما .  حتي اگر شده، اندکي به من افتخار کنند         
از سوي ديگر وقتي پدرم و اعدام او موجب           

آميزي که اشک     هاي محبت   شود، در نگاه    مي
ها حلقه شده ترحم را ببينم، اذيت          نيز در آن  

فرار از ترحم در من به حدي             .  شوم   مي
ها را ترحم     است که گاهي محبت انسان رسيده

. شوم  کنم و دچار سوءتفاهم مي      برداشت مي 
اين فرار تبديل به ترسي شده که گاهي حتي          

محبتي که ممکن   .  دهد  فرار از محبت معنا مي     
 .است حقيقي هم باشد

پدر برايت چه مفهومي دارد؟ بيشتر برايت            

ي قهرمان بودنش پررنگ است يا پدري از          جنبه

 نوع کامالً زميني؟

اي بود از      هاي زيادي او برايم ملغمه        سال
تر   گاهي قهرمان بودنش پررنگ    .  ها  تمام اين 

امروز اما   .  شد و گاهي پدر بودنش            مي
او برايم مثل پدر      .  هاي ديگري دارد     تفاوت

تصوير حضورش براي   .  دختر همسايه نيست  
تصويري .  من تصوير عادي از يک پدر نيست      

که من امروز از او دارم و چقدر دلم                   
خواست در کنارم بود، آدمي روشن است         مي

با هم گپ    .  توانست به من کمک کند        که مي 
مثل يک همراه و اين      .  بزنيم و درد دل کنيم     

نقش را هميشه مادرم برايم بازي                   
 .است کرده مي

براي من حس لذت بخشي بود، که در کنار            
پدرم بنشينم و با او در رابطه با مثالً فالن              

يا با او از     .  ام حرف بزنم     کتابي که خوانده   
ام   مادربزرگ پدري .  هايم بگويم   گري  ياغي

ي پدرت      گفت، تو لنگه       هميشه به من مي      
گر و من هميشه فکر        ياغي و عصيان  :  هستي

کردم، خب پس اگر بود ما حرف همديگر           مي
در حالي که شايد او هم      .  فهميديم  را خوب مي  

اش را    هاي جواني   هاي ديگر، تجربه    مثل خيلي 
اما من   .  پسنديد   براي فرزند خودش نمي      

. گونه بيانديشم   توانم با خيال راحت اين        مي
من اين حس را دوست دارم، که با او بگويم،           

حال از خودش،     بخندم، دعوا کنم و در عين       
از پست   .  اش با او حرف بزنم             گذشته

. مدرنيسم تا رنگ مطلوب يک استکان چاي         
دوست دارم که تنها حرکت لبانش را تماشا          

 .کند کنم، وقتي کلمات را به بيرون پرتاب مي

۱  

 هويتي ناگريز
  

از   ۱۳۶۷هاي سال     پدرت را در اعدام   :  وله  دويچه

تواني بگويي چند ساله بودي       مي.  اي  دست داده 

که او دستگير شد و چگونه از اعدامش مطلع            

 شدي؟

شايد دو سال داشتم که او دستگير شد         :  الف
سال بعد    ۳اما من   .  و سه سال بعد اعدام شد     

در .  است  از اعدامش، فهميدم که او اعدام شده      
اين سه سال خانواده اين را از من پنهان              
کرده بودند و باالخره يک روز مادرم گفت           

 .که چه اتفاقي افتاده است
 شدي؟ در اين سه سال چگونه توجيه مي

هر روز مطمئن    .  با انتظار هر لحظه آمدنش      
هر .  اين فردا هميشه بود   .  آيد  بودم که فردا مي   

 ۲۳که    حتي امروز با وجود اين      .  لحظه بود 
. دارم، اين رويا هنوز هم با من است            سال  

هنوز هم گاهي   .    شکلي برايم دروني شده      به
ها او خواهد آمد      کنم، يکي از اين فردا      فکر مي 

 .و براي هميشه در کنارم خواهد بود
اي که خبر را شنيدي چه حالي داشتي؟   در لحظه

اعدام .  که يک مرگ طبيعي نبود      اين  با توجه به    

 گر چه بود؟ برايت تداعي

شود که بسيار تالش       سالي مي   ۳ـ۲راستش  
ها را از خودم       ام خاطرات تلخ آن سال       کرده

تر با پدرم      بينانه  تا بتوانم واقع      .دور کنم 
، چيز زيادي به       به همين علت   .  برخورد کنم 

دانم، البته    اما يک نکته را خوب مي     .  ياد ندارم 
. شما بگذاريدش به حساب تحليل تا خاطره         

شويد که    ببينيد، شما در شرايطي بزرگ مي       
اما اين غير   .  است  اصالً شرايط عادي نبوده      

مثالً رفتن  .  شود  عادي براي شما عادي مي      
يک کودک خردسال به زندان براي مالقات،         
زنداني بودن پدر، تضاد محيط درون خانه و         

داشتن پدري با دو وجه، يک        .  محيط بيرون 
ي ديگري که نجس       ي قهرمان و چهره      چهره

است، کافر است، خرابکار است و هزاران غير 
 .عادي ديگر، که در زندگي من عادي بود

چرا که از وقتي خودم را به ياد دارم تمام              
در نتيجه اعدام هم    .  اند  ها همراه من بوده     اين

مرگ در کل غير عادي     .  مرگ غير عادي نبود   
اما .  دانم  شايد هم بود نمي   .  بود اما نوعش نه   

اي همه    شما تصور کنيد، وقتي در يک پروسه      
چيز براي شما غير عادي است، کم کم غير            

تازه زندگي عادي بقيه    .  شود  عادي، عادي مي  
دانيد،    مي.  شود   براي آدم غير عادي مي        

. شوند  ها نسبي هستند و دگرگون مي        مفهوم
بگذاريد جور ديگري بگويم، اينکه او اعدام           

انگيز نبود که او را       قدر غم   است، برايم آن    شده
بزرگترين درد و       .ديگر هرگز نخواهم ديد     

اما جايي از   .  اندوه ماجرا براي من اين بود       
ماجرا رسيد که براي من هم غير عادي و             

من نمي  .  که او قبر ندارد     اين.  بود  آزار دهنده   
داني، جايي از اين      دانم او کجاست و فقط مي     

زمين روبرويت، يعني خاوران، شايد او هم          
 .است آرميده

 کني؟ به مسئله اعدام پدرت چگونه نگاه مي

در کشورهاي جهان سوم اعدام معموالً بار         
زيرا به نوعي متعلق به       .  معنايي منفي دارد   

اما در کشور ما اعدام،     .  دزد و قاچاقچي است   
در چند سال اخير    "  دار زدن "تر بگويم     راحت

اعدام براي محکوم به    .  است  بار ديگري يافته  
اعدام بار منفي ندارد، بلکه براي صادر              

کسي که حکم  . ي آن حکم بار منفي دارد کننده
که   نه آن .  مجرم اصلي است      را صادر کرده  

 .است آويز شده حلق
امروز پس از اين همه سال، چقدر به او فکر              

 کني؟ مي

به نبودنش در   .  کنم  هنوز به او خيلي فکر مي      
اعدام هم در همين مجموعه برايم قابل       .  کنارم

پس .  پدرم برايم هميشه هست   .  بررسي است 
همه سال او هنوز هر لحظه همراهم            از اين 
شايد نه  .  کنم  من هنوز به او فکر مي       .  است

او .  ديگر با درد و رنج، اما همراهم است            
را در زندگيم      بخش بزرگي از هويت من          

 .هويتي ناگريز. دهد تشکيل مي

تقريبا همه  .  دانيم  تن از آنان را مي      ۴۴۸۵گروه کثيري را کشتند، نام دست کم           ۱۳۶۷در تابستان    

. اند  برخي فرزند داشتند و آن فرزندان اکنون برومند شده         .  ۲۰جوان بودند، عمدتا در گروه سني       

چه تعبيري دارند     ۶۷ي خود چه تصويري در ذهن دارند، از تابستان            شده  آنان از پدر يا مادر اعدام     

اند و بار يادي      ها زندگي کرده    ها زير سايه    گذشت؟ آنان که سال     ۱۳۶۰ي    و کال از آنچه در دهه      

چه چيز     کنند؟  هايشان چه مي    و رنج     گويند؟ با آالم    اند، اکنون چه مي     کشيده  دوش مي   ممنوع را به    

دانند؟ آيا بخشش و      تواند آرامشان کند؟ آيا روزهاي از دست رفته کودکي را قابل بازگشت مي              مي

اي به سوي صلح و دوستي و آرامش است؟ نگاه اين جوانان               ها هم دروازه    يا دادخواهي براي آن   

 به زندگي چگونه است؟

است، پاي    انجام شده     ۶۰ي    هاي دهه   باختگان اعدام   ي زير، که با فرزندان جان        در سه مصاحبه  

 .شوند آنان با نام مستعار معرفي مي. ها نشستيم صحبت آن
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اي   العاده  ي فوق   دانيد، من با مادرم رابطه       مي
او بهترين دوست من است و او را              . دارم

کنم، مادم هنوز هم       فکر مي . کنم  ستايش مي 
ي  پس حتماً پدر هم به اندازه. است عاشق پدر 

گونه تا امروز        مادر خوب بوده، که اين        
تصوير حضور پدرم   . عاشقانه دوستش دارد  

با     و نوع ارتباطم با او را از روي رابطه             
همزمان در کنار     . کنم   مادرم بازسازي مي    

ي   هاي مشخص، پدر اسطوره      تمام اين حس  
 .زندگي من است

چقدر در بين خانواده، پدرت و کار او تأييد             

 شده بود؟

ها پدر از دست رفته        در بسياري از خانواده   
ي او سکوت        يا محکوم است يا در باره          

ام که بعضي ها       حتي بسيار شنيده  .  شود  مي
اما براي  .  شدند  دار مي   گويند نبايد بچه    علناً مي 

من هرگز از زبان     .  من هرگز اين گونه نبود     
دار     مادرم نشنيدم، اشتباه کرده بچه             

او خوشحال است فرزنداني دارد      .  است  شده
حتي وقتي در همان    .  انديشند  که ديگرگونه مي  

هاي وحشت برادرم را ناگهاني باردار          سال
. گيرند بچه را بيندازند      تصميم مي   شود،  مي

گويد، شايد روزي من      اما پدرم به مادرم مي     
و تو نباشيم، بگذاريم اين دو بچه همديگر را          

به نظر من اين امر بيش از هر          .  باشند  داشته
زندگي نشان      ها را به     چيز عشق اين آدم     

 .دهد و اين عشق براي من دلپذير است مي
توانست کاري کند، که       کني پدرت مي     فکر مي 

 بود؟ امروز پيش تو مي

 ۶۷هاي زيادي از روزهاي            امروز روايت  
. هايي زيادي نجات پيدا کردند       آدم.  شنوم  مي

و هزار     جايي در يک صف، يک شانس        جابه
چيز ديگر که حتي گاهاً عجيب به نظر                 

يک از اين      دانم هيچ   اما من مي   .  رسد  مي
هاي به ظاهر کوچک در رابطه با پدر            شانس

با توجه به سابقه و      .  است  من وجود نداشته  
ها تقريباً غير ممکن        وضعيت او تمام اين     

در اوايل   .  او حکم ابد داشت      .  است   بوده
او و تمام کساني که حکمي باالي       ۶۷تابستان 

سال داشتند، در اوين ماندند و بقيه به             ۱۵
از اوين هم تقريباً      .  گوهردشت منتقل شدند   

که   پدر من براي اين   .  است  کسي بيرون نيامده  
تر از آن     بتواند بيرون بيايد، يا بايد خيلي قبل      

کرد و يا پس از آن تن به هر چيز              کاري مي 
در نتيجه اين   .  اما او آدم اين کار نبود     .  داد  مي

 .است راه براي او ناگزير بوده
چقدر به چرايي و چگونگي اعدام پدرت فکر            

 کني؟ مي

بود به    خيلي کمتر پيش آمده     !  جالب است 
دليلش برايم روشن    .  چرايي ماجرا فکر کنم    

بيشتر به  !  گفتم سرکوب است ديگر      بود، مي 
اما چقدر خوب   .  کنم  چگونگي ماجرا فکر مي    

است که بشود چرايي اين ماجرا را بررسي          
به نظر من يکي از نکات قابل توجه در             .کرد

 .اين کشتار، سرعت عمل اين حادثه است

۲ 
 هايي در دل نشانه

  

از دست    ۶۷هاي    پدرت را در اعدام    :  وله  دويچه

 زمان چند ساله بودي؟ تواني بگويي آن مي. دادي

 .سالم بود ۵وقتي اعدام شد : ميم
خبر اعدام او را چگونه شنيدي؟ آيا از همان ابتدا          

 دانستي يا بعدها فهميدي؟ مي

در واقع  .  همان موقع حدوداً چيزهايي فهميدم     
اما در  .  چند ماه پس از اين که اتفاق افتاد            

هرحال آن زمان بچه بودم و چيز زيادي               
بعدها که بزرگتر شدم بيشتر در        .  فهميدم  نمي

در حقيقت اين ماجرا هرگز     .  جريان قرار گرفتم  
 .از من پنهان نشد

رفتي؟ چيز مشخصي از آن        به مالقات پدرت مي    

 زمان به ياد داري؟

. بيشتر شبيه يک هاله است      .  اما نه دقيقاً   .  بله
توانستيم   چون ما زير هفت سال بوديم، مي          

تا جايي که   .  برويم و از نزديک آن ها را ببينيم       
آيد همه نشسته بودند و پرده اي              يادم مي 

وقتي ما   .  مابين آدم ها کشيده شده بود           
پرسيدند و بعد ما       رفتيم، نسبت ما را مي        مي
 .توانستيم که به مالقات حضوري برويم مي

 ي مشخصي از پدرت به ياد داري؟ آيا خاطره

 .هيچ تصويري از او ندارم. نه
هيچ وقت سعي کردي اين تصوير را در ذهنت            

 بسازي؟

اما بعدها که   .  خاطراتي از او در ذهنم ساختم      
فهميدم، اشتباه   .  براي ديگران تعريف کردم      

اما .  بوده و اين خاطره مال من نبوده است           
تصوير از روزهايي که او شايد بود را زياد            

خواهم تصويرهايم را بگويم زيرا         نمي.  دارم
اما مطمئناً تصورم اين      .  بسيار دروني است   

 .شد بوده که اگر او بود همه چيز عوض مي
امروز پس از گذشت سال ها به اعدام پدرت               

 کني؟ چگونه نگاه مي

مطمئناً من ترجيح   .  انتخاب خودش بوده است    
در هر حال      اما.  افتاد  دادم چنين اتفاقي نمي     مي

او انتخاب خودش را داشته است و من نقش            
توانستم   زيادي در اين موضوع نداشتم و نمي       

که چه کسي يا چه            ولي اين  .  داشته باشم  
دانم، بحث ديگري        موضوعي را مقصر مي      

عمل ها و   .  يک هماهنگي در جامعه بود     .  است
عکس العمل هايي که در آن زمان يک هماهنگي         

. آورده است   رفتاري در جامعه به وجود مي       
من .  چه پدر من چه مردم عادي و چه حکومت         

گويم هر سه مقصر بودند يا به يک اندازه            نمي
اما هر سه، حاال هريک     .  اصالً.  تقصيرداشته اند 

 10صفحه   . به شکلي، اعدام را پذيرفته بودند

 ۴۰۰۰در مدت بسيار کوتاهي اعدام بيش از          
قدر   جداً چرا اين   .  انسان واقعاً عجيب است     

 سريع اتفاق افتاد؟
هاي سال    اعدام   اميدوار هستي روزي ابعاد     

 روشن شود؟ ۱۳۶۷

فاش شدن  .  اين بزرگترين آرزوي من است      
اين جنايت، روشن شدن سرنوشت پدر من         

 .است و به شکلي روشن شدن هويت من
تواند درد تو را تسکين       کني چه چيز مي     فکر مي 

تواند در اين     ها مي   اعدام   دهد؟ محاکمه عامالن  

 راه کمکي کند؟

بخشم، نه فراموش     ببينيد من نه چيزي را مي     
خواهم اسلحه بگذارم پسِ سرِ       اما نمي .  کنم  مي
بخشم، اصالً اول      من چيزي را نمي     !  ها  آن

دانيم   ما حتي نمي  !  بگويند، بايد که را ببخشم     
اول معلوم بشود که    . کسي را ببخشيم بايد چه

کنم   بعد فکر مي  .  را ببخشم   من قرار است که    
ببينم، اصالً من بايد چه چيز را        .ببخشم يا نه  

ام را،    هاي از دست رفته زندگي      ببخشم؟ سال 
حسرت يک لحظه حضور پدر ، رنج مادر و           

تواند به    هزار بدبختي ديگر را چه کسي مي        
من بازگرداند؟ من نه چيزي و نه کسي را             

اما اين عدم بخشايشِ من معناي        .  بخشم  مي
 .انتقام ندارد

من تنها آرزويم، روشن شدن ابعاد اين ماجرا 
درد داريم و       معلوم است من و ما       .  است

اما براي  .  کشيم  دوش مي   رنجي روزانه را به   
اي ما، همين کافي که            تسکين حتي لحظه    

 .هاي اين معما کنار روند پرده
کني در همين راستا بايد چه کرد؟              فکر مي 

چگونه بايد ابعاد اين ماجرا را روشن کرد و از           

 حقايق پرده برداشت؟

اول از همه بايد کساني که زماني در حکومت         
اند،   گردان شده   بودند و امروز از آن روي        

شان را بدون الپوشاني بازگو        حداقل روايت 
ي دوم، در اين زمينه کار            در درجه .  کنند
براي .  است    ي کافي نشده    المللي به اندازه    بين

المللي نياز به اتحاد است و        يک کار وسيع بين   
ي غريبي براي ايرانيان          گويا اتحاد پديده    

ايم اين    ها نتوانسته   متأسفانه ما ايراني  .  است
فاجعه را تبديل به مسئله روزِ مجامع                

 .المللي کنيم بين
 چه احساسي به خاوران داري؟

من .  خاوران؟ خاوران مثل يک مأمن است        
هيچ وقت نتوانستم، احساسم را به خاوران         

خاوران فقط بابا و مامان و            .  بيان کنم  
خاوران .  بيني  جا مي   دوستاني نيستند که آن    

هاي سکوت به     چيزي است که در تمام سال      
خاوران مثل يک   .  است  من و ما هويت داده       

روي، باور    جا مي   سند است، که وقتي آن       
اي از اميد و       خاوران ملغمه .  کني هستي   مي

توانم اين حس را          من نمي  .  هويت ماست  
ست که به من        خاوران جايي .  تعريف کنم 
است و تا هميشه سند هويت من           هويت داده 

 .ماند باقي خواهد 
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با .  همان وقت بود که مادرم ازدواج کرد           
گفتيم   ما به او مي   .  مردي که رفيق پدرم بود     

داديم که    حاال بايد خودمان را عادت مي     .  عمو
با عقل آن   .  درگيري بزرگي بود  .  بگوييم بابا 

شد فهميد که چطور عمو            زمان من نمي    
کردم کلمه بابا     شود بابا؟ داشتم عادت مي      مي

او .  تو دهنم بچرخد، که صاحب خواهر شدم       
حاال من  .  هايي که گفت، بابا بود      از اولين کلمه  

حضور واقعي دختر و پدري را در کنارم             
ديگر دلم   .  ديدم که حقيقت داشت           مي
هنوز .  ام بگويم بابا    خواست به پدرخوانده    نمي

. سال با اين موضوع درگيرم       ۱۶،  ۱۵بعد از   
. توانم منکر باشم    چون حضور طبيعي را نمي    

  .تمام نوستالژي کودکي من در نوسان است
ي او    هاي پدرانه   يعني خودت را از برخورد      

 کردي؟ محروم حس مي

اما .  بله:  ترين جواب اين است که بگويم       آسان
آن آدم خيلي مالحظه    .  نه، من محروم نبودم   

قدر که هميشه      کرد و شايد واقعا همان        مي
توانم   من نمي .  گفت، مرا دوست داشت       مي

چون .  بگويم من کمبود داشتم، يا نداشتم         
اصال اين رابطه مصنوعي بود و چيزي کم           

به مرور زمان بيشتر تبديل به يک غم        .  داشت
هر چند من براي حضور      .  شد، نه شادي    مي

را     او حرف من  .  ام  ام احترام قائل    پدر خوانده 
گونه   اما اگر پدرم بود چه       .  فهمد  خوب مي 

به من  .  شد؟ اين سوال هميشگي است         مي
آدمها هميشه يک    .  شد  خيلي هم توجه مي     

چشمشان به من بود، که اين توجه زياد، کار          
 .کرد را خراب مي

کني راهي بود، که پدرت امروز در             فکر مي 

کنارت باشد؟ حاضر بودي او را به هر قيمتي           

 در کنارت داشتي؟

ي من، با        پدرخوانده.  سوأل سختي است    
در واقع  .  است  کرده  ي من زندگي مي      خانواده

پدر .  است  ي ما پناهنده بوده     نوعي در خانه    به
من قرار بود، خانه را ترک کند و اصالً به               

اما به خاطر     .  شهر ديگري مهاجرت کند       
رود سر کارش که خبري       ي من مي    پدرخوانده

سپس .  شود  همان جا هم دستگير مي    .  را دهد 
ي   پدرخوانده(آيند و اين آدم       ي ما مي    به خانه 

جا پيدا    را که تحت تعقيب هم بود، آن         )  من
در نتيجه جرم پدر من چند برابر           .  کنند  مي
اين سوال هميشه   .  شود و بعد بقيه داستان      مي

چرا او امروز هست ولي     .  است  براي من بوده  
ي   پدر من نه؟ البته اين چيزي که گفتم، نتيجه         

من هرگز به     .  ها کنجکاوي من است         سال
دانستم اگر    مي.  حقيقت آن روزها پي نبردم      

بخواهم مادرم را سوال پيچ کنم، ناراحت             
 .شود مي

 داني؟ ات را مقصر مي يعني پدرخوانده

من ياد گرفتم   .  دانم  توانم بگويم مقصر مي     نمي
هايشان   ها را با دردها و نقطه ضعف          انسان

کنم او گناه      گاهي احساس مي   .  قبول کنم 
 .است بزرگي کرده

۳  
 هاي پر از خوراکي پدري با دست

  

از دست    ۶۷هاي    پدرت را در اعدام    :  وله  دويچه

زمان چند ساله        تواني بگويي آن     مي.  دادي

 بودي؟

روز گذشته بود     ۸ماه و     ۴از زندگي من   : سين
 .که بابا رفت زندان و دو سال بعد اعدام شد

 خبر اعدام پدرت را چگونه شنيدي؟ 

ما هميشه  .  خب اين سوال خيلي سختي است      
ها  خاطراتي از گذشته داريم، که بسياري از آن

. ي ذهن خودمان است     واقعيت ندارند و ساخته   
ها هم واقعيت دارند، اما ما از                     خيلي

من در کودکي      .  حضورشان خبر نداريم     
کسي   يادم نيست از چه   .  زندگي عجيبي داشتم  

وقت به من گفته شد که پدرم            فهميدم و چه   
 .است اعدام شده

در واقع از وقتي که خودآگاهت تو را ياري               

 .دانستي که پدر در کنارت نيست کند، مي مي

دقيقاً يعني از وقتي که تو فهميدي آدمي، دو            
دست و دو پا داري، متوجه شدي يک جاي            

هاي مختلف      بعدها به شکل    .  لنگد   کار مي  
اما .  آيد  چگونگي ماجرا را فهميدم، که يادم نمي      

چنان   همين حاال هم تو بايد شک کني، چون هم        
 .است حقيقت پيدا نشده

تواني اين را      گفتي زندگي عجيبي داشتي، مي      

 توضيح دهي؟

خواستم برم کالس     من مي .  آخر تابستان بود  
  فهميدم، خانواده   تازه داشتم مي  .  اول دبستان 

کسي که با   .  من يک نفر به اسم پدر کم دارد         
هاي پر از خوراکي به خانه بيايد، با من            دست

بازي کند و مرا به پارک ببرد و سوار چرخ و            
 .فلک کند

مردم قبول کرده بودند که سياسي ها اعدام           
شوند و برايشان بي تفاوت بوده است،             مي

خيلي  کرده و   حکومت سياسي ها را اعدام مي      
از همان سياسي ها فعاليت سياسي را در             

دانستند   شرايطي انتخاب کرده بودند که مي        
به نظر من      .تواند اعدام باشد     آمد آن مي     پي

کردند،   ي سياسي مي    تمام کساني که مبارزه    
کنند و حق داشتند      دانستند که دارند چه مي      مي

 .که انتخاب کنند
اگر قرار بود تو تصميم گيرنده باشي حاضر           

 بودي پدرت به هر قيمتي امروز در کنارت بود؟

به هر قيمتي،     .  صد در صد    .  معلوم است  
قدر ارزشمند بود که به تنهايي         حضور او آن  

حتي حاضر بودم پدرم تواب بود،      .  کافي باشد 
 .اما در کنار من

 بازتاب اعدام پدرت در محيط اطرافت چه بود؟

در بين خانواده و دوستان، او آدم بزرگ و            
اما بين مردم عادي من       .  مانندي بود   افسانه

زيرا براي آن ها    .  زدم  هرگز از او حرفي نمي     
قدري بزرگ و     اتفاق به .  اصالً قابل فهم نبود    

غيرعادي بود، که به راحتي براي کسي قابل          
 .هضم نبود

کني اگر پدر امروز بود، چه چيزهايي در          فکر مي 

 کرد؟ ات فرق مي زندگي

حتي .  کرد   مطمئناً چيزهاي زيادي فرق مي       
کتاب هايي  .  امکان داشت من آدم ديگري باشم     

خواندم متفاوت باشد دوستانم کسان         که مي 
ديده هايم از زندگي متفاوت       .  ديگري باشند 

چرا که برادر و خواهرهاي بزرگتر          .  باشند
اهل تالش   .  من، با من خيلي تفاوت دارند          

ها پدري را ديده اند که         آن.  هستند و پي گير    
خواند و    تا صبح کتاب مي   .  آيد  شب به خانه مي   

که     آدمي.  رود  صبح دوباره به سر کار مي       
کند و به حرمت      عاشقانه زندگي را ستايش مي    

اند   آدمي را ديده  .  و کرامت انساني ايمان دارد    
گر آرامش و      که حضورش براي همه تداعي      

ها را    اما من اين  .  اميد و مبارزه و مهر است       
ديدم همه چيز بسيار      مطمئناً اگر مي  .  نديده ام 

 .شد و تاثيراتم از او عيني تر متفاوت تر مي
توان تسکين    کني چگونه اين درد را مي        فکر مي 

 داد؟ بايد چه اتفاقي بيافتد تا تو آرام تر شوي؟

  چيزي که بتواند درد مرا آرام کند از حوصله         
سويي از  .  اما دو بحث وجود دارد    .  خارج است 

تواند   ماجرا خود من هستم که هيچ چيز نمي         
توانم   را هرگز نمي     آرامش کامل .  آرامش کند 
بود، ديگر    زيرا چيزي که بايد مي    .  داشته باشم 

توانست   تواند او را که مي        کسي نمي .  نيست
اما اينکه چه چيز    .  دليل آرامشم باشدبازگرداند  

بهتر  تواند مرا تسکين دهد و يا حالم را کمي مي
 .خودم هنوز نفهميده ام. دانم چيست کند، نمي

 

ي بين      آيا مطرح شدن اين امر در عرصه            

محاکمه عامالن آن و روشن شدن               المللي،

تواند کمکي به اجراي عدالت  زواياي اين اتفاق مي

 تو را اندکي به آرامش رساند؟  کند و

 . تواند آرامشي بياورد براي من نمي. نه

آيا عدالت  .  مگر پينوشه نبود، يا خمرهاي سرخ     
توانست برقرار شود؟ اصالً اين برقراري            

کسي تعريف کند؟ يا به  عدالت را قرار است چه
تواند   فرض که عدالت اجرا شود، مگر مي           

آرامش را به نگاه پر درد مادري هديه کند؟ يا          
 جاي خالي گرماي دست پدري را پر کند؟

 چه احساسي به خاوران داري؟

يک چيز کامال تصويري و        .خيلي سخت است  
. نميشود اين احساس را بيان کرد.دروني است

روي،   جا که مي     آن.  حس خيلي عجيبي است    
چيز وجود ندارد اما براي تو               انگار هيچ  

آنجا هيچ نشاني   .  چيزهاي زيادي وجود دارد   
 .اما نشانه هاي زيادي در دل تو دارد. نيست



 ١١صفحـه    ١۳٨۶شهـريور    ١۴٧اتحـاد کـار     

ازدواجش با مادرم و اصراري که دارد، تا           
نقش پدر خانواده را بازي کند، شايد به خاطر 

اما گاهي ديگر   .  عذاب وجدانش بوده و هست    
کنم، او هم يک انسان است، و شايد            فکر مي 

. نتوانسته تحمل کند و خواسته جبران کند          
شايد اگر او نبود      .  دانم چه بگويم     جداً نمي 
رفت و االن زنده       روز سر کار نمي      پدرم آن 

 .دانم نمي. بود
داد و    حاضر بودي پدرت به هر چيز تن مي           

 اکنون در کنار تو بود؟

خيلي وقت پيش گرفتار بحران روحي بدي          
اي نسبت به پدرم پيدا         احساس تازه .  بودم
. داشت  بودم که دست از سرم بر نمي           کرده

البته هنوز هم    .  قبالً برايم خيلي مقدس بود      
 . است هست، اما تغيير کرده

کردم از تمام چيزهايي       خيلي جاها سعي مي    
گونه   ام تقليد کنم و آن        که از پدرم شنيده     

کردم به چند خط نامه       دلم را خوش مي   .  باشم
ها   اما آن جمله   .  کردم تقليد کنم     و سعي مي   

ها تقليد    شد که از آن     خيلي کلي بودند و نمي     
با .  يک مرتبه دچار بحران روحي شدم    به. کرد
به او گفتم، ببين دايي       .  ام تماس گرفتم     دايي

من احتياج به مردي دارم که سيبيل داشته           
. هاي من گوش کند       باشد و فقط به حرف       

. ام با خودش چگونه فکر کرد         دانم دايي   نمي
در هر  .  خواست که من بزرگ شوم       شايد مي 

  .ي من پاسخ مثبت نداد حال به خواسته
 ات داشتي؟ چه درخواستي از دايي

آيد،    يادم مي  .  بگذار اين طور روشن کنم        
زدم   ام مي   هايي که به دايي       آخرين حرف 

بعد .  دادم  هايي بود که به پدرم مي           فحش
از همان موقع    .  ام گوشي را قطع کرد        دايي
ها به من     بعد.  ام کم شد    ي من با دايي      رابطه

ام جلوي او به پدرم         گفت، من حق نداشته     
احترامي   ها بي   اما آن فحش  .  احترامي کنم   بي

اگر هم بود، من اين حق را به خودم             .  نبود
را دوست نداشته     کنم، من   گاهي فکر مي  !  دادم

اي بودنش برايش خيلي        و زندگي و حرفه     
ما االن که بزرگتر شديم و      .  است  تر بوده   مهم

کنيم،  اي شديم، سعي مي وارد يک دنياي حرفه
اي داشته    اي کنيم، زندگي حرفه       کار حرفه 

اي نگاه    وقتي آدم به کاري خيلي حرفه     .    باشيم
کند، واقعاً    کند و با آن عملي زندگي مي           مي

. کند  مشکالت ديگر زندگي را فراموش مي         
کنم، تا به      مثالً من سرم را با کار گرم مي          

قدر   شايد بابا هم اين   .  چيزهاي ديگر فکر نکنم   
را   سرش با چيزهاي ديگر گرم بود، که من          

. او حتماً انتخاب کرده بود    .  بود  فراموش کرده 
من به او، آرمانش، شرافت و صداقتش و به           

که حرف    با وجود اين  .  وجودش ايمان دارم  
دانست   است، اما شايد واقعاً پدرم مي        سختي

کند و خودش اين را انتخاب         که دارد چه مي   
من چون دخترش هستم، بايد         .  بود   کرده

دوش بکشم و احترام      عواقب انتخاب او را به    
 .فقط همين. بگذارم

گرفتند، بايد    حتي ديگر يادش را هم از ما مي         
 .کردم چه مي
کني در شرايطي که گفتي، چه واکنشي از          فکر مي 

دادي؟ حاضر بودي تابلويي را       خودت نشان مي  

کني، با شرايط امروزت طاق          که تصوير مي   

 بزني؟

  اما شايد يک   .  توانم بگويم بله     من االن مي   
ها لحظه به      اين حس .  ساعت بعد بگويم نه     

 .شوند باال و پايين مي. لحظه در نوسان هستند
 هايي جوابت آري است؟ در چه لحظه

من يکي از    .  ها خيلي زياد است       اين لحظه 
مشکالتي که جديداً فهميدم دارم، اعصابي           
. درب و داغان، استرس شديد وتپش قلب است       

مثالً همين ديشب تا صبح داشتم از سردردي         
. پيچيدم  که سردرد هم نبود، به دور خودم مي       

: وقتي دکتررفتم، بعداز آزمايش به مادرم گفت      
تو چطور در دوراني که شوهرت زنداني           «

خانم .  ات شير دادي    است، به بچه    سياسي بوده 
مادرم   »!تو اصالً نفهميدي که چه کار کردي        

. تنها نگاهي به من کرد       .  سکوت کرده بود   
که او واقعاً     اين.  همان نگاه براي من کافي بود     

اطالع نداشته و در شرايط مالي بدي هم بوده          
همين .  توانسته کاري غير از اين کند          و نمي 

آيد،   چيزهاي کوچکي که اصال به چشم نمي         
گويد،   دکتر مي .  هاست  باعث تمام اين بحران    

بخش بخوري و خودت بايد خودت         بايد آرام 
ها هيچ کدام آن روزها را        اما اين .  را آرام کني  

هاي   سال شير شکنجه    ۲من  .  گرداند  باز نمي 
يا مثالً برادر من کامالً         .  پدرم را خوردم    

او حتي سر    .  کند  حضور پدرش را انکار مي      
حتي پدرش را، به همسر . آيد خاک پدر هم نمي

. خواهد هم بکند    اش معرفي نکرده و نمي      آينده
حدي به حضور     او به .  فهمم  من دليلش را مي    

پدر نياز دارد و او نيست، که ديگر کالً منکر             
او به پدرنياز داشته،      .  است  حضور او شده   

حتي .  کسي که روزي بيايد و دستش را بگيرد       
اوبه يک کار پدرانه، هر . جايي تو گوشش بزند

حاال او کالً   .  است  قدر کوچک، نياز داشته      چه
که حضور    نه به خاطر اين    .  است  منکر شده 

  که باور ندارد، بلکه به       خاطر اين   ندارد، نه به  
 .است اين خاطر، که نيازهايش برآورده نشده

 چه احساسي به خاوران داري؟

. ساله بودم۱۴اولين باري که به خاوران رفتم، 
قبل از ازدواج مادرم که من خيلي کوچک              

بعد از ازدواج   . بودم و خاوران را به ياد ندارم      
ام و داليل        مادر هم، به خاطر پدرخوانده        

. تا باالخره پيش آمد   . امنيتي به خاوران نرفتيم   
. داد  اي که وارد شديم، گريه امانم نمي        از لحظه 

قبر . بود   تر شده     حاال همه چيز بهم ريخته        
داني، خاوران جايي      مي. پدري در کار نبود     

را   است، که اگر تو دور تا دورش بگردي و آن         
خب . جا کم است     لمس کني، باز چيزي آن       

براي ما آدم مرده هميشه جا          . سخت است 
داشته با يک سنگ، که نقش شناسنامه را              

 21صفحه   . است کرده بازي مي

تواني تصويري از حضور پدر در کنارت            مي

کني اگر او امروز بود،         باشي؟ فکر مي     داشته

 بود؟ روابط شما چگونه مي

گفت، بزرگ که شدم      ام مي   بچه که بودم، خاله   
سال پيش،  ۲حدود  .  دهد  چيزي را به من مي      

گفت برو  .  نوار داد     باالخره به من يک کاست     
گوش کن، اما وقتي که مادرت در کنارت              

ام   خنده"!  معين"روي کاست نوشته بود     .  نباشد
سرم   ام گفتم، داري سربه      به خاله .  بود  گرفته
اما او اصرار داشت که در تنهايي        .  گذاري  مي

زمان ما هنوز در       آن.  به اين نوار گوش کنم     
اي که پدرم هم زماني در آن بود، زندگي           خانه
در پايين خانه، کارگاه چاپ پدرم        .  کرديم  مي

رفتم .  بود  بود، که حاال کارگاه نقاشي من شده      
 . جا و نوار را گذاشتم آن

ي   صدقه  صداي مردي بود که داشت قربان        
صداي زن و مرد و کودک       .  رفت  اش مي   بچه

همه نشان از يک    .  آميخت  جاهايي با هم در مي    
اي که    خانواده.  ي خوشبخت داشت     خانواده
کرد   گري مي   برادرم عشوه .  ي من بود    خانواده

آن .  رفتند  اش مي   ي من قربان صدقه     و خانواده 
داني   اما مي .  زمان من در شکم مادرم بودم       

. در آن لحظات هيچ اسمي از من نبود        !  چيست
توانم اعتراف کنم که در آن لحظه دلم               مي
و به او    !  خواست برادرم را گاز بگيرم         مي

اما براي من هيچ درکي     !" .  کوفتت بشه "بگويم  
وجود ندارد و شايد به همين دليل زيبا                

شود و حالتي پاک و          شود، مقدس مي     مي
 .گيرد عجيب غريب به خود مي

اي پيدا    يعني پدر برايت بيشتر حالتي اسطوره      

 شود تا پدري زميني؟ کند و يک قهرمان مي مي

شود، که    تبديل به يک قهرمان ذهني مي      .  دقيقاً
هر از چند گاهي نيازت مثل يک دمل چرکي            

ترکد و از درونش عفونت و خونابه بيرون          مي
اي است، که      اين درست همان لحظه    .  زند  مي

شود و تو     قهرمان به ضد قهرمان تبديل مي       
بعد .  کني  دهي و انکار مي       داري فحش مي   

بيني، روز همان روز است و چيزي تغيير           مي
. گردي  نکرده، دوباره به همان حالت قبل برمي      
اي که    چراکه تو هيچ چيز زميني، هيچ خاطره       

در .  بتواني براي ديگران تعريف کني نداري        
شود   نتيجه او تبديل به يک اسطوره ذهني مي        

تو با  .  آيد  و اصالً از حالت پدر بودن در مي         
بازي بسيار صادقانه     ات يک عشق    اين اسطوره 

. و عاشقانه داري که محال است تکرار شود          
بار   يک.  شايد زيبايي اش هم در همين است         

قدر   اين«:  تر که بودم، مادرم به من گفت         بچه
او اگر االن بود، يا     .  منتظر نباش تا او برگردد    

خانه بود، يا همچنان داشت به          گوشه ديوانه 
داد و يا گوشه زندان       همين کارهايش ادامه مي   

کنم، اگر پدر      گاهي با خودم فکر مي      .  »بود
برگشته بود و حالت طبيعي نداشت من چه            

دادم؟ اگر خرد و خاکشير        واکنشي نشان مي  
دادند و ما      اش تحويل مي     او را به خانواده     

 مجبور بوديم از او يک نگهداري ويژه کنيم و



 

 ١۴٧اتحـاد کـار     ١۲صفحـه     ١۳٨۶شهـريور    

در نقدي که من نسبت به موضع جبهه مشارکت داشتم، بر اين نکته                
عزيز همه ارزيابي شما از        تاکيد کردم و هنوز هم دارم که دوستان           

اهداف سازماندهندگان اين شوي تلويزيوني درست و به جاي خود              
اند که عليه خود و        اين ميان سه نفر وادار شده         خيلي مهم، ولي در      

همين   اين سه نفر حقوقي دارند که طبق        .  ديگران اتهاماتي را وارد کنند    
آن .  قوانين موجود جمهوري اسالمي هم آن حقوق رعايت نشده است          

. نمايش عمومي گذاشته شده اند         به    »عامل بيگانه «ها به عنوان      
موسساتي را که براي آن ها کار مي کنند، به عنوان مراکز جاسوسي              

 ...شبکه ماموران اطالعاتي معرفي کرده اند و  و 
در برخورد به اين اعترافات، نمي شود تنها در مورد اهداف                       

. فراموش کرد   سازماندهندگان اين نمايش موضع گرفت، و اين افراد را          
اگر مساله اصلي براي تهيه کنندگان چنين برنامه هائي فضا سازي               

به جامعه است، راه مقابله با اين فضا           ماقبل انتخاباتي و تشديد فشار      
سازي ها، فقط افشاگري و هشدار در مورد نقشه فضاسازان نيست،             

چنين دفاع بدون پرده و صريح از حقوق انساني و قانوني اين                   هم  
است که بر هتک      افراد و زير سوال بردن پايه هاي اصلي اين نمايش             

  .حرمت انساني اين افراد استوار شده است
  .به نظر من دفتر سياسي جبهه مشارکت اين کار را نکرده است

دوست گرامي، خانم مليحه محمدي به من ايراد گرفته و مرا متهم به                
مشارکت يا هر اپوزيسيون      حزب  «بي انصافي نموده است و اين که         

نمي تواند همان برخوردي را داشته باشد          »علني و قانوني در داخل     
 .مي کنيم که ما در خارج 

 

اول اين که براي اعتراض به نقض حقوق قانوني افراد فرقي نمي کند               
براي من روشن   . آمريکا که آدم در تهران نشسته باشد يا در اروپا و            

حزب مشارکت يا هر اپوزيسيون علني و قانوني در             «نيست که چرا    
خانم هاله اسفندياري و      »قانوني«بگويد که حقوق     نمي تواند     »داخل

اساسي  آقايان کيان تاجبخش و رامين جهانبگلو طبق همين قانون                
اين امر که آن ها قبل از         . موجود جمهوري اسالمي نقض شده است      

برنامه تلويزيوني وادار به شهادت       اثبات جرم در يک دادگاه، در يک          
چه رسد  . علني عليه خود شده اند، نقض قانون اساسي موجود است           

منشور جهاني حقوق بشر، که دولت ايران هم جزو امضا کنندگان              به  
  .آن است

سوال من از دفتر سياسي مشارکت اين است که چرا فقط به ارزيابي               
بسنده کرده است و از حقوق  از دالئل و يا انگيزه هاي برنامه اعترافات 

انسان هائي که به ابزاري براي اين نمايش تبديل شده اند، در همان                 
خود جمهوري اسالمي و نه کشورهاي محل اقامت           »قانون«  حدي که   

دهد، دفاع ننموده و     من و شما و ديگران در اروپا و آمريکا، اجازه مي            
 .اصال نام آن ها را هم فراموش کرده است

به لحاظ قانوني اگر هزار مورد اين اعمال          «:  خانم محمدي مي گويد    
يکمي را نيز شما قبل از          آنها افشا شده، ـ که شده است ـ هزار و               

 »!متهمان و تا زماني که دليلي در دست نداريد نمي توانيد، تکذيب کنيد            
است که گفته شود، پخش اعترافات کساني که در زمان            چه دليلي الزم    

دسترسي به    پخش مصاحبه بيش از دوماه در حبس بوده اند، بدون             
 .وکيل، بدون هر گونه امکان دفاع از خود غير قانوني است

دفاع از حقوق فردي و شهروندي انسان ها يک مساله فرعي در                    
سياست فراموش کردن     اتفاقا نقصان بزرگ در     .  سياست عملي نيست  

اين حقوق بنا به مصلحت، و يا نقض آن ها به اقتضاي شرائط و در                  
به آن ها در ذيل مسائل ظاهرا مهم تر ديگر               بهترين حالت پرداختن     

و   همواره توجيهي براي سکوت در برابر اين قبيل بي توجهي ها            .  است
مثل .  يا بدتر نقض اين حقوق، وجود داشته و متاسفانه خواهد داشت            

 .مهم تر ترس از پرونده سازي تا رفع فالن خطر 
حفظ حرمت انسان و شان و منزلت آن فقط دغدغه مدافعان حقوق                

 .سياستي باشد بايد اصل اول و بديهي هر . بشر نيست
 

قضاوت نسبت به جرياني که     «دوم اين که خانم محمدي عزيز مرا به            
اوال من  .  متهم نموده است    نيستم    »يکدهم فشار آن را مجبور به تحمل      

من سوال کرده ام که چرا مشارکت از حقوق            .  نکرده ام   »قضاوت«
آيا .  اين افراد حرفي به ميان نياورده است             پايمال شده انساني      

مي   »عامل بيگانه «مشارکت هم مثل رقيب خود در حاکميت آن ها را            
داند يا اين افراد هم مثل هر کس ديگري حقوق انساني و قابل دفاعي                  

  دارند؟
ثانيا من فکر نمي کنم فشاري که من از قبل همين رژيم کشيده ام،                   

قياس با هيچکدام از        زندان و دوران اعليحضرت پيشکش، قابل            
  .فشارهائي باشد که دوستان مشارکت با آن مواجه اند

ثالثا من اگر مي توانستم با فشاري بمراتب بيشتر از آن که بر                      
سياسي کنم، جلسه دفتر      مشارکت مي رود، در تهران بنشينم و فعاليت         

سياسي تشکيل دهم، بايد اين سوال را از خودم مي کردم و حق                    
موضع خود حقوق پايمال شده افرادي را که به اقرار            نداشتم در اعالم    

و   ها    سناريو«عليه خود وادار شده اند، در حد افشاگري پيرامون               
 .خالصه کنم »سياسي كشور نمايش هايي براي اعمال فشار بر جامعه

سياست مجاز نيست به هيچ بهانه اي دفاع از حقوق بشر را از مرکز                
افرادي که به دليل عقيده و        توجه خود خارج کند، بخصوص در مورد        

 . يا فعاليت سياسي و فرهنگي خود مورد اتهام واقع شده اند

  ديـدگـاه ها

 جايگاه حقوق بشر در سياست كجاست؟
 

 مسعـود فتحـي

 سياسيزندانيان هاي  ضرب و شتم خانواده
 در مقابل دفتر سازمان ملل تهران

خانواده زندانيان سياسـي، دانـشجويان و روزنامـه نگـارن در بنـد              
جمهوري اسالمي ايران که در مقابل دفـتر سـازمان ملـل در تهـران           

 .تجمع کرده بودند مورد ضرب و شتم نيروهاي امينتي قرار گرفتند
گزارش هاي رسـيده از تهـران حاکيـست کـه شـماري از خـانواده                  
زندانيان سياسي و خانواده دانشجويان اميرکبير و همچنين روزنامه  
نگارن کرد محکوم بـه اعـدام و فعـالين حقـوق بـشر، بعـد از ظهـر                   

 کميسار " لويس آربور"دوشنبه سوم سپتامبر که جهت ديدار با خانم 

حقوق بشر سازمان ملل در مقابل دفتر اين سازمان در تهران تجمـع    
کرده بودند از سوي نيروهاي امنيتي با ضرب وشتم دستگير و با پا    
درمياني خانم شيرين عبادي برنده جايزه نوبـل پـس از مـدتي آزاد           

 .شدند
تجمع کنندگان که نگران وضعيت فرزندان خود در زندان بودند جهت 
ياري خواستن از اين کميسر سازمان ملل در اين محل تجمـع کـرده        

قبل از ورود نامبرده به اين سازمان، نيروهاي امنيـتي تجمـع       .  بودند
کننده گان را به طرز غير انساني و با برخوردهاي ناشاسيت پراکنده  

 .و جهت بازداشت سوار بر ماشين هاي خود کرده بودند
شاهدان حاظر گفته اند که در اين اثنا و با پا در مياني شيرين عبادي، 
از بازداشت آنها ممانعت شده است و از همه آنها تهعد گرفته اند کـه   

 . ديگر در آن محل حضور نيابند
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هاي انتقادي، استادان و       اما گروهي ديگر از امضا کنندگان اين نامه           ديـدگـاه ها
صاحبنظران اقتصادي مستقل و باسابقه هستند که به هيچ کدام از                

شايان ذکر است که     .  جناح هاي جمهوري اسالمي وابستگي ندارند        
، درآستانه انتخابات رياست جمهوري نهم، نيز دو              ١۳٨۳درسال  

اولي با  (راجع به مسائل و سياستهاي اقتصادي کشور                »بيانيه«
امضاي يازده نفر ودومي با امضاي همان افراد به عالوه چهارنفر                

اين دسته از اقتصاددانان به      .  انتشار يافته بود  )  ديگر از اقتصاددانان  
سابقه نظرات و مسئوليت هايشان در زمينه اقتصادي، وابسته به                

بوده ومضمون اصلي         »کارگزاران سازندگي  «جريان حکومتي      
ليبراليسم «هايشان هم، طرح ودفاع از ديدگاه و يا ايدئولوژي                بيانيه

شماره   »اتحاد کار «رجوع شود به     (افراطي بوده است       »اقتصادي
 ).١۳٨۳، بهمن ١۲۵

 

 انتقاد و افشاگري

در شرايطي که صداي انتقادات و اعتراضات افراد و اقشار مردم                 
شود و در وضعيتي که        نسبت به عملکرد حاکميت منظما سرکوب مي       

نظامي احمدي نژاد فشار      -به ويژه بعد از روي کار آمدن دولت امنيتي        
نگاران و فعاالن      و اختناق عليه دانشگاهيان، روشنفکران، روزنامه         

هاي زنان، کارگران و فرهنگيان، شدتي کم سابقه يافته است،               جنبش
هاي آنها،    هاي سرگشاده انتقادي، صرفنظر از ديدگاه           انتشار نامه 

تواند روشنگر و مفيد باشد واز حاکم شدن کامل سکوت وخفقان               مي
تن از اقتصاددانان، با توجه به         ۵۷از اين رو نيز اقدام       .  جلوگيري کند 

هرچند که به داليلي که بعدا       .  بازتابي که پيدا کرده، موفق بوده است       
اي در مشي      خواهد آمد، اين قبيل انتقادات عمال تغيير قابل مالحظه            

اقتصاددان،   ۵۷در نامه سرگشاده       .دهد  اقتصادي دولت نداده ونمي    
وضعيت موجود، روندها و تصميمات دولت در هر کدام از بخشهاي             

تا جايي که   (عمده فعاليت اقتصادي، با استناد به ارقام رسمي دولتي            
و آمار مراجع بين المللي، بررسي گرديده وضمن طرح           )  منتشر شده 

 .هايي هم مطرح شده است ها وتوصيه»راه حل«انتقادات، بعضا 
نخستين مسئله مطروحه در اين نامه، نرخ پائين رشد اقتصاد ايران               

اين :  درقياس با امکانات کشور ودر مقايسه با کشورهاي منطقه است          
به   ۱۳۸۵و    ۱۳۸۴نرخ بر مبناي گزارشهاي بانک مرکزي، در سالهاي          

هاي   بيني  درصد بوده، در حالي که طبق پيش        ۳/۵درصد و     ۴/۵ترتيب  
درصد   ۸ها بايستي     برنامه پنجساله چهارم، رشداقتصادي در اين سال      

ميليارد دالر از درآمدهاي      ۸۰طي دوسال مذکور، جمعا حدود      .  بود  مي
در دوره دو   (حاصل از فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق شده است            

 ۱۲۰حدود  ۱۳۸٦تا مرداد      ۱۳۸۴ساله دولت احمدي نژاد، از مرداد          
به رغم هزينه   «اما  ).  ميليارد دالر از درآمد نفت برداشت شده است          

کردن گسسترده درآمدهاي نفتي وکاهش نرخ سود تسهيالت بانکي،            
در سطحي به مراتب       ۸۵و  ۸۴نرخ رشد انباشت سرمايه در سالهاي         

افزايش «بوده و به عالوه، چون          »پائين تر از هدف برنامه چهارم       
 »روند تصميمات دولت  «مورد انتظار هم تحقق نيافته و          »بهره وري 

اطمينان عامالن اقتصادي و ثبات سياستهاي          «هم در جهت جلب        
نبوده،   »اقتصادي در صحنه داخلي و تعامل مناسب با جهان خارج             
 .بنابراين رشد اقتصاد کشور در سطحي پائين باقي مانده است

در دوسال  «درهمين حال، چنان که نويسندگان نامه يادآور شده اند،           
ميليارد دالر بوده     ۴۱اخير ارزش واردات کشور در هر سال بالغ بر            

تحت فشار واردات کاالهاي    )  را(توليدکنندگان داخلي   «که طبعا     »است
 »مصرفي که از مجاري گمرکي و يا به صورت قاچاق وارد مي شود              

 .قرار داده است
در بخش ديگري از اين نامه، سياستهاي انبساطي مالي وپولي دولت،             

 »دستوري«هاي جاري دولت و کاهش        واز جمله افزايش شديد هزينه    
ها واعتبارات، و     رسمي، اسمي وحقيقي سپرده    )  نرخ سود (نرخ بهره   

تبعات آنها در تشديد تورم قيمتها و رواج بيشتر بورس بازي کاالها و             

 14صفحه   . مستغالت مورد بررسي وانتقاد قرار گرفته است

تن از اقتصاددانان ايران خطاب به رئيس جمهوري اسالمي              ۵۷نامه  
در خرداد گذشته، پيرامون نقد عملکرد اقتصادي دوره دوساله دولت            

ای در محافل حکومتي و        احمدي نژاد، با واکنش هاي نسبتا گسترده        
باقي مانده مطبوعات وابسته به       .  هاي عمومي روبرو گرديد       رسانه
حکومتي نيز طبعا به        »اصالح طلبان «و    »کارگزاران«هاي    جناح

جمعيت ايثارگران انقالب   .  بازتاب وسيع و شرح و بسط آن پرداختند         
از جريانات وابسته به جناح غالب حکومتي که خود                   (اسالمي   
آمادگي خود را براي     )  نژاد هم از موسسان آن بوده است           احمدي

پاسخگويي به انتقاد مطرح شده در اين نامه و مناظره با نويسندگان               
ي جمهوري اسالمي، بر خالف معمول، دو           »سيما«.  آن اعالم کرد   

جلسه جداگانه مناظره را با شرکت دو تن از امضا کنندگان نامه                   
و .  خود برگزار کرد     »شبکه دوم «ودونفر از طرفداران دولت، در         

تن  ۵۰اي را براي گفتگوي حدود  باالخره، دفتر رياست جمهوري جلسه
از نويسندگان نامه مذکور به احمدي نژاد ومعاونان و تعدادي از                  

 .تيرماه، ترتيب داد ۲١وزيران دولت وي، در 
نفر از اقتصاددانان امضا       ۵۰نيز گروهي نزديک به        ١۳٨۵در خرداد   

اي به احمدي نژاد فرستاده و خواستار         کننده اين نامه، نامه سرگشاده    
اما آن نامه   .  دولت شده بودند    »بازنگري در سياست هاي اقتصادي    «

. العمل تند دولت وحاميانش مواجه گشته و بي پاسخ مانده بود         با عکس
برخي از نمايندگان طرفدار دولت درمجلس به ناسزاگويي عليه                  

سياسي «نويسندگان آن پرداخته و سخنگوي دولت هم آنها را به                
اما ژست ظاهرا دموکراتيک اين بار دولت و          .  متهم کرده بود    »کاري

و برگزاري    »گفتگو با منتقدين   «ي رژيم در مورد       »سيما«همچنين  
مناظره، جدا از اين که نشانه ديگري از تداوم اختالفات دستجات درون 

رود، از تشديد بحران اقتصادي       دولت ائتالفي احمدي نژاد به شمار مي      
 .کند و اجتماعي جاري ودرماندگي کل رژيم در اين باره حکايت مي

گروهي از امضاکنندگان اين دونامه از افراد و عناصر سرشناس                
طلبان حکومتي هستند که طي دوره هشت ساله رياست                    اصالح

هاي مهمي در عرصه اقتصادي، همچون          جمهوري خاتمي، مسئوليت  
، )سازمان برنامه وبودجه  (  »سازمان مديريت وبرنامه ريزي   «رياست  

برخي .  اند  مشاورت رئيس جمهوري و معاونت وزير را برعهده داشته         
تعديل «ازاينان که قبال در زمره منتقدين سياست هاي                           

دولت رفسنجاني جاي داشتند، بعدا از       )  تعديل ساختاري (  »اقتصادي
) ١۳٨۴-٨٨(دولت    »برنامه چهارم «طراحان و تدوين کنندگان اصلي       

را نيز همان سياستهاي      »برنامه«اند که قالب و مضمون کلي اين          بوده
 .دهد تعديل اقتصادي مرسوم تشکيل مي
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 ۱۳۸۳در نتيجه پيشبرد اين سياست ها، رشد نقدينگي که در سال                  
درصد رسيده    ۴۰درصد بوده، در دو سال بعد به باالي               ۳۰حدود  
با )  نرخ رسمي تورم   (شاخص بهاي کاالها وخدمات مصرفي         .  است

به بيش    ۱۳۸۵شتاب افزونتري روبه افزايش نهاده ودر نيمه دوم سال           
فشار اصلي سياست انبساطي    «به عالوه،    .درصد بالغ شده است     ۱۷از  

درصدي قيمت زمين     ۵۰متوجه افزايش حداقل      ۸۵و    ۸۴پولي سالهاي   
که ابتدا در شهرهاي بزرگ ظاهر گرديده و به تدريج               »ومسکن شده 

در اين بخش، با برشمردن      .  شهرهاي ديگر را هم در برخواهد گرفت        
تصور وشناخت نادرست    «:  ها و موارد مشخص، آمده است          نمونه

دولت از نظام بانکي موجب اتخاذ تصميمات غيرعلمي و                          
اين تصميمات نظام پولي و بانکي را            .  غيرکارشناسانه شده است   

درخدمت بخش ها و فعاليت هايي قرار داده که درمواردي کامال                   
روشن، نه تنها مغاير موازين شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف              

 .»عنوان شده خود دولت به ويژه عدالت خواهي است
يکي ديگر از انتقادات اصلي نويسندگان نامه، که در بخشهاي مختلف              

کم توجهي به   «دولت و     »حجيم تر شدن  «آن مطرح گرديده، متوجه      
دولت نهم برخالف رويکردهاي برنامه         :  است   »خصوصي سازي  

چهارم به سياست مالي با اين تصور که خرج کردن از محل درآمدهاي             
تواند مرهم دردهاي ساختاري اقتصاد ايران باشد،          روزافزون نفت مي  

در تعقيب اين   .  در دوسال اخير سياست انبساط مالي را در پيش گرفت         
 ۲۲۱در حدود     ۱۳۸۳هاي جاري دولت که در سال           سياست ها هزينه  

هزار ميليارد ريال و در       ۳۱۸به    ۱۳۸۴هزار ميليارد ريال بود، در سال       
شود   بيني مي   پيش.  هزار ميليارد ريال افزايش يافت      ۴۰۱به    ۱۳۸۵سال  

اين .  هزار ميليارد ريال برسد     ۵۰۰که در سال جاري اين رقم به حدود         
ارقام بزرگ شدن حجم دولت را بدون اصالحي در ساختار و کارکرد             

اين روند، گذشته از حجيم تر شدن دولت،         .  »دهد  آن آشکارا نشان مي   
بودجه به منابع نفتي و      )  ونه کمتر (نشانه ديگري از وابستگي بيشتر        

حساب ذخيره ارزي نيز     «با اينهمه،   .  نوسانات بازار جهاني نفت است     
که براي مقابله با اين تکانه هاي محتوم پيش بيني شده بود، خيلي زود               

 .»عمال به بوته فراموشي سپرده شده است
اما درباره تقويت بخش خصوصي، امضا کنندگان نامه با اشاره به اين            

ناکارآمدي بخش دولتي در فعاليتهاي اقتصادي و ضرورت               «که   
استفاده از توان باالي بخش خصوصي، مسئوالن کشورومجمع                
تشخيص مصلحت نظام را برآن داشته است که با تصويب سياستهاي            

قانون اساسي گام مهمي در جهت محول کردن نقش               ۴۴کلي اصل    
 »بيشتر به بخش خصوصي در حوزه تصدي هاي اقتصادي بردارند            

سرنوشت آينده اقتصاد کشور تا حد زيادي در گرو           «:  اعالم مي کنند  
هاي چهارم    اجراي موفقيت آميز اين سياست ها در طول دوره برنامه           

 ۴۴ولي برخورد دولت با سياست هاي اجرائي اصل         .  وپنجم بوده است  
 .»توام با وقفه زماني وسياست صبر وانتظار بوده است

درميان اقتصاددانان بر سر اين      «در جايي ديگر، آنها با اعالم اين که          
قانون اساسي ونيز ايجاد       ۴۴نکته که اجراي سياستهاي کلي اصل          

فرصت هاي اشتغال و درآمد بيشتر در اقتصاد کشور مستلزم توانمند            
ها و ريسک هاي        سازي بخش خصوصي ازطريق کاستن از هزينه         

عامالن خصوصي و برداشتن موانع رقابت براي آن است، اتفاق نظر              
به رغم اعالم رسمي     «بازهم اظهار تاسف مي کنند که           »وجود دارد 

دولت مبني بر پيگيري اهداف فوق، سياست ها ورفتارهاي دولت در دو            
سال اخير درجهت تحقق اين اهداف سمت گيري نشده و فضاي                    

نويسندگان .  »سرمايه گذاري و کسب و کار را نامساعد کرده است             
در بازار پول وسرمايه و        »دخالت هاي شديد دولت   «ضمن انتقاد از    

درصد   ۴۰بازار کاالها، به تصميم دولت احمدي نژاد در مورد واگذاري           
 ۸۰نيمي از   (  »اقشار کم درآمد  «به    »سهام عدالت «سهام، زير عنوان    

 که  ۴۴درصد سهام شرکت ها وبنگاه هاي دولتي مشمول صدور اصل 

مطابق سياست هاي کلي مصوب بايستي به بخش هاي خصوصي،              
ابهامات «و   )  واگذار شوند  )  بنيادها(تعاوني وعمومي غير دولتي         

مي تواند به فساد مالي،      «نهفته در آن اشاره مي کنند که             »فراوان
رانت جويي، سوء مديريت بيشتر، تداخل گرايشات سياسي در                  

 .منجر شود »...تصميمات اقتصادي، افزايش نقدينگي و
اين گروه از اقتصاد دانان، پس از طرح برخي ديگر ازمسائل عمده                 
نظير بيکاري، فقر و نابرابري، رکود در بازار سهام، بازرگاني و                  
سرمايه گذاري خارجي و بررسي و نقد سياستهاي دولت در هر زمينه   

ميزان «داوري در مورد اين سياست ها         »معيار«و با تاکيد بر اين که       
انطباق آنها با مباني نظري علم اقتصاد و حرکت در جهت حل مشکالت        

بوده است، چنين        »ساختاري اقتصاد ايران و يا تشديد آنها              
در علم اقتصاد همانند همه علوم ديگر              «:  کنند   گيري مي     نتيجه

تحقق اهداف از جمله عدالت      .  ها است   هايي حاکم بر پديده      قانونمندي
متاسفانه در دولت نهم در     .  ها ممکن است    فقط از طريق اين قانونمندي    

انتظار مي رود    ...  اتخاذ سياست ها، علم اقتصاد غريب مانده است           
دولت نهم با عنايت به نکات عنوان شده در اتخاذ سياست ها و تدابير               
اقتصادي، مباني نظري علم اقتصاد وتجربه غني دولت هاي قبلي را در            

هاي   اين عرصه ناديده نگيرد تا از اين طريق موفقيت دولت در زمينه              
اقتصادي، به ويژه حصول عدالت اجتماعي ورشد اقتصادي، تامين             

اي از بسيار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در                  گزيده.  گردد
 .»پيشگاه پروردگار يکتا وملت صبور وبزرگوار ايران شرمنده نباشيم

 توهم پراکني

ناگفته پيداست که انتقاد واعتراض علني در حکومت هاي خودکامه               
ومحدوديت هاي    -و چه بسا معلوم       -وسرکوبگر با خطرات زياد     

انتشار نامه انتقادي سرگشاده خطاب به             .  بسيار همراه است     
کساني که اين شيوه      .  حکومتگران نيزاز اين قاعده مستثني نيست        

گزينند، عالوه بر پذيرش خطرات احتمالي        اعتراض وافشاگري را برمي   
و يا به واسطه همين خطرات، ناگزيرند که مالحظات ومحدوديت هايي            
را درشکل ومضمون مراعات نمايند، خصوصا افراد، صاحبنظران ويا          

پشت گرمي به صاحبان قدرت و         »بنابه تعريف «نهادهاي مستقل که    
 ۵۷از اين رو، قابل درک وتوجيه است که          .  جناح هاي حکومتي ندارند   

گذاري به تالش هاي       ارج«اقتصاددان هم نامه سرگشاده خود را با           
آن آغاز کرده و با       »هاي  ها وموفقيت   پيشرفت«وتاييد    »دولت محترم 

هاي اقتصادي به ويژه عدالت            موفقيت دولت در زمينه      «آرزوي   
اي   لکن نامه مورد بحث، به همراه پاره        .به پايان رسانند    »...اجتماعي و 

انتقادات درست وبجايي که مطرح ساخته و به سهم خود توانسته                
است واقعيت عملکرد برخي سياست ها واقدامات دولت نهم را در                 
برابر افکار عمومي بگذارد، در بردارنده نکات ومضاميني است که               

 .زنند توهم زا هستند و يا به توهمات موجود دامن مي
مشکالت ساختاري اقتصاد    «شود    هرچند که در اين نامه تاکيد مي         

، ولي مضمون ومقصود     »ايران تنها نتيجه عملکرد دولت نهم نيست         
اصلي آن انتقاد از عملکرد همين دولت است و نه تنها به نقد ميراث                  
اسالف آن پرداخته نمي شود، بلکه حتي در جاهايي، صراحتا از آن               

پيداست که بيان بخشي از حقيقت نمي تواند موجبي            .  شود  دفاع مي 
هاي   براي کتمان بخشي ديگر از آن باشد و يادآوري خرابکاري                

اقتصادي دولت هاي موسوي، رفسنجاني وخاتمي نيز چيزي از                 
مسئوليت هاي دارودسته احمدي نژاد درمورد تخريب شالوده اقتصاد         

موضع آن دسته از امضا کنندگان نامه که در               .  کاهد  کشور نمي 
اند و حاال به دفاع از کارنامه خويش       هاي پيش درمصدر کار بوده دوره

پردازند کامال عيان است ولي چنين           ونقد رقيبان حکومتي خود مي      
 .چيزي طبعا از صاحبنظران مستقل پذيرفتني نيست

سند چشم انداز بيست ساله       «اهداف اعالم شده برنامه چهارم، و          
در بخش هاي مختلف اين نامه،         )  ۱۳۸۴-۱۴۰۴(  »جمهوري اسالمي 

 مبناي بررسي عملکرد اقتصادي دولت نهم قرار گرفته وعدول از آنها 
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بديهي است که هر ارزيابي بايد بر مبنايي        .  مورد انتقاد واقع شده است    
هاي اعالم شده رژيم، از       استوار باشد و در اين زمينه، اهداف و برنامه        

اين نيز روشن است که تخطي از آن          .  تواند باشد   جمله آن مباني مي    
اهداف، دليل مناسبي است جهت افشا کردن حکومتي که حتي مباني              

اما گذشته از اين ها، به       .  گيرد  وقوانين مصوب خود را نيز ناديده مي       
اين گونه    »هاي اقتصادي   برنامه«رسد که اين اقتصاد دانان         نظر مي 

دانند که بخش     اينان قطعا مي  .  اند  دولت ها را بيش از اندازه جدي گرفته       
بوده است    »ارشادي«ها، در گذشته وحال،      »برنامه«بزرگي از اين     

اطالع باشند که غالب هدف ها،          توانند بي   آنها نمي .  »دستوري«ونه  
ها گنجانده شده، فاقد       سياست ها وارقامي که در قالب اين برنامه           

چه .  سازگاري دروني بوده وبسياري از آنها هم تزئيني بوده است             
بسيار هدف هايي که هيچ گاه جامه عمل نپوشيدند و متقابال، چيزهاي             

به عنوان مثال،   .  نبوده ولي درعمل ظاهر شدند      »برنامه«زيادي که در  
اصال   »برنامه اول «ميليارد دالري در       ۴۰هاي خارجي      حجم بدهي 

پيش بيني نشده بود، ونرخ رشد اقتصادي پيش بيني شده در هيچ                 
درسند .  هاي جمهوري اسالمي تحقق نيافته است        »برنامه«کدام از    

شود،   طرح وتبليغ مي    »سند وفاق ملي  «که به عنوان       »چشم انداز «
ايران کشوري است   «  ۱۴۰۴بيني شده است که در سال          ازجمله پيش 

توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي وفناوري در سطح                   
و جهان     اما هر فرد آگاهي از وضعيت امروز ايران، منطقه          .  »منطقه
تواند دريابد که اين قبيل حرف ها تا چه حد بي پايه و در صورت                   مي

 .استمرارحاکميت رژيم اسالمي، تا چه اندازه دور از دسترس است
است و    »عقالنيت«تکيه کالم نويسندگان، در جاي جاي اين نامه،              

، »عقالنيت تاريخي «، عدم توجه به      »عدم شناخت درست  «انتقاد از   
تصميمات «و      »عقل عرفي کارشناسانه     «استفاده نکردن از         

مسئوالن دولتي، گويي که دارودسته احمدي نژاد             »غيرکارشناسي
شايد شخص احمدي نژاد را به      !  چيزي نيست جز يک مشت ابله ونادان   

به حساب آورد که مدعي نوعي ارتباط         »خياالتي«توان از جمله افراد     
پندارد که ماموريت دارد      اي مي »برانگيخته«است وخود را      »باالها«با  

را فراهم سازد، ولي       »امام زمان «قريب الوقوع      »ظهور«تا زمينه    
اند   خطاست اگر تصور شود که کساني که وي را بر اين مسند نشانده             

و يا اشخاصي که زمام امور و تصميم گيري هاي اقتصادي، سياسي             
چنين .  فارغ اند وسفيه    »عقل«واجتماعي را در دست دارند، همگي از         

زاست که از قديم هم       بينانه و توهم    برخوردي به حکومتگران غير واقع    
 !»ناچيز شمردن دشمنان شرط عقل نباشد«: گفته اند

هاي اقتصادي ايران به هيچ وجه صرفا         واقعيت اين است که نابساماني    
مسئله در  . کاري مسئوالن حکومتي نيست      کفايتي و ندانم     زاييده بي 

مشترک همه  »دغدغه«صرفنظر از . اساس ناداني نيست، تبهکاري است    
جناح هاي حکومتي براي حفظ رژيم به هر قيمت، حتي به بهاي ويراني             
ايران، بسياري از سياست ها و تصميمات اقتصادي دولت در واقع               
تالش و ترفندي است براي تعقيت وتامين منافع خود غرضانه اين يا              

هاي سياسي و     آن دسته و باند حکومتي دربستر رقابت ها و کشمکش         
اقتصادي ميان آنها که از آغاز استقرار جمهوري اسالمي تاکنون، با             

هاي   اغلب پروژه . هاي گوناگون استمرار داشته است       عناوين و انگيزه  
مصوب، اساسا فاقد توجيه فني واقتصادي بوده وجهت تامين خواست          
و منافع خاص فالن جريان، بهمان آيت اهللا وامام جمعه، فالن مقام و يا              

نيمه کاره و ناتمام    »عمراني«هزاران طرح . گيرد  نهاد حکومتي انجام مي   
هاي گزاف توسط دولت هاي مختلف آغاز و رها گرديده،             که با هزينه  

تزريق بي حساب وکتاب درآمدهاي       . گواه روشني دراين باره است      
هاي مردم نيز      نفتي دراقتصاد، با همه تبعات ناگوار آن براي توده            

 »امام زمان « عمدتا درهمين رابطه قابل توضيح است، هرچند که دولت   
 .در اين مورد هم گوي سبقت را از اسالف خود ربوده است

رود، صرفا مربوط به      ، که اخيرا بسيار از آن سخن مي       »رانت جويي «
 برخالف آنچه . امروز وديروز نبوده، بلکه در بطن اين نظام نهفته است

و البته با تمام      -روند    آيند و مي    ها مي   دولت«در اين نامه آمده است که       
کوشند گامي در جهت برون رفت اقتصاد ايران          نيرو و گاه خالصانه مي    

گذارند، بي ثباتي     اما آنچه برجاي مي   -از اين درماندگي تاريخي بردارند
با تمام  «، دولت هايي که آمده و رفته و يا هستند،            »وبي اعتمادي است  

بار خود وخاندان، اعوان وانصار و وابستگانشان را بسته و                »نيرو
و بلکه    »بي اعتمادي «اند و دليل      ويراني وعقب ماندگي برجاي گذاشته    

نفرت اکثريت مردم نسبت به اين دولت ها هم، عالوه بر اختناق و                    
سرکوبگري ورياکاري آنها، همين تبهکاري و چپاولگري آنها بوده               

 »برکت«گرايي شديد حاکم بود و جنگ          اي که دولت    در دوره .  وهست
و شريکان دولتي آنها،      »بنيادها«شد، تجار و دالالن بزرگ و         ناميده مي 

گيري از شرايط موجود، ثروتهاي کالني به چنگ آورده و                  با بهره 
سکه   »سازندگي«سازي و     اي که خصوصي    در دوره .  بارشان را بستند  

که زير عباي ماليان حاکم پرورش        »مکتبي«رايج گشت، همان مديران     
زدايي و شرکتهاي     يافته بودند، تحت لواي خصوصي سازي، مقررات        

بارخود را بستند، ضمن آن که از آن همه امکانات و                  ...  اقماري و 
تقسيم   »خودي ها «بين    »گوشت قرباني «هاي دولتي که مثل         بنگاه
و   »سپاه پاسداران «و    »بنيادها«شد، سهم بزرگي هم نصيب همان         مي

دردوره خاتمي که به اعتراف خود، هيچ برنامه اقتصادي             .  غيره شد 
تعديل «اي نداشت و عمال اجراي سياست هاي               مشخص وجداگانه 

بخشيد، بخشي ديگر از           رفسنجاني را استمرار مي          »اقتصادي
و   »خط امام «از جريانات    (بوروکرات ها وتکنوکرات هاي حکومتي        

، »کارگزاران«وارد عرصه شده و با مشارکت           )قديمي  »حزب اللهي «
اما با  .  را تصاحب کردند    »نان و آب دار   «و موقعيت هاي      »مناصب«

 ۳  »کودتاي انتخاباتي «روي کار آمدن دارودسته احمدي نژاد، در پي          
، گروهي ديگر از مديران ومسئوالن، اکثرا از نهادهاي امنيتي           ۱۳۸۴تير  

ونظامي رژيم، به ميدان آمده و با همراهي ديگر جريانات درون جناح              
مقام ها و مواضع     )  و غيره   »آباد گران «و    »موتلفه«مانند  (اي    خامنه

اينان، چنان که پيداست، با     .  عمده سياسي و اقتصادي را صاحب شدند      
حرص و ولع افزونتر و جيب هاي گشادتري وارد معرکه غارتگري                

اي که دولت احمدي نژاد در دوسال اخير           اند، به طوري که بودجه      شده
تدوين کرده و از تصويب مجلس هفتم گذشته است، آشکارا بيانگر                

در بين    »غنايم جنگي «تقسيم منابع و درآمدهاي عمومي به مثابه             
چارچوب اصلي سياست اقتصادي    .  طرفداران وحاميان اين دولت است    

معروف نيست، با اين       »تعديل اقتصادي «اين دولت نيز چيزي جز         
، »سهام عدالت «اي چون توزيع        تفاوت که با طرح هاي فريبکارانه        

 .هم بر آن افزوده شده است »پوپوليسم اسالمي«چاشني 
در هرحال، حاصل سخن اين اقتصاددانان در انتقاد مکرر از تصميات             

ي اقتصاد به وسيله    »قانونمنديها«وعدم رعايت     »فاقد پشتوانه علمي  «
نظام سرمايه    »عادي«دولت نهم، آنست که چرا اين دولت کارکرد             

اي از الزامات و قواعد        آري، اين دولت پاره   .  کند  داري را مراعات نمي   
را )  آن  »پيراموني«البته از نوع      (اقتصاد سرمايه داري        »متعارف«

ناديده گرفته و از اين رو نيز، برشدت بحران هاي اقتصادي و اجتماعي       
لکن اين امر هيچ تازگي نداشته وهمزاد        .  افزايد  گريبانگير جامعه ما مي   

واليت «اين رژيم دين ودولت را برپايه         .  خود جمهوري اسالمي است    
درهم آميخته واز اين ملغمه، هيواليي پديد آورده که                 »مطلقه فقيه 

تواند، سايه خود را بر همه شئونات جامعه            خواهد تا جايي که مي       مي
تبديل کردن اقتصاد به تابعي از متغيرها و مالحظات سياسي و . بيندازد

مذهبي، يا سياست زدگي شديد اقتصاد، يکي از تبعات و عوارض بارز             
آن ملغمه است که از آغاز استقرار اين رژيم تا به امروز، کمابيش                   

گرايي مذهبي و شعارهايي       درآن برهه که آرمان    .  وجود داشته است  
 »مستضعفان«، حمايت از    »سرمايه داران زالو صفت   «چون مبارزه با    

زدگي   رواج کامل داشت، اين سياست       »اقتصاد اسالمي «و ناکجا آباد    
و   »رونق اقتصادي «هاي بعدي که برعکس،       در دوره .  کامال نمايان بود  
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حتي دولت هاي رفسنجاني وخاتمي که در صـدد  .  تخفيف زيادي نيافت

  داري درايران بودند ودراين راه پيـشـرفـت    بازسازي مناسبات سرمايه
 .هايي هم داشتند، در مورد کاهش آن توفيق چنداني به دست نياوردند

مثالي مشخص در اين باره، بنيادهاي حکومتي است که طـي بـيـسـت         
وچند سال گذشته، همواره بر قدرت وسيطره آنـهـا افـزوده شـده و           

اقتصادي ومالي، بـر      -مذهبي  -امروز همانند باندهاي مافيايي سياسي
هيچ کدام از جناح ها و   .  اند بخش بزرگي از اقتصاد کشور چنگ انداخته

اند، زيـرا کـه        جريانات حکومتي نيز درپي تغيير جدي اين وضع نبوده
اند دست به ترکيب اصلي ساختار حکومتي بزنند ضـمـن    آنها نخواسته

آن که، هر کدام از آنها نيز نهادها و بنيادهاي خاص خود را دارند واز   
مثال ديگر، مناسبات خارجـي و يـا       .  شوند مند مي آنها بهره » مزاياي« 
از يک سو، تالش هاي مقطعي متعدد در :  است » تعامل با جهان خارج« 

و گسترش روابط اقتصادي بين المللي، بـه واسـطـه       » گشايش« جهت 
هاي رژيم در منطقه و يا سازماندهي عمليات تروريستي در  ماجراجويي

از ( خارج معوق مانده است، از سوي ديگر، زيانبارتـريـن قـراردادهـا         
هاي خارجي منعقد و  با کمپاني)  لحاظ منافع حال و آينده اکثريت جامعه

درچنين وضعيتي است که، با وجود عـقـب مـانـدگـي        .  اجرا شده است
هاي جمهوري  ها، ماجراجويي شديد فني و صنعتي ايران در همه عرصه

، سرزمين ما را » باشگاه قدرتهاي اتمي« اسالمي تحت لواي پيوستن به 
گذشته از اين هـا،    .  در برابر خطر جدي جنگ و ويراني قرار داده است

بايد خاطرنشان کرد که به واسطه ماهيت وترکيب وعملکرد رژيم طـي    
و    » عـمـومـي   « ،   » خصـوصـي  « ساليان گذشته، مفاهيم و مـقـوالت       

شديدا لوث ومخدوش گرديده و مرزهاي متعارف حـقـوقـي       » دولتي« 
چـه بسـيـار امـکـانـات،           .  وعرفي بين آنها کامال برهم خـورده اسـت    

هـاي  » تـيـول  « موسسات و نهادهاي دولتي وعمومي که عمال همانـنـد     
اختصاصي در خدمت تامين منافع خصوصي اين فرد يـا آن دسـتـه          

داران    گيرند و متقابال، آن گـروه از سـرمـايـه         وباند حکومتي قرار مي
توانند عمال کار خـود را گسـتـرش داده و بـه                بزرگ خصوصي مي

سودهاي گزاف دست يابند که وارد مشارکت، تباني و همدستي با يکي 
. نفوذ و يا بنيادها و دستجات حکومتي شـونـد     از مقامات و عناصر ذي
سـرمـايـه       » انباشت بـدوي   « شباهت به شرايط  اين وضعيت ضمنا بي

 .پذيرد صورت مي »بيرق اسالم«داري نيست که اين بار، زير 
پراکني، اگر نه        تواند مصداق ديگري از توهم        اما نکته پاياني که مي      

بدآموزي باشد، آنجاست که اين استادان، باورها و نظريات خاص خود  
ارائه   »مباني علم اقتصاد  «و يا     »اصول شناخته شده  «را به عنوان     

دارند،    عرضه مي     »اصول ومباني  «آنچه آنها به عنوان         . دهند   مي
هاي ديگر و نه بيشتر،       هايي هستند در کنار انبوه نظريه        درواقع، نظريه 

هاي   که صحت وسقم هر کدام از آنها، درصورت تحقق پيش فرض               
. شود  هاي عيني سنجيده مي       نهفته در آنها، در برخورد با واقعيت          

سنتي   »علم اقتصاد «درست است که مجموعه نظريات آنها، زير عنوان      
هاي دنيا واز جمله درغالب        يا متداول، امروزه در بسياري از دانشگاه       

توانند   شود، ولي اين گروه استادان نمي        هاي ايران تدريس مي     دانشگاه
ها ومکاتب اقتصادي مختلف ديگري وجود          اطالع باشند که ديدگاه      بي

مجموعه . اند که نظريات مورد دفاع آنها        دارند که به همان اندازه علمي      
هاي مطروحه دراين نامه که در اساس نيازها و مقتضيات نظام               نظريه

گيرد که به نام      کنند، از ديدگاه معيني نشات مي       داري را بيان مي     سرمايه
اگر دفاع آن دسته از          . شود   شناخته مي     »ليبراليسم اقتصادي  «

از اين ديدگاه، کامال افراطي و بي         »کارگزاران«اقتصاددانان وابسته به    
پرده است، دفاع امضا کنندگان نامه مورد بحث از آن، قدري محتاطانه             

ي که آن دسته    »فضل تقدم «و ظاهرا از اين رو هم، عالوه بر           (است  
 ).اند اقتصاددان امتناع کرده ۵۷براي خود قائلند، آنها از امضاي نامه 

، » تـجـارت آزاد    « اين ديدگاه مبتني بر يک رشته باورهاي جزمي مانند 
پرهيز از سياست کسري (   » توازن بودجه« ، » بازار آزاد ورقابت کامل« 

 توانمندسازي «و »خصوصي سازي«،»استقالل بانک مرکزي«،)بودجه

است که بعضا به صورت کامال مطلق و يا                    »بخش خصوصي  
يکي ديگر  .  شود  مطرح و دفاع مي     »بنيادگرايي بازار «آئين    »مقدسات«

دولت «هاي رايج اين ديدگاه، تاکيد بر           ها و دستورالعمل    از اين دگم  
و يا هرچه کوچکتر کردن بخش عمومي و دولتي است که در              »کوچک

 .اين نامه به دفعات به آن اشاره شده است
 »اصول«نويسندگان نامه که کوچک سازي دولت را به عنوان يکي از             

علم اقتصاد قلمداد مي کنند، مسلما بايد بدانند که درباره نقش و ابعاد              
داري هيچ اصل ثابت يا نظريه واحدي وجود            دولت در اقتصاد سرمايه   

 »کينزي«ميالدي که سياست هاي       ۷۰و  ٦۰در دهه هاي    .  نداشته است 
رايج بود، گسترش نقش دولت و برنامه ريزي اقتصادي توسط دولت            

ها وتاکيدات غالب بود       در جوامع در حال توسعه، از جمله توصيه           
نيز، دولتها را تشويق      »بانک جهاني «وحتي نهادهاي بين المللي نظير       

ميالدي که ديدگاه      ۹۰و  ۸۰هاي    اما در دهه   .  کردند  به اين کار مي    
براي همه    »تعديل ساختاري «ليبراليسم اقتصادي چيره شد و نسخه        

شد، خصوصي سازي و کوچک کردن        اقتصادهاي پيراموني تجويز مي   
. هرچه بيشتر بخش عمومي، به مثابه يک ايدئولوژي، رواج کامل يافت           

و کار به جايي رسيد که در بسياري از اين جوامع، دولت ها نه تنها از                
تامين خدمات عمومي اساسي شانه خالي کردند، بلکه بعضا از انجام             

داري نيز    وظايف پاسداري و امور حقوقي وقضائي مورد نياز سرمايه        
هاي بسياري از نظريه        باالخره در دهه جاري، توصيه       .  بازماندند

بر اين قرار گرفته      »بانک جهاني «پردازان ليبراليسم اقتصادي و نيز       
است که ايجاد وحفظ حداقلي از ساختار دولتي براي انجام وظايف               

هاي جزمي      درهمين حال، برخالف توصيه      .  فوق ضروري است    
ها به    ليبراليسم اقتصادي، تجربه عملکرد جوامع مختلف طي اين دهه          

روشني نشان داده است که بدون يک بخش عمومي قوي والبته                   
بهداشت، آموزش، مسکن، آب و برق و ارتباطات، حمل و نقل           (کارآمد،  

 .، سخن گفتن از تامين اجتماعي چقدر بي پايه است)عمومي و غيره
اما در جامعه ما، واقعيت اين است که حجم دستگاه دولتي طي ساليان             
گذشته ودر دوره همه دولت ها، مرتبا رو به گسترش نهاده و                      

هاي سنگين    بوروکراسي عريض وطويلي را به وجود آورده که هزينه         
و فزاينده آن بر منابع در هرحال محدود جامعه ونهايتا بر مردم،                  

لکن نکته اينجاست که دولتي که اين دستگاه گسترده          .  گردد  تحميل مي 
پرهزينه را ايجاد کرده و در عين حال بخش عظيمي از امکانات و                   

هاي عمومي را هم در چنگ خود قبضه نموده است، از تامين                 دارايي
ترين خدمات عمومي و اجتماعي که قانونا وعرفا موظف به                ابتدايي

نه فقط بهداشت ودرمان، بلکه آب       .  رود  تامين آنهاست، عمال طفره مي    
وبرق نيز، همچنان معضل روزمره بخش بزرگي از ساکنان اين                  

بوروکراسي اين دولت آنچنان گسترده است       .  سرزمين ثروتمند است  
که تاسيس يک کارگاه کوچک مستلزم دوندگي هاي بسيار و پرداخت            

ولي آنقدر نحيف و ناتوان است    . عوارض و ماليات هاي گوناگون است
، از کمترين     »اختصاصي«که بزرگترين موسسات خصوصي يا           

اين دولت که   .  روند  حسابرسي معافند و از پرداخت ماليات طفره مي         
خواهد برهمه گونه فعاليت و رفتار مردم قانون و مقررات وضع                مي

قانوني درروابط کار و بي حقوقي مزد وحقوق بگيران            واعمال کند، بي  
گرداند به طوري که نه تنها کارفرماهاي خصوصي، بلکه            را حاکم مي  

هاي خود دولت به عنوان بزرگترين کارفرما نيز،           بسياري از کارخانه  
دست .  کنند  از اجراي ضوابط قانون کار موجود هم شانه خالي مي             

دولت تا آنجا دراز است که حتي درکوچکترين امور خصوصي افراد             
کند ولي درعين حال، آن چنان کوتاه است که            هم تجسس ودخالت مي   

و يا جاهاي ديگر    »غيرمجاز«هاي  روزانه ميلياردها ريال کاال از اسکله
هاي مسئول دولتي توان      شود، بدون آن که دستگاه       وارد و خارج مي   

بنابراين، پيش و   ...  کنترل ويا حتي ثبت ساده آنها را هم داشته باشند و 
بيش از آن که مسئله کوچک يا بزرگ بودن دولت مطرح باشد، سئوال              

کدام دولت؟ دولتي عليه مردم مثل جمهوري             :  اساسي اين است    
 . اسالمي، يا دولتي برگزيده مردم، به وسيله مردم و براي مردم



 ١۷صفحـه    ١۳٨۶شهـريور    ١۴٧اتحـاد کـار     

نيروي عمده ديگر، حزب توده ايران با گرايش          
هاي سوسياليستي بود که در مرحله اول              
مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت يعني از             

نسبت به مصدق     ۱۳۳۱تير    ۳۰تا    ۱۳۲۹اسفند  
اش، بدبين و     و تاکتيک هاي سياسي و مبارزاتي     

ولي پس از اين تاريخ صد درصد او        .  مردد بود 
آنچه که معروف بود به        .  کرد  را حمايت مي   

جبهه ملي، البته به معناي عام آن، اين جبهه              
اي از شخصيت هاي        عبارت بود از مجموعه     

سياسي، به اضافه يکي از شخصيت هاي              
روحاني شناخته شده که در بعضي از سازمان        
هاي کوچک مذهبي راديکال فداييان اسالم و           

همچنين از  .  بازاريان مذهبي تسلط کالني داشت    
ميان اين جبهه سازمان هاي مستقلي هم مثل           
حزب ايران، نهضت مقاومت، حزب زحمتکشان       
ملت ايران، حزب ملت ايران بر بنياد پان                 
ايرانيسم و بعدها نيروي سوم وجود داشتند که      
هرکدام يک يا چند شخصيت سياسي شناخته         

اين جبهه و   .  شده را در رأس خودشان گرفتند      
مجموعه سازمان ها و شخصيت هاي سياسي        
عضوش در واقع دولتي ناپايدار بود که در             
جريان تشديد و اوج گرفتن مبارزه براي ملي           
شدن صنعت نفت، بر حسب ظرفيت هاي               

شان، در موضع     طبقاتي و سياسي و شخصيت    
هايشان دستخوش تغيير و تحوالتي             گيري

شدند، به اين ترتيب که عناصري از آن در               
وسط کار دچار تزلزل و ترديد شدند و                 
عناصري هم تا حد مخالفت جدي با دولت              
مصدق و همدستي با کودتاچيان و حتي شرکت 

طبعاً شرح  .  مرداد پيش رفتند     ۲۸در کودتاي    
اين تحوالت به تفسير بسيار زيادي احتياج دارد 
ولي اوالً نقطه اصلي اين تحول در اساس پيام           

بود که با شرکت فعال و         ۱۳۳۱تير    ۳۰مردمي  
ها و طبقات پايين جامعه در آن،          جانبازانه توده 

اي شد و     جنبش ملي شدن نفت وارد مرحله تازه   
و ثانياً، سياست   .  اي پيدا کرد    عمق واصالت تازه  

دولت آمريکا بود که از نقش ميانجي ميان ايران 
و انگليس تغيير موضع داد و براي سرکوبي            

در .  جنبش و دولت مصدق به انگلستان پيوست      
اثر اين جريان ها نيروهاي متزلزلي شروع             
کردند به اينکه يا از جنبش با شکل جديد آن به            
کلي کناره بگيرند، يا سعي کنند آن را به موضع          

اش برگردانند و يا به کلي در            معتدل سياسي 
. برابرش قرار بگيرند و به مخالفان ملحق شوند       

اهللا سيد    در اين مورد آخر، نمونه برجسته آيت       
ابوالقاسم کاشاني و سازمان هاي مذهبي و            
گروه هاي بازاري زير نفوذ اوست و                   

طور، حزب زحمتکشان دکتر بقايي و دار          همين
و دسته او بودند که در کودتا هم نقش فعالي             

 .بازي کردند
طور   اما از طرف ديگر حزب توده ايران، همان         

کن   که گفته شد ابتدا در عين عالقه به ريشه            
کردن نفوذ استعمار انگليس و شرکت نفت او           
در ايران، نسبت به رهبري جنبش ملي شدن            

اش بدبين بود و          نفت و رفتارهاي سياسي      
باوري رفتار    بيشتر از موضع انتقادي و بي         

  18صفحه . کرد مي

شود به طبقات و قشرهاي اجتماعـي   مربوط مي
ههاي سياسي ملي استقالل طـلـب    ايران و گروه

و ضد استعمار و طرفدار ملي شـدن صـنـعـت       
طـبـقـات مـتـوسـط و           :  نفت، آنها عبارتنـد از   

داري ملي ضد استعماري و طـبـقـات         سرمايه
 .پايين جامعه و زحمتکشان و کارگران

در مورد جريان سياسي نيروهاي ملي ليبرال و        
اي و چپ و هوادار کمونيسم و ساير                توده

سازمانهاي سياسي و اجتماعي و صنفي              
وابسته به اين قشرها و طبقات اجتماعي،               

. اند  طرفدار جنبش ملي شدن صنعت نفت بوده        
از نظر خارجي، دولت هاي سوسياليستي و            
دولت هاي جهان سوم البته طرفدار اين جنبش         

اند، براي اين که نفع خودشان را در                  بوده
تضعيف دولت هاي امپرياليستي و رفع تسلط         

 .دانستند آنها از منابع و بازارهاي جهاني مي
اما مخالفين و کساني که طرفدار براندازي             

اند، از نظر        دولت ملي ليبرال مصدق بوده        
مانده و    طبقات و قشرهاي اجتماعي عقب    :  داخلي

مرتجع، مثالً قسمت عمده بازمانده از قدرتهاي        
اي و اشرافي و مالکان بزرگ            محلي عشيره 

طور   ارضي و روحانيان وابسته به آنها و همين       
طور    دربار وابسته به استعمار و همين              

سياستمداران وابسته به اين دربار و وابستگان       
اقتصادي و تجاري امپرياليسم، عناصر سياسي    
و نظامي و اداري وابسته به امپرياليست ها و           
به خصوص، حقوق بگيران استعمار انگليس، و        

طور محافظه کاراني که به قدرقدرتي و            همين
شکست ناپذيري اين استعمار اعتقاد دربست         
پيدا کرده بودند، اينها مخالفين جنبش ملي شدن        

از نظر خارجي   .  نفت و دولت ملي مصدق بودند     
هم طبعاً دولتهاي امپرياليستي و در رأس آنها          

طور شرکت    دولت امپرياليستي انگليس و همين     
هاي نفتي بزرگ جهاني، مخالف تسلط کامل           
مردم ايران بر منابع و اقتصاد خودشان و              

طور مخالف دولت مصدق و طبيعتاً               همين
مخالف تمام نيروهاي ملي و استقالل طلب و           

 .ترقيخواه بودند
در توضيح جريان هاي سياسي شناخته              

اي که طبقات و قشرهاي مختلف  اجتماعي          شده
کردند   اي را نمايندگي مي     و ملي و مترقي و توده     

و خواهان ملي شدن صنعت نفت ايران بودند،          
در وحله اول جبهه وسيعي بود، همان طور که          

، که رهبري   »جبهه ملي «دانند به اسم       همه مي 
 .دربست مصدق را پذيرفته بودند

امروز .  آقاي مومني، با سالم و درود بر شما         -
مرداد است و در واقع روزي است         ۲٨سالروز  

که کودتاي آمريکايي شاه و دربار در ايران            
ها و    نظر شما و گفته     .  صورت گرفته است   

هاي شما، با توجه به اينکه شما شاهد آن           شنيده
تواند به روش شدن اين         ايد، مي   روزها بوده 

 .واقعه کمک کند
مرداد   ۲۸من خيلي محدود به عوامل پيروزي         -

 ۲۸کنم، چون بحث روي کودتاي            اشاره مي 
در .  مرداد بسيار مفصل و چند جانبه است           

، با اينکه هنوز     ۱۳۳۲مرداد    ۲۸مورد کودتاي    
سال وزارت خارجه انگليس و            ۵۴پس از     

شان   آمريکا و سازمانهاي جاسوسي و امنيتي       
برخالف سنت معمول خودشان حاضر نيستند       
همه اسناد و مدارک مداخله خودشان در اين           
کودتا را منتشر بکنند، ديگر در واقع کسي در           

شود که اين کودتا را محصولِ           دنيا پيدا نمي   
ساخت و بافت و دستپخت اين دو دولت                

حتي تئوريسين هاي به       .  امپرياليستي نداند  
اصطالح، تئوري توهم توطئه هم که مخالف اين        
توطئه هستند، ديگر پس از اعتراف مولن               
اولبرايت وزير خارجه سابق آمريکا به دخالت         
اين کشور در کودتا و معذرت خواهي او از              

رود الاقل در اين يک         مردم ايران، تصور نمي    
مورد، توطئه امپرياليستي در مورد ايران را           

 .قبول نکنند و آن را توهم تلقي بکنند
در اين باره از همان فرداي کودتا، اطالعات و           

اي وجود داشت که       کننده  اسناد و مدارک قانع    
. نشان دهنده توطئه از جانب اين دو دولت باشد        

تا کنون هم کتاب هاي بسيار زيادي در اين              
باره نوشته شده و احياناً تحليل هايي هم،               
هرچند نه خيلي علمي و عميق، از اين حادثه به           
عمل آمده ولي اغلب اين تحليل ها يک جانبه و            
تحت تأثير حب و بغض ها و يا نحوه تفکر                

ها صورت گرفته و تا آنجايي که من            نويسنده
دانم يک تحليل تاريخي ـ اجتماعي همه جانبه      مي

حال آنکه يک تحليل     .  از اين حادثه نشده است     
تاريخي ـ اجتماعي ازيک حادثه بايد تمام عوامل    
اجتماعي ـ سياسي دخيل در آن حادثه و سير           
تحول اين عوامل و روابط و مناسباتشان را در         

گيري آن حادثه بررسي کند وآنهم،        جريان شکل 
گونه پيشداوري و يا موضعگيري          بدون هيچ 

اگر بخواهيم اين شيوه     .  فکري و سياسي قبلي    
 ۲۸را درمورد جنبش ملي شدن نفت و کودتاي         

 بکار ببريم، از نظر داخلي، آنچه  ١۳۳۲مرداد 

 جمشيـد مهـر ـ راديو پيام آزادي ـ سوئيس
 

 مـرداد ۲۸به منـاسبت سالـروز 

 مصاحبه با باقر مومني
مـرداد، راديو پيام آزادي ـ سوئيس مصاحبه اي با آقايان باقر مومني، پـرويـز      ۲۸پيرامون کودتاي 

مصاحبه، در اين شماره و شماره آينـده   ۳متن اين .  بابائي و هوشنگ کشاورز صدر انجام داده است

 .صداي اين مصاحبه در سايت انترنت سازمان قابل دسترسي است. اتحـاد کـار به نظر شما مي رسد
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تير و راديکاليزه شدن جنبش، يکسره به جنبش ملي شدن             ۳۰اما پس از    
در .  و خود را دربست در اختيار آن قرار داد         .  نفت و رهبري آن پيوست    

برابر جبهه وسيع ضد استعماري جنبش ملي کردن صنعت نفت، جبهه               
تير   ۳۰مخالفان جنبش و دولت مصدق قرار داشت که پس از حادثه                  

تر از گذشته فعال شد و توانست نيروهاي          تر و جدي    ، به طور علني   ۱۳۳۱
تازه زيادي را جلب کند و آنها حول محور دربار و زير نظر مستقيم                    
جاسوسان انگليس و در ارتباط مستقيم با آنها و با عوامل ايراني آنها و                

هاي جاسوسي و نظامي      با همکاري تنگاتنگ با بعضي از اعضاي دستگاه        
اينها عالوه بر جلب جريانهايي از همان جبهه         .  آمريکايي سازماندهي کند  

ملي به صفوف نيروهاي کودتا، به سازماندهي نيروهاي مورد اعتماد               
ها زير نظر     به خصوص از يک طرف نظامي       .   خودشان هم دست زدند    

مستشارهاي آمريکايي و جاسوس هاي انگليسي سازماندهي شدند و از            
ها و    هاي فاشيستي زير نظر گروه      طرف ديگر، اوباش و لمپن ها و گروه        

. اهللا سيد محمد بهبهاني جمع شدند       شخصيت هاي مذهبي درباري مثل آيت     
البته در جريان هر مبارزه سياسي و اجتماعي، در ميان نيروهاي مخالف             

تواند منجر    گيرد که مي    و موافق هميشه جابجايي و تحوالتي صورت مي        
. اي براي يکي از طرفين بشود       به شکست ها و يا موفقيت هاي غير منتظره        

خورد، موفقيت بسيار ارزان و       مرداد به چشم مي     ۲۸اما آنچه در کودتاي     
اين .  آسان کودتا و حتي شايد غيرمنتظره براي خود کودتاچيان بود               

موفقيت آسان با توجه به اينکه همگان کم و بيش از تدارک کودتا اطالع                 
ها و اوباش و رهبران         داشتند، بيشتر از آنکه ناشي از قدرت نظامي            

طور ميزان نفوذ      سياسي و مذهبي و مرتجع و سلطنت طلب و همين               
استعمارگران در درون جامعه سياسي و توانايي سياسي و سازماندهي            

برنامگي و سردرگمي و ناکارآمدي و عدم           آنها عليه جنبش باشد، از بي      
طور  آمادگي رهبري جنبش براي برخورد جدي و قاطع با مخالفان و همين

به اين ترتيب، شکست جنبش در وحله        .  خورد  تزلزل اين رهبري آب مي     
اول به عهده مصدق بود که جنبش در او خالصه شده بود و در مراحل                  
بعدي، به نيروهاي وفادار به او و به جنبش و باالخره در وحله سوم به                 

بينيم   اگر به همان روز کودتا برگرديم، مي      .شد  حزب توده ايران مربوط مي    
در عين حال که نيروهاي کودتاگر در اوج جنب و جوشش خودشان                  
هستند، نيروهاي ضد استعماري که بايد به مقابله با آنها بپردازند،                    

گر اين جنب و جوشش          بالتکليف، پراکنده، و مات و مبهوت، نظاره           
کودتاچي ها هستند و حتي رئيس ستاد ارتش مصدق، پيش از ساعت سه             

اي هاي اخاللگر     شود که توده    مرداد وقتي مطمئن مي     ۲۸بعدازظهر روز   
در خيابان ها و در ميان تظاهرکنندگان طرفدار کودتا          )  به قول خودشان  (

ها   دهد تا واحدهاي نظامي از خيابان ها به  سربازخانه           نيستند، دستور مي  
و تنها چند نظامي محافظ خانه       )  اينها البته تماماً مستند هستند     (برگردند  

مصدق هستند که تا آخرين لحظه در مقابل نيروهاي مهاجم به  ابتکار                 
 .کنند خودشان و به قول معروف مذبوحانه مقاومت و دفاع مي

در قدم اول، خلل در جبهه ملي طبيعتاً سبب شد که            :  حال چرا اينطور شد   
قسمتي از نيروهاي مردمي که به تبع نيروهاي متزلزل رهبري اين جبهه              
از آن کنار گرفتند و يا آنهايي که به کلي به دشمن پيوستند و به ميدان                    

اي از آنها هم به نفع کودتاچيان         آمده بودند، از صحنه کناره گرفتند و عده       
در وحله دوم و به نحو مؤثر، سياست هاي خود دکتر              .وارد عمل شدند  

در مورد مصدق بايد گفت که او يک سياستمدار ملي                  .  مصدق بود 
کارکشته بود که در مبارزات سياسي خود، اوالً در اساس به بازي هاي               

اي، برخالف آنچه      سياسي اعتقاد داشت و نه به بسيج نيروهاي توده            
و ثانياً ظاهراً به تعادل و توازن قواي ميان         .  شود  شد و گفته مي     تظاهر مي 

قدرت هاي بزرگ جهاني و استفاده از تضادهاي آنها دلبسته بود که در               
آستانه کودتا اين تعادل وتضاد کامالً به زيان او و سياست هاي او تحول              

و تزلزل در ارکان حکومت         ۱۳۳۱اسفند    ۱۴مرگ استالين در   .  پيدا کرد 
شوروي و مشغول شدن رهبران آن حکومت به تصفيه حساب ها و تغيير   
و تحوالت دروني، که آمريکا را بيشتر شير کرد، يکي از وجوه اين تحول               
بود و سبب شد که امپرياليست ها خيالشان از اين جهت کامالً راحت                   
بشود و فشار خودشان را به جنبش هاي ملي و از آن جمله جنبش ملي                 

اين امري بود که بعدها خود مصدق هم . شدن نفت در ايران افزايش بدهند
 .يکبار به آن اشاره کرد، يعني به مرگ استالين و اوضاع شوروي

تر از اين، تغيير سياست آمريکا به سوي امپرياليسم انگليس بود که  اما مهم
پس از پايان دوره رياست جمهوري ترومن که دمکرات بود و روي کار                

گرانه و حالت دوگانه      آمدن ژنرال آيزنهاور جمهوريخواه، موضع ميانجي      
در اين دولت به کلي با مخالفت ملي کردن نفت و همدستي با بريتانيا براي               
سرنگوني قطعي دولت مصدق بدل شد، براي اينکه عالوه بر خطر تأثير اين 
جنبش بر منافع نفتي آمريکا در ساير نقاط جهان، ترس از تقويت کمونيسم         

در نتيجه مصدق و جنبشي که او       .  در ايران هم اين چرخش را تشديد کرد       
در رأس آن قرار گرفته بود، از لحاظ خارجي نه تنها ديگر فاقد يک اتحاد                 
نيرومند شده بود، بلکه خودرا در مواجهه با دو امپرياليسم نيرومند                   

طرف جهان سوم هم      ديد و حمايت معنوي دولت هاي ملي و بي          متجاوز مي 
ثانياً مصدق هدف اصلي و منحصر      .  توانست باز کند    اي از کار او نمي      گره

قرار داده بود و تمام نيروي خود         »ملي کردن صنفت نفت   «به فرد خود را     
او که يک اشرافي ليبرال بود از نظر اجتماعي           .  را در اين راه گذاشته بود      

او به  .  فاقد يک برنامه اصالحات اجتماعي و مبارزه با استبداد بود                 
خصوص در جهت تجزيه نيروهاي مرتجع محلي که اکثراً عوامل و پايگاه              
هاي دربار و استعمار انگلستان بودند قدمي برنداشت، يا الاقل قدم جدي              

قطع درآمد نفت هم اقتصاد کشور را دچار اختاللِ بيشتري               .  برنداشت
پذير جامعه بيش از همه لطمه وارد کرده            کرده بود و به قشرهاي آسيب      

بود و همه اين ها سبب شده بود همه اين قشرهاي اجتماعي دچار يأس و                
که مردم به     ۱۳۳۱تير    ۳۰به طوري که برخالف     .  نارضايتي و انفعال شوند   

بند جبهه ملي در مجلس شوراي         دستاويز يک اطالعيه يک فراکسيون نيم      
ها به خيابان ريختند و در        ملي مبني بر تحريم عمومي و نشستن در خانه         

برابر تانکها و تفنگها سينه سپر کردند و موفق شدند دوباره مصدق را به               
مرداد برعکس، حتي يک نفر هم به           ۲۸تخت نخست وزيري بنشانند، در       

روي يکي از اوباش کودتاچي دست بلند نکرد و فريادي عليه دربار                    
رسد   ثالثاً به نظر مي   .   استبداري و امپرياليسم از گلوي کسي بيرون نيامد        

که مصدق مثل قوام سياستمداري بود که در کار اداره دولت فقط به                    
او در عين   .  شخص خود متکي بود و به کار جمعي مطلقاً اعتقادي نداشت           

حال که رسماً و عمالً وزير دفاع و فرمانده مستقيم مأموران انتظامي بود،              
دهد، کميسيون امنيتي ملي،      به طوري که خود در دادگاه نظامي توضيح مي        

به جاي وزارت کشور، آن هم با حضور و اطالع وزير آن وزارتخانه، در                
  دهد و در امور مملکتي تصميم      خانه مصدق و زير نظر او تشکيل جلسه مي

مالقات ها و مذاکرات مهم با سفيران خارجي و قرار و مدارهاي             .  گيرد  مي
در اقتصاد کشور هم که     .  شد  آنها در امور سياسي با شخص او انجام مي         

 .گيرنده اصلي تنها او بود مسئله نفت مسئله اساسي آن بود، تصميم
او در انتخاب ياران و دستياران خود در دولت و هيئت هاي دولتي و                     
مشورتي و اجرايي بيشتر براعتقاد دربست و اخالص آنها نسبت به                   

تا جايي که در آستانه کودتا هيچ شخصيت سياسي           .  خودش تکيه داشت  
برجسته و کارآمد و کاردان و با تجربه در کنار او نبود و اکثر آنها بيش                  
از آنکه سياستمداران کارکشته و جسور و صاحبنظر باشند، بيشتر                  
عناصري صديق  و احساساتي نسبت به او بودند که براي مقابله با                     

اي مثل کودتا و توطئه عميق دو قدرت          هاي حساس و حوادث پيچيده      لحظه
مصدق که خود   .  امپرياليست و نيرومند، مطلقا ورزيدگي و آمادگي نداشتند       

مسئول مستقيم انتخاب همکارانش بود در همان دادگاه درباره آنها                   
اي   من يک فرد واحدي بودم که با دسته         «کند که     اعتراض و شکايت مي    

کردم، من مسئول کار يک اشخاصي         افراد که با من مخالف بودند کار مي        
 .»بودم که وظيفه خود را در سياست بجا نياوردند هستم

اي بود که از      از طرفي ديگر، در مواردي هم تکيه او بر رجال شناخته شده           
آن، در لحظه      نمونه  .  روشن و مطمئني نداشتند        نظر ملي بودن پرونده    

حساس کودتا يکي از خويشان خود را که با کودتاچي ها همدست بود در               
چهارم اينکه مصدق به مناسبت موضع          .  رأس شهرباني گذاشته بود     

توانست   طبقاتي ـ عقيدتي خود، يک ليبرال ضد کمونيست بود که طبعاً نمي            
به نيروهايي مثل حزب توده اعتماد کند و يا باالتر از آن، با آنها همکاري                 

او عالوه بر پيروي از تمايالت و عقايد شخصي، براي دلجويي از                 .  کند
نيروهاي ضد کمونيست داخلي و خارجي، هيچوقت به ياري ها و همکاري            
هاي اين حزب وقعي نگذاشت و حتي در روزهاي فشار پيش از کودتا، به                

 . ايراد فشار به اين سازمان و اعضاي آن و سرکوب آنها فرمان داد



 ١۹صفحـه    ١۳٨۶شهـريور    ١۴٧اتحـاد کـار     

توان بر صحت گفتار مصدق تکيه کرد          البته به داليل گوناگون، بيشتر مي     
تا بر استنباط و سخنان سرتيپ رياحي، اما با همه اينها، تمام دستورات               
او به دستگاه انتظامي در آن روزها، محدود به مواظبت و جلوگيري از                 

اي ها و      اخاللِ اخاللگران يعني سخنراني و شعار دادن از طرف توده              
اي ها که در      براي تنبيه توده  «:  گويد  خود مصدق مي  .  سرکوب آنها است  

اند، صد نفر با قانون اجتماعي خود بنده          ميدان امجديه اون کارها را کرده     
و جالب اينجا است که او در قبال اين سختگيري              »به جنوب تبعيد شدند   

اي ها، در برابر عوامل کودتا و فعاليت هايشان که به قول              ها در قبال توده   
خود مايه اصلي نگراني او بودند، در عمل هيچ اقدام جدي عليه آنها                     

شود، که نيروي دوم       اما آنچه به حزب توده ايران مربوط مي         .  کند  نمي
اي آن زمان بود، همان طور که پيشتر اشاره کردم، اين حزب با آن                  توده

عده از اعضاي رهبري خود که در ايران توانسته بود باقي بماند، چون                
عده زيادي از رهبري از ايران رفته بودند و رهبري آن بسيار ضعيف                 

و روي کار آمدن قوام، نه تنها به علت            ۱۳۳۱تير    ۲۷بود، اين رهبري تا     
تکيه مصدق بر سياست حمايت از آمريکا و اميدي که به آن بسته بود و                 

کرد،   طور بعضي سياست هاي داخلي او به شدت از او انتقاد مي                 همين
بلکه گاه در مطبوعات خودش از حمالت تند و خصمانه به او خودداري                

اما پس از اين تاريخ، نه تنها به تأييد دربست مصدق و سياست              .  کرد  نمي
. روي از او را در پيش گرفت         هاي او پرداخت، بلکه دقيقاً سياست دنباله       

اين دنباله روي تا آنجا پيش رفت که در آستانه کودتا به کلي اين حزب                  
گيري سياسي را به عنوان يک حزب مستقل کنار            استقالل عمل و تصميم   

کند تا او به دنبالش       گذاشت و همه جا منتظر ماند تا ببيند مصدق چه مي           
مرداد کار از کار گذشت، بعد از مقداري          ۲۸چون در بعدازظهر    .  راه بيافتد 

هاي خود را از اسناد حزبي         معطلي به اعضاي خود دستور داد تا خانه         
بعداً کميته مرکزي باقيمانده حزب توده براي جبران اين                .  پاک کنند 

عملي، پس از کودتا تحت تأثير اعضاي ماجراجوي خود به اقدامات                 بي
اي تن داد که اين حزب را واقعاً با مصيبت بيشتري روبرو                ماجراجويانه

و باالخره سرکوب هاي وحشيانه دولت کودتا و کشتن و زنداني               .  کرد
کردن افراد فعال اين حزب، به حيات اين حزب پايان داد و آن را به عنوان                

اي چپ ترقيخواه با هويت مستقل ملي، براي هميشه از             يک سازمان توده  
اي از استبداد     بدين ترتيب دوران تازه   .  صحنه سياسي ايران بيرون راند     

درمملکت شروع شد که حکومت سلطنتي مستبد آن تسلط مطلق آمريکا را      
پذيرفت و با برنامه ريزي هاي معين اجتماعي به اقدامات سياسي حساب             

داري   شده و با ايجاد يک تکيه گاه اجتماعي داخلي با عنوان سرمايه                  
 . سال بدون دغدغه بر مملکت فرمانروايي کند ۲۵وابسته توانست

  18صفحه 
اند، حتي اخطارهاي اين حزب را در         و از همه اين ها بدتر، آنطور که گفته         

اين احتمال هم کامالً وجود دارد که          .  مورد کودتا چندان جدي نگرفت      
مصدق در آخرين لحظه که متوجه ضعف جبهه خود در مقابله با کودتا               
شده بود، در اثر اين تصور غلط که اين ممکن است مقاومت کار را از                    
دست او خارج کند و مملکت را در تور کمونيسم بياندازد، صحنه را                    

کند، براي اينکه در واقع هم، تنها نيروي عمده            آگاهانه و به عمد ترک مي      
توانست   متشکل که در آن موقع در صحنه مانده بود و در مقابل کودتا مي          

بيشتر از نيروهاي ديگر نقش بازي کند حزب توده ايران بود و بيم آن                  
رفت که اگر کودتا شکست بخورد، اين حزب در صحنه سياست ايران               مي

 .يکه تاز بشود و ابتکار را از دست او و مليون بگيرد
او حتي پس از پيروزي     .  البته به نظر من اين فقط يک تصور و توهم است          

اي ها و طرفداران       کودتا براي جلوگيري از گسترش تفاهم ميان توده           
خودش بدترين اتهامي که تا آن دوران هيچ کسي به حزب توده نزده بود               

به اين معني که پس از تکرار اتهام اخاللگر درباره             .  را متوجه آنها کرد    
. »اي روسي   اي انگليسي و توده     توده.  اين توده دو قسم است    «:  آنها گفت 

را عملي اخاللگرانه و       ۱۳۳۱اي ها در جنبش تير          او حتي شرکت توده    
مصدق البته  .  اي از روش سوءاستفاده جويانه آنها از حوادث ناميد           نمونه

هرگز نگران حزب توده ايران و       «:  سه يا چهار بار در دادگاه تکرار کرد        
و به بيان ديگر، نگراني قطعي از آنها              »ديگر احزاب چپ ايران نبوده      

يا دولت  .  توانستند با قوه دولت مخالفت کنند        نداشته، براي اينکه آنها نمي    
آمدي بود که     بلکه نگراني او کودتاي سوم يا همين پيش        .  را از بين ببرند   

با وجود اين، سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش        .  مرداد اتفاق افتاد    ۲۸روز  
مرداد همراه با فرماندار نظامي با نخست وزير            ۲۷او که در صبح روز       

چه از روي اطالعات به دست آمده و چه در              «:  گويد  مالقات کرده مي  
تماس با دکتر مصدق، يگانه دليل نگراني را احزاب چپ تشخيص                     

اي ها تجلي کامل پيدا کرده بودند،          و چون در آن روزها توده      .  »دهم  مي
اي ها، با     در آن مالقات، تصميم کلي نشان دادن شدت عمل در مقابل توده           

اين عين گفته رئيس ستاد نظامي دکتر          .  اجازه ايشان صورت پذيرفت    
بعد از اين تصميم اين      «:  مصدق است که رو در روي مصدق گفته شد          

اي به    مرداد تعداد زيادي اخاللگران توده        ۲۷است که در همان عصر        
سرتيپ .  »وسيله فرمانداري نظامي و کالنتري ها جلب و بازداشت شوند          

بنده به هيچوجه از اين     «:  گيرد که   رياحي بعد از اين توضيحات نتيجه مي      
. »ام  اند اطالع نداشته     طرز فکري که االن آقاي دکتر مصدق بيان کرده            

 .يعني اينکه ما ترسي از حزب توده و اينها نداريم

 

 بحران اتمي و فرصتي که از دست مي رود
 

  2صفحه 
ها، نشانگر گسترش عمق بحران       اي شدن اين درگيري     حاد شدن و رسانه   

 . و به ويژه بحران اتمي و راه هاي مقابله با آن، در جمهوري اسالمي است
جمهوري اسالمي کشور ما را نه فقط از نقطه نظر سياسي، اقتصادي و                

هاي   اجتماعي به سوي نابودي سوق داده است، بلکه با ماجراجوئي                
سياسي خود در منطقه و جهان، مردم ما در معرض تهديد يک جنگ مهيب 

 .نيز قرار داده است
کشور ما يکي از بزرگ ترين کشورهاي منطقه است اما، با وجود                      

ترين   برخورداري از تمامي امکانات رشد اقتصادي، به يکي از فقير                 
کشورها تبديل شده است و به اقرار منابع خود حکومت، بيش از ده                    
ميليون نفر از اهالي آن در زير خط فقر قراردارند و اقتصاد آن                         

از نظر اجتماعي بيکاري، فقر، فحشا و اعتياد بيداد               .  ورشکسته است 
تنها راه حل جمهوري اسالمي در طول حيات آن در مقابل                  .  کند  مي

هاي دار در      معضالت اجتماعي مردم، بر افراشتن هر چه بيشتر چوبه            
معابر  عمومي و گسيل هزاران نفر از اوباش به خيابانها براي آزار و                   
اذيت مردم تحت عنوان مبارزه با مفاسد اجتماعي در سراسر کشور بوده            

 .است
 هاي ماجراجويانه و  اکنون، عالوه بر همه اين مصائب، در پرتو سياست

جاهالنه اين حکومت، سايه شوم جنگ و ويراني نيز بر سر کشور ما                  
همه شواهد نشان مي دهد که فرصت پايان دادن به خطر           .  سنگيني مي کند  

هاي رهبري جمهوري اسالمي و         يک حمله نظامي با توجه به سياست         
. ماجراجوئي هاي رژيم در سياست خارجي کشور، رو به پايان است               

نفوذ در دولت کنوني آمريکا بر بستر اين                محافل جنگ طلب و ذي       
هاي خود انجام     ها، آخرين تدارکات را براي عملي کردن نقشه            سياست

آنها در جريان حمله به عراق نشان        .  اند  دهند  و مترصد لحظه مناسب       می
اي حتي    اند که براي عملي کردن اهداف تجاوزگرانه خود به هر وسيله            داده

آنها فقط به دنبال    .  دروغ توسل جسته و از هيچ اقدامي رويگران نيستند          
پسندي هستند که اقدام خود را در افکار عمومي اياالت                يک بهانه عامه  

متاسفانه رهبران رژيم جمهوري      .  متحده و ديگر کشورها توجيه کنند        
اند و هم چنان با ادامه          اسالمي به اندازه کافي بهانه به دست آنها داده           

 . سياست خارجي کنوني خود با سرنوشت کشور بازي مي کنند
تجربه نشان داده است که تنها راه عقب نشاندن سران جمهوري اسالمي             

اشان، مقابله همگاني مردم و       هاي ماجراجويانه و سرکوبگرانه     از سياست 
نيروهاي آزاديخواه و مترقي ايران در       . بيان آن به هر طريق ممکن است       

تالش براي سازماندهي اين مقاومت و ايجاد سدي در برابر حکومت و                
توانند نقش تعيين کننده اي ايفا         پايان دادن به شرائط بحراني کنوني مي        

اما براي ايفاي نقش در نجات کشور از سقوط و ويراني بيشتر، بايد             . کنند
  .صفوف خود را متحد تر کنند
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ديدار ما از موزه در ابتدا از شخصي شروع مي            
شود که به عنوان اولين زنداني فلسطيني شناخته         

ما از فضاي سبز پائين     .  مي شود ـ عيسي مسيح    
اطراف اين  :  آمده و سپس از چند پله باال مي رويم        
" ويادولورازا"محل کاکتوس کاشته شده است که        

يعني راهي که عيسي مسيح زنداني براي به               
صليب کشيده شدن برده شده است را در مقابل           

هزار سال    ۲سپس  .  چشمان ما مجسم مي سازد     
. مستقيم به سوي ديوار بتوني جهش مي کنيم            

همه جا گلدان هاي گل       ".  ديوار نژادپرستي "مدل  
کنده هاي  .  پراکنده اند، گلدان هاي بتوني کاکتوس     

 .ها را به خاطر مي آورند"چک پوينت"بتوني 
کاکتوس صبرا و کاکتوس خاردار انجير سمبل          

در عربي هم کلمه صبر      .  تحمل مردم فلسطين اند   
: راهنما مي گويد  .  به مفهوم تحمل و حوصله است     

همه فلسطيني ها، بر خالف برخورد اسرائيلي ها،         
پنجره بزرگ ديوار خارجي ساختمان     .  پرتحمل اند 

هر سنگي مفهوم خود را به      . ...  سمبل آزادي است  
چند ماه پيش من ازمکاني ديگرشبيه       .  همراه دارد 

موزه نژادپرستي در     :  اين مکان ديدن نمودم      
دقيقا با همين طراحي و     .  سووتو ـ آفريقاي جنوبي   

 .با همين پيام

 :عکس هاي نمايشگاه

در اين  .  عکس هاي سياه و سفيد از دستگيري ها        
عکس ها سربازان اسرائيلي با بي رحمي زندانيان        
را مي زنند، به روي زمين مي کشند، مي بندند، با            
مشت مي کوبند، با پوتين هايشان زير لگد مي             

در .  گيرند، پرت مي کنند و به آنها تف مي اندازند          
زندان و محل بازجوئي نشان داده          ۲۷نقشه اي   

زندان .  شده است که براي هر فلسطيني آشناست       
هاي مرکزي با رنگ قرمز نشان داده شده است           

از زمان پيمان    .  ومراکز بازجوئي با رنگ زرد       
اسلو بسياري از اين گونه مراکز به اسرائيل منتقل 
. شده اند، کارهائي که بر خالف پيمان ژنو است          

تنها دو تاسيسات از اين دست در مناطق اشغالي          
 .در افرا و هاوارا: باقي مانده اند

روش بازجوئي و شکنجه      ۷٦در پوستري ديگر با   
از کتک هاي وحشيانه گرفته تا       :  آشنا مي شويم  

شکنجه موز و رفتار هاي وحشيانه اي که مانع از          
. اين مي شوند تا زندانيان با وکيلي مالقات کنند           

اين عکس ها رفتار و طرز تفکر        : "راهنما مي گويد  
اسرائيل در مقابل زندانيان فلسطيني را به تصوير        

 ".در مي آورند

 ۴بر روي ديوار ديگر، اسطوره هاي شهامت              
اعتصاب غذاي بزرگ که درچهار زندان کشته           

تصويري از   .  شدند به تصوير در آمده است         
عبدالقادر ال فهيم از جبليه که در  زندان آشکالون          

کشته شد تا حسين آويدت از          ١۹۷٠در ماه مه     
در همان زندان از       ١۹۹۲اورشليم که در اکتبر       

 .گرسنگي مرد
راهنماي ما الحاج،خود در يکي از اعتصاب غذا ها         

. در زندان شوا شرکت داشته است       ١۹٨٠در سال   
سالگي در زندان ۲٦تا  ١٦سال يعني از سن  ١٠او 

دو دوست ديگر الحاج هنوز در      .  به سربرده است  
 .زندان بسر مي برند

دفترچه هاي خاطرات زندان هم به نمايش گذاشته        
شده اند که در دفترچه هاي مدرسه اسرائيلي که          

اين .  در زندان خريداري مي شدند نوشته شده اند       
خاطرات دست نويس، خط به خط، رنج و درد و            
عذاب و بيچارگي و تجربه هاي زندانيان را به             

برخي از آنها بعد ها به        .  تصوير در مي آورند    
برخي از اين دست      .  عنوان کتاب منتشر شدند     

نوشته ها به زندانيان فلسطيني و يا مادران               
همچنين مدارک   .  تقديم شده است    ...  زنداني و  

 .در اينجا موجودند ۲٠٠۵معروف زندانيان سال 
يک زنداني اسرائيلي به نام وليد داکا به عربي و            
انگليسي و عبري در اثري قابل توجه که با طرح            
هائي از پرندگان آذين شده و به خارج از زندان            

من سن واقعي : "بيرون فرستاده شده نوشته است
مادر من دو سن دارد يکي        .  مادرم را نمي دانم    

سن عمري اش که من نمي شناسم و يکي سن              
سال    ۲٠دو سن موازي که         .  زنداني بودنش  

ميشود و من براي او از زمان موازي نامه مي              
 ...".نويسم

. در زندان به سر مي برد       ١۹٨٦واليد داکا از سال     
اورا در زندان شاتا        ۲٠٠١من يکبار در سال        

داکا .  سال مي گذرد    ۷از آن زمان    .  مالقات کردم 
زنداني و محکوم شد زيرا که وي در قتل و                 
. ربودن سربازان مسجد تامن شرکت داشته است      

اگر داکا يهودي بود و عرب ها را به قتل رسانده            
. بود، در اين حالت مدتها بود که آزاد شده بود             

همچنين اگر وي يهودي بود که يهودي را بقتل             
مي رساند بازهم مدت ها بود که آزاد شده بود و           
اگر يک فلسطيني از مناطق اشغالي بود، در                

اما داکا  .  معاوضه زندانيان به آزادي مي رسيد       
عربي است از اسرائيل و هيچ کس به او و                   

حال حداقل،  .  مجازاتي که مي شود توجهي ندارد      
  .اثر او در اين موزه قرار داده شده است

عکسهاي رنگي، هر آنچه زندانيان مخفيانه               
در اين عکس   .  عکاسي کرده اند را نشان مي دهند      

ها زندگي روزمره زندانيان به تصوير درآمده           
يکي از عکس ها توده عظيمي از پوکه              .  است

نارنجک هاي اشک آوري که به زندانيان پرتاب           
شده است را نشان مي دهد و درحقيقت، وجه              
ديگري از زندگي پشت ميله هاي زندان را به               

سپس مکعبي شفاف و بي      .  تصوير در مي آورد    
رنگ است که درونش چيزي حک شده و نمايشگر 

فلسطيني توسط ماموران         ۵٠از بين بردن        
نامه خداحافظي يکي از زندانيان      .  بريتانيائي است 

کشته شده بنام فواد هيجاوي به خانواده اش در          
 .در اين ميان قرار دارد ١۹۳٠ژوئن  ١٨تاريخ 

 ۲۲٠نام و تصوير : در اينجا ديوار مرگ قرار دارد
زنداني که در زندان هاي اسرائيل کشته شده اند          

از خليل سيام که در مقرر      .  بر روي آن قرار دارد    
ـ يعني دومين روز  ١۹٦۷ژوئن  ٨پناهندگان بعداز 

اشغال ـ دستگير و کشته شد، تا جمال ال سراحيم 
ـ   ۲٠٠۷ژانويه    ١٦که در نتيجه بيماري در تاريخ        

بر .  سال بعدـ جان خود را از دست داد           ۴٠يعني
فلسطيني که    ٦۴روي يک تابلوي سبزرنگ نام         

سال در زندان بسر مي برند قرار            ۲٠بيش از    
 ١۹۷۷ژوئن    ۲۹از سعد ال آتابا که از تاريخ        :  دارد

سال ـ در زندان است، تا خالد ال            ۳٠ـ بيش از     
سال  ۲١ـ يعني  ١۹٨٦جيدي از رافا که از دسامبر 

ما "ابو الحاج مي گويد      .  ـ در زندان به سر ميبرد      
 ".نفر ديگر را به اين ليست اضافه کنيم ١٠بايد نام 

نوشته هاي بسيار ريز بر روي کاغذ نامه هاي             
بي رنگ، نامه هائي هستند که زندانيان از زندان           

يک زنداني براي   .  به طور مخفيانه خارج کرده اند      
من يک چنين نامه هائي از زندان مگيدو فرستاده          

من در اين نامه هاي مينياتوري استعداد و         .  است
 .هنر بسياري زياد زندانيان را ميبينم

در بخش ديگري از اين نمايشگاه کپسول هاي            
بسيار کوچکي که نامه هاي زندان در آن قرار مي          

يکي از زندانيان   .  گرفته وخارج مي شده قراردارند    
"به خانواده اش مي نويسد      در مرکز اين زندگي    : 

وحشتناک و اين کابوس تمام نشدني زندان              
مرکزي آشکالون مي خواهم به شما عزيزانم             

اصل نامه هاي    ".  سالم هاي فراوانم را بفرستم      
خليل الوزير و ابو جهاد از بغداد در زندان هاي             

از زندان به بيرون       ١۹٨٦اسرائيلي که در سال       
دو سال بعد ابو    .  فرستاده شده اند هم وجود دارد     

جهاد نوسط اسرائيل در تونس به قتل رسيد و             
 . حال اين موزه به نام وي برپا شده است

 معناي انتخاب رفسنجاني به رياست مجلس خبرگان
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  .يعني اگرخامنه اي پاي خودرا از گليمش درازتر کند، نتيجه را اعالم ميکنند
به نظر مي رسد در ميان جناح هاي حکومتي خط رفسنجاني قدرت بيشتري                

اکنون مي توان اين . تر شده است ضعيف  گرفته و موقعيت تندروهاي حکومتي 
است و    ادعا را جدي گرفت که خط مذاکره با غرب و آمريکا در حال پيشروي               

اين ادعا که زمينه مذاکره از طرف جمهوري اسالمي بيش از پيش تقويت               روي  
فراموش کرد که هنوز در جمهوري         عين حال نبايد      اما در   .  شده، مکث نمود  

به چنگ آورده     اسالمي جناح هائي در قدرت از تشنج و بحران سودهاي کالن            
از سوي ديگر در آمريکا و      .  کيسه هاي گشادي براي بازار سياه دوخته اند         و  

قدرتمندي در روياي جنگ و بمباران نقاط حساس ايران             اسرائيل جناح هاي    
طي سال هاي  افزون بر تمام اين ها، جمهوري اسالمي در . روزگار مي گذرانند

 ثباتي و تشنج بوده و هيچ جناحي نتوانسته است  همواره عامل بي حکومتش 

ها موافقت ندارند، عزم      حتي اصالح طلبان نيز که با تندروي    . اعتمادي برانگيزد
مي تواند وضعيت را به       از اين رو هر بهانه و عاملي         .  و قدرت چنداني ندارند   

  .جمهوري اسالمي اين گونه عوامل به وفور رخ دادني است تشنج بکشاند و در 
و باالخره در اين جنگ قدرت ما بار ديگر شاهد قدرت گيري رفسنجاني در                  

هاي   کيسه    هستيم، مردي که گفته مي شود از ثروت کشور               بافت حکومت   
گشادي براي خود و خانواده اش پر کرده است، کسي که در تمام توطئه هاي                

تمامي کشتارها، به ويژه کشتار وسيع          عليه مردم و در        جمهوري اسالمي   
مارهائي است که     گويند در جهنم      مي.  دست داشته است    ۶۷زندانيان در سال    

نيز به برکت     در جمهوري اسالمي    .  انسان از ترس آنها به اژدها پناه مي برد         
خواه، قدرت در ميان جانيان دست به           اپوزيسيون ترقي   ضعف و پراکندگي     

به هوش    آزاديخواه را اين همه مصيبت و درد           آيا جريانات   .  دست مي شود  
حکمراني کنند و     خواهد آورد يا هنوز مايلند در دهکده کوچک خود به تنهائي             

  ۱۳۸۶شهريور  ۱۳   .کدخداي ده خود باشند
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از سوي ديگر ده ها هزار پليس و کارمند در بخش خدمات عمومي که               
سر کار نمي روند، هنوز به دستور دولت در راماال کمي مواجب                  بر  

کساني وجود دارند که با وجود اينکه کار مي کنند           .  نمايند  دريافت مي   
نمي نمايند زيرا که آنان در زمان حماس محل             اما دستمزدي دريافت    

کسي همسايه اش را به دولت راماال         اگر  .  هاي کار خود را کسب کردند     
فورا آن شخص از کار       معرفي کند که او به عنوان پليس کار مي کند،             

را از داخل     اين راپورت دادن ها و ترس از آن، جامعه           .  بيکار مي شود  
 .در هم مي شکند

چه اتفاقي خواهد افتاد وقتي که        :  ترس بزرگ جائي ديگر قرار دارد       
دولت راماال  .  تحصيلي و آغاز کار مدارس فرا رسد         زمان دوره جديد    

است که طبق آن، تعطيل آخر هفته جمعه و             دستوري را مقرر نموده      
اما دولت غزه تعطيل آخر هفته را پنجشنبه و جمعه مي               .  شنبه است 

پرداخت نمي    هر کسي که در روز شنبه کار مي کند دستمزدش             .  داند
مي   شود و در صندوق دولت مي ماند و هر کسي که در پنجشنبه کار                 

در غالب وزارت   .  کند مي ترسد از اين که که حماس مزاحمش شود             
اين مشکل اينگونه حل مي شود که آخر هفته را سه روز                   خانه ها    

برخي از  .  مدارس نمي توانند اينگونه عمل نمايند        اما  .  حساب مي کنند  
کشتار ميان حماس و فتح خود را به            اين نگرانند که جنگ و کشت و          

 .آموزان و آموزگاران نوعي جديد نشان دهد، آنهم بر گرده دانش 
اول :  سکنه نوار غزه وابسته به چندين نوع احکام مختلف اداري هستند           

اسرائيل که خود را به عنوان قدرت اشغالگر بر آنها تحميل مي کند،                از  
ماموران اداري راماال که شهروندانش را در مضيقه مي            دوم از سوي    

و سوم از سوي حماس که مي خواهد غزه را             گذارد و دستگيرمي کند     
آزاد کند و همچنان موشک پرتاب مي کند و اعالم مقاومت مي کند تا به      

اقتصادي اش را توجيح کند و بتواند          اين وسيله اشتباهات سياسي و       
برخي از دولت هاي منطقه را در            »دست و دلبازانه  «کمک هاي نقدي    

سياسي خود را بپوشاند و       اختيار خود بگيرد تا بدينوسيله بي قدرتي         
تا بدينوسيله    چهارم، آمريکا که کارزار بايکوت را به پيش مي برد                

گمراه کننده و فلج کننده       »اتوريته«اين چهار     .اسرائيل را پشتيباني کند   
نيست که غزه در اين فاصله براي           مي باشند و در واقع هيچ عجيب          

 ۲۰۰۷اوت  ۲۳  . ضربه بعدي پخته مي شود

  وضعيت كنوني نوار غزه
 

 Amira Hassـ  برگردان ناهيد جعفرپور
 

يک و نيم ميليون ساکنين نوار غزه نه تنها در زنداني ميان بزرگترين                
جهان زندگي مي کنند، بلکه همواره بايد با حمالت نظامي                   زندان  

روزمره اسرائيل هم سرکنند و روزانه بايد کشته هائي را به خاک                  
از سوئي حمالت   .  شنبه کشته شدند    دو کودک در روز سه       .  بسپارند

حتي .  اسرائيل است و از سوي ديگر کساني که موشک پرتاب مي کنند            
اين وجود حمالت کوتاه      اگر پرتاب اين موشک ها هم وجود نداشت، با           

آزار و اذيت     مدت و ده ها دستگيري که موجب ساعتها خوار شدن و              
  .دستگير شدگان است وجود دارد

همچنين فتل هائي توسط هموطنان خودي انجام مي پذيرد که حتي اگر             
باشد که در فاز فتح انجام مي پذيرفت، انتقام جوئي                 کمتر از آني     

اعضاي فتح دستگير مي شوند و شکنجه          .  همچنان خطري جدي است   
رسد که عروسي يکي از طرفداران        حتي خشونت بجائي مي     .  مي گردند 

  .مي گردد فتح دچار حمله مسلحانه طرفداران حماس 

ده ها هزار   .  وضعييت اقتصادي دو ماه است که کامال فلج شده است           
بخش خصوصي دو ماه است که اندکي پول هم در نياورده              کارگر در   

اگر .  است زيرا که مرز کارني بسته شده است             صادرات صفر    .  اند
حماس همين گونه باقي بماند، اين وضعييت          موضع اسرائيل در مقابل     

  .باقي خواهد بود هم مدت هاي طوالني به همين گونه 
اگر قطعات يدکي براي پمپ هاي خراب تاسيسات فاضالب نوار غزه به            

موقع وارد نگردد آنزمان فاجعه رفتن اين منطقه به زير آب هاي                     
برق وجود ندارد زيرا که اتحاديه اروپا        .  خواهد داشت   فاضالب وجود   

رآکتور خصوصي برق براي اين منطقه          مي بايست به حماس براي        
ها همه جا در ميان مناطق         زباله  .  کمک کند و اين کمک را نکرده است        

سکنه     .جابليه پخشند   مسکوني به هم پيوسته خان يونس ، شهر غزه و            
اين زباله ها را زماني که جمع آوري نمي شود خود مي سوزانند و                   

کارگران اداره      .بدبوي ناشي از اين کار هوارا مسموم مي سازد            دود  
 . کنند آنها اعتصاب مي . برق از ژانويه تا کنون دستمزدي نگرفته اند

ي بين المللي، محاکمه عامالن آن و روشن     آيا مطرح شدن اين امر در عرصه

تواند کمکي به اجراي عدالت کند و تو را حتي             شدن زواياي اين اتفاق، مي    

 اندکي به آرامش رساند؟

را زنده کند و او را در حالت عادي کنار من                تواند پدر من    مگر مي ! نه
اما شايد بتواند کمک کند، پدري در جاي ديگري از            ! تواند  بنشاند؟ نمي 

ها را بشنود و شايد دلش براي دخترش بسوزد و             حرف    دنيا، تمام اين  
تواند برايم تسکين     وقت مي   آن. به خاطر دخترش يک زندگي عادي کند       

وقتي انعکاس جهاني اين ماجرا بتواند صادقانه و صحيح باشد،            . باشد
تا ديگراني بتوانند از آن درس بگيرند، راه اشتباه را نروند و راه                     

اما . هاي ديگري را نجات دهد         در نتيجه آدم   . درست را ادامه دهند     
تواند غم من و مادرم را         نمي. عدالتي را نجات دهد     تواند فقر و بي     نمي

من به اين   . محاکمه عامالن اين جنايت، دواي درد من نيست       . نجات دهد 
کنم که حتي جالد پدرم، شايد دختري داشته باشد که عاشق                فکر مي 

من حاضر  . تواند منکرش شود     کس نمي   عشقي که هيچ   . پدرش باشد 
شايد پدر او پس    . نيستم حتي دختر آن جالد هم حس من را تجربه کند          

من فکر  . کشد، شب دخترش را ناز کند تا بخوابد          که کسي را مي     از آن 
هاي انساني    ي ارزش   کنم، جرياني بايد محاکمه شود، که بر پايه            مي

يا   وقتي حيواني، کسي  . نيست و هيچ حرمتي براي انسان قائل نيست         
زيرا او يک   . تواني به او بگويي نخور       خورد، نمي   حيواني ديگر را مي    

در اين دنيا بسياري براي حرمت انساني مبارزه        . فهمد  حيوان است، نمي  
است که بايد کنده      مثل علف هرزي  . فهمد  اما حيوان اين را نمي    . کنند  مي

به خاطر  . ها محاکمه شوند    خواهم که آن    خاطر خودم نمي    من به . شود
  . ها ي انسان خاطر همه به. ها محاکمه شوند خواهم آن دنيا مي

 شدگان مصاحبه با سه تن از فرزندان اعدام
 

 11صفحه 
حاال در خاوران چنين چيزي وجود ندارد و تو بايد با تمام احساساتت،           

ها و حتي روياهايت، وارد خاوران         ي شنيده   ها، با همه    تمام رنج سال  
براي من خاوران تنها     . من هنوز هستم   ! شوي و به بابا بگويي، ببين       

جايي است، که اگر بخواهم دردم را به کسي نشان            . خاک پدرم نيست  
. خوانم  برم و برايش سرود خاوران را مي          دهم، او را به خاوران مي      

با . خاوران آخرين جاي دنيا است، که تن پدرم را لمس کرده است                 
روي، اما چيزي مرا      گويم نرو، براي چه مي      که هر بار به خودم مي       اين

توانم   نه مي . کند و راهي خاوران      به ضرب گدنک از خواب بيدارم مي        
 .بروم نه نروم

به .  کند و من نگران اين تغيير هستم         همه چيز به مرور زمان تغيير مي       
سالگي خودم    ۵۰يکي از دوستانم که او هم درد مرا دارد گفتم، من از               

خنديدم   موقع چگونه خواهد شد؟ مي که اين احساس، آن از اين. ترسم مي
سال   کنم؟ در ده    گفتم اگر يک روز دختر دار بشوم چه؟ چه کار مي و مي

نسبت به پدرم، خاوران، ردپايي که       .  ام  اخير من به شدت تغيير کرده      
من .  است  امروز زير پايم خالي   .  پدر از خودش گذاشته، همه و همه چيز       

خاوران .  ام زير پايم از اين هم خالي تر باشد      سالگي ۵۰ترسم که در  مي
 .ست که واقعاً هر بهارش يک رنگ است براي ما جايي

توان تسکين داد؟ بايد چه اتفاقي بيافتد تا          کني چگونه اين درد را مي     فکر مي

 تو آرام تر شوي؟

 .اي که بميرم آرام نخواهم شد کنم تا لحظه فکر مي

 



 ١۴٧اتحـاد کـار     ۲۲صفحـه     ١۳٨۶شهـريور    

روز همبستگي بين المللي كارگري براي آزادي 
 منصور اسالو و محمود صالحي در نروژ

 

بنا به دعوت اتحاديه کارگري ترانسپورت نـروژ،    
اتحاديه کارگري قطار شهري و اتحاديه کـارهـاي   

و در ارتباط بـا فـرا       .  اس. ترافيکي متشکل در اي
(خوان فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل 

ITUC  (       کنفدراسيون بين المللي اتـحـاديـه هـاي
براي آزادي بدون قـيـدو شـرط        )  ITF( کارگري 

محمود صالحي و منصور اسانلو، تظاهراتـي در    
اوت در مقابل سفارت جمـهـوري    ۹روز پنجشنبه 

در اين مـراسـم عـالوه بـر         .  اسالمي برگزار شد
اعضاي اتحاديه هاي مذکور، فعالـيـن سـيـاسـي        

در ايـن تـجـمـع         .  ايراني نيز شرکت فعال داشتند
فعاليني از حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست 

، سازمان راه کارگر، سازمان ) حکمتيست( کارگري
اتحاد فداييان خلق ايران، سازمان فداييـان خـلـق      

، انجمن همبستگـي بـا کـارگـران         ) آکثريت( ايران 
نروژ و جنبش همبستگي براي آزادي و       –ايران 

حضور داشتند و در     )  نروژ( دمکراسي در ايران 
پايان، نمايندگان اتحاديه هاي کارگري خـواسـتـه    
هاي خود مبني بر آزادي بـدون قـيـدو شـرط             
محمود صالحي و منصور اسانلو را طي نامه اي   

  .تسليم سفارت جمهوري اسالمي نمودند

تظاهراتي در شهر پاريس در       ۲٠٠۷اوت    ۹امروز  
اين .  مقابل سفارت جمهوري اسالمي برگزار شد      

اوت در    ١١تا    ۴حرکت در ادامه هفته اعتراضي       
. ارتباط با دستگيري فعالين کارگري انجام شد          

تظاهرات امروز به فراخوان کنفدراسيون جهاني        
سنديکاها و فدراسيون بين المللي حمل و نقل در          

. کشور حهان برگزار شده است           ۳٠بيش از     
تظاهرات در شهر پاريس به دعوت سنديکاي            
کارگري س ژ ت و حمايت ديگر سنديکاهاي              

اين .  برگزار شد   CFDTو   FOکارگري مانند     
حرکت ها هم زمان شد با موج اعدام هاي اخير             
در شهرهاي مختلف ايران و هم چنين مجموعه           
اعتراضات ايرانيان خارج کشور نسبت به اين            

 .اعدام هاي بي رويه وحشيانه
نفر زنان    ۱۰۰در اين آکسيون اعتراضي بيش از        

اغلب .  و مردان ايراني و فرانسوي شرکت داشتند       
تشکل هاي سياسي فعال در پاريس در اين                

تعدادي از زنان ايراني،     .  آکسيون شرکت داشتند  
تصاوير متعددي از اعدامهاي اخير را در معرض         

 .نمايش قرار داده بودند
سه تن از  ۱۲قبل از شروع تظاهرات حدود ساعت 

فعالين سنديکاي س ژ ت به سفارت جمهوري             
. اسالمي رفتند و تقاضاي ديدار با سقير را کردند        

مسئولين سفارت اعالم کردند که آنها نمي توانند         
در نتيحه تقاضا کردند که      .  سفير را مالقات کنند    

نامه آنها به سفير داده شود، آنها از دريافت نامه           
هم امتناع کردند و به فعالين س ژ ت گفتند که آنها 
مي توانند نامه شان را از طريق پست به سفير              

 !ايران در پاريس ارسال کنند
تظاهرات با سخنراني مهشيد از فعالين س ژ ت            

وي گفت ده ها نفر بر چوبه هاي دار در . آغاز شد
هم .  مراکز شهر هاي ايران حلق آويز شده اند           

اين  .نفر حکم مرگ گرفته اند      ۴٠٠٠اکنون بيش از    
چوبه هاي دار بخشي از تدارک براي اعدام بقيه           
زندانيان سياسي است که هم اکنون در زندانها           

اعدام فعالين کارگري، فعالين جنبش زنان،      .  هستند
 ...فعالين جنبش دانشجوئي و

سپس افرادي از سوي کنفدراسيون س ژ ت،             
فدراسيون حمل و نقل س ژ ت، يکي از فعالين              
کارزار زنان سخنراني کردند و احمد بخرد طبع          
از جانب ده نهاد کارگري در اروپا، استراليا و             
کانادا که بخش مهمي از سازماندهي آکسيون            

قطعنامه ،  هاي هفته اعتراضي را برعهده داشتند       
 . اي را فرائت کرد

با انتشار بيانيه فعالين جنبش کارگري در خارج          
از کشور و اعالم هفته همبستگي با محمود                
صالحي و منصور اسانلو و حمايت و فراخوان           

، امروز از    »آي تي يو سي     «و    »آي تي اف   «
جمعي از فعالين و مدافعين جنبش            ١۲ساعت  

کارگري ايران، همراه با فعالين اتحاديه هاي              
کارگري حمل و نقل، خدمات عمومي، حمل و نقل          
عمومي، فعالين چند نهاد سياسي انگليس، فعالين         
احزاب و نهادهاي سياسي ايراني مقيم انگلستان،        
در مقابل سفارت جمهوري اسالمي ايران جمع           
شده و يکصدا خواهان آزادي فوري و بدون قيد           
وشرط منصور اسانلو ، محمود صالحي و ساير         

 .کارگران دستگير شده و زنداني شدند
در اين آکسيون، ديويد کاکرافت دبير کل                 
فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل ضمن            
تاکيد بر بيگناهي کامل منصور اسانلو و محمود          
صالحي و مبارزات آنها، با اشاره به سفر منصور   
اسانلو به لندن، اظهار داشت امروز در سراسر           
جهان صداي اعتراضات کارگران براي آزادي          
منصور اسانلو و محمود صالحي به گوش               

او .  مسئولين رژيم جمهوري اسالمي خواهد رسيد     
تاکيد کرد که تا آزادي کارگران زنداني همچنان          

 .به اعتراضات خود ادامه خواهند داد
در اين حرکت، يداله خسروشاهي از فعالين اتحاد        

، بيانيه   بين المللي در حمايت از کارگران در ايران       
فعالين جنبش کارگري در ايران را براي جمع             

پيام و اعالم همبستگي محمود           .  قرائت کرد  
صالحي از زندان همراه با نجيبه صالحزاده،             
اطالعيه کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران      
و حومه،بيانيه دانشجويان و فعاالن چپ متشکل         
از جمعي از دانشجويان و فعاالن چپ، چپ                
کارگري دانشگاه تهران، دانشجويان سوسياليست 
پلي تکنيک، جمعي از دانشجويان چپ کردستان،         
نشريه ميليتانت و هيات تحريريه سايت سالم            
دموکرات، پيام شوراي همکاري تشکل ها و              
فعالين کارگري، شامل اتحاد کميته هاي کارگري،       
کميته پيگيري و کميته هماهنگي، انجمن فرهنگي،         
حمايتي کارگران و گروهي از دانشجويان               
آزاديخواه و برابري طلب دانشکاه هاي ايران،پيام       
همبستگي اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و        
بيکار، پيام همبستگي جمعي از کارگران                 
ايرانخودرو، و پيام همبستگي انجمن صنفي             
کارگران برق و فلزکار کرمانشاه را در همبستگي        

 . با اعتراضات جهاني قرائت کرد

مرداد،    ١٨اوت برابر با           ۹روز پنجشنبه       
تظاهراتي به دعوت گروه همبستگي با جنبش            

در اعتراض به زنداني كردن        )  برلين(گارگري  
محمود صالحي و بازداشت منصور اسانلو در          

Breitscheid Platz       در مركز شهر برلين برگزار
در اين آكسيون، نمايشگاه عكس و شعار           .  شد

هايي كه در پياده رو پهن شده بود مورد توجه             
در اين حركت   .  عابرين و توريست ها قرار گرفت      

اعتراضي، سركوب و دستگيري فعالين جنبش          
زنان، مليت ها، دانشجويان، روزنامه نگاران،            
آزاديخواهان و كارگران از سوي تظاهرات              
كنندگان محكوم گرديد و با برگزاري نمايشگاه          
عكس و اطالع رساني و پخش صد ها اعالميه به           
زبان آلماني حركات وحشيانه رژيم در يورش به         
زنان و جوانان و اعدام هاي دسته جمعي در كوي 

همزمان گزارش آخرين هجوم    .  و برزن افشا شد   
رژيم به منزل و خانواده اسانلو و دستگيري              
تعدادي ديگر از اعضاي سنديكاي شركت واحد و        
مزاحمت براي ديدار كنندگان و همبستگان ايشان        

اين آكسيون از سوي كميته     .  به اطالع مردم رسيد   
دفاع از زندانيان سياسي و كانون دفاع از                 

برلن به طور فعال         -پناهندگان سياسي ايران    
راديو فردا ، دويچه وله،     .  مورد حمايت قرار گرفت   

مولتي كولتي و تلويزيون برابري در برلين               
 . گزارش اين آكسيون را مخابره كردند

 گزارشاتی از حرکت های اعتراضي در چند شهر اروپا
 

 روز همبستگي بين المللي كارگري براي آزادي منصور اسالو و محمود صالحي
 تظاهرات ايستاده در مقابل

 سفارت جمهوري اسالمي در پاريس
آكسيون اقدام همبستگي جهاني با 
 محمود صالحي و منصور اسانلو در لندن

 آكسيون اعتراضي در برلين



 ۲۳صفحـه    ١۳٨۶شهـريور    ١۴٧اتحـاد کـار     

 راهپيمايي همراه با دوچرخه
 در شهر كلن

اوضاع در فلسطين در حال حاضر          :  پرسش

 چگونه است؟

اوضاع در حال حاضر بسيار دشوار و         :  پاسخ

که دعوا ميان  از همه بدتر اين . بسيار جدي است

مردم ما به دنبال فاجعه     .  خود فلسطيني هاست  

بخشي در اسرائيل   .  شدند  از هم تکه تکه       ۱۹۴۸

ماند، بخش ديگر به تبعيد رفت و بخشي ديگر          

به طور    ۱۹٦۷منطقه اي که از سال           نيز در    

  .نظامي اشغال گشت، زندگي مي کند

ما توسط يک فضاي مشترک و يا سرزمين             

بنابراين   مشترک به يکديگر وصل نيستيم و          

اصوال در وضعيتي قرار نداريم که بتوانيم           

آنچه را که در غزه       اما هر   .  جنگ داخلي بنمائيم  

اين خود آغاز   :  گذشت نمي توان نامي ديگر نهاد     

متاسفانه هيچکس نمي تواند    .  داخلي بود   جنگي  

غرب   ضمانت کند که يک چنين مسئله اي در            

اردن و يا در مقرهاي آوارگان و پناهندگان آغاز         

نيروهائي وجود دارند که تنور       زيرا که   .  نگردد

آمريکائي ها  .  اين ماجرا را همواره داغ مي کنند       

استراتژي جنگ داخلي را دنبال مي کنند آنهم نه  

در لبنان و يا       تنها در فلسطين، بلکه همچنين       

 .درعراق

 وضعييت در غزه چگونه است؟: پرسش

مردم در  .  در غزه اوضاع فاجعه بار است     :  پاسخ

. زندگي مي کنند     آنجا چون در زنداني بزرگ        

همه درها به روي آنها بسته است و حتي اگر            

هم کسي شغلي دارد، مثال دهقانان، از اين امکان         

برخوردار نيست که به راحتي در حرکت باشد         

انسانها نمي . چيزي به داخل يا خارج حمل کند و 

حرکت باشند و     توانند هر جا که مي خواهند در        

اصوال نمي توانند جا بجا شوند و اين مسئله           

را در شرايط زندگي آنها       راه هر گونه بهبودي     

دو سوم مردم غزه در زير        .  مسدود مي سازد  

درصد مردم    ۷۰زندگي مي کنند و         خط فقر    

  .بيکارند

اين سياست نتيجتا به نفع قوي شدن        :  پرسش

  حماس شد؟

فاکتورتعيين کننده اي که به قوت گرفتن : پاسخ

 .الفتح بود حماس کمک نمود تو زرد بودن 

که ياسرعرفات به        ۱۹۹۴زيرا که درسال       

که به اين اشغال      فلسطين آمد به مردم قول داد       

او وعده داد که اقتصاد را بهبود       .  پايان مي دهد  

اتحاديه اروپا همکاري خوبي را بنا        بخشد و با    

خوب   او وعده داد که بي شک همه چيز           .  سازد

اما در طول زمان براي مردم روشن       .  خواهد شد 

  . وعده ها را انجام داد شد که او دقيقا عکس اين 

مردم بايد شاهد مي بودند که چگونه بمباران ها 

مي گيرند و شهرک هاي اسرائيلي             شدت   

گسترش مي يابند و باالخره چگونه ديوار            

فشار برمردم در مقايسه با زمان        . ساخته شد  

زماني،  هاي قديم بيشتر وعميق تر گشت و            

تمامي تالش ها براي صلح بي حاصل شدند و          

اهميتي نداد که جلوي      هيچکسي ديگر به آن       

نه : اسرائيل را بگيرد و او را سر عقل بياورد           

 .نه اروپائي ها آمريکائي ها و 

فلسطيني ها در آخرين انتخابات به حماس راي        

حماس برنامه اي     دادند اما نه به اين خاطر که         

آنها تنها مي خواستند از جانب        .  اسالمي دارد 

نمايندگي بشوند که مسئوليت سرش     يک حزبي 

اما متاسفانه آمريکائي ها و اروپائي       .  مي شود 

ها و حتي دولت هاي عربي از رابطه با حماس             

محمود عباس    در نهايت    .  خود داري کردند   

شروع نمود با حماس در باره دولتي ائتالفي          

از صحبت هاي فراوان       صحبت کردن و بعد       

توافق نمودند که دولتي با يک برنامه                 

دولتي که بتواند    .  تشکيل دهند   بسيارعاقالنه  

را به    »پ ال او   «تمامي تصميمات تاکنوني      

بشناسد و آنها را پياده کند و همچنين          رسميت  

را   تصميمات کنفرانس سران عربي و تصميمي       

که به محمود عباس اجازه مي دهد با اسرائيل           

پيمان ها به     معامله کند، البته با شرط اينکه         

 .راي مردم گذاشته شوند

العاده  کوتاه بگويم اين برنامه، برنامه اي خارق 

از اين رو آمريکائي ها مقرر کردند که با           .  بود

زماني که به اين       .  اين دولت معامله اي نشود     

شکل از صحبت با اين مردم خودداري مي شود،         

براي آنها باقي مي ماند به غير از            چه چيزي   

 خشونت؟

 در باره اوضاع فلسطين) نماينده فلسطين در اتحاديه اروپا(مصاحبه با ليال شهيد 
 

  جنگ داخلي فلسطيني ها را ضعيف مي سازد
 

 ناهيد جعفرپور: راندا آچماوي  ـ  برگردان: مصاحبه گر

، به دعوت کانون ۲۰۰۷در روز شنبه چهارم اوت 
تالش ـ کلن، کانون همبستگي با کارگران ايران ـ   
کلن، کانون سينما و تئاتر روند، جمعي از زنـان      
کرد و پشتيبانان جنبش دمکراسي مردم ايران، در 

نفر از ايرانيان، براي دفـاع از جـان          ۱۵۰حدود 
زندانيان سياسي ـ عقيدتي، براي پشتـيـبـانـي از       
فعالين جنبش هاي اجتماعي، براي نفي قوانين زن 
ستيز، براي نفي قوانين ضد کارگري، براي نـفـي     
روشنفکر ستيزي و در يک کالم، براي اعتراض به 
کليت نظام قرون وسطايي جمهوري اسالمـي، در    
يک راهپيمايي يک ساعته در مرکز شـهـر کـلـن         

  .شرکت کردند
دستگيري، "در اين راهپيمايي، با شعار اصلي            

، ضمن  "شکنجه و اعدام را در ايران متوقف کنيد         
حمل انبوه پالکات و شعار به همراه عکس هاي            
زيادي از صحنه هاي اعدام در مالء عام،                  
سنگسار، سرکوب زنان، دانشجويان، کارگران و       
سرکوب هاي خياباني، به همراه عکس هاي              
فعالين دستگيرشده جنبش زنان، جنبش کارگري،       
جنبش دانشجويي، و جنبش هاي قومي و ملي، در         
طول مسير راهپيمايي نيز وضعيت جامعه ايران و        
ديکتاتوري خشن جمهوري اسالمي از بلندگوها        

 .براي جمعيت ناظر توضيح داده مي شد
در اين راهپيمائي از شرکت کنندگان درخواست         
شده بود که دوچرخه هاي خود را همراه بياورند         
و با  نصب پالکات ها و عکس ها در قسمت جلو              
و دوطرف دوچرخه ها، هم توجه حاضرين بيشتر 
به اين حرکت جلب شد و هم تعداد بيشتري عکس          
و پالکات توسط هر يک از شرکت کنندگان حمل           
مي شد و اطالعات بيشتري به حاظرين منتقل مي         

اين راهپيمائي که در اصلي ترين خيابان            .  شد
شهر کلن انجام شد و تا ميدان مرکزي شهر ادامه          

توجه زيادي را به خود جلب کرد و افکار           يافت،  
عمومي بيشتري را متوجه جنايات جمهوري            

   .اسالمي و مبارزات مردم ايران نمود

 

آكسيون جهاني همبستگي با منصور 
 اسانلو و محمود صالحي در استراليا

امروز جمعي از مدافعين طبقه کارگر ايران با             
تجمع در مقابل سفارت رژيم اسالمي ايران              
همبستگي خود را با کارگران ايران اعالم داشتند         
و خواستار آزادي فوري  آقايان اسانلو و                 

 .صالحي شدند
تجمع معترضين در جريان اين آکسيون منجر به         
بسته شدن سفارت شد و مراجعه کنندگان ناچار         
به بازگشت شدند، در همين حال شمار                   
اتومبيلهاي پارک شده در خارج از سفارت حاکي         
از زنداني شدن کارمندان آن بود که مراجعين            
داخل سفارت را نيز ناچار به انتظار تا پايان               

 .آکسيون کردند

در حالي نمايندگان اتحاديه هاي کارگري استراليا       
ميخواستند که نامه اعتراضي خود را به سفير            
رژيم  تحويل داده و پيام شفاهي خود را نيز به              
وي ابالغ کنند، پليس اطالع داد، کارمندان سفارت         
گفته اند که سفير در سفارت حضور ندارد و لذا            

 .نامه از طريق پليس به تمايندگان رژيم داده شد
استراليا در    -کميته همبستگي با کارگران ايران      

تا   ۴پيگيري برنامه هفته حمايت از کارگران ايران        
اگوست، از امشب تحصن و اعتصاب غذاي            ١١

خود را در مقابل پارلمان هاوس ايالت نيو ساوث          
 ١١ويلز آغاز کردند که تا بعد ازظهر شنبه                 

 . اگوست ادامه خواهد داشت
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 رفقاي گرامي 

اين روزها اخبار نگران کننده اي در مورد وضعيت دروني سازمان شما، سازمان دوست و همراه ما منتشر شده                     
از قرار معلوم کنگره اخيرشما، از طرف بخشي از کادرها و از جمله اقليت کميته مرکزي تحريم شده است و                    .   است

در منطقه، بر بستر اختالفات در چگونگي برگزاري اين کنگره، تشنج بين نيروها به            ، در اردوگاه هايتانعالوه بر آن
ما از اين که اختالفات دروني کومه له بدين           .  حدي رسيده است که به مداخله نيروي ثالث نيز کشيده شده است              

مرحله رسيده است، عميقا متاسفيم و اميدواريم که رفقاي مسئول از هر دو طرف، از ادامه تشنجات جدا جلوگيري                    
 .نموده، با آرامش و خويشتنداري، هرگونه امکان وقوع درگيري بين نيروهاي کومه له را از ميان بردارند

 

 رفقا 

آن چه که مهم است، ايجاد        .  سليقه هاي مختلف، يک امر طبيعي است          و وجود داشتن اختالف در هر سازماني       
دمکراتيک براي کار مشترک با وجود اختالفات و حتي سليقه هاي متفاوت در همه عرصه                هاي   روشمکانيزم ها و  

برخورد با امر اختالف و مديريت آن است و اگر                 دموکراتيک براي   مهم نهادينه کردن مکانيسم هاي      .  هاست
اختالفات در بين مسئولين کومه له به اين جا رسيده است که نيروهاي آن ها در برابر هم صف آرائي کنند، اين امر 

 راتيک در برخورد به اختالفات    قبل از همه بيانگر نقصان در روش کار و بي توجهي به نيازها و هنجار هاي دمک                   
 ن جا و آن جا منتشرشد و به بيرون        ما از همان هنگام که  اخبار اختالفات داخلي شما اي          .  دروني اين سازمان است   

از اين رو   .  درز کرد، اميدوار بوديم که شما، با توجه به تجاربتان، راه حلي بهتر از ديگران در اين زمينه پيدا کنيد                     
نيز، خرداد ماه گذشته و به دنبال درج مطالب و و اظهار نظرهائي در اين عرصه که نشان دهنده وجود فضائي رو                       

اکنون با گذشت زمان و حاد شدن       .  در ميان نهاديم  رفقاي کميته مرکزي کومه له        نگراني خود را با   به تشنج بود، ما     
 :کنيم که  ما بار ديگر تکرار مي    .  تر از پيش شده است     تشتت و تشنج در صفوف رفقاي کومه له نگراني ما عميق            

تنها تاکيد بر دمکراسي درون سازماني و ايجاد بيشترين فضا و امکانات براي طرح و بحث روي راه حل ها و                         «
ديدگاه هاي متفاوت در عرصه هاي مورد مشاجره است که  مي تواند جلو شکاف در تشکيالت را بگيرد و فضاي                       

رفقائي که از سابقه اي      .  همبستگي و همدلي را در عين داشتن اختالف، جايگزين تالش براي حذف يکديگر نمايد                
بيشتر و از موقعيتي مهم تر و گاه تعيين کننده در تشکيالت برخوردارند، مسئوليت بيشتري در پاسداري و ايجاد                     

همه ما در زندگي سياسي مان، دوران هاي سخت و گاه تلخ اختالفات و بحران هاي داخلي را                  .  چنين شرائطي دارند  
تجربه کرده ايم و کم نبوده اند مقاطعي که نتوانسته ايم، از شکاف هاي نا الزم و انفعال زا در درون نيروهايمان در 

انتظار ما آن است که شما دوستان بسيار عزيز ما، در اين شرائط حساس بهترين                .  چنين مقاطعي جلوگيري نمائيم   
 .»راه حل را براي مشکالتي که گوشه هائي از آن، اين جا و آن جا منتشر شده است، پيدا کنيد

 

 رفقاي گرامي 

شکاف در صفوف سازمان شما عميق      .  طي چند روز گذشته ما اخباري را شنيده ايم که بيشتر نگرانمان کرده است             
اختالفات تا آستانه يک درگيري در اردوگاه هائي که در آنها همه به سالح دسترسي دارند، پيش رفته . تر شده است

است، ترس از وقوع فاجعه استفاده از اين سالح ها در فضاي متشنج، ما را وادار به انتشار اين نامه سرگشاده                          
ما صميمانه از شما مي خواهيم که قبل از همه، بدون هرگونه تعللي، مسئولين هر دو طرف تالش براي            . نموده است

برون رفت از اين وضعيت را آغاز نمايند، رسما آغاز مذاکرات براي پيدا کردن راه حل بر اختالفات درون کومه له                      
و عادي سازي مناسبات در ميان نيروهاي آن را اعالم نمايند، حقوق همه اعضا در استفاده از امکانات موجود                        

ما بارديگر، خواستار تالش رفقاي مسئول کومه له براي پيدا کردن راه حلي بر بحران                 .  کومه له را تضمين نمايند    
کنوني کومه له و حفظ يکپارچگي آن در عين اختالف، بر اساس اشتراکاتشان، که کم نيستند، هستيم و آمادگي                        

خواست قلبي ما حفظ     .  خود را براي هر گونه همفکري و همکاري در غلبه بر وضعيت کنوني اعالم مي داريم                     
 .يکپارچگي و اتحاد سازمان شما است

 ۲۰۰۷اوت  ۳۱ـ  ۱۳۸۶شهريور  ۹   کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 

 نامه سرگشاده به رفقاي سازمان زحمتکشان کردستان ايران ـ کومه له
 مسئوليت حكم مي كند كه به فضاي متشنج كنوني پايان داده شود 

www.zanan.info 

 زنداني كوچك در ميان زنداني بزرگ
 

  Gideon Levyبرگردان ناهيد جعفرپور ـ 

بنياد عربي کويت هزينه ها را پرداخته و         
اين موزه در محوطه دانشگاه القدس           
ابوديس در کنار اورشليم ساخته شده         

اين تنها محوطه دانشگاه جهان         .  است
است که در پشت يک ديوار به مانند يک          

قرار بود که اين    .  زندان قرار گرفته است   
ديوار ميدان ورزشي محوطه دانشگاه را       
قطع کند و تنها به شکرانه روابط بين             
المللي پريزيدنت ساري نوسايبه اين           

در .  ديوار کمي به سمت غرب کشيده شد      
هرحال، ميدان ورزشي بخشي از محوطه      
دانشگاه است اما در پشت ديواري بتوني       

متر که شهر را به دو بخش          ٨به بلندي   
. تقسيم مي کند قرار گرفته است                

ازساختمان موزه، يعني زنداني در زندان، 
مي توان از هرپنجره آنسوي ديوار را           

اين موزه هر روز باز است و            .   ديد

  20صفحه    .وروديه ندارد

آسانسوري از شيشه به آرامي ميان فضاهاي مجهز به 
دستگاه هاي تهويه مطبوع وآرشيو بسيار جالب و             

هزار   ١٠در حدود   .  ديدني طبقه سوم در حرکت است      
برگ فتوکپي و اصل نامه هائي که از سوي زندانيان             
زندان هاي اسرائيل نوشته شده اند، مدارک، خاطره            
نويسي ها، کارهاي هنري و صنايع دستي و در واقع،            
مجموعه اي از فرهنگ، آالم، شهامت ها، خاطرات و هر          
آنچه که با زندانيان فلسطيني در رابطه است، در اين             

 .محل جمع اند
هيچ ملتي تا کنون اين چنين يک چهارم پسران و                 

چه در گذشته   .  دخترانش را  در بند وزندان نديده است       
و چه در حال، هيچ خانواده فلسطيني بدون زنداني و            

 .دستگير شده وجود نداشته و ندارد

چمن پالستيکي سمبل زمين خوب، کاشي قرمز سمبل         
ستون بتوني به جاي ديوار و           ٦خون ريخته شده،     

ستون؟ فاهد ابو ال حاج رئيس           ٦براي چه    .  حصار
دانشگاه ال قدس اورشليم که سابقا خود زنداني بوده،          
زندان ابو جهاد را که زنداني براي زندانيان سياسي             

ستون هم    ٦است معرفي مي کند و در پاسخ مي گويد           
 . زياد است

به زباني ديگر، فلسطيني ها طبق تصورات خود،                
اين محل   .  را ساختند      Yad Labanimانستيتوي

در . آرامگاه سربازاني است که در جنگ کشته شدند          
هزار دالر هزينه ساخت اين آرامگاه شده            ٨۵٠حدود
موزه اين بنا در يک ساختمان سه طبقه تميز و            . است

 . مدرن قرار دارد

 


