
 بيانيه کميته مرکزی سازمان
 

 اندازهاي آن پيرامون تحوالت سياسي ايران و چشم
 

های اصالح    ، يافتن ابزاری برای کنترل جنبش مردم در چارچوب برنامه            "راه سبز اميد  "هدف تشکيل جبهه     
اين تالش اما ازهمان ابتدا با چالش جدی مواجه بود وآن همانا ساختار يک حکومت دينی است                   .  طلبان است 

ای   ماده  ٩مطالبات  «يازدهمين بيانيه آقای موسوی با عنوان          .  که هيچ امکانی برای دمکراتيزه شدن ندارد         
های مثبتی است، ولی همچنان ادامه راه تالش برای اصالح               ضمن آنکه دارای جنبه      »برای بازگشت آرامش  

آن، مانع    »ماليم«تلفيق دين و دولت، ولو از نوع         .  نظام در چارچوب حکومت مذهبی و قانون اساسی است         
های   محدود کردن جنبش اعتراضی مردم به تالش          .  اساسی برای هرگونه تحول دمکراتيک در ايران است            

اصالح طلبانه در چارچوب نظام اسالمی، به هرز بردن انرژی مبارزاتی مردم و به بيراهه کشاندن جنبش                           
 .اعتراضی است

اگر چه نتوانست و نخواهد        .  تواند با استفاده از سرکوب، جنبش اعتراضی را مهار کند                 حکومت هنوز می   
جنبش اعتراضی مردم نيز در موقعيتی نيست که بتواند               .  توانست جنبش اعتراضی مردم را خاموش نمايد          

اما رابطه مردم و حکومت تغيير کرده و بخش مهمی              .  تحوالت و تغييرات پايداری را در حکومت ايجاد کند           
در تعادل ناپايدار سياسی     .  از جامعه آشکارا در مقابل حکومت قرار گرفته و وی را به چالش کشيده است                      

های اجتماعی اهميت      کنونی، بيش از هرچيز تداوم جنبش اعتراضی و گسترش آن به تمامی اقشار و اليه                       
ها و پيکارهای خود را          همگام با اين جنبش اعتراضی عام، همزمان بايد جنبشهای مطالباتی، تالش                 .  دارد

 2صفحه  . ادامه و گسترش دهند

 انتخابات، چشم انداز جنبش و رويكرد ما 
 

گيری،   اين رنگ در ابتدا و تا مقطع رای       .  اين جنبش امروز در وجه غالبش با نشان سبز معرفی شده است           
. معرف طرفداران موسوی بود و درجريان اعتراضات به دولت کودتا، معرف جنبش کنونی مردم ايران شد             

جنبش سبز از بيرون درمعرض تهاجم دستگاه واليت فقيه قرار دارد واز درون، موسوی از يکسو وبرخی              
اهميت دارد که جنبش سبز را با         .  از ياران چپ و دموکرات ما از ديگر سو، مانع گستردگی آن می شوند                 

جنبش ها را نمی توان در يک تشکيالت به            .  محتوای رنگين کمانی آن معرفی کرده و از آن حمايت کنيم              
اين مجموعه  .  جنبش را تشکل ها و محافل و افراد مختلف می سازند            .  زنجير کشيد و آنها را محدود نمود       

تشکل ها با حضورشان در اين جنبش اثرگذار می شوند و در مراحل بعدی، امر               .  اند  دراهدافی عام مشترک  
وظيفه ما اين است که بکوشيم        .  اند ضروری می شود      هماهنگی جرياناتی که مهر خود را به جنبش زده            

همزمان با مشارکت درمبارزه و دخالت درسياست وجهت دادن و فرموله کردن مطالبات مردم، بلوک خود                  
را عليه استبداد و برای استقرار دموکراسی مبتنی برجدائی دين ازدولت و پذيرش حقوق برابر احاد ملت،                   

 5صفحه    محمد اعظمی  . ايجاد کنيم... آزادی های فردی و اجتماعی، انتخابات آزاد و

 

 ١٦٣ ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران

    آبـان ١۳٨٨

 آتشبار سركوب در ايران هنوز از كار نيفتاده است،
 سردي جنبش ايرانيان در خارج از كشور چرا؟

بخصوص برای جنبشی که اساس کار خود را برمسالمت وپيشگيری از خشونت گذاشته                 (بايد واقع بين بود      
و ديد که آيا هنوز حرف اول را عوامل سرکوب می زنند؟ و اينجا است که نيروی کمکی در خارج از                          )  است

اگر اقدامی واقعا دمکراتيک    .  بکوشيم کمتر به فکر جای من و گروه من باشيم         .  کشور نقش بارزتری می يابد    
بدانيم جامعه ايران بيش از آنچه       .  خواهانه مردم است، مورد پشنيبانی قرار دهيم         و در راستای اهداف آزادی     

اما متأسفانه فرهنگ کار چندصدائی در ميان کوشندگان سياسی،          .  می توان درتصور داشت، چندصدائی است     
 8صفحه  - رضا اکرمی   .اجتماعی و فرهنگی آن بسيار ضعيف است

 بازداشت ها در تهران و ضرورت حضور گسترده ما در سراسر جهان
بحث بر سر رنگ سبز نيست، بلکه بر سر هم رنگی و هم دلی مردمی است که در مقابله با استبداد، به يک                         

، ممکن  ...اند و اين هم رنگی، عليرغم اختالفات فرهنگی، زبانی، قومی، مذهبی، جنسی و                       جنبش پيوسته 
" همه با هم  "بسياری از اين هراس دارند که اگر با رنگ سبز به ميدان بيايند، هويت خود را در                     .  شده است 

 9صفحه  - فرزانه عظيمی.   تکرار شود ۵٧گم کنند و تجربه بهمن 

 :به غلبه كدام گفتمان در جنبش اعتراضي كمك خواهند كرد  »خواهان ايران اتحاد جمهوري«

 سلبي، اسالمي يا دموكراتيك؟
دموکراسی، امری عمومی است که در شرايط             .  دموکراسی، امروزه امر مشترک و اولويت عمومی است             

امر تشکيل چهارچوب بی    .  کنونی، از هر امر مکتبی، مذهبی، فرهنگی، طبقاتی و اجتماعی ديگر واالتر است          
 10صفحه  - نادر عصاره.   طرفی است که در آن تمامی اختالفات ديگر پذيرفته وبا هم تعامل می کنند

 روايتي ديگر از زندان
 67و تابستان خونبار 

ل سرخ         « فصول ديگری از  ه شرح       » کالغ و گ ، ب
اری            تجربيات فردی نويسنده از زندگی جمعی اجب

دان      های     در زندان، شرايط زيست و مقاومت در زن
ا     » کميته مشترک « متعدد، از دوران بازجويی در  ت
حصار و گوهردشت،   انتقال به اوين و سپس به قزل

در اين بخش،  .  پردازد می ١٣٦٣-٦٧های  طی سال
نويسنده با ريزبينی خاص خويش، تصاوير بسياری 

ی           دل د، هم ن ران درب ا و از خود            از مناسبات اسي ه
های فردی و جمعی       ها و همچنين درگيری گذشتگی

ی  « و يا  ان                 » کمون ان ب دان ، از شگردهای رايج زن
ا                  اد ي ج ان و اي ي دان ه زن برای درهم شکستن روحي
ی،                       ان يب زب رک ا، از ت ه ان آن ي تشديد اختالف در م

ی و     ل ه             ...  جغرافيايی و م ان در آن دوره، ب ي دان زن
 12صفحه  - محمود بهنام.   دهد دست می

 عليه دولت كودتا و براي انتخابات آزاد
 در تظاهرات سيزدهم آبان 

 !شركت كنيم
ان         اب ي ردم در خ ار             بسيج وحضور م ا عامل بسي ه

د حکومت جمهوری                نيرومندی است که می    وان ت
ه        .  نشينی وادار کند اسالمی را به عقب ي ارزه عل ب م

راسی، امروز در         استبداد و خواست استقرار دموک
رخوردار است         ی ب ا  .  اين جنبش  از پتانسيل باالئ م

ان آزاده     ن وط م داد حکومت             از ه ب ت ه از اس ای ک
ال اراده از                   ده و خواهان اعم اسالمی به تنگ آم
د                ن دان هست طريق رای آزاد و برابر همه شهرون

ه در روز            دعوت می   م ک ي ن ار        ١٣ک ا شع ان ب آب
ظاهرات شرکت              برکناری دولت احمدی   ژاد در ت ن

ن      ي رطن کنند و خواست انتخابات آزاد را در جامعه پ
ات             .  نمايند ب ال ط شرکت در اين تظاهرات و طرح م

دموکراتيک مردم ضربه محکمی است که حکومت    
م و        ي جمهوری اسالمی را از تهاجم بازداشته، در ب
ی                   ن ه عقب نشي ردم، ب ترس از گسترش جنبش م

 20صفحه  -کميته مرکزی سازمان    .ميدارد وا



 ١٦٣اتحـاد کـار      ۲صفحـه     ١۳٨٨آبـان    

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

غالب نيز به مردم امکان داد تا با بلند کردن                   
اندازی يک    صدای اعتراض خود موفق به راه        

. طلبانه و آزاديخواهانه شوند         جنبش وسيع حق    
حکومت به تشديد سرکوب و بکار گيری قهر             

اندازی      شکنجه و تجاوز، راه            .  متوسل شد    
 »اعترافات«های نمايشی و محاکمه و               دادگاه
های شناخته شده و فعال اصالح طلبان،              چهره

تنها برای ايجاد ترس و وحشت و مرعوب                    
اما به رغم    .  کردن فعالين سياسی و مردم بود         

تشديد سرکوب، جنبش مردم ادامه يافت و مردم        
های متنوعی را در نشان       با خالقيت بسيار شيوه   

با وجود    .  دادن اعتراض خود بکار گرفتند             
کارگيری قهر از سوی حکومت که با            شدت به 

هايی از ابعاد آن              افشاگريهای کروبی گوشه      
آشکار شد، مردم عقب ننشستند و در اشکال                 

آميز، جنبش      های مسالمت     گوناگون و به شيوه      
 .اعتراضی ادامه يافته است

 

جنبش اعتراضی که در ابتدا با هدف ابطال                   
انتخابات و برگزاری مجدد آن آغاز شده بود،             
درعمل موفق به تحميل خواست خود به                          

احمدی نژاد به رياست جمهوری      .  حکومت نشد 
منصوب گشت و حکم خود را از دست                             

اما از آنجا که ريشه اين                .  ای گرفت       خامنه
جنبش وسيع، نه در اين انتخابات که در                            
نارضايتی گسترده مردم از سی سال حکومت            
جهل و خرافه و فساد و سرکوب حکومت                       
اسالمی نهفته است، طبعا مبارزه مردم برای              

های دمکراتيک متوقف نشد و              تحقق خواست  
اگرچه جنبش مردم با اعتراض به        .  نخواهد شد 

تقلب انتخاباتی آغاز شد، ولی آنچه مردم را به            
مبارزات خيابانی و اعتراضات ميليونی در                 
تهران و چند شهر بزرگ کشاند، خواست                      
استقرار دمکراسی و آزادی و جلوگيری از                  

های دائمی و مستمر دين در زندگی                     دخالت
روزمره آنان، به معنی جدائی دين از حکومت           

مردم و بويژه جوانان، زنان و         .  در جامعه بود   
افق   ديگر اقشار، از جامعه بسته و محدود و بی          

به سمبل      »احمدی نژاد  «.  برند   ايران رنج می    
کفايت و ديکتاتور      اين حکومت فاسد، دزد، بی       
ای و سپاه حاميان           تبديل شده است که خامنه          

جنبش اعتراضی طی اين          .  اصلی او هستند      
چهار ماه با شعارها و اشکال جديد، ادامه يافته           

اکنون .  تر شده است           و به تدريج راديکال           
، »مرگ بر ديکتاتور            «شعارهائی چون             

آزادی، استقالل،   «و      »استعفائ دولت کودتا    «
ای     در ميان مردم دامنه              »جمهوری ايرانی   

شعارهايی .  تر و پرطنين پيدا کرده است       گسترده
که، اگرچه گاها مضمون ناسيوناليستی را                     

کنند، ولی قبل از هرچيز درمقابله با           تداعی می 
 .حکومت مذهبی جمهوری اسالمی قرار دارند

 

جنبش اعتراضی مردم درداخل کشور، انعکاس      
ايرانيان .  وسيعی در خارج از ايران داشت               

 3صفحه  خارج از کشور با تجمعات وسيع، 

با تالش برای قبضه کامل قدرت در حکومت              
سپاه، برقاعده موجود     -اسالمی، جناح خامنه ای

های   تقسيم قدرت در درون حکومت بين جناح           
مختلف نقطه پايان گذاشت و از اين زاويه آن               
حداقل از بازی انتخاباتی درون حکومت نيز با          
تقلب گسترده و آشکار در انتخابات اخير، عمال         

يعنی که مقوله    .  به پايان راه خود رسيده است         
انتخابات در اين رژيم، که در بهترين حالت                  

کلی معنای    بود، به "  بدتر"و  "  بد"انتخابی بين    
خود را از دست داده و به انتصاب درون يک              

در اين وضعيت، با        .  جناح، تبديل شده است       
حذف و يا کنار کشيدن بخشی از شرکای قديمی         

اش بر    حکومتی، قدرت مانور آن کاهش و تکيه       
سرکوب وسرنيزه بازهم افزايش يافته و از اين          

ای بيش از پيش آماج اعتراضات و           پس، خامنه 
 .شود ها واقع می طلبانه توده مبارزات حق

 

هايی ازسوی موسوی و           درهمين حال کوشش    
کروبی برای جلب حمايت روحانيون صاحب            

هايشان صورت گرفت و                   نام از خواسته         
رفسنجانی نيز به منظور حفظ موقعيت                             
حکومتی خود و خاندانش، اقداماتی را برای به          
حرکت در آوردن آنها در جهت مقابله با                          

ای و جناحش، از            های خامنه     خواهی   تماميت
حرکت .  جمله درمجلس خبرگان انجام داد                

جانبدارانه جمع قابل توجهی از ماليان، در                   
رژيمی که به نام دين و با ابزار دين حکومت               

کند و بويژه، در جائی که پيشروی فزاينده               می
فرماندهان نظامی و امنيتی در ارکان حکومتی         
نيز مسلما به زيان امکانات و امتيازات در                     

توانست در    شود، می   اختيار روحانيت تمام می     
ها و توازن قوای درونی جاری، موثر          کشمکش

لکن اين کوششها به جائی نرسيد وبجز             .  باشد
معدودی از آخوندهای سرشناس، اکثريت                     
روحانيت، اگر نه طرفداری از خامنه ای و                  

قشر  .احمدی نژاد، سکوت را برگزيدند                    
روحانی جامعه که به برکت استقرار حکومت           

اند،     اسالمی منافع سرشاری به چنگ آورده               
وانگهی بسياری  .  اند    کار و محتاط    غالبا محافظه 
هايشان "آقازاده"و   "  آيات عظام  "از آنها، از         

های حکومتی، شديدا     گرفته تا مداحان و منبری     
اند   های مالی و فساد اقتصادی       آلوده بده و بستان   

و ا ز اين رو اساسا قصد و يا جرات برهم                       
زدن اين بساط و يا درافتادن با دستگاه واليت              

 .را ندارند
 

شکاف بين حکومت و مردم که در طول سی               
سال گذشته بتدريج بيشتر شده بود، در پی                      

های حکومتی، ابعاد       تشديد اختالفات بين جناح     
مقابله و مقاومت آشکار بخشی         .  وسيعی يافت  

 از جناحهای درونی حکومت در مقابل جناح 

جمهوری اسالمی دربحرانی ترين دوران حيات      
بحران سياسی، بحران      .  برد   خود به سر می        

ای از يک      اجتماعی و بحران هسته       -اقتصادی
سو اختالفات درونی نظام را دامن زده و از                 
سوی ديگر شکاف بين مردم و حکومت را                   

های حکومت،    شکاف بين جناح   .  اند  تشديد کرده 
سپاه و تالش     -ای  خواهی جناح خامنه    که با زياده  

آنان برای قبضه کامل قدرت و بيرون راندن               
های رقيب از حکومت، که با تقلب                           جناح

خرداد گسترش    ٢٢گسترده در جريان انتخابات     
يافت، با ايستادگی مردم و اصالح طلبان در                 

سپاه بر    -ای  مقابل آن و با اصرار جناح خامنه         
ادامه برنامه خود و ناديده گرفتن خواست                       
مردم، به يک جنبش اعتراضی سراسری و                 

. سابقه در سی سال گذشته فراروئيده است               بی
آمدهای اين مبارزه مردم و حکومت اسالمی          پی

 :توان در عرصه های زير برشمرد را می
 

، که  "ستون خيمه نظام  "مشروعيت واليت فقيه،    
از همان ابتدا در تضاد آشکار با حق حاکميت              
مردم و مبانی دمکراتيک قرار داشته، اکنون به        

دار شده است، چه در درون نظام و          شدت خدشه 
های    بسياری از چهره     .  چه در بيرون از آن          

رژيم جمهوری اسالمی، آشکارا در مغايرت با         
های ولی فقيه، پيرامون مسائل نظر                           گفته
شرط    ای با دفاع آشکار و بی             خامنه.  دهند   می

نژاد، از يک رهبر فراجناحی            خود از احمدی    
حکومت اسالمی، به حد سردسته يکی از                       

امروز بخشی از   .  های آن تنزل کرده است      جناح
اصالح طلبان دينی خواستار حذف واليت فقيه          

 .از نظام جمهوری اسالمی هستند
 

سپاه بر رياست          -ای        اصرار جناح خامنه       
جمهوری احمدی نژاد، به تشديد اختالفات                    

. انجاميده است   »گرايان اصول«درون مجموعه 
" اصولگرايان"بخشی از دستجات درون                       

آشکارا مخالفت خود با احمدی نژاد و نگرانی            
گيری سپاه در ارگان دولتی را            خود از قدرت   

بخشی از روحانيون نيز از              .  کنند    بيان می   
به .  گيری عناصر سپاه در هراس هستند          قدرت

دنبال مراسم تنفيذ، احمدی نژاد که مدتی                          
خاموشی را پيشه کرده بود، مجددا به صحنه               
سياسی برگشته و دست به تهديد دوستان نيمه              

مشکالت وی در گرفتن رای          .  راه زده است    
اعتماد از مجلس برای وزرای پيشنهادی، که              

ای ممکن نبود، نشان از يک     بدون دخالت خامنه
دور ديگر درگيری در حکومت و اين بار بين             

از هم اکنون           .  خواه دارد           جناح تماميت     
ها و تصفيه               هايی از اين درگيری                  نشانه
های شاخصی که آشکارا با احمدی نژاد              چهره

 .کردند، بروز کرده است مخالفت می

 بيانيه کميته مرکزی سازمان
 

 اندازهاي آن پيرامون تحوالت سياسي ايران و چشم



 ۳صفحـه    ١۳٨٨آبـان    ١٦٣اتحـاد کـار      

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

  2صفحه 
در غالب شهرهای جهان، سيمای واقعی                         
حکومت ديکتاتوری اسالمی و تالش مردم                   
ايران برای استقرار آزادی و دمکراسی را به             
نمايش گذاشتند و از اين راه توجه و همراهی               
مردم جهان را با مبارزات مردم در ايران جلب         

همزمان واقعيت ادعای مشروعيت              .  کردند
جمهوری اسالمی، به عنوان يک حکومتی که           
ظاهرا از پشتيبانی مردم خود برخوردار است،        

ها و مجامع     بسياری از شخصيت  .  نيز عيان شد  
های اروپايی    المللی، احزاب سياسی و دولت       بين

. با مبارزات مردم ايران اعالم همبستگی کردند      
اگر چه به دنبال تثبيت رياست جمهوری                         

های جهان، در کادر        احمدی نژاد، غالب دولت     
المللی دولت ايران را به رسميت                 روابط بين  

شناختند، ولی اين نبايد به معنی دادن                                  
. مشروعيت به اين دولت و حکومت تلقی شود          

های کشورهای اروپائی و امريکا                    حکومت
هميشه در پی تامين منافع خود بوده و طبيعتا                

برداری حداکثر خواهند           از اين شرائط بهره         
برکنار از ادعاهای واهی احمدی نژاد و           .  کرد
ميليونی مردم از     ٣٩ای مبنی بر حمايت        خامنه

های تظاهرات       اين حکومت، تصاوير و فيلم           
 »محبوبيت«ميليونی ايران، ميزان واقعی                   

حکومت در بين مردم ايران را نشان داده و                   
دولت .  درجه مشروعيت رژيم آشکار شده است     

احمدی نژاد و حکومت اسالمی اکنون در                      
روابط خود با ديگر کشورهای جهان در                         

تری از گذشته قرار              موقعيت بسيار ضعيف      
داشته و يقينا ناگزيرند تا زير فشار بحران                      
مشروعيت سياسی، در معامالت خود با                         

 .ديگران، امتيازات بيشتری بدهند
 

های درونی رژيم برای انجام                    تالش جناح   
اصالحااتی از درون، در دوران حکومت                     

حاصل بود و به تجربه ثابت شد که              خاتمی بی 
پذيری    نظام جمهوری اسالمی ظرفيت اصالح         

رويدادهای اخير نيز مهر تائيدی بود بر         .  ندارد
نظام جمهوری اسالمی نشان       .  گيری   اين نتيجه  

مير «داد که حتی ظرفيت پذيرش فردی چون             
اصالح طلب   "، که خود را            »حسين موسوی  

استراتژی .  نامد را نيز نداشت          می"  اصولگرا
اصالح طلبی با شکست جدی مواجه شده و                  

انداز روشنی    طلبی حکومتی چشم    گفتمان اصالح 
اما نيروی سياسی اين گفتمان هنوز                 .  ندارد

تالش دارد تا با راديکاليزه کردن گفتمان خود             
و جهت گيری دمکراتيک بيشتری در شعارها           

ها در    های خود، ضمن حفظ اين تالش      و خواسته
چارچوب نظام، در چالش سختی که با آن                       

مقاومت موسوی و    .  مواجه است، دوام بياورد     
کروبی در مقابل تقلب انتخاباتی و ادامه اين                  
مقاومت در روزهای بعد و افشاء فجايع و                      

ها   های حکومتی در زندان     های گزمه   وحشيگری
های     و حمايت بخشی از روحانيت و چهره                  

 شناخته شده حکومت اسالمی از اين بلوک، در 

ها و آزادی برگزاری اجتماعات دفاع               جمعيت
پذيرد که در جامعه           وی همچنين می    .  کند   می

های گوناگون    ايران تعدد وتنوع باورها ونگرش    
ها   وجود داشته و مردم خواهان همزيستی سليقه       

و گرايشات، اقشار و اقوام و مذاهب و اديان                 
 .گوناگون هستند

 

از سوی ديگر اما وی همچنان بر حفظ نظام                 
" هويت اخالقی   "جمهوری اسالمی و احيای             

بازگشت به اسالم    "نظام تاکيد دارد و خواهان          
موسوی همچنين راه          .  است"  ناب محمدی    

رسيدن به اين اهداف را به اجرا درآوردن                     
بندهای قانون اساسی جمهوری اسالمی اعالم            

کند که در قانون اساسی                  کرده و تاکيد می         
 .کند بندهايی است که حقوق مردم راتضمين می

 

های   بيانيه آقای موسوی ضمن آنکه دارای جنبه       
مثبتی است، ولی همچنان ادامه راه تالش برای         
اصالح نظام در چارچوب حکومت مذهبی و              

مشابه مفاد پالتفرم            .  قانون اساسی است           
پيشنهادی آقای موسوی نيز قبال در زمان آقای           
خاتمی طرح شده بود، بطور مثال اصالح                     
قانون انتخابات، طرح اختيارات رئيس                            
جمهوری و تعريف جرم سياسی، که عليرغم              
کنترل قوای مجريه و مقننه توسط اصالح                     

های       دامنه خواست  .  طلبان، به تصويب نرسيد      
مردم نيز اکنون به مراتب فراتر از محدوده                  

در نظام  .  های اصالح طلبی است      تنگ پالتفرم 
اسالمی، خود قوانين، منشاء تبعيض و                             

های حيات    تبعيض در همه عرصه   .  اند  نابرابری
اجتماعی و بويژه سلب حاکميت مردم به سود             

قانون اساسی    «ها همه در              روحانيت و اين      
آراسته    »قانون«به جامۀ        »جمهوری اسالمی  

 .شده است
 

بخشی از مواد پيشنهادی بيانيه مير حسين                      
های   موسوی، منطبق است با بخشی از خواسته        

مردم، آزادی زندانيان سياسی، مجازات                         
عامالن و آمران فجايع و حوادث پس از                          
انتخابات، تضمين آزادی مطبوعات، تضمين             
حق اساسی مردم در تشکيل اجتماعات و                        

ها، منع مداخله نظاميان در امور                    راهپيمايی
سياسی از جمله مواردی هستند که در شرائط             
حاضر بيانگر بخشی از مطالبات مردم بوده و           
تالش در جهت تامين آنها، مبارزه مردم برای            

 .آزادی و دمکراسی را به تعميق خواهد برد
 

آنچه جامعه ما بدان نياز دارد و جنبش بزرگ              
خرداد به اين سو بر آن مهر تاکيد           ٢٣مردم از   

گذاشت، استقرار دمکراسی و جدائی دين از                
متاسفانه تاکيد آقای موسوی بر            .  دولت است  

آن،   »ماليم«تلفيق دين و دولت، ولو از نوع              
مانع اساسی برای هرگونه تحول دمکراتيک در    

محدود کردن جنبش اعتراضی          .  ايران است   
های اصالح طلبانه در چارچوب        مردم به تالش  

 4صفحه   نظام اسالمی، به هرز بردن 

مير حسين    «حال حاضر به اينان و بويژه                    
با .  جايگاه خاصی بخشيده است                 »موسوی
گيری از اين جايگاه و برای تثبيت آن، وی      بهره

طلبان در تالش برای کنترل            به همراه اصالح    
های   جنبش مردم و هدايت آن در جهت برنامه            

را پيشنهاد کرده        »راه سبز اميد    «خود، جبهه     
 .است

 

اگر چه از ابتدای شروع مبارزات انتخاباتی،             
ستاد انتخاباتی مير حسين موسوی رنگ سبز             
را به عنوان سمبل تبليغات انتخاباتی وی                        
انتخاب کرد و طرفداران موسوی با حمل اين              

شدند، ولی باآغاز اعتراضات،      رنگ شناخته می  
بتدريج رنگ سبز به سمبل بخشی ازمعترضين         

اما پيدا است که همه          .  به حکومت تبديل شد       
کسانی که دراعتراضات وتظاهرات شرکت               

جويند، حامل رنگ سبز و پيرو                  جسته ومی  
گونه که همه     نيستند، همان "  راه سبز "شعارهای  

افرادی که جنبش اعتراضی ميليونی را آغاز              
خرداد شرکت      ٢٢کردند، الزاما در انتخابات         

به .  نکرده و يا به موسوی رای نداده بودند                  
عالوه، همه کسانی نيز که رنگ سبز بر دست            
يا دوش دارند، الزاما همچون اصالح طلبان                
خواهان اصالحاتی در چارچوب نظام نبوده،             
بلکه درپی آزادی و دمکراسی، خواهان يک               

حمل رنگ سبز        .  جمهوری سکوالر هستند       
تواند صرفا بيان اعتراض باشد تا         برای آنها می  

. طلبان  نشان ازحمايت وپشتيبانی از راه اصالح      
، يافتن    "راه سبز اميد       "هدف تشکيل جبهه            

ابزاری برای کنترل جنبش مردم در چارچوب          
اين تالش اما    .  های اصالح طلبان است       برنامه

از همان ابتدا با چالش جدی مواجه بود و آن                  
همانا ساختار يک حکومت دينی است که هيچ            

همزمان .  امکانی برای دمکراتيزه شدن ندارد         
های الئيک و دمکراتيک در        جريانات و گفتمان  

جامعه ايران، بربستر تجربه سی ساله حکومت        
اسالمی و رويدادهای اخير، زمينه رشد و                     

بی .  اند   گسترش در جامعه را به دست آورده             
دليل نيست که در ابتدا ميرحسين موسوی و                  
همراهانش اعالم تشکيل يک حزب را کردند،           
در پی آن در صدد تشکيل يک جبهه برآمدند و            
در نهايت به سازماندهی نوعی فوروم رسيدند           
که تالشی است برای کسب و حفظ رهبری                   
سياسی، بدون آنکه مستقيما درگير سازماندهی          
مبارزات جاری شده و ناگزير به ائتالف با                    

 .ديگر جريانات سياسی شوند
 

ميرحسين موسوی در اوايل شهريور ماه                        
 ٩مطالبات  «يازدهمين بيانيه خود را با عنوان         

. منتشر کرد     »ای برای بازگشت آرامش          ماده
موسوی، متاثر از روند مبارزه مردم در                        

ها با حکومت اسالمی و مقاومت و                        خيابان
هايشان، در اين        پايداری آنان و طرح خواست        

تر از گذشته از مسائلی چون،                    بيانيه شفاف   
 آزادی بيان، آزادی انتخاب، آزادی احزاب و 



 ١٦٣اتحـاد کـار      ۴صفحـه     ١۳٨٨آبـان    

  3صفحه 
انرژی مبارزاتی مردم و به بيراهه کشاندن                  

سپاه   -ای   جناح خامنه  .  جنبش اعتراضی است    
امروزه با در دست داشتن قوای مقننه، مجريه،          
قضائيه و کنترل کامل نيروهای انتظامی و                   
سرکوب، خود را قانون نويس، مفسر و مجری         

ها در چارچوب        قانون دانسته و تمامی تالش         
 .قانون را با شکست مواجه خواهند کرد

 

در يک کالم، روشن است که در مقطع کنونی،          
بين آن مجموعه از افراد و جريانات سابق و                 

اهللا منتظری و صانعی        الحق حکومتی، از آيت     
گرفته تا خاتمی، موسوی و کروبی و                                 
طرفدارانشان که به مخالفت در برابر جناح                  

اند و مجموعه       آرائی کرده    سپاه صف -ای  خامنه
اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه رژيم استبداد          
مذهبی حاکم، درعرصه مقابله با جناح                             

های مشترک عينی         خواه غالب، فصل        تماميت
فراخوان به مقاومت و تداوم و              :  وجود دارد  

گسترش مبارزه مردم، محکوم کردن                                
های جناح        ها و افشای تبهکاری            سرکوبگری

حاکم و آزادی زندانيان سياسی از جمله آنها                  
هرچند که در اين عرصه هم در مورد              .  است

های بارزی مشهود      ها تفاوت   شعارها و تاکتيک   
اما به مجرد اين که موضوع بديل                       .  است

حکومتی و يا نظام جايگزين رژيم حاکم مطرح         
شود، اختالف بنيادی بين اين مجموعه، که             می

يکی خواستار حفظ جمهوری اسالمی و ديگری       
. شود  در پی برچيدن آن است، کامال آشکار می         

اين نيز روشن است که اپوزيسيون الئيک و                
دمکرات ايران، اگر تنها يک درس از هم از                

تواند اين مسئله      انقالب بهمن آموخته باشد، نمی     
موکول    »واقعه«اساسی را به روز بعد از                 

نمايد و بنابراين بايستی تمامی توجه و تالش                
خود را برای پشتيبانی از گسترش و ارتقای                 
مبارزات مردم در راستای تحقق بديل مورد                

 .نظر خود معطوف کند
 

 چشم انداز
انگيز سياسی و            همزمان با تحوالت شگفت          

المللی   اجتماعی درداخل، رويدادها واقدامات بين    
ای و سياست خارجی            راجع به پرونده هسته        

طوری که      به.  رژيم حاکم نيز جريان داشت           
تالقی و تاثيرگذاری متقابل مجموعه اين                         
رويدادها وپيوند بحران بزرگ سياسی حکومتی      
با بحران اتمی، در حال حاضر، سردمداران               

. حکومتی را در تنگنای سختی قرار داده است          
در حالی که يکی از مقاصد کودتای انتخاباتی             
و نصب مجدد احمدی نژاد بر مسند رياست                  
جمهوری از جانب جناح غالب، برخورد                       

بر سر  )  ۵+١(با دولتهای      »موضع قدرت «از
پرونده اتمی بود، رسوائی شديد حاصل از تقلب     
انتخاباتی، موجب تضعيف بيشتر موقعيت رژيم       

در همين حال،       .  المللی گرديد       درعرصه بين   
های متداول و فراافکنی                  تشديد رجزخوانی    

تحريکات «اعتراضات ميليونی در داخل به               
ها و          و همچنين ادامه برنامه                   »بيگانگان

 های اتمی و نظامی، تنش در  ماجراجوئی

ها و    مناسبات خارجی رژيم با بسياری از دولت      
 .المللی را افزونتر ساخته است مجامع بين

 

رسد که در حال حاضر، به            چنين به نظر می     
دنبال مذاکرات اخير در ژنو، گردانندگان                      

ها و دادن              نشينی     حکومتی با برخی عقب            
امتيازات، اگرچه اندک، تالش دارند تا موقتا با         

المللی، اوضاع بحرانی     تخفيف نسبی بحران بين   
اما پيدا است که        .  سر گذارند     کنونی را پشت     
گيری      ای، فارغ از شدت                   چنين مصالحه    

های درون جناح غالب، که ساليان                    درگيری
دراز و خصوصا در چهار سال اخير بر طبل              

اند، نخواهد    کوبيده  »مبارزه با استکبار جهانی   «
يقينا گردانندگان رژيم به اين سادگی از              .  بود

های اتمی خود دست نخواهند کشيد و                  برنامه
بويژه دستجاتی از همين جناح که همواره                      

آفرينی در روابط خارجی را به عنوان                  تشنج
ابزاری برای پيشبرد مقاصد خود در داخل به             

اند، با مخالفت و مانع تراشی در                   کار گرفته  
، و   )۵+١(های      برابر حصول توافق با دولت        

نتيجتا ايجاد فضای پرتشنج و التهاب و تشديد               
خطر مداخله نظامی و جنگ، در جهت اتمام               

شان، يعنی حذف باقی            کار کودتای انتخاباتی     
مانده رقيبان حکومتی و سرکوب شديدتر                       

 .اعتراضات مردم، تالش خواهند کرد
 

حکومت جمهوری اسالمی مشروعيت خود را         
المللی از دست داده و با          در عرصه ملی و بين     

بحران جدی سياسی، اجتماعی و اقتصادی                   
حکومت در تالش برای کنترل      .  رودررو است 

اوضاع به تشديد سرکوب و خشونت عليه مردم        
اگر چه در شرائط بحران               .  روآورده است   

کنونی، کارآئی سرکوب ، آن گونه که حکومت         
خواهد، کاهش يافته، ولی حکومت هنوز                 می
تواند با استفاده ازسرکوب، جنبش اعتراضی      می

را مهار کند، اگر چه نتوانست و نخواهد                          
توانست، جنبش اعتراضی مردم را خاموش                

به همين دليل در روزهای اخير خبر                 .  نمايد
محاکمه و صدورحکم اعدام چهارتن از کسانی         

اند،   که در جريان تظاهرات مردم دستگير شده          
 .اعالم شده است

 

جنبش اعتراضی مردم نيز در موقعيتی نيست            
که بتواند تحوالت و تغييرات پايداری را در                 

به ديگر سخن، جامعه ما         .  حکومت ايجاد کند    
اما رابطه مردم و      .  در موقعيت انقالبی نيست     

حکومت تغيير کرده و بخش مهمی از جامعه               
آشکارا در مقابل حکومت قرار گرفته و وی را         

 .به چالش کشيده است

در تعادل ناپايدار سياسی کنونی، بيش از                        
هرچيز تداوم جنبش اعتراضی و گسترش آن به        

. های اجتماعی اهميت دارد      تمامی اقشار و اليه    
تماميت خواهی يک جناح حکومتی و شکاف              
در بين حکومتگران، به گسترش و تداوم جنبش        
اعتراضی کمک بسيار کرد، اما جنبش                            

تواند صرفا يا اساسا به            دمکراتيک مردم نمی    
اين عامل اتکاء کند و الزم است تا جنبش                        

های خود را در شکاف بين                    اعتراضی پايه   
جنبش اعتراضی  .مستحکم کند   »پائين«و»باال«

بايد شعارهای عام و فراگير خود را پيدا کرده             
و بتواند بيشترين نيروی اجتماعی را حول آن             

احمدی «خواست برکناری دولت          .  بسيج کند   
تواند به      و دفاع از انتخابات آزاد می                »نژاد

همچنين .  شعارهای فراگير تبديل شوند                     
هايی که درباره جنايات درون زندانها          افشاگری

صورت گرفت، به خواست آزادی زندانيان                 
 .سياسی ابعاد وسيعی بخشيده است

 

همگام با اين جنبش اعتراضی عام، همزمان               
ها و پيکارهای        بايد جنبشهای مطالباتی، تالش      

جنبشهای .  خود را ادامه و گسترش دهند                    
اجتماعی ومطالباتی در برابر جنبش اعتراضی        
عمومی قرار ندارد، برعکس مکمل و همراه              

به يکديگر نيرو داده و از           .  اين جنبش هستند    
فعالين سياسی و صنفی     .  يکديگر نيرو ميگيرند   

با تالش در سامان دادن به جنبشهای مطالباتی،          
گام جدی در پيشبرد مبارزه با حکومت، تعميق          

 .دارند و پايداری آن برمی
 

های اجتماعی و صنفی در             پيشتاز اين جنبش    
جامعه ما، همچنان جنبش دانشجويی و جوانان          

ای در    است که همراه با جنبش زنان، نقش عمده   
برآمد اخير جنبش دمکراتيک و آزاديخواهانه            

جنبش دانشجويی ايران از       .  مردم داشته است    
چنان پتانسيلی برخوردار است که مادام که                   
دانشگاهها باز و دايرند، رژيم اسالمی قادر به           

البته از رژيم    .  خاموش کردن آن نخواهند بود       
جهل و جنايت چندان بعيد نيست که برا ی                      

های    ، به بهانه     »پاک کردن صورت مسئله        «
راه «ها کند اما اين       واهی اقدام به بستن دانشگاه    

 .نيز برای آنها کم هزينه نخواهد بود »حل
 

جنبش مقاومت و مبارزه زنان ايران، همچنان           
پايدارترين جنبشهای اجتماعی و فرهنگی دوره        
حاکميت رژيم اسالمی بوده و همچون جنبش               
دانشجويی از پتانسيل بسيار باالئی برای طرح          
خواسته های آزاديخواهانه و برابری طلبانه                

در .  زنان و مبارزه برای آن برخوردار است            
های مبارزه          کنار اين دو بايد به ظرفيت                    

های ساکن ايران برای کسب حقوق خود              مليت
اعتراضات، اعتصابات و      .  توجه ويژه داشت     

ای عليه تبعيضات،           تظاهرات جمعی و توده         
های ساکن ايران      تضييقات و سلب حقوق مليت      
اين جنبش از      .  به اشکال مختلف ادامه دارد           

يابی بسيار باالئی برخوردار است        توان سازمان 
تواند نقش مهمی در استقرار دمکراسی و          و می 
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 ۵صفحـه    ١۳٨٨آبـان    ١٦٣اتحـاد کـار      

 محمد اعظمی

 انتخابات، چشم انداز جنبش و رويكرد ما 
 واقعيت انتخابات

مقطع رای گيری،     .  انتخابات سه مرحله دارد      
در اين انتخابات، هر     .  دوره پيش و پس از آن        

 .سه دوره به روشنی قابل تفکيک بود
در دوره پيش از رای گيری، تبليغات و طرح             

جريانات سياسی و       .  سياست ها عمده است          
کانديداها، نظرات و برنامه های خود را طرح           
کرده با نظرات و برنامه های ديگر کانديداها              

حکومت تالش می کند            .  برخورد می کنند       
فضای جامعه را آماده کند و حساسيت مردم را          

در انتخابات دهم رياست جمهوری،        .  باال ببرد 
شيوه نوينی برای طرح نظر و معيار برای                   
سنجش کانديداها پيشنهاد شد که فضای                             

. انتخابات را پيش از رای گيری، تسخير کرد            
اين شيوه که به گفتمان مطالبه محور شناخته و           
معرفی شد، تا آنجا نافذ افتاد که هم کانديداها و             
هم بسياری از جريانات سياسی به ويژه در                   

اين راهکار  .  داخل کشور را به واکنش واداشت     
اش   که جنبش های مختلف مردم در شکل گيری        

نقش داشتند، بر کانديداها چنان اثر گذاشت که             
مساله مطالبات، موضوع اصلی مجادالت                    

نه تنها کانديداهای اصالح          .  سياسی آنها شد      
" شر"طلب، دو کانديدای ديگر نيز نتوانستند از        

سياست مطالبه محور با           .  آن خالص شوند       
گذشت زمان جای خود را چنان باز کرد که در           
مقطع رای گيری توانست موسوی و کروبی را         
گام به گام ارتقاء دهد، تا جائی که اين دو،                       

در .  تغييراتشان طی اين دوره ملموس بود                 
مرحله نخست، مردم به تدريج به سوی شرکت          

دو عنصر سياست     .  در انتخابات کشيده شدند       
به    مطالبه محور و مخالفت با احمدی نژاد                 

ويژه زمانی که با افشاگری های تلويزيونی                  
همراه شد، در بسيج مردم و در جهت گيری                  

 .آنها نقش داشت
 

 رويکرد تحريم
بدون شک عوامل زيادی در شکل گيری                        
حرکت مردم موثر بوده اند، اما اگر بخواهيم از     
زاويه سياست در قبال انتخابات به آن بنگريم،            

اين .  تحريم در اين دور کم ترين نقش را داشت         
که فرضی غير      –سياست اگر پيش می رفت          

باز حکومت تقلب می کرد، اما             -واقعی است  
مردم برای اين تقلب به احتمال زياد واکنشی                

همانگونه .  مشابه حرکت کنونی نشان نمی دادند     
در .  که در انتخابات مجلس هشتم، نشان ندادند          

دو سال پيش، بنا به آمار خود حکومت، در                    
 ٣٠شهرهای بزرگ ميزان مشارکت حدود                  

می دانيم که تحريم انتخابات،               .  درصد بود   
زمانی که آلترناتيوی وجود نداشته باشد، از آن          

از زاويه ديگر   .  بدرستی نمی توان بهره گرفت     
فرض کنيد نظير دوم    .  به سياست تحريم بنگريم   

تقلب در اين ابعاد صورت نمی                  ٧٦خرداد   
 6صفحه    .گرفت و موسوی انتخاب می شد

  4صفحه 
گسترش و تقويت جنبش کارگری نيز در مقطع        

. کنونی، از اهميت به سزائی برخوردار است          
و اين نه تنها برای مقابله با تهاجم روزافزون              
دولت و کافرمايان به دستمزدهای اندک و باقی        
مانده دستاوردهای صنفی و طبقاتی آنها، بلکه          

طلبانه و              از لحاظ توسعه جنبش حق                         
های   خواهانه مردم به تمامی اقشار و اليه        آزادی

هرچند .  جامعه نيز شايان اهميت بسيار است           
هايی از کارگران نيز قطعا  در تظاهرات           گروه

ها حاضر بوده و يا            گسترده مردم در خيابان      
هايشان به    های کار و کارخانه       بعضا، در محل   

اند،     حمايت از اعتراضات عمومی برخاسته            
لکن پيوند ميان جنبش کارگران و زحمتکشان           

های صنفی و مطالباتی است که         و ديگر جنبش  
درعمل، پيوند بين مبارزه برای نان و مبارزه            
برای آزادی و دمکراسی را تحقق بخشيده و                
ستون فقرات اصلی جنبش اجتماعی و سياسی           
عظيم مردم ميهن ما، در جهت تامين                                 

شان را      ها و اعمال اراده آزاد جمعی             خواست
 .آورد پديد می

 

ادامه حمايت از مبارزه مردم ايران در خارج            
از کشور کامال ضروری است، به ويژه آنکه             
با تشديد سرکوبگری در داخل، اميد و انتظار             

خواه    های ايرانيان آزادی        از کمک و حمايت       
تالشهای فعالين   .  شود   خارج هم افزونتر می        

سياسی در خارج از کشور برای بازتاب                        
مبارزات مردم در ايران و جلب حمايت                         

المللی و منزوی کردن هر چه بيشتر                           بين
حکومت اسالمی از اهميت بسياری برخوردار       

 .است
 

در حال حاضر جنبش اعتراضی فاقد رهبری           
. های رژيم است             سياسی مستقل از جناح            

خواه نيز در           اپوزيسيون دمکرات و آزادی          
الزم است تا         .  برد     پراکندگی به سر می             

اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه که برای                   
استقرار دمکراسی، جدائی دين از حکومت و            

کنند،       حفظ استقالل و صلح مبارزه می                         
های خود را برای سامان دادن به يک                   تالش

خواه دوچندان    جبهه سياسی دمکراتيک و آزادی 
 .کنند

 

همکاری و اتحاد همه نيروهای دموکرات،                  
های اجتماعی    خواه، فعاالن جنبش    چپ و آزادی  

ها، جريانات و احزاب ملی         و مدنی، شخصيت   
که در راه استقرار يک جمهوری دموکراتيک          
و الئيک متکی بر اراده مردم به جای                               

کنند، ضرورتی        جمهوری اسالمی تالش می        
برای پاسخگوئی  .  تاريخی و انکارناپذير است     

به اين ضرورت، ما دست همه اين نيروها را             
 .فشاريم به گرمی می

 

 کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 ٢٠٠٩اکتبر  ١٤ - ١٣٨٨مهر  ٢٢

انتخابات دوم خرداد و حوادث پس از آن،                       
توازن نيروها  .  چهره کشور را دگرگون ساخت     

شکاف را در درون حکومت            .  را تغيير داد     
عميق تر کرد وقدرت جنبش دموکراتيک مردم         

اکنون با جنبشی روبرو        .  را عيان تر ساخت       
شده ايم که عليه تقلب و رای سازی درانتخابات         

اين جنبش ريشه در سی سال      .  سربرآورده است 
حکومت اسالمی دارد، که پرداختن بدان،                     

می کوشم از مقطع     .  موضوع اين نوشته نيست    
 .انتخابات بدان بپردازم

 

 سه شگفتی انتخابات
انتخابات با دستکاری و جابجائی آرا، در ابعاد           

آنچه که رخ داد شگفت انگيز      .  وسيع روبرو شد  
واکنش حکومت، مردم و دو کانديدای                .  بود

اصالح طلب، هر سه، در نوع خود غافلگير               
 .کننده بود

پيش از رای گيری کسی فکر نمی کرد که                      
دستگاه واليت اينگونه تقلب کند ودراين وسعت        
عليه دادخواهی مسالمت آميز مردم از خود                  

البته تا کنون، جنايت کم      .  وحشيگری نشان دهد  
نکرده بود، اما اين بار به شکل گسترده، بخشی         
از مدافعان جمهوری اسالمی زير تيغ خشونت          
له شدند وشکنجه و تجاوز را به آنها هم سرايت          

هم دستکاری مليونی در آرا و هم خشک             .  داد
مغزی و خشونت در سرکوب، قابل پيش بينی             

 .نبود
شگفتی ديگر، ميزان و ابعاد ايستادگی مردم                

مردم چنان وسيع و پرشور به ميدان آمدند         .  بود
حرکت مردم حيثيت      .  که همه غافلگير شدند        

ظاهری حکومت را برای خود طرفداران                     
دستگاه واليت زير سئوال برد وتحسين جهانيان       

درنتيجه اين ايستادگی جسورانه،    .  را برانگيخت 
برای نخستين بار پس از انقالب، تقريبا اکثر               
دولت های جهان با مردم عليه حکومت همصدا        

 .شدند
و باالخره، ايستادگی دو کانديدای اصالح طلب         
موضوع سومی بود که پيش از انتخابات روی           

اصالح طلبان تا کنون         .  آن ترديدها کم نبود        
. مقاومت شان تا مرز ديوار دستگاه واليت بود          

دستورات ولی فقيه، سران اصالح طلب را به            
در .  سکوت و در مواردی به تسليم می کشاند            

اين دور، دو کانديدای اصالح طلب روشن در            
برابر ولی فقيه ايستادند و تا کنون نيز نشانی از 

اين سرسختی در برابر      .  ترديد بروز نداده اند     
ولی فقيه و همراهی با مردم، پيش از انتخابات،     

 .با شک و ترديد مواجه بود
اين ضعف ما بود که جهت اوضاع سياسی را             
نديديم واز واکنش حکومت، مردم ودو کانديدای   

 .اصالح طلب، غافلگير شديم
به رغم چنين ضعفی، می توان با دنبال کردن              
منطق سياست ها و تاکيدات متفاوت در قبال                
انتخابات، نزديکی و دوری رويکردها را به               

 .آنچه رخ داد، نشان داد
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من اطمينان دارم عموم جريانات چپ که                        
موضع تحريم داشته اند، نه تنها مشارکت مردم         
را نادرست اعالم نمی کردند، بلکه آن را هم،             

. اززاويه کنار زدن نمايده ولی فقيه، می ستودند       
اگر چنين است، چرا بايد سياست تحريم را                    
تبليغ می کرديم؟ در شرايطی که ارزيابی عموم        
جريانات چپ اين بود که مشارکت مردم                         
باالست، سياست بی تناقض مدافعان تحريم اين         
بود که در برابر مشارکت مردم در انتخابات               
موضع می گرفتند، اين کار غلط بود، اما                        

 .تناقض نداشت
توجه داشته باشيم مجری سياست پيشنهادی ما            

بنابراين سطح مبارزه آنها يکی از            .  مردم اند  
اگر کار مردم مغاير      .  مهمترين فاکتورها است   

پرنسيپ های ما نباشد ما موظفيم از آن حمايت           
در اين دور مردم ميخواستند احمدی نژاد         .  کنيم

اگر به فرض محال شرکت نمی       .  را کنار بزنند  
سياست .  کردند، او بدون دردسر باال می رفت         

کنار زدن احمدی نژاد با مشارکت می توانست          
تامين شود و نه با تحريم، هرچند شرکت وسيع           
هم نتوانست عمال احمدی نژاد را ساقط کند،                
اما او را چنان خوار و بی اعتبار کرده که همه            
می دانند او با تقلب گسترده به پست رئيس                      

ممکن است گفته     .  جمهوری آويزان شده است      
. شود کسی اين وضع را پيش بينی نمی کرد                 

اما پيش بينی نکردن       .  اين سحن درستی است      
حرکت مردم، ناشی از هر چه که باشد،                           

. توجيهی برای رويکرد تحريم نمی تواند باشد          
مساله کليدی اين است که اوضاع کنونی از چه          
رويکردی زاده شده است؟ از تحريم و يا از                  

 مشارکت وسيع؟
مهمترين ضعف انتخابات را غير دموکراتيک          

مدافعان .  و تبعيض آميز بودن آن ميدانستيم               
رويکرد تحريم، شرکت در آن را دادن                             
مشروعيت به حکومت و دامن زدن به توهم                 

 .ارزيابی می کردند
در رابطه با غير دموکراتيک بودن انتخابات،            

در ميان اپوزيسيون آزاديخواه      .  اختالفی نيست 
پرنسيپ ساختن  .  سخنی جز اين نبوده و نيست        

از آن برای رويکرد تحريم، مورد اختالف                   
اما در رابطه با مشروعيت، شايد امروز        .  است

ديگر نيازی به استدالل نباشد که بگوئيم شرکت        
گسترده مردم الزاما به مشروعيت رژيم، نمی            

اين انتخابات ومشارکت استثنائی مردم،     .  انجامد
مشروعيت حکومت در      .  مشکل را حل کرد        

از اينرو يکی   .  ايران و جهان زير سئوال رفت       
از مهمترين پايه های استدالل سياست تحريم،            
اين بار با شرکت گسترده مردم در انتخابات،              

کدام تحريم و در کدام نقطه دنيا به         .  فرو ريخت 
اندازه اين مشارکت، می توانست چنين از                     

 حکومت سلب مشروعيت کند؟
پايه ديگر يعنی مترادف کردن مشارکت با                    

مردم .  ايجاد توهم هم، امروز زير سئوال است         
در اين انتخابات برای کنار زدن احمدی نژاد               

يعنی دردرجه اول هدف نفی دولت       .  بسيج شدند 
به کانديداهای اصالح   .  نظامی حاکم بود    -امنيتی

بی جهت نبود   .  طلب کمترين توهم وجود داشت    
که در حرکات اعتراضی نسبت به تقلب، مردم          

 اين را امروز . جلوترازکانديداها به ميدان آمدند

با وجود اينکه شکل مبارزه مردم تغييراتی                   
نموده است، اما جنبش به حرکت خود ادامه                  

. داده و حکومت را مرعوب کرده است                          
گستردگی مبارزه مردم، استفاده از امکانات                
ارتباطی پيشرفته و مردمی، شکل مسالمت                  

. آميز مبارزه، سرکوب را دشوار کرده است              
در حال حاضر حکومت تعادل رفتاری اش به            
هم خورده و دست به اقداماتی می زند که در                

تا .  طول سی سال گذشته بی سابقه بوده است             
نه .  جائی که امروز از هر تجمعی می هراسد           

تنها از تجمع مردم، در آنجاهائی که معترضان          
در آن فعالند واهمه دارد، حتی برای گردهمائی         
های حکومتی نظير روز قدس نيز نگران و                 

هر تجمعی ممکن است به يک          .  پريشان است 
 .تظاهرات ضد حکومتی بدل شود

 

 تعميق شکاف در حکومت
شکافی که در راس هرم حکومت دهان گشوده           
است، در تاريخ جمهوری اسالمی بی سابقه                 

در يکسو دستگاه واليت و سپاه و                        .  است
نهادهای امنيتی و نظامی قرار دارند و در                      

. سوی ديگر مردم و اصالح طلبان ايستاده اند            
نيروهای ديگر حکومتی به درجات متفاوت از          
بلوک حاکم نارضی اند، اين نارضايتی به شکل        
طيفی است که بيشتر، در برخورد با دولت                    

امروز بخش های   .  احمدی نژاد بروزپيدامی کند   
قابل توجهی از مجلس، قوه قضائيه، شهرداری         
تهران و اصولگرايان با دولت همراه نيستند و            
هر کجا که امکان يافته اند چوب الی چرخ آن             

رفسنجانی و نزديکانش با دستگاه         .  گذاشته اند  
اکثريت مراجع شيعه     .  خامنه ای مشکل دارند      

اين مراجع در     .  نيز با بلوک حاکم مخالف اند          
رژيم گذشته از مردم تغذيه کرده و خود را با                

امروز اما جيره بگير        .  آنها تنظيم می کردند       
در چند ساله اخير با قدرت          .  حکومت شده اند   

گيری سپاه ونيروهای امنيتی، از قدرت سياسی        
آنان کم شده است و همين باعث نارضايتی                    

از سوی ديگر چون منابع مالی آنها             .  آنهاست
توسط حکومت تعيين می شود و بخش زيادی             
از آنها به فساد مالی هم آلوده اند، به درجاتی                

اين دو مساله مراجع را متناقض            .  وابسته اند  
به دليل نارضايتی از حکومت، در       .  کرده است 

. جريان انتخابات علنی به دفاع برنخاستند                    
مخالفتشان نيز به دليل وابستگی مالی، بروز               

 .مشخصی نداشت
 

 اصالح طلبان و اتکا به مردم
آنچه که امروز در حرکت موسوی و کروبی               
وجود دارد اما ديروز در حرکت اصالح طلبان         
و خاتمی مشاهده نمی شد، نه برنامه آنها،                       
مهمتر و حياتی تر از آن، شيوه طرح خواسته              

اصالح طلبان  . ها و تکيه گاه مبارزه آنها است        
و خاتمی برخی خواسته ها را پيش کشيدند که             

اين . اگر متحقق می شدند به سود مردم بود                  
خواسته ها پيش نرفت، چون فقط از طريق باال          

امروز موسوی و     . موضوع پی گرفته می شد        
کروبی برخی خواسته ها را به کمک جنبش                 

اين ضعف در گذشته،      . مردم پيگيری می کنند     
پشتوانه .  پاشنه آشيل اصالح طلبان بود                  

ايستادگی موسوی و کروبی، اکنون مبارزه                  
 7صفحه  اينها به هر دليل، . مردم است

به رغم  .  خود اصالح طلبان هم کتمان نمی کنند      
اينکه دو کانديدای اصالح طلب، هم با روی                 
آوری به برخی مطالبات مردم و هم با تکيه به            
آنها قابل قياس با دوره خاتمی نيستند، اما مردم           

اين کانديداها  .عموما منتظرکانديداها نمی نشينند    
 .هستند که خود را با آنها هماهنگ می کنند

 مختصات جنبش
پس از تقلب بزرگ و دستبرد به آرا، جنبشی                

رقص شعله اش از هر      "سر بر آورد که هنوز        
در روزهای نخست عمدتا            ".  کران پيداست   

تهران و چند شهر بزرگ را به ميدان آورد، با            
گذشت زمان و تداوم آن، می تواند دامنه اش به           

اين جنبش برای دفاع       .  ديگر نقاط کشيده شود      
نيروهای شرکت   .  از حق رای به ميدان آمد             

کننده در آن به لحاظ خواسته ها متنوع بوده و               
برخا خواهان نفی کامل نظام و واليت فقيه                    
هستند، اما ثقل اصلی آن هنوز از رژيم                            

با گذشت زمان   .  جمهوری اسالمی نگذشته است 
تر شده و بر ثقل نيروئی که از          شعارها راديکال 

در اين  .  نظام فراتر می رود، افزوده می شود          
جنبش نيروهای سکوالر که خواهان جدائی دين       

اما اين نيرو نه متشکل     .  از دولت اند، وسيع اند    
 .است ونه هنوز زير اتوريته جريانی قراردارد

به لحاظ ترکيب طبقانی در اين جنبش، طبقه                 
متوسط مدرن شهری بار اصلی پيکار برای                
دستيابی به آزادی های فردی و اجتماعی را به           

اين طبقه است که موتور اين          .  دوش می کشد   
جنبش را روشن کرده است وآن را با جانفشانی         

به .  و دادن هزينه های سنگين به پيش می برد           
لحاظ ترکيب جنسی و سنی نيز اين زنان و                     
جوانان هستند که با مشارکت پرشورشان نقش           

البته .  بسيار برجسته و بی بديلی ايفا کرده اند             
ديگر گروه ها وطبقات اجتماعی در اين جنبش          
شرکت داشته و برای خواسته های عام آن                     
مبارزه هم می کنند، اما هنوز چون طبقه                         

 .متوسط به ميدان کشيده نشده اند
اتوريته اصلی را در اين حرکت توده ای،                      

ايستادگی آنها جنبش    .  موسوی و کروبی دارند     
اين دو، موقعيت     .  مردم را تقويت کرده است         

. خوبی در ميان مردم معترض پيدا کرده اند                
خرداد به اين سو سياست       ٢٣دستگاه واليت از    

سرکوب و ايجاد ارعاب و ترس را در دستور            
گذاشته و سمت اصلی سرکوب آن متوجه                       

 به رغم اين سرکوب و . اصالح طلبان است



 ٧صفحـه    ١۳٨٨آبـان    ١٦٣اتحـاد کـار      

  6صفحه  
جنبش را قدرت خود می دانند، به آن تکيه داده           

. اند ومرتب فراخوان به ايستادگی اش می دهند        
توجه کنيم که اين تکيه به مبارزه مردم است                 
که آنها را وادار می کند که در مبارزه کنونی،            
خواست مردم را دم به دم، بيشتر در برنامه                  

در دوره  .  خود وارد کنند و آن را بازتاب دهند         
ساله اصالحات، آقای خاتمی در همان ابتدا             ٨

با گذشت زمان          .  سخنان خوب کم نگفت             
شعار جامعه مدنی در     .  بار شد   شعارهای او کم   

النبی در    زير فشار دستگاه واليت، سر از مدينه       
در حالی که کروبی و موسوی سخنان              .  آورد

امروزشان با چهار ماه پيش که وارد مبارزه                
اين دو،   .  انتخاباتی شدند، قابل مقايسه نيست           

رفت و اين        راز آن پس    .  بسيار پيش آمده اند       
پيشرفت، در نوع نگاه به مردم و تنظيم رابطه            

اين تفاوت مهمی است که     .  با آن، فهميدنی است   
مشابه :  برخی بدان توجهی ندارند و می گويند          

مفاد پالتفرم پيشنهادی آقای موسوی نيز قبال در        
زمان آقای خاتمی طرح شده بود و به اصالح              
قانون انتخابات و تعريف جرم سياسی، اشاره             
دارند که عليرغم کنترل قوای مجريه و مقننه               

 .توسط اصالح طلبان، به تصويب نرسيد
خاتمی دو قوه مجريه و مقننه را داشت اما                      
نخواست برای برداشتن موانع، مردم را به                   

او و عموم اصالح طلبان، خود را        .  ياری بطلبد 
به .  تر می ديدند تا به مردم         به حکومت نزديک  

امکان تغيير دستگاه واليت توهم و دلبستگی                
داشتند و به دستورات ولی فقيه گردن می                       

امروز به هردليل، به اختيار يا از سر         .  گذاشتند
اجبار، کروبی و موسوی مردم را از حاکمان             

و به جای هماهنگی     .  به خود نزديکتر می بينند     
با مراکز قدرت درحکومت، خود را با خواسته         

اين تفاوت کمی    .  های مردم هماهنگ می کنند       
 !نيست

 

 جنبش سبز و مختصات آن
آنچه که در ايران جاری است جنبشی است با              

ديروز انحالل انتخابات   .  افزون  خواسته های دم  
بود، امروز استعفای دولت کودتا و با پيشرفت           
جنبش، می تواند از مخالفت با ولی فقيه به                     
مخالفت با دستگاه واليت و از آنجا به کل                        

اين جنبش     .  جمهوری اسالمی کشيده شود             
امروز دروجه غالبش با نشان سبز معرفی شده          

گيری   اين رنگ در ابتدا و تا مقطع رای          .  است
و دستبرد به آراء، معرف طرفداران موسوی             

پس از کودتای انتخاباتی و حتی چند روز           .بود
پيش از انتخابات در جريان تظاهرات کمربند             
سبز شمال تا جنوب تهران، به سرعت وسعت            
گرفت و در جريان اعتراضات به دولت کودتا،         

جنبش .  معرف جنبش کنونی مردم ايران شد             
سبز از بيرون در معرض تهاجم دستگاه واليت        
فقيه قرار دارد و از درون، موسوی از يکسو              
وبرخی از ياران چپ و دموکرات ما، از ديگر          

موسوی .  سو، مانع گستردگی آن می شوند                
" آل عبا  "رنگ اين جنبش را به گذشته و به                  

مربوط می کند و ياران چپ ما نيز آن را به                   
موسوی و تعريفش از اين سبز، محدود کرده               

هر دو، رنگارنگی آن و رنگين کمان                   .  اند
افکار و عقايد مردم را که عليه دولت کودتا به             

 ميدان آمده اند، در يکرنگی سبز به تعبيری 

آزادی های فردی و اجتماعی، انتخابات آزاد               
صدای اين بلوک به مراتب           .  ايجاد کنيم  ...  و

اش طنين و           بيشتر از عناصر تشکيل دهنده            
با گام نهادن در اين راه       .  انعکاس خواهد داشت  

ما می توانيم در آينده نيروئی قابل محاسبه                     
در حال حاضر که وزن محسوسی                   .  شويم

ما اگر  .  نداريم کسی ما را به حساب نمی آورد         
وزنی داشته باشبم قابل حذف نخواهيم بود و                 

آنچه که از هم    .  خود می توانيم مبتکر هم باشيم      
اکنون قابل مشاهده است، وجود نيرو و پايگاه             
نيرومند جريانات سکوالر و الئيک در اين                   

پتانسيل مردمی که به نفی                   .  جنبش است    
و اين  .  حکومت مذهبی رسيده اند بسيار باالست     

زمينه پذيرش يک جمهوری سکوالر و ارزش          
 .های دموکراتيک را زياد کرده است

 

 سياست ما
جنبشی که سر برآوره است در نتيجه بحران                

تا مسائل   .  اقتصادی و سياسی رخ داده است            
. مردم پاسخ نگيرند از پای نخواهد نشست                    

. در صد است    ٢۵امروز نرخ تورم در محدوه       
کارخانه .  در صد گذشته است       ١۵بيکاری از    

های زيادی يا در آستانه تعطيلی قرار دارند و             
قيمت .  يا فعال ادامه کاريشان زير سئوال است          

نفت پائين آمده و رابطه با جهان بحرانی و                     
در زمينه    .  پذير نيست       جذب سرمايه امکان       

سياسی نيز قلدری و زورگوئی به نهايت رسيده         
در اين شرايط سرکوب گسترده و وسيع          .  است

 .هم پاسخ نداده است
مهمترين وظيفه ما در شرايط کنونی کمک به             

در تدوام اين جنبش،        .  تداوم اين جنبش است       
امکان جذب ايده های آزاديخواهانه و عدالت               

در اين شرايط بيش از         .  طلبانه بسيار باالست    
هر چيز اهميت دارد هر تجمعی را با اعتراض          

. اش به پايان رساند     به واليت فقيه و دولت تقلبی     
. از تجمعات ورزشی تا حتی مناسک مذهبی              

بسيار مهم است که با حضور در همه تجمعات           
 .استبداد را به چالش بکشانيم

شعار های مردم بسته به شرايط، دستخوش                  
در اين شرايط شعارهائی که         .  تغيير می شود    

عليه استبداد و ديکتاتوری و يرای آزادی داده             
در اين ميان می     .  می شوند، برد بيشتری دارند     

توان برکناری دولت کودتا، دفاع از آزادی                   
های فردی و اجتماعی و انتخابات آزاد را                      
برجسته کرد و کوشيد برای دستيابی به اين                   
 .شعارها به ائتالف، همراهی وهمصدائی رسيد

شايد نياز به تاکيد نباشد که قرار دادن اهداف                
درازمدت در دستور روز، به دليل ذهنی بودن           
و عدم انطباق با سطح مبارزه مردم، جنبش را           

از سوی  . به بيراهه انزوا وانفعال سوق می دهد  
ديگر خطاست اگر مبارزه درچارچوب نظام را       

اکثر جريانات چپ    . با تائيد نظام يکی انگاشت      
هيچگاه به درستی به مبارزه زنان، جوانان،                
کارگران، معلمان و ساير اقشار مردم از زاويه         
اينکه در چارچوب نظام جمهوری اسالمی                   

ما مبارزات  . است يا نه، نگاه نکرده و نمی کند       
هيچ مبارزه ای    . ايم  آنها را تائيد و تقويت کرده       

در جامعه، بدون عبور از اين مراحل، که                      
همگی در چارچوب نظامند، به فراتر از نظام            

نخستين ضرباتی که به          . ارتقا پيدا نمی کند         
 8صفحه  ديوار استبداد فرود می آيد،  

هم موسوی تنوع را      .  خاص، خالصه می کنند     
در بيانيه های خود پذيرفته و هم رفقای ما به                

اما موسوی با کشيدن         .  اين تنوع باور دارند        
عبا بر سر اين جنبش رنگارنگ،        پارچه سبز آل  

به محدود کردن آن می رسد و رفقای ما هم،                 
اين جنبش رنگارنگ که نشان سبز را برای                 
بيان رنگارنگی خود برگزيده تا بهتر ديده                      

عبا، از خود و خود را از اين           شود، با چوب آل   
جنبش سبزرا نيروهای مختلف     .  جنبش، ميرانند 

بدون شک   .  با ديدگاههای متفاوت ساخته اند          
يکی از ستون های جنبش سبز        "  راه سبز اميد  "

گرايش موسوی نيرومند است     .  است نه همه آن   
اما می دانيم که همه رای دهندگان به موسوی،           
چون او نمی اتديشند و او را نه به خاطر                          

اش، به خاطر ايستادگی امروزش در                  گذشته
 .برابر استبداد تائيد می کنند

اهميت دارد که جنبش سبز را با محتوای                         
رنگين کمانی آن معرفی کرده و از آن حمايت             

ای که رنگارنگی آن        همزمان با هر ايده     .  کنيم
را زير سئوال برده و بخواهد از نشان سبز،                 
ايدئولوژی و باور يکرنگ بسازد، مبارزه                    

 .نمائيم
افزون بر اين، در رابطه با امر سازماندهی                  

جنبش ها را   .  جنبش، تفاوت هائی ديده می شود     
نمی توان در يک تشکيالت به زنجير کشيد و              

ساختن تشکيالت برای اين    .  آنها را محدود نمود   
جنبش ها با     .  جنبش ها، آنها را خفه می کند             

. اهداف عمومی اما مشخص به ميدان می آيند            
عموما .  برنامه ندارند  .  اند   نيروهای آن سيال     

برای اعتراض و نفی به ميدان می آيند از                       
اينرو نمی توانند نقش آلترناتيو داشته باشند و              

نيروها، .  در يک جبهه به بند کشيده شوند                   
تشکل ها و جريانات متنوع سازنده جنبش ها،            
پيرامون اهداف عمومی، اما با درک و دريافت         
و سازماندهی خود به ميدان می آيند و از به هم           
پيوستن اين نيروهای متنوع و اين جويبارها،              
رودخانه خروشانی پديد می آيد که اگر در                     
مجرای درستی بيفتد خس و خاشاک می شويد            
و اگر به کجراه درآيد، خانه و کاشانه مردم                    

 .ويران کند
گروهی براين باورند که راه کاميابی اين                        

. جنبش، سازمانيابی آن در يک تشکيالت است         
با چنين درکی به دنبال پی ريزی ساختاری                   

دست  .اند  برای اين جنبش    -جبهه ای -تشکيالتی  
زدن به ايجاد يک تشکيالت برای کل جنبش،              
سم مهلکی است که به تدريج از دامنه آن                         

اين تشکل واحد، چه راه سبز اميد                  .  ميکاهد
باشد چه يک جبهه برای دموکراسی، نيروی              

اساسا جنبش را   .  آن را غربال و محدود می کند      
. تشکل ها و محافل و افراد مختلف می سازند             

 .اند اين مجموعه در اهدافی عام مشترک
تشکل ها با حضورشان در اين جنبش اثرگذار           
می شوند و در مراحل بعدی، امر هماهنگی                 

اند    جرياناتی که مهر خود را به جنبش زده                   
وظيفه ما اين است که             .  ضروری می شود      

بکوشيم همزمان با مشارکت در مبارزه و                      
دخالت در سياست وجهت دادن و فرموله کردن        
مطالبات مردم، بلوک خود را عليه استبداد و               
برای استقرار دموکراسی مبتنی بر جدائی دين          

 از دولت و پذيرش حقوق برابر احاد ملت، 
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در چهار ديواری نظام به آن وارد می شود و               
سپس در مراحل بعد است که با رشد جنبش،                

 .می تواند به فروپاشی آن بيانجامد
 

 ای ماده ٩بيانيه 
مير حسين موسوی در يازدهمين بيانيه خود                 
پس از مقدمه ای طوالنی که بيشتر جهت گيری         
کلی خود را توضيح داده است، به مطالباتی که          

در .  بند فرموله شده، اشاره کرده است             ٩در   
از سوئی  .  آن، مجموعه متناقضی منعکس است    

همان نگاه به گذشته را بازتاب داده و بازگشت           
به اسالم ناب محمدی و دوران نورانی امام را            
مورد تاکيد قرار داده است و از سوی ديگر، به      
آزادی ها و پذيرش تنوع باورها و نگرش ها و           
همزيستی گرايشات و سليقه ها و مذاهب و                    

حتی تاکيدش بر       .  اقوام و اديان اشاره دارد            
قانون اساسی، اجرای آن بخش هائی است که              

 .به حقوق مردم اختصاص دارد
آقای موسوی می بايست بداند که فاجعه سی                 
سال حکومت جمهوری اسالمی امروز در                   

احمدی نژاد از دل اين سيستم          .  برابر ما است   
در دوران نورانی امام اگر            .  زاده شده است     

کهريزک داير نبود در همين اوين اعمالی رخ            
می داد که در مواردی ابعادش بسيار فراتر از            

گذشته نه نقطه قوت، که چشم      .  امروز می رفت  
قوت ايشان اين خواهد      .  اسفنديار موسوی است   

 .بود که از گذشته بياموزد و با آن فاصله گيرد
بندی موسوی که برای بازگشت               ٩اما مفاد      

آرامش پيشنهاد داده است، مفادی هستند که                   
تحقق آنها به سود مردم است و ما می بايست                

هر چند که نوع        .  اين مبارزه را تقويت کنيم         
بيان در مواردی چندان روشنی و صراحت                 
ندارد، اما خواسته ها مغاير اهداف و پرنسيپ            

 .های ما نيست
 ٩اشتباهی که برخی جريانات در رابطه بااين            

بند می کنند، اين است که آن را بيانيه ائتالف و           
اگر از اين زاويه به     .  يا جبهه در نظر گرفته اند   

بند نگريسته شود، در آن کمبودهای                   ٩اين   
 .اساسی و ايرادات چشم گيری وجود دارد

اينکه موسوی و همفکران او جمهوری اسالمی        
نمی توان با فکر     .  را می خواهند، روشن است     

... آنها تا زمانی که جدائی دين از دولت را و               
اما با   .  نپذيرند، وارد يک تشکل جبهه ای شد           

اين نيروها می توان همسوئی و همگامی عليه            
اين مساله هم، امروز و در اين         .  استبداد داشت 

جريان .  لحظه در داخل کشور منتفی است                 
موسوی اگر هم بخواهد، در اين لحظه درست             
نيست با اين اتحاد عمل، خود را در برابر                       

اما امروز    .  دستگاه واليت، آسيب پذير کند             
جريان موسوی عليه واليت فقيه مبارزه می کند        

ما به اشکال   .  و مبارزه آنها به سود مردم است        
مختلف در داخل و خارج کشور اين مبارزه را           

البته اهميت دارد که ما                .  تقويت می کنيم       
نيروهای چپ با هويت مشخص خود از مبارزه        
حمايت کنيم نه اينکه سياهی لشکر فکری باشيم         

جمهوری اسالمی نه يک کلمه بيش و           "که بر    
 .پای می فشرد" نه يک کلمه کم

به لحاظ ساختاری نيز آقای موسوی از مراحل           
اين بيانيه بيشتر به             .  مختلفی گذشته است        

ساختارهای جنبشی نزديکی دارد و از جبهه و           
اما هنوز درک التقاطی    .  حزب فراتر رفته است   

 .درزمينه ساختارنيزدربيانيه به چشم می خورد
 

 ٢٠٠٩اول اکتبر 

ديروز سه شنبه، تقريبا همزمان، دفتر آقای                  
که خود    »اعتماد ملی «مهدی کروبی و حزب       

وی مؤسس و دبير کل آن می باشد، توسط                      
گروهی که گفته می شود نزديک به پازده نفر             
نفر بوده اند و از طرف دادستانی جمهوری                  
اسالمی حکم بازرسی و پلمب آنها را داشته                  
اند، مورد يورش قرارگرفت و بنا به گفته يکی           
از سخنگويان اين حزب، آقای کروبی هم زمان         
در دفتر خود حضورداشته اند و بعنوان آخرين          

به دنبال اين   .  نفر از محل بيرون رانده شده اند        
اقدام سرکوبگرانه، گفته ميشود حلقه محاصره          
به دور آقايان موسوی و کروبی هر ساعت                   
تنگ تر می گردد، به طوری که ساعتی پس از      
حمله به اين دفاتر، آقايان مرتضی الويری از              
چهره های معروف حامی مهدی کروبی و                    
همچنين عليرضا بهشتى مشاورارشد ميرحسين       
موسوى، که اين روزها رياست آميته امور                 
بازداشت شدگان و کشته شدگان تاسيس شده از          
سوی موسوی و کروبی را هم عهده دار بوده               

 .است، دستگير می شوند
بررسی جوانب مختلف اين سياست و علل و                
عوامل دست اندرکار در پيشبرد اين موج جديد         
و حتی احتمال دستگيری آقايان مهدی کروبی،          
موسوی و حتی محمد خاتمی موضوع اين                     
يادداشت مختصر نيست و اساسا مايلم توجه                 
دوستانی را که محبت می کنند و به اين چند                   
خط نظری می اندازند را بر روی نکته ای                    
متمرکز کنم که فکر می کنم بويژه برای فعالين          
سياسی و مدافعين حقوق بشر درخارج ازکشور        
اهميت لحظه ای يافته است و آنهم به سرنوشت          
انسانهای آزديخواهی مربوط می شود که به                 

خرداد بدينسو در چنگال            ٢٢همين جرم از         
وحشی ترين و بی اخالق ترين موجوداتی که              
تاريخ بشری به خود ديده است اسير شدند، به              
شکل بسيار وحشيانه مورد شکنجه و بويژه                  
تجاوزات جنسی قرار گرفتند، و تنها گوشه                   
کوچکی از اين کوه بزرگ يخ از طرف آقای               
کروبی بر مال شد و چه بسا هم اکنون نام آنها               
بار ديگر از طريق تفتيش اين دفاتر و مراکز               

 .در اختيار همان تجاوزگران قرارمی گيرد
شکنجه وتجاوزاتی که اين روزها در زندانهای         
رژيم صورت می گيرد نه تازه است و نه حتی           
ابعادش از دهه شصت خفيف تر، اما جنايت                 

اوال، تا  .  کنونی از دو ويژگی برخوردار است        
, آستانه بيت علی خامنه ای واعوان و انصارش        

همچون جوان نزديک به بسيج دانشجوئی روح         
االمينی که در کهريزک و در زير شکنجه به               
قتل رسيد هم رسيده است و دوما، در ابعاد                     
ميليونی در داخل و خارج خبر اين ددمنشی ها           

اين جا است که دستگاه ترميم         .  پخش می شود   
شده وزارت اطالعات و دادستانی رژيم به کار         
افتاده اند تا به هر قيمتی شده است بر روی اين            

 .رسوائی بزرگ سرپوش بگذارند
پخش برنامه هائی گمراه کننده و ظاهرأ                           
پژوهشگرانه از شکنجه گاه کهريزک در                       
تلويزيون جمهوری اسالمی، ايجاد دفتری جهت      

به قربانيان وقايع اخير که        »پرداخت خسارت «
گويا همگی در راستای فرمان علی خامنه ای              
مبنی بر بررسی اين جنايت به اجرا گذاشته                  

ترين تأثيری    شده است، نه تنها نتوانست کوچک     
بر افکار عمومی به حق ملتهب مردم بگذارد،            

 .بلکه بر نگرانی ها افزوده است
 من فکر می کنم حلقه مقدم فشارهای چند روزه 

. اخير، ازجمله بستن سر وته همين پرونده است     
رژيم با اين اقدام در صدد است يک تير و                       

گيران اين ماجراهمچون     هم به پی  .  دونشان بزند 
آقای کروبی بفهماند که ايشان نيز، اگر بخواهد          
به روند کنونی تحقيقاتش ادامه دهد، از افتادن             
درهمين سياه چالها درامان نيست و به قربانيان          
پيشين نيز ياد آوری کند که اگر بخواهند زبان             
بگشايند و از آنچه بر آنها رفته است سخن                      

سربازان «بگويند، بار ديگر سروکارشان با              
 .خواهد بود »گمنام امام زمان

برای خنثی کردن اين اهداف و تهاجمات                        
حکومت، حتمأ مردم ما در داخل کشور، بويژه          
فعالين سياسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری و            
مطبوعاتی چنانکه شاهد بوده ايم به وظايف و             
مسئوليت های خود عمل می کنند وبه سهم خود         
هزينه های ايستادن بر ارزش های انسانی و                
آزاديخواهانه را هم سرافرازانه می پردازند،             

بخصوص برای جنبشی    (اما بايد واقع بين بود         
که اساس کار خود را برمسالمت وپيشگيری از        

و ديد که آيا هنوز حرف      )  خشونت گذاشته است  
اول را عوامل سرکوب می زنند؟ و اينجا است           
که نيروی کمکی در خارج از کشور نقش                      

 .بارزتری می يابد
مقدم ترين کاری که دراين زمينه امروزالزامی         
است، مخا طب قرار دادن شورای حقوق بشر            

المللی مدافع    سازمان ملل و ديگر نهادهای بين         
حقوق بشر جهت اعزام هيئتی به ايران، باز                 
کردن در دفتر سازمان ملل در تهران بر روی           

يا به هرشکل ممکن    .  قربانيان ومحافظت ازآنها  
ديگر ايجاد نوعی حفاظ و پوشش و خواستن از          
پارلمان ها و دول، جهت بازداشتن رژيم ايران          
از تداوم سرکوب و بازداشت ها و ملزم کردن            

وبويژه ازدولی  .  آن به رعايت حقوق بشر است      
که اين روزها با چشم بستن بر اين بمب واقعی            
نابودگر ايران، تنها نگران چند وچون مذاکرات       

 .هسته ای خود می باشند
البته همه اين اقدامات بدون اقدام هماهنگ                     

و گسترده ايرانيان در هر        )  حداقل در اهداف   (
گوشه ای از جهان که هستند، اگر غيرممکن               

بکوشيم کمتر  .  نباشد، الاقل کم اثر خواهد بود         
اگر اقدامی  .  به فکر جای من و گروه من باشيم         

را که واقعا دمکراتيک و در راستای اهداف                
خواهانه مردم است، مورد پشنيبانی قرار         آزادی
بدانيم جامعه ايران بيش از آنچه می توان        .  دهيم

اما متأسفانه  .  درتصور داشت، چندصدائی است   
فرهنگ کار چندصدائی در ميان کوشندگان                 
سياسی، اجتماعی و فرهنگی آن بسيار ضعيف          

سابقه و پرونده ديروزی نيروها و                     .  است
شخصيت های فعال نيز از همين قاعده پيروی           

به اين چندصدائی بودن احترام                  .  می کند    
حتی آنجا که به هر دليلی، با اقبال                 .  بگذاريم

بيشتری روبرو می شويم و احيانا تريبون و                  
ميزی جهت ارائه نظر و اهدافمان به حق يا                  

تنها ساز   .  ناحق در اختيارمان قرار می گيرد          
بدانيم در اين زمينه ها مردم       .  خودمان را نزنيم  

ايران قضاوت های نه چندان دلنشينی از ما                  
اگر چه همه آنها از روی شناخت و داده          .  دارند

های بی طرفانه نيست، اما بسياری از اعمال              
ما برای خود به قول معروف اينور آبی ها هم              

به جنبش بزرگ روزهای       .  مورد قبول نيست    
اوليه پس از انتخابات باز گرديم، با تجارب                  

 ٢٠٠٩سپتامبر  ٩.   مثبت و شيرين آنها

 رضا اکرمی
 آتشبار سركوب در ايران هنوز از كار نيفتاده است، 

 سردي جنبش ايرانيان در خارج از كشور چرا؟
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سپتامبر وقت زيادی باقی نمانده          ٢٤و    ٢٣تا  
اما آن قدر وقت هست که بتوانيم اين                  .  است

تر برگزار    حرکت اعتراضی را هرچه با شکوه      
بسياری از کسانی که اين برنامه ها را               .  کنيم

احمدی نژاد رئيس   "تدارک می بينند، در شعار       
هم "  نه به احمدی نژاد      "و   "  جمهور ما نيست    

اما آنجا که به شعارهای           .  رای و هم نظرند       
رسد، اختالفات آغاز            اثباتی و آلترناتيو می          

اختالفاتی که متاسفانه در شرايط               .  شود    می
های ما    تر شدن صف    کنونی، فقط باعث پراکنده    

سوال اصلی اين است که چگونه               .  گردد   می
توانيم عليرغم اختالفات نظری و عقيدتی،              می

يک اقدام عملی هماهنگ را در اين روز و                    
روزهای آتی، در دفاع از مبارزات                                    

خواهانه مردم، مردمی که عليرغم                        آزادی
سرکوب های وسيع، همچنان شجاعانه در هر            

کنند، در      فرصتی اعتراض خود را بيان می             
خارج از کشور به نمايش بگذاريم و صفوف               

 .تر سازيم خود را هرچه فشرده
بسياری از ما تا به حال برای اين که بتوانيم                  
تظاهراتی گسترده و با حضور گرايشات فکری       
مختلف برگزار کنيم، تالش کرديم که در آن                 
هيچ عکس و نشان بخصوصی، از عکس                      
کانديداهای رياست جمهوری آقايان موسوی و          
کروبی گرفته، تا پرچم سبز و قرمز و پرچم                 
شير و خورشيد نشان حمل نشود؛ يا به توافقی             
رسيديم که سمبلی که نشان از هويت خاصی                
نيست حمل شود و در مواردی به دليل اختالف          
بر سر حمل سمبل ها و پرچم ها، ناخواسته                   

اما .  ای خود را حذف کردند يا حذف شدند            عده
های جديدی را      امروز بايد تالش کرد راه حل         

ادامه .  در برخورد به اين مشکل يافت                         
ها، تشديد فضای پليسی در داخل و                   سرکوب

دور جديد دستگيری ها و باالخره تشکيل دولت         
تر و      احمدی نژاد، ضرورت حضور گسترده          

تر ما ايرانيان خارج از کشور را بيش           هماهنگ
ما امروز وارد فاز           .  از پيش ساخته است          
ايم، فازی که بايد ضمن         جديدی از مبارزه شده    

نژاد،   تاکيد روی عدم مشروعيت دولت احمدی         
پشتيبانی خود را از نيروهائی که امروز زير              
بيشترين فشار هستند و به طور مستقيم از سوی     

اند، نشان دهيم و        دولت کودتا نشانه گرفته شده      
با اعتراض خود، گامی حتی کوچک برای                   

 .عقب نشينی دولت کودتا برداريم
اين که ايرانيان خارج از کشور نيز مانند                        
ايرانيان داخل کشور دارای اعتقادات کامال                  

اما به  .  گوناگون هستند، بر کسی پوشيده نيست       
نظر می رسد ايرانيان داخل زير تيغ سرکوب،          

رسند   خيلی راحت تر به هماهنگی و همدلی می        
تا ايرانيان خارج از کشور در فضای آزاد و                 

 .دمکراتيک
جنبش «های زيادی بر سر              اين روزها بحث     

 و هويت آن و اصوال هويت جريانات  »سبز

نژاد در    همزمان با اعالم رسمی حضور احمدی     
های      مجمع عمومی سازمان ملل، بازداشت               

جديدی در تهران به وقوع پيوسته و دفتر حزب         
آقای عليرضا  .  اعتماد ملی مهر وموم شده است      

بهشتی مشاور ارشد ميرحسين موسوى و رئيس       
آميته امور بازداشت شدگان و کشته شدگان                 
تاسيس شده ازسوی موسوی و کروبی، همچنين       
آقای مرتضی الويری، مشاور آقای کروبی و             
نماينده او در کميته پيگيری وضعيت آسيب                  
ديدگان حوادث اخير، پس ازتفتيش منازل ايشان       

ها از    ها و تفتيش    اين بازداشت .  اند  بازداشت شده 
يک سو هدف از بين بردن اسناد مربوط به                    

که بخشی از      -شکنجه و تجاوز در زندان ها           
را   -آنها توسط آقای کروبی افشا شده است                  

کند و از سوی ديگر گامی جهت تهديد          دنبال می 
و ارعاب هرچه بيشتر تمام کسانی است که                   

. بخواهند در آينده اين ماجراها را پيگيری کنند         
همه شواهد حاکی از آن است که حکومت در               
تالش انکار همه آن جناياتی است که در                          

ها ودرجريان سرکوب اعتراضات مردم          زندان
 .صورت گرفته است

اما پس از سه ماه سرکوب خشن، در شرايطی            
که حکومت نظامی اعالم نشده در بسياری                   
شهرها حاکم است، دولت کودتا هنوز نتوانسته          
است همه وزرايش را به مجلس معرفی کند و             

، سه وزير آن رای           »رهبر«عليرغم دستور      
 .اند اعتماد نياورده

المللی تحريم های        در اين ميان در صحنه بين         
تر عليه ايران، از جمله امکان قطع                          وسيع

های غربی      فروش بنزين، مورد مطالعه دولت        
هنوز جواب رسمی دولت به      .  قرار گرفته است  
روشن نيست، درست به       ١+۵درخواست های    

همان گونه که حوادث مربوط به شرکت مجدد           
احمدی نژاد در اجالس عمومی سران کشورها         

 .بعد از تقلب انتخاباتی دولت او
نژاد در اجالس سران        تا حضور مجدد احمدی     

کشورها در نيويورک، تنها دو هفته ديگر باقی          
های اعالم شده             آنچه که از برنامه           .  است

آيد، ايرانيان خارج از کشور از         تاکنونی بر می  
ها پيش، به طور وسيعی خود را برای                     هفته

اعتراض به حضور احمدی نژاد در اجالس                
سپتامبر    ٢٤و      ٢٣سازمان ملل در روزهای         

به نظر من از آن جا که در                  .  کنند   آماده می  
ايران حتی برگزاری اعياد مذهبی نيز از ترس         
حضور سبز مردم و مخالفان دولت در اين                    
روزها تعطيل شده و برای اولين بار پس از                  
بيست سال، سخنرانی در مقبره آقای خمينی هم         
که قرار بود در آن از جمله آقای خاتمی                            
صحبت کند، لغو می شود؛ بسيار بجاست که               
ايرانيان خارج از کشور جای خالی تمام اين                 
تجمعات را در اين دو روز در خارج از کشور          

ها در اين      پر کنند و از اين جهت نيز، واکنش           
 . دو روز از اهميت ويژه ای برخوردار است

مختلف دخيل در جنبش اخير، بين فعالين                        
هر .  گرايشات گوناگون فکری در جريان است       

بعضی .  کس ازجنبش سبز تعريف خود را دارد      
رنگ سبز را اسالمی يا متعلق به آقای موسوی         

دانند، برخی نماد جوانان و موج جديدی که             می
ها ريخت و     های خويش به خيابان      برای خواسته 

با توجه به اين     .  بعضی سمبل جنبش اعتراضی    
ای به رنگ سبز در            تعاريف متفاوت نيز عده     

اند و گروهی هنوز از ترس از دست دادن             آمده
اند که زير        هويت خود با اين مسئله در جدال            

 .پرچم سبز بروند يا نه
واقعيت اين است که گرچه در آغاز طرفداران           
آقای موسوی، با نماد سبز به ميدان آمدند، اما              
پس از انتخابات و اعالم نتايج وارونه آن،                      
بسياری چه کسانی که طرفدار آقای موسوی               
بودند و به او رای داده بودند، چه کسانی که                  
طرفدار وی نبودند و به وی رای داده بودند،                
چه کسانی که به آقای کروبی رای داده بودند يا          
اصال رای نداده بودند، برای اعتراض به تقلب          
انتخاباتی، با نماد سبز در تظاهرات مسالمت               
آميز شرکت کردند و بسياری نيز جان خود را            

. برای حمل تکه ای رنگ سبز، از دست دادند           
به همين جهت رنگ سبز پس از آن به نماد                    
اعتراض به دولت کودتا و حاميان آن تبديل                   

تاکنون عده ای از هنرمندان ايرانی و                   .  شد
و ...  غيرايرانی، روشنفکران، فيلم سازان،             

های اروپائی،    همچنين نمايندگان برخی از دولت  
اين رنگ را به عنوان نماد اعتراضی مردم                 

اين جا بحث بر       .  اند   ايران به رسميت شناخته      
سر رنگ سبز نيست، بلکه بر سر هم رنگی و            
هم دلی مردمی است که در مقابله با استبداد، به       

اند و اين هم رنگی، عليرغم          يک جنبش پيوسته  
اختالفات فرهنگی، زبانی، قومی، مذهبی،                  

 .، ممکن شده است...جنسی و
سوال اين است که چرا هنوز عليرغم اين همه،          
رنگ سبز در اعتراضات خارج از کشور همه         

به نظرم بسياری از اين             .  گير نگشته است      
هراس دارند که اگر با رنگ سبز به ميدان                     

گم کنند و   "  همه با هم  "بيايند، هويت خود را در      
اما در اين جا        .  تکرار شود     ۵٧تجربه بهمن     

 :اشاره به چند نکته مهم است
اول اين که فرهنگ سياسی در جامعه ما در                  

. طی سی سال گذشته دگرگون شده است                         
بسياری از کسانی که با گرايشات گوناگون در           

حضور داشتند و فقط يک ديد کلی از          ۵٧بهمن  
جامعه ای آرمانی در سر داشتند، امروز ديد                
بسيار روشن تری از جامعه مورد نظر خويش          
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رژيمی که با زبان سالح پاسخ مطالبات                           
مسالمت آميز مردم را می دهد، راه گفتگو را              
می بندد و مردم ناگزير به سلب حاکميت از                  

اين امر می تواند    .  سرکوبگران روی می آورند   
آميز  به روش های مطلوب و مفيد که مسالمت             

ولی روش های اتخاذ        .  هستند، صورت گيرد    
شده تا کنونی توسط رژيم، خطر روی آوردن             
مردم به اقدامات و احساسات برانگيخته را نيز          

مستقل از اشکال مسالمت يا غير         .  در بر دارد   
آميز مبارزه، ناگفته پيداست که خسران        مسالمت

با غلبه زبان سالح،      .  گفتمان سلبی بسيار است     
ای خواهند گشت تا زبان                مردم دنبال ناجی       

سالح را ببندد و امر دست بدست شدن قدرت               
پس به انتخاب آلترناتيوی جايگزين     .  محقق شود 

که صالحيت پاسخ به مطالبات تاريخی آنان را          
 .داشته باشد، نمی توانند دقيقا بپردازند

در شرايط اضطراری که جنبش اعتراضی در          
آن قرار می گيرد، همانگونه که تجربه انقالب           
بهمن شاهد است، توده های مردم و تشکل های          
گوناگون آنان بر گرد رهبری شبيه آيت اهللا                    

اکنون نيز از آلترناتيوهای     .  خمينی حلقه ميزنند  
مقابل خامنه ای ودولتی ها ونظاميانش، ازجمله        
به آقای موسوی می توان اشاره کرد که پالتفرم         

بدون تنازل قانون    «خود را با تاکيد بر اجرای         
اسالم ناب     «و         »اساسی جمهوری اسالمی       

به پيش کشيده      ١١طی بيانيه شماره        »محمدی
درتاريخ جامعه ما باتوجه به خويشاوندی       .  است

و روابط عاطفی مردم با اشخاص، جماعات و           
نهادهای مذهبی، گفتمان سلبی، به گفتمان                      

بر هيچ    .  اسالمی همواره کمک کرده است             
دموکراتی پوشيده نيست که گفتمان اسالمی،               

ای دموکراتيک    وجه نمی تواند به نظريه        هيچ  هب
اسالم بعنوان مذهب بسياری از             .  مبدل شود   

هموطنان و حتی اکثريت آنان، مورد احترام                
ولی تجربه بشريت مبرهن      .  بوده و خواهد بود     

ساخته است که ديانت امر فردی است در                       
اختالط فردی  .  حاليکه سياست امرعمومی است   

و عمومی، هم دين افراد را با حکومتی نمودن            
آن ضايع می کند، هم سياست عمومی را تباه                
می سازد، هم به زيان دين است هم به ضرر                 

با اين همه آقای موسوی بعد از               .  دموکراسی
سی سال تجربه اختالط ديانت وسياست، باز هم        

صحبت .  افسوس سی سال پيش را می خورد            
برسر همراهی تاکتيکی گرايشات مختلف نيست      
که همه می دانند که بايست از اين همراهی                    
مواظبت کرد و از مقاومت موسوی و کروبی             
نيز ستايش نمود که به حق در کنار مردم                         

اين .  ماندند و به گسترش مبارزه کمک کردند           
را نيز نديده نبايست گرفت که موسوی در يک           

کند و انتظار      گذاری شده حرکت می       زمين مين 
نيست هرچه را که در يک شرايط دموکراتيک         
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در آستانه چهارمين گردهمايی اتحاد                                  
جمهوريخواهان ايران، اخيرا از طرف                           

دو   »کميسيون تدارک سياسی همآيش چهارم       «
منتشر .  قطعنامه سياسی منتشر شده است                  

کنندگان، از خوانندگان دعوت کرده اند که با               
. ارائه نظرات خود، در بحث ها شرکت کنند               

من عالوه بر اين قطعنامه ها سه مطلب سياسی          
ديگرکه توسط نويسندگان اتحاد جمهوريخواهان     
ايران در همين زمينه و مرتبط با بحث های                  
گردهمايی منتشر شده اند را مطالعه کرده ام و            
در زير، کمبود اساسی که در درک و دريافت             
قطعنامه سياسی از جنبش سبز وجود دارد و                
خوش بينی مفرطی را که به سرنوشت محتوم             
اين جنبش ابراز می شود، بسيار موجز، مورد           

ضمنا از فرصت استفاده      .  اشاره قرار می دهم     
اتحاد «می کنم و برای گردهمايی چهارم                       

موفقيت واقعی آرزو         »جمهوريخواهان ايران  
 .می نمايم

تقلب، جنگ آشکار با مردم معترض به تقلب               
در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری                  
اسالمی، ضرب وجرح و کشتار آنان، شبيخون        
و بند و بست فعالين سياسی، راه اندازی دادگاه           
های فرمايشی وشکنجه و زجر واحتماال تجاوز        
به دختران و پسران زندانی و باالخره، صدور          
احکام اعدام برای معترضين، همگی چهره                 
رژيم اسالمی را برای توده های وسيع مردم                
ميهن ما اشکار ساخته وهمدردی افکار عمومی       

شکست اخالقی و     .  جهانی را برانگيخته است      
هتک حرمت     «معنوی رژيم تحت عناوين                 

حتی     »اعتبار نظام   «و يا صدمه به                 »نظام
مورد اعتراف خامنه ای وجعفری فرمانده سپاه         

شکست معنوی خامنه ای و         .  قرارگرفته است  
همکاران دولتی و نظامی اش، تاکنون با عقب            
نشينی آشکار اينها همراه نشده ورژيم نامشروع       
با تکيه بر قهر، برحفظ قدرت سياسی و سلطه             

. برمنابع هنگفت اقتصادی اصرار ورزيده است     
با تداوم اين اصرار، ديگرفرصت چندانی برای       

و پيروانش باقی نمانده و        »رهبر«عقب نشينی   
اوضاع به سمتی سير می کند که يکسره کردن           
کار با اين رژيم، در دستور جنبش اعتراضی              

 .قرار گيرد
از لحظه ای که شکست معنوی رژيم و سلب                
مشروعيت از آن اتفاق می افتد و از وقتی که               
يکسره کردن کار با رژيم در دستور جنبش                  
اعتراضی قرار می گيرد، اين مسئله مطرح                
خواهد شد که تحول سياسی و جايگزينی رژيم            
با چه گفتمانی تحقق خواهد يافت؟ سلبی،                         
اسالمی يا دموکراتيک؟ کنشگران سياسی به              
فراخور موقعيت خود به طرح و تحکيم هريک         

 .از اين گفتمان ها عمل می کنند
در پيدايش گفتمان سلبی بر جنبش اعتراضی،            

  .بيش از هرچيز رژيم نا مشروع نقش دارد
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نکته ديگر اين که امروز با توجه به تغيير                      
شرايط و جهانی شدن وسائل ارتباط جمعی و              
پراکندگی ايرانيان در سراسر دنيا، تبادل سريع         
اخبار، اطالعات، افکار و نظرها، هر کس می          
تواند نظرات خود را به راحتی بيان کند و                      

. همچنين از آنچه ديگران می گويند مطلع شود          
بنابراين امکان سانسور و يا حذف ديگران و               

و باالخره  .  هويت آنان بسيار کم تر شده است           
اين که در طی اين سی سال در بين جريانات                
مختلف، چه اپوزيسيون و چه پوزيسيون                        
حکومت که به تدريج از قدرت به بيرون                         
پرتاب شدند، دگرديسی های زيادی با درجات            
متفاوت صورت گرفته که قابل بررسی است و         
بايد با بازنگری دوباره به نيروها، يک بار                   
ديگر آنها را تعريف کنيم و ببينيم در چارچوب           
کدام خواست های حداقل می توان امروز                       
جنبش اعتراضی سبز را عليه موج سياه                         

اين امر به    .  سرکوب، هر چه پرتوان تر کرد         
هيچ وجه به معنای فراموش کردن خواست                  
های حداکثری ما و يا ذوب شدن هويت ما در              

 .هويت ديگران نيست
 ٢٢فضائی که در هفته های قبل از انتخابات                

خرداد و پس از آن ايجاد شد، فضائی بی همتا              
در طول سی سال حکومت جمهوری اسالمی             

در پرتو اين تحرکات، اميد به تغيير                     .  بود
اما اين فضای سياسی نبايد      .  دوباره جان گرفت  

ما را با اين توهم روبرو سازد که امروز وقت            
آن رسيده که هرکس با همه خواست های                        

به ميدان آيد و پالتفرم های سياسی                   "  خود"
را که شامل برنامه های حداقل و                      "  خود"

حداکثری آن هست، روی ميز مذاکره بگذارد و        
را به دست بگيريم    "  خود"هر کدام از ما پرچم       

مبارزه کنيم و رقابت با       "  خود"و برای اهداف     
 .يکديگر را عمده کنيم

برای .  ما با چنين روزهائی هنوز فاصله داريم        
رسيدن به فضائی که فضای آزاد رقابت سياسی    
نيروها در يک جامعه دمکراتيک است، راهی          
بس طوالنی در پيش هست که بايد در آغاز                   
پشت سرگذاشته شود، راهی که فقط باهمياری،        
همفکری و اعتماد به يکديگر می توان طی                  

راهی که امروز همه کسانی که مخالف             .  کرد
استبداد هستند، از روشنفکر دينی تا روشنفکر           
غيردينی، از جوان و پير، از زن و مرد، همه             
و همه کسانی که در راه آزادی قدم زده يا به                  

 .آن پيوسته اند را به خود دعوت می کند
امروز بايد باحضور يکرنگ خود در روزهای        

سپتامبر در سراسر جهان، اعتراض        ٢٤و    ٢٣
يکپارچه خود و استقامت خويش برای رسيدن           

هايمان که ازجمله برکناری و                      به خواست    
استعفای دولت کودتا و فراهم آمدن زمينه                       
برگزاری انتخابات آزاد برای انتخاب رئيس               
جمهور منتخب مردم است را به نمايش                            

افسانه ای    "  سيمرغ"بايد بدانيم که          .  بگذاريم
مرغ پايدار بودند که سختی راه را به          ٣٠همان  

جان خريدند و در پايان راه، خويشتن خويش و           
 .قدرت واقعی خود را يافتند
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 :به غلبه كدام گفتمان در جنبش اعتراضي كمك خواهند كرد  »خواهان ايران اتحاد جمهوري«

 سلبي، اسالمي يا دموكراتيك؟



 ١١صفحـه    ١۳٨٨آبـان    ١٦٣اتحـاد کـار      

ی از    ن                  « صحبت ادي ي ن حکم کردن سنگ ب مست
ه   » دموکراسی ميتواند درميان باشد؟ اين قطعنام

مستحکم کردن سنگ   « آرزوی نيک خود يعنی 
عيت اعالم           » بنيادين دموکراسی وان واق را بعن

درست اين است که شما خواست خود    .  می کند
 .را مطرح کنيد و موانع آن را بر شماريد

مثال ديگری که می توان ذکر کرد که نشان دهنده                
بينشی است که دموکراسی را نتيجه محتوم جنبش               
سبز در جامعه می داند نظر آقای حبيب پرزين از               

او در  .  نويسندگان اتحاد جمهوريخواهان ايران است     
، »نکاتی در باره راهبردها    «مقاله ای تحت عنوان       

در ارتباط با بحث های مربوط به همين گردهمآيی،           
رهبری جنبش را آقای موسوی معرفی می کند و                 

دعوا بر سر رهبری يک       «سپس بيان می دارد که        
و   »جنبش ميراث فرهنگی دوران انقالبيگری است       

در يک جنبش اجتماعی که هدف آن دمکراسی                 «
اينکه چه کسی يا سازمانی رهبری جنبش را          .  است

چون پس از        .  داشته باشد اهميت کمتری دارد              
پيروزی، رهبر جنبش هم مانند ديگران بايد در يک          

ايشان هيچ دغدغه ای    .  »انتخابات آزاد انتخاب بشود   
را در باره سرنوشت دموکراسی در صورت غلبه             
يک گفتمان مذهبی که صراحتا قانون اساسی                          

را     »اسالم ناب محمدی       «جمهوری اسالمی و            
انديشه و راه و رسم خود اعالم کرده، به خود راه                 

 .نمی دهد
اين مثال ها به روشنی نشان می دهند که تهيه                          
کنندگان قطعنامه سياسی به روند هايی که در                         

روند هايی که    .  جريان هستند توجه کافی نکرده اند       
در حال شکل دادن و سامان دادن به گفتمان هايی                 

اين .  هستند که از جمله گفتمان آقای موسوی است             
گفتمان می تواند بر جنبش اعتراضی غالب شود و             

بدتر .  سرنوشت چند دهه ديگر جامعه ما را رقم زند        
از اين، گفتمان دموکراتيک می تواند در توهم به                 
پيروزی محتوم دموکراسی بصورت پراکنده و                    
 .ضعيف با کمترين آمادگی در صحنه حاضر گردد

بينی های قطعنامه سياسی نسبت به جنبش سبز  خوش
و مفروض گرفتن پيروزی محتوم آلترناتيو                             
دموکراتيک توسط اين جنبش، اگر تغييری جدی                 
نکنند، اگر اين خطر به روشنی درک و طرح و                    

جوئی نگردد که آلترناتيو فکری دموکراتيک                  راه
بعنوان يک شعور اجتماعی هنوز در ميان                               
گرايشات، نيروها و مراجع سياسی و فکری                           
موجوديت ندارد و اگر تالش برای وفاقی ملی بر                 
گرد حق حاکميت ملت ايران و درک مفهوم ملت                  
ايران بعنوان خانه دموکراسی در دستور قرار                      
نگيرد، اتحاد جمهوری خواهان ايران عليرغم نيات         
خوبش و با وجود شعارهای متعددی که در مورد                
دموکراسی داده، نمی تواند بعنوان حامی و تقويت              
کننده گفتمان دموکراتيک نقش و تاثير خود را بر                 

 ٢٠٠٩اکتبر  ١٧.   جای گذارد
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ليکن مسلم است   .  در موقعيت کنونی اش بگويد     

اجرای .  که او آنچه را که باورندارد، نمی گويد        
 »بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسالمی      «
، باور اوست و امور        »اسالم ناب محمدی   «و  

تاکتيکی نيستند بلکه اهداف نهايی هستند که او           
مايل است وتالش می ورزد تا جنبش به آنها                 

 .هدايت شود
گفتمان دموکراتيک را نيز بايد بعنوان آلترناتيو        
سوم در نظر داشت گفتمانی که بنياد آن بر حق           
حاکميت ملت از طريق انتخاب آزاد و نيز                      
پذيرش آزادی های فردی و جمعی برای تمامی         

اين گفتمان، در      .  احاد ملت ايران قرار دارد          
شرايط کنونی نفوذی وزين درجنبش اعتراضی       

عدم حضور و نفوذ اين گفتمان، زمينه            .  ندارد
را فراهم می سازد که جانبداری از آقای                          

 .موسوی گسترش يابد
روزهايی که دارند می گذرند، لحظاتی هستند            
که سرنوشت دهه های آتی از ميهن ما را رقم              

بارها گفته و شنيده ايم که ايران بيش          .  می زنند 
من .  از صد سال است که درآستانه آزادی است        

نمی دانم که آيا واقعا درصد سال پيش نيز                       
جامعه ما مطالبه دموکراسی را در مقابل خود            
بعنوان خواست اصلی قرار داده بود يا بر                      

. تشکيل دولت مدرن و عقلی متمرکز گشته بود         
در هر صورت در هر يک از بزنگاه های                     
تاريخی، از ميان گفتمان های مطرح، يکی از            
آن ها غالب و سرنوشت جامعه را رقم زده                    

در لحظات کنونی نيز کريستاليزه شدن           .  است
گفتمان .  جامعه به گرد گفتمانی در جريان است       

سلبی، اسالمی يا دموکراتيک در حال شکل                 
دهی هستند و تنها يکی از ميان           گيری و سامان  

و ديگران بسته به حد         .  آنها غالب خواهد شد      
توانشان نيز می توانند نقش های متفاوتی داشته         

شواهد نشان می دهند که گفتمان سلبی و         .  باشند
اسالمی موقعيت هايی بسيار برتر دارند و                     
گفتمان دموکراتيک ضعيف و بسياری از                      
نيروهايی که بايد حاميان آن باشند به اين                         

 .ضعف بی توجه اند
کميسيون تدارک   «بر مبنای قطعنامه سياسی           

اتحاد جمهوريخواهان      »سياسی همآيش چهارم    
ايران، الزم می دانم که از دوستان اين پرسش            
را مطرح کنم که اين قطعنامه سياسی، آنان را            
بعنوان حامی وتقويت کننده کدام يک از گفتمان         

 های مورد اشاره در باال قرار خواهد داد؟
از قطعنامه سياسی نمونه زير را بعنوان مثال             

جنبش سبز اکنون       «:  در اينجا نقل می کنم             
درحال مستحکم کردن سنگ بنيادين دموکراسی      
از طريق همگام و همراه کردن اين دو نيروی            

پاسداری .  ای است   اساسی جامعه درمقياس توده   
از اين روند و ياری به شکوفايی آن وظيفۀ                    

کمی باالتر در اين     .  »همۀ مدافعان آزادی است    
قطعنامه دو نيروی اساسی را به اين شکل                      

 :معين کرده است
طلبان برآمده از درون جمهوری                      اصالح«

اسالمی، آزاديخواهان دينی ديگر وآزاديخواهان     
 . »غيرمذهبی وهمۀ مدافعان جامعۀ سکوالر

بديهی است که همکاری ميان گرايشات مختلف        
ليکن يک   .  بدنه جنبش سبز بسيار مثبت است          

جنبش عالوه به وجه عملی آن، با رهبری،                    
فکر، پروژه، ارزش ها وروش های آن تعريف         

، چه    »سنگ بنيادين دموکراسی      «.  می شود   
چيزی است؟ آيا پذيرش حاکميت ملت از طريق        
انتخابات آزاد و مفهوم ملت بعنوان خانه                          
دموکراسی و آزادی های فردی و جمعی، اين             

اجرای بدون  «سنگ بنيادين است؟ و آيا اينها با        
و فکر    »تنازل قانون اساسی جمهوری اسالمی     

می توانند ادغام     »اسالم ناب محمدی  «مبتنی بر 
گردند؟    »سنگ بنيادين دموکراسی     «شوند و      

واقعيت اين است که ديگر کمترازخواسته هايی        
نظير ابطال انتخابات می توان صحبت کرد و             

. شرايط از اينگونه خواسته ها فراتر رفته است        
کما اينکه در مالقات اخير موسوی وخاتمی نيز        
بيشتر صحبت بر اجرای قانون اساسی بود و               

 .اشاره ای مستقيم به ابطال انتخابات نشد
 »تغيير قانون اساسی  «قطعنامه سياسی ازجمله     

آيا تغيير قانون اساسی با     .  را مطرح کرده است   
آن قابل جمع اند؟ بين            »بدون تنازل  «اجرای   

خواست شما و آنچه خاتمی مطرح کرده است             
که تغيير قانون اساسی را خيانت ناميده است،             
چه رابطه ای وجود دارد؟ چرا آرزوی نيک و           
عدم توافق ديگران را با خود به صراحت بيان           
نمی کنيد؟ شما چه هدف مشترک و زبان                         

اجرای «و با     »اسالم ناب محمدی  «مشترکی با   
 »بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسالمی           

داريد؟ چرا از خطاهای گذشته که برای خط                
سازی شد تا زبان مشترکی با او                امام خصلت  

پيدا شود و تجربه شد که نه آن خصلت سازی              
درست بود و نه آن زبان مشترک حاصل آمد،             

عليرغم آرزوهای نيک    .  درس گرفته نمی شود    
شما، هيچ زبان مشترکی ميان گفتمان                                

. دموکراتيک و موسوی تا کنون پيدا نشده است        
موسوی به داليل قابل فهم پای حزب و جبهه                

اگر می رفت    .  ای که مطرح کرده بود، نرفت        
بايست راجع به گرايشات و صورتبندی های              

کسی که ادعا می کند     .  ديگرنظرش را می گفت   
که برای دموکراسی مبارزه می کند، بايست نه          
تنها وجود و حقوق نيروهای ديگر را برسميت          
بشناسد بلکه بايد خواهان وفاق ملی در باره                  
دموکراسی، وحدت ملی ايرانيان و آزادی های          

موسوی .  فردی و جمعی برای همگی باشد               
بعنوان رهبر کاريزماتيکی مانده و تا کنون در           

در يک کالم،       .  اين موارد هيچ نگفته است            
قطعنامه سياسی هيچ توجهی به گفتمانی که در           
حال شکل گيری است و احتماال غالب شود،                

گفتمانی که به سرنوشت دموکراسی در         .  ندارد
دموکراسی، .  کشور ما مربوط خواهد بود                

. امروزه امر مشترک و اولويت عمومی است           
دموکراسی، امری عمومی است که در شرايط          
کنونی، از هر امر مکتبی، مذهبی، فرهنگی،             

امرتشکيل .  طبقاتی واجتماعی ديگر واالتراست    
چهارچوب بی طرفی است که در آن تمامی                  

. اختالفات ديگر پذيرفته وبا هم تعامل می کنند          
 بدون طرح وتاکيد براين امر عمومی، چه جای 
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های رژيم    داستان پر از خشم و آب چشم زندان         
جمهوری اسالمی و به ويژه قتل عام زندانيان             

ايست که    »قصه«،   ١٣٦٧سياسی در تابستان        
. »از هر زبان که بشنوی نامکرر است       «هنوز  

و اين پيش از هرچيز، برخاسته از اين واقعيت          
است که سردمداران اين رژيم، زندانداران و              
زندانبانان، هنوز برسرکارند و درهر فرصتی،        

چنان که هم    .  شوند   جنايت ديگری مرتکب می     
طلبانه وآزاديخواهانه    اينان، درپی تظاهرات حق   

های اخير، به جنايات           های مردم در ماه          توده
هايی از آنها،      اند که گوشه     ای دست يازيده     تازه

 .يابد المللی بازتاب می های بين اکنون دررسانه
اما داستان زندان و زندانيان سياسی در ايران             
زير حاکميت رژيم اسالمی، تنها در تازيانه و             

ها    دار، شکنجه و کشتار و انواع محروميت                
موضوع، صرفًا و يا عمدتًا،      .  شود  خالصه نمی 

نوحه خوانی برای مظالم و مصائب قربانيان و          
اين .  يا جانباختگان اين دستگاه جهنمی نيست           

ها،   داستان، در عين حال، روايت آرمانخواهی         
ها و مبارزاتی است که، در شرايطی              مقاومت

. سخت دشوار و نابرابر، جريان داشته است               
هر شرحی از خاطرات و يادهای زندان، که                

های زنده و مستندی از آن                ها و نمونه        بخش
ها را روايت        ها و همچنين ايستادگی         بيدادگری

 .کند، نامکرر است می
ها   فراتر از اينها، به رغم آنکه تاکنون گزارش          

های متعددی راجع به وضعيت حاکم بر          و کتاب 
ها و زندانيان سياسی منتشر شده است،                زندان

هايی   هنوزابعاد وجوانب گوناگونی از ستمگری     
های پنهان و آشکار رژيم به وقوع         که در زندان  

هنوز اسرار و        .  پيوسته، ناگفته مانده است          
، ٦٧ابهامات زيادی درباره فاجعه ملی تابستان         

های   خانواده.  وجود دارد ...  ای و   قتلهای زنجيره 
زندانيان و بازماندگان و عموم آزاديخواهان،              

ها و پيکارهای بيشتری را برای               هنوز تالش  
های     کشف حقايق، گشوده نگهداشتن پرونده              

متعدد قتل و کشتار و سرکوبگری و اجرای                  
عدالت در مورد آمران و عامالن آنها، در پيش          

پيداست که مقصود اصلی از اين             .  رو دارند  
: گيری نيست   ها، انتقام   جويی و دادخواهی    حقيقت

روشن شدن حقايق، ابعاد و آثار استبداد مذهبی          
حاکم، خصوصًا در مورد زندان و زندانيان                 
سياسی، از ملزومات اساسی استقرار آزادی،            

برای .  دمکراسی و عدالت در سرزمين ماست        
آن که از وقوع و تکرار آنها در آينده جلوگيری          

های دهشتناکی که فاش      شود، جنايات وتبهکاری  
 . شود، هرگز نبايد فراموش گردد شده و می

هايی مانند مسلمانی يا نه؟ مارکسيسم را     پرسش
ل از آن       قبول داری يا نه؟ ويژگی دوم آن که قب
عدی را           روه ب که گروه قبلی به بند بازگردد، گ

د     احضار می     ردن چ کس                 .  ک ي ه ه ن ک ی اي ن ع ي
 .توانست از روی دست ديگری تقلب کند نمی

به دنبال اين حوادث که به شدت بوی تفتيش              «
عقايد ميداد ومعنای آن چندان برما دانسته نبود،        
ترکيب عمومی زندان گوهردشت دستخوش                

برای اولين بار شاهد آن        .  تغييرات اساسی شد   
بوديم که مديريت زندان گوهردشت، زندان را           

... به دو بخش مذهبی و غيرمذهبی تقسيم کرد           
جداسازی ديگری نيز براساس مدت محکوميت       

 ).٢٧٧ص ( »...به اجرا گذاشته شد
در جستجوی علت کشتار، نويسنده همچنين                 

 :شود واقعيت ديگری را نيز يادآور می
 ١٣٦٦واقعيت آن بود که از نيمه دوم سال                «

وضعيت جسمی خمينی رو به وخامت گذاشته            
لذا سرجنبانان حکومت اسالمی، با تأسی          .  بود

بايست   به شعار غفلت موجب پشيمانی است می        
ی خمينی برای حل سه       هرچه زودتر از اتوريته   

پايان جنگ،    :  بردند    می        مسئله بغرنج بهره      
اهللا منتظری، حل مسئله                           برکناری آيت      

 ).٣٢۵ص ( »زندان
دانيم، پس از     ، چنان که می   »حل مسئله زندان  «

تدارکات اوليه، با دريافت حکم قتل زندانيان                
و    »هيات مرگ  «سياسی از خمينی، تشکيل           
ای سؤال و جواب        برگزاری جلسات چند دقيقه     

کوتاه از زندانيان به وسيله اين هيات، به                         
دو نامه، يا احکام مرگ          .  مرحله اجرا درآمد    

صادره از طرف خمينی در مورد مجاهدين در          
اهللا منتظری      بند، برای نخستين بار توسط آيت          

فاش و در کتاب خاطرات وی نيز درج شده                  
ای   اما منتظری، در همين کتاب، به نامه        .  است

: کند  ها، هم اشاره می      ديگر، درباره کشتار چپ    
بعد از مدتی يک نامه ديگر از امام گرفتند                 «

برای افراد غير مذهبی که در زندان بودند،                  
هدف آنها اين بود که با اين نامه کلک آنها را                 
هم بکنند و به اصطالح از شرشان راحت                      

مهدی اصالنی، در تالش برای                   .  »بشوند
، برای  »دستخط نامبارک «دستيابی به متن اين      

تکميل تحقيقات خود در اين زمينه، پرسشهايی          
اهللا   دفتر پاسخ به سؤاالت اينترنتی آيت        «را به    
متن کامل اين      .  کند   نيز روانه می        »منتظری

آمده     ٣٧٨-٨٠سؤال و جواب در صفحات                 
ها، بعد از بيش از          است، ولی فرمان قتل چپ       

بيست سال، باز هم دست نيافتنی باقی مانده                   
شما در کتاب     «در پاسخ اين سؤال که           .  است

کنيد که      ای اشاره می        خاطرات خود به نامه        
اهللا خمينی برای اعدام               همان زمان از آيت          

ای که با روايت            نامه.  اند   ها گرفته     کمونيست
حضرتعالی، رهبر فعلی حکومت اسالمی                    

نيز آن را ديده و از آن مطلع بوده             )  ای  خامنه(
تا اين لحظه هيچکس نشان از آن نامه               .  است
در مورد  «:  دهد  ، منتظری جواب می    »...ندارد

های زندانی من     نامه مربوط به اعدام کمونيست     
چيزی بيشترازآنچه آن روزها درمالقات جناب        
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دان  های     انتشار خاطرات مستند و افشاگر از زن
ر          ؤث د و م ي رژيم اسالمی، گامی است بسيار مف

 .در اين راستا
تا پايان      ١٣٦٣های      مهدی اصالنی، که سال       

های متعدد        را در اسارت در زندان                ١٣٦٧
و از جان بدربردگان         حکومت اسالمی گذرانده  

است، خاطرات زندان              ٦٧کشتار تابستان         
کالغ و گل   «خويش را، پس از بيست سال، در        

پيش ازاين نيز وی در     .  دارد  عرضه می   »سرخ
ای   مصاحبه، سخنرانی و مقاالت مختلف، شمه        

از سرگذشت خود در اين دوره را بازگو کرده            
ای خواندنی از         ولی، اين بار مجموعه        .  بود

تجربيات و شرايط زندان و زندانيان سياسی را          
به همراه اشاراتی به شرح حال خويش و                         

هايش در مورد انقالب بهمن و         همچنين ارزيابی 
کالغ و گل     «وقايع عمده بعد از انقالب، در              

 .فراهم آورده است »سرخ
بخش بزرگی از اين کتاب به وقايع تابستان                   

 »گوهردشت«که نويسنده درزندان      ٦٧خونبار  
تدارک «از:  است اختصاص دارد    شاهد آنها بوده  
 »پس از کشتار  «تا رويدادهای     »کشتار بزرگ 

يعنی    »کالبدشکافی جنايت  «و در فصل آخر،         
فصل هفتم کتاب،      .  قتل عام زندانيان سياسی        

گيرد که      را در بر می          »روز شمار کشتار    «
تير تا    ٢٧شرحی دقيق از وقايع مربوطه را از         

نويسنده در  .  کند  ارائه می   ١٣٦٧شهريور    ١١
اين فصل و همچنين در برخی ديگر از                             

های کتاب، جهت تکميل و مقايسه                             بخش
ها و ديگر           ها راجع به ساير زندان                 دانسته

، به ديگر    )از جمله مجاهدين   (زندانيان سياسی    
هايی هم که تا به حال درباره            ها و کتاب     نوشته

کشتار وسيع آن سال انتشار يافته رجوع کرده             
و از ديگر بازماندگان آن هم در اين زمينه                      

کند، که اين نيز يکی ديگر از             پرس و جو می     
 .است »کالغ و گل سرخ«های مثبت  ويژگی

کوشد تا با      در اين بخش از کتاب، اصالنی می         
تکيه بر مشاهدات و همچنين اسناد و مدارکی              
که تاکنون بر مال شده است، در حد امکان                      
توضيحات نسبتًا جامعی در مورد چگونگی                 
تدارک و اجرای طرح قتل عام زندانيان سياسی     

تفتيش عقايد و     .  در آن مقطع را عرضه کند            
های جديد درون زندان، از جمله                       جابجايی

مواردی است که نويسنده در مورد زمينه چينی         
 :سازد کشتار مطرح می

روزی همه ساکنان      ١٣٦٦اواخر پاييز سال      «
بند را به حياط هواخوری بردند و پاسداران                 

های زندانيان را ضبط کردند و           همه دستنوشته 
ای   به فاصله .  بدون هيچ توضيحی با خود بردند      

کوتاه همه زندانيان را به بازجويی کتبی                          
دو ويژگی اين بازجويی را از                 .  فراخواندند
گی اول    ويژه.  کرد  های قبلی متمايز می     بازجويی

 . های عقيدتی متمرکز بود آن که بر پرسش
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 ١۳صفحـه    ١۳٨٨آبـان    ١٦٣اتحـاد کـار      

کسب آمار  «اصالنی با اشاره به اين نکته که             
تر از        واقعی اعدام شدگان چپ بسيار سهل               

بوده است، روش خود برای                      »مجاهدين     
رسيدن به آمار واقعی اعداميان چپ را توضيح         

بر اين اساس، ليست نفرات اعدام شده         .  دهد  می
ابتدا به تفکيک سازمانی شده و در اختيار                       

های سياسی مربوطه قرار          دوستان از سازمان    
گرفته تا از اين طريق تدقيق و فهرست نهايی              

مطابق اين ارزيابی، تعداد کل اعدام      .  آماده شود 
 ٣٧٠٠بالغ بر      ٦٧شدگان شناخته شده تابستان      

و    »مجاهد«نفر از آنها          ٣٢١٠نفر است که       
نفر باقيمانده،      ٧۵نفر از آنها چپ و                  ٤١۵

پيش از اين،    ).  ٤٤٤ص  (اند،    بوده  »متفرقه«
فهرستی که از جانب برخی نهادها و                                  

های دفاع از زندانيان منتشر گرديده،                  انجمن
را نزديک به         ٦٧تعداد جانباختگان تابستان         

 .نفر اعالم داشته است ٤۵٠٠
، به   »کالغ و گل سرخ        «فصول ديگری از         

شرح تجربيات فردی نويسنده از ندگی جمعی             
اجباری در زندان، شرايط زيست و مقاومت               

های متعدد، از دوران بازجويی در               در زندان  
تا انتقال به اوين و سپس به            »کميته مشترک «

-٦٧های      حصار و گوهردشت، طی سال           قزل
در اين بخش، نويسنده با           .  پردازد   می   ١٣٦٣

ريزبينی خاص خويش، تصاوير بسياری از                
ها و از                 مناسبات اسيران دربند، همدلی               

های فردی و     ها و همچنين درگيری     خودگذشتگی
، از شگردهای رايج          »کمونی«جمعی و يا          

زندانبانان برای درهم شکستن روحيه زندانيان         
و ايجاد يا تشديد اختالف در ميان آنها، از                        

زندانيان ...  ترکيب زبانی، جغرافيايی و ملی و        
در همين حال،    .  دهد  در آن دوره، به دست می        

گويد، ياد و نام بعضی             چنان که اصالنی می       
با هيچ گسلی از     «هاست که     نفرات از هم بندی    

برای .  »خاطر زندانی زدوده نخواهد شد                  
اصالنی، اگر از او بخواهند تنها يک نام از                   
اين دوره زندان را بر زبان آورد، اين نام                        

بند و رفيق     دوست، هم :  است  »کاظم خوشابی «
سازمانی او که در تابستان جنون و خون در                 

از اين  .  زندان اوين به جوخه مرگ سپرده شد         
رو نيز عالوه براشارات متن کتاب، در پيوست        
شماره چهار هم، نويسنده روايتی اندوهبار و               

های آن    وار از احوال و افکار و مقاومت         حماسه
در زندان را عرضه            »سر تنگستونی     خيره«
 .دارد می

در فضای بسته و محدود زندان که دسترسی به          
چند روزنامه و مجله سانسور شده حکومتی و            

های موجود، غنيمتی برای ايجاد             معدود کتاب  
آيد، طبعًا     رابطه با دنيای خارج به حساب می           

خاطرات گذشته فرد دربند نيز برجستگی و                 
رويدادها و    .  کند    العاده پيدا می          اهميتی فوق   

مسائل گوناگون زندان، به سهولت بهانه و                     
شايد .  شود  موجبی برای بازگشت به گذشته می       

از همين رو است که نويسنده کتاب، ضمن                    
روايت خاطرات زندان، جابجا نقبی هم به                     
دنيای کودکی و جوانی خويش، زندگی در                     

 14صفحه  ای زحمتکش  خانواده

داستان سمفونی گوشخراش عوعوی سگها بر           
خاک خيس خاوران، داستان شغادان بسيار و              

های بی رخش، داستان              چاه توطئه و رستم         
. رسد  ، اين چنين به انجام می     »مرگ خودآگاهان 

اما داستان جان بدربردگان اين فاجعه بزرگ               
صفحات متعددی   .  هنوز به پايان نرسيده است        

، از زبان يکی از آن          »کالغ و گل سرخ     «از  
بازماندگان، وضع و حال آشفته آنها را در آن              

: کشد  ايام بعدازکشتار، به روشنی به تصوير می      
های     جواب خانواده   «،    »چرا زنده مانديم؟       «

 ...و »ها را چه بدهيم؟ بچه
ما جان به دربردگان نيمه جان آن سال زنده              «

از آنيم که اين پليدی کمياب را همه ساله به                     
اولين يا    ١٣٦٧تابستان سال    ...  شهادت بنشينيم 

. آخرين جنايت فرمانفروايی خون نبوده است            
های اين کشتار است، اين            اما آنچه از ويژگی      

ترين    بديل   توان آن را يکی از بی             است که می   
های ايدئولوژيک در دوران مدرن تلقی            تصفيه
 ).٢٨۵ص ( »کرد
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اما .  دانم  ام ونمی   درقم شنيدم، چيز ديگری نشنيده    

ای اين بود که ايشان              ظاهر کالم آقای خامنه       
ای را که از طرف امام بوده است مشاهده               نامه
بودند و لذا ايشان با متصديان صحبت                     کرده

خواهيد    کرده بودند که اين چه کاری است می             
 .»بکنيد دست نگه داريد

ها    زندان   »تخليه«با تهاجم رژيم خمينی برای          
، چگونگی برخورد زندانيان          ٦٧در تابستان       

را نويسنده کتاب،     »هيات مرگ «سياسی چپ با  
کند، ضمن آن که        به چهار دسته کلی تقسيم می        

 »کالم آخر  «شود اين دسته بندی،             يادآور می  
 :نيست

کسانی که با آگاهی از خطر مرگ        :  دسته اول «
کسانی که  :  دسته دوم .  دفاع ايدئولوژيک کردند   

يقين قطعی نداشتند که دفاع ايدئولوژيک مرگ           
اين دسته در مقابل سؤال           .  کند   را نصيب می     

مسلمانی يا مارکسيست، پاسخ داده بودند به                   
کسانی :  دسته سوم .  گوييم  تفتيش عقايد پاسخ نمی   

که هيچ انتخابی نکردند و قربانی توطئه هيات             
کسانی که يا از خطر     :  دسته چهارم .  مرگ شدند 

اعدام آگاهی يافتند وآگاهانه ازدفاع ايدئولوژيک       
يا هرگز دفاع ايدئولوژيک نکرده             .  تن زدند   
تعدادی از اين دسته در مقابل سؤال                   .  بودند

. دين نداريم :  مسلمانی يا مارکسيست گفته بودند      
مسلمانيم، اما نماز             :  تعدادی گفته بودند            

 ).٣٣٠ص ( »خوانيم نمی
شود که در        در همين حال، نويسنده متذکر می          

جريان اجرای اين طرح کشتار، عوامل جانبی           
گيری زندانبانان، بند و بازداشتگاه             چون انتقام  

معينی که در آن مقطع زندانی در آن به سر                     
 »هيات مرگ «برده، نوبت احضار به پيش          می
چه بسا دو     «.  نيز بعضًا دخيل بوده است        ...  و

هم سازمانی با پاسخی مشترک در دو زمان                  
متفاوت، در التاری مرگ، سرنوشتی متفاوت            

در هر صورت، جمع    ).  ٣٠٦ص  (  »برده باشند 
بندی او از حوادث آن تابستان مرگ، روشن و            

 :قاطع است
با درصدی    ١٣٦٧به گمان من، کشتار سال          «

فرض را بر اگری    .  کم يا زياد اجتناب ناپذيربود    
اگرهمه منتسبين به نيروهای    :  گذاريم  ناممکن می 

چپ در مقابل سؤال کليدی حسينعلی نيری                     
، که مسلمانی   ]حاکم شرع و رئيس هيات مرگ      [

مسلمان و نماز    :  دادند  يا مارکسيست، پاسخ می     
شد؟ بدون ترديد     خوانيم، فاجعه حادث نمی     هم می 

: رفت  هيات تا مرز خودويرانی زندانی پيش می       
حاضر به همکاری اطالعاتی هستی يا نه؟                    
مجريان اصلی کشتار آگاه بودند که در تصفيه             
ايدئولوژيک و چپ کشی بايد به آرمان چپ                   

همانگونه که دربرخی ازشهرستانها     .  حمله کرد 
که موضع مجاهدين پايينتراز اوين وگوهردشت        
بود، هيات مرگ، برای اعدام زندانی مجاهد،             
وی را تا حد روی مين رفتن در جبهه ها عقب              

 ).٣٧٠ص ( »راند می
داستان به نوبت            «،      ٦٧داستان تابستان            

ايستادگان مرگ، داستان حسينه خون، داستان            
 چشم بندها و دم پايی ها و عينکهای تلنبارشده، 

با گذشت دو دهه از اين فاجعه ملی، هنوز حتی          
اين مسئله،  .  رقم دقيق قربانيان آن معلوم نيست       

با توجه به اينکه مسئوالن سابق و الحق رژيم             
جمهوری اسالمی همچنان سعی در انکار يا                
کتمان اين جنايت کم نظير دارند، دور از                        

اما برخی نهادها و سازمانها،           .  انتظار نيست  
خاصه رهبری سازمان مجاهدين، نيز در اين             

. کنند      باره آمارهای غيرواقعی ارائه می                     
اصالنی، در متن و پيوست شماره هشت اين                

های خود و با      کتاب، بر آنست که بر پايه دانسته      
بررسی ارقام گوناگونی که تاکنون انتشار يافته         
است، آمار نسبتًا دقيقی از کشته شدگان تابستان         

 .ارائه کند ٦٧
طبق برآوردهای وی، در زندان گوهردشت،             

دربند بوده        ١٣٦٧جايی که او در تابستان                
است، مجموع زندانيان در آن مقطع، حدود                   

 ٦۵٠نفر بوده، که از اين عده، حدود                ١٣٠٠
نفر هم    ۵۵٠نفر منتسب به مجاهدين و حدود            

. های سياسی چپ بوده است         منتسب به جريان   
تعداد اعدام شدگان نيز در اين زندان حدود                     

تن از آنها مربوط به          ٤۵٠نفر بوده که        ٧٠٠
تن ديگر مربوط به                       ٢۵٠مجاهدين و            

بر پايه   ).  ٣٣١ص   (اند      های چپ بوده       جريان
ارزيابی او نسبت کشتار زندانيان در زندان                  

تر   ها پايين   اوين باالتر از اين و در ديگر زندان        
 .بوده است



 ١٦٣اتحـاد کـار      ١۴صفحـه     ١۳٨٨آبـان    

 .پارلمان در ميان بگذارند، تشکيل دهد
در اين ديدار، مهدی فتاپور و علی مختاری از           

، خسرو    )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران         
عبدالهی از حزب دمکرات کردستان ايران،               
رئوف کعبی از سازمان اتحاد فدائيان خلق                    
ايران، محمد مصری از حزب کومله کردستان         
ايران و مجيد زربخش از شورای موقت                         

 .سوسياليست های چپ ايران حضور داشتند
درپايان ديدار، خانم دورانت از تداوم نشست               

 .مشترک استقبال کردند
 

 حزب دموکرات کردستان ايران
 حزب کومه له کردستان ايران

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران

 شورای موقت سوسياليست های چپ ايران

مواضع خود پرداختند و در پايان تبادل نظر،              
 :سازمان پيشنهاد کردند ۵هيات نمايندگی 

پارلمان اروپا هياتی را جهت اعزام به ايران            -
برای تحقيق و تهيه گزارش از رودادهای                      
انتخابات، قتل ها، دستگير شدگان، شکنجه                   

اين هيات می تواند      .  تشکيل دهد ...  زندانيان و 
ترکيبی از نمايندگان پارلمان اروپا، شخصيت           

المللی     های فرهنگی، علمی و نهادهای بين                 
 .حقوقی باشد

پارلمان اروپا از تعيين ناظر ويژه از طرف              -
سازمان ملل و سازمان های تابع آن برای                       
نظارت بر رعايت حقوق بشر در ايران                           

 .پشتيبانی کند
پارلمان اروپا از رهبران حکومت بخواهد               -

زندانيان سياسی را آزاد و اعمال قهر عليه                     
 .تظاهر کنندگان را متوقف کنند

 ۵پارلمان اروپا سمينارهايی برای آن که                   -
سازمان و ساير نيروهای دمکرات و آزاديخواه        
 ايران بتوانند مواضع ونظرخود را با نمايندگان 

حزب و سازمان مخالف حکومت،        ۵نمايندگان  
در يک ديدار رسمی با نائب رئيس پارلمان                  
اروپا از فراکسيون سبزها، خواهان پشتيبانی             
فعال تراتحاديه اروپا از جنبش اعتراضی مردم        

 .ايران شدند
اين ديدار روز جمعه اول اکتبر در محل                          
ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل برگزار               

در اين نشست خانم ايزابل دورانت رئيس          .  شد
حزب سبزهای بلژيک و نائب رئيس پارلمان              
اروپا وخانم سابين ماير مشاور سبزهای                         
پارلمان اروپا و مسئول حقوق بشر ايران و                   
منطقه، نمايندگان سازمان فدائيان خلق ايران             

، حزب دمکرات کردستان ايران،                )اکثريت(
سازمان اتحادفدائيان خلق ايران، حزب کومله           
کردستان ايران و شورای موقت سوسياليست             

 .های چپ ايران حضور داشتند
در آغازگفتگو، ضمن معرفی و بيان همکاری           

سازمان، نمايندگان هريک      ۵مشترک و پايدار     
 ازاحزاب و سازمان ها به توضيح برنامه و 

 اطالعيه مشترک

 درخواست ازپارلمان اروپا براي پشتيباني فعال تر از
 جنبش اعتراضي مردم ايران

 

 حزب و سازمان مخالف حکومت با نايب رئيس پارلمان اروپا ۵در ديدار نمايندگان 

  13صفحه 
زند   در يکی از محالت جنوب شهر تهران، می         

. کند  هايی از آن دوران را بازگو می           و يادمانده 
شايد هم اين برخاسته از طوالنی شدن دوره                 
تبعيد اجباری است که زندگی غالب تبعيديان را        

به گذشته    )  نوستالژيک(با نگاهی حسرتبار           
 .سازد همراه می

اصالنی که عالقه وافری به شعر دارد و                        
های کتابش را نيزبا قطعاتی       بسياری ازسرفصل 

از آثار شاعران معاصر آراسته است، البته از           
 :جايگاه آن در زندان غافل نيست

همه جويبارهای عاطفی در زندان به نوعی             «
به گمانم اگر     .  شدند   به شاملو و حافظ ختم می          

ی حافظ را در رمز و راز و                  حضور هميشه  
قابليت روزآمد کردن اشعار وی بدانيم، حضور        
هميشه شاملو برای اهل زندان از جنس ديگری         

گوی بزرگ معاصر و اين               اين حماسه  .  بود
شاعر محکوم به اميد، افزون بر جنبه زيبايی              
شناسانه آثارش، با مهر ارزش، مورد سنجش             

...اهل درد بود      شاملو، به غلط يا درست،            . 
برای اهل زندان به ارزشی بدل شده بود که                  
زندانی وی را از جنس مقاومت و از آن خود               

 ).١٢١-٢ص ( »ديد می
، به    »کالغ و گل سرخ         «اما فصل آغازين          

 »ظرف فکری «ی نويسنده و    »ها ريشه«ترسيم 
خواهد   در اينجا نويسنده می    .  او اختصاص دارد  

سازمان فداييان خلق چه     «به خواننده بگويد که      
چرا به فداييان خلق پيوستم، چرا از آن          ...  بود  

سرچشمه ...  هويت گرفتم، چرا در آن حل شدم        
سرچشمه زندان من         ...  رنج من کجاست             

 . »سرچشمه رنج زندان من کجاست... کجاست

، آن   »انقالب اسالمی  «در اين فصل، وقوع            
خارج «که به باور نويسنده          »رويداد ناگزير «

، و تحوالت چند     »داد  از اراده من و ما رخ می        
 :گيرد سال بعد از آن مورد بررسی قرار می

من و بسياری از هم نسالنم از اوايل سال                    «
به نوعی در خدمت انقالب درآمديم و                ١٣۵٧

به کانون تحوالتی پرت شديم که با ساز و کار             
جوانی بيست و يک ساله در          .  آن ناآشنا بوديم   

کانونی پر آشوب قرار گرفت که از فرجام آن             
 ).١۵ص ( »کمتر کسی خبر داشت

ای گذرا به         نويسنده در اين بخش، با اشاره              
تاريخچه جنبش فدايی، بر پايه تجربيات فعاليت         

ای اسناد منتشر شده        خود و با مراجعه با پاره         
درباره آن، به بررسی نقش و عملکرد اين                     
سازمان در چند ساله بعد از انقالب و داوری               

وی با انتقاد شديد از        .  پردازد  در مورد آن می     
گرايش مسلط رهبری سازمان         «های      سياست
در آن ايام، آنها را نه تنها حمايت از             »اکثريت

و جمهوری اسالمی، بلکه                       »خط امام     «
با رژيم جنايتکار              »همراهی و همکاری        «

او که در ارتباط با           .  کند   خمينی ارزيابی می     
عضويت و فعاليت در سازمان فداييان خلق                  

دستگير و محکوم         )  آذر     ١٦بيانيه     (ايران     
و پس از رهايی از زندان نيز از                     (گرديده   

گيری     های سياسی کناره          فعاليت در سازمان      
، صفحاتی از اين فصل را هم به               )کرده است  

اين انشعاب مجدد در جريان فدايی در سال                    
و نحوه برخورد رهبری حزب توده و             ١٣٦٠

. سازمان اکثريت با آنها، اختصاص داده است           
های   هايی نيز جهت توضيح بيشتر بحث         پيوست

 اما . اين فصل، در پايان کتاب آورده شده است

مجموعه مباحث تاريخی و سياسی اين بخش،             
خمينی و روحانيت            «:  با تأکيداتی چون           

خردادماه سال      ١۵هوادارش بعد از شورش           
با بدن سازی و چرب کردن تن خود،                ١٣٤٢

کشيدند تا در فينال           روز واقعه را انتظار می         
کشتی باستانی قدرت حريفی ضعيف و                            

من بدون   «، و     »سرطانی را از پای درآورند        
هيچ آمادگی ذهنی و بدون سالح به عرصه                   
جنگی پا گذاشته بودم که نه پيروزی در آن                    

و يا    »متصور بود نه من اهل اين جنگ بودم            
صد بار ديگر هم که آن نمايش تکرار شود ما          «

، »بازماندگان صددرصد آن نبرد نابرابر هستيم      
نوعی باور به حتميت تاريخی و يا جبرگرايی             

 .کند را تداعی می
در شرايط حاکم بر جامعه ما، انتشار                                 

های مستند و روشنگر خاطرات زندان،            نوشته
تنها برای بيان رنج و ناکاميهای فرد زندانی                 
نيست، هرچند اين نيز، به سهم خود،                                  

هايی تاريک و ظرايفی بسيار از حيات                گوشه
ضبط و نشر اين       .  سازد   جمعی را روشن می      

ها، نقاب از چهره                   تجربيات و ياد مانده             
دارد و ماهيت واقعی نظام               دژخيمان بر می     

اين گونه کتابها بر         .  کند   حاکم را آشکار می        
ای طوالنی از آرزوها و اميدهای                             رشته

های از هم گسيخته          بربادرفته، شيرازه زندگی    
و، فراتر از اينها، بر انبوه جوانان و فرزندان              
اين سرزمين که قربانی حاکميت جهل، جنايت           

کالغ و  «.  دهند  اند، گواهی می    و چپاولگری شده  
روايت چشمی است     «، به درستی       »گل سرخ  

ها گريخته است تا راز                  که از منقار کالغ         
 . »سکوت عاشقان بگويد



 ١۵صفحـه    ١۳٨٨آبـان    ١٦٣اتحـاد کـار      

جشن اومانيته ــ روزنامه اومانيته متعلق به                  
حزب کمونيست فرانسه، هفتادوچهارمين سال          

سپتامبر     ١٣تا        ١١(جشن خود را امسال               
بمناسبت صدوپنجاهمين سال تولد ژان       )  ٢٠٠٩

بنيان گذار اين     )  JEAN JAURES(ژورس   
نشريه نام نهاد تا بار ديگر از انديشه و اقدام و              
زايش دوباره و بازخوانی ايده های سوسياليسم          

اين جشن   .  و مارکسيسم بالنده سخن گفته شود          
همه ساله در دومين هفته ماه سپتامبر برگزار              

المللی    شده و نماد گردهمآئی و همبستگی بين             
نيروها و جنبش های ترقی خواهان است که از          
اقصاء نقاط فرانسه و ديگر کشورها به اين                   
جشن روی ميآورند تا بار ديگر بيان حاکميت             
ملی خلقها، خلع سالح وصلح و دوستی و                       
سرنوشت مشترک برای جهانی بهتر را در سه         

جشن اومانيته اما    .  روز با جشن برگزار نمايند      
محدود به بيان مطلق سياسی نيست بلکه تبادل            
اخبار و تجديد ديدار و مباحثات فرهنگی،                      
ادبيات، سينما وارائه انتشارات جديد نويسندگان       

 .هم ميباشد
از اولين روز جمعه حضور انبوه شرکت                       
کنندگان بويژه جوانان در پارک تفريحی                        

در حومه پاريس، نويد از جشن و              ”  کورنوو“
شور و شوق ديگری را ميداد که در چند سال              

اعالم رسمی آمار فروش         .  اخير بيسابقه بود     
بدون (بيش از ششصد هزار بليط ورودی                      

نشان از  )  احتساب ورود خارج از کانال رسمی      
نظم "ناگزير نبودن بحران و مقاومت عليه                    

در جای جای اين         .  بحران زا است     "  جهانی
جشن از مقاومت عليه سياست دولت                                  
راستگرای فرانسه و تخريب ساختارهای                      
اقتصادی و اخراج صدها کارگر و مزدبگيران         

ضرورت شکل گيری جبهه متحد        .  بحث ميشد 
چپ ومبارزه متحدانه عليه پروژه دولت و                    
راههای غلبه بر آن محورگفتگوها بين شرکت           

 .کنندگان و سخنرانان فرانسوی بود

غرفه مشترک سه جريان سياسی چپ                               
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،           :  دموکرات

شورای موقت سوسياليست های چپ ايران و             
سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت برای                     

برای ايرانی آزاد،           "دومين سال با نام                      
نمادی "  دموکراتيک، جمهوری خواه و الئيک        

زيرا جشن اومانيته امسال حدود         .  ويژه داشت  
سه ماه ازتقلب انتخاباتی در جمهوری اسالمی           
ايران و موج اعتراضات همگانی عليه نظام                

همچنين در کنار غرفه مشترک ما،      .  می گذشت 
کميته مستقل ضد سرکوب شهروندان ايرانی ـ         "

، با غرفه مستقل خود حضور پر                        "پاريس
شوری داشتند و اين عالوه بر حضور هميشگی    
ساير جريانات سياسی ايرانی بود که سالهاست          

 .به اين مناسبت حضور پيدا ميکنند
درون غرفه مشترک شعارهائی مبين آزادی               

 زندانيان سياسی ودانشجويان، آزادی انديشه و 
قومی،   -مطبوعات، حمايت از جنبشهای ملی          

کارگران و زنان، نفی قانون اعدام، پوسترهائی        
، ٦٧از خاوران با يادمان جانباختگان سالهای            

پوسترهای اعتراضات جنبش همگانی بعد از             
انتخابات، افشای دولت احمدی نژاد برخاسته از       
تقلبات انتخاباتی و تقبيح عکسهای همراه                        

 .تزئين شده بود... احمدی نژاد وهوگو چاوز و
در اين فضا اما جای رفيق از دست رفته مان               
مريم يوسفی و يار رفيق شيدان وثيق سبز بود             
و هزار افسوس که در بين ما نيست تا بار                       
ديگر با احساس گرم خود از جنبشها و جنبش              

عکس تزئين شده اش در جايگاه       .زنان دفاع کند  
سال گذشته، ما را نظاره ميکرد که مبارزه                    

 .متحدانه را ادامه دهيد
توزيع وسيع اعالميه مشترک به زبان فرانسه و     
نامه سرگشاده اعتراضی به احزاب ترقيخواه،           
که کشورشان با جمهوری اسالمی روابط ويژه         

دهکده "اين توزيع اما در روز افتتاح               .  دارند
با سخنرانی آقای پاتريک لو هاريک،          "  جهانی

سردبير نشريه اومانيته و با حضور نمايندگان            
ومهمانان خارجی و بويژه نمايندگان و معاونين        
و وزرای کشورهای کوبا و ونزوئال قابل                       

اين توجه بيش از هرچيز زمانی       .  چشمگير بود 
کوبنده بود که مدير نشريه اومانيته با محکوم               
کردن جمهوری اسالمی در سرکوب وشکنجه          
و کشتار اعتراضات عليه تقلبات انتخاباتی،                 
همبستگی خود را با مردم ايران برای آزادی و          

 .دموکراسی در مبارزه عليه رژيم اعالم نمود
اعالميه با اشاره به حوادث ناگوار بعد از                       
انتخابات و قرارگرفتن ايران در صدر اخبار              
جهان و متفاوت از موضوع هر از چند بار در           
مناقشات هسته ای ايران، ياد آور ميشود که                  

در    ١٩٧٩سرکوب بيسابقه ای بعد از انقالب            
اکثر شهرهای ايران عليه معترضين به نتايج              
دستکاری شده انتخابات اعمال ميشود و                          

 حکومت ايران تالش دارد تا نظم روحانيت و 
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 گزارش مشترك از شركت در جشن اومانيته
استبداد و نظم ارتجاعی واليت فقيه را به هر               
وسيله ای در سراسر کشور حاکم کند و اين در           
حاليست که ميليونها ايرانی شجاعانه و مسالمت       
آميز برای آزادی و دموکراسی و احقاق حقوق           
خود مبارزه و مقاومت عليه ارتجاع مذهبی را           

اين مقاومت مردمی کثرت گرا و       .  ادامه ميدهند 
آزادی، :  رنگين است که يک هدف دارد                     

 .دموکراسی و جمهوری واقعی
در خارج از کشور تمام تالش ما بايد در                          
راستای حمايت از مبارزه مردم ايران باشد و             
افکار عمومی بين المللی را جهت اعمال فشار           
به دولتهای خود تشويق نموده تا نسبت به                        
تحريم سياسی رژيم ايران اقدام نمايند و از به              
رسميت شناختن رئيس جمهورش، احمدی نژاد        

ما خواهان انتخابات آزاد و             .  اجتناب ورزند   
. دموکراتيک بانظارت سازمان ملل متحد هستيم     

آزادی فوری زندانيان سياسی، پايان دادن به               
نظام .  اختناق و سرکوب از مطالبات ما ميباشند       

 .ايران را در نهادهای بين المللی منزوی نمائيد
در نامه سر گشاده و اعتراضی به احزاب                      
ترقيخواه کشورهائی که دولتهايشان از نظام                
مذهبی و ديکتاتوری جمهوری اسالمی و                      

دوستان :  احمدی نژاد حمايت ميکنند آمده است        
بمناسبت جشن اومانيته که هر     !  و رفقای گرامی  

ساله با عنوان همبستگی بين المللی و دوستی               
خلقها برای آزادی، عدالت، دموکراسی و                      
دنيائی بهتر گردهم ميآئيم، اين نامه را از صميم  

دوستان و رفقای       .  قلب برای شما مينويسيم          
کشورهای ونزوئال، نيکاراگوئه، بوليوی،                   

اين نامه را برای شما                 ...  روسيه و چين        
مينويسيم تا از دولت های خود که روابط                         

... ديپلماتيک، سياسی، اقتصادی و نظامی و              
تنگاتنگ با رژيم اسالمی ايران دارند، بدانيد               
که اين رژيم يکی ازبدترين ديکتاتوری ها در             

شما نا آگاه نيستيد که دولتهای            ...  جهان است  
شما در سالهای اخير توافقات مهمی را با رژيم          
ايران بسته اند که حاکی از حمايت و دوستی با           
رژيمی است که بيکاری و فقر مزمن، بويژه               
در نزد جوانان گسترده است و اختالفات                         

. طبقاتی بين ثروتمندان و فقرا شديد ميباشد                   
تمامی ثروت کشورمان در دست يک گروه                  
کوچکی از روحانيت و نظاميان بنيادگرا قرار           
دارد و بخش قابل توجهی از در آمدهای نفتی               
در گسترش و کمک به جنبشهای بنيادگرا                       

ظاهرا دولتهای شما      .  اختصاص داده ميشوند     
اين روابطه با جمهوری اسالمی را فقط بر پايه          

. مخالفت با اياالت متحده آمريکا بنا نهاده اند               
اما بدانيد که اين مخالفت جمهوری اسالمی                   
عليه دولت آمريکا بر پايه و منظر ترقيخواهی           

. نيست، بلکه بر عکس بر پايه ارتجاعيست                 
مخالفت بنيادگرايان ايران در ٌراس آن علی                  
خامنه ای و احمدی نژاد عليه اسرائيل و                          

. آمريکا و غيره از موضع ارتجاعی است                     
ضدغربی بودن اين افراد نتيجه نفرتی است                 
عليه اصول جهانشمول چون جامعه مدنی،                   
آزادی، دموکراسی، آزادی تشکلهای سنديکائی        
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آنچه که بر شمرديم گوشه ای از ماهيت نظام               
بدين منظور مايل        .  جمهوری اسالمی است       

هستيم توجه شما را به آنها جلب نموده تا در                  
نزد دولتهای مطبوع خود حقايق را بازگو کنيد           
و سياست حمايت از نظام جمهوری اسالمی را         
محکوم کنيد و دولت احمدی نژاد را به رسميت         

 .نشماريد
جمع آوری صدها امضاء در نامه ای خطاب به         
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد                           

 :دراين نامه آمده است. چشمگير بود
تشکيل کميته ويژه تحقيق نسبت به جنايات                -

 ١٢صورت گرفته در ايران بعد از انتخابات               
عليه مخالفين و اعتراضات                   ٢٠٠٩ژوئن     
 خيابانی؛

آزادی فوری زندانيان سياسی و پايان دادن به          -
 .سياست سرکوب و اختناق

فعاليتهای سه روزه دوستان و رفقا به اين                   -
بلکه در     ،     اقدامات پر ارزش محدود نشد                 

فرصتهای مغتنم هر يک از رفقای مسئول                     
امور سياسی با حضور در غرفه های گوناگون         
فدراسيونهای حزب کمونيست فرانسه، به                     

. تشريح بخشهائی از مسائل ايران پرداختند                 
همچنين در مباحثی که، در دو غرفه عمومی               

چالش هسته ای و ماجراجوئی نظام           "در باره     
چه آينده ای برای     "و  "  جمهوری اسالمی ايران  

ترتيب داده شده بود، نمايندگانی از               "  ايران؟
طرف غرفه مشترک به عنوان سخنران، در               
باره هريک از موضوعات نامبرده به                              

. اظهارنظرپرداختند که مورد توجه قرار گرفت      
مختصری از اين اظهار نظرها را درذيل اين             

 .گزارش، مالحظه خواهيدکرد
امسال نيز از صدها هزار نفر شرکت کننده،                

ای به روال هميشگی، از             بخش قابل مالحظه    
های احزاب          ، محل غرفه         "دهکده جهانی    "

خارحی و ازآن جمله غرفه مشترک، بازديد به          
با استفاده مناسب از اين حضور         .  عمل آوردند 

اندرکاران و فعالين                 چشمگير، همه دست          
درغرفه مشترک، مرکب از نسلهای گوناگون،         
عليرغم تالشهای جند شبانه روزه و خستگی               
ناشی ازآن، توانستند مبارزات مردم را به                     

روحيه همگرائی و همدلی     .  خوبی منعکس کنند  
طلبانه مردم آزاده        برای پژواک صداهای حق       

ما، آنچنان فضائی را بوجود آورده بود که نظر         
. کرد   همه بازديدکنندگان را به خود جلب می              

شور وشوق ايرانيان و بازديد از غرفه ما، بار           
ديگر اميدها را در دل زنده نمود و نشان داد                  

 .که اتحاد رمز پيروزيست
 

با اميد به اتحاد وسيع همه نيروهای آزاديخواه             
 .برای ساختن ايرانی آباد، دموکراتيک وآزاد
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 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران

 )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 
 

 پاريس  - ٢٠٠٩سپتامبر  ١٧

 به نام خداوند جان وخرد
 

 همکاران گرامی
ميالدی،   ١٩٩٤همانگونه که می دانيد در سال        

روز پنجم اکتبر، برابرسيزدهم مهرماه، از                   
سوی سازمان يونسکو بعنوان روز جهانی معلم        

)World Teachers Day  ( نامگذاری گرديد .
هرچند اين روز، در نظام جمهوری اسالمی به         
عنوان روز جهانی گراميداشت مقام معلم به                 
رسميت شناخته شده است، اماسالها است نه                 
تنها ازسوی هيچ نهاد و ارگانی رسمی از جمله         
آموزش و پرورش، پاس داشته نمی شود،                      
متآسفانه حتی در تقويم رسمی کشور نيز به آن           

روزی !  کمترين اشاره ای نگرديده ونمی گردد       
که بی گمان در سرمشق و الگوی پديده نوين                
جهانی شدن معنا و مفهوم می يابد، همان پديده            
ای که نشان و خبراز جهانی همبسته و همپيوند          

جهانی کوچک که در آن به سختی              .  می دهد  
می توان از دانشی بومی وحقيقتی محلی سخن           

دنيايی که در آن انديشه و تفکر جهانی،            .  گفت
همچون فن آوری فراگير آن؛ روز به روز در            
اجتماع و سياست و فرهنگ نيز پا به پيش می             
گذارد و سخن از آموزه های بومی اين حيطه               

گويا درچنين بستر و    .  ها را دشوارتر می سازد    
 »روز جهانی معلم  «زمينه ای است که وقتی از     

سخن گفته می شود، حساسيت و مقاومت های            
بسياری را برمی انگيزد، آنچنان که حتی از                
 .کمترين اشاره ای به اين روز دريغ می گردد

روز جهانی معلم، اشاره ای است به معلم و                 
معلم جهانی،     .  آموزش و پرورش جهانی              

آموزشگری است با نگاه و انديشه ای فراگير،           
خردمند، آگاه وآشنا به حقوق خويش که دانش              

. آموزش را نيز به همين الگو تربيت می کند               
کسی که از انديشه و نگرشی نقاد و جستجوگر           

حقوق بشر، حقوق شهروندی       .  برخورداراست
و ديگر ارزش های زندگی نوين را می شناسد           

صلح طلب و       .  وستايشگرآزادی انسان است      
آرامش جوست وبه آدمی با هر نژاد و رنگ و            

. آيينی احترام می گذارد و عشق می ورزد                    
انسانی خردگرا که به آسانی زير بار انديشه                 

 .های جزمی نرفته، رام و پيرو آنها نمی شود
روز جهانی معلم، همچنين اشاره ای به آموزش        

نظامی که سمت و سوی     .  و پرورش نوين است   
 آن رو به دموکراسی است و در آن دامنه 

بويژه .  اختيارات معلم، گسترده و فراگير است        
در مقايسه با نظام آموزشی سنتی، معلم به                      
مراتب از فضای آزاد بيشتری برخوردار                     

چنين نظامی، همچنين در تعيين هدف              .  است
های خويش، علمی و مستقل عمل می کند و                  
خود را ابزاری در دست ايدئولوژی و سياست           

پرورش ذهن    .  حاکم نمی بيند و نمی گذارد              
وتربيت جان و روان دانش آموز را اسير نگاه            

نظام .  و نگرش تنگ بينانه جاهالنه نمی کند              
پرورشی نوين، اخالق مدار و اخالق گرا است         
اما، نه اخالقی بومی و محلی، بلکه اخالقی                  

فرهنگ همبستگی  «:  اخالقی مبتنی بر   .  جهانی
و برابری اجتماعی و اقتصادی، فرهنگ عدم            
خشونت، فرهنگ بردباری و راستگويی،                     

به .  »فرهنگ حقوق برابر برای جميع انسان ها      
هرحال، اگر پيام روز جهانی معلم، نشانی                    
است از چنين آموزه و ارزش هايی، آيا می                   
توان پذيرفت جای فعا ل فرهنگی آن، زندان                
باشد؟ آيا می توان معلمی اينچنين را به شالق              
محکوم نمود که چرا به احقاق حق خويش و                 
جامعه برخاسته است؟ آيا چنين نظامی، نبايد               
در مرتبه و جايگاه محوری سياستگذاری ها                

 بنشيند؟
در پايان، کانون صنفی معلمان ايران، ضمن               

به همه ی                  »روزجهانی معلم     «تبريک      
فرهنگيان جهان و تجديد عهد و پيمان خويش با          
همکاران فرهنگی، بارديگر بر مطالبات و                  
خواسته های زير تآکيد نموده و اجرای آن را               
از مسئوالن و دست اندرکاران مملکتی موکدا            

 :خواستار است
آزادی بی قيد و شرط همکاران فرهنگی               .  ١

رسول بداقی، هاشم خواستار، فرزاد             :  دربند
کمانگر، عبداله مومنی، جعفرابراهيمی، محمد         

 ...داوری و
مختومه شدن تمامی پرونده هايی که از سال       . ٢

تاکنون در شعب مختلف دادگاه ها و                   ١٣٧٨
دادسراها برعليه فعاالن صنفی تشکيل شده و              

 .اعاده تمامی حقوق تضييع شده آنان
رفع محدوديت از فعاليت همه نهادهای                 .  ٣

مدنی دانشجويان، حقوق زنان، کارگران،                     
و بويژه کانون   ...  حقوقدانان، روزنامه نگاران     

 .ها ی صنفی معلمان سراسر کشور
 

 ١٣٨٨مهر  ١٣

 بيانيه كانون صنفي معلمان ايران
 به مناسبت روز جهاني معلم
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شدگان جنبش حق طلبانه مردم         به خانواده آشته   
 .ايران

 .به مردم آزادی خواه سراسر ايران
برند و        به همه آسانی آه از ستم رنج می                     

 .ها بگذارند خواهند پايانی بر بيعدالتی می
بريم و دو ماه           بسر می     ٨٨در تابستان سال        

است آه آشور درگير وضعيتی فوق العاده شده         
خواهران و برادران ما، دختران و                   .  است

پا خاسته و        پسران ما، مادران و پدران ما به             
حقوقی و    ندای آزادی و رهايی از سی سال بی          

پاسخ اوليه ترين حقوق و       .  ظلم را سر داده اند      
های انسانی چيزی نبوده بجز گلوله و              خواسته

در جستجوی عزيزان ناپديد       .  زندان و شكنجه    
های بسيار    شده خود به هر دری زديم و مرارت       

تحمل آرديم و عاقبت جسد خونين او را به ما              
از ما بهای گلوله خواستند و برای       .  تحويل دادند 

. سوگواری بر پيكرعزيزانمان ما را منع آردند       
آسانی از ما هنوز در حال گذراندن دوره رنج            

حرمتی   های ما با بی     آور جستجو هستند و تالش    
دروغ و فتنه را    .  و ضرب و شتم پاسخ ميگيرد      

های ضد مردمی است              آه مشخصه حكومت     
های خود در بوق دميدند و گفتند              توسط رسانه 

بعد از اينكه به       !".  هيچكس آشته نشده است      "
های آشته    آمك اطالع رسانی مردمی و خانواده     

شدگان بسياری امور آشكار شد، آنگاه با صدها          
 .اما و اگر، وعده بررسی دادند

اين رنج ها را      ..."  های    جمعی از خانواده   "ما  
 .ايم تجربه آرده

ای آه ديگر در      با شور و شوق و به اميد جامعه       
 ۵٧ها خبری نباشد، در سال         آن از اين مصيبت   

مان را      انقالب آرديم و ثمره انقالب مردمی             
همين آسانی آه امروز در جنگ قدرت با هم               

خواهی و      به جرم آزادی    .  بسر ميبرند، ربودند    
طلبی و دگرانديشی، خودمان يا عزيزانمان           حق

را به بند آشيدند، شكنجه دادند، به دار آويختند            
های     دربدری.  های تير سپردند          يا به جوخه      

بسياری آشيديم و درصحن زندان اوين پيراهن         
خونين به ما تحويل دادند و پول گلوله                                

برخی از ما هنوز نميدانيم         .  درخواست آردند  
عزيزمان چگونه و آجا آشته شد و گور او                   

هزار پدر و      ها  ده  ١٣٦٠در تمام دهه     .  آجاست
های اينان درجستجوی     مادری که درپشت زندان   

ريختند، با    فرزندانشان تجمع کرده و اشک می        
قنداق تفنگ از سوی اينان پذيرائی شده و خبر            
اعدام فرزندانشان را بدون اينکه نام و نشانی               

. از محل دفنشان بگيرند، از دهان اينان شنيدند          
برخی فرزندانشان را درون زندان و در حاليكه        
شکنجه شده بودند به دنيا آوردند و درهمان                   
زمان خبر اعدام همسر يا خواهريا برادری، را         

وضع به همين        ٦٠تمام دهه     .  دريافت آردند  
عام    بزرگترين قتل     ٦٧منوال بود و در سال             

 ٢١درست در .  زندانيان سياسی صورت گرفت    
سال قبل درهمين روزها، فرزندان ما، همسران       
 ما، خواهران وبرادران ما ودوستان ما درحالی 

آه در زندان بسر ميبرند و برخی از آنان مدت           
زندانی بودنشان نيز بسر آمده بود و دراميد                   

ای و به      هايی سه ثانيه     آزادی بودند، در محكمه    
هنوز آمار  .  جرم دگرانديشی روانه قتلگاه شدند      

دقيقی از اين جنايت عليه بشريت در دست                     
ها گورستان      نيست اما گورستان خاوران و ده          

گمنام ديگردرسراسر آشورآه پذيرای گورهای      
دسته جمعی عزيزان ماست، گواهی است بر              

 .اينكه تعداد آشته شدگان بسيار بوده است
ترين دوران در تاريخ معاصر        دهه شصت تيره  

های انسانی واهميت     ماست آه بخاطر مسئوليت    
اش، نميتوان به سادگی آن را فراموش             تاريخی
ای يگانه در تاريخ ماست آه                           دهه.  آرد

اش برخاسته از وسعت و گستره                           يگانگی
هايی است آه صورت گرفت و درد و                جنايت

 .رنجی است آه به ما تحميل آرد
از آن زمان تا به امروز ما را از برگزاری                    
مراسم برای عزيزانمان منع آردند و سخن                   
گفتن در مورد اين فجايع را جرمی بزرگ و                

شكی نيست  .  دانستند  خط قرمز آل حاآميت می      
دانيد   آه بسياری از شما چيزی دراين مورد نمی       

و هنوز طوری وانمود ميشود آه گويی اآنون            
برای نخستين بار است آه آشور با پديده                         
زندانی سياسی و شكنجه و تجاوز و آشتار                    

 .مواجه شده است
ها به رغم تهديد       در همه اين سالها، ما خانواده        

و ارعاب، به هر شكلی يادمان عزيزان خود را         
مجالس و مراسم برپا آرديم،          .  برگزار آرديم  

در خاوران گرد آمديم و اجازه نداديم ياد و                     
آرزوهای آنان همچون پيكرشان به خاك فرو               

حاآمين مجال ندادند تا ما در آنار تعداد            .  رود
بيشتری از مردم آشورمان مراسم خود را                    
برگزار آنيم زيرا ازهمدردی واتحاد ميان مردم       

همانگونه آه  .  بيش از هرچيزی وحشت دارند       
امروز تالش ميكنند تا تعداد قربانيان مبارزه                

دهها دروغ و     .  عادالنه ما را مخفی نگهدارند        
دمبل سرهم ميكنند تا بلكه افكار عمومی را از             

 .خبر نگاه دارند فجايعی آه صورت گرفته بی
امروز .  ها ديگر آارساز نيست           اما اين حيله     

مردم ما در مقياسی ميليونی و با انباری از                    
اند؛ به برآت         خشم سی ساله به صحنه آمده             

آگاهی عمومی وروشهای اطالع رسانی امروز       
هايی آه      آشی   توانند جنايت و حق           ديگر نمی  

 .انجام داده اند را پنهان آنند
همان دستانی آه درآهريزك يا دهها بازداشتگاه       
ديگر عزيزان شما را شكنجه آرد و آشت، با              

همان نظامی  .  چنين آرد   ٦٠عزيزان ما دردهه    
ها و دهها جان          ها، نداها، سهراب       آه آيانوش  

شيفته ديگر را در اوج جوانی از شما ربود، با            
 .چنين آرد ٦٠اعضای خانواده ما در دهه 

ای آه    همان خواسته های انسانی و حق طلبانه          
عزيز شما را روانه قتلگاه آرد، با عزيز ما                   

همان مصائبی آه امروز برسر شما      .  چنين آرد 
 پس ما . ميآيد، برای ساليان دراز بر سر ما آمد

عميقا واز ته دل رنج وخشم شما رادرك ميكنيم           
 .و با آن صميمانه همدردی داريم

برای اينكه خونها هدر         .  اما اين آافی نيست        
نرفته باشد، بايد دست به دست هم دهيم و                         
صدای اعتراض خود را به اين فجايع انسانی              

مسببين اين جنايتها بيش از        .  متحدانه بلند آنيم   
هرچيز از وحدت خواست و اراده ما وحشت               

زيرا ميدانند زمانی آه مردم متحد و آگاه        .  دارند
در آنار هم قرار گيرند، آنگاه قادرند آوهها را           
جابجا آرده و صخره ها را از جای در آوردند            

ای سالم وپويا وبدون بيعدالتی       وبرپايه آن جامعه  
 .را بنا گذارند

و آشته    ٦٠پس بيائيد امسال مسئله آشتار دهه         
شدگان جنبش اخير را به يك وجه از مبارزه                 

مان و زمينه اتحاد و همبستگی بين خود             آنونی
بيائيد تا برای نجات جان صدها تن         .  تبديل آنيم 

ديگری آه در اوين، زندان های شهرستانها و             
ای    های مخفی اسيرند، مبارزه           در بازداشتگاه  

نگذاريم عزيزان بيشتری   .  پيش ببريم   متحد را به  
را از ما بربايند و خيل داغداران اين آشور را            

مين سالگرد آشتار     ٢١بيائيد در     .  افزون آنند  
زندانيان سياسی و به ياد همه آشته شدگان دهه           

های   دوشادوش هم قرار بگيريم و خواسته           ٦٠
 .مشترآمان را يك صدا اعالم آنيم

 ٦٠پيگرد ومحاکمه مسببين کشتارهای دهه         -١
وسرکوب،   ٦٧جمعی سال   بويژه اعدامهای دسته  

 .کشتار، شکنجه و تجاوزات حوادث اخير
اعالم اسامی دفن شدگان دهه شصت در                -٢

شدگان   گورستان خاوران و اعالم اسامی کشته         
 .و زندانيان وقايع اخير

آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان                 -٣
 .سياسی و عقيدتی

الغای اعدام برای هرجرمی وشکنجه تحت          -٤
 .هرعنوانی

دريافت کيفرخواست محکومين سياسی و             -۵
ی    اعدام شدگان در طی اين سی سال و افشا                  

 علت اعدام آنان
 .اعدام شدگان   نامه دريافت وصيت  -٦
رسميت شناختن محل دفن اعدام شدگان              به  -٧
سال حاکميت اسالمی درتهران وشهرستانها        ٣٠

و تحويل بدون قيد و شرط کشته شدگان حوادث          
ها و اجازه برگزاری مراسم در        اخير به خانواده  

 .منازل و يا سر خاک اين کشته شدگان
 .اجازه گذاشتن سنگ برقبر کشته شدگان -٨
پيگرد ومحاکمه عامرين و عاملين کسانی              -٩

های    که اقدام به تخريب خاوران و گورستان              
مشابه در ساير نقاط ايران کرده و به آزار                      

 .اند ها پرداخته ها درطی اين سال خانواده
ها و    بازگرداندن حقوق شهروندی خانواده      -١٠

متوقف کردن هرگونه محدوديت و محروميت           
اجتماعی، سياسی، فرهنگی واقتصادی درمورد      

 .آنان
پذيرش و حفظ گورستان خاوران و                       -١١

ها و يا قبرهای مشابه در ساير نقاط                گورستان
کشور بعنوان سندی تاريخی از جانب نهادهای          

 .المللی محلی و بين
 

 شصت  های جانباختگان دهه جمعی از خانواده
 ١٣٨٨مرداد  ٣٠

 شصت  هاي جانباختگان دهه اعالميه سوم جمعي از خانواده 



 ١٦٣اتحـاد کـار      ١۸صفحـه     ١۳٨٨آبـان    

 

ن   به خامنه اي »آي تي يو سي«اعتراض  بازداشت چندين نفر از اعضای اتحاديه معلمي
ی     ان ايرانی در تهران در طی جشنهای روز جه

در تهران شده است  ١٣٨٨مهر  ١۴معلمين در 
 .بسيار نگران است

ارگری           ه های ک ادي کنفدراسيون بين المللی اتح
ه                         ت ب ب ران نس ت اي ه دول ت ک ران اس گ ن

ی در تالش            اساسی ران ران اي ترين حقوق کارگ
ی       ر ب ت ه ه                   برای زندگی ب د و ب ن ک ي ی م ائ ن ت اع

ا      تقاضای آنان برای اجرای انصاف و عدالت ب
جمهوری    .  ايراد اتهامات جنائی برخورد ميکند

ه                      رد ک ابت ک گر ث ار دي اسالمی ايران بک ب
ی    دان اعتراضات صلح آميز در کشورش راه چن
ی           ران ارگ رای ک ز ب ندارند و هيچ راه قانونی ني
ده خود                      رداخت نش ه و پ وق حق که بدنبال حق

 .هستند وجود ندارد
وجه      من اطمينان دارم که شما به اين امر مهم ت
خواهيد کرد و اطمينان خواهيد داد که از دادگاه 
ه خاطر                      ران ب ارگ رای محکوم کردن ک ها ب

 .ای استفاده نشود فعاليتهای مشروع اتحاديه
 با تشکر، دبير کل،

 )١٣٨٨آبان  ٣( ٢٠٠٩اکتبر  ٢۵

ه های              ادي ح ی ات ل ل م دبيرکل کنفدراسيون بين ال
ه      ام ارگری در ن رای           ک وشت آن ب ه رون ای ک

ار،     احمدی نژاد، وزارت دادگستری، وزارت ک
رئيس مجلس، نمايندگی جمهوری اسالمی در         
ار و       سازمان ملل در ژنو، اتحاديه بين المللی ک
ده است،            انجمن های کارگران متحد ارسال ش
ران                        ب دان ره ه ای، حکم زن ن ام ه خ خطاب ب
 :اتحاديه کارگری نيشکرهفت تپه رامحکوم کرد

 
 !ولی فقيه

ن                       ي ون ب دراسي ف ن ه را از جانب ک ام من اين ن
و سی         ( المللی اتحاديه های کارگری    ی ي ) آی ت

ميليون کارگر را در     ١٧٠که نمايندگی بيش از 
ز   سراسر جهان دارد که شامل کشور اسالمی ني
جازات           ه م می باشد، بعنوان اعتراض نسبت ب
ای                     ه ه ادي ح ران ات ب ه ره ي ل اه ع ای دادگ ه
رد،    کارگری، آقايان علی نجاتی، فريدون نيکوف
ی    محمد حيدری مهر، قربان عليپور، نجات دهل

 .و جليل احمدی برای شما مينويسم
ه              ادي ح ی ات ل ل م ن ال بنا به اطالع کنفدراسيون بي

ر      ١٣٨٨مهر  ٢٩های کارگری، در  ب شش ره
ه در                       پ شکر هفت ت ي ارگری ن اتحاديه های ک
دان       جازات زن دادگاه استيناف شهر دزفول به م

ه                   .  محکوم شدند م ک ده اي ع ش ا مطل ن م همچني
محکوميت تعليقی علی نجاتی به زندان تعزيری 
دان            ه يک سال زن تبديل شده و او در حقيقت ب
 . محکوم شده که بالفاصله به اجرا درآمده است

ن        ه اي ي ل کليه اتهامت و مجازاتهای تعيين شده ع
يت های                  ال ع ا ف اط ب ب رهبران کارگری در ارت

اده            مشروع اتحاديه ت وق عقب اف ای از قبيل حق
ار                ا در محل ک ه وق آن کارگران و دفاع از حق

 .بوده است
ن         ١٣٨٧آذر  ٣٠قبال در تاريخ  ه اي هنگامی ک

ه    ادي پرونده در مراحل اوليه در محاکم بود، اتح
ه،        ذي غ وران، ت بين المللی غذا، کشاورزی، رست

و اف     ( تنباکو و انجمنهای کارگران متحد  ) آی ي
راض               ه اعت ي ق ی ف ه ول چندين بار توسط نامه ب

 .کرده بودند
ارگری           ه های ک ادي کنفدراسيون بين المللی اتح

ام   ١٣٨٨مرداد  ٢٧اولين بار در تاريخ  از احک
ه     ب ع دون               ٢ش ري ه ف رئ ب ول در ت اه دزف دادگ

ی و              جات دهل ر، ن ه نيکوفرد، محمد حيدری م
ود            ده ب ر ش جليل احمدی از کليه اتهامات با خب
اط   ولی نگران اين است که احکام جديد در ارتب

 .با درهم شکستن اتحاديه صادر شده باشند
ن              ي ون ب دراسي ف ن ه، ک ام ی        با نوشتن اين ن ل ل م ال

ه        د ک ن ک اتحاديه های کارگری از شما تقاضا مي
ی                    ن ي ازب ورد ب م م اک ح ام آن م امر کنيد تا احک
رخالف اصول            که ب ن مجدد قرار دهند برای اي

د   ن ران موظف         .  آزادی تشکالت ميباش دولت اي
است که به دليل عضويت در اتحاديه بين المللی 

 .کار به اين اصل احترام بگذارد
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری به 
 دليل ادامه سرکوب فعاليتهای معلمين که شامل 

در راستای اعتراضات کارگران نيشکر هفت            
که به دليل عدم پرداخت             ١٣٨٦تپه در سال       

ترين حقوق صنفی        ای   حقوق و رسيدن به پايه        
انجام شد،     )  ايجاد تشکل مستقل        (کارگران     

تعدادی از کارگران دستگير شدند که بعد از                 
بازجويی های مکرر، با قرار وثيقه، تا روز                

دادگاه در مرحله     .  دادگاه از زندان آزاد شدند         
اول رسيدگی، کارگران را به يکسال حبس که            

آورد    شش ماه آن را به حالت تعليق در می                    
محکوم کرد و در زمان معين برای اعالم                       
اعتراض، کارگران با اميد به رسيدگی عادالنه         

اما .  در دادگاه تجديد نظر، شکايت کردند                   
متاسفانه دادگاه تجديد نظر عينا حکم صادره                

 .توسط دادگاه بدوی را تاييد کرد
اين احکام در حالی برای فعالين سنديکايی                    
صادر شده که کارگران هفت تپه حقوق خود را         
با تاخير سه ماهه دريافت می کنند وبا توجه به            

آور بودن کارشان، طرح طبقه               سخت وزيان  
بندی مشاغل در کارخانه اجرا نمی شود و                     

کاری اين کارگران هر روز                 ساعات اضافه   
 .کاهش پيدا می کند

جنبش کارگری ايران در ساليان گذشته برای              
بهبودشرايط موجود بيشترين هزينه را پرداخت       

 کارگرانی که حتی قدرت پرداخت . کرده است

اجاره منزل را ندارند و از کمترين اوضاع                   
اند، برای رسيدن به حقوق              معيشتی بی بهره     

صنفی خود بايد زمان طوالنی را در پشت ميله          
 .های زندان سپری کنند

تهديد، بيکاری و زندان به بخشی از مبارزات            
. روزمره جنبش کارگری تبديل شده است                     

همانگونه که دستگيری و بيکاری نتوانست                 
فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد را از پا         
درآورد، مطمئن هستيم فعالين سنديکای هفت             
تپه نيز هرگز نخواهند گذاشت اين مبارزه از               

 .بين برود
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی              

خواهی اين    تهران و حومه برای آزادی و حق          
نمايندگان کارگری از هيچ کوششی دريغ نمی            

 .کند
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی              
تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام                    
صادره برای فعالين سنديکای کارگران نيشکر         
هفت تپه، خواستار آزادی همه فعالين کارگری          
از جمله ابراهيم مددی، منصور اسالو، فرزاد             
کمانگر و مهدی فراحی شانديز و لغو                                
احضارهای فعالين کارگری دستگير شده در              

 .روز جهانی کارگر می باشد
 

 ١٣٨٨مهر 

 سنديکای کارگران شرکت واحد
 احكام زندان فعالين سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه را

 محكوم مي كنيم
 2009اهداي جايزه لخ والسا سال 

  به شادي صدر، الدن و رويا برومند

به شادی        ٢٠٠٩جايزه لخ والسا در سال                 
صدر، الدن برومند و رويا برومند تعلق                       

 .گرفت و به آنان اهدا شد
سپتامبر طی مراسمی      ٢٩اين جايزه در روز       

در شهر دانسيگ لهستان در حضور لخ والسا           
نفر از شخصيت های سياسی،       ١۵٠و بيش از    

علمی و مطبوعاتی اين کشور به برندگان اهدا          
 .شد

اين جايزه به خاطر تالشهای اين سه فعال زن           
ايرانی در راستای احقاق حقوق زنان و                         
فعاليت آنان برای حقوق بشر در ايران به آنان          

 .تعلق گرفته است

 



 ١۹صفحـه    ١۳٨٨آبـان    ١٦٣اتحـاد کـار      

ا   کاروانهای صلح وآزادی که ازشهرهای آمريک
د، در روزهای        و کانادا به نيويورک رفته بودن

روهای                  ٢٤و  ٢٣ ي گر ن ار دي ن ر در ک سپتامب
ران و       دموکراسی خواه در پشتيبانی از مردم اي
در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در   

 .سازمان ملل متحد، دست به تظاهرات زدند
ارسی           ٢٣در روز  سپتامبر، خانم شهرنوش پ

ا،     اروان ه در    پور، از امضاء کنندگان بيانيه ک
رد              ب ش ي رای پ گی ب ت س ب م ه ه ت ي م رم ک ف الت پ
اع از               ی را در دف ان ن دموکراسی در ايران سخ
جنبش مردم ايران برای دستيابی به دموکراسی  

 .بيان کرد

ل                    اب ق ران، در م ردم اي رحق م خواست های ب
ظاهرات           ه ت سازمان ملل در نيويورک دست ب

ق   . گسترده ای زدند حضورزندانيان سياسی ساب
ه      ه ک و خانواده های جانباختگان سی سال گذشت
ا         راه ب م در خارج از کشور به سر می برند، ه

ه       عکس هايی از جنايات رژيم، جلوه خاصی ب
 .اين حرکت بخشيده بود

وان                  ا عن ه ای ب ال ق وال استريت ژورنال در م
رای                «  ارج از کشور ب م خ ي ق ای م ی ه ران اي

د                       ژاد جمع می شون ه احمدی ن راض ب  »اعت
هزاران ايرانی از شهرهای مختلف در    :  نوشت

 ٢٢آمريکا و کانادا برای شرکت در تظاهرات    
ه     ٢۴تا  سپتامبر عليه دولت ايران و اعتراض ب

اقداماتی که در پی انتخابات رياست جمهوری       
ه آن نسبت داده                 وق بشر ب در مورد نقض حق

د           ن ت ورک هس وي ي ان   .  ميشود راهی سفر به ن آن
ز               ي ده ن ن ه آي ت ف ميگويند که برنامه شان برای ه
امی                ي ادن پ ت رس ه و ف اب برگزاری تجمعاتی مش

ران است       رای             .  مشابه به اي زی ب ي جه ن ت ي چن
ن             ل داشت ي ه دل جامعه ای سنتًا غيرسياسی که ب
ی      مناسبات فاميلی و تجاری در ايران اغلب حت
ی               ت د، حرک رن ذي بی سر و صدا رژيم را می پ

ار     .  غيرعادی است ايرانيان مقيم آمريکا که شم
ن می           ي خم آنها را نزديک به يک ميليون نفر ت
ه        ت اخ ن زنند، به وحدت و يکپارچگی شهره و ش
اح های      شده نيستد، اما نا آرامی های اخير، جن

 .مختلف را به هم نزديک تر ساخته است

 

  ی من آمدی اگر به خانه
 برایم مداد بياور مداد سياه 

 ام خط بکشم  خواهم روی چهره می
 تا به جرم زیبایی در قفس نيفتم 

یک ضربدر هم روی قلبم تا به هوس هم         
  !نيفتم

 ها  یک مداد پاک کن بده برای محو لب
خواهم کسی به هوای                        نمی

  !سرخيشان، سياهم کند
یک بيلچه، تا تمام غرایز زنانه را از ریشه         

 درآورم 
ها    بدون این  ...  شخم بزنم وجودم را         

  !روم گویا تر به بهشت می راحت
یک تيغ بده، موهایم را از ته بتراشم،              

 سرم هوایی بخورد 
  !واسطه روسری کمی بياندیشم و بی

 نخ و سوزن هم بده، برای زبانم 
 بدوزمش به سق ... خواهم  می
 ! اینگونه فریادم بی صداتر است ...

 قيچی یادت نرود، 
هایم را         خواهم هر روز اندیشه          می

  !سانسور کنم
 پودر رختشویی هم الزم دارم 

 ! برای شستشوی مغزی
 مغزم را که شستم، پهن کنم روی بند 

هایم را باد با خود ببرد به آنجایی          تا آرمان 
 . که عرب نی انداخت

  ! بين بود دانی که؟ باید واقع می
 ! کن هم اگر گير آوردی بگير صداخفه 

خواهم وقتی به جرم عشق و                 می
 انتخاب، 

 زنندم  برچسب فاحشه می
  !بغضم را در گلو خفه کنم

 خواهم  یک کپی از هویتم را هم می
برای وقتی که خواهران و برادران دینی         

 به قصد ارشاد، 
 کنند،  فحش و تحقير تقدیمم می
 ! به یاد بياورم که کيستم

اگر جایی دیدی حقی       ...  ترا به خدا       
 فروختند  می

 تا در غذا بریزم ... برایم بخر 
دهم خودم قبل از دیگران             ترجيح می  

 ! حقم را بخورم 
 سر آخر اگر پولی برایت ماند 

 برایم یک پالکارد بخر به شکل گردنبند، 
و رویش با حروف      ...  بياویزم به گردنم      
  :درشت بنویسم

 من یک انسانم 
 من هنوز یک انسانم

 !من هر روز یک انسانم

 از سوریه ”غاده السمان“شعری از 
 تظاهرات گسترده ايرانيان و نيروهاي هوادار حقوق بشر 

 درآستانه حضور احمدي نژاد در اجالس سازمان ملل در نيويورك

 آلمان - فرانکفورت
ل    ١٩روز شنبه  ق سپتامبر، جمعيت جوانان مست
ه                     -منطقۀ راين راسمی را ب ان م م ن در آل اي م

ات                         اي ن ان ج ي ان رب اد ق داشت ي ي رام اسبت گ من
اه                     ای دانشگ ن آست ال جمهوری اسالمی در س

رد     زار ک ی           .  فرانکفورت برگ راسم در پ ن م اي
اه             ا دانشگ ه ت وت تضاهرات ايرانيان از ميدان گ
ی و اجرای        فرانکفورت، آغاز شد و با سخنران

 .موسيقی اعتراضی ادامه يافت
 سوئد -گوتنبرگ 

يادمان بيست و        سپتامبر        ٢٧روز يکشنبه        
يکمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در                  

در فراخوان اين     .  گوتنبرگ سوئد برگزار شد      
ياد     يادمان از ايرانيان خواسته شده بود تا                    

و    ٦٠زندانيان سياسی و جانباختگان خرداد              
و تجاوزات اخير در        ١٣٦٧کشتار فاجعه بار      

 .ايران را زنده نگاه دارند
 استراليا -سيدنی 

گان راه آزادى در            اخت مراسم گراميداشت جانب
ن           ، همراه با ١٣٦٠دهه  ى در اي اي ى ه سخنران
ار          “   از سویباره  ت ان کش ادم کميته برگزاری ي

 .  برگزار شد” سيدنی -زندانيان سياسی در ايران

 بزرگداشت جانباختگان كشتار 
 67زندانيان سياسي در سال 

 تظاهرات در نيويورك
سپتامبر چندين هزار تن از       ٢٣روز چهارشنبه   

ايرانيان ونيروهای مختلف اپوزسيون جمهوری      
اسالمی، در اعتراض به سخنرانی احمدی نژاد        

 در مجمع عمومی سازمان ملل و حمايت از 

 آلمان - برلين
ه             ١٠روز شنبه  راض ب اکتبرمراسمی در اعت

عيت     “ نقض  حقوق بشر در ايران از سوی    جم
ردم                 بش دمکراسی خواهی م پشتيبانی از جن

ران ن   -اي ي رل د    ”  ب ردي زار گ رگ ه   در   .  ب ي ان ي ب
دام       اعتزاضی  اين جمعيت  که برعليه حکم اع

  :صادر گرديده ، آمده است
امی عرصه                 م جمهوری اسالمی اگرچه در ت
گی            رهن اعی و ف های سياسی، اقتصادی، اجتم
ن درجه              ري ن ت ي ائ رتبه ايران را در جهان به پ
دان        دام، زن سوق داده است، ولی در عرصه اع
رار     و تجاوز به حقوق بشر بحق در رتبه اول ق

طبق قوانين حقوق بشراعدام انسان .  گرفته است
 .ها همواره و در هر رزيمی محکوم است

 آلمان -کلن 
جمعيت دفاع از زندانيان “ اکتبر ازسوی  ١٠در 

ن    –سياسی ايران    ل دام           ”  ک ه اع راض ب در اعت
صدها تن در زندانها و در خيابانها درجمهوری 
رای               ه و در تالش ب ت ذش اسالمی در ماههای گ
ان               دام وجوان ه اع نجات جان صدها محکوم ب
آزاديخواه دستگير شده درزندانهای ايران، مانند 

 .هر سال تظاهراتی در شهر کلن برگزار شد

 اكتبر، روز جهاني 10 
 مبارزه براي لغو حكم اعدام
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سيزدهم آبان برای جمهوری اسالمی به دليل سه                
 ١٣۴٣سيزدهم آبان     .  رويداد، اهميت زيادی دارد      

روزی است که رژيم شاه، خمينی را به ترکيه تبعيد    
برخی نظرات ارتجاعی خمينی در رابطه با          .  نمود

به ديده عموم نيروهای مدافع آزادی نيامد       . ..زنان و
چون درفضای خفقانی دوران شاه، ستيز با استبداد           

دانش آموزان    ١٣۵٧آبان سال   ١٣در.  زا بود   ارزش
خون آنان  .  در دانشگاه تهران به رگبار بسته شدند          

شان در راه آزادی، در فضای                و ارزش مبارزه     
اما .  اختناق، به کيسه استبداديان حاکم ريخته شد              

 ١٣مهمتر از اين دو رويداد،  سی سال پيش در                    
سفارت آمريکا، توسط دانشجويان       ١٣۵٨آبان سال   

اله خمينی   موسوم به خط امام، با پشتيبانی قاطع آيت       
روز "از آن پس، حکومت اين روز را          .  تسخير شد 

 .ناميد" ملی مبارزه با استکبار
حمله به سفارت آمريکا در آن تاريخ بر بستر                        

آرائی آمريکا و شوروی، در جهان دو قطبی              صف
شده آن دوره از سوئی و نارضايتی مردم از                           
عملکرد تجاوزکارانه آمريکا و به ويژه دخالت در            

. از سوی ديگر، رخ داد       ١٣٣٢مرداد    ٢٨کودتای  
تنها درچنين شرايطی جمهوری اسالمی ميتوانست          

گرمی شوروی اعالم کند        بدون نگرانی و با پشت        
 ."تواند بکند آمريکا هيچ غلطی نمی"که 

هدف اصلی حمله به سفارت، بسيج مردم برای                    
کنار زدن دولت بازرگان و يکدست کردن حاکميت          

ای  جمهوری اسالمی از همان نخست، لحظه         .  بود
هر چند که در    .  از تعرض به مردم باز نمانده است       

اش بريده از فشار و سرکوب مردم              پائين، تا تيغ    
نياسوده است، اما در باال، تصفيه ابتدا             ايران دمی 

. از درون حکومت و از نهضت آزادی آغاز شد                 
آغازگر راهی بود که امروز در             ١٣۵٨آبان     ١٣

ادامه آن به زمزمه تصفيه جريان رفسنجانی،                       
سال گذشته،  ٣٠جمهوری اسالمی طی    .  رسيده است 

در چنين روزهايی تمام توان خود را به کار                            
گرفته است تا مردم را با هدف نمايش قدرت                    می

 . اش به ميدان کشاند های سرکوبگرانه برای سياست
اما انتخابات رياست جمهوری و رسوائی پس از                

اگر تا   . آن، چهره کشور را دگرگون کرده است               
پيش از اين، جمهوری اسالمی از هر مناسبتی                     

گرفت تا با بسيج بسيجيان و وابستگان به              بهره می 
نهادهای نظامی و خانواده جانباختگان جنگ و                    

نمائی کند، پس از اين                بخشی از مردم، قدرت          
انتخابات، هر مناسبتی ولو حکومتی، باری است               

اش افتاده و چون آواری، خواب       سنگين که بر دوش   
از چشمش ربوده و ترس از فرو پاشی نظام، لرزه            

آنچه که ديروز قوت           . بر اندامش انداخته است          
اش، امروز به        تازی حکومت بود و تکيه گاه يکه         

. اسفنديارش بدل شده است          نقطه ضعف و چشم         
هراس و واهمه جمهوری اسالمی امروز فقط از                

هائی است   مخالفان دستگاه واليت نيست، از مناسبت     
که سی سال است به کمک آن بر سر مخالفان                         

امروز ترس و وحشت، از روز قدس                  . اند کوفته
روز ملی    "از    . بهمن است       ٢٢از روز        . است

 .جهانی است" مبارزه با استکبار
مردم ايران اين روزها در ابعاد ميليونی برای                      

 شوند بسيج می. شوند شرکت در تظاهرات بسيج می

 کميته مرکزی سازمان
 عليه دولت كودتا و براي انتخابات آزاد

  !در تظاهرات سيزدهم آبان شركت كنيم
اما نه در ديگر        ".  استکبار"عليه فرماندهی ستاد        

در "  استکبار"آيند عليه       به ميدان می     .  نقاط جهان  
همين بسيج ميليونی مردم است که                .  خود ايران  

حکومت را به وحشت انداخته و سخنگويان نظامی          
را از پشت صحنه به جلو آورده تا با ايجاد فضای               

از سردار  .  ترس و تهديد، مانع حضور مردم شوند        
الشهدای استان تهران    علی فضلی فرمانده سپاه سيد     

که از حضور مخالفان به شدت نگران شده و                         
کانون فتنه اعالم کرده است که در روز          : "گويد می
...  هائی را خواهد داشت         آبان شيطنت     ١٣ اگر . 

تری خواهيم    نگران نباشيم در آينده مشکالت جدی         
، تا اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی                 "داشت

دهد  انتظامی که به راهپيمايان ضد دولتی هشدار می       
معنی .  که برابر قانون با آنها برخورد خواهند نمود         

سرکوب :  هم برای همگان روشن است    "  قانون"اين  
ساير مقامات  .  ای مردم بدون هيچ معيار و ضابطه        

ند تا واهمه   اغيرنظامی نظير جنتی نيزبه ميدان آمده      
 .خود را از حضور مردم، با تهديد آنان بپوشانند

پس از تقلب و کودتای انتخاباتی، مردم از هر                       
فرصتی استفاده کرده اند تا صدای اعتراض خود               

روز حکومتی قدس را به روزی            .  را فرياد کنند    
. اش بدل کردند    عليه دستگاه واليت و دولت کودتائی     

حضور پررنگ مردم در روز قدس و پژواک                      
شان، تخم ترديد را در دل              شعارهای آزاديخواهانه  

طرفداران حکومت چنان بارور نمود که برنامه                 
نوک پيکان     .  تهاجم به مخالفان را کند نمود                     

روز ملی  "آبان يعنی      ١٣اعتراض مردم در روز        
در صورتی که متوجه استکبار      "  مبارزه با استکبار  

داخلی شود و مرکز ستادش را در بيت رهبری                    
 .تواند حکومت را به عقب بنشاند نشانه گيرد، می

کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بر            
ها   اين باور است که بسيج وحضور مردم در خيابان        

تواند حکومت      عامل بسيار نيرومندی است که می          
. نشينی وادار کند          جمهوری اسالمی را به عقب            

مبارزه عليه استبداد و خواست استقرار دموکراسی،     
امروز در اين جنبش  از پتانسيل باالئی برخوردار           

ای که از استبداد               ما از هموطنان آزاده          .  است
حکومت اسالمی به تنگ آمده و خواهان اعمال                   
اراده از طريق رای آزاد و برابر همه شهروندان               

آبان با شعار     ١٣کنيم که در روز        هستند دعوت می  
نژاد در تظاهرات شرکت         برکناری دولت احمدی    

کنند و خواست انتخابات آزاد را در جامعه پرطنين           
شرکت در اين تظاهرات و طرح مطالبات            .  نمايند

دموکراتيک مردم ضربه محکمی است که حکومت        
جمهوری اسالمی را از تهاجم بازداشته، در بيم و              
ترس از گسترش جنبش مردم، به عقب نشينی                       

ما ازهراقدامی در داخل وخارج کشور       .  دارد می  وا
که به تقويت حضور مردم بيانجامد، حمايت کرده با  
تمام توان در جهت نيرومند کردن آن تالش و                        

کنيم و در اين راه دست تمامی ياران و               مبارزه می 
دوستانی که تقويت و تدوام اين جنبش را در دستور          

اند، برای همکاری و اتحاد به گرمی                   خود نهاده  
 .فشاريم می
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