
 
 
 
 
 
 
 

 ارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ۱۳۸۸  آذر

۱۶۴  

ها، چنگ و  اليحه هدفمند سازي يارانه
  ها دندان رژيم بر نان و جان توده

 
وع، تداوم و گسترش بحران بهمراه  وق سال گذشته، پا برجائي عوامل مسبب30بحران مزمن اقتصادي در 

هاي نظام جمهوري اسالمي هر روز بر عمق و دامنه بحران افزوده و عواقب وخيم و راهبردها و سياست
 .را متوجه مردم نموده استخطرناكي 

نشانگر ) ميزان تورم، اندازه رشد محصول ناخالص ملي واقعي و ميزان بيكاري(ه اقتصاد سنجهر سه 
    .هاي نظام جمهوري اسالمي و سرريز عوارض بحران و حاد شدن آن استشكست سياست

 2 در صفحهيهبق
 

 كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  باد آزادينده ز
  

 كه در تظاهرات ي و مردمياسي سين باورند كه با بازداشت فعالين بر ايمسردمداران رژ
 مردم را به يزه، بر سرنيه كرده و با تكيجاد رعب و وحشت اي فضاتوانند ي مكنند، يشركت م

 سال گذشته، ي  كه درطول سيابندفكرتر از آن انند تا در آنها كوته. ها بازگردانند خانه
 يگوشه كوچكتنها  »يناو« زندان بزرگ ساخته است كه يك كشور ين ااز يحكومت اسالم

است   »ياسالم« ي از زندان جمهوريي رهاي براين سرزمينهزاران هزار مردم ا. از آن است
 ها يابانبه خ »يزنده باد آزاد«و  »يه فقيتمرگ بر وال« ،»يكتاتوريمرگ بر د«كه با شعار 
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 ي به عرصه مبارزه با حكومت اسالميدارترپااراده و مقاومت مردم خواهد  افزود و آنها را 
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جنبش مردم در كجا قرار دارد و با چه چالشي » عاشورا«فرداي 
 مواجه است؟

  ۴صفحه              رضا اكرمي
 ها                                                                        يت ها و محدوي توانائي،جنبش دانشجوئ

  ۵صفحه           يمحمد اعظم

  !يور كديآقا
 يق و تعوي دعوت مضر به آزادين ايد،دعوت به سكوت مكن

  ! استيبه محال دموكراس
  ۸صفحه  هنادر عصار

 يي؟ نهايارويي رويا تدارك سازش يكا، در و آمريرانا
  ۱۰ه فحص          محمود بهنام

 

 ،   خيزش و خروش مردمان
  تزنده اس) فرهاد(آنجا كه فرشيد 

 
  ۱۳صفحه 

  

  ياد مادربه 

  
  می اعظمحمد 
  ۱۴ه صفح

  در اين شماره

 سالم سياسي ا
  آزادحمد ا برگردان -امينسمير 

صفحه 
18  

 و دمكراسي ذهب م
   برگردان نادر عصاره-تورنلن آ

صفحه 
20  

 دسامبر در 10آكسيون زارش گ
شهر دن هاگ مقابل پارلمان 

  اروپا
  جعفرپوراهيد ن

صفحه 
22  

 شجاعانه براي صلحبارزه م
  مرضيه دانشرگردان ب

صفحه 
23  

  



164اد كار ــاتح   1388 آذر  2ه ــصفح   
 

 سـرنگـون باد رژيـم جمهــوري اسـالمي ايــران

  بقيه از صفحه اول
 ها، ارانهي ي هدفمند سازحهيال

 بر نان و جان ميچنگ و دندان رژ
  توده ها

  
سردمداران و پايوران جمهوري اسالمي در مواجهه با 

 را در فراگردي دو چنين وضعيتي تمام هم و غم خود
در درجه اول انتقال هر چه بيشتر بار . اند  هوجهي بنا نهاد

ديد استثمار كارگران و شها، تبحران بر دوش توده
شان، تعرض دم افزون به غارت نان و مال زحمتكشان،

سطح معيشت آنان، فراهم ساختن ارتش ميليوني بيكاران 
وخالصه تشديد و گسترش فقر و فرودستي در ميان مردم 

اجرا ٍ  :دوم.  استو راندن آنها به مهلكه نيستي وتباهي
و هاي نهادها نظرات و راهبردها و عمل به نسخه

داري جهاني مانند بانك جهاني و  انحصارات سرمايه
در عرصه پيوند با اقتصاد جهاني  المللي پول،صندوق بين

هاي  از همين رو بود كه نسخه .براي حفظ و بقا ٍ خود
» تعديل ساختاري«يا » تعديل اقتصادي«نئوليبراليستي 

براي شفاي اقتصاد » سازندگي«در دوران رفسنجاني و 
بسته شد اما حاصل آن چنان شرايط بيمار بكار 

هاي ها رقم زد كه شورشفرسائي را براي توده طاقت
متعددي را در شهرهاي مختلفي مانند  مشهد، قزوين، 

هاي اطراف تهران چون اكبرآباد و اسالم اراك، شهرك
» تعديل« شهربوجود آورد و در نتيجه سياست تعديل 

ي نيز همين  ساله اصالحات و خاتم8در دوران . گرديد
 .گيري شد ها با غلظت كمتري پي سياست

آخرين نسخه برنامه بانك جهاني كه ناظر بر 
براي پيوستن اقتصاد ايران به اقتصاد » بسترسازي«

اقتصادي در » تغيير ساختار«جهاني است، تحت نام 
دستور كار دولت احمدي نژاد قرار گرفت تا با تشديد و 

 و كارخانجات، تسريع واگذاري آن بخش از صنايع
هاي باقيمانده به بخش خصوصي و اهداء  مؤسسات و بنگاه

 امنيتي، گذار از اقتصاد - ها به نهادهاي نظامي  رايگان آن
به اقتصادي كه پايه اصلي آن بخش خصوصي » دولتي«

. فراهم شود» غيرنفتي«باشد و همچنين گذار به اقتصاد
از سوي  قانون اساسي رژيم 44هاي اصل  با ابالغ سياست

هائي  از سر راه پيشبرد سياست» قانوني«اي، موانع  خامنه
  .كه در باال بدان اشاره شد، فراهم گرديد

در دنباله اين سياستها، كليد طرح تحول اقتصادي، كه 
همانا حذف پرداخت سوبسيدها از سوي دولت است، زده 

 . شد
 محور 7دولت احمدي نژاد طرح تحول اقتصادي را در 

  :ارائه كرده است» ساماندهي اقتصاد «ذيل با هدف
 اصالح نظام مالياتي -2 محور هدفمندسازي يارانه ها -1
 اصالح نظام - 5 اصالح نظام توزيع -4 اصالح گمركي -3

  گذاري پول ملي  ارزش-7 ارتقا چرخه بهره وري - 6بانكي 
 زير 4محور هدفمند سازي يارانه ها خود مشتمل بر 

 .گروه بود
 تحليل -3 روش اصالح قيمت، - 2ئي،   نظام شناسا-1

آثار هدفمند كردن يارانه ها بر خانواده، بنگاه ها و دولت  
  تعيين روش بازپرداخت -4

 از 10/10/1387ها در تاريخ  اليحه هدفمندسازي يارانه
هاي  سوي دولت به مجلس ارائه شد اما درگيري و جدال

طع و هاي رژيم و توازن قوا در آن مق پنهاني ميان جناح
همچنين مساله انتخابات دور دهم رياست جمهوري 
موجب گرديد بررسي آن در مجلس توسط كميسيون 

ويژه طرح تحول اقتصادي تا پس از انتخابات رياست 
 .جمهوري از دستور خارج شود

 مهرماه 19مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني روز 
ه  ماد17ها را مشتمل بر كليات اليحه هدفمندسازي يارانه

 راي ممتنع از 7 راي مخالف و 45 راي موافق و 188با 
 12اما در روز .  نماينده حاضر تصويب كرد240مجموع 
 در حالي كه نمايندگان مجلس رژيم، 1388آبانماه 

ها را در  بررسي تعدادي از مواد اليحه هدفمندسازي يارانه
دانند، محمود احمدي نژاد ناگهاني و  مجلس ادامه مي

جلس رفت تا با اصرار سخنراني كند و سرزده به م
نمايندگان را از كاري كه در حال انجام آن بودند، باز 

 .دارد
آنچه احمدي نژاد و دولت وي را تا اين حد نگران ساخته 
بود، عدم موافقت مجلس برگزيده ولي فقيه با تاسيس 
صندوق پيشنهادي دولت، به منظور واريز كردن همه پول 

هاي انرژي و  زادسازي قيمت حاملهنگفتي بود كه از آ
بر طبق . آمد، به آن صندوق بود ديگر منابع حاصل مي

اليحه پيشنهادي دولت مبالغ موجود در اين صندوق 
خارج از مكانيسم نظارتي قانون بودجه، و فقط تحت اراده 
و نظر مستقيم و كليدداري دولت، در جهت تامين 

 .شد هزينه مي) دولت( مورد نظر اليحه» اهداف«
 قانون اساسي جمهوري 55 و 54، 53بر طبق اصول 

هاي دولت بايد بر اساس  اسالمي، همه دريافتها و پرداخت
داري  اجراي قانون بودجه ساالنه كشور در حساب خزانه

كل متمركز شده و ديوان محاسبات نيز موظف به 
هائي  هاي دولت و شركت رسيدگي و حسابرسي حساب

در اين . باشد مي ،كنند ه ميكه از بودجه دولت  تغدي
صورت ايجاد چنين صندوقي كه خارج از قانون بودجه و 
در شرايطي كه هيچگونه مكانيزم قانوني نظارت بر دخل 
و خرج آن وجود ندارد، غير قانوني بوده و در تعارض با 

نمايندگان مجلس و بويژه .  قانون اساسي رژيم است
خالفت كرده و آن را با اين بند اليحه م» اصولگرا«اكثريت 

  .نپذيرفتند
  

    
پشت «گراي  بهمين دليل احمدي نژاد مجلس اصول

ها  را تهديد به استرداد اليحه هدفمند سازي يارانه» خود
طرفه اينكه حضور احمدي نژاد در مجلس . كرد

 .هاي وي را برآورده نكرد خواسته
بدنبال اختالف بين دولت و مجلس، كميته مشتركي بين 

ولت تشكيل شد، كه هدف آن نزديك كردن مجلس و د
هاي دولت و مجلس بود و اين كميسيون توفيق  ديدگاه

توكلي رئيس مركز پژوهش مجلس در . چنداني نيافت
افرادي از باالترين تا «: پاسخ به احمدي نژاد گفته بود

دولت حضور دارند كه به دنبال در ترين مراتب  پائين
ي خواسته و اجرا» هاي شخصي هستند منفعت جوئي

.  دانست» گسترش فساد مالي در كشور«دولت را عامل 
نهايتا اليحه از سوي مجلس به شوراي نگهبان براي 

 .كسب نظر آن شورا ارجاع گرديد
 مهرماه گذشته 19اي تلويزيوني در  احمدي نژاد در برنامه

ضمن دفاع از طرح تحول اقتصادي گفت كه در خصوص 
ها  كردن يارانههدفمنداصالح ساختاري اقتصاد و نيز «

 ها وافزود كه هدفمند كردن يارانه» بسيار جدي است
الدين حسيني وزير  شمس. »كند وضع مردم را بهتر مي«

سازي هدفمند«:  گفت44اقتصاد در دومين همايش اصل 
خشكاند و يك گام مهم  ها، اساسا ريشه تورم را مي يارانه

 نظام برخي ديگر از پايوران» . است44در اجراي اصل 
هاي  انرژي و حذف  با آزادسازي حامل گويند مي

ها و عدم پرداخت آن از سوي دولت، تورم موجود سوبسيد
ناشي از كسر بودجه سنگين دولت و بدهي سنگين آن به 

. رود يمهاي دولتي و بانك مركزي را از ميان  بانك
استفاده غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي و همچنين 

هاي  به ريال براي تامين هزينهتبديل دالرهاي نفتي 
به وابستگي  .يابد ها را پايان مي جاري دولت به ويژه يارانه

. هاي جاري به درآمدهاي نفتي پايان خواهد يافت هزينه
وجه ريالي به افزايش نقدينگي انجاميده و طرف تقاضا را 

ها را به طرف عرضه، يعني توليد  كند يارانه تقويت مي
  .شود داده مي

هاي برق،  داشتن قيمت اند كه ثابت نگه  براين مدعيعالوه
هاي نفتي و پرداخت كالن  آب، گاز طبيعي و فرآورده

ها توسط دولت ضربه سنگيني به اقتصاد كشور است  يارانه
اي از مواردي  بطوري كه در طي چند سال اخير در پاره

 درصد در سال نيز 10مصرف كاالهاي ياد شده از «
 .رفته است» فراتر

كنند  مي حقيقت اين است آن چه كه آنان ادعا
 ،شمارند آن چه كه آنان بر مي .گوئي و ياوه است گزافه

داري است كه  كاركرد و حاصل همين مناسبات سرمايه
آنها نيز . هم اكنون خود دچار بحران مزمن و العالج است

  .در سطوح مختلف دچار تورم هستند
ال  س30 سران و مسئولين جمهوري اسالمي طي 

اند تورم دو رقمي در كشور را كتمان  گذشته تالش كرده
اند،  ها را بارها تكرار كرده آنها همين گفته. وپنهان سازند

آنها از لغو قانون كار و قوانين تامين . بي هيچ مسئوليتي
هاي زود بازده،  هاي اجتماعي، اجراي طرح بيمه

مادر  به  سازي و واگذاري  صنايع بنيادي و خصوصي
 .اند اند و اجرا كرده گفته... امنيتي خود و-ي نظاميشركا

هاي ضد مردمي  كننده اين سياست اما تنها، تاثيرات ويران
جز گسترش غارت وچپاول، هرج ومرج، گراني و تورم، 

  .ها نداشته است دستامد ديگري براي توده
  عالوه بر اين بايد ياد آور شد كه اوال اليحه هدفمند 

هائي است كه  ها وسياست جمله برنامهها از  سازي يارانه
هاي دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادي رژيم  در برنامه

ترين سطوح مديريتي در باره آن  طرح بوده و در عالي
هاي  ثانيا جدال و كشمكش. تصميم گرفته شده است
هاي مختلف صرفا حول شيوه و  مجلس و دولت و جناح

در غارت مردم چگونگي اجراي آن و سهم هريك از آنان 
  . است
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 آزادي ـ دمـوكراسي ـ عـدالت اجتمـاعي ـ سـوسيـاليسم

 چيست ؟»   ها هدفمندسازي يارانه«اليحه 
هاي اليحه هدفمندسازي يارانه ها  براساس مواد و تبصره

هاي انرژي وحذف يارانه آرد، نان، گندم،  قيمت حامل
) راه آهن(برنج ، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، ريلي

  :آزاد خواهد شد به ترتيب زير
خلي بنزين تا پايان برنامه پنج ساله پنجم بهاي فروش دا

نفت، نفت گاز ونفت كوره، نفت سفيد، گازمايع بهمراه 
) فوب( درصد قيمت 90ساير مشتقات نفتي  كم تر از 

همچنين بر . تحويل روي كشتي در خليج فارس نباشد
هاي همين ماده قيمت فروش نفت  اساس يكي از تبصره

 درصد 95خام و ميعانات گازي به پااليشگاه هاي داخلي 
.  تحويل روي كشتي محاسبه مي شود)فوب(قيمت 

هاي نفتي متناسب با  همچنين قيمت خريد فرآورده
بهاي فروش گاز طبيعي . شد دقيمت مذكورتعيين خواه
 درصد متوسط قيمت گاز 75در داخل كشور معادل 

صادراتي پس از كسر هزينه انتقال، ماليات و عوارض 
همچنين بر اساس . قانوني صادرات تعيين خواهد شد 

يكي ديگر از بندهاي ماده اول قيمت فروش داخلي برق 
بهاي آب . معادل قيمت تمام شده آن محاسبه خواهد شد

و جمع آوري و دفع فاضالب معادل قيمت تمام شده آن 
  .تعيين خواهد گرديد 

 
 اليحه، يارانه آرد، نان، گندم، برنج، 4بر اساس ماده 

به كلي ) راه آهن(روغن، شير، شكر، خدمات پستي، ريلي 
  .حذف خواهد شد

  محمد رضا فرزين سخنگوي گروه طرح تحول افتصادي 
كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس مصوب : گويد مي

ها بين كف  كرده منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه
.  هزار ميليارد تومان در سال اول باشد20 تا 10وسقف 

اصل مصوبه مجلس به دولت اجازه خواهد داد تا منابع ح
هاي  ها را با نظر خود ميان گروه از هدفمند كردن يارانه

  .هدف توزيع كند
 درصد 50دولت احمدي نژاد مدعي است كه مي خواهد 

درآمد حاصل از اين اليحه را با نظر خود در ميان 
هاي هدف بصورت نقدي و غيرنقدي، كه تدريجاٌ به  گروه

زيع نظام جامع تامين اجتماعي تغيير خواهد يافت، تو
 درصد وجوه حاصله را به صورت 30الوه براين ع. دكن

هاي  ها در بخش هاي بالعوض و يارانه به شركت كمك
 درصد مابقي در 20پردازد و  صنعت و كشاورزي مي
 .اختيار دولت خواهد بود

گويد كه، در ازاي افزايش بهاي نفت، گاز،   دولت مي
اال و بنزين، آب، برق، نان، شير، شكر و بسياري از ك

 20 به هر نفر ماهانه ، خدمات مورد نياز روزمره مردم
هزار تومان به صورت نقدي خواهد پرداخت، در مقابل 
بايد گفت كه، با پرداخت چنين مبلغي خود به خود 

ها جبران  هاي ناشي از آزادسازي قيمت افزايش هزينه
در توضيح اين موضوع بايد به آمار زير توجه  .نخواهد شد

  .كرد
 گزارش اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي كه براساس

 را منتشر كرد، در 85نتايج بررسي بودجه خانوار در سال 
 و در مناطق شهري ايران، متوسط هزينه يك 85سال 

 هزار تومان در ماه بوده است كه باالترين 664خانوار 
 هزار تومان 869هزينه متوسط مربوط به استان تهران با 

 مربوط به استان سيستان و بلوچستان با ترين آن و پايين
اگر اين ارقام را با محاسبه .  هزار تومان بوده است438

 در نظر بگيريم، 87 و سال 86نرخ تورم براي سال 
 785متوسط هزينه يك خانوار شهري در كشور حدود 

 درصدي 15 و با احتساب تورم 86هزار تومان در سال 
ن خواهد بود كه در  هزار توما900 معادل 87براي سال 

 ميليون 1 درصدي، به 4/25آور   و با تورم سرسام88سال 
   . هزار تومان خواهد رسيد125و 

 از ديگر سو مطابق آمار وزارت كار، متوسط دريافتي 
 ميليون نفر را 6كارگران شاغل در كشور كه رقمي بالغ بر 

هاي به عددي نزديك  با احتساب خانواده(شوند  شامل مي
 هزار 375، ماهانه حدود )رسيم ميليون نفر مي 30به 

 درصد خط 75تومان است، كه براي كل كشور معادل 
 . درصد خط فقر است46فقر و براي استان تهران معادل 

همچنين اگر حداقل دستمزد كارگران كه امسال به رقم 
 هزار تومان رسيد را ماخذ قرار دهيم، حداقل بگيران 263

بگيران كارگري در   و حداقل درصد52كارگري در كشور 
 درصد خط فقر مطلق دريافت 32استان تهران معادل 

  .خواهند كرد
 حال نكته اساسي آن است كه اگردولت بخواهد به يك 

 هزار تومان پرداخت كند، درآمد 100خانواده پنج نفره 
هاي بزرگي از مردم با خط فقر سربه سر نخواهد شد  گروه

ها  راني ناشي از حذف يارانهچه برسد به آن كه بخواهد گ
به اين . هاي انرژي را جبران كند و آزاد سازي حامل

ها خود به خود  ترتيب پرداخت يارانه به خانواده
ها جبران نخواهد شد  هاي ناشي از اصالح قيمت هزينه

اين در حالي است كه دولت اعالم كرده تورمي حدود (
رانه ها  درصد نيز از اجراي طرح هدفمند كردن يا7/15

 درصد تورم 15به وجود خواهد آمد كه اين رقم عالوه بر 
  .)ساختاري است 

محمود احمدي نژاد در نطق انتخاباتي خود در اسالمشهر 
، برق و هاي مصرف آب مجموع هزينه«: اعالم كرده بود

 هزار 130 تا 70گاز يك خانواده پنج نفره كه حدود 
بايد تاكيد كرد كه تورم ناشي از اجراي اين » .تومان است

اليحه بسيار بيش از آن است كه دولت و موافقان اليحه 
هاي مجلس پيش بيني كرد  مركز پژوهش. كنند بيان مي

 60كردن يارانه ها بيش از كه تورم حاصل از هدفمند
  .د خواهد بوددرص

هاي  همچنين بايد تاكيد كرد كه دولت بر اساس واقعيت
دهد، از آنان پس   برابر آنچه به مردم مي3 تا 2اقتصادي 

گويد فريبكاري بيش  از اين رو آنچه دولت مي.  گيرد مي
چرا كه، اوالٌ مردم . نيست و  اخاذي آشكار از مردم است

ها   رگ قيمتها و جهش بز يكبار بدليل آزاد سازي قيمت
و باال رفتن افسار گسيخته نرخ تورم بايد چند برابر آنچه 

ثانيا از آن جا كه .  نمايندزينههكه دريافت مي كنند، 
گردد كه  هاي جهشي، موجب مي خود اين افزايش قيمت

هزينه توليد  كاالي ضروري مردم افزايش يابد، در نتيجه 
سار گسيخته  قيمت كاالهاي ضرور خانوارها نيز افزايش اف

  . خواهند يافت
توان روند تاثير متقابل اين  بي گمان به سادگي نمي

عوامل را با توجه به اوضاع توليد و شرايط اقتصادي ايران 
بيني كرد و ناگفته پيداست كه  ها، پيش بر افزايش قيمت

ها اجرا خواهد شد،  آنچه تحت عنوان هدفمند سازي يارانه
را حتي براي آنها كه در زندگي كارگران و زحمتكشان 

تر  اي وخيم سابقه شرايط حاضر شاغل هستند، در ابعاد بي
  .و دچار تالطمات شديدي خواهد ساخت

خواهد  گويد كه مي هاي اقتصادي  دولت مي در مورد بنگاه
 درصد منابع حاصل از اين اليحه را بصورت كمك 30

داران و بخش  بالعوض و تسهيالت در اختيار سرمايه
  . قرار دهدخصوصي

بدون ترديد با اجراي اين اليحه سرمايه داران و صاحبان 
ها و كارخانجات از آزادي عمل بيشتري براي غارت  بنگاه

عالوه بر اين دولت . و چپاول مردم برخوردار خواهند شد
احمدي نژاد نه تنها بانك مركزي را موظف كرده است تا 

داران  پرداخت اعتبارات جديدي را در اختيار سرمايه
 هزار ميليارد توماني 42قراردهد، بلكه بازپرداخت بدهي 

آنها را تا زمان گذشتن از شرايط ركود فعلي به تعويق 
  .انداخته است

در شرايطي كه بر اساس اظهارات مقامات رسمي رژيم 
 درصد واحدهاي توليدي در حال توليد واقعي 30فقط 

دارند،  درصد واحدها در حال تعطيلي قرار 50هستند و 
دولت و كارگزاران رژيم با بيان عوامل سطحي و فرعي 

ها، نداشتن توانائي رقابت با  چون باال بودن قيمت
بعنوان ... محصوالت مشابه خارجي، كمبود نقدينگي و 

مشكل اقتصادي، اجراي طرح هدفمندسازي را داروي 
  .نندك شفابخش اقتصاد بيمار ايران معرفي مي

هاي انرژي و حذف  مت حاملازهمين رو آزادسازي قي
ها، خود به عامل تشديد كننده ركود تورمي در  يارانه

 .اقتصاد ايران بدل خواهد شد
 گروهي از كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان علت اصلي 

ها را، پوشاندن كسري  اجراي اليحه هدفمندكردن يارانه
رغم همه  چراكه به.دانند بودجه پنهان و آشكار دولت مي

هائي كه دولت احمدي نژاد و  هات و عوام فريبيتوجي
جويند ، مثل  ها توسل مي مشاوران اقتصادي وي بدان

مبارزه با قاچاق، اصالح الگوي مصرف، برقراري عدالت 
اجتماعي و از اين قبيل،  اين اليحه، براي پوشاندن 

هاي  هم اكنون حجم بدهي. تنگناهاي مالي دولت است
  ر ميليارد تومان است هزا30 تا 25دولت حداقل 

 800درشرايطي كه ميزان خط فقر در شهرهاي بزرگ از 
 ميليون نفر 5هزار تومان گذشته، رقم بيكاران بيش از 

وفقرگسترش و تعميق يافته است، اجراي اين قانون جز 
ها  تورم ركودي، فقر و تباهي بيشتر حاصلي براي توده

  .نخواهد داشت
 فاجعه باري بر زندگي اجراي اين اليحه اساسا تاثيرات

اكثريت توده ها خواهد گذاشت و توانائي كسب حداقل 
پذيري  هاي معيشت و زندگي آنان را كاهش داده، آسيب

اي را به لحاظ  دهد و مشكالت عديده مردم را گسترش مي
اين اليحه نه تنها .قضائي براي مردم فراهم خواهد ساخت

آنها نيز چنگ قصد ربودن نان مردم رادارد، بلكه بر جان 
  كشد  و دندان مي

ماحصل اين طرح افزايش نرخ تورم و ركود، اخراج و 
هاي گسترده و افزوده شدن بر ارتش بيكاران،  بيكارسازي

ها و  افزايش و تعميق فقر و فالكت بطور عموم براي توده
بخصوص براي كارگران و زحمتكشان، بيكاران، زنان و 

لين گام براي بهبود او. اقشار محروم جامعه خواهد بود
هاي توده ها و  شرايط اقتصادي و تحقق منافع و خواست

گشايش در وضعيت آنان با برچيدن بساط اين رژيم گره 
  .خورده است
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جنبش » عاشورا«فرداي 

مردم در كجا قرار دارد و 
با چه چالشي مواجه 

 است؟
  رضا اکرمي

 
 

با اخباري كه از ايران مي رسد، پيش بيني گسترش 
مبارزات ضد ديكتاتوري در روز عاشورا به يقين 
پيوسته است و هم اكنون خيابان هاي چندين شهر 
كشور صحنه درگيري معترضين و عوامل سركوبگر 

تهران در اين ميان .  جمهوري اسالمي استرژيم
همچون موارد قبلي نه تنها شاهد انبوه جمعيت تظاهر 
كننده است، بلكه براساس اخبار تا كنون انتشار يافته 

شعارهاي ضد . پنج كشته و ده ها زخمي داشته است
ديكتاتوري در جريان اين هفته و به خصوص دو روز 

ت و ديگر نه گذشته از پرده ابهام خارج شده اس
كه اسم رمز احمدي نژاد بود، بلكه به درستي » دكتر«

كانون فتنه را هدف گرفته است و علي خامنه اي و در 
او يعني اصل واليت فقيه » حقوقي«مواردي موقعيت 
 .مورد حمله است

در چنين شرايطي آيا علي خامنه اي، اين صدا را مي 
د كه شنود و هنوز فرصتي را در اختيار خود مي بين

يا بايد » صداي انقالب شما را شنيدم«اعالم كند 
پرونده جنايتش باز هم سنگين تر شود و كليه پل ها 

 را پشت سر خود خراب كند؟
آيا اگر مشاورين ميانه رو وي، او را به پذيرش چنين 
واقعيتي متقاعد نمايند، جانيان و خون ريزاني كه در 

 و سياسي تشكل هاي مافيائي به اصطالح ايدئولوژيك
و ارگان هاي امنيتي و انتظامي تا كنون خود را پيرو 
او معرفي كرده اند، آماده اند تا همچون ارتش محمد 

 رضا شاه از وي تبعيت كنند؟
در صفوف معترضين، منتقدين و مخالفين جناح 

مردم معترض، از  حاكم وضع به چه گونه ايست؟
ند و انتخابات تا كنون به خانه هاي خود بر نگشنه ا

چنان كه شورش آن ها همين امروز نشان مي دهد، 
مصمم اند الاقل تا تغييري ممكن و البته مورد قبول، 

اگر ديروز اعتراض آن ها مي . خيابان ها را ترك نكنند
توانست با پذيرش تقلب در انتخابات رنگ آرامش به 
خود بگيرد، امروز نه تنها از آن مطالبه فاصله گرفته 

روش نيز در حال دگرگوني است و به است، بلكه در 
اجبار اشكالي از مقاومت خشونت بار را نيز به خود 

هر چند هنوز روح صلح طلبي و پرهيز از . خواهد ديد
انتقام در كالبد جنبش حرف اول را مي زند، رفتار 
انساني مردم براي رهائي مأمور سركوبي كه امروز در 

گواه اين تهران در دست آن ها گرفتار آمده بود، 
 .واقعيت است

اما مي دانيم و الاقل ما نسل انقالب كرده ها تجربه 
كرده ايم كه صرف اعتراض، مشكلي را از درد تاريخي 
و مطالبه آزاديخواهانه يك صد ساله اخير ما درمان 
نكرده است و درمان نمي كند، ضمن اين كه اين را 
هم ديده ايم كه قطار تحوالت اجتماعي وقتي در 

 ابعادي سرعت مي گيرد، ديگر گوشش بدهكار چنين
فرياد اين يا آن مسافر دير از راه رسيده نخواهد بود و 
به راه خود ادامه خواهد داد، تا جائي كه باالخره 

و  . سكانداري در ايستگاهي ديگر آن را متوقف نمايد
اما اولين توقفگاه مقطعي جنبش موجود مي تواند راه 

ه كردم، مبني بر عقب حلي باشد كه پيشتر اشار
نشيني روشن و تأخير ناپذير خامنه اي از انتخابات 

آيا چنين خواهد كرد؟ اين احتمال بسيار . بدين سو
 .ضعيف است

دوم فشار بيشتر مردم و شكاف باز هم عميق تر در 
صفوف حكومت، به ويژه در ميان نيروهاي انتظامي و 

ردي ارتش و تحميل تغيير ولي فقيه و قرار گرفتن ف
همچون رفسنجاني يا هم سنگ و هم خط وي به 

پذيرش نتايج آراء غير دستكاري شده و يا . جاي او
تجديد انتخابات و واگذاري مسئوليت به فردي غير 

و اين در . كنوني جمهوري اسالمي» رئيس جمهور«از
صورتي خواهد بود كه جريان اصالح طلب حكومتي 

گيرد، از دنباله ابتكار عمل را در اين زمينه در دست ب
روي كنوني از مبارزات مردم فاصله گرفته و اين هدف 

موضوعي كه تا كنون . را در دستور كار خود قرار دهد
 .بروز نيافته است

يا » اصولگرا«تا جائي كه به رفتار حكومتيان اعم از
حالت سومي هم مي . اصالح طلب مربوط مي شود

تواند به وقوع بپيوندد كه افزايش باز هم بيشتر 
سركوب مردم، كشاندن بخش هاي سازشكارتر ميانه 
رو ها و اصالح طلبان به پذيرش وضع موجود و سفت 
تر كردن حلقه محاصره به دور مردم، كه سناريوئي 
ست كامل اسياه، خشونت بار و تبهكارانه و البته فاقد 

 .اي رژيم و احيانا مهار بحرانچشم انداز بر
و باألخره آن چه مي تواند از سوي نيروهاي دمكرات 
از هر گروهبندي اجتماعي و سياسي كه هستند مورد 
پشتيباني قرار گيرد طرح خواست ها و شعارهاي 

شفافيت بخشيدن به آن ها، ايجاد . دمكراتيك و اثباتي
همبستگي و اتحاد در صفوف خود و به ويژه ايجاد 
تماس و گفتگوي بيشتر با فعالين و كنشگران 
ورهبران سياسي و اجتماعي صاحب نفوذ در جنبش 
عمال موجود و در خواست پذيرش و حق فعاليت همه 
گرايش هاي گوناگون فكري و سياسي از طرف آن ها، 
از جمله دفاع بي چون و چرا از حق فعاليت نيروهاي 

 .سكوالر و منتقد قانون اساسي

 

 يآزادزنده باد 
  

 ي دو روز تظاهرات گسترده مردم در شهرهابدنبال
 و ي انتظامني  مامورماهي ششم دكشنبهي از شب ران،يا

 حكومت، عالوه بر كشتارها و ضرب ، شتم و يتيامن
 دو روز، دست به ني صورت داده در ايخشونتها

 در سراسر ي و اجتماعياسي سنيبازداشت گسترده فعال
 يها  از چهرهدگانزداشت ش باانيدر م. كشور زدهاند

 و  ي نهضت آزادني  همچون فعالياسيشناخته شده  س
  و ي چپ دانشگاهني تا فعالي مذهب-ي مليروهاين

 چون مادران صلح  تا  شركت ي اجتماعني فعالنيهمچن
.  شوندي مدهيكنندگان در تظاهرات دو روز گذشته د

 از هزار نفر در تهران شي بدهيبر اساس گزارشات رس
 كمبود جا در لي از آنها، بدلي و بخشه شدريتگدس

در . اند  منتقل شدهگري ديها  به بازداشتگاهنيزندان او
 بوده و همچنان ادامه عي وسهايري دستگزيشهرستانها ن

  .دارد
 دست به مي رژري اخي كه در ماههاستي ني بار اولنيا

 بار ابعاد آن ني اگر چه ازند، ي گسترده ميبازداشتها
بدنبال آغاز اعتراضات مردم به .  استعتري وساريبس

  اقدام به مي رژزي خرداد، ن22تقلب در انتخابات 
در .  كردي و اجتماعياسي سني از فعالعي وسيريدستگ

 لحظه مي سركوب رژني ماشزيطول شش ماه گذشته ن
 رغميعل.   ادامه داشته استي نبوده و بازداشتهاكاري بيا
مردم، نه تنها فروكش  ي بازداشتها، جنبش اعتراضنيا

تر شده   و گستردهتر عي وسجينكرده است، بلكه بتدر
 بر ي تاسوعا و عاشورا شاهديتظاهرات روزها. است

  . مدعا استنيا
 ني باورند كه با بازداشت فعالني بر امي رژسردمداران

 كنند، ي كه در تظاهرات شركت مي و مردمياسيس
 هي با تك كرده وجادي رعب و وحشت اي فضاتوانند يم

آنها . ها بازگردانند  مردم را به خانهزه،يبر سرن
 سال ي  كه درطول سابنديفكرتر از آن انند تا در كوته

 زندان كي كشور ني ااز يگذشته، حكومت اسالم
 از ي تنها گوشه كوچك»نياو«بزرگ ساخته است كه 

 از يي رهاي براني سرزمنيهزاران هزار مردم ا. آن است
مرگ بر « است  كه با شعار »يسالما «يزندان جمهور

زنده باد « و »هي فقتيمرگ بر وال «،»يكتاتوريد
 يها  و در مقابل گزمهاند ختهي رها اباني به خ»يآزاد
 كردن يبازداشت و زندان.  اند  سپر كردهنهي  سنانآ

 زشي خني ايها شهيمردم، شكنجه و كشتار ر
و  را نخواهد خشكاند، بالعكس بر عزم خواهانهيآزاد

 دارترياراده و مقاومت مردم خواهد  افزود و آنها را پا
   . خواهد كشانديبه عرصه مبارزه با حكومت اسالم

  ضمن محكوم كردن ران،ي خلق ااني اتحاد فدائسازمان
 تظاهركنننده گان و بازداشت هزاران انهيسركوب وحش

 ي تمامي خواهان آزادر،ي اخيهموطن در روزها
   . استياسي سانيزندانبازداشت شدگان  و همه 

 هي و علياسي ساني زندانهي كلي آزادي برامبارزه
 در  صدر دي رژيم همچنان بايها  گزمهيبازداشتها

   . باشدراني مردم اخواهانهي جنبش آزاديتهايفعال
  راني خلق ااني سازمان اتحاد فدائي مركزتهيكم

  2009 دسامبر 28 -1388 يد 7
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اين روز، . رسد  آذر  فرا مي16تا چند روز ديگر 
هاي   ي طرح خواستهبرابوده است همواره فرصتي 
فرصتي كه اگر با آن درست . جنبش دانشجوئي
اي از قدرت جنبش    گوشهتوان برخورد شود، مي

اين حكومت هر . دمكراسي را به حكومت نشان داد
قدمي كه در گذشته براي دفاع، برداشته است، آن 
برج و باروهائي كه براي حفاظت از خود ساخته 

هشياري مردم  با است، همگي يكي در پس ديگري،
 بهمن، همه،  22از روز قدس گرفته تا . اند فرو ريخته

كافي است اين . اند بالي جان دستگاه واليت شده
هاي تا كنوني خود  جنبش، بر اصول و پرنسيپ

پافشاري كند تا با تداوم جنبش، شيرازه دستگاه 
توان بر  مگر مي. سركوب از هم گسيخته شود
 روز در حال آماده مملكتي حكومت كرد، اما  شب و

باش بود؟ كافي است مروري كنيم به مواضع سران 
حكومت و فرماندهان نظامي آن، تا ترس و  واهمه و 

ها  به راستي اين. نگراني را در البالي كلماتشان ببينيم
ترسند؟ در   كنند، از چه مي  كه چنين تهديد مي

 آذر، روز دانشجو، ببينيد چگونه شمشير را 16همين 
اين همه احضار و دستگيري براي . اند ستهاز رو ب

چيست؟ واهمه از كيست؟ اين تهاجم اگر از سر ترس 
  نيست، لزومش چيست؟

 آذر براي 16هائي نظير   توان از فرصت   آري مي
عقب نشاندن و به تسليم كشاند دستگاه واليت 

هايمان را سنجيده  استفاده كرد، مشروط بر اينكه گام
هاي حكومت غافل   و توانائينه از امكانات. برداريم

نه توهمي . هاي آن ببنديم  شويم و نه چشم بر ضعف
اي  به توان مردم نشان دهيم و نه قدرت جنبش توده

  .را، ناديده گيريم
ها، كوشيده ام   با توجه به اهميت استفاده از فرصت

 آذر و 16در اين نوشته با نگاهي به رويداد 
ي در باره هاي جنبش دانشجوئي، به نكات ويژگي

 اذر، براي 16امكانات و محدوديتمان، در سالگرد 
  : عقب نشاندن دستگاه واليت، اشاره كنم

   آذر چگونه رخ داد؟16
  سال آذر16 در براي نخستين بار، سال پيش ، 56

 تهران شد و در گاه وارد دانش نظامي، گارد ويژه1332
از  گلوله از آنان را با سه تن ،پي اعتراض دانشجويان

 ، بود كه پس از كودتاينگونهماجرا ا. پاي درآورد
 17محاكمه دكتر مصدق در . جامعه ناآرام شده بود

 ،آبان و تجديد رابطه با دولت استعماري انگليس
احساسات مردم و خصوصا دانشجويان را برانگيخته 

  آذر چندين بار دانشگاه16 مرداد تا 28در فاصله . بود
 آبان ماه در 21در .  بود تعطيل شدهبه عنوان اعتراض،

اعتراض به محاكمه دكتر مصدق اعتصاب عمومي 
پس از اعالميه  آذر نيز 15در . صورت گرفته بود

  درسكالس هايمشترك دو دولت ايران و انگليس، 
. شد تعطيل  تجديد رابطه، در مخالفت با اين،دانشگاه

از ديدار ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا 
ي فضا آبان صورت گيرد، 18 قرار بود ايران، كه

 دربار نظاميان به فرموده.  را پليسي تر كرده بودجامعه
  از دانشجويان را قصد زهرچشم گرفتنشاهنشاهي،

 تا در زمان حضور نيكسون در تهران، آرامش داشتند
 در صبح روز درگيري لفظي  دو دانشجو . برقرار باشد

، بهانه  دانشگاهبا چند سرباز گارد در بيرون آذر 16
نيروهاي گارد براي  .سركوب را به دست داد

و آن دو  شوند مي وارد دانشگاه دستگيري آنها
 .برند  از كالس بيرون ميادانشجو ر

 

 
 

 با اعتراض رئيس ، ورود سربازان به كالس درس
شود و بدستور مهندس عبدالحسين  دانشكده روبرو مي

 رسهاي د   كالس،ليلي رئيس وقت دانشكدهخ
 .شود عطيل ميت
دانشجويان پس از خروج از كالس به دادن شعار  

 فرمان فرماندهان گارد نيز. پردازند  عليه گارد مي
 سه  آنان، تيراندازيدهند كه در نتيجه  ميآتش

احمد  ،  مهدي شريعت رضويهاي دانشجو بنام
دانشگاه بزرگ نيا در محوطة مصطفي و  قندچي

  .رسند تهران به قتل مي
نمادي شد براي  آذر 16 ن سال سياه به بعد، هر از آ

هاي    خواستدفاع ازمبارزه عليه ديكتاتوري و 

 تا به اين سنت، از آن روز. نآزاديخواهانه دانشجويا
  سال56 در طول دانشجويان . هنوز پابرجاست،امروز
 با مهم  را شانزده آذر هر سالاند  كوشيدهگذشته
ه خواست ها و  ببزنند و گره مسائل سياسي،ترين 

 حوادث آن سال را بوي رنگ و ،شعار هاي خود
شانزده آذر امسال نيز از اين منظر مي تواند . بدهند

  . ويژگي هاي خاص خود را داشته باشد
 

  هاي جنبش دانشجوئي؟ ويژگي
براي شناخت جايگاه و رسالت جنبش دانشجوئي، 

  . اهميت دارد آنويژگيتوجه به چند 
 .بقاتي دانشجويان است وضعيت طويژگي اولين 

اي  طبقه تعين يافتهيا دانشجويان، جزو يك قشر و 
دوران دانشجوئي موقت و افزون بر اين، . نيستند

  دانشجودر هر سال تعداد قابل توجهي. گذراست
 دانشجو از ،شوند و در همان حدود وارد دانشگاه مي

مسئوليت پذيرش  وارد جامعه و ،دانشگاه خارج شده
و موقتي آنها   تغيير تركيب به دليل.دنشو زندگي مي

، استرتژي و برنامه سياسي براي اين نيرو با شانبودن
  . ساخت و بافت آن سازگار نيست

 كه دانشجويان از اقشار و ين ويژگي اين است دوم
اند، از باالترين تا   طبقات مختلف اجتماعي آمده

 دانشجويان ميانهاي اجتماعي، در  پائين ترين اليه
تركيب آن از مليت هاي مختلف در .  داردوجود
به لحاظ جنس، مذهب و عقيده، زبان و .  داردحضور
اين رنگارنگي و تنوع، . اند متفاوت و متنوع، فرهنگ

زمينه پذيرش برخوردهاي دموكراتيك را در ذهن 
كند و همين بستري است كه جنبش   ميبارورآنان 

 دانشجوئي را ناگزير مي كند براي رشد خود به
گرايشي كه دموكراسي را . دمكراسي تكيه كند

ناديده گيرد و نتواند مناسبات دموكراتيكي ايجاد 
  .كند، ايزوله شده و در حاشيه قرار خواهد گرفت

سوم اينكه اين نيرو هنوز وارد جامعه و پذيرش تعهد 
سن جوان آنها و نداشتن مسئوليت شغلي . نشده است

 و در  بارآوردهلو خانوادگي، از سوئي آنها را مستق
  چونكند و از سوي ديگر تصميم گيري جسور مي

نوخواهي و نوگرائي و مخالفت با سنتها و رفتار و 
 ،عادات قديمي و كهنه در ميان اين نسل باالست

 بدون مالحظه ، آنها به سوي تغييرشود كه موجب مي
 زمينه پذيرش ،اين مجموعه. كشيده شوندكاري 

 در .در ميان آنها باال مي بردحركات تند و راديكال را 
واقع اين ويژگي، تيغ دو لبه اي است كه هم آسيب 

برد و هم در شرايطي كه   پذيري آنها را باال مي
تواند روحيه  جنبش عمومي افت كرده است مي

   .جنبش را براي تدوام مبارزه، زنده نگهدارد
 پيشرو ،شان  دانشجويان در طول حياتو باالخره

امروز . اند تحوالت اجتماعي بودهحركات سياسي و 
لحاظ كمي و هم كيفي، اثرگذارتر ه اين نيرو، هم ب

لحاظ كمي، حدود بيش از دو ميليون و ه ب. شده است
سيصد هزار دانشجو داريم كه تا اقصي نقاط روستاها 

بلحاظ كيفي هم، به دليل اينكه جمع . حضور دارند
ان هايش  جسارت بيشتري براي بيان خواسته هستند،
 به دليل داشتن امكان ، و از سوي ديگركنند پيدا مي

 
  آذر، روز دانشجو١۶به مناسبت 

      ها  ها و محدويت جنبش دانشجوئي، توانائي

 محمد اعظمی
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در واقع . توانند بياموزند و آموزش دهند گفتگو، مي

 به ويژه ،دن در يك مكانشاين امكان طبيعي جمع 
 كه احزاب سياسي و ،در كشوري مثل ايران

هاي دموكراتيك و مستقل يا ممنوع هستند و   تشكل
ستند، بهترين يا با محدوديت هاي بسياري روبرو ه

تصميم گيري جمعي رشد و  براي گفتگو و فرصت را
 به كههم وجود دارد البته اين خطر . آورد فراهم مي

شان نهاده  بر دوش كهوقع و باريدليل اين امكانات، ت
اشد و آنها را از  ب آنها، بيش از ظرفيتشود  مي

 بي جهت نيست كه .شان دور كند  جايگاه واقعي
يران در غياب احزاب، به جاي جنبش دانشجوئي در ا

آنها عمل كرده و در زماني كه احزاب حضور 
 تبديل به ،به شكلي، نهادهاي دانشجوئي اند  داشته

  .اند شدهان آنهاي  يكي از اندام
  

  هاي جنبش دانشجوئي؟ خواسته
يك .  داردهدو رشته خواستعموما  جنبش دانشجوئي 

اه  خواست هائي است مربوط به درس و دانشگ،رشته
 از مسائل مربوط به .ويانجو شرايط زيستي دانش
مسائل مربوط به كالس و  مديريت دانشگاه تا

بندي  ، كه اصطالحا در مقوله صنفي ردهخوابگاه
به حوزه فكر ها،    بخش ديگري از خواسته.شوند  مي

دانشجو چون با دانش، با علم و با فكر . گردد  برمي
ست براي سروكار دارد، نيازمند فضا و شرايطي ا

 براي  و نظر، براي گفتگو و ديالوگ آزادگردش
يعني نوع فعاليتش نيازمند يك فضاي . بحث و تحقيق
ش، او را استبداد ا  نيازهاي تحصيلي. باز سياسي است

ستيز مي كند و مسئله نقد قدرت را در دستور كارش 
 در واقع فرا گرفتن علم و الزامات آن، .دهد قرار مي

شكن بار   انقالبي و سنتدانشجو را پرسشگر،
  . آورد  مي

 و وزن شوند  مي چگونه تلفيق خواستاينكه، اين دو 
 به عملكرد قدرت حاكم هر كدام تا چه اندازه است،

يعني بسته به اينكه فضاي تنفس سياسي . داردبستگي 
 هر كدام ازاين رشته وظائف وزن ،چگونه است

 حكومت اين،جدا از  .دشو سنگين تر يا سبكتر مي
هاي مستبد همواره از طرح كوچك ترين خواست ها 

در چنين حكومت هائي . كنند گيري ميوهم جل
خواست هاي نوع اول به سرعت مي توانند به خواست 

يك اعتراض صنفي . هائي از نوع دوم تبديل شوند
مستقيما با واكنش حكومت به يك اعتراض سياسي 

 عموم ،هاي استبدادي  حكومتاساسا. تبديل مي شود
بدون . كنند تبديل ميبه مساله امنيتي را، مسائل 

گويد و چه  چه مي كه دانشجو توجه به اين
 به هاي استبدادي  ، نگاه حكومتخواستي دارد

يك عنصر ي منتقد، نگاهي است به دانشجو
 به دليل  كشورمانامروز حكومت .  براندازمخالف
براي دانشجويان ، اش  سركوبگرانهعملكرد

، قرار دارندكه در حوزه سياسي هائي را خواست 
 بي جهت نيست كه .برجسته كرده است

دانشجويان امروز در صف مقدم پيكار عليه خفقان 
 در فضاي سياسي كنوني عمال، .و بيداد قرار دارند

اي  وظايف مربوط به امورات صنفي به گوشه

رانده شده است و هر آنچه در دستور دانشجويان قرار 
ارتباط با عقب نشاندن استبداد گرفته ، سياسي و در 

  .است
  

هاي جنبش  ها و محدوديت توانائي
 دانشجوئي؟

 .شود  متفاوتي برگزار ميشرايط آذر در 16امسال 
 تجربه ،جامعه ما بعد از انتخابات خرداد ماه تاكنون

جنبش اعتراضي عليه . جديدي را پشت سر مي گذارد
. اده استكودتاي انتخاباتي سيماي جامعه ما را تغيير د

 جنبش هاي اجتماعي بر اغلب ،در عرض چند ماه
بستر يك جنبش همگاني فعال شده اند و جنبش 
دانشجوئي در اين ميان يكي از فعال ترين بخش هاي 

 آذر فقط توسط 16اگر تا كنون .  آن است
 امسال مشاركت ،دانشجويان برگزار مي شد

تر و در  ستردهگتر و يش ب در اين حركتدانشجويان
، نشانه چنين ادعائي. هاست  عموم دانشگاهقياس م

 دانشجويان در اغلب دانشگاهها در جنب و جوش
ها و   صدور اعالميهاست، كه باسراسر كشور 

 از سوي .اند هاي گوناگون، اعالم حضور كرده بيانيه
 واكنش ارگانهاي توان از  اين حضور را ميديگر

ن و سركوب و امنيتي حكومت كه تهاجم به دانشجويا
احضار و دستگيري دهها تن از آنان را در پي داشته 

 آذر و 16افزون بر اين، امسال . ، نتيجه گرفتاست
 جنبش مردم نيز  و پشتيباني از توجهجنبش دانشجوئي
 در اكثر ،ايرانيان در خارج كشور نيز .برخورداراست

نقاط دنيا به مناسبت اين روز تجمعات و راهپيمائي 
  .ه اندهاي همبستگي گذاشت

 مردم پس از كودتاي انتخاباتي از هر فرصتي براي 
روز   تجمعات.بيان اعتراضات خود استفاده كرده اند

يكي از اين تواند  ميهم در دانشگاهها  آذر 16
لبته اهميت دارد كه تفاوت اين روز ا.  باشدها فرصت

 تفاوت در اين . آبان ديده شود13با روزهاي قدس و 
 در حالي . است دانشجوئي آذر روزي16 است كه

ها   هستند كه سال آبان روزهائي 13 روز قدس و كه
را با  اند و مهر حكومت  برگزار شده حكومتتوسط

طي سي سال  گذشته رژيم مردم را . اند خود داشته
در اين روزها بسيج كرده و مشاركت مردم را قدرت 

 آذر در طول 16اما  .كرده است خود تلقي مي
از همان حدود شش سالمي و حكومت جمهوري ا

 روزي ضد استبدادي بوده كه دانشجويان دهه پيش،
 طلب داد و آزادي ،با بزرگداشت اين روز

 مردم براي شركت و حمايت از اينرو. اند كرده  مي
توانند به وسعت و   از جنبش دانشجوئي نمي
 آبان در آن شركت 13گستردگي روزهاي قدس و 

فتيله انتظارات را د و را پيشاپيش بايد دي اين. كنند
 ،نگذاشت حكومت از اين وضعپائين نگهداشت و 

دستگاه افزون بر اين . امتيازي به كيسه خود بياندازد
اش توسط  زير سئوال رفتن مشروعيت به دليل واليت

خواهد به هر ترتيب جلوي حركات  مردم، مي
 آذر يكي از روزهائي 16.  اعتراضي مردم را سد كند

مشخص ارد امكان مهار آن، به دليل است كه مي پند
به همين خاطر دور . ، وجود داردبودن مكان تظاهرات
بيش از براي كم دامنه كردن آن،  از انتظار نيست كه

 براي رژيم بسيار مهم است .هر سال نيرو بسيج كند
 اگر توجه كنيم . آذر برگزار نشود16كه روز 

جه به با تو آبان 13تظاهرات و اجتماع مردم در روز 
. بسيج وسيع حكومت، وسعت روز قدس را نداشت

اينكه در ابعاد قدس مردم حضورشان به چشم نخورد، 
محل  نيروي سركوب در كه بدين خاطر بود

، كه پيش از تظاهرات مشخص  مخالفانگردهمائي
 و نگذاشتند مردم اجتماع دشدن شده بود، متمركز

  اين را پيروزي خود با عوام فريبيحكومت .كنند
 در  مردم مشاركت به لحاظدر حالي كه. تلقي كرد
، تفاوت  و اعتراض به دستگاه واليتتظاهرات
در واقع نيروي زيادي .  با روز قدس نداشتچنداني

 آبان شركت داشت ، اما نتوانست در يك 13در 
و چون برنامه اي براي چنين حالتي . مكان جمع شود

  . مدوجود نداشت، قدرت واقعي مردم به ديده نيا
  محل اهميت دارد با توجه به مشخص بودن

 از راهكارهائي استفاده شود كه سياست دانشگاهها،
جمهوري اسالمي . حكومت را خنثي و يا كم اثر كند

از مدتها پيش تهاجم به فعاالن دانشجوئي را آغاز 
كرده و تعداد قابل توجهي از آنان را به زندان انداخته 

 آذر را تعطيل اعالم 16ز رو بعيد نيست اساسا. است
 ما هدفمان . را ببنددها  كرده و درب دانشگاه

 آذر در دانشگاههاي سراسر 16برگزاري با شكوه 
 در اما اگر حكومت مانع از اين كار شد،. كشور است
دو راه بيشتر در مقابل جنبش وجود  ،چنين حالتي

 آذر صرفنظر كرد، 16يا بايد از برگزار مراسم . ندارد
د است جنبش دانشجوئي چنين راهي را كه بعي

برگزيند و يا از هم اكنون به فكر پخش شدن در 
 بدون خشونت به تظاهرات موضعيافتاد و شهر سطح 

  . كه بايد براي آن آماده بود.روي آورد
دانيم تا جنبش مستحكم نشده و استمرارش    ميالبته

  مردم، بهتر است پوشش حركات،تضمين نشود
براي  ت مناسبامروز،در ايران . تر باشد مطمئن

 22 چون عمومياز روزهاي .  كم نداريمتظاهرات،
تضعيف . بسيار زياد است ،بهمن تا مناسك مذهبي

روحيه حكومت و به تسليم كشاندن آن و ايجاد تزلزل 
با .  با تدوام اعتراضات ميسر است،ر سيستم سركوبد

 امكان حضور گسترده  است كهادامه مبارزه مردم
 كه روزي ضد ، آذر16در روزهائي نظير مردم 

 توجه داشته باشيم، .يابد  افزايش مي،استبدادي است
ارابه اي كه تابوت دستگاه واليت را به سوي   
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مهمترين . كند، به راه افتاده است گورستان حمل مي

هاي اين ارابه،  وظيفه ما اين است كه نگذاريم چرخ
  . از پيشروي، باز ماند

  
  آذر؟ 16شعار ما در 

. انتخاب شعار مناسب در اين روز اهميت زيادي دارد
حكومت براي ترساندن مردم تيغ سركوب را تيز 

 با ديدن موج اعدام و جرياناتبرخي از . كرده است
دوره به  صحبت از بازگشت ، زندان و محكوميت

واقعيت اين است كه نه اين .  را مي كنند60 هاي سال
. نه مردم همان است و 1360 دهه  حكومت،حكومت

. جهان نيز به گونه ديگري با حكومت رفتار مي كند
هاي مردمي را افزود كه  به اينها همه بايد نقش رسانه
امروز تنها . دارند نمي  هيچ خبري را مخفي نگه

 خواست حكومتگران براي ،اشتراك اين دو دوره
  60يادمان نرفته است كه در دهه . سركوب است

 آنهم در هر ماه .دو رقمي بود، ها كمترين آمار اعدام
ها و  برخي روزها كشته. افتاد چندين بار اتفاق مي

 امروز اعدام .ها از رقم صد مي گذشت اعدامي
المللي   با واكنش داخلي و بين، به درستي،يكنفر هم
 و زمانه زياد ههمين هم در اين دور. شود روبرو مي

 جنايت جنايت است و بايد با تمام نيرو در. است
برابرش ايستاد و نگذاشت سران حكومت با روياي 

 آسوده سر بر ، مخالفان و از ميدان بيرون راندنكشتن
 كه روزانه دهها ها حكومت در آن سال. بالين گذارند

.  حدودا يكپارچه بودسپرد،  نفر را به جوخه اعدام مي
 بسياري ،خواه امروز جدا از نيروهاي چپ و آزادي

بافت حكومت بودند در صف از همان افرادي كه در 
در اين دوره بيشترين . اند  اپوزيسيون آن قرار گرفته

طلبان   زندانيان و محكومين سياسي را اصالح
 رسمي،حكومتي و يا روزنامه نگاراني كه در نشريات 

در صف مخالفان . دهد  زدند تشكيل مي  قلم مي
رئيس جمهور و .  قرار دارد60 ههنخست وزير د
انشقاق تا .  ايستاده انداي پيش،ه دورهرئيس مجلس 

مغز استخوان نظام امتداد يافته تا آنجا كه فردي چون 
رفسنجاني كه جايگاهش در طول سي سال گذشته در 

 در صف مخالفان قرار ،بديل بوده است اين نظام بي
تواند  ه اي ميثمگر حكومت با چنين ج. گرفته است

 سال  كارهاي مشابههاي حاد،  بحرانبدون دشواري و 
ها همه بايد افزود كه در دهه  به اين.  انجام دهد60
اي كه صدايش به مردم برسد و از حقيقت    رسانه60

امروز هر اقدام پنهاني . دفاع كند وجود نداشت
 پيش از آنها،حكومت و هر حركت و عمل پادوهاي 

آنكه از طريق دستگاههاي حكومتي به گوش مقامات 
 شهروندان ه وسعتبرسد توسط خبرنگاران مردمي ب

،  امروز نيزمقامات حكومت. شود جهان منتشر مي
. كنند  بسياري از اخبار را از اين طريق دريافت مي

 به  را اجازه فريبكاري،انتشار اين اخبار در اين ابعاد
 از اينرو سخن از .دهد سردمداران حكومت نمي
اما .  چندان دقيق نيست60بازگشت حكومت به دوره 

د را تيز كرده و در نظر دارد حكومت تيغ خو
ما براي پيشروي . سركوب را با تمام نيرو پيش ببرد

هاي حكومت را ببينيم و براي مقابله با  نيازمنديم نقشه

در همين رابطه اهميت دارد . آن چاره انديشي كنيم
 آذر همچون دوره هاي پيش 16جنبش دانشجوئي در 

پيوند . هاي عمومي مردم توجه كافي نمايد به خواسته
خواست جنبش دانشجوئي در اين مقطع با مهمترين 
خواست مردم مي تواند هم اين جنبش را از حمايت 
مردمي برخوردار كند و هم حكومت را به عقب 

رسد شعار محوري جنبش   به نظر مي. بنشاند
 آذر اگر روي توقف اعدام، توقف 16دانشجوئي در 

، در سركوب و آزادي زندانيان سياسي متمركز شود
پيشرفت جنبش به سوي آزادي بسيار موثر خواهد 

. اين يكي از شعارهاي جنبش مردم ايران است. بود
توجه كنيم كه جنبش دانشجوئي بخشي از جنبش 

نبايد آنچه كه . مردم است و توان آن محدود است
اش برابر خود نهاده، عينا  جنبش مردم با همه وسعت

از او انتظاري در برابر جنبش دانشجوئي بگذاريم و 
جنبش زنان، كارگري، . غير واقعي طلب كنيم

ها، دانشجويان هر كدام مسائل  جوانان، اقوام و مليت
اين مجموعه، جنبش عمومي مردم . خود را دارند

قرار دادن وظيفه عمومي مردم . اند ايران را شكل داده
ها، تا زماني كه به   روي دوش هر كدام از اين جنبش

 "اي پا نگذارد كه    جامعه به مرحلهطور كامل و دقيق
، به جاي "ها نتوانند ها نخواهند و باالئي  پائيني

شكي . تواند به تضعيف جنبش بيانجامد پيشروي، مي
نيست كه ما به پشتوانه جنبشي كه سربرآورده است، 

گذاريم كه محور اصلي خواست  قدم در راهي مي
هاي   عمومي جنبش مردم ايران با خواست جنبش

 .لف، نزديك و يگانه شودمخت
 حكومت در پاسدار كه نيروهاي و سخن پاياني اين

. پي سركوب دانشجويان به بهانه هاي مختلف هستند
 به جنبش، از هيچ اقدامي زدنآن ها براي ضربه 

 تاكنون نيز از كشتار همانگونه كه، كنند كوتاهي نمي
مسئوليت  .فروگذار نكرده اند...  تجاوز و شكنجه و و

 مي كند كه دانشجويان را تنها نگذاشت و با حكم
شان، خواب و  حمايت از آنها و مشاركت در مبارزه

از سوي ديگر بسيار . خيال استبداد حاكم را برآشفت
ضمن ايستادگي و  اهميت دارد كه جنبش دانشجوئي 

 در برابر تحريكات ، واكنشي عملاز هر گونهمبارزه، 
 منافع عموم ،يد و در هر اقدامنحكومت خودداري ك
نه فقط از بايد  اذر را 16. ه باشدجنبش را در نظر داشت

نظر تعدد تجمعات و وسعت شركت كنندگان، بلكه 
از نظر طرح خواسته ها و انضباط در برگزاري آن نيز 
به يك نمونه برجسته جنبش جاري مردم ايران در 

  .حوزه جنبش دانشجوئي مبدل ساخت
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  سليت به خانوادهت پيام
 اهللا منتظري و مردم ايران  آيت

 
 28 سالگي، شنبه شب 87اهللا حسينعلي منتظري در سن  آيت

درگذشت . آذر ماه، در منزل خود در شهر قم درگذشت
اهللا منتظري تاسف و تاثر نيروهاي آزاديخواه كشور را  آيت

  .برانگيخت
 شاه، رنج ها در مبارزه عليه ديكتاتوري اهللا منتظري سال آيت

گذاران  وي يكي از پايه. زندان و تبعيد را متحمل شد
جمهوري اسالمي و يكي از مدافعين سرسخت نظريه 

، به »واليت فقيه«اما چندي پس از تثبيت . بود» واليت فقيه«
اي از سياستهاي آقاي خميني و  مخالفت آشكار با پاره

حسينعلي . اي برخاست صالحيت جانشين وي، علي خامنه
تظري در اوج قدرت خميني و در شرائطي كه خود من

هاي  جانشين بالمنازع وي بود، در مقابل سياست
جنايتكارانه جمهوري اسالمي سكوت نكرد و با اعتراض 

، جانشيني خميني را 1367به كشتار زندانيان سياسي در سال 
با زنداني شدن در خانه خود درشهر قم عوض كرد تا از 

اهللا نقاد قدرت در جمهوري  يك آيتاهللا رژيم به  يك آيت
  .اسالمي تبديل شود

حسينعلي منتظري، ضمن آن كه همواره مدافع جمهوري 
» واليت«اسالمي بود، ولي از هر فرصتي، بويژه پس از 

هاي ضد مردمي  اي، براي اعتراض به سياست خامنه
در جريان جنبش . كرد حكومت اسالمي، استفاده مي

ردم ايران همراه شد و از ديگر اعتراضي اخير با جنبش م
روحانيان خواست تا سكوت را بشكنند و به رژيم واليت 

وي در ماههاي پاياني عمر خويش، . مطلقه اعتراض كنند
در هر فرصت به سركوب مردم و پاي مال كردن حقوق 

اين شهامت و   .ها از سوي دستگاه حاكم انتقاد كرد آن
اخت كه مورد استقالل اخالقي از وي يك چهره ملي س

  .احترام همه مبارزين راه آزادي و دمكراسي در ايران بود
پاره «حسينعلي منتظري در آخرين موضعگيري خود درباره 

آذر اعالم كرد كه 16عكس خميني در تظاهرات » كردن
. معصوم نبوده و اشتباهاتي داشته است» اهللا خميني آيت«

 »جنبش سبز«موضعي كه اصالح طلبان و شخصيتهاي 
عليرغم همه ادعاهاي آزاديخواهانه شان، هنوز شهامت بيان 

  .آن را ندارند
اهللا منتظري يك مرجع مذهبي بود كه چه پيش و چه  آيت

، در راه شكل گيري يك حكومت 1357پس از انقالب 
بسياري از نظرات و مواضع . اسالمي در ايران تالش كرد

وي، و از جمله دفاع از جنگ هشت ساله و خصوصا 
» جمهوري اسالمي«اختار سياسي متناقض حكومتي كه س

ناميده ميشود، مورد نقد نيروهاي الئيك و دمكراتيك 
بركنار از مسئوليت وي در ساختن اين . جامعه ما است

هيوالي جمهوري اسالمي، مبارزه وي در بيش از دو دهه 
گذشته با آنچه خود بوجود آورده بود، از وي يك چهره 

بويژه همراهي . ه مردم ما ساخته استآزاديخواه در حافظ
وي با جنبش آزاديخواهانه مردم در ماههاي اخير و مواضع 

 سپاه از ياد مردم نخواهد -اي  صريح وي عليه جناح خامنه
  .رفت

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، درگذشت 
آيتاهللا منتظري را به احمد منتظري و ساير بازماندگان وي و 

  .گويد ين مردم ايران تسليت ميهمچن
 كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 1388آذر  30
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او روحاني نو . آقاي كديور، چهره ناشناخته اي نيست
برخي از ناظرين . انديش و  آزاديخواهي است

تحوالت سياسي جامعه ايران، منتظرند ببينند آيا اين 
ظايف ملي و دموكراتيك بار نو انديشان ديني، بو

خود مي توانند عمل كنند؟ شايد براي خود نوانديشان 
. ديني نيز مسئوليتي كه برعهده دارند، قابل درك باشد

بدون مجامله بايست گفت آنان در شكل گيري 
حكومتي كه به اين روزگار  سياه  در تاريخ اخير 

حكومت . اند ايران انجاميده است، نقش داشته
كه هر چه بيشتر گرايشات تماميت )1(والئي -سپاهي

دهد، پيامد انديشه هايي  خواهانه را از خود بروز مي
خروج . ها دفاع كرده اند است كه اين دوستان از آن

كشور از مردابي كه در آن فرورفته است، تالشي 
آقاي كديور نيز مي خواهد در اين . همگاني مي طلبد

 عنوان سخنراني او تحت. تالش شركت  داشته باشد
، نكات )2(» ضرورتهاي نخستين مرحله جنبش سبز«

درستي دارد ولي برخي احكام آن دعوت به سكوت 
مخالفين مي كند، نخبه گرائي را بروز مي دهد و در 

آن دعوت و . تلفيق حكومت و دين ايرادي نمي بيند
اين مواضع نه دموكراتيك و نه موافق آزادي و 

  . اند دموكراسي
  

گفتگو در درون جنبش سبز انديشه ورزي و 
  بنفع جنبش است يا به زيان آن؟

  
در نظر «: آقاي كديور در سخنراني نامبرده گفته است

ي  داشته باشيم با رژيمي مواجه هستيم كه بيشتر بودجه
گري، امنيتي و  ضدشورش  خود را صرف تسليحات

توانيم بگوييم بسيار  و امروز مي. انتظامي كرده است
 نسبت به ، آخر رژيم پيش از انقالبچندسال بيشتر از

رژيم  ي تجربه. هاي شهري تواناست مقابله با شورش
داند رژيم  مي. ِپشت خود دارد-كمال پس شاه را هم به

و االن . درنتيجه سقوط كرد شاه كجا اشتباه كرد و
بعالوه از . خواهد آن اشتباهات را تكرار نكند مي

ه و چين گري چون روسي هاي سركوب رژيم ي تجربه
. كند مي هاي مردمي استفاده هم براي مقابله با شورش

در لوازم تكنولوژيك هم از امثال چين و روسيه سود 
ميانه من و شما هم بخواهيم  وقت در اين آن. جويد مي

با هم دعوا كنيم كه ذهنيت من صحيح است يا ذهنيت 
كند  ي عمل را تعيين مي آنكه آنچه صحنه شما، حال

زجر  هاي تهران يي هستند كه در خيابانها  جوان آن
كشند، نه ذهنيت من و شما كه بيرون از گود  مي

مان را به زور مي  آليستي ايده هاي ايم و ذهنيت نشسته
بعبارت ديگر، » .كنيم خواهيم به اين عينيت تحميل 

آقاي كديور، با اشاره به شرايط اضطراري ناشي از 
حاميان داخلي قدرت نظامي امنيتي رژيم و تجارب و 

و خارجي اش، حفظ وحدت صفوف جنبش مردمي 
يا جنبش سبز را، مستلزم سكوت و بستن در نقد و 

در مقابل اين حكم آقاي كديور بايد . انديشه مي داند
پرسيد كه نقد و انديشه ورزي و گفتگو در درون 
جنبش سبز و در جريان مبارزه و پيشرفت آن بنفع 

  جنبش است يا به زيان آن؟
 ابتدا بايست گفت كه نقد، انديشه و گفتگو در در

جوان هايي كه «درون جنبش سبز را آقاي كديور از 
« جدا كرده و » در خيابان هاي تهران زجر مي كشند

و شما كه بيرون از گود ) يعني خودش(به ذهنيت من 
بر كسي پوشيده نيست . محدود كرده است» نشسته ايم

 جنبش مردمي كه نقد، انديشه و گفتگو در درون
رويداد هاي تا . محدود به خارج از كشور نيست

كنوني جنبش، نحوه سازماندهي غير متمركز آن، 
ابتكارات آن، گزارشات آن، اعالميه ها و بيانيه هاي 

نشان دهنده آن است ... منتشره، وبلوگها، ايميل ها و 
كه نقد، انديشه و گفتگو از همان جوانان تهران تا هر 

ي براي آينده اين جنبش مي تپد، وجود جائي كه قلب
، مستقل از هر نظري راجع به »جمهوري ايراني«. دارد

مضمون آن، توسط تعدادي از همان جوان هاي تهران 
همه در باره مسائل اين . داده شد و داده مي شود

. جنبش و راه جوئي آن ها فكر و گفتگو مي كنند
ا، بحث براي مثال و بعنوان يكي از مهمترين پرسش ه

حول دامنه جنبش است كه در ابتدا محدود به تهران و 
اين . عمدتا منحصر به اقشار مدرن شهري مانده بود

گسترش . مسئله اي است كه بايست حل شود
جغرافيائي، و نيز پيوند جنبش سبز با ديگر جنبش هاي 
داراي مطالبات خاص نظير كارگري، زنان، معلمان، 

چگونه عملي ... ذهبي و اقوام و اقليت هاي ملي و م
ها  اي است از بسياري پرسش مي شود؟ اين مثال نمونه

پرسش هاي مربوط به اهداف . كه جواب مي طلبند
استراتژيك و روش هاي جنبش مردمي نيز از اهميت 

جنبش براي چه هدف يا . ترديد ناپذيري برخوردارند
اهدافي است؟ جنبشي درون نظام و براي اصالح آن 

اجراي قانون اساسي است؟ براي استعفاي است؟ براي 
دولت كودتا ست؟ يا جنبشي است كه از اين مراحل 
فراتر رفته است و نبايست انتظاري در اين باره داشت؟ 

آقاي كديور دعوت مي كند كه براي حفظ ...  و 

وحدت صفوف جنبش در مقابل نيروي سركوب 
رژيم حاكم، از فكر و گفتگو احتراز نمائيم كه او 

دعوا كنيم كه ذهنيت من «اسفانه تحت عنوان  مت
. از آن ها نام برده است» صحيح است يا ذهنيت شما

حفظ وحدت صفوف كه آقاي كديور به پيش مي 
ولي آن چه بي جواب مي . كشد قابل فهم است

گذارد اين است كه پرسش هاي مربوط به جنبش را 
اگر منطق آقاي كديور را . چگونه بايست جواب داد

نتها دنبال كنيم قاعدتا بايست به اين نتيجه رسيد تا ا
كه  او تنها مرجع مربوط به پاسخ به اين پرسش ها را 

گويا از يك سو رهبران . رهبري جنبش مي داند
هستند كه بايد منحصرا رهبري كنند و از سوي ديگر 

اين سبك . مردم هستند كه بايد بيعت و پيروي نمايند
دهي مبارزه سياسي بوده و شيوه اي قديمي در سازمان

است كه بيشتر با مدل جنبش هاي مردمي منتهي به 
اين سبك و شيوه با .  همخواني دارد57انقالب بهمن 

يك جنبش كه قصد كسب قدرت را دارد مي خواند 
اما منطبق نيست با جنبشي كه با خواسته هاي آزادي 
خواهانه است، جنبشي كه براي حق تعيين حاكميت 

، جنبشي كه بر تقويت جامعه مدني و مردم مي رزمد
محدوديت قدرت حاكمه پايه دارد و در يك كالم  
اين سبك و شيوه آقاي كديور منطبق نيست بر 
. جنبشي كه براي آزادي هاي فردي و جمعي است

اگر كسب قدرت، نيازمند تمركز قدرت رزمي مردم 
است  براي وارد كردن ضربه بر قدرت مستقر، تامين 

فردي و جمعي هم مبارزه با استبداد آزادي هاي 
حاكم را الزم دارد و هم با تقويت فرد و جامعه مدني 

فردي كه به او با تشر گفته شود كه . بايد همراه شود
دعوا كه ذهنيت من صحيح است يا «احتراز كن از 

و بزبان بي زباني او را حالي كرد كه در » ذهنيت تو
د، ضعيف كار رهبران دخالت نكن، تقويت نمي شو

اين سبك و شيوه بنفع آزادي نيست و تنها . مي شود
بدرد كسب قدرت براي كساني مي خورد كه بعدا به 

آقاي كديور در .  مانع آزادي نيز تبديل مي گردند
برخي هموطنان «گويد  جاي ديگر همان سخنراني مي

نفر  عليرغم ادعاهاي فراوان توانايي بسيج كردن پنجاه
حاال كسي پيدا . اند اي تهران نداشتهه خيابان را  هم در

هاي تهران  خيابان ميليون نفر را در شده كه توانسته سه
كند كه حمايتش كنيم  بسيج كند، مردانگي اقتضا مي

 همانطوريكه مالحظه .» .دبه پيش ببر تا بتواند كار را
حمايت : كنيد دعوت آقاي كديور اين است كه  مي

 بزرگ دموكراسي بناي. كنيد تا كار را پيش ببرد
كاري نيست كه صرفا با حمايت از اين يا آن رهبر 

قدرت را مي توان براي اين يا آن رهبر . عملي باشد
بدست آورد ولي بعد همين قدرت كسب شده در 
سايه بسيج رزمي مردمي، عاملي ضد دموكراتيك 

واليي را مردم ايران –مگر حاكميت سپاهي . گردد مي
ين نتيجه منطقي از سخنان جلوي چشم خود ندارند؟ ا

آقاي كديور كه رهبران رهبري كنند، مردم پيروي، 
حتي با تجارب جاري مردم ايران نيز جور در نمي 

يكي از رهبران  سابق كه اتفاقا مورد احترام آقاي . آيد

 !آقاي كديور
، اين دعوت مضر به آزادي و دعوت به سكوت مكنيد 

  !تعويق به محال دموكراسي است
 نادر عصاره
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منتقدترين و «كديور هست و ايشان او را بعنوان 
مطرح نموده، » معترض ترين منتقد جمهوري اسالمي

آقاي منتظري، اخيرا به خطاي . ي منتظري استآقا
خود در مورد تاييد گروگان گيري در سفارت 

رويدادي كه سه دهه از . امريكا اقرار كرده است
تاريخ كشور ما را تحت تاثير شديد زيان هاي خود 
قرار داده است با دخالت و حمايت رهبران 

درعين . سازماندهي شد، بسياري نيز پيروي كردند
 كساني بودند كه در همان زمان به بيراهه بودن حال

اين يك مثال است و .  اين اقدام تاكيد مي كردند
مردم ايران موارد متعدي از ناتواني رهبران در 

چرا . راهجوئي مشكالت كشور را به خاطر دارند
عليرغم اين تجارب هنوز آقاي كديور مردم را لشكر 

چرا . رهبرانتلقي مي كند براي پيش بردن كار توسط 
مردم نبايست با برخورداري از نقد ها، انديشه و 
گفتگو كنند و بر رهبران خود تاثير بگذارند و سياست 
هاي آنان را تحت تاثير تمايالت خويش قرار دهند؟ 
من در اينجا براي احتراز از طوالني شدن مطلب به 
ادعاي ضمني آقاي كديور نمي پردازم كه گويا سه 

فرمان رهبران بسيج و بدنبال آنان روانه ميليون نفر با 
شده اند  و گوئي آنان خود همه پيروان رهبران مورد 
. نظر آقاي كديور هستند و نه هوادار دموكراسي

همچنين به برخورد تحقير آميز او نمي پردازم  با 
 نفر را  هم در توانايي بسيج كردن پنجاه«ديگراني كه 

حقير اقليت ها يكي از ت. »هاي تهران نداشته اند خيابان
معتقدم هم . بدترين نشانه هاي ضد دموكراسي است

حق آقاي كديور و رهبران مورد نظر اوست كه فكر و 
گفتگو كنند و هم حق اكثريت و اقليت ها و تمامي 
احاد ملت ايران است كه طرح ها و نقد هاي خود را 

ترديد ملت ايران از هر خير انديشي  بي. ارائه كنند
انحصار انديشيدن به اين يا آن . ي خواهد كردقدردان

رهبر و دعوت به سكوت، بخصوص سكوت 
مخالفين، هم سياست را نفي مي كند و هم 

نه به سياست ورزي راه مي دهد و نه به . دموكراسي را
  . دموكراسي توجه دارد

  
  !يك بام و دو هوا

گفتم كه آقاي كديور بطور ضمني، رهبري را حق 
. داند پيروي را وظيفه مردم ميرهبران و بيعت و

گواه بخشي از اين ادعا را در باال نشان دادم با اشاره 
به دعوت او از مردم براي احتراز از نقد و انديشه و 
گفتگو بمنظور حفظ صفوف متحد در مقابل 

از سوي ديگر او حقوق . نيروهاي نظامي امنيتي
در اين مورد آقاي . انحصاري به رهبري مي دهد

رهبران «:  در همان سخنراني گفته استكديور
ي مسايل داخل كشور بسيار سخن  جنبش سبز درباره

هاي متعدد منتشر  يانيهب. خدا اجرشان بدهد. اند گفته
ي مشكالتي كه در ايران  اند عليرغم همه كرده

اما مسئله »   .اي است بسيار ارزنده هست، و اين كار
آقاي تاسف بارتر مي شود وقتي توجه كنيم كه 

كديور به رهبران هيچ ايرادي در مورد آن چه مي 

گويند ندارد اما بديگران در مورد اين كه چه بگويند 
او در همان .  و كي بگويند طور ديگر عمل مي كند

ي  اگر قرار است بگوييم آينده«: سخنراني گفته است
دموكراتيك  جمهوري اسالمي چه باشد؛ جمهوري

مهوري الئيك از باشد، جمهوري الئيك باشد، ج
خواهد باشد اين را  مي نوع آتاتوركي باشد، هرچه

بايد مردم ايران تعيين كنند، نه من و نه تو و نه 
. رفراندوم آن را تعيين خواهد كرد .كس ديگر هيچ

 االن هنوز. االن موقع همچو دعواهايي نيست
هاي تهران آزادانه پيش بروي،  اي در خيابان نتوانسته

انتهاي كار چه خواهد  وا بكنيم كهحاال بياييم دع
اهللا جنبش به  هروقت كه انشا. بسيار خوب! بود؟

شود، چندين  رفراندوم برگزار مي پيروزي رسيد،
هايي كه االن  ي گزينه همه. گزينه هم خواهد بود

شود ذكر خواهد شد و به رأي عمومي  مي مطرح
 همه هم تبليغات خود را خواهند. گذاشته خواهد شد

وقت معلوم خواهد شد كه   آنو. كرد
فقيه، جمهوري  اسالمي منهاي واليت جمهوري

اسالمي يا هر شكل ديگري كداميك مورد  منهاي
احترام  ها قابل ي اين همه. نظر مردم ايران خواهد بود

جاي طرح اين . شان االن نيست است اما جاي طرح
ي اول  مرحله ي دوم و سوم است نه سخنان مرحله
هنوز كاري انجام !  دار است نه به دوركه هنوز نه به

اين در »    .كنيم ميراث دعوا مي نشده كه داريم سر
حالي است كه رهبران  مورد اعتماد آقاي كديور در 

 دفاع از اصل «همين مرحله اول در همين زمينه ها  
نه يك كلمه كم نه يك » نظام جمهوري اسالمي

 تنازل كم و كاست و بدون  اجراي بي«كلمه زياد،  
بازگشت به «، و »قانون اساسي جمهوري اسالمي

آيا . را مطرح مي كنند» )ص(اسالم ناب محمدي
مردم ايران مي توانند بپذيرند كه آقاي كديور و 
رهبرانش براي آينده طرح هاي خود را مطرح كنند 
ولي ديگران حق نداشته باشند در اين مورد اظهار 

! خالفين؟سكوت خوب است فقط براي م. نظر كنند
اگر . رطب خورده منع رطب كي كند! آقاي كديور

بايست در مورد آينده سكوت كرد اول از همه خود 
  . شما بايست سكوت كنيد

تقسيم كار ميان رهبران و مردم بنفع آزادي و 
آقاي كديور بعنوان يك . دموكراسي نيست

شخصيت نو انديش از اين ظرفيت برخوردار است 
و مي تواند اين ظرفيت را در ا. كه باز هم بياموزد

يكي از مهمترين . مورد ديگر رهبران نيز قائل باشد
بستن اين . كانال هاي آموزش نيز نقد و گفتگو است

براي آزادي و . درب به نفع هيچ كس نيست
دموكراسي، بايد از فكر قديمي نخبه گرايانه، كه 
جامعه را به رهبران و پيروان تقسيم ميكند، دست 

. زادي انديشه، عنصر مركزي آزادي استآ. برداشت
دموكراسي بر محدوديت قدرت رهبران و حاكمان 
. و تقويت فرد و اجتماعات غير حكومتي پايه دارد

فعاليت آزادانه فرد و اجتماعات نيز امري مربوط به 
و كسب قدرت توسط » فرداي بعد از انقالب«

دعوت به سكوت و تعويق نقد، .  رهبران نيست
گفتگو، تعويق آزادي و مضر به آن و انديشه و 

هيچ كس را دعوت به . تعويق به محال آن است
دموكراسي ظرف حضور برابر . سكوت مكنيد

همه به يكسان حق طرح و نقد . حقوق همگان است
مبارزات ضد استبدادي و ضد رژيم اسالمي . دارند

از مناسبات دموكراتيك درون جنبش ضعيف 
   .گردندشوند، تقويت مينمي

  هنوز حكومت ديني؟
البته اگر بمصالح دموكراسي . بله تقويت مي گردند

و حقوق بشر باور داشته باشيم و آن ها را  در مرحله 
كنوني از مبارزه ملي و همگاني ضد استبدادي، 
بعنوان امر مشترك و عمومي،  و عالي تر از هر 
. مكتب، مذهب،باور، فرهنگ و منفعتي قرار دهيم

 صورت، با تقدم امري غير از چون در غير اين
دموكراسي بعنوان مبناي قدرت سياسي، حكومتي 

گيرد و آن چه امروز شاهديم آميز شكل ميتبيعض
شكل گيري ظرف مشتركي كه . تداوم مي يابد

اي عمومي مي  ظرف حضور همگان است، اراده
اين ظرف،به اشكال نهادها و قوانين، تجلي .  طلبد

 تحت آنها وحدت مي مي يابد و  همگان حول و
در درون اين ظرف تنوع و تفاوت مكتب، . كنند

مذهب، باور، فرهنگ و منافع با همديگر تعامل مي 
رسيدن به اين وحدت و تنوع، نيازمند گفتگو . كنند
نيازمند . نيازمند انديشه است. نيازمند نقد است. است

آخر هنوز بسيار كسان . ياد گرفتن از همديگر است
 تقدم دموكراسي بر هر مكتب و مذهب هستند كه به

و تشكيل حكومت ديني . و باور و منفعتي نرسيده اند
آقاي كديور در . را مخل به دموكراسي نمي دانند

اسالمي  شكال جمهوريا« : همان سخنراني مي گويد
اسالمي  استفاده از دين است، اشكال جمهوري سوء

ز اين اشكاالت ناشي ا. استبداد ديني بودن آن است
ديني بودنش نيست، ناشي از سرشت استبدادي آن 

اشكال از ديني بودن . بله درست فهميده ايم» .است
بعد از سي سال حكومت ديني، . حكومت نيست

اشكال را آقاي كديور يافته است تا حكومت ديني 
ديگري را براي سي چهل سال آتي دوباره امتحان 

 در سخنراني خود براي جا! آقاي كديور.  كنيم
انداختن حكومت ديني سعي كرده ايد مخالفين خود 

به اين گفته . را به دشمني با دين مردم متهم كنيد
براي دموكراسي بهمان اندازه : صريح گوش كنيد

اي كه جدائي دين از دولت اهميت دارد، دفاع از 
بديهي . حق و آزادي  باورمندان ديني مهم است

 خواه است جمهوري اسالمي، استبدادي و تماميت
ولي اين جمهوري اسالمي از اولين خشت آن . است

همانطوريكه رژيم هاي . ضد دموكراتيك بود
هر سه، مبناي حكومت . كمونيستي و فاشيستي بودند

را نه بر آزادي و حق حاكميت مردم، بلكه بر 
. وجودي عقيدتي يا تاريخي و يا طبيعي گذاشتند

و آن يكي مذهب را مبنا كرد، ديگري ماركسيسم را 
  21  بقيه در صفحه . ديگر نژاد را
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المللي انرژي اتمي اكنون  در حالي كه بازرسان آژانس بين
اي در حال احداث، و  سرگرم بازديد از تأسيسات هسته

 كوهستاني اطراف ي  منطقهي جديداً كشف و اعالم شده
قم هستند، و در حالي كه با گذشت مهلت سپري شده، 
جمهوري اسالمي هنوز پاسخ رسمي مشخصي به طرح 
توافقنامه پيشنهادي مدير كل آژانس در مورد انتقال و 
غني سازي بخشي از اورانيوم ايران در خارج، نداده است، 
هنوز تاريخ قطعي براي برگزاري دومين اجالس مذاكرات 

  .ژنو نيز اعالم نشده
در واقع، نخستين جلسه گفتگوهاي بين نماينده 

، شامل )5+1(هاي  مهوري اسالمي و نمايندگان دولتج
آمريكا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين به اضافه آلمان، و 

اتحاديه «همچنين خاوير سوالنا، مسئول روابط خارجي 
، كه در اول اكتبر در ژنو برگزار شد، حاصل اعالم »اروپا
نخست، : اي بجز سه مورد مذكور در باال نداشت شده

ر سر ادامه مذاكرات و برگزاري جلسه بعدي پيش توافق ب
المللي  از پايان اكتبر، دوم، اعزام فوري بازرسان آژانس بين

اي در قم و ارائه گزارش  جهت بررسي مركز جديد هسته
آن به آژانس، و سوم، پذيرش اصل موضوع انتقال بخشي 

ايران به )  درصد5/3( ضعيف ي از اورانيوم غني شده
 20تا ( قوي ي تحويل اورانيوم غني شدهكشوري ثالث و 

به ايران جهت تأمين سوخت رآكتور تحقيقاتي ) درصد
تهران، كه چگونگي آن را گفتگوهاي كارشناسان 

المللي، طي ماه  كشورهاي ذيربط، زير نظر آژانس بين
بر همين اساس بود كه، در . اكتبر معلوم خواهد كرد

سه، آمريكا و مذاكرات سه روزه نمايندگان روسيه، فران
 اكتبر، محمدالبرداعي طرحي را در 19ايران، در وين در 

 درصد 80 تا 75اين باره ارائه كرد كه به موجب آن 
 كيلو از 1200(اورانيوم غني شده ايران در مركز نطنز 

تا (جهت غني سازي بيشتر )  كيلوي فعالً موجود1500
به روسيه انتقال يافته و سپس جهت تبديل )  درصد20

هاي سوخت مورد نياز رآكتور تحقيقاتي به  ه شكل ميلهب
 كيلو اورانيوم 120فرانسه فرستاده شده و نهايتاً حدود 

اين طرح پيشنهادي . شود غني شده تحويل ايران مي
هاي روسيه، فرانسه و آمريكا مورد  تاكنون از جانب دولت

موافقت واقع شده ولي طبق معمول، اختالف نظرات و 
اي را در درون حكومت اسالمي دامن   تازههاي رجزخواني

زده كه بعضاً اصل موضوع انتقال اورانيوم به خارج را زير 
در حالي كه قبالً خود احمدي (عالمت سوال قرار داده 

نيز چنين پيشنهادي » سازمان انرژي اتمي ايران«نژاد و 
و يا تغيير در شروط توافقنامه را ) را مطرح كرده بودند

  .استخواستار شده 
پيداست كه مسئله ارسال بخشي از موجودي اورانيوم 
غني شده ايران براي غني سازي بيشتر به خارج، كه 

هاي غربي در مقطع كنوني است،  خاصه مورد تأكيد دولت
آزموني براي آمادگي ايران براي مذاكره و توافق، و يا 

 ي در ارتباط با جامعه» اعتمادسازي«تمايل آن براي 
المللي گريبانگير  وگرنه، بحران اتمي بينجهاني است، 

هرچند كه . شود ايران صرفاً به اين مسئله محدود نمي
هاي  ، و يا تعليق فعاليت»تعليق در برابر تعليق«موضوع 

هاي  كه خواست قطعنامه(غني سازي اورانيوم در ايران 
) از سه سال پيش تاكنون است» شوراي امنيت«متعدد 

ت ژنو مطرح نگرديد و مقامات و در اولين اجالس مذاكرا
هاي حكومتي هم اين امر را دليل ديگري براي  رسانه

شان عنوان كردند، لكن اين مطلب به هيچ »پيروزي«
. خارج نشده است )5+1( وجه از دستور مذاكرات گروه

همچنين پيداست كه مسائل مورد اختالف آمريكا و 
ن اتمي متحدان غربي آن با رژيم حاكم بر ايران به بحرا

در حاشيه جلسه ژنو و . شود جاري محدود و منحصر نمي
همچنين در جلسه كارشناسان در وين، نمايندگان ايران 

اي را انجام دادند كه از  و آمريكا گفتگوهاي دو جانبه
. مضمون آنها هنوز اطالعات دقيقي منتشر نشده است

بنابراين، در صورت استمرار مذاكراتي كه در ژنو آغاز 
موضوعات متعدد و مهم ديگري نيز بر سر ميز شده، 

گفتگوها خواهد آمد كه چگونگي برخورد با آنها هم 
 مناسبات رژيم اسالمي با غرب، و به ويژه با ي آينده

اگرچه، به رغم تعدد و . آمريكا را تعيين خواهد كرد
پيچيدگي چندين ساله موضوعات مورد گفتگو، مهلت 

اً براي جمهوري مذاكرات هم براي طرفين و مخصوص
 .شود اسالمي تنگتر مي

  
  چشم انداز مذاكرات

با روي كار آمدن دولت جديدي در آمريكا، در ابتداي 
قيد و  سال جاري ميالدي، و طرح مذاكره مستقيم و بي

اي  ترديد، چشم انداز تازه شرط با رژيم حاكم بر ايران، بي
اي براي شروع گفتگوهاي دوجانبه، واحياناً آغاز روندي بر

در زمان دولت پيشين . عادي سازي فيمابين، گشوده شد
آمريكا، در ژوئيه سال گذشته، نيز ويليام برنز، به عنوان 

و  )5+1(هاي  نماينده اين دولت، در مذاكرات ميان دولت
ولي اين حضور، نه به معني . ايران در ژنو حضور داشت

ن مشاركت فعال او در مذاكره بود و نه نماينده رژيم ايرا
هاي خود تلقي  در آن جلسه وي را مخاطب صحبت

دانيم، آن اجالس هيچ حاصلي  كرد و، چنان كه مي مي
  .نداشت

بعد از طرح پيشنهاد مذاكره مستقيم، دولت اوباما در 
چارچوب اهداف و خط مشي كلي سياست خارجي خود، 

هايي براي زمينه سازي و تدارك مذاكرات با ايران،  تالش
 انجام داده ولي، طبعاً احتمال شكست  ماه گذشته،9طي 

نهايي گفتگوها و اقدامات ديپلماتيك، و رويارويي ناگزير 
پيام «از ارسال . را نيز هيچ گاه از نظر دور نداشته است

به مردم و حاكمان ايران و فرستادن دو نامه به » نوروزي
جمهوري » ديپلمات«رژيم تا آزاد كردن پنج » رهبر«

ه توسط ارتش آمريكا در كردستان اسالمي بازداشت شد
به » بوئينگ«عراق، امكان فروش قطعات و هواپيماهاي 

ايران، دعوت از حكومت ايران براي شركت در كنفرانس 
هاي  از جمله تالش... المللي درباره افغانستان، و  بين

دولت اوباما در اين زمينه، ضمن طرح مكرر پيشنهاد 
  .مذاكره مستقيم بوده است

هاي مبهم طرف مقابل،  ا از پاسخ و موضعگيرياما، جد
يعني جمهوري اسالمي، در برابر اين پيشنهاد، پوشيده 

مسئله «نيست كه خود اين پيشنهاد و نحوه برخورد با 
، مورد اتفاق نظر در هيأت حاكمه آمريكا نبوده و »ايران

المللي هم  نيست و برخي تحوالت و رويدادهاي اخير بين
در داخل آمريكا، مثالً . مل كرده استدر تقابل با آن ع

تصويب طرحي در سنا در مورد تحريم صادرات بنزين به 
ايران در تابستان گذشته، بيانگر اين است كه نه تنها 

هاي صهيونيستي بلكه  هاي راست افراطي و البي گرايش
نيز، » حزب دمكرات«تعدادي از نمايندگان حزب حاكم، 
در مورد . ان نيستندبا سياست جاري اوباما همداست

اهداف مورد نظر دولت آمريكا در مذاكرات اخير ژنو، در 
حالي كه جرياناتي در درون اين دولت در پي تالش براي 

با ايران هستند، » معامله بزرگ«حصول توافق فراگير و يا 
تر كردن فرصت  دستجاتي نيز بر افزودن فشارها و كوتاه

  .كنند مذاكره پافشاري مي
المللي، تشكيل دولت راست افراطي نتانياهو  يندر عرصه ب

پيش از » مسئله ايران«در اسرائيل كه خواهان حل 
پرداختن به موضوع فلسطين و مناقشه اعراب و اسرائيل 
. است، مسئله كار دولت اوباما را دشتوارتر ساخته است

حاصل اين  هاي تاكنون بي هاي گذشته، تالش طي ماه
 كرات دو دولت جهت راه اندازي مذا

جانبه بين اسرائيل و حكومت خودگران فلسطين، در عين 
هايي بوده كه رژيم اسرائيل را از  حال همراه با كوشش

حمله نظامي غافلگيرانه و زودرس به تأسيسات اتمي 
دولت نتانياهو نيز پذيرش اين . ايران برحذر دارد

 چند –درخواست آمريكا را منوط به تعيين مهلتي كوتاه 
براي مذاكره آمريكا با جمهوري اسالمي كرده  - ماهه
  .است

ها و محافل حكومتي در  از سوي ديگر، برخي از دولت
هاي مختلف، و از جمله تأخير و  اروپا نيز كه با انگيزه

هاي مكرر رژيم اسالمي، از مذاكره با آن سرخورده  تعلل
و » ساده لوحانه«اند، سياست اوباما در مورد ايران را  شده
به » امتياز دادن«كيد زياد بر مذاكره با آن را نوعي يا تأ

رسد كه  در واقع، به نظر مي. كنند رژيم حاكم تلقي مي
جايي در مورد چگونگي  طي يك سال گذشته، جابه

: المللي ايران حادث شده است برخورد به بحران اتمي بين
 سال 5ها، كه مذاكره با ايران را از  در حالي كه اروپايي

اند، هرچه بيشتر به اتحاذ مواضع   كردهپيش شروع
آورند،  تر در قبال جمهوري اسالمي روي مي سخت

تأكيد » تغيير رژيم«ها كه قبالً بر تهديدات و  آمريكايي
در . دهند داشتند حاال بر پيشبرد مذاكره ارجحيت مي

هاي اروپايي و به ويژه  هاي اخير، بعضي از دولت ماه
ا سياست آمريكا و فرانسه ضمن اعالم هماهنگي ب

هاي ديالكتيك، خواستار تشديد فشارها و  پايبندي به راه
ها عليه ايران شده و بر تعيين مهلتي محدود  مجازات

در جريان گفتگوهاي ماه . كنند براي مذاكره تأكيد مي
جاري در ژنو و وين نيز اين تفاوت تأكيدات مشهود بوده 

  .است
ت كه به منظور در همين حال، دولت آمريكا كوشيده اس

در مذاكره و مقابله با  )5+1(تأمين هماهنگي گروه 
االمكان همكاري و حمايت  جمهوري اسالمي، حتي

روشن است . هاي روسيه و چين را نيز جلب نمايد دولت
كه در زمينه بحران اتمي جاري و همچنين در عرصه 

المللي،  تر سياست خارجي و توازن قواي بين وسيع
هاي  نظرات بين اين دو دولت و قدرتاختالف منافع و 
اما تا جايي كه به موضوع جلوگيري از . غربي وجود دارد

تبديل جمهوري اسالمي به قدرت نظامي اتمي بر 
هاي  گردد و تا آنجا كه هنوز امكان بده و بستان مي

» شوراي امنيت«هاي بزرگ عضو  سياسي بين قدرت
» شورا«ين هاي تاكنوني ا چنان كه قطعنامه(وجود دارد 

احتمال ) دهند در مورد محكوميت ايران نيز گواهي مي

  ايران و آمريكا
  در تدارك سازش يا رويارويي نهايي؟

 محمود بهنام
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تأمين حمايت آنها در مذاكره در برابر ايران دور از انتظار 

سيستم دفاع «به عنوان مثال، كنار نهادن پروژه . نيست
آمريكا در خاك لهستان و چك، به رغم » ضد موشكي

وط مرب» مسئله ايران«اظهارات رسمي مقامات آمريكا، با 
بوده و امتياز مهمي براي روسيه براي جلب همكاري آن 

  .شود در اين زمينه محسوب مي
در هر حال، در اثر مجموعه رويدادهاي داخلي و خارجي 

) 5+1(هاي  المللي، دولت هاي پنهان و آشكار بين و رايزني
به حكومت اسالمي مهلت دادند كه تا پايان سپتامبر 

آمادگي براي مذاكره گذشته، موضع خود را در مورد 
با آغاز گفتگوها در ژنو نيز، آمريكا و متحدان . اعالم كند

 تا پايان سال –غربي آن هم ظاهراً مهلتي سه ماهه 
. اند  براي ارزيابي نتايج حاصله اعالم كرده- جاري ميالدي

بديهي است كه در حالت استمرار و پيشرفت مذاكرات، 
 هرچند كه اين مهلت آن نيز قابل تمديد خواهد بود،

تمديد براي نيل به توافق نهايي نيز، به تصريح همين 
اما در حالت شكست . ها، چندان طوالني نخواهد بود دولت

المللي عليه  هاي بين و بن بست مذاكرات، تشديد مجازات
 .رسد ايران از هم اكنون قطعي به نظر مي

  
  ترديدها و تنگناهاي رژيم

با اروپا، و در حالي كه حاصل  ها گفتگوي بي پس از سال
برخي از مسئوالن و دستجات رژيم خواستار حضور 

يعني خود آمريكا در اين مذاكرات بودند » طرف اصلي«
هاي سياست رژيم با  و اين هم يكي ديگر از شباهت(
پاسخ سردمداران حكومت به ) كره شمالي بوده» الگوي«

 نيز قيد و شرط دولت اوباما پيشنهاد مذاكره مستقيم و بي
برخي از . همواره آكنده از ترديد و ابهام بوده است

گردانندگان حكومتي ضمن اعالم آمادگي رژيم براي 
آن » اقدامات عملي«مذاكره با آمريكا، آن را مشروط به 
برخي ديگر، . كردند دولت پيش از شروع گفتگوها مي

هدف عمده آمريكا را از نزديكي به جمهوري اسالمي، 
اي خود  از آن براي حل مسائل منطقه» ياستفاده ابزار«

آمريكا، و يا ايجاد سفارتخانه و كنسولگري در ايران به 
» كسب اطالعات و ايجاد رابطه با اپوزيسيون«منظور 

در حالي كه . خاستند قلمداد كرده و به مخالفت بر مي
پيشنهاد مذاكره از سوي آمريكا مشروط به تعليق 

ي از نظر اين دولت هاي غني سازي نشده، ول فعاليت
هاي ناشي از آن در جامعه  مسئله بحران اتمي و نگراني

جهاني، طبعاً يكي از موضوعات مذاكرات محسوب شده و 
شود، از ديدگاه دولت احمدي نژاد پرونده اتمي ايران  مي

بوده و بنابراين جايي در مذاكرات » مختومه«بسته و 
  .احتمالي فيمابين ندارد

ه مالحظات عملي و توالي تقويمي، از در هر صورت، بنا ب
با ايران و يا آغاز احتمالي  )5+1(سرگيري مذاكرات گروه 

گفتگوها با آمريكا نيز، با انتخابات دهمين دوره رياست 
لكن . جمهوري رژيم، در خرداد گذشته، ارتباط يافته بود

پيش از برگزاري اين انتخابات و رويدادهاي بعدي آن، و 
يبان اصلي احمدي نژاد در اين انتخابات به رغم آن كه رق

هم نخواسته و يا نتوانسته بودند كه موضعي روشن در 
قبال پيشنهاد مذاكره مستقيم آمريكا طرح و تبليغ 
نمايند، خود همين پيشنهاد در افكار عمومي و فضاي 

اقشار . سياسي جامعه ايران مطرح و تأثيرگذار بوده است
 ي متحمل صدمات فزايندهوسيعي از ايرانيان كه نقداً 

المللي و، فراتر از آن، نگران درگيري  هاي بين تحريم
نظامي، بمباران و جنگ، با همه عواقب دهشتناك آن، 
هستند راه مذاكره و گفتگو را نيز امكاني براي كاهش 

ها، حفظ صلح و به طور كلي تغيير  تشنج، لغو تحريم
اما  .اند اوضاع به حساب آورده و از آن استقبال كرده

تظاهرات ميليوني مردم عليه رژيم حاكم، محاسبات آن 

اي و جناح  خامنه. در اين عرصه را نيز نقش بر آب كرد
وي بر آن بودند كه با نشان دادن مشاركت وسيع مردم 

رژيم را به رخ ناظران » مشروعيت«در اين انتخابات، 
داخلي و خارجي كشيده و با گماردن دوباره احمدي نژاد 

با » موضع قدرت«منصب رياست جمهوري نيز از بر 
هاي خارجي و خصوصاً آمريكا برخورد و احياناً  طرف

ولي، همان طور كه ديديم، برآمد . مذاكره و مصالحه كنند
جنبش آزاديخواهانه و حق طلبانه مردم ايران در برابر 

اي  هاي رژيم حاكم و رسوايي بيسابقه دغلبازي و زورگويي
آن را در انظار » مشروعيت« آمد، نه فقط كه براي آن ببار

اعتبار كرد بلكه موقعيت و توان آن  داخلي و خارجي بي
هاي خارجي را نيز،  براي برخورد و يا مذاكره با قدرت

اي و دار و  هاي خامنه تالش. بيش از پيش تضعيف نمود
دسته او براي رجزخواني و قدرت نمايي از طريق تشديد 

ها و  مايش پرتاب موشكسركوب در داخل و يا ن
مانورهاي نظامي نيز سودي نبخشيده و رژيم حاكم، عمالً 

تر از سابق در پشت ميز مذاكرات اول  در موقعيتي ضعيف
لكن اين تضعيف . اكتبر حضور به هم رسانيده است

موقعيت، الزاماً به معني آمادگي بيشتر رژيم براي مذاكره 
  .و حصول توافق نيست
ن كه قبالً هم اشاره شد، اعالم پيش از هرچيز، چنا

پيشنهاد مذاكره مستقيم از سوي آمريكا، رژيمي را كه از 
مرگ بر «و شعار » شيطان بزرگ«همان ابتدا دشمني با 

يكي از اركان اصلي سياست خارجي و نيز يكي از » آمريكا
معيارهاي عمده آن براي مرزبندي و يا حذف و تصفيه 

درگمي و ترديد كرده نيروها در داخل بوده، دچار سر
پيشبرد چنين سياستي در دوره مثالً  جرج بوش، . است

گفت، خيلي  سخن مي» تغيير رژيم«كه با زبان تهديد و 
آسانتر بود تا در زمان دولت كنوني آمريكا كه مرتباً بر 
مذاكره مستقيم تأكيد كرده و اقداماتي نمادين را هم 

در اين  .دارد براي زمينه سازي گفتگوها عرضه مي
وضعيت، كم نيستند مقامات و تحليلگران حكومتي كه 

را » استكبار جهاني«گفتگو و نزديكي و مصالحه با 
رژيم دانسته و با آن مخالفت » استحاله«سرآغاز 

  .ورزند مي
 به توافق لي مذاكره و نشرفتي كه در صورت پداستيپ
 كه تاكنون نان ي از دستجات حكومتي عمالً بخشز،ين

  .اند، كنار زده خواهند شد  را خورده»كايمرمرگ بر آ«
 متداول يها ها و كشمكش  بر آن، نه تنها رقابتعالوه
 ي اقتصاديها تي بر سر موقعي حكومتيها و باندها جناح

 ي خارجي و گسترش فشارهادي تشد،ياسيو مناصب س
 درون ي دعواهايريگ هم، به نوبه خود، موجب شدت

 مسائل نهيقاطع در زم يها مي شده و اتخاذ تصميحكومت
چنان كه . سازد ي مشوارتر را دي خارجاستيعمده س

 و منافع تي حفظ موقعي برا،ي حكومتاناتي از جريبخش
 ريپذ  گرفتن مواضع انعطافشيخاص خود، خواستار در پ

 به منظور ي در مناسبات خارجيي از تنش زايريوجلوگ
 يالملل ني بيها  و مجازاتها مي لغو تحريتالش برا

 ي احمدولت كه اكنون عمدتاً دگري دياناتيستند، اما جره
 برعكس قدرت رد،يگ ي را در مجينژاد و سران سپاه و بس

 در منطقه به يني در برابر خارج و تشنج آفرشتري بيينما
 ،يني به عقب نشي خارجيها قصد وادار كردن قدرت

 بر مردم و شتري بيها  مجازاتلي تحمي به بهايحت
  .رنديگ ي ميا پ ررانياقتصاد ا
 دي شدييآبرو ي مردم و بعي تظاهرات وسنها،ي از اگذشته

 انتخابات خرداد گذشته هم، شكاف درون ي در پميرژ
 ني دو چندان كرد و، از ازي را نيدستجات درون حكومت

 ي خارجاستي را به سمي رژي اختالفات درونز،ي نقيطر
 و متحدان كاي آن در برابر آمراستي سژهيآن و به و

 كه جناح غالب حكومت، يطيدر شرا. زد وندي پاش، يغرب

 گري تهران و ديها اباني مردم در خيونيلياعتراضات م
 امكان دهد، ي نسبت م»گانگانيمداخله ب«شهرها را به 

 خود ي برازي نگانهي بيها مذاكره و سازش با همان قدرت
  .شود يتر م آن سخت

سرنوشت  و شرفتي توجه به مالحظات فوق، ادامه، پبا
 ندي به برآش،ي از پشي كه در ژنو آغاز شده، بيمذاكرات

 گره خورده ي اسالممي درون رژيها مجادالت و كشاكش
ها و   مجازاتدي كه از تشدي درونيها شيهرگاه، گرا. است

 هراسان هستند، بتوانند ي نظاميريخطر بمباران و درگ
 و تي هدااني دست باال را در جري چند ماه آتيط
 يني بشي پتوان ي مرند،ي بگاري مذاكرات در اختشبرديپ

 شده و لي كوتاه به توافق ناي گفتگوها در مدتنيكه ا
 نيسابقه چن.  آغاز شودجي روابط به تدري سازيروند عاد
 رشيدر مورد پذ (زي حاكم نمي در سنت رژينيعقب نش

 گونه نيوجود دارد و ا)  و عراقرانيآتش بس در جنگ ا
 هستند هرچند كه ي قوزيحكومت ن در داخل ها شيگرا

 از توافق و نانيقصد عمده ا.  دارندي كمترينمود علن
 و جلب ي اقتصاديها شيسازش با غرب، عالوه بر گشا

 به دست آوردن فرصت و ،ي خارجيها ي گذارهيسرما
 المكان، مهار بحران ي جهت مقابله و، حتشتريامكان ب

 بر ناني اي اصلليتما.  استي داخلي و اجتماعياسيس
 بسته و دور از چشم و يتوافق و مصالحه در پشت درها

 حاكم مي از رژياناتياما اگر جر. خواست و اراده مردم است
 راه  يالملل ني بيها  فشارها و مجازاتديكه در برابر تشد

 و يني و به تشنج آفردهيرا برگز» فرار به جلو«
و  ي و نظامي اتميها تي در عرصه فعالشتري بييماجراجو

 ،يالملل ني و بيا  مناسبات منطقهيها نهي زمگريدر د
 با ي بتوانند مهار مذاكرات جارشوند، يمتوسل م

 ستي دور از انتظار نرند،يدر دست بگ) 5+1 (يها دولت
 از يگري و دور ددهي به بن بست رسيكه گفتگوها به زود

 و ي در بحران اتماصماتها و مخ  تنشيروند صعود
 يها  مجازاتدي كه تشدديبه وجود آ راني ايروابط خارج

 جامعه ي آن براي دستاوردهاني مسلماً از نخستياقتصاد
 قابل ي اجتماعگاهي پا،ي دستجات حكومتنيا. خواهد بود

 ،ي بحرانتي كه از وضعي ندارند و در حاليا مالحظه
 شوند، ي متنفع معاًي بازار وسي و آشفتگيسردرگم

 يها  بر ارگانشي خوي  قدرت خود را از سلطهنيشتريب
 به رأس هرم قدرت يكي نزداي و مي رژي و نظاميتيامن

 اناتي گونه جرنينمونه عملكرد ا. كنند ي اخذ م،يحكومت
 يها ، در دهه»فرار به جلو« در توسل به شگرد ،يحكومت

 مشاهده ني و آرژانتوناني چون عراق، يي در كشورهارياخ
اوج  در يكتاتوري ديها مي است كه در آن، رژشده

 مقابله با ي و برا،ي و خارجي داخلياسي سيها بحران
 دست ي نظاميها ييها، به ماجراجو  بحراننيهم
  .اند دهيازي

با ) 5+1 (يها  دولتي كه سرنوشت مذاكرات جارهرچند
 از همه عوامل به شي در حال حاضر ب،ي اسالميجمهور

 جهي و نتي درون حكومتيها عامل منازعات جناح
 ني اشبردي پيها در مورد چگونگ شمكش كنيبالواسطه ا
 ز،ي ني غربيها  خورده است، اما دولتونديمذاكرات، پ

 نهيگز «،يالملل ني بيها زات مجاديعالوه بر اهرم تشد
 زي نكاي دولت آمريحت. اند  را از نظر دور نداشته»ينظام

با ... كه هم اكنون در افغانستان، پاكستان، عراق و 
 رو و ني است و از همبانير دست در گيديمعضالت شد

 در برخورد با كيپلماتي راه حل دزي نگري ديها زهيبا انگ
 را از ي نظامنهي گزچگاهي ه، قرار دادهتي را در اولورانيا

در .  خود حذف نكرده استي روشي پيها مجموعه راه
 ني آوردن به ايصورت شكست مذاكرات، احتمال رو
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 جمهوري اسالمي 
 المللي اتمي است مسئول عواقب وخيم تشديد بحران بين

 
 6( نوامبر 27المللي انرژي اتمي در روز جمعه،  بدنبال انتشار خبر تصويب قطعنامه شوراي حكام آژانس بين

م ، مبني بر محكوميت جمهوري اسالمي به خاطر فعاليت مخفيانه در ساخت يك مركز غني سازي اورانيو)آذرماه
هاي ذيربط  و خواست توقف فوري ساخت و ساز اين مركز و عدم همكاري كامل با آژانس و عدم اجراي قطعنامه

 آذر، و در واكنشي تند به اين 8، هيات وزيران دولت جمهوري اسالمي در جلسه روز يكشنبه »شوراي امنيت«
سازي در مقياس  تأسيس ده سايت غنيبيني  قطعنامه، سازمان انرژي اتمي را مكلف كرد نسبت به طراحي و پيش

 .سايت نطنز، تا دو ماه اقدام كند
آميز اعالم كرده  ها رييس سازمان انرژي اتمي ايران نيز در سخناني مقابله جويانه و تحريك به گزارش خبرگزاري

. ستنداست كه پنج سايت را بنا به دستور احمدي نژاد تعيين كرده و در صدد شناسائي پنج سايت ديگر نيز ه
وي همچنين تاكيد كرد كه ساخت اين مراكز در سطح كشور پراكنده شده و با توجه به احتمال حمله، در دل 

 .ها تاسيس خواهد شد كوه
المللي انرژي اتمي و اعالم  واكنش تند سردمداران حكومت جمهوري اسالمي به قطعنامه شوراي حكام آژانس بين

برداري از آن در داخل   دامن زدن به بحران روابط خارجي و بهرهساخت ده مركز غني سازي ديگر، چيزي جز
 . كشور براي مقابله با اعتراضات گسترده مردم نيست

ها و دادن امتيازات  نشيني رسيد كه، بدنبال مذاكرات ژنو، گردانندگان حكومتي با برخي عقب اگر چه به نظر مي
. سر گذارند المللي، اوضاع بحراني پس از انتخابات را پشت ناندك، تالش دارند تا موقتا با تخفيف نسبي بحران بي

بويژه آن كه اين حكومت . هاي اتمي خود دست نخواهند كشيد اما روشن بود كه اينان به اين سادگي از برنامه
، با  آفريني در روابط خارجي را به عنوان ابزاري براي پيشبرد مقاصد خود در داخل به كار گرفته همواره تشنج

، و نتيجتا ايجاد فضاي پرتشنج و التهاب و تشديد )5+1(هاي  تراشي در برابر حصول توافق با دولت خالفت و مانعم
شان، يعني حذف باقي مانده رقيبان حكومتي  خطر مداخله نظامي و جنگ، در جهت اتمام كار كودتاي انتخاباتي

اختالف نظرات باندهاي درون حكومتي هر چند كه . و سركوب شديدتر اعتراضات مردم، تالش خواهند كرد
هاي اخير  المللي اتمي پوشيده نيست، ولي همان طور كه از موضعگيري پيرامون چگونگي برخورد با بحران بين

رهبر و سردسته جناح غالب رژيم برميĤيد، اينان سازش احتمالي درباره اين بحران را نيز به بعد از سركوب كردن 
 .اند در داخل موكول كرده» غائله« خواباندن طلبانه مردم و تظاهرات حق

در چند ماه گذشته اين سياست در دو وجه خود پيشبرده شده است، از يك سو تشديد سركوب و دستگيري و 
زندان و كشتار فعالين سياسي و اجتماعي در داخل كشور و از سوي ديگر عدم پاسخگويي روشن نسبت به 

ورانيوم ضعيف با سوخت الزم براي راكتور تحقيقاتي دانشگاه تهران و ادامه  مبني بر مبادله ا1+5پيشنهاد گروه 
 را به سمت اتخاذ 1+5آميز اتمي، تعلل در دادن پاسخ روشن به مذاكرات ژنو عمال گروه  هاي صلح فعاليت

 آن واكنش جمهوري اسالمي درباره. سياستهاي تندتر و نهايتا تصويب قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس كشاند
برداري  المللي با هدف بهره المللي، دامن زدن به بحران موجود در روابط بين چيزي جز مخالفت با جامعه بين

 .داخلي نيست
تاهم . پردازند هاي غيرمسئوالنه حكومت جمهوري اسالمي را مردم ايران مستقيما مي هزينه اين ماجراجوئي
اي اتمي رژيم شده، تحريمهاي اقتصادي نتايج زيانبار خود ه هاي گزافي كه صرف برنامه اكنون گذشته از هزينه

در اقتصاد ايران را نشان داده و تشديد گراني سرسام آور و بيكاري وسيع، نخستين تبعات اين تحريمها است كه 
 در واكنش به اين موضعگيري ايران، به سمت 1+5يقينا گروه . با بحران اقتصادي جهان نيز همراه شده است

موضع چين و روسيه در راي مثبت به اين قطعنامه ، و واكنش اين چنيني . ي بيشتر خواهند رفتها تحريم
اين كه در شوراي امنيت نهايتا اين دو . سازد هاي بيشتر آماده مي حكومت اسالمي به آن، زمينه را براي تحريم

ك نكته روشن است و آن كشور چه موضعي نسبت به ايران اتخاذ كنند هنوز ناروشن است، ولي به هر حال ي
المللي  اعتنايي خود به جامعه بين تواند تا مدتي طوالني به اين سياست بي كه حكومت جهموري اسالمي نمي اين

هاي اين حكومت واكنش واحدي  تازي المللي در مقابل يكه ادامه دهد و امروز بيش از هر زمان ديگر جامعه بين
تر شدن شرائط اقتصادي، باالرفتن خطر  ها عليه ايران، سخت ايش تحريمنتيجه اين ماجراجويي افز. دهد نشان مي

همزمان نيروي . جنگ و تشديد بحراني است كه در وضعيت فعلي كمر مردم و بويژه زحمتكشان را شكسته است
با هر صداي مخافلي برخورد كرده و فضاي رعب و وحشت را تشديد » منافع ملي«سركوب رژيم به بهانه دفاع از 

 .اهند كردخو
برانداز رژيم و از جمله با  هاي خانمان ها، مخالفت آشكار و مبارزه با سياست تنها راه مقابله با اين ماجراجويي

 .اقدامات و موضعگيري تحريك آميز و تشنج آفرين رژيم در عرصه مناسبات خارجي و بحران اتمي است
هاي جمهوري اسالمي در زمينه بحران اتمي، بي پاسخ گذاشتن مكرر  ما، در شرائط كنوني سياست

را عامل اصلي تشديد اين » شوراي امنيت«هاي مصوب  المللي و عدم اجراي قطعنامه هاي مراجع بين درخواست
 دانسته، راه جلوگيري كن هر گونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي تا جنگ، عليه كشورمان بحران و جاده صاف

سازي و مذاكره و  ها، تعليق غني اجراي اين قطعنامه. دانيم ها مي از همه اين مصائب را پايان دادن به آن سياست
امروز . هاي ما قرار دارد المللي اتمي براي شفاف كردن پروژه هاي اتمي در سرلوحه خواسته همكاري با آژانس بين

مخالفت » حقوق ملي ايران«اين شعارهاي عوامفريبانه حكومت مبني بر دفاع از بيش از هر زمان ديگر بايد با 
كرد و صداي اعتراض عليه اين سياستها را، چنان كه در تظاهرات مردمي مخالفت با اين ماجراجوئيها عنوان 

 .شده، هرچه بيشتر رسا و گسترده تر ساخت
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 اعالميه مشترك
مقاومت مردم كودتاگران را 

 فرسوده خواهد كرد
ها  امروز مردم ايران با شعار مرگ بر ديكتاتور بارديگر در خيابان

و ميادين مختلف تهران و تعدادي از شهرها دست به تظاهرات 
آميز مردم  سركوبگران در روز عاشورا به تظاهرات مسالمت. زدند 

آور به  ها افتادند، گاز اشك  به جان آنبردند، با باتوم هجوم 
شان پرتاب كردند و چند تن از معترضين را به قتل  طرف

دهند كه در اين  هاي رسيده نشان مي گزارش. رساندند
ها سه تن از تظاهركنندگان در پل كالج و يك تن ديگر  درگيري

شود  گفته مي. در چهارراه ولي عصر شهيد و دو تن زخمي شدند
يز هم حداقل چهار نفر كشته شده و تعدادي زخمي كه در تبر

آباد،  مردم در اصفهان، شيراز، مشهد، اردبيل، نجف. اند شده
ها آمده و صداي اعتراض خود را بلند  به خيابان...... ساري، آمل 

 . كردند
 آذر ، ديروز 16 آبان، 13رويدادهاي دو ماه اخير و بويژه روزهاي 

اد كه جنبش اعتراضي در حال چهارم ديماه و امروز نشان د
جنبش اعتراضي اكنون محله به محله ، شهر به . گسترش است

شهر در حال پيشروي است و پيوسته بر شمار نيروي آن افزوده 
 . شود مي

ولي فقيه و دولت كودتا هر آنچه در توان داشتند براي سركوب 
با اين وجود قادر . اند و فرونشاندن اين جنبش به كار گرفته

جنبش . اند صداي اعتراض مردم را خاموش سازند دهنش
اعتراضي عليرغم تحمل هزينه سنگين در برابر سركوب و 
خشونت حكومت ايستاده است و با ايستادگي خود حكومتگران 

 . را به استيصال كشانده است
حكومت اسالمي در تنگنا قرار گرفته و جنبش اعتراضي مردم 

خود، تا استقرار دمكراسي در هاي  تا زمان دستيابي به خواسته
 . كشور و برچيدن بساط ديكتاتوري از تكاپو نخواهد ايستاد

جنبش اعتراضي مردم ايران از نيروي عظيم بالقوه اي برخوردار 
اين جنبش هراندازه كه نيروي . است كه هنوز بايد بالفعل شود

هاي بيشتري  بيشتري را بسيج كند و هراندازه كه اقشار و گروه
البات خود به آن بپيوندند، شتاب بيشتري خواهد گرفت و با مط

بايد با تمام . دست سركوبگران در برابر آن سست تر خواهد شد
توان در راه روشنگري و بسيج بيشتر مردم براي شركت در 

سرنوشت اين جنبش در گرو مشاركت . حركت اعتراضي كوشيد
 . و تالش همگاني ما است

 ! مردم آزاديخوه ايران
وم حيات جنبش اعتراضي مهمترين مسئله در مبارزه عليه تدا

تداوم حيات جنبش به ريزش نيروهاي جريان . ديكتاتوري است
حاكم، به تعميق شكاف در باال و به فرسودگي نيروهاي سركوب 

بايد در مقابل سركوب ايستاد و در جهت . منجر خواهد گشت
 .گسترش جنبش در سطح كشور و در سطح جامعه كوشيد

 !رسنل نيروي انتظامي، بسيج و سپاه پاسدارانپ
اي و فرماندهان سپاه در طي شش ماه گذشته شما  علي خامنه

اما خواست مردم از شما . اند را در مقابل مردم ايران قرار داده
هيچ كس . ها را به سوي مردم نشانه نگيريد اين است كه سالح

كه چرا تيري قادر نخواهد بود شما را مورد بازخواست قرار دهد 
اگر خود تان انقالب . ايد به سوي هموطنانتان شليك نكرده

بهمن را تجربه نكرده ايد از آنان كه شاهد عيني بوده اند 
بپرسيد چگونه مردم با آغوش باز پذيراي نظامياني شدند كه از 

حساب خودتان را . دستور مافوق براي سركوب مردم سرپيچيدند
ها جدا  ن سپاه و لباس شخصياز حساب حلقه اصلي فرماندها

 !كنيد
از دستور مافوق براي سركوب مردم سرپيچي كنيد و با جنبش 

 .مردم براي استقرار دمكراسي در ايران همراه شويد
 حزب كومله كردستان ايران

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران

 2009 دسامبر 27 - 1388 دي 6يكشنبه 
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   خيزش و خروش مردمان،     

زنده است) فرهاد(آنجا كه فرشيد                
در پنجمين سالگرد فقدان رفيق مبارز فرشيد 

ضمن گرامي داشت ياد و ) فرهاد(شريعت 

خاطره وي برسر پيمان با اودر ادامه راهش و 

  .تداوم مبارزه پاي مي فشاريم 

  

خيزش و خروش مردمان، آنجا که فرشيد 

 زنده است) رهادف(
ايم تا ياد رفيقي را گرامي  امروز گرد هم آمده

بداريم که عروج انسان، ستيز و پويش براي 

يافتن جايگاه شايسته انساني را تا هنگام مرگ 

، پنج سال پيش رفيق فرشيد. وفادار ماند 

پيکارگر جنبش آزادي، دموکراسي و 

رفيقي که در . سوسياليسم از ميان ما رفت

هاي مردمان  راي تحقق آرزو و آرمانمبارزه ب

اردوي رنج و کار، سخت کوش بود وخستگي 

او خسته نشد ،خفت تسليم را . نمي شناخت

هايي بهم فشرده  نپذيرفت تا آخر ايستاد، با لب

  .شمرد ودلي که مرگ را خوار مي

اش روشنگر و افشاگر وضع  جان شيفته

. زندگي انسان در جامعه کنوني ايران بود

پيگير آزادي و مسئوالنه زيستن نسبت مدافع 

به درد و رنج مردم، کردار و گفتارش تبلور 

آموخته هائي از ژرفاي تجربه مبارزه و 

مقاومت وهمچنين صبوري رفيقانه ،همدلي 

بي گمان هرگز صميميت، . ،همبستگي و وحدت

صداقت، فروتني و تعهد او را فراموش 

  .نخواهيم کرد 

يق فرهاد امروز افزون براين همه فقدان رف

رنجبار از اين رو . براي همه مارنجبارتر است

که او کنار ما نيست تا آن چه را که خود نيز 

شاهد . کرد ،شاهد باشد داد و آرزو مي نويد مي

اين که در واپسين روزهاي بهار امسال خيزش 

و خروش جسورانه و تحسين برانگيز مردم 

 سرزمين ما براي آزادي، دموکراسي و عدالت

. اجتماعي، بهاري شکوفا و ماندگار آفريد

بهاري که طراوت، زايش و شادابي و توان 

اي نو را نويد  دگرگون سازي آن، زما نه

  .دهد مي

ها آمدند تا به  انبوه ميليوني مردمان به خيابان

سي سال بي حقوقي و خشم فروخورده و 

انباشته شده و تحقير و فالکت و تباهي 

انفجارخشم، . بگذارندروزافزون نقطه پايان 

نارضايتي و رويگرداني گسترده مردم از 

 سال زندگي، کار ،حال و آينده ٣٠ژريمي که 

ها و  آنان را بازيچه بي دادگري، ستم

هاي خود قرارداده، چنان توفنده  خودکامگي

  .بود که بنيادهاي رژيم را آماج خود قرار داد

چه بسيار الله و شقايق بر سينه مردمان 

برخاستن ... ها و  نداها و سهراب. شدشکفته 

خورشيد را از خاکي که به زعم برخي سرد 

سروها قدبرافراشتند و . نمود، مژده دادند مي

طلبانه و  جنبش حق.تذروها نغمه خوان شدند

آزاديخواهانه مردم ايران چه توانا و پر طپش 

نقاب از چهره شيخ و واعظ برداشت و لرزه بر 

. و بيت واليت انداختاندام حکام شرع، دين 

فقيهان واليت مدار را بر آن داشت که تا در 

مقابل عظمت اين جنبش اعتراضي، به حيله 

خيزش و مقاومت .اشک بر چشم بياورند

دليرانه زنان، مردان و جوانان، کارگران و 

زحمتکشان، دانشجويان، معلمان، نويسندگان، 

رنگين کمان ... تلف ايراني و هاي مخ مليت

جنبشي که در پي تغيير اين . شکوهمندي آفريد

نظام و برچيدن بساط اين رژيم ضد انساني 

در چنين خيزش و خروشي جسورانه و . است

زنده ) فرهاد( در تپيدن و حيات آن، فرشيد

چرا که خود اينگونه گفت، . است و جاري

او اميد، شور و رؤيا و آرمان . نوشت و زيست

آزادي و کرامت انساني را پاس . اينگونه بود

انسان، دشواري «داشت و مي دانست که 

خيزش دليرانه مردم بيش از پيش .»وظيفه است

ماهيت ضد مردمي و ضد دمکراتيک حکومت 

اسالمي را در مقابل چشمان ميليون ها نفر از 

مردم و در مقابل چشم جهانيان عريان 

مرگ بر «يادمردم با رساترين صدا فر.ساخت

» مرگ بر جمهوري اسالمي«و » ديکتاتور

سردادند و برچيدن بساط ديکتاتوري مذهبي 

اينگونه است که با . حاکم را فرياد کردند

گسترش و تقويت مبارزات صنفي، اجتماعي و 

سياسي، مردم سرزمين ما با گام هاي خود در 

خيابان، در محالت ؛ در محل کار و کارخانه و 

ر و روستا، در مدرسه و کارگاه، در شه

دانشگاه، برچيدن بساط استبداد مذهبي را رقم 

در انديشه ) فرهاد(و اين چنين فرشيد . مي زنند

و کردار مردمان براي پي افکندن دنياي نو، 

اما با اين همه، دريغ و  .زنده و جاري است

افسوس که فرشيد با چنان شور و توان و 

ما . ارفتاحساس، چنين نا به هنگام ازميان م

فقدان و دوري رفيق فرشيد را در اين پنج سال 

چرا که او نيز خود . ايم اينگونه تاب آورده

داد و  هائي را نويد مي چنين خيزش و شکفتن

  .کرد آرزو مي

هاي همه  هاي مختلف و تالش پذيرش مسئوليت

جانبه ومجدانه رفيق فرشيد از تحريريه تا 

زنان و پيگيري رويدادها و مشکالت کارگري، 

ها و  جويان، خود بيانگر گستره کوشش دانش

  . حساسيت و تعهد رفيق فرشيد بود

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

فقدان رفيق فرشيد شريعت را خسراني براي 

سازمان و براي جنبش مردمي و دموکراتيک و 

چپ ترقيخواه ايران مي داند و ياد رفيق را که 

مدل کارگران، زحمتکشان و همواره همراه و ه

دارد  مان بوده است، گرامي مي مردم سرزمين

  .نهد و ارج مي

ما صميمانه براي همه اعضاي خانواده رفيق 

فرشيد و بويژه براي غزال و سياوش فرزندان 

. رفيق آرزوي بهروزي و نيک بختي داريم

همچنين شخصيت تواناي همسر رفيق و 

 . کنيم بردباري وي را تحسين مي
ا بار ديگر با يار و رفيق ديرين خود پيمان م

مي بنديم که در راه آزادي و آرمانهاي واالي 

 انساني وي از هيچ تالشي فروگذار نکنيم
بر پيمان ادامه راهش استواريم ، يادش 

  جاودانه ،راهش پر رهرو
  

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق 

  ايران

  ١٣٨٨ آبان ١٦
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زماني كه از مرگ مادر محسني مطلع شدم در پاريس 

به دليل بيماري نتوانستم در مراسم خاكسپاريش . بودم
اما در مراسم بزرگداشت او در . حضور داشته باشم

در . كلن و پاريس شركت و به ياد او صحبت كردم
صحبتم، به اولين ديدار با مجتبي محسني و پس از 

 در ارتباط با آن، نخستين مالقات با مادر، كه
دستگيري مجتبي بود و دومين ديدار پس از اعدام او، 

اما تني چند از . به انتشار آن فكر نكرده بودم. پرداختم
به ياد مادر و با . دوستان، پيشنهاد انتشار آن را دادند

احترام به حرمت دوستي اين ياران عزيز، آن را منتشر 
  : كنم مي

  محمد اعظمي
 

  
اريخ وقايع در ذهنم گم چند سالي است كه ت

اين روزها حتي خود وقايع هم، فراموشم . شوند  مي
درست خاطرم نمانده است، اواخر . اند شده

 كه در هيئت 1359 بود و يا اوايل 1358سال 
سياسي تشكيالت خوزستان هنگام خواندن 

اي مرا  ها و گزارشات تشكيالتي، متن نامه نامه
ز لنين آغاز اي ا نامه با جمله. بسيار جذب كرد

  هاي دربسته رفقا از اتاق": شده بود
ها را بگشائيد  و به   پنجره. بيرون بيائيد

نقلي بود حدودا با . "ها نگاه كنيد خيابان
و بعد با قلمي ساده، روشن و . اين مضمون

هاي  جذاب، با يكي از نظرات و سياست
آن زمان از . سازمان برخورد انتقادي كرده بود

و زمان نسخه آماده ما، براي زمين 
فضائي بود كه حل كوچكترين . خواستند  مي

ما نيز، . سپردند   مي"سازمان"مساله را نيز به 
در . گذاشتيم هيچ پرسشي را بدون پاسخ نمي

 داناي مطلق "سازمان"ذهن اعضا و هواداران، 
اين نامه اما، به گونه ديگري نوشته شده . بود
 و آن را زير سياست سازمان را به چالش كشيده. بود

شايد . انتقاد داشت. پرسش نداشت. سئوال برده بود
امروز چنين برخوردي طبيعي جلوه كند، آن روز، 

  .اينگونه واكنشي رايج نبود
شناختم اما به شكل غريبي    نويسنده نامه را نمي

هبت (از همايون. اشتياق به ديدن او در دلم نشست
  و كوروش  پرس و جو كردم، آنها هم)معيني

 صنايع باالخره از اكبر. صاحب نامه را نشناختند
كرديم و مسئول    كه بهرام صدايش ميدوستدار

اش  هيئت سياسي تشكيالت خوزستان بود، رديابي
گويا خود بهرام او را از تهران به تشكيالت . كردم

نمي دانم چند روز بعد بود كه . خوزستان آورده بود
رات قرار به محل اقامتش، كه در يك واحد انتشا

به محض ورود با جواني الغر و . داشت، سر زدم
اي خندان كه از  بيني و چهره  كشيده با عينكي ذره

باريد، مواجه  چشمان محجوبش، مهر و محبت مي
زديم و هنوز هم كه سالها  او را حسن صدا مي. شدم

ام آنگونه كه با اين نام رابطه  گذشته است نتوانسته
همين . ، ارتباط برقرار كنمعاطفي دارم با نام مجتبي

اولين ديدار چنان احساس محبتي در تن و جانم نشاند 

كه از آن پس، مهر او، رابطه تشكيالتي ما را تحت 
 . تاثير قرارمي داد

او از جمله معدود افرادي بود كه تا زماني كه در 
ام را، مي شناخت  خوزستان بودم محل زندگي مخفي

ل زندگي حدر ماو . و به آن رفت و آمد داشت
صاحبان " بود بدان حد آشنا، كه از "مهماني"من،
 ،در تهران نيز در هر سفرش. كرد  پذيرائي مي"خانه

  .كرديم ترتيب ديداري را تدارك مي
 حسن، جوان خالق و خوش فكري بود كه همواره 

كرد از آگاهي  انديشيد وتالش مي به آموختن مي
دگي هاي زن نظري براي روبرو شدن با واقعيت

. گيرد و نه اين كه نظر را بر واقعيت تحميل كند بهره
در مدت كوتاهي توانست مسئول سازمان جوانان  

 آذر، 16پيش از انشعاب . تشكيالت خوزستان شود
عضويت او را رهبري وقت، به دليل رد و بدل كردن 

. هاي غير رسمي، لغو كرد جزوات نظري، از كانال

و هيئت اجرائي پس از انشعاب او در موقعيت عض
كميته ايالتي خوزستان سازمان فدائيان خلق ايران 

با تغيير و تحوالت .  آذر، قرار گرفت16موسوم به 
 او مسئول تشكيالت اصفهان 1362تشكيالتي در سال 

مدتي پس از نخستين ضربه به سازمان در تهران، . شد
كه منجر به ضربه خوردن سه تن از اعضاي كميته 

تصميم ) 1(از اعضاي سازمان شد،مركزي و چند تن 
اما اين تصميم با مخالفت . به خروج او از ايران گرفتيم

در جريان . و مقاومت او و كميته اصفهان مواجه شد
 براي اقناع او، كميته اصفهان ضربه خورد و )2(گفتگو

  .حسن نيز دستگير شد
د دانم چه سالي بود كه خبر دادن در پاريس دقيقا نمي

مادر محسني خواهان ديدار با يكي از اعضاي رهبري 
من به ديدارش رفتم و نخستين بار بود . سازمان است

آن زمان او در ايران اقامت . ديدم كه مادر را مي
.  مساله اش وضعيت پرونده مجتبي بود"مادر". داشت

چنان متاثرم كرد كه زبانم براي  چشمان نگران مادر
خواست   او مي.  چرخيد  يگفتن حقيقت در دهانم نم

. بداند كه آيا خطر مرگ براي مجتبي وجود دارد يا نه
با اسرار و پافشاري زياد اطالعاتي در باره جزئيات 

خواست كه در  ي حسن از من مي فعاليت و پرونده

به او اطمينان دادم كه پرونده او . اختيار نداشتم
اما تاكيد كردم كه هر كاري كه از . اعدامي نيست

به راستي چرا بايد . تتان ساخته است كوتاهي نكنيددس
كردند؟ او جز فعاليت سياسي كار  حسن را اعدام مي

دليلي براي اعدام او وجود . ديگري انجام نداده بود
اما ديده بوديم كه جمهوري اسالمي چه . نداشت
هائي نيافريد و بسياراني را اعدام  ها و تباهي سياهي

 جز دگرانديشي نداشتند "جرمي"كرد كه به اصطالح 
توانست يكي از آنها باشد، به رغم  و حسن هم مي

توانستيم باور كنيم كه حسن را  اين، باز مشكل مي
حقيقت اين است كه من، اطميناني . اعدام مي كنند

كردم ممكن  حتي فكر مي. به رفتار حكومت نداشتم
اما . است كه اين جانيان، از حسن ما نگذرند

  .تر، كنم خواستم مادر را نگران نميتوانستم و  نمي
خواست حقيقت را بداند و هم، دوست   او، هم، مي

اين حس را به من . داشت پرونده مجتبي سنگين نباشد
تمام وجودش تمنا . كرد نيز منتقل مي

بود براي اينكه من چيزي را بگويم كه 
در چنين فضائي من هم . او آرزو داشت

نده تالش كردم اميد را در دل او ز
آن اميدي را، كه در باورم . نگهدارم

. نبود، با تمام نيرو به او منتقل كردم
وضيعت متناقض او يادآور  شرايط 

در اين سال . 1361مادرم بود، در سال 
برادرم فريدون در خطر اعدام قرار 

مادرم، هم او را سربلند . داشت
خواست كه  خواست و هم، نمي  مي

 در آن برايش. يكروز در زندان بماند
نوشت و آن را  اي شرايط سخت نامه

پسرم مشكلي : با اين شعر آغاز كرده بود
نيست كه آسان نشود، مرد بايد كه 

او در حالي كه خود . هراسان نشود
نوشت، همزمان،   هائي را مي چنين نامه

او در برابر اين .  نكند"تندروي"خواست كه   از او مي
 و آزاد پرسش كه آيا  حاضري فريدون ندامت كند

سرشكستگي ميان مردم را براي : گفت شود؟ مي
در . كنم تا چه رسد براي فرزندم هيچكس آرزو نمي

مادر . كرد  عين حال با آرزوي آزادي او زندگي مي
هم . اي گرفتار شده بود  محسني هم در تناقض مشابه

مصر بود كه كل پرونده را دقيق بداند و هم 
زماني كه . اشدخواست مساله مهمي در پرونده نب  مي

كردم كه بوي  سنگين شدن   اي اشاره مي به نكته
شد   تاب مي  پرونده اش را داشت، چنان نگران و بي
  .كشاند كه ناخودآگاه مرا به سمت سكوت مي

. دومين ديدارم با مادر پس از اعدام حسن اتفاق افتاد
 1367 آبانماه سال 13دانم چند سال از روز  نمي

ن وجود سراپا شور را به گذشته بود، روزي كه اي
خاك انداخته بودند، كه شنيديم مادر محسني به 

من و ناصر رحيم خاني به ديدار . پاريس آمده است
مادر و پدر حسن، يعني آقاي محسني كه مادر، محمد 

. كرد، به خانه شهين و عطا رفتيم آقا صدايش مي
از احساسات مادر به مجتبي . احساس غريبي داشتم

برايم بسيار سخت بود پس از اعدام حسن . آگاه بودم

 به ياد مادر
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پيش از ديدار، انگار به پاي چوبه دار . با او روبرو شوم

خودم . شرمگينانه و خوار. رفتم، اما نه با افتخار  مي
معموال ديدار با . دانم شرمم از چه بود هم نمي

خانواده دوستان و آشناياني كه كسي را از دست 
اند براي دوستان آن عزيز از دست رفته، سخت   داده
هم عزيزمان را . در اينجا مشكل ما دوچندان بود. است

بوديم در نتيجه روبرو شدن با   از دست داده
بازماندگان او، برايمان دشوار بود و هم جمهوري 
اسالمي در حالي كه جان يكي از عزيزترين يارانم را 

و مي كند، كه اي رفتار كرده  گرفته بود، به گونه
حكومت . انگار ما زخم خوردگان، مقصريم

جمهوري اسالمي در ارتباط با اعدامها و جناياتي كه 
آفريد، فضا را چنان آلوده كرده بود، كه حس گناه 

واقعيت اين است در . در ناخودآگاه ما  نيز نشسته بود
باالخره با . آن لحظه، از زنده بودنم شرمگين بودم

. آنها سراپا خشم بودند. روبرو شديممادر و محمد آقا 
گاهي . مادر خشمش را تا توانست روي ما خالي كرد
. كرد  محمد آقا نيزبا كلمات ديگري مالمتمان مي

آنچه كه از زاويه انساني براي آرام كردن مادر و 
. كاهش دلنگراني او گفته بودم، بالي جانم شده بود

 ؟كنند  گفت چرا گفتي كه اعدامش نمي مادر مي
هيچ نتوانستم كالمي براي دفاع، . زبانم قفل شده بود

توانستم بگويم؟ هر چه  چه مي. بر زبان برانم
گفتم، به جاي اينكه مرهمي شود بر دلها، در آن   مي

به واقع . ها شد بر زخم لحظه چه بسا، نيشتري مي
كرديم سزاوار بيش از اين  كردم و فكر مي فكر مي

. كرديم   درك ميآنها را كامال. تنديها هستيم
باالخره با پادرمياني محمد آقا و شايد هم شهين و 

در لحظات پاياني ديدار به . عطا، فضا كمي آرام شد
تدريج نشانه مبهمي از محبت مادرانه اش را حس 

به هنگام خداحافظي فضا برايم و برايمان قابل . كردم
شان  رسيد آن خشم اوليه به نظر مي. تنفس شده بود
دليل اين . ه، كمي آرامش گرفته بودندفروكش كرد

در بيرون و هنگام . دانم  آرامش چه بود، نمي
با يكديگر . بازگشت با ناصر صحبت را ادامه داديم

ي  ميگفتيم ما، در باره مادران و پدران و خانواده
اند   هنوز ابعاد رنجي كه برده. دانيم زندانيان، كم مي

درك نگشته اند، برايمان  و باري كه بر دوش كشيده
  .و ملموس نشده است

در ديدارهاي بعدي كه سالي چند بار در كلن و بيشتر 
. در پاريس پيش آمد فضا كامال دگرگون شده بود

ترس پيش از ديدار، جايش را به شوق ديدار داده 
شايد باور كردني نباشد اما مادر در ادامه ديدارها . بود

كي كردم ي داد كه احساس مي چنان مهري بروز مي
امروز آنچه دوريش را برايم قابل . از فرزندانش، هستم

كند آن رضايتي است كه در او شكل   تحمل مي
دانست و باور كرده بود  اطمينان دارم كه مي. گرفت

  .كه چه جايگاهي در اعماق تن و جانم دارند

مادر محسني از شمار مادراني بود كه همراه با 
تر از خود دانش، فراندلبستگي و همبستگي با فرز

رفت و مهر مادرانه را نثار ديگر پسران و دخترانش به 
او به راستي با ديگر . ويژه فرزندان زندانيش كرد

مادران و مادران خاوران، نقش و سهمي داشت در 
همين خود برايمان . دفاع از آزادي و آزادانديشي

دستمايه غرورانگيزي است كه از آن نيرو بگيريم 
  .اوبراي تحمل غم دوري 

  2009 برابر نوامبر 1388آبانماه 
--------------------------------------  

، هبت معيني 1364مهرداد پاكزاد در سال  )1(
 به جوخه مرگ سپرده 1367در كشتار 

 1362شدند و بهروز سليماني در سال 
  خود را از طبقه پنجم،هنگام دستگيري
 به پائين انداخت و منزل مسكونيش

 اعضاي سازمان نيز جمشيد از. جاودانه شد
 . اعدام شد64سپهوند دراول مهر سال 

 نفر 8 از مجموع حدود بدين ترتيب
  .باختند از آنها جان نفر 4 ،دستگير شده

در آن زمان به دليل كندي رابطه اين تبادل  )2(
هاي ما از  نامه. نظر چند ماه به درازا كشيد

خارج توسط افراد به داخل فرستاده مي 
 .د نيز تعدادشان بسيار كم بوداين افرا. شد

 

  
 

  بازھم جنايت
  احسان فتاحيان ھم اعدام شد 

 در شهر 29/4/1387احسان فتاحيان در تاريخ . له در زندان سنندج به دار آويخته شد  زنداني سياسي، احسان فتاحيان از فعاالن وابسته به كومه1388صبح امروز چهارشنبه بيستم آبان 
پايه، در دادگاه انقالب اسالمي سنندج به ده سال  او پس از سه ماه فشار و شكنجه، براي پذيرش اتهامات بي. فاصله به اداره اطالعات كردستان در سنندج انتقال يافتكامياران دستگير و بال

ه دليل نپذيرفتن مصاحبه تلويزيوني و اعتراف به اعمالي ناكرده، آنرا  دگرانديشي ناكافي دانست و ب"جرم"دادگاه تجديد نظر استان كردستان، اين حكم را براي . زندان و تبعيد محكوم شد
هاي مدني داخلي و بسياري از فعاالن  از نهادهاي مدافع حقوق بشر جهاني گرفته تا تشكل. پس از محكوميت به اعدام، موجي از اعتراض به اين حكم برخاست. به اعدام تبديل نمود

ها، زندانيان براي لغو اين حكم، دست به اعتصاب غذا  دامنه اعتراض به زندانيان سياسي هم كشيده شد و در برخي زندان.  اين حكم ناعادالنه شدندفرهنگي و مدني و سياسي خواهان لغو
  .همتاست يت بيبه رغم اين اعتراضات گسترده، جمهوري اسالمي بامداد امروز، حكم را به اجرا گذاشت و بار ديگر نشان داد كه در پافشاري بر جنا. زدند

اين حكومت بدون سنگسار ، بدون . خشونت، شكنجه، قصاص، سنگسار و اعدام جزئي از اعتقادات و باورهاي جمهوري اسالمي و از عناصر اصلي سازنده هويت و شناسنامه آن است
تر  تر و گسترده حل را در سركوب خشن ستگاه واليت ربوده است، اولين راهاز اينرو، در شرايط كنوني كه جنبش مردم خواب از چشم رهبران د. شود قصاص و بدون قتل بي هويت مي
به واقع تشديد خشونت، با هدف ايجاد رعب و وحشت و ترس، در دل . شود تر اعمال مي تر و گسترده رحمانه اين خشونت در مناطق ملي بي. اند مردم و فعاالن سياسي و مدني ديده

ويژگي اين حكم ضد بشري در . خواهد مردم را از ادامه مبارزه بازدارد دستگاه واليت با اين خيال خام مي. اند، در دستور قرار گرفته است به پا خاستهمردمي كه پس از تقلب درانتخابات، 
همين جنايات است كه . ، خصوصا در مناطق مليايجاد رعب مردم. چنين مقطعي، فقط از قوانين ناعادالنه اين حكومت برنخواسته است، اين حكم بيش از آنكه قضائي باشد، سياسي است

  .شود گذاري جنايتكارانه در مسجد زهدان فراهم مي بر بستر اين اعدامهاست كه امكان بمب. بستر رشد برخي جريانات افراطي و اقدامات تروريستي گروه عبدالوهاب ريگي شده است
ام   هر گز از مرگ نهراسيده"نويسد كه  اي چوبه دار رفت و جان در راه پيمان خود با آرمانش نهاد، در آخرين نامه اش مياحسان فتاحيان جوان آزاد انديشي كه به جرم عشق به مردم به پ

 "ملت و سرزمينشناسم، چرا كه آشنائي است ديرينه براي اين  بويم و بازش مي آن را مي. كنم ترين فضا و صميمانه ترين زمان، در كنار خويش حس مي حتي اكنون كه آن را در قريب
نه مردن من و نه . اي به نام كردستان خواهد شد بايد گفت زهي خيال باطل  اگر به گمان زورورزان و حاكمان مرگ من موجب حذف مساله": رساند و سخن خود را چنين به پايان مي

  "دنمودورتر خواه هزاران چون من مرهمي بر اين درد بي درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آن را شعله
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اعدام احسان فتاحيان را به شدت محكوم ميداند و همبستگي و همدردي خود را با خانواده و خويشان و آشنايان احسان همچنين با دوستان و 

تيغ . تواند اين شيفتگان خون را از خشونت و كشتار باز دارد شديد مبارزه تنها سالحي است كه ميما بر اين باورايم كه ت. دارد له زحمتكشان كردستان اعالم مي مه ياران او در سازمان كو
با فشردن صفوف خود، مبارزه مردم را براي پايان دادن به كشتار و نظامي كه  . اند نشيند كه صفوف مردم و جريانات مدافع آنها، پراكنده حكومت اسالمي زماني بر تن آزاديخواهان مي

  .   است، تقويت كنيم"قانوني" آن قتل و كشتار در
  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 2009 نوامبر 11 برابر 1388چهارشنبه بيستم آبان 
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  "يره اي زنجيقتلها"ن سالگرد يازدهميبه مناسبت 

  

  اي از جنايات به درازاي عمر حاكميت جمهوري اسالميزنجيره
  

  است كه، بواقع، براي همه1377طبيعت، يادآور پائيز سال  هايفرارسيدن فصل خزان هر سال، به همراه همه دگرگوني
 آبان آن سال، داريوش فروهر و همسرش، 30در شامگاه :  بودآزاديخواهان و مردم ايران، فصلي بسيار شوم و دهشتناك

شان حريم خانه اي درآزادي و دمكراسي در ايران، به طرز وحشيانه رهبران سياسي و پيكارگران راه پروانه اسكندري، از
هاي اطراف  جان محمد مختاري، نويسنده و شاعر و محقق سرشناس در بيابانچند روز بعد از آن، جسد بي. سالخي شدند

تهران يافت شد، و اندكي پس از آن، خبر قتل نويسنده و مترجم پركار و توانمند ايران، محمد جعفر پوينده، منتشر 
هاي  ربايي و ترورهاي سياسي محدود به اين چهارتن نبوده و شمار قربانيان قتلبزودي آشكار شد كه اين رشته آدم...گرديد
آن، بيش از هشتاد نفر است كه ، از ميان اهل قلم، احمد ميرعالئي، غفار حسيني، احمد  و پيش از 1377اي پائيز  زنجيره

  .اند تفضلي، مجيد شريف و پيروز دواني نيز از جمله آنها بوده
اين موج جديد جنايت و آدمكشي رژيم حاكم با واكنش شديد نويسندگان، روشنفكران و فعالين سياسي و اجتماعي و همه 

ها و  هر چند كه كارنامه رژيم تا آن زمان نيز آكنده از سركوبگري.  داخل و خارج از كشور روبرو شدآزاديخواهان، در
هاي ددمنشانه ترور و قتل آشكارا بيانگر آن بود كه تاريك  هاي پنهان و آشكار فراوان بود، توسل به اين شيوه جنايت

، در صدد تحميل فضاي رعب و وحشت بر جامعه انديشان حاكم براي خاموشي هرگونه انديشه و فعاليت روشني بخش
  . اند برآمده

المللي، سردمداران رژيم را ناگزير به   برخاستن صداي اعتراض فزاينده آزادانديشان و افكار عمومي در ايران و در سطح بين
تا آنجا . مكن بود  بود كه امكان سرپوش گذاشتن بر اين جنايات غير مي در حدتيابعاد جنا. توقف اين رشته ترورها كرد

ها اعتراف نمايد و قول معرفي و  هاي رژيم در اين قتل كه محمد خاتمي رئيس جمهور وقت، مجبور شد به نقش ارگان
 در برابر فشار افكار عمومي براي روشنگري حقايق، حكومتگران به تشكيل پرونده، .محاكمه عامالن و آمران آن را بدهد 

  . عوامل اجرايي گردن نهادندبركناري و بازداشت تني چند از
هاي  توانستند واقعيت خواستند و نه مي شد، فتوادهندگان، آمران و طراحان اين جنايت فجيع نه مي بيني مياما، چنان كه پيش

هاي درون حكومتي اين مسئله نيز به بازيچه  ناپذير جناح در كشمكش پايان. اين قضيه را در برابر انظار عمومي قرار دهند
، دادگاهي در پشت درهاي بسته تشكيل گرديد و "خودكشي شد"ي تبديل گرديد، سعيد امامي از عناصر اصلي آن ديگر

اي  از آن پس گردانندگان حكومتي تعرضات تازه. بندي و مختومه شدنهايتا اين پرونده نيز، در دستگاه قضائي رژيم، سرهم
اي بايگاني شد، بلكه بازماندگان و وكالي آنها نيز  هاي زنجيره رونده قتلنه تنها پ. را عليه معترضان و آزادانديشان پي گرفتند

نه فقط آمران و عامالن اصلي جنايات معرفي و محاكمه نشدند، بلكه . مورد تهديد و آزار قرار گرفتند و يا زنداني شدند
وي كار آمدن دولت احمدي نژاد، با ر. به مناصب باالتري گمارده شدند.... همدستان سعيد امامي، پورمحمدي، اژه اي و 

هاي مستقيم در طرح و اجراي ترورها و كشتارهاي  اي از عوامل و عناصر امنيتي و نظامي رژيم، كه بويژه مسئوليت مجموعه
  .اند، دست و بال بازتري براي سركوبگري يافتند ساليان طوالني داشته

جدد احمدي نژاد به رياست جمهوري رژيم و در تظاهرات همچنان كه در جريان اعتراضات گسترده مردم در پي انتصاب م
ها و ديگر ايم، جانشينان و دست پروردگان سعيد امامي هاي گذشته نيز شاهد بوده ها طي ماه حق طلبانه و آزاديخواهانه توده

ه تهاجمات و اللهي، لباس شخصي و نظاير اينها، بازوي عمد عوامل امنيتي و اطالعاتي حكومت، با عناوين بسيجي، حزب
ها  اي در خفا و يا در بيابان هاي زنجيره اگر عوامل قتل. اند آميز مردم بودههاي وحشيانه عليه تجمعات مسالمت سركوبگري

ها و ميادين به جان مردم معترض  هاي هار، در خيابان  شدند، امروزه همان عوامل، همچون سگiدهندمرتكب جنايات تكان
  .اند افتاده

كه به جرم احسان فتاحيان اند و  هاي بسياري كه در جريان جنبش جاري آزاديخواهانه مردم جان باخته"سهراب"ها و "ندا"
، به فهرست طوالني همه جوانان، دانشجويان، روشنفكران، فعاالن سياسي و اجتماعي، زنان و مردان  شدفعاليت سياسي اعدام

هاي رژيم اسالمي و در راه مبارزه براي آزادي و دمكراسي و  ا و سركوبگريه بيشماري كه در مقاومت در برابر ستمگري
هاي جمهوري اسالمي  ها، ترورها و اعدام زنجيرهء دراز آدمكشي. اند، افزوده شده است عدالت جان خود را از دست داده

دهها تن ديگر از فعالين سياسي و هم امروز نيز . كه از اوان استقرار آن آغاز شده ، تا به امروز استمرار پيدا كرده است
بر پرونده . اجتماعي و مبارزين راه آزادي و دمكراسي در ايران، همچون شيركوه معارفي، با خطر اعدام روبرو هستند

، ازديدگاه مردم ايران همچنان گشوده است، 1367اي كه همانند پرونده قتل عام زندانيان سياسي در تابستان  هاي زنجيره قتل
  . شود حجيم ديگري اضافه ميپرونده 

ها، روشن شدن همه حقايق مربوط به اين فجايع و دادخواهي مردم درباره محاكمه و مجازات  پيگيري واقعي اين پرونده
بانيان و عامالن آنها و قطع اين زنجيره جنايات، جزيي اساسي و جدائي ناپذير از مبارزات دموكراتيك و آزاديخواهانه 

  .ها است جاري توده
كوشيم و همه نيروهاي مترقي و آزاديخواهانه  را براي همكاري  ما نيز به سهم خود، براي گسترش و تقويت اين مبارزات مي

  خوانيم در اين راه فرا مي
  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  1388 آبان 30

بگذار تا بگريم چون ابر در 
 بهاران

كز سنگ ناله خيزد روز وداع 
 ياران

  بهار
  

در اين روزهاي ابري و گرفته پائيزي، خبر دردناك 
اعدام ناجوانمردانه تو، احسان عزيز ، درد غربت را 

  .برايم دو چندان كرد
  . بار ديگر جنايتي ديگر و هر بار دردناكتر از قبل

در چند روزه اخير اخبار اعتراضاتي كه در جهت 
 مخالفت با حكم ناعادالنه اعدام تو در سطح جهان

صورت گرفته بود را دنبال كرده و عليرغم شناخت 
دقيقي كه از ماهيت ددمنشانه جمهوري اسالمي داشتم 
باز هم حداقل اميدي  در دل داشتم كه شايد اين بار، 
حداقل براي اولين بار، از حكم غيرانساني كه به تو 
داده اند كمي عقب نشيني كرده و از اينكار منصرف 

  .شوند
امت،ناباورانه، چهره مهربانت با خنده  با ديدن خبراعد

اي مليح كه نجابتي عميق از شخصيتت را در  بيننده 
چهره مصمم و . زنده مي كرد، در ذهنم مجسم شد

صميميانه اي كه در عين داشتن لطافتي خاص، از 
عزمي آهنين و راسخ در دفاع از اهداف آزاديخواهانه 

  . و انسان دوستانه ات حكايت مي كرد
انه به ازدست دادن تو و ديگر نديدن آن چهره ناباور

سرشار از عشقت به انسانها و اميد به  آزادي نهفته در 
  .اعماق نگاهت

اما بدان رفيقم، برادرم، فرزندم، تو هيچگاه در اين 
تو خود ميداني كه از صباي . مبارزه تنها نبوده و نيستي

بعد از انقالب، جنايتكاران مستبد جمهوري اسالمي به 
قتل برادران و خواهرانت در اقصي نقاط ميهنمان و 
بخصوص در كردستان كمر بسته و از هيچ جنايتي در 

 ساله حكومت نكبت بار خويش 30تمام اين دوران 
يعني از ! كوتاهي نكرده و از وظايف مقدس خويش

ريختن خون فرزندان دلير اين مرز و بوم و بخصوص 
  . رده انداين خطه از ميهنمان لحظه اي دريغ نك

 چه غنچه هاي تازه شكفته اي كه در اين مدت 
بدست اين بي ايمانان به انسانيت و ناباوران به آزادي 

اما مستبدان ديني بايد  .و دموكراسي، پرپر نشده است
بدانند كه با ريختن هر قطره اي از خون اين رهروان 
راه آزادي، عزم ما بيشتر جزم شده كه تا آخرين لحظه 

 حق طلبانه آن دالوران كه در راه آن جان از پيكار
خويش را از دست داده اند،  دفاع نموده و تا نابودي 
كامل اين نظام جهل و ظلم و زور لحظه اي از پاي 

  .نخواهيم نشست
  

آن ددمنشان بايد بدانند، آنانكه نامشان در تاريخ با 
نيكي ثبت خواهد شد، همين جانباختگان صادق راه 

  . ي ميهن دربندمان مي باشندآزادي و دمكراس
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 آيت اهللا منتظري
  با كمال تاسف درگذشت

 علي جالل
 

 فوت ايشان را به خانواده و به اينجانب به نوبه خود
 .پيروان و دوستداران او تسليت مي گوئيم

 همچنين فقدان ايشان در شرايط امروز را كاستي با و
  . اهميتي براي جنبش كنوني مردم ايران مي دانم

 بطور 42ود كه از سال تنها مجتهدي ب آيت اهللا منتظري
ئي حكومت اسالمي  پيوسته با رژيم پيشين براي برپا

مبارزه كرد؛ بهمين خاطر اوهمواره يا در تبعيد يا در 
  .زندان بسر برد

خويش، انساني مبارز، ايديولوژي  ايشان در چارچوب 
صادق و شريف بود و تا پايان عمر با مجاهدت بسيار و 

ر اين مواضع سرسختانه تحمل همه سختي ها و ظلم ها ب
  .انساني با هوش و خردورز بوداو. . پاي فشرد

 آيت اهللا خميني سرانجام با او اختالف پيدا كرده و 
وقتي  .برخورد توهين آميز و حذف كننده با او نمود

خامنه اي كه از لحاظ سابقه مبارزاتي و ميزان تحصيل 
درس هاي حوزوي بضاعت اندكي داشت  روي كار آمدن 

 به جاه طلبي مفرط خود فشارها، ظلم ها و حمالت بنا
  . سختي را عليه آقاي منتظري اعمال نمود

بدستور مستقيم خامنه اي و شركت مستقيم سركردگان 
رئيس قوه (سپاه و افرادي از قبيل آيت اهللا يزدي 

، آيت اهللا )دادستان وقت(، آيت اهللا مقتدائي )قضائيه
 و دري نجف آبادي جنتي دبير شوراي نگهبان، فالحيان

، جوادي آملي، با تصميم شوراي امنيت )وزراي اطالعات(
ملي، اوباشان در دسته هاي هزار نفره به سركردگي روح 
اهللا حسينيان بارها به محل درس، حسينيه و منزل آيت 
اهللا منتظري يورش آوردند، به تخريب محل، غارت اموال، 

يت ضرب و شتم و زنداني كردن شاگردان و اهل ب
حتي قصد كشتن آيت اهللا منتظري در خانه . پرداختنداو

به نقل از . (اش و يا بيرون بردن او و اعدامش را داشتند
 )كتاب خاطرات آيت اهللا منتظري

 او را در 1373و سرانجام در آخرين حمله خود در سال 
به مدت پنج سال زنداني ) و در واقع در اتاقش(خانه اش 

دانند در اين پنج سال به بطوريكه همه مي . كردند
سالمت ايشان آسيب هاي جبران ناپذيري وارد شد كه از 

  .  اويآن جمله بود بيماري قلب
 از ويژگي هاي بارز آيت اهللا د،همانطور كه گفته ش

منتظري، عمل در چارچوب اعتقاداتش بوده است اما 
مذهبي كه نه در مبارزه -افراد و گروه هاي سياسي

 بودند و نه در اعتراض هاي او به همپاي آقاي منتظري
خميني و خامنه اي از او حمايت يا اندك پيروي كردند، 
مدتي است مي كوشند تا افكار و رفتار او را در جهت 
اهداف سياسي خود بازتاب دهند از اين روي  الزم مي 
بينم كه نگاهي حقيقت گرايانه به مواضع آقاي منتظري 

 كتاب  از جملهدآوريمنبع من در اين يا. داشته باشم
 .خاطرات آيت اهللا و متون كتبي فتاوي ايشان مي باشد

 در حاليكه مبارزه نيروهاي سياسي عليه 1355در سال 
رژيم شاه مراحل بسيار سختي را مي گذراند و فشار و 
شكنجه در زندانها به اوج خود رسيده بود، آيت اهللا 

ان اوين منتظري همراه با عده اي ديگر از معممين در زند
با صدور فتوائي خواهان ايزوله كردن سازمان چريكهاي 

  . فدائي خلق و سازمان مجاهدين خلق شدند
اين طرز فكر دست مايه برخوردهاي خشونت بار و حذفي 
خميني و ياران او در جريان انقالب و پس از آن عليه 

نزديكان آقاي . سازمان هاي سياسي مبارز دگرانديش بود
 .برخوردها شركت فعال داشتندمنتظري در اين 

در تمام دوره حكمروايي خميني، آيت اهللا منتظري از 
همانطور كه همه مي . آزادي هاي سياسي دفاع نكردند

دانند در آغاز خميني پيش نويس قانون اساسي تهيه 
با اقال (شده توسط حقوقدانان و تشكيل مجلس موسسان 

تعهد خود زده و را پذيرفته بود اما بعدا زير)  نماينده400
 نفره بنام خبرگان كه بيشتر اعضا آن 75با برپائي مجلس 

 برپايه واليت "اسالمي"مالها بودند براي تدوين قوانين 
آقاي منتظري از عامالن اصلي اين روند . فقيه اقدام كرد

 .بودند
 كه خميني قدرت را 1357 بهمن 22از همان شب 

 دسته  كشتارهاي بدست گرفت اعدام ها شروع شد،
جمعي و بي محاكمه آيت اهللا خلخالي كه همه به فرمان 

آقاي منتظري در آن . خميني بود را بسياري بياد دارند
هنگام اين اعدام ها را خالف شرع و ضد حقوق بشر اعالم 

در رابطه با جنگ ، ايشان در كتاب خاطرات خود،  .نكرد
ر ادامه جنگ را هزاد سازي خرمشآگويند كه پس از  مي
اوز به خاك عراق دانسته و همواره پيش خميني با تج

ادامه جنگ مخالفت كرده، ايشان همچنان يادآوري 
 سال پاياني جنگ، در اثر  جاه طلبي 6 اين ركند كه د مي

 ، و دسته بنديهاي درون بيت خميني،فرماندهان سپاه
انبوه انبوه جوانان ايران بيهوده كشته شده و كشور ويران 

تاسفانه ايشان ترجيح داده بود به مردم اما م. شده است
 چيزي نگويد

 بدنبال حمله مجاهدين خلق از جانب خاك 67در سال 
عراق به سربازان ايران، خميني فرمان مشهور قتل عام 

آقاي منتظري با شهامت و . زندانيان مجاهد را صادر كرد
از روي اعتقادات خود طي نامه اي با حكم خميني 

الفت ايشان بسيار ستودني است اين مخ. مخالفت كرد
بويژه وقتي كه همه دست اندركاران رژيم و همه افراد و 

 مذهبي هوادار جمهوري اسالمي - سازمان هاي سياسي
مطلقا سكوت كردند بطوريكه سكوت تا به امروز آنان به 

اما همين . معني تائيد تلويحي آن جنايات تلقي مي شود
، در باره مضمون سكوت كنندگان گوئي براي تبرئه خود

. مخالفت هاي آقاي منتظري دست به تحريف مي زنند
در حاليكه بنا به متن آن نامه ها و گفتار صريح آيت اهللا 

   ، منتظري در كتاب خاطراتش
مخالفت هاي ايشان در درجه اول نه از زاويه حرمت 
شرعي آن اعدام ها و نه از زاويه دفاع از حقوق بشر بلكه 

صالح سياسي رژيم جمهوري اسالمي عمدتا از زاويه م
من بيش از همه به "  خود ايشان مي نويسد. بوده است

 ."فكر حيثيت حضرت امام و چهره واليت فقيه مي باشم
خميني چندي پس از فرمان اول قتل عام زندانيان 

 قتل عام زندانيان كمونيست  دستورمجاهد در فرمان دوم
 و دگرانديش را صادر كرد

ا اين فرمان دوم مخالفت نكردند، گرچه آقاي منتظري ب
مي توان گفت كه چون به نامه هاي قبلي او وقعي نهاده 

اما بهرحال اگر قتل . نشد پس مخالفت را بي اثر ديده اند
يت با اعتقادات شرعي  عام زندانيان كمونيست در ضد

آقاي منتظري مي بود قاعدتا از نظر شرعي ايشان مي 
ليكن ايشان نه در آن زمان و . بايست اعتراض مي كردند

 .نه در خاطرات خود اين قتل عام دوم را محكوم نكردند
در خاتمه يادآور مي شويم كه مواضع فقهي آيت اهللا 

 تعدد   با ارث، منتظري در باره حقوق زنان در رابطه
 سال و 9دختران (سن قانوني  زوجات، شهادت دادن، 

 جمهوري  همان است كه در قوانين  ) سال15پسران 
 و همچنين ديدگاه دااسالمي آمده است، در اين مور

  در باره بهاييان) بطور دقيقتر(ايشان 
  هاي زير بنگريد"بست"به 

http//:www.amontazeri.com/farsi/link.a
sp?TOPIC_ID=٩١  
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  است، انييبها باره در پرسش نيچند دوم نكيل در(
 )ديبخوان آخر تا را صفحه

ماجراي ضبط جايزه صلح 
نوبل خانم عبادي و اعتراض 

 ژشديد دولت نرو
 رحمان ساكي

 
 

موضوع ضبط و مصادره ي ديپلم و مدال جايزه ي صلح 
نوبل خانم شيرين عبادي و ديگر اموال و دارايي هاي او، 

 .امروز يكي از خبر هاي داغ، رسانه هاي خبري نروژ بود
دولت نروژ پس از آنكه از اين اقدام دولت جمهوري 

 مطبوعاتي اسالمي آگاه شد، بي درنگ با انتشار بيانيه اي
 .اين اقدام جمهوري اسالمي را به شدت محكوم نمود

وزير امورخارجه ي نروژ در بيانيه ي مطبوعاتي خود 
اين اولين باري است كه يك دولت جايزه صلح ": نوشت

نوبل را، از كسي كه جايزه را كسب نموده است، مصادره 
پس از شنيدن اين خبر، من شوكه شده ام و . مي كند

اساسا، چنين اقدامي را به هيچ وجه نمي توانم درك 
اين بيانيه، معاون وزير امور خارجه  پس از انتشار. "كنم

نروژ، يك مقام مسئول در سفارت جمهوري اسالمي در 
اسلو را به وزارت امور خارجه نروژ احضار و اعتراض شديد 

وي در ديدار خود با مقام . دولت نروژ را به او اعالم كرد
ايراني، شديدا نگراني دولت نروژ را نسبت به سرنوشت 

در اين ديدار، مقام نروژي . م كردهمسر خانم عبادي اعال
همچنين تاكيد كرده بود كه، كشور نروژ، در همكاري با 
ديگر كشورهاي دنيا، تالش هاي خود را براي حمايت از 
مبارزين و مدافعان حقوق بشر در ايران را ادامه مي دهد 
و لحظه به لحظه تحوالت و شرايط سياسي ايران را دنبال 

 .مي كند
 نوبل اقدام دولت جمهوري اسالمي را رئيس كُل موسسه
 .شديدا محكوم كرد

رئيس كُل موسسه نوبل  Geir Lundestad آقاي
درمصاحبه خود با تلويزيون سراسر نروژ اعالم كرد، او 
قصد دارد همين االن، نامه ي تندي براي جمهوري 
اسالمي بنويسد و از طريق سفارت آن در اسلو آن را 

ديدترين اعتراضات خود، ارسال كند و بدين وسيله ش
وي از . را اعالم نمايد عليه اين اقدام جمهوري اسالمي

دولت نروژ خواست كه به شكل جدي و عملي با اين 
 .اقدام دولت جمهوري اسالمي مقابله كند

رابطه اخراج يك دانشجوي ايراني از نروژ به دليل تحصيل 
در رشته ماهواره از سوي پليس امنيتي نروژ و ضبط و 

ادره ي اموال خانم شيرين عبادي توسط ارگان هاي مص
 .امنيتي جمهوري اسالمي

 ساله، دانشجوي ايراني بود كه در 36شهرام يزدان پناه، 
. ماه گذشته توسط پليس امنيتي نروژ از نروژ اخراج شد

وي قرار بود در نروژ در رشته تكنولوژي ماهواره، تحصيل 
اه نروژ، دوره او در طي يكسال گذشته، در دانشگ. كند

 نروژي و فرهنگ و جامعه نروژ را گذرانده بود و قرارزبان 
بود در سال تحصيلي امسال، تحصيالت خود را در رشته 
تكنولوژي ماهواره آغاز كند كه توسط پليس امنيتي نروژ، 

 .از اين كشور اخراج شد
شهرام يزدان پناه قبل از اين كه به نروژ بيايد، به عنوان 

ت ها خصوصي و دواير دولتي مشغول به محقق در شرك
 .كار بوده است

براساس اطالعاتي كه پليس امنيتي نروژ اعالم كرده 
است، موضوع پرونده اين دانشجوي ايراني در آخر ماه 
سپتامبر براي بررسي به پليس امنيتي اين كشور سپرده 
شده است، و اين ارگان امنيتي پس از تحقيقات الزم در 

ه، خواهان اخراج وي از كشور شده خصوص اين پروند
  23در صفحه قيه ب              .است
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سمير امين اقتصاددان، محقق اجتماعي و سياسي و يكي از 
هاي فعال جنبش كمونيستي جهان در چند دهه اخير  چهره
تحصيالت .  در قاهره بدنيا آمد1931وي در سال .  است

عالي خود را در علوم اقتصاد، علوم سياسي و آمار در 
تحقيقات بسياري در . نسه به پايان رسانددانشگاههاي فرا

هاي مختلف  اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ژئوپليتيك  زمينه
وي در حال حاضر . ومباحث سوسياليستي منتشر كرده است

در چند  .استاد دانشگاههاي پاريس، پواتير و داكار است
سال اخير تحقيقات متعددي در زمينه سرمايه جهاني شده، 

ائل كشورهاي پيراموني بويژه كشورهاي امپرياليسم و مس
  . افريقائي، عربي و اسالمي منتشر كرده است

متن حاضر ترجمه  و تلخيصي است از مقاله وي با عنوان 
، بخش اسالم سياسي، كه در سال »مدرنيته و تفسير مذاهب«

 منتشر 1 شماره 29سال» افريقا و توسعه« در نشريه 2004
  . شده است

 
ريزي شده كه انسانها، فردي يا  صل پايهمدرنيته بر اين ا

سازند و براي اين كار حق دارند  جمعي، تاريخ خود را مي
اين اصل . ها را رعايت نكنند كه نوآوري كرده و سنت

هاي جوامع پيشامدرن و از جمله جوامع  شكافي را در پايه
مدرنيته با اين دعوي . اروپاي فئودال و مسيحيت باعث شد

نبود، بلكه بسيار ) رنسانس(ك باززائي اين ي. متولد شد
دادن عنوان باززائي به اين . ساده، خود يك زايش بود

اين . تحول تاريخي ازسوي اروپائيان  گمراه كننده است
خطا بر اساس تفكري شكل گرفته است كه گويا جوامع 

شناختند و در  رومي، اصول مدرنيته را مي-باستاني يوناني
درنيته دوران باستان و مدرنيته بين م(دوران قرون وسطي 

مدرنيته در پس تاريك انديشي مذهبي پنهان شده ) جديد
اي از عهد عتيق،  كه به نوبه خود   استنباطي اسطوره. بود

را پايه ريزي كرد، كه ) اوروسانتريسم(فكر اروپامداري 
بري گذشته خود را دارد و  بوسيله آن اروپا ادعاي ارث

را نتيجه » رنسانس«يا به قولي » بازگشت به خاستگاه خود«
گيرد، در حاليكه در واقع اين يك گسست بود با تاريخ  مي
  . خود

رنسانس اروپا حاصل يك ديناميزم اجتماعي دروني و 
پاسخ به تضادهاي خود جامعه اروپا در دوران پيدايش 

بر عكس، آنچه كه اعراب، به تقليد آن .  داري بود سرمايه
نامند، چنين  در قرن نوزدهم،  مي» نهضت«را رنسانس خود، 

اين حاصل يك برخورد خارجي و واكنش به . نيست
اروپائي كه مدرنيته،  . شوكي بود كه از خارج وارد شده بود

آن را قدرتمند و كشورگشا كرده بود، تاثير متناقضي بر 
گذاشت؛ از سويي تحسين و شيفتگي آنها بر  اعراب مي

 انزجار از نخوت انگيخت و از سوي ديگر عامل مي
رنسانس اعراب، باززائي را به معني . كشورگشائي آنان بود

كردند كه اگر  اعراب فكر مي. لغوي و مرسوم آن گرفت
آن گونه كه خوداينها ادعا (همچون اروپائيان رفتار كنند 

ها و خاستگاه اصلي خود، كه زماني  و به ريشه) كنند مي
دوران طالئي شد، بازگردند،  خوار و حقير شمرده مي

نفهميد » نهضت«اما جنبش .  گذشته را بازخواهند يافت
  .مدرنيته، كه منبع اصلي قدرت اروپائيان است، چيست

هاي گوناگون و لحظات   اين نوشته جاي بحث حول جنبه
خواهم اجماال بگويم كه  نيست، من تنها مي» نهضت«رشد 

گسست الزم با سنت، كه مشخصه اصلي مدرنيته »  نهضت«
  .ست، را هرگز نداشته استا

، منشاء و خاستگاه »رنسانس«اروپائيان در جريان ساختن 
خود را در دوران يونان باستان و پيش از مسيحيت قرار 

اين ابداع به آنها كمك كرد تا ابعاد تاثير مذهب در . دادند
درحالي كه اعراب، . اروپايي را كاهش دهند» ويژگيهاي«

ار دادند و تمدن هاي شرقي رنسانس خود را در اسالم قر
  .  كنار نهادند» جاهليت«قبل از اسالم، را به عنوان دوران 

» الئيسيته«مفهوم »  نهضت«شويم  كه چرا  از اينجا متوجه مي
كند،  شرائطي  يعني جدائي دين از سياست، را درك نمي

دهد تا آزادانه عرصه نوآوري  كه به سياست اجازه مي
  .معني مدرن آنباشد، يعني دمكراسي به 

انگارد كه يك بازخواني مجدد دين، با  چنين مي» نهضت«
تواند جانشين  هاي تاريك انديشي آن، مي حذف جنبه
تا به امروز جامعه عرب توانائي الزم براي .  الئيسيته شود

غربي نيست، » ويژگي«درك اين نكته كه الئيسيته يك 
» هضتن«. بلكه يك الزام مدرنيته است، را نداشته است

مفهوم دمكراسي، به معني برخودداري از حق قطع رابطه با 
در نتيجه در درون مفاهيم يك دولت . فهمد سنت را، نمي

ماند و در تمام دعاهايش يك مستبد  استبدادي محصور مي
، را آرزو »بين روشن«، و نه حتي )المستبد العادل(» عادل«

هي فهمد كه مدرنيته همچنين آگا نمي» نهضت«. كند مي
هايشان، حق نوآوري و بريدن از سنتها را با  زنان، آزادي

در نهايت مدرنيته را به يك » نهضت«. آورد خود همراه مي
اين بيان . دهد امر ظاهري، پيشرفت تكنولوژي، كاهش مي

، به اين معني نيست »نهضت«اجمالي و ساده شده از جريان 
هان كه تناقضات دروني آن از ديد نويسنده اين سطور پن

بوده باشد، و يا اين كه برخي از متفكران نوانديش عرب بر 
قاسم «هاي  واقعي مدرنيته آگاه نبودند و يا همچون  چالش
بر اهميت مسئله آزادي زنان تاكيد نداشتند، و يا »  امين

اما . بر دمكراسي» كواكبي« بر الئيسته و » علي عبدلرازق«
ب در مسيري هيچيك از افكار نو دنبال نشد و جامعه عر

نه » نهضت«بنابراين . دادند پيش نرفت كه اينان نشان مي
يك لحظه تولد مدرنيته در سرزمين عرب، كه سقط جنين 

  .آن بود
  

اند،  از آنجا كه جوامع عربي هنوز به مدرنيته وارد نشده
هاي آن درگيراند، مردمان عرب  اگرچه روزانه با چالش

. پذيرند ميهنوز وسيعا  اصول قدرت استبدادي را 
مشروعيت يا فقدان مشروعيت اين قدرت، به عوامل و 

گردد تا به عدم شناسائي اصل  مسائل ديگري برمي
) قدرت استبدادي(اگر قدرت وي . دمكراسي از جانب آن

تواند در مقابل تهاجم امپرياليسم مقاومت كند، يا چنين  مي

تواند وضعيت زندگي بخشي از مردم،  وانمود كند، اگر مي
گر نه همه جامعه، را بهبود بخشد، اين قدرت، كه به يك ا

تبديل شده، از يك محبوبيت » بين روشن«قدرت استبدادي 
  . مند است عمومي بهره

وراي مسئله مدرنيته، قدرت استبدادي مشروعيت خود را از 
تواند همچون مراكش  در مواردي مي. كند سنت كسب مي

مچون پادشاهي  مذهبي باشد و يا ه-سنت پادشاهي ملي 
اما اشكال ديگري هم از . اي در شبه جزيره عربستان قبيله

سنت هم وجود دارد، همچون ميراث باقيمانده از 
امپراطوري عثماني، كه از الجزاير تا عراق مسلط بوده 

توصيف »  مملوكان«است، كه من آن را سنت قدرت 
  .كنم مي

چيست؟ سيستمي پيچيده كه قدرت شخصي » مملوك«
البته . آميزد ران، بازرگانان و روحانيون را در هم ميجنگاو

سه . قدرت مردان، چرا كه در اين سيستم زنان جايي ندارند
وجه اين قدرت كامال در هم آميخته و به يك قدرت واحد 

  . شوند تبديل مي
ها سرداران جنگي هستند كه از دل برداشتي »مملوك«

.  دآورن خاص از اسالم مشروعيت خود را بدست مي
جهان اسالم، (اسالمي كه تاكيد را بر تضاد بين دارالسالم

جهان بيرون از (و دارالحرب ) زير فرمان قوانين صلح آميز
اتفاقي نيست  كه . دهد قرار مي)  اسالم و مكاني براي جهاد

اين برداشت  نظامي از مديريت سياسي  توسط 
.  كشورگشايان ترك سلجوقي و بعدا عثماني مستحكم شد

ناميدند، يعني  مي»  غازي«گراني كه خودشان را  متحكو
بي دليل نيست كه . »اناتولي بيزانس«فاتحان و استعمارگران 

و جنگهاي » صالح الدين ايوبي«سيستم مملوك، از زمان 
وي براي آزادكردن سرزمينهاي عرب از اشغالگران صليبي 

هاي پوپوليست و ناسيوناليست  قدرت. ساخته شده است
» صالح الدين ايوبي«ميشه با احترام و تحسين از امروزي ه
كنند بدون آن كه به خسارتهاي بزرگي كه سيستم  ياد مي

پس از جنگهاي . وي پايه گذار آن بوده، اشاره شود
وارد پروسه )  عرب–جهان ترك (صليبي، جهان عرب 

سيستم  فئوداليزه كردن نظامي شد و بر روي خود بسته و 
 سير قهقرائي بود و گذاشتن نقطه اين خود. منزوي گرديد

درحاليكه در . پايان بر تمدن درخشان قرون اوليه خالفت
همان زمان اروپاييان خروج از دوران فئوداليسم را آغاز 

 مدرنيته شده و به تسخير  كرده و آماده جهش در نوآوري
  . روند جهان مي

ها به روحانيون »مملوك«با ايفاء نقش حافظان  اسالم، 
دادند تا تنها مفسران احكام مذهبي، متصدي امر اجازه 

با تقليل مذهب به . قضاوت و نگهبان اخالق جامعه باشند
بعد اجتماعي و صرفا قراردادي آن، احترام صرف به 

ها و عبادات، مذهب به ابزار مناسبي براي قدرت  آئين
  . استبدادي نظاميان تبديل شد

ه آيا اشكال اعمال قدرت در جهان عرب و شيو
هاي  مداري چنان تحول يافته كه بتوان آن را از شيوه دولت

گذشته منفك كرد؟ دولت استبدادي فردي و اشكال 
اما اين .   مديريت سياسي وابسته به آن همچنان پابرجا است

اند كه بخش اعظم  اشكال دچار چنان  بحران شديدي شده
اند و توان مقابله با  مشروعيت خود را از دست داده

پيدايش . دهند اي مدرنيته را به تدريج از دست ميچالشه
اسالم سياسي، آشفتگي و سردرگمي در مبارزات سياسي و 

  .همچنين رشد مبارزات اجتماعي، شاهد اين مدعا هستند

  اسالم سياسي
احمد آزاد:  برگردان  - سمير امين  
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اشتباه زيانباري است اگر چنين پنداريم كه جنبشهاي 
كنند  هائي كه اسالم را فرياد مي سياسي محرك توده

صحنه آمدن مردماني است كه به لحاظ محصول ناگزير به 
مانده بوده و زباني جز زبان تحجر  فرهنگي و سياسي عقب
اشتباه گفتماني مبني بر اين . فهمند شبه تباري خود نمي

توانند مدرنيته را ابداع  ها مي  كه ظاهرا تنها غربي پيشداروي
هاي »سنت«كنند، در حاليكه مردم مسلمان در درون 

 درك دامنه تحوالت الزم است، تحرك، كه مانع بي
  .   مانند محصور مي

مردمان مسلمان و اسالم، تاريخي دارند همچون مردمان 
بسياري از ديگر مناطق جهان، كه تاريخ تفسيرهاي 

ها و  گوناگون از روابط بين خرد و ايمان، تاريخ دگرگوني
اما واقعيت . باشد هاي متقابل جامعه و مذهبش مي سازگاري
هاي اروپامداري  ، نه تنها توسط  گفتماناين تاريخ

شود، بلكه جريانات و  نديده گرفته مي) اوروسانتريسم(
در .  گيرند جنبشهاي  معاصر اسالمي نيز آن را نديده مي

واقع اين دو در يك پيشداوري فرهنگي مشترك هستند كه 
همانا غيرقابل نقض، غيرقابل قياس و مافوق تاريخي دانستن 

هاي مختلف با  ص مسير رشد ملتهاي خا»ويژگي«
ها، اسالم  در مقابل اروپامداري غربي.  باشد شان، مي مذاهب

  .دهد سياسي معاصر، يك اروپامداري وارونه را قرار مي
كند، در واقع بيان يك  برآمد جنبشي كه اسالم را فرياد مي

داري  شورش خشن است در مقابل تاثيرات مخرب سرمايه
ل مدرنيته ناتمام، تقلبي و گول زنگ واقعا موجود، و درمقاب
عصياني است كامال موجه در . كند كه آن را همراهي مي

  .مقابل سيستمي كه هيچ چيز به اين مردم نداده است
داري  آلترناتيوي كه گفتمان اسالم در مقابل مدرنيته سرمايه

.  كند، ماهيتا سياسي است و نه تئولوژيك طرح مي
كه غالبا به تن آن » انتگريست «و» بنيادگرا«توصيفاتي چون 

كنند، هيچ ربطي به اين گفتمان ندارد و صرفا تنها برخي  مي
از روشنفكران مسلمان معاصر اين اصطالحات را، آن هم 

  برند بيشتر براي اروپائيان، بكار مي
اسالمي كه  طرح و پيشنهاد ميشود، مخالف همه الهيات 

نبرداري و اسالم سياسي همه را به فرما. رهابخش است
  . خواند و نه براي رهائي از قيد و بند اطاعت مي

مورد بحث، هيچ توجهي به » رنسانس اسالمي«آوران  پيام
اي اسالم ارجاع  علوم ديني نداشته و هرگز به متون پايه

در اين زمينه تنها چيزي كه از اسالم شنيده . دهند نمي
ماعي شود، ظاهرا صرفا يك تعبير سنتي قراردادي و اجت مي

از مذهب بوده و محدود كردن آن به به جا آوردن آداب و 
» جماعت«اسالم مورد بحث يك . مناسك مذهبي است

)communauté (كند، همچون يك  معيني را تعريف مي
گروه قومي، كه افراد به صورت مورثي به آن تعلق دارند و 

اين تنها ابزار يك .  نه بر اساس باورهاي شخصي محكم
به همين دليل  . است و نه چيزي بيشتر» هويت جمعي«

، براي توصيف مجموعه اين » اسالم سياسي«اطالق 
جنبشهاي در كشورهاي عربي، بيشتر از هرچيز درست 

  .است
بخش مدرنيته، اسالم سياسي  با عدم پذيرش مفهوم رهائي

اصل دمكراسي، حق جامعه براي ساختن آينده با آزادي و 
دهد، را رد  نونگذاري مياختياري كه به خود براي قا

كه اسالم سياسي  آن را شكل اسالمي » شورا«اصل . كند مي
خواند، چنين نيست، چرا كه محصور است  دمكراسي مي

) اجتهاد(و نهايتا هم تنها تفسير سنت » ابداع«در ممنوعيت 
چيزي بيش از يكي از اشكال » شورا«. شمرد را مجاز مي

.   مكراتيك نيستمشورت در جوامع پيشامدرن و پيشاد
هاي جديد، وسيله  البته گاهي  تفسير هم، زير فشار واقعيت

اما  بر اساس اصل عدم امكان قطع . شود تغييرات واقعي مي
رابطه با گذشته، اين تفاسير  مبارزه مدرن براي تغيير جامعه 

  . كنند بست روبرو مي و به سمت دمكراسي را با بن
و يا ميانه رو، ازآنجا تندر(يكي انگاشتن احزاب اسالمي 

، با احزاب )توافق دارند» ضد مدرنتيه«كه همگي بر اصل 
دمكرات مسيحي در اروپاي مدرن، به هيچوجه درست 

اگر چه در مواردي وسائل ارتباط جمعي و يا . نيست
ديپلماسي امريكا براي توجيه حمايت واشينگتن از برخي 

دمكرات .  دزنن هاي اسالمي، به اين تبليغات دامن مي دولت
مسيحي دقيقا در چارچوب مدرنيته جا دارد و اصل  بنيادي 
. مكراسي خالق و همچنين اساس الئيسيته را پذيرفته است

  . كند اسالم سياسي مدرنيته را رد مي
  

نكته ديگري كه بايد به آن دقت كرد اين است كه بسياري 
كنند كه رشد اسالم سياسي  حاصل واكنش به  طرح مي

اين ادعائي . هاي الئيسيته در اين جوامع است روي زياده
هيچيك از كشورهاي مسلمان، بجز . است كامال غلط

جوامع مسلمان عضو اتحاد جماهير شوروي سابق، هيچگاه 
به طور واقعي الئيك نبودند و نه بويژه زير فشار يك 

دولت نيمه مدرن كماليست تركيه، . »خدانشناس«حكومت 
زاد و يا كنترل  بعثي، تنها به خانهمصر ناصر، سوريه و عراق 

كردن روحانيون بسنده كرده بودند تا آنها مشروعيتي باشند 
هاي فكر الئيك تنها در برخي از  نشانه.  براي حكومتشان

ولي كوچكترين تاثيري . محافل روشنفكري وجود داشت
و بعضا تحت تاثير پروژه ناسيوناليستي اين . بر دولت نداشت

  . شد  هم رانده ميها، به عقب دولت
كند  اكنون اسالم سياسي در كشورهاي مربوطه، تالش مي

تا سير تحول جامعه به سمت استقرار يك نظام ديني 
محافظه كار تمام عيار همراه با قدرت سياسي ) تئوكراتيك(

همچون كاست سرداران و رهبران . رود پيش» مملوك«نوع 
رگونه قانوني نظامي  تا دو قرن گذشته، كه خود را مافوق ه

وانمود » شرع«و يا تنها قانون را قانون (قرار داده 
، منافع فعاليتهاي اقتصادي را تصاحب كرده و به )كردند مي

، موقعيت فرودست در سيستم جهاني )رئاليسم(نام واقعيت
شدند، امروزه همان  داري در آن زمان را پذيرا مي  سرمايه

ت عرب و هاي پساناسيوناليس سيستم در روح حكومت
هاي جديد مدعي اسالم، برادران دوقلويشان، دميده  رژيم

  .  شده است
اي، فرق چنداني بين جريانات  از زاويه يك نگاه پايه

» رو ميانه«اسالم سياسي و آنها كه مايلند سيماي » راديكال«
به خود دهند وجود ندارد، چرا كه پروژه همه آنها يكي 

  .است
  

هرچند كه . لي جدا نيستمورد ايران از اين قاعده ك
سردرگمي و ابهاماتي در مورد چگونگي پيروزي اين 

گرا از يكسو و  جنبش، به خاطر همزماني رشد جنبش اسالم
مبارزه عليه ديكتاتوري رژيم شاه كه به لحاظ اجتماعي 
ارتجاعي و از نظر سياسي طرفدار امريكا بود، از سوي 

 در قدرت، در ابتدا تندروهاي مذهبي. ديگر وجود داشت
  هاي شديد،  گري رغم افراطي به

شان، مشروعيت كسب كرده و از   با مواضع ضدامپرياليستي
. ها، حتي وراء مرزهاي ايران، برخوردار بودند پشتيباني توده

اما بتدريج رژيم نشان داد كه توان پيشبرد يك توسعه 
» ديكتاتوري عمامه«. اقتصادي و نوآوري اجتماعي را ندارد

به قدرت رسيده بود، نهايتا به يك  » مكالها«اي كه به ج
ايران كه . اضمحالل ساختار اقتصادي كشور انجاميد

، امروز در »همچون كره جنوبي عمل كند«خواست  مي
بي اعتنائي جناح . است» جهان چهارم«گروه كشورهاي 

تندرو رژيم به مسائل اجتماعي كه مردم با آن مواجه بودند، 
» اصالح طلب«آنهايي شد كه خود را عامل اصلي برخاستن 

اي براي كاهش  اينان يقينا حامل پروژه. نامند مي
هاي ديكتاتوري مذهبي هستند، ولي بدون دست  محدوديت

مندرج -كشيدن از اصل مهم حكومت ديني، واليت فقيه 
 اصلي كه  انحصار قدرت بر آن متكي -در قانون اساسي

 از مواضع و است، قدرتي كه به تدريج با دست كشيدن
ادعاهاي ضدامپرياليستي، به منظور وارد شدن در جهان 

سيستم . كوشد معمولي اقمار كمپرادور سرمايه داري مي
مبارزات . اسالم سياسي در ايران در يك بن بست است

اند ،  سياسي و اجتماعي كه مردم ايران در آن گام نهاده
 كه عده نهايتا بايد به روزي برسد كه اصل واليت فقيه را ،

معدودي را وراي هر قانون و بر باالي همه نهادهاي جامعه 
اين شرط اصلي . دهد، حذف كنند سياسي و مدني قرار مي

  . موفقيت آنها است
  

اسالم سياسي در واقعيت چيزي بيش از تطبيق موقعيت يك 
اين . داري كمپرادور  نيست كشور به زير سلطه سرمايه
آن خطري است كه » نه روميا«اسالم، در سيماي به ظاهر 

كند و خشونت  مردمان اين كشورها را تهديد مي
ي آن نيز در واقع با هدف بي ثبات كردن »راديكالها«

قدرت موجود براي جايگزين كردن آن با قدرت 
  . باشد كمپرادوري ديگر مي
داري جهاني ليبرال و اسالم سياسي، نه  دو گفتمان سرمايه

تند، بلكه مكمل يكديگر هم تنها درتناقض با يكديگر نيس
» گرائي جماعت«ايدئولوژي  .باشند مي

)communautarisme(  به سبك امريكائي، كه اين
ه آگاهي و شود، بر آنست ك روزها زياد به كار برده مي

هاي جمعي »هويت« و به اصطالح مبارزه اجتماعي را محو
گيرند، جايگزين آن  را كه آن گونه مبارزات را ناديده مي

اين ايدئولوژي  به خوبي ابزاري شده براي استراتژي .  كند
داري در راستاي  جابجا كردن مبارزه  تامين سلطه سرمايه

واقعي از عرصه تضادهاي اجتماعي به جهان خيالي به 
اسالم سياسي نيز دقيقا .  اصطالح فرهنگي و فراتاريخي

 است» جماعت گرائي«يك 
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  مذهب و دموكراسي
  نادر عصاره:  برگردان -آلن تورن

  

 
امروزه، مباحث داغي حول مفهومي متمركز شده كه  بايست به 

 »انتقام خدا«ها نسبت داد، امري كه ژيل كپل آن را بازگشت  مجدد مذهبي
 جز سنت و وجدان جمعي تعلق به يك جماعت يزياگر مذهب چ. ناميده است

يته و دموكراسي تماما به عالم تحول تعلق داشته باشند، نبوده، در حالي كه مدرن
) 1(بايستي مقابل هم قرار داد آن چيزهايي  را كه رالف لينتونبنابراين اگر مي

ناميد، اگر مراحل طي شده و مقامات كسب گشته، مي) 3(و دستاورد) 2(اختيار
ست تمامي اين بايدهند، اگر ميها هستند و آنچه كه آن ها انجام ميآنچه انسان

ها را كامال رو در روي هم قرار داد پس فورا بايد نتيجه گرفت كه دموكراسي 
و مذهب به دو دنياي به همان اندازه متناقض تعلق دارند كه در تعريف از سنت 

ليكن مذهب تنها وجدان كمونته اي و انتقال يك سنت به . و مدرنيته نهفته است
مخالف اين هاست، خواه شكل يك وسيله كليسا نيست؛ مذهب هم چنين 

اخالق ناظر بر نيت و پرهيزگاري و يا شكل پناه به خداوند يگانه و متعالي، به 
دانيم كه مدرنيته و ما مي. شودخود بگيرد، به تفكيك ديني و دنيوي منجر مي

تنها عقالني و عرفي كردن نيست بلكه قدرت و دستگاه كنترل اجتماعي نيز 
 نمي يله ميان مذهب و نوسازي به يك مخالفت مستقيم تقلبنابراين رابط. هست

توانند چهار شكل حاصل از تركيب عناصر را به خود يابد، زيرا آن ها مي
  .بگيرند

                                         مذهب                        

            

                          ي سنت           ي  مرجع به خداونديگانه و متعال   

                                                                       ردمندانهخ                                               هب مدنيمذ     ي سازانديويديواليسم مذهبي ها

  

  ينوساز                                                                                            

                                                

                       بسيج اراده گرايانه        نيگرانه نو  سياست هاي جماعت      يحي  مسجنبش هاي نجات بخش

  

سنت مذهبي، در جوامع عرفي نوين، به اخالقي اجتماعي تبديل مي 
، اهميت آن )4(معه آمريكائي، از توكويل تا روبرت بل الهگردد كه ناظرين جا

اين اخالق اجتماعي در فرانسه شكل . اندرا در آن كشور مورد تاكيد قرار داده
هاي مذهبي و معيارهاي اجتماعي به هم ارزش. خواه به خود گرفتجمهوري

پيوندند، حتي جائي كه مثل اياالت متحده، جدائي كليسا و حاكميت به مي
در آن جائي كه نوسازي درونزا نبوده ولي تحصيل . رسميت شناخته شده است

آن هدف يك سياست اراده گرايانه مي باشد، مذهب، كه ديگر نمي تواند 
گرا باشد، مي تواند تبديل به يك نيروي بسيج سياسي گردد، همان طوري سنت

ن مذهب و در اين حالت است كه رو در روئي ميا. كه در مورد ايران چنين شد
دموكراسي بسيار آشكار است، با اين وجود مي توان ترديد داشت كه همواره 
مذهب مدني  تاثيراتي دموكراتيك داشته باشد، و بايست از همگون گردي 
جوامعي نگران گشت كه سيمان آن ها از ارزش هاي اخالقي و مذهبي تشكيل 

مناسبات مثبتي با برعكس، فراخوان به يك پرنسيپ معنوي متعالي، . شده است
درجوامع برخوردار . دموكراسي را در جوامع مدرن و نيز وابسته فراهم مي سازد

از  نوسازي درونزا،  اين امر واقع مي شود، چون انديويدئوآليسم مذهبي ها، 
حامل است،  ها منجر شود، عنصر دفاع از تحتاني ها راحتي گرچه به توسعه فرقه
و در .   هستندشتابان بساماني جوامع در حال تغيير يعني از آناني كه قرباني نا

جوامع وابسته نيز چنين است، هنگامي كه اقدام كمونته اي جديد نيروي عظيم 
آزادي بخشي به جنبش هايي مي دهد كه عليه قدرت اقتدارگرا مبارزه مي 

ترين جنبه از مناسبات ميان مذهب و چرا جز يك جنبه، آن هم منفي. كنند
 درك و دريافت نمي شود؟ چرا  نيروي آزادي بخش در مذهب دموكراسي 

  ، غالبا ناديده گرفته مي شود؟)بودائيسم، يهود يا اسالم بويژه(
 نام گذاري شده »انتگريست«واقعيت اين است  كه جنبش هايي كه   

اند، همان ها هستند كه به مخالفت با عرفي سازي قيام كرده و در جستجوي 
 و قدرت دنيوي و بنابراين آميختن مذهب و سياست وحدت مجدد قدرت ديني

از آن جا كه چه در دنياي اسالم و چه در اسرائيل، همين جنبش ها مهم . هستند
ليكن، نقش . ترين تاثيرات سياسي را داشته اند، پس مشهودترين نيز مي باشند

ست اينان نه با طبيعت مذهب كه با مبارزات ملي يا ناسيوناليستي توضيح دادني ا
نبايستي دخالت  يك باور مذهبي در . كه كشورهاي مربوطه در آن ها  درگيرند

سياست را با بهره برداري از يك سنت مذهبي توسط يك قدرت ناسيوناليست 
در باره گزاره غالبا تكرار شده مبتني بر اين كه مذاهب . اقتدارگرا  درهم ريخت

يك قدرت دنيوي و قدرت يا برخي از ميان آن ها، بخصوص اسالم، اصوال تفك
ديني را نفي مي كند، بايد گفت كه اين گزاره اي است كه بر يك برداشت غير 
قابل قبول از تاريخ مبتني است، بنحوي كه گويي تاريخ  چيزي جز ميدان 
اجراي پروژه هاي فرهنگي، سياسي يا اجتماعي با ماهيتي فراتاريخي،  نمي 

 شود كه در كدام شرايط تاريخي، محتاطانه تر اين است كه بررسي. باشد
قدسيت نظام اجتماعي يا، بر عكس، خود كفايي نسبي دنيوي و ديني پر يا كم 

  .تر بوده استاهميت
در مورد مسيحيت، بايد گفت كه كليساهاي مسيحيان هم زمان  دو   

آميختند و سلسله مراتب و كنترل هاي اجتماعي قدرت را به شدت در هم مي
ويا پاس مي داشتند، و به سبكي وارونه، اين اختالف پاپ و جوامع سنتي را ق

. امپراتور، يعني تفكيك دو قدرت بود كه راه دموكراسي را هموار ساخت
ميشود حتي افزود كه اگر پروتستانتيسم راه انديويدواليسم دموكراتيك را 
هموار ساخته، مذهب اجتماعي را همچنين تحكيم نموده است، در حاليكه 

كرده، هاي مطلقه را پشتيباني  ميسم كه براي مدت هاي مديد سلطنتكاتوليسي
زندگي زاهدانه و برش از نظام اجتماعي را كه راه مبارزات رهائي بخش را 

  .   گشوده، نيز فراهم ساخته است
با گفتمان جمهوري خواهي افراطي كه تا دعوت به دخالت   

ذ كليسا بر جامعه كشاورزي، اقتدارگرايانه حاكميت، مثال در مكزيك، عليه نفو
متقابال، و با شدتي به همان نسبت . توان موافقت داشتشود، نميكشيده مي

توان توافق داشت كه  كليسا همواره در برخي كشورها، مثال در لهستان، در نمي
مناسبات مذهب و دموكراسي . راس مبارزات دموكراتيك قرار داشته باشد

امروزه، شناسائي آشكار ناسازگاري . همواره پيچيده و حتي متناقض هستند
فاحشي باشد؛ ليكن خطاي كامل ميان انتگريسم و دموكراسي امري عاجل مي
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هاي با گرايشات مذهبي، اشكالي از خواهد بود هر آينه  در بسياري از جنبش

فراخوان دموكراتيك براي رهائي مردم مالحظه نگردد، حتي چنانچه، در غالب 
هاي اقتدارگرا براي استحكام قدرت خود ها، توسط رژيمموارد، اين فراخوان

  .مورد بهره برداري واقع شوند
كنند كه تنها انديشه فعين فلسفه روشنگري فكر ميترين مداافراطي  

ها  يك به نظر آن. تواند دموكراسي را تحكيم بخشدخردمندانه و علمي مي
ها از جامعه دموكراتيك بايستي علني و طبيعي باشد، بر عكس تمامي دعوت

خلق، از فرهنگ يا از تاريخ، ناسيوناليسم را در خود دارد و راه يك دولت 
اين موضع با تاريخ اخير، به ويژه تاريخ آمريكاي . سازد را هموار مياقتدارگرا

هاي مردمي شهري با گرايشات التين منطبق نيست، زيرا در اين قاره جنبش
مذهبي موثرتر عليه ديكتاتورهاي نظامي مبارزه كرده اند تا طبقات مياني 

جاتي هستند هاي ثروتمند شدن و ترفيع درتحصيل كرده كه غالبا در قيد شانس
ما كامال . ها مي دهدكه رژيم هاي اقتدارگرا با استقرار قانون بازار به آن

شناسيم، و بايد با گرا را ميخطرات دهشتناك تمامي انواع جوامع كمونته
توان ليكن نمي. صداي بلند تصديق كرد كه اين ها با دموكراسي ناسازگارند

هاي مذهبي يا فرهنگي مقاومت نگيزهگرائي را با اهاي مبتني بر كمونتهسياست
عليه سركوب در هم آميخت، مقاومتي كه انديشه پردازان ليبرال آن را بمثابه 

با محكوم كردن تمامي تجليات . انديكي از حقوق اساسي مالحظه كرده
رود كه  در بند عقل زندگي مذهبي به مانند ضد دموكراتيك، خطر آن مي

ي نقش كنشگران اجتماعي ، نفي نقش گرائي افراطي افتاد كه به نف
هاي فرهنگي هم چنان كه نفي نقش اختالفات اجتماعي در ايجاد گيريسمت

  . شوددموكراسي منجر مي
 – FAYARD انتشارات –اثر آلن تورن » دموكراسي چيست؟«جستاري از 

1994  
1 - Ralph Linton ; 2 – Ascription ; 3 – 

Achivement ; 4 - Robert Bellah  

  ..آقاي کديور 
 ١٦بقيه ا زصفحه 

  

 مردم و تي را بر حق حاکمني د،يني از حکومت ديشما با دفاع ضمن

 نوع حکومت از ني بيايد که اادتاني. دي کني مردم مقدم ميبر آزاد

مگر از روز اول با آيتاهللا .  بودنداراني دي حتهيهمان ابتدا بر عل

 دهي و تا امروز رس،ييت اله منتظر در نيافتادند؟ بعد با آيعمتداريشر

 ظرف حيات يدموکراس....  و ي کروبخي افتادن با شدراست به  

 داران، بهتر از هر حکومت ني از حقوق  ديآزادانه همگان است، و حت

 و شهي است که نقد و انديبمصلحت دموکراس.  کندي دفاع مينيد

رنج اور نجات  سنگالخ ني از اراني ادي خواهيگفتگو شود اگر واقعا م

 د،ي  و با رهبران مطلوب خود هستينيد ي اگر دنبال حکومتيول. ابدي

  .بازهم با تشر، به سکوت دعوت کنيد

  ٢٠٠٩ نوامبر ازدهمي -  ١٣٨٨ آبان ستميب

  

»  سپاهتي روحانيگارشي به التي روحانيگارشيگذر از ال« مقاله – ١

وشنگر  ريوالئ- ي سپاهتي درک حاکمنهي در زمق،ياثر بهروز خل

 :  دي کني آدرس دريافت مني مقاله ارزشمند را در انيا. است
http://www.kar-online.com/tahlil_sepah/khaligh.html  

 مرحله ني نخستيضرورتها« تحت عنوان وري کدي آقاي سخنران- ٢

:  است ي آدرس قابل دسترسنيدر ا» جنبش سبز
http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=2405&AC=1

&AF=1&ASB=1&AGM=1&AL=1&DT=dtv  

فجايع دهه شصت جلوگيري كنيماز تكرار
 

شدگان تظاهرات اعتراضي مردم پس از انتخابات، در   نفر از بازداشت۸۹يي از صدور احکام در مورد  دادگستري کل استان تهران طي اطالعيه
 ۱۵ نفر به حبس از شش ماه تا ۸۱ اعدام و هاي سياسي به بر طبق اين اطالعيه پنج نفر به اتهام وابستگي به سازمان. هاي اخير، خبر داده است ماه

 .دادستاني از انتشار نام محکومين خودداري کرده است. اند سال محکوم شده
نگارو روشنفکر  اي از روشنفکران کردستان ايران به دبيرکل سازمان ملل ، از محکوميت دوازده نفر ديگر دانشجو، روزنامه همچنين در نامه عده

 - ۸فصيح ياسمني - ۷رستم ارکيا  -  ۶فرهاد چالش  -۵رمضان احمد  - ۴زينب جالليان  - ۳حبيب لطيفي -۲رکو معارفي شي - ۱کُرد به نامهاي 
هاي ايران به  هاي کردستان و ساير زندان فرزاد کمانگر در زندان -۱۲ حسين خضري -۱۱فرهاد وکيلي  -۱۰علي حيدريان  - ۹رشيد آخکندي 

له در زندان سنندج   نيز احسان فتاحيان زنداني سياسي و از فعاالن وابسته به کومه۱۳۸۸شنبه بيستم آبان روز چهار. اعدام ، نام برده شده است
 . به دار آويخته شد

ترين دوران حيات خود  گسترش جنبش اعتراضي و مقاومت مردم در مقابل دولت پس از کودتاي انتخاباتي، حکومت اسالمي را با يکي از بحراني
حکومت در مقابله با اين بحران، به سرکوب گسترده متوسل شده و با دستگيري و شکنجه و زندان و صدور احکام اعدام در . مواجه کرده است

خشونتي که مشابه آن در زمان حيات خميني، در دهه شصت، بر عليه . پي شکستن مقاومت مردم و خاموش کردن صداي اعتراض آنها است
کوشد تا با تشديد سرکوب و اعدام آزاديخواهان، مردم را از  اکنون نيز حکومت مي. مکراسي پيش گرفته شدتن از مبارزين راه آزادي و د هزاران

 .ها بازگرداند اند، به هراساند و آنان را به خانه ادامه راهي که برگزيده
کومت اسالمي، خواهان ابطال اين کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، ضمن محکوم کردن احکام صادره از سوي بيدادگاههاي ح

 .هاي اخير و همه زندانيان سياسي است احکام و آزادي تمامي دستگير شدگان ماه
کنيم تا در همکاري با يکديگر، با تمام توان به احکام ناعادالنه بيدادگاههاي حکومت  خواه دعوت مي ما از همه نيروهاي چپ، مترقي و آزادي

ها جلب کرده  المللي و دولت ها در سراسر دنيا را بر عليه اعدام هاي غيردولتي بين ها، افکار عمومي، سازمان رسانهاسالمي اعتراض کرده و توجه 
 .و بکوشيم تا از تکرار فجايع مشابه دهه شصت جلوگيري کنيم

ايران، موثرترين راه در عقب راندن تشديد مبارزه و مقاومت در مقابل سرکوب و اعتراض به اقدامات جنايتکارانه حکومت، در داخل و خارج از 
با فشردن صفوف خود، مبارزه براي پايان دادن به کشتار و نظامي که در آن قتل و . حکومت اسالمي و جلوگيري از کشتار آزاديخواهان مي باشد

 .است، تقويت کنيم" قانوني"کشتار 
  کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 ۲۰۰۹مبر  نوا۲۰ -  ۱۳۸۸ آبان ۲۹
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 10گزارش آكسيون 
هاگ  در شهر دندسامبر 

مقابل پارلمان اروپا و 
  دادگاه الهه

 عفرپورجگزارش از ناهيد 
 

ها، نهادها و  دسامبر از سوي كانون10روز پنجشنبه 
مجامع همبستگي و دفاع از مبارزات مردم ايران در 
اروپا آكسيوني اعتراضي در مقابل پارلمان اروپا و 

  .رديددادگاه الهه برگزار گ
 نفر از انسانهاي 500اين آكسيون با شركت بيش از 

نهادها، دمكرات، آزاديخواه و چپ متشكل در 
ها و مجامع فعال ايراني در اروپا، در  ها، كميته كانون

  :همبستگي و دفاع از مبارزات مردم ايران، چون
 - انجمن دفاع از زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران 

 -ني از مبارزات مردم ايران پاريس، جمعيت پشتيبا
ماينس و ويسبادن؛ كميته دفاع از مبارزات مردم 

 -ريخ؛ كميته دفاع از مبارات مردم ايرانو ز-ايران
 - هامبورگ؛ ايران آزاد-بروكسل؛ كميته فعالين چپ

كانون دفاع از مبارزات مردم ايران براي حقوق بشر و 
 روهر گبيت؛ كميته دفاع از زندانيان -دمكراسي

-برلن؛ كانون پناهندگان سياسي ايران-سياسي ايران
 -  شوراي حمايت از مبارزات مردم ايرانبرلن؛

 جمعي از فعالين سياسي و حقوق بشر و اشتوتگارت؛
سازمان پرايم در هلند، كانون همبستگي و دفاع از 

 كانون حمايت - هانوفر، تالش-مبارزات مردم ايران
ي همبستگي با  كلن؛ شورا-از مبارزات مردم ايران

راس ساعت دو بعد از ....  لندن-مبارزات مردم ايران
ظهر در ميدان مقابل پارلمان اروپا با شعار هاي مرگ 
بر جمهوري اسالمي ، آزادي زندانيان سياسي، مرگ 

آزادي بدون قيد و و با خواست .......... بر ديكتاتور
ي زندانيان سياسي، آزادي اعتصاب،  شرط كليه

ق ايجاد نهادهاي مستقل براي زنان، اعتراض و ح
كارگران، دانشجويان و دانش آموزان و ديگر اقشار 
مردم، ايجاد كميسيون حقيقت ياب جهت بررسي 

ها و ترورهاي رژيم،  ها، اعدام وضعيت زندانيان، قتل
حذف فوري مجازات اعدام، نه به سركوب 
دگرآنديشان، نه به شكنجه، نه به سنگ سار، نه به 

از بين رفتن نه به جمهوري اسالمي ايران، اعدام، 
جدايي دين هاي غيرانساني،  شكنجه و كليه مجازات

هاي بدون قيد و شرط سياسي،  آزادياز دولت، 
آزادي انديشه و بيان، اجتماعات و تظاهرات، تشكل، 
تجمع، احزاب و مطبوعات و نه به جمهوري اسالمي 
از و باالخره سرنگوني جمهوري اسالمي ايران آغ

  . گرديد
رفقاي زن  (در ابتدا از سوي رفقاي سازمانده نهاد هلند

 براي شركت كنندگان در آكسيون در باره )و مرد
روند شكل گيري اين حركت و چگونگي 

سازماندهي آكسيون و همچنين تصميمات آتي 
توضيحاتي داده شد و سپس به مدت ده دقيقه شركت 

سوي كنندگان در آكسيون شعار هائي را كه از 
سازماندهان آكسيون تعيين گشته بود با فريادي رسا به 

شعار ها عمدتا به زبان . گوش مردم هلند رسانيدند
در قسمت بعد برنامه . هلندي قرائت مي گشت

نمايندگان احزاب و نهاد هاي هلندي و ايراني كه 
عبارت مي شدند از حزب سوسياليست هلند، 

ون پناهندگان سازمانهاي پناهندگان در هلند، فدراسي
افغانستان در اروپا، جوانان پيشرو ايراني، كانون 

( دانشجويان ايراني در هلند و انجمن اروپرس 
يك به يك پيام هائي به پشتيباني از مبارزات ) بلژيك

مردم ايران و به پشتيباني از اين آكسيون قرائت 
سپس در فواصل برنامه سرودهاي انقالبي با . گرديد

. ت كننده اي جوان اجرا گرديدصداي زيباي شرك
نظير بود همچنين شركت زنان در اين آكسيون بي

سازمانهاي زنان ايراني از چندين شهرآلمان با شعار ها 
و تراكت هاي گوناگون شوروشوق خاصي را به 

 سپس از سوي يكي از .نددآكسيون بخشيده بو
سازماندهان و يك فيلمبردار خواست تدوين شده 

ساعت . ندگان پارلمان ارسال گرديدآكسيون به نماي
چهار بعد از ظهر شركت كنندگان در آكسيون در 

 در بين .ندصفي مرتب به سوي دادگاه الهه براه افتاد
راه فرياد رساي تظاهركنندگان توجه مردم كوچه و 
. خيابان هاي شهر دن هاگ را بخود جلب نموده بود

الهه در ميدان مقابل دادگاه . فضا بسيار پرشور بود
برنامه اي زيبا در انتظار شركت كنندگان در آكسيون 

آرمان و (» كافران بي نام« موزيك گروه. بسر مي برد
 با اجراي آثار متعدد خود كه به سبك از آلمان) آزاد

ها اعتراض رپ ساخته شده اند و تم عمومي اين رپ
به مسائل اجتماعي ايران است از تظاهركنندگان با 

شركت كنندگان .  استقبال نمودنداجراي زيباي خود
در . تحت تاثير اين دو جوان هنرمند قرار گرفته بودند

شان  آزاد و آرمان اصالني با مجموعه  كارهايواقع 
اعتراض نسل خود را نسبت به حاكميت جمهوري 

 اجتماعي جامعه ايران به -اسالمي و اوضاع سياسي
از اين بعد . شكلي بس زيبا و هنرمندانه بيان مي كردند

اجراي زيبا هنرمند جوان ديگري با صدائي زيبا با 
خواندن سرود هاي انقالبي شركت كنندگان را به 

سپس رفيقي زن ترانه . حال و هواي اوائل انقالب برد
اي بسيار زيبا را اجرا نمود و همچنين رفقاي لر با 

در . نواختن دف به خواندن آواز هاي لري پرداختند
از  هانوفر اعالم گرديد كه خاتمه از سوي رفقاي

  با ذكر نامبسياري از سازمانهاي سياسي ايرانسوي 
پيام هاي پشتيباني به آكسيون فرستاده شده است كه 
 .اين پيام ها در روزهاي آينده چاپ خواهد گرديد

همچنين اعالم شد كه در اواخر ماه ژانويه در آلمان 
اهد به منظور بحث و تبادل نظر كنفرانسي برگزار خو

گرديد كه مكان و زمان دقيق آن بعدا به اطالع 
 همبستگي با مبارزات  در پايان قطعنامه.خواهد رسيد
 قرائت گرديد در اين قطعنامه آمده است مردم ايران

  :كه

 دسامبر 10ما شركت كنندگان در تجمع اعتراضي 
روز جهاني نه به جمهوري اسالمي همبستگي خود را 

عالم مي كنيم و كوشش مي با مبارزات مردم ايران ا
كنيم فرياد رساي شان را براي دستيابي به آزادي، 
دمكراسي، برابر حقوقي و عدالت اجتماعي به گوش 

  .جهانيان برسانيم
ما خواهان آزادي فوري كليه زندانيان سياسي در 

  .ايران هستيم
ما خواستار برابر حقوقي تمامي اديان و جهانبيني ها 

  .هستيم
ادي انديشه، آزادي مطبوعات، آزادي ما خواستار آز

احزاب، سنديكاهاي مستقل كارگري و صنفي، 
مجامع آزاد دانشجوئي و دانش آموزان در ايران 

  .هستيم
ما خواهان عدالت اجتماعي و مناسباتي انساني در 

  .ايران هستيم
ما خواهان برابري حقوق سياسي، فرهنگي، اقتصادي 

  .يمو اجتماعي براي زنان با مردان هست
ما براي ايجاد كميسيون حقيقت ياب جهت بررسي 
وضعيت زندانيان، قتل ها، اعدامها و ترورهاي رژيم 
در داخل و خارج از كشور و پي گيري و مجازات 

ما براي اعزام .  عاملين و آمرين آن تالش مي كنيم
به كمك وكال و ( هيئت و يا هيئت هاي بين المللي 

اي فرهنگي ـ حقوق دانان بدون مرز، شخصيت ه
به منظور بررسي جنايات جمهوري اسالمي ) سياسي 

  .و وضعيت حقوق شر در ايران تالش مي كنيم
ما براي حذف مجازات اعدام از قوانين جزائي كشور، 
از بين رفتن شكنجه و كليه محازات هاي غير انساني 

  .در ايران مبارزه مي كنيم
ما براي سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي ايران، 
برچيدن كليه نهاد هاي سركوب رژيم مبارزه مي 

  .كنيم
زنان با : ما به رعايت و احترام به اصل برابر حقوقي

مردان، مليت ها، عقيدتي، فرهنگي و شهروندي 
باورمنديم و براي تحقق آن در ايراني آزاد، 

  .دمكراتيك و مستقل مبارزه مي كنيم
 به جدائي دين از دولت باور داريم و براي تحقق ما

  .آن مبارزه مي كنيم
: ما به آزادي هاي بدون قيد و شرط سياسي، از جمله

آزادي انديشه و بيان، اجتماعات و تظاهرات، تشكل، 
تجمع، احزاب و مطبوعات باور داريم و براي تحقق 

  .آن در ايران مبارزه مي كنيم
مهوري اسالمي در از همين روست كه معتقديم ج

شرايط فعلي عامل بالواسطه سر راه تحقق دمكراسي 
در ايران است و الزمه هر گونه تحول مثبت در جامعه 

  .سرنگوني آن است
زنده باد آزادي، دمكراسي و برار حقوقي در تمامي 

  زمينه هاي اجتماعي
زنده باد همبستگي جهاني ايرانيان بر عليه رژيم 

  يجنايت كار جمهوري اسالم
  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي ايران
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 مبارزه شجاعانه
  براي صلح

  روزنامه آلماني زبان بوند

  ۲۰۰۹چاپ برن هفتم نوامبر

  ترجمه، مرضيه دانش
  

صفا الغيب آدم، فعال صلح از دارفور 

  ،سودان

 
 
  

عنوان مطالب » دارفور« در ماه مارس سال گذشته 
وان بود كه دادگاه تحت اين عن. بسياري از مطبوعات بود

،حكم جلب عمر البشير )دن هاگ( بين المللي در شهر
رئيس جمهور كشور سودان را  به عنوان جنايتكار جنگي 

اي از  از اين زمان تا كنون كمتر خبر تازه. صادر نمود 
در واقع از آن . يابد شرق جنگ زده سودان انتشار مي

ن زمان به بعد، كمتر خبري از مذاكرات صلح در بي
نيروهاي شورشي و نيروهاي نظامي و دولتي انتشار 

خانم الغيب دليل اين امر را استقرار صلح در . يابد مي
تنها خاتمه جنگ به معني : گويد او مي. داند دارفور نمي

صلح نيست،، صلح يعني برقراري امنيت، امنيتي كه در 
آن، مردم بتوانند با آرامش خاطر به زندگي روز مره اشان 

 دهند، چيزي كه در حال حاضر در منطقه دارفور از ادامه
 ميليون نفر از مردم 5/2در حال حاضر . آن خبري نيست

اينان . كنند ها پناهندگي زندگي مي اين منطقه در كمپ
كساني هستند كه به خاطر جنگ و نبود امنيت ناچار به 

اينان يك سوم . اند ترك خانه و آشيانه خويش گشته
  .دهند فور را تشكيل ميساكنين منطقه دار

نيروهاي نظامي و دولتي همه مسلح هستند،آنها به 
خشونت  .شوند خشونت بر عليه اين مردم متوسل مي

عليه زنان، بهمين دليل است كه آنها ناچار به ترك ديار 
زناني كه براي تهيه چوب و يا خريد . خود گشته اند

ي روند اشان به بازارهاي محلي م مايحتاج روزانه خانواده
يان دستگير و به محض برخورد با نظاميان و شبه نظام

صفا الغيب آدم، زن  .گيرند ار و تجاوز قرار ميمورد آز
 ساله، زني است كه ساليان دراز براي استقرار 49مبارز 

صلح و پايان دادن به جنگ در كشورش در جستجوي راه 
وي در شرق دارفور و . حل بوده و به فعاليت مشغول است

وي زماني .  متولد و بزرگ شده است   »گنينا« شهر در
كه دختر جواني بود براي ادامه تحصيل به شهر خارطوم 
پايتخت سودان رفت تا به تحصيل در رشته اقتصاد 

محل گويد همين تغيير جغرافيائي  خود مي. بپردازد
  .سكونتم، چشمانم را بازتر كرد

 در منطقه تحت ستمي كه من در در شهر محل تولدم و
كردم، هيچگونه امكاني وجود نداشت،  آن زندگي مي

هاي  وضعيت بهداشتي و پزشكي بسيار بد بود، باران
شد  و  ها مي موسمي هميشه باعث مسدود شدن خيابان

در شهر خارطوم بر .وضعيت مدارس در آنجا اسفناك بود
 امكان تحصيل در خارطوم. عكس همه چيز مهيا بود

من اينك در خارطوم . زندگي مرا به كلي دگرگون ساخت
من در اينجا تصميم . ام به صداي هموطنانم بدل گشته

ام كه از حقوق زنان و كودكان تحت ستم دفاع كنم  گرفته

و بهمين خاطر هم، انجمن توسعه اجتماعي را تشكيل 
داده ام، سرلوحه كار اين انجمن، تربيت دختران و مبارزه 

  .تبا فقر اس
وجود تبعيض و عدم رشد فرهنگي و اجتماعي از عوامل 

انجمن مورد نظر، زنان . مهم وقوع جنگ در دارفور است
صفا . كند هاي پناهندگان را حمايت مي مقيم كمپ

الغيب، تالشگر خستگي ناپذير صلح، بي وقفه به راه خود 
به همين . دهد در حمايت از زنان و كودكان ادامه مي

ش او به عنوان نماينده زنان در خاطر سه سال پي
او خود .  شركت كرديهمذاكرات  صلح در پايتخت نيجر
  :گويد در مورد اين مذاكرات چنين مي

كرديم كه نيروهاي شورشي،  ما شبانه روز تالش مي
دولتي و سازمان ملل را متقاعد كنيم كه زنان را در اين 

آنها متاسفانه ما را جدي . مذاكرات شركت دهند
گفتند كه پروسه صلح يك امر سياسي  رفتند و ميگ نمي

  .است و اصآل به مسئله زنان ربطي ندارد
هدف شما از شركت در : گفتم من در آنموقع به آنها مي

تان در مناطق  مذاكرات صلح، استقرار نيروهاي نظامي
ن تعداد اين نيروها در اين مناطق است، يجنگي و تعي

ان در اين مناطق يعني اين كه حضور نيروهاي نظاميت
صلح  .تضمين شود و نه برقراري صلح واقعي براي مردم

براي ما يعني امنيت، يعني نبود جنگ و بمباران، ببينيد 
كه برداشت و تفسير ما از صلح كامآل دوگانه و متفاوت 

 در رابطه با صلح به توافق يهما در پايتخت نيجر. است
م، اما، هيچگاه اي را به امضاء رساندي رسيده و موافقتنامه

  .مفاد اين موافقتنامه به اجراء در نيامد
 افريقا در رابطه با مسئله دارفور يهچندي پيش، اتحاد

گزارشي را انتشار داد و مقرر شد كه در اواسط ماه جاري 
 پايتخت قطر، مجددآ مذاكراتي »دوهه«ميالدي، در شهر 

ما در اين مذاكرات شركت . را در اين رابطه برگزار شود
خواهيم كرد، ماپيشنهادات فراواني براي برون رفت از 

ها و راه  تاكنون هيچكدام از خواسته. معضل دارفور داريم
  .هاي ما عملي نگشته است حل

همانگونه كه اشاره رفت، خانم الغيب در هفتم ماه نوامبر 
از سوي موسسه صلح و تساوي حقوق در برن پايتخت 

ر شده است، وي سوئيس برنده جايزه صلح و حقوق بش
 هم 2005پيش از اين، از سوي همين موسسه، در سال 

 نفر از فعالين صلح و حقوق بشر اين جايزه را 999از بين 
او در رابطه با دريافت اين جايزه . دريافت داشته است

دهد تا بي  اين جايزه به من نيروي بيشتري مي: گويد مي
 ادامه وقفه و شدت بيشتري به كار و فعاليت سياسي ام

  .دهم
صفا الغيب آدم، تا رسيدن به اهدافش راه زيادي را در 

.  لحظات پر تالطمي در انتظار سودان است. پيش دارد
. گردد اختالفات بين شمال و جنوب هر روز تشديد مي

 در سودان انتخابات 2010قرار است در آوريل سال 
 نيز در رابطه با استقالل 2011برگزار گردد، در سال 

خانم . ب از شمال انتخاباتي برگزار خواهد گرديدجنو
كند كه تا زماني كه راه حلي براي برون  الغيب تاكيد مي

رفت از اين بحران پيدا نشود، جنگ و نا آرامي همچنان 
  .  بر دارفور و كشور ما سايه افكن است

  

  ....ماجراي ضبط جايزه صلح
  17از صفحه بقيه 

   
بيم آن داشته است : پليس امنيتي نروژ، اعالم كرده است

كه اين دانشجوي ايراني تبار اطالعاتي، درباره برنامه 
هاي فضايي كسب كند، و بعدا  تكنولوژي موشكي و برنامه

آن را را در تكنولوژي اتمي ايران به كار ببرد، به همين 
دالئل .  تحصيل اين دانشجو شده استدليل مانع ادامه

ري كه پليس نروژ براي اجراي تصميم خود، اعالم ديگ
 كرده است

پايبندي نروژ به تحريم هاي مصوب شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد عليه ايران و اين كه اين تصميم را 
بخشي از تالش هايي خوانده است كه نروژ براي مقابله با 

هاي هسته اي صورت مي گسترش و توليد جنگ افزار
پليس به اداره خارجيان نروژ، اطالع داد كه اجازه . دهد

. را تحت هيچ شرايطي تمديد نكند اقامت اين دانشجو
پس از تصميم پليس امنيتي مبني بر اخراج آقاي شهرام 
پزدان پناه، وي تقاضاي تغيير رشته داد و خواهان 

 ولي تحصيل در رشته، تكنولوژي صنعتي و اقتصاد شد،
  .موفق نشدند و پليس تقاضاي وي را رد نمود

دولت جمهوري اسالمي اين اقدام پليس امنيتي نروژ را 
شديدا محكوم كرده است و اخراج آقاي يزدان پناه را 
نقض آشكار حقوق بشر ناميده و از دولت نروژ خواست كه 
آقاي يزدان پناه را به نروژ برگردانند تا در رشته 

 .القه اش، تحصيالت خود را آغاز كندتحصيالتي مورد ع
اين موضوع در چند روز گذشته، در رسانه هاي گروهي 

تندترين واكنش از . اين كشور بازتاب گسترده اي داشت
 Trine سوي احزاب مخالف دولت حاكم به ويژه خانم

Skei Grande رهبر دوم حزب چپ نروژ و صدر گروه
. ورت گرفتپارلماني اين حزب در پارلمان اين كشور ص

و شديدا اعتراض كرد و ايشان به پذيرش اين دانشج
 .خواهان تغيير در قوانين پذيرش دانشجويان خارجي شد

ايشان در روز سه شنبه همين هفته، در مصاحبه با 
  :تلويزيون سراسري اين كشور اعالم كرد كه

هنگام پذيرش دانشجو از كشورهايي مثل ايران و كره 
 رسمي و علني اعالم شود كه شمالي، بايستي به طور

دانشجوياني كه از اين گونه كشورها مي آيند، در چه 
  .رشته هايي مي توانند تحصيل كنند

رهبر حزب چپ، از وزير آموزش و پرورش اين كشور 
خواست براي جلوگيري از چنين اشتباهات فاحشي، 
قوانين جديدي را براي پذيرش دانشجويان خارجي 

  .تنظيم كند
ينه همچنين، از وزير تحقيقات و آموزش عالي خانم تر

خواست تا در روزهاي آينده، در پارلمان اين كشور حاضر 
شود و نمايندگان پارلمان را نسبت به اين موضوع مطلع 

  .نمايد
اگر چه خانم عبادي و خانواده ايشان، به خاطر مبارزه، 
فداكاري و تالش هاي ارزنده اش در دفاع از حقوق بشر، 

 اطالعاتي لعواموناگون ت گه تحت آزار و تهديداهموار
جمهوري اسالمي بوده است، اما چرا تا كنون رژيم 

و چرا . اسالمي دست به چنين گستاخي بزرگي نزده بود
چنين به نظر مي . را انتخاب كرده است درست اين زمان

رسد كه دولت جمهوري اسالمي هم براي انتقام از خانم 
 و فعاليت هاي حقوق بشري اش عبادي به خاطر مبارزات

به ويژه بعد از انتخابات رياست جمهوري در سطح بين 
المللي، و هم انتقام از دولت نروژ به خاطر اخراج شهرام 

يمت شمرده، و با اقدام خود يزدان پناه، فرصت را غن
مبني بر مصادره اموال خانم عبادي، رسوايي جهاني 

  .موده استديگري را بر رسوايي هاي خود اضافه ن
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  آذر 16داشت يدر گرام

ذر  از مبارزات ور گسترده خود در سالروز شانزده آبا حض
  مي كنيبانيان پشتيدانشجو

 

آذر در تاريخ معاصر کشور ما همواره روز  مقاومت در برابر استبداد و خودکامگي  و  شانزده 
دانشجويي راه  تا کنون، جنبش ١٣٣٢از شانزده آذر سال . روز پايداري بر آرمان آزادي بوده است

ها همواره در پيشاپيش مقاومت مردم در برابر  درازي را پيموده است و در تمامي تحوالت اين دهه
اي را در صحنه تحوالت اجتماعي ايران اندوخته  تهاجم استبداد، سينه سپر کرده و تجارب ارزنده

   .است

 اعتراضات خود زير چتر  تا کنون، دانشجويان کشور ما هر سال با اعتصابات و١٣٣٢ آذر ١٦از 
اختناق، همواره ياد ياران از دست رفته و تمامي مبارزان راه آزادي را زنده نگهداشته و در امتداد 

ها، سايه سنگين سرکوب و اختناق را شکافته و خواست آزادي را با صداي بلند فرياد  اين پايداري

  .اند زده

خواهانه  يطلبانه و آزاد ک سو جنبش حقياز م که يرو ي آذر م١٦ به استقبال يطيامسال در شرا
هاي دمکراتيک خود  م  براي تحقق خواستي ماه مبارزه و مقاومت در برابررژ٦مردم پس از 

  .رود يش ميمتوقف نشده و به پ
افته ي سابقه ي و سرکوب  آن، شدت و حدت بي امان  به جنبش دانشجوئيگرتعرض بي دياز سو
، برخورد با يات دانشجوئيف نشري، توقي، احکام انظباط»يقضائ«م ، احکايتي امنيبرخوردها.  است
د، احضار مکرر يت آنها،  اخراج و بازنشسته کردن اساتي و ممانعت از فعالي دانشجوئيها تشکل

دات مختلف يها و تمه  خارج از دانشگاه و حراست دانشگاهيتي مقامات امنيان  از سويدانشجو
ان يه دانشجوي علين پرونده سازيعالوه بر ا. افته استيش ي افزاها دانشگاه»  کردنياسالم «يبرا

ان ي محاکمه دانشجويات آنان و حتيدن دفاعي بسته بدون شنيومحاکمه آنان در پشت درها
 يد، ترورو اعدام، حمله به کوي بلند مدت، زندان و شکنجه و تبعيري تعزيها ، حبسيابيبصورت غ

د يان تشديدن دانشجوي وکشتار و به خاک و خون کشيتاالنگران، ي دانشجويها دانشگاه و خوابگاه
حاصل   ي سرکوبگرانه  بيها استيس.  اما همچنان مقاوم و مبارز استيجنبش دانشجوئ.شده است 
  .ن جنبش است يم ناتوان از مهار ايآمده و رژ

وند هر چه يط امروز، خود را در ارتباط و پي در شراي مبارزه ومقاومت جنبش دانشجوئيژگي و
خواها نه مردم پس از يطلبانه و آزاد گر و بخصوص با جنبش حقي دي اجتماعيها شتر با جنبشيب

 يونيلي ميها خواهانه توده يزش آزادي با خيوند جنبش دانشجوئيامروز پ.دهد  ي خرداد  بروز م٢٢
ها و مطالبات کارگران و  زحمتکشان، زنان،   از خواستيشور، عالوه بر دفاع جنبش دانشجوئک

ن جنبش، يان در اي تحت ستم، باحضور فعال و گسترده دانشجويها تيمعلمان، دانش آموزان و مل
 است که موجب وحشت و هراس در ين عامليا. است يل جنبش دانشجوئيانگر نقطه قوت و پتانسيب

  .ده است ي و سپاه گردي وفرماندهان نظاميا مه خامنهيم و واکنش سراسيژ ريسراپا
 و جنبش يان جنبش دانشجوئيوند وارتباط مين پيت ومستحکم کردن اي تقويتالش برا

 سازد و امکان تداوم ي را با مانع روبرو و آن را کند ميخواهانه، سرکوب جنبش دانشجوئيآزاد
  . دهد يش ميلبانه را افزاط خوهانه و حقيوگسترش جنبش آزاد

 داشت خاطره  تمامي قربانيان مقاومت در يکميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران با گرام
کند تا با  ميهنان دعوت مي از همه هم" پيروزي"اتحاد، مبارزه "برابر استبداد، و با تکيه بر شعار 

ه يم  بر علي،  سرکوب وتعرض رژ آذر همراه با دانشجويان١٦شرکت وسيع در تظاهرات روز
 تحت ستم و همه اقشار و طبقات جامعه را متوقف يها تي، زنان، کارگران، مليجنبش دانشجوئ

  . سازند
تشديد مبارزه و مقاومت در مقابل سرکوب و اعتراض به اقدامات جنايتکارانه حکومت، در داخل و 

مي، جلوگيري از کشتار آزاديخواهان، و خارج از ايران، موثرترين راه در عقب راندن حکومت اسال
  .باشد  آذر مي١٦بهترين شيوه در پاسداري از سنت مبارزاتي 

  !ياد همه جانباختگان راه آزادي گرامي باد
  اتحاد مبارزه پيروزي

  

  کميته مرکزي اتحاد فدائيان خلق ايران

  ١٣٨٨آذر ماه ١٣
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