
 دو بيــانيه، دو سيــاست
ه       بين جناح » آشتی« اگر بيانيه ميرحسين موسوی برای حل بحران کنونی پيشنهاد نوعی  ان اه ها را دارد و آگ

اه             » ولی فقيه«  گ اي ل، تضعيف ج را از زير ضرب خارج کرده است، بيانيه پنج نفر در پی تصفيه جناح مقاب
 4صفحه     احمد آزاد            .واليت فقيه و کاهش اقتدار آن است

 ها ها و ضعف موسوي، قدرت 17بيانيه شماره  
امورد    ضعف ديگراين بيانيه اين است که بارديگر آقای موسوی رنگارنگی جنبش سبزرا که پيش ازاين باره

 6صفحه  محمد اعظمی .   کند تائيد قرار داده بود از ياد می برد وجنبش سبز را دوباره اسالمی معرفی می
 ميرحسين موسوي گامي مثبت در جهت حل بحران 17بيانيه شماره  

ميرحسين موسوی با ارائه راه حلی منطقی برای بحران کنونی، حکومت را به عقالنيت و    ١٧بيانيه شماره 
 8صفحه      مسعود فتحی  .کند آشتی با ملت دعوت و راه گذار به دمکراسی را هموار می

 با دوستان مروت، با دشمنان مدارا 
او .  ای سياستمدارانه و با اخالق         بيانيه.  ای چند وجهی دانست        توان بيانيه   بيانيه مير حسين موسوی را می         

دهد که اگر دستی که به مدارا دراز شده را              خواند و البته به ايشان هشدار می         حاکميت را به عقالنيت فرا می      
 10صفحه      علی پويان _ جرس   . نپذيرند، خود مسئول هر اتفاقی خواهند بود

 ها تودهاستمرار جنبش دموكراتيك 
 عليه استبداد مذهبي

 

 جمعبندی تحوالت جنبش اعتراضی مردم در شش ماه گذشته
 

اند،   بيمناک شده   »باال رفتن سطح مطالبات   «و    »تند شدن شعارها«انديشانی که از  برخالف تصورات مصلحت
اند که رژيم حاکم به سهولت به              های مردم در جريان مبارزات قبلی و جاری خود به تجربه دريافته                       توده

از دست رفتن کنترل اوضاع را احساس کند و           »خطر«دهد، مگر آن که       های حق طلبانه شان تن نمی       خواست
بديهی است که در تنظيم و تعيين شعارهای واحد و متمرکز جنبش               .  يا در سراشيب سقوط قطعی قرار بگيرد       

مرکب و متنوع موجود، افزودن بر خواستهای مشترک شرکت کنندگان، مالحظات مربوط به جلب نيروهای                     
اما اين موضوعی    .  بيشتر به جنبش و متقابأل ريزش افزونتر در قوای دشمن را در مد نظر قرار می دهند                         

است که به مسئله تأمين حد معينی ازهماهنگی وهمکاری درميان نيروها و گرايشهای درون جنبش جهت                         
 2صفحه  کميته مرکزی سازمان   . تضمين تداوم و گسترش آن ارتباط می يابد

 ها براي چيست؟ اين اعدام
 

امروز  .  گيرند و به خانه بازنخواهند گشت  های خود نبينند، آرام نمی تا مردم پاسخی به مجموعه نابسامانی
اه واليت و            .  سازند مردم از هر مراسمی فرصت می گ امروز مقاومت و ايستادگی مردم ترس به جان دست

ترين عامل تضعيف و ازدست   نفس استمرار جنبش مهم.  سردمداران سپاه و وزارت اطالعات انداخته است
د                ٢٢.  رفتن روحيه حکومتيان خواهد شد ن م را ک اه سرکوب رژي بهمن ضربه ديگری است که تيغ دستگ

 5صفحه    محمد اعظمی      . ميکند و از کار خواهد انداخت

 

 از جنبش عملي
 تا تالش فكري

ان                     ب ل الح اصالح ط ه اصط ا، ب ل ام ک مش
ه          ت رف رار گ د،     حکومتی، که بر سر انتخاب ق ان

ه        تنها برنمی ت ذش گردد بلکه همچون سی سال گ
ردد     برمی"  فعاالن"و " رهبران"به آن دسته از گ

وارد از     که به نام چپ و سکوالر و در اغلب م
اسی دارای             ي ی س ان ه عضويت در جري زاوي

يک و           پالتفرم و برنامه ای با مضمون دمکرات
اع می            ز دف ي ه چ م ر از        چپ، از ه ي د غ ن ن ک

 . دمکراسی و الزامات يک ساختار دمکراتيک
 11صفحه رئوف کعبی   

ترين سياست رژيم درمواجهه با جنبش مردم،         اصلی
هم اکنون با توجه      .  سرکوب هرچه بيشتر آن است      

بهمن، رژيم        ٢٢به فرارسيدن سالگرد انقالب               
تالش دارد تا برای کنترل اوضاع و مهار آن، با                    

ها را    گسترش سرکوب و صدور احکام اعدام، توده        
 .از حضور در خيابان بازدارد

ما صمن محکوم کردن اين اعدام ها، خواهان                       
 .توقف سريع آنها هستيم

 20صفحه  کميته مرکزی سازمان 

عمليات القاعده و طالبان 
 شود تر مي روز به روز دقيق

 

 روزنامه آلمانی زبان بوند  -خانم ايگناس اشتاوب 
 17صفحه  مرضيه دانش: برگردان

 ١٦۵ ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران

    بهمـن ١۳٨٨

 شود جنبش مردم مرعوب نمي
 !ها را متوقف كنيد اعدام

 هاي فردي، حقوق شهروندي و وفاق ملي حول آزادي
 حاكميت ملت ايران با برگزاري منظم انتخابات آزاد

 

فصل .  وفاق ملی جايگزين احزاب و ائتالفات نيست       .  تشکيالتی، بلکه فرهنگی است     -وفاق ملی نه سياسی   
. بخشد  های گوناگون، همسويی عملی و تفاهم ملی را پيدائی می                مشترکی است که ميان احزاب و ائتالف         

 7صفحه   نادر عصاره.  وفاق ملی از ديناميسمی برخوردار است تا مبارزات کنونی را هوشمندانه سازد

 



 ١٦۵اتحـاد کـار      ۲صفحـه     ١۳٨٨بهمـن    

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

جنايات، تجاوزات وشکنجه گريها در زندانهای       
پنهانی و آشکار رژيم، افکار عمومی جامعه را         

هائی از طرفداران حکومت      منقلب و حتی گروه   
پخش .  را نيز مردد و يا منفعل ساخت                           

تلويزيونی بازداشت شدگان و                  »اعترافات«
تکرار ترفندهای تبليغاتی نسبت دادن تظاهرات        

يا قدرتهای خارجی، بيش        »عوامل بيگانه «به  
از هرچيز رسوائی ودرماندگی خود گردانندگان      

تهديدات و      .  حکومتی را آشکارتر کرد                 
ای با مردم         برخوردهای خشونت آميز خامنه        

های همه جانبه وی از سپاه           معترض و حمايت   
و بسيج و دولت جعلی احمدی نژاد، بيش از                  
پيش مردم را به اين نتيجه رساند که ريشه                      
مشکالت در اينجا، در واليت فقيه و نظام                       

 .حکومت اسالمی نهفته است
های    های معترض به سرکوبگری           پاسخ توده  

سپاه در عمل، در           -ای   وحشيانه جناح خامنه     
گسترش صفوف وراديکالتر شدن خواستهايشان      

ابراز همبستگی و همدردی     .  بازتاب يافته است  
با خانواده های قربانيان، بازداشت شدگان و                

موجب انسجام و فشرده شدن            زندانيان سياسی 
صفوف معترضان از اقشار گوناگون شده                     

به کارگيری ابتکارات مختلف و استفاده         .  است
های نوين ارتباطی و اطالع رسانی،              از شيوه  

در شکستن سدهای سانسور رژيم بسيار مؤثر            
بوده و از اين رو نيز در گسترش جنبش                           

حرکتها و   .  اعتراضی نقش مهمی داشته است         
های نيروهای اپوزيسيون و همه ايرانيان     حمايت

آزاديخواه و دموکرات در خارج از کشور، در          
افشای جنايات حکومت اسالمی و برانگيختن             
پشتيبانی افکار عمومی جهانی و مجامع                          

المللی از جنبش دموکراتيک مردم ايران نيز         بين
 .در اين زمينه، تآثيرگذار بوده است

 

ها و      طی ماههای اخير، پافشاری چهره             -۵
نيروهای اصالح طلبان حکومتی ازجمله آقايان       
کروبی وموسوی بر خواستهای خود وافشاگری       

سپاه   -ای  های ددمنشانه جناح خامنه      سرکوبگری
های اين جناح،        و مقاومت دربرابر زورگوئی      

از عوامل مهم استمرار جنبش اعتراضی به                 
گرچه اينان در صدد مهار         .  است   شمار رفته     

جنبش جاری و محدود ساختن آن در چارچوب          
اما مادام که بر     تنگ جمهوری اسالمی هستند،      

خواستهای خويش پای فشارند و مرعوب                       
تهديدات جناح حاکم نگردند، امکان شکاف                  
وسيع در درون جنبش اعتراضی و همگانی و            
نيز امکان سرکوب وسيع را ضعيف خواهند               

های      های اخير چهره             متاسفانه بيانيه    .  کرد
طلب و حاميان آنها و بويژه اظهارات                اصالح

آقای خاتمی درتشبيه اعتراضات مردمی به                 
، گامهائی در راستای فوق نبود          »غلط کردن «

و نقطه عطفی را در رابطه نيروهای دخيل در           
 .اين جنبش با هم، پديدار ساخت

ميرحسين )  ١٧شماره    (انتشار آخرين بيانيه          
موسوی بعد از تظاهرات گسترده معترضان در       

و     »نفر    ۵«، و همچنين بيانيه               »عاشورا«
سخنان مهاجرانی و خاتمی در حمله به غير                 

انگيز نقش    ها، باری ديگر مسئله بحث    »خودی«
طلب حکومتی      های اصالح     و جايگاه شخصيت    

. سازد   در جنبش جاری مردم را مطرح می                 
 3صفحه  موسوی در اين بيانيه ضمن تاکيد 

فرياد اعتراض خود عليه حاکمان را بلند کرده           
اين حرکت  .  اند  و حرکت خود را تداوم بخشيده       

درمسير استمرار خويش از گسترش و ارتقای           
 :چشمگيری نيز برخوردار گشته است

گرچه ازآغازاين جنبش، طبقه متوسط شهری            
ای در آن ايفا کرده، اما نه تنها                  نقش برجسته  

اند، بلکه شعارها     اقشار ديگری وارد ميدان شده     
حرکتی که در آغاز،        .  اند   تر شده     هم راديکال  

عمدتا محدود به تهران وچند شهر بزرگ ديگر         
بود به تدريج و در تداوم خود، تعداد بيشتری                
از شهرها و حتی شهرهای متوسط و کوچک              
مثل کرمان، اردبيل، اراک و نجف آباد را هم              

، بسياری  )دی٦(»عاشورا«درروز.  دربرگرفت
از شهرهای کشور شاهد تظاهرات گسترده ضد       
حکومتی و يا تبديل مراسم سوگواری سنتی به            

در حالی که   .  اعتراضات عليه حکومتگران بود   
در ابتدا شعارها و خواست جنبش عمدتا در                   
ابطال و برگزاری مجدد انتخابات خالصه                    

بيانگر آن بود،           »رأی من کو      «شد که           می
عموميت    »مرگ بر ديکتاتور    «تدريجا شعار     
مرگ «و    »ای  مرگ بر خامنه   «يافت و سپس      

، »جمهوری ايرانی   «و يا           »بر واليت فقيه      
گذشته .  سازد  آشکارا تغيير نظام را مطرح می        

از اکثر شعارهای آزادی و دموکراسی خواهی          
که ماهيت و عملکرد استبدادی و سرکوبگرانه          
رژيم را آماج خود دارد، برخی شعارها عليه              

ها و اقدامات آن نيز در تظاهرات          ديگر سياست 
/ پول ملت چی شده         «:  طنين انداز می شود         

/ بيکاری، اعتياد، جنايت     «،  »!خرج اتمی شده   
 ...و »!نتيجه ی بيست ساله واليت

 

گسترش و راديکالترشدن جنبش خود                     -۴
انگيخته مردم در اين دوره، برخاسته از عوامل     

های گوناگونی است که تأمل بر آنها                و زمينه  
بويژه از لحاظ استمرار و توسعه آتی جنبش،               

پيش از هر چيز پيداست که       .  حائز اهميت است  
ناتوانی رژيم در نطفه خفه کردن آنچه را که                

خواند، موجب جرأت و جسارت               می   »فتنه«
های ديگری    فزاينده معترضان و پيوستن گروه       

در واقع، عمق   .  از مردم به جمع آنها بوده است      
نارضايتی ودامنه نفرت مردم ازحکومت بسيار       
فراتر از حد تصور و ارزيابی مستبدان حاکم              
بوده که همچون همه اسالف و اقران خويش،              

 »کوته بينی   «و        »خود بزرگ بينی      «دچار    
های     اما چگونگی مقابله و شيوه             .  اند    مزمن

ای و احمدی نژاد و            برخورد دارودسته خامنه    
سپاه به اعتراضات، نه تنها باعث توقف آنها                

تر و          نشد بلکه بنوبه خود آنها را وسيع                        
های مکرر به               اهانت.  تر ساخت         راديکال

معترضان و شعور مردم، آتش خشم آنان را                 
پروائی که در         شعله ور کرد و خشونت بی              
ها به    آميز توده   برابر تظاهرات آرام و مسالمت      

کار گرفته شد، نه فقط آنها را به عقب ننشاند                 
بلکه عزم آنها را در پيگيری خواست هايشان             

 انتشار اخبار تکان دهنده از . استوارتر کرد

خواهانه   برآمد اخير جنبش آزاديخواهانه وعدالت 
مردم که در پی تقلب وسيع انتخاباتی و با                        

نژاد، از    مجدد احمدی   »انتخاب«اعتراضات به   
خرداد گذشته، در سرزمين ما آغاز گرديده و              
شگفتی جهانيان را برانگيخته است، در برابر            

های وحشيانه رژيم حاکم از پای                سرکوبگری
اين .  ای يافته است        درنيامده، بلکه ابعاد تازه        

جنبش، طی شش ماه گذشته رشد و گسترش                  
های آن نيز بسی       پيدا کرده، شعارها و خواست      

های عمده، سير      ويژگی.  تر شده است     راديکال
توان   انداز آتی آن را می       تحوالت تاکنونی وچشم  

 :بطور اجمالی، چنين برشمرد
 

جنبش اعتراضی که در بهار امسال سر                  -١
برآورده اساسأ جنبشی خودجوش و خودانگيخته      

 ٢٢بهانه بروز اين جنبش به انتخابات             .  است
خرداد و تقلب وسيع جناح غالب حکومت در               

گردد، اما ريشه آن در نارضايتی                    آن برمی   
عميق و نفرت انباشته مردم از حکومت نهفته             

ها برای سازماندهی     با وجود برخی تالش   .  است
يا هدايت آن، اين جنبش در اساس غيرسازمان           

جنبش .  يافته و خودانگيخته باقی مانده است              
اعتراضی مردم فاقد رهبری متمرکز و هدايت          

ای خودگردان عمل     از باالست و عمدتأ به شيوه      
های درون آن،        ارتباطات و هماهنگی    .  کند   می

های سنتی و چه با               چه با استفاده از روش           
گيری از ابزارهای مدرن ارتباطی، غالبأ            بهره

محلی و پراکنده و يا افقی و شبکه ايست و نه                
اين از جمله    .  سرتاسری و يا عمودی و هرمی       

خصوصيات مثبت جنبش بوده که مقابله و                     
توقف آن را هم تا کنون برای حکومتگران                    

 .دشوارتر ساخته است
 

جنبش اعتراضی جاری، يک جنبش                       -٢
عمومی است که شرکت کنندگان در آن، از                   

های   فعاليت.  اقشاروطبقات مختلف جامعه هستند   
جسورانه وپيگيرانه زنان، جوانان و دانشجويان      

. در اين ميان بسيار مهم و چشمگير بوده است            
نهادهای مقاومت و مبارزه در اين حرکت، نه             
تنها منحصر به مردان نيست، بلکه زنان                        

تنوع وتکثر اقشار   .  اند  ای پيدا کرده    جايگاه ويژه 
های گوناگون در اين جنبش که در                 و گرايش  

يابد، از نقاط قوت       شعارهای آن نيز بازتاب می     
شود که به عالوه، رشد         اصلی آن محسوب می    

سطح عمومی جنبش دموکراتيک در جامعه ما          
 .سازد را نيز خاطرنشان می

 

با وجود همه تقالها و ترفندهای رژيم                       -٣
اسالمی برای خاموش کردن صدای اعتراض           

طلبانه و آزاديخواهانه            و توقف جنبش حق           
ها، اين جنبش در شش ماه گذشته                                 توده

دراين مدت،    .  استمرارو گسترش يافته است         
گيری مبتکرانه از مراسم و        اقشار مردم با بهره   

تجمعات رسمی و حکومتی نظير نمازجمعه و           
های تقويمی و تاريخی       و مناسبت   »روز قدس «

تاسوعا و    «،    »آذر    ١٦«،    »آبان١٣«مانند    
  های ديگر،  ها و مناسبت و يا فرصت »عاشورا

 کميته مرکزی سازمان

 عليه استبداد مذهبي ها تودهاستمرار جنبش دموكراتيك 
 

 جمعبندی تحوالت جنبش اعتراضی مردم در شش ماه گذشته



 ۳صفحـه    ١۳٨٨بهمـن    ١٦۵اتحـاد کـار      

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

  2صفحه 
بر برخی خواست ها که قطعآ برای جنبش                     

هائی »راه حل «اعتراضی مفيد و مثبت است،         
ارائه    »بحران موجود  «و      »مشکالت«برای   
دهد که بعضآ درتناقض آشکار با خواستهای         می

مشترک امروز بخش عمده جنبش دموکراتيک         
نشينی از      وی با عقب     .  گيرد   مردم قرار می     

را از    »ولی فقيه «مواضع پيشين خود، نه تنها       
عدم «کند بلکه از طرح         زير ضرب خارج می    

دولت احمدی نژاد                    »مشروعيت سياسی      
خودداری کرده و اين دولت را به رسميت                     

موسوی از طرح صريح خواست           .  شناسد   می
باتعريف ومعيارهای شناخته   (  »انتخابات آزاد «

مورد نظر خود     »الگوی«هم امتناع و    )  شده آن 
. دهد   حواله می     »مجالس اوليه انقالب    «را به     

حقوق مردم برای اجتماعات قانونی       «چنان که    
نيز به اجرای       »و تشکيل احزاب و تشکل ها         

 .شود رژيم احاله می »قانون اساسی ٢٧اصل «
های طرح شده         ، خواسته  »نفر   ۵«در بيانيه      

های جنبش        راديکالتر و نزديکتر به خواسته            
مردم است، اما به نظر ميرسد که اين بيانيه،                
که بالفاصله پس از بيانيه مير حسين موسوی             

های راديکالتر        منتشر شده، با طرح خواسته           
وظيفه نوعی تقسيم کار را برعهده داشته و در            
حالی که بيانيه موسوی به اصطالح کف                         

کند، اين      طلبان را طرح می          مطالبات اصالح  
بيانيه وظيفه طرح اصالحات حداکثری آنها را          

همزمان مصاحبه مهاجرانی و تاکيد وی         .  دارد
ها، »خودی«بر حفظ نظام و حمله وی به غير           

ای را هدف     ضمن آن که اين بيانيه صرفا خامنه      
دهد و نه اصل واليت فقيه            حمله خود قرارمی   

را، نشان داد که جايگاه اين بيانيه درمحدوده                
های   خاتمی در صحبت   .  ها است »خودی«بين  

اخير، با حمله به ساختارشکنان وفعالين سياسی        
خارج ازکشور، تاکيدات چندباره خودرا برحفظ      

 .نظام و لزوم حفظ آرامش تکرار کرده است
های   طلبان و نشانه    در مقابل تغيير روش اصالح    

جويانه آنها،        های آشتی       عقب نشينی و پيام           
ای تا کنون قدمی به عقب برنداشته و                     خامنه

در موقعيت  .  همچنان بر موضع خود قرار دارد     
و   »سبز«نشينی بخشی از جنبش         کنونی، عقب 

تالش در مصالحه با جناح مقابل و ايستادگی                
ای بر مواضع خود، ناگزيرا به تقويت                  خامنه

وجه سکوالر جنبش انجاميده و تشکل نيروهای        
 .الئيک و دمکراتيک را تسهيل خواهد کرد

 

اما در برخورد با نقش و موقعيت                               -٦
طلبان حکومتی و يا آن بخش از جنبش             اصالح

 »راه سبز «و يا      »جنبش سبز «اعتراضی که    
شود، دراين فاصله، جدا از نيروهائی         ناميده می 

که با اين جنبش به هيچ وجه قرابتی احساس                  
کنند، سه گرايش مشخص در درون جنبش            نمی

اعتراضی مردم و درميان نيروهای اپوزيسيون       
گرايش نخست که   :  حامی آن، شکل گرفته است     

راه «پيروی کامل از اصالح طلبان حکومتی و        
را آويزه گوش خود ساخته و همگان را             »سبز

خواند، گرايش    فرا می   »تند روی «به پرهيز از    
هائی فراتر از خواست سران        ميانی که خواست  

 »صالح«طلب دارند ولی درنهايت                  اصالح
بينند که دنباله روی از آنها را           جنبش را آن می    

 اين دوگرايش، عليرغم اختالفاتشان. تجويزکنند

گذاشت، همان مردمی که درموارد متعدد، خود        
. شوند    مانع درگيری با نيروهای امنيتی می                

عصيان در برابر حکومت ستمگر و قوانين                 
ستمگرانه، حق مسلم و شناخته شده مردم                       

 . شود محسوب می
 

رشد و گسترش جنبش مردم به رغم همه                 -٨
ها و تهاجمات رژيم، که آن را با                           خشونت

بزرگترين بحران سياسی و اجتماعی دوران               
حيات شوم خويش مواجه ساخته، در عين حال           
تأثيراتی را نيز بر موقعيت و ترکيب دستجات            

کارآمدی    با نا  .  درونی آن برجای گذاشته است       
افزونتر ابزار فريب، اکنون بيش از هر زمان            
ديگر، سرکوب و خشونت شديد و مستمر به                

. گاه اصلی حکومت تبديل گرديده است                 تکيه
تهديد، ارعاب، سرکوب، حبس وکشتار، معرف      
عمده واکنش آن در مقابل حرکت آزاديخواهانه          

اما اين توسل    .  طلبانه مردم بوده است      و عدالت 
وسيع، عريان و ممتد به زور و خشونت، باقی            
مانده اعتبار و مشروعيت آن را هم بر باد داده            

رژيمی که اساسأ بيگانه با مبانی                        .  است
دموکراتيک بوده و در جريان رسوائی بزرگ           
تقلب انتخاباتی خرداد گذشته، تتمه اعتبار                      
سياسی خود را در داخل و خارج از دست داده           
است، در روند واکنش و نحوه برخورد به                     

آميز مردم                  حرکت اعتراضی مسالمت                
ها، قتل    ای، تجاوز در زندان     دستگيری های فله  (

درمأل عام، تيراندازی به مردم درروزعاشورا،      
از ...)  جلوگيری از برگزاری مجالس ترحيم و       

. ديدگاه مذهبی نيز زير عالمت سئوال رفت                
شکاف درونی رژيم و ميان رژيم و بخشی از             
روحانيت، گسترش يافته و باقی مانده پايگاه                

اکنون .  اجتماعی آن نيز دچار ريزش شده است       
در اثر اعمال و رفتار رژيم طی شش ماه اخير           
بر اکثريت وسيع مردم عيان شده که اگر قدری          

داری در سرکوب و کشتار از سوی                 خويشتن
حاکمان هم صورت گرفته، صرفأ بر پايه                      

وهراس و وحشت ازگسترش بازهم        »محاسبه«
 .بيشتر اعتراضات بوده است والغير

اما اتکا به سرنيزه و سرکوب در درون جناح              
هائی را پديد         سپاه هم جابه جائی         -خامنه ای  

عناصر و عوامل امنيتی و نظامی       .  آورده است 
سپاه .  اند   موقعيت باالتری را به چنگ آورده            

پاسداران رژيم که دستگاه اطالعاتی خاص                 
خود را رسميت بخشيده، وزارت اطالعات را           

اين جناح همراه با توسعه     .  هم قبضه کرده است   
و از جمله    (و تقويت ماشين سرکوب حکومتی         

مرکز «هزار    ۶گسترش نيروهای بسيج، ايجاد      
های   و قدرت نمائی     »بسيج مخصوص مدارس   

های   اندازی راهپيمائی   ميکوشد که باراه  )  نظامی
فرمايشی، باقی مانده نيروهايش را متشکل و              

ولی ترس و ترديد نسبت به بقا          .  اميدوار سازد 
و چگونگی حفظ رژيم و اختالف نظر پيرامون         

های سرکوب معترضان، جدا از                                شيوه
های هميشگی آنها، باز هم شکاف درون           رقابت

واکنش به بيانيه     .  بخشد   حکومتی را شدت می      
اخير موسوی هم از تشديد اين اختالفات خبر               

رفسنجانی همچنان در اتاق انتظار             .  دهد    می
نشينی از طرف     است تا در صورت اندکی عقب     

وارد معرکه    »محلل«ای به عنوان       جناح خامنه 
 »مخمصه«شده و نظام و خود را از اين                        

 18صفحه  . نجات دهد

روی از اصالح طلبان          در عمل سياست دنباله      
را دنبال کرده و استقالل عمل اپوزيسيون را               

گرايش سوم ضمن تأکيد بر تالش        .  باور ندارند 
حداکثر برای حفظ نيروها وگرايشهای گوناگون       

طلبان     روی از اصالح           درون جنبش، دنباله       
حکومتی را موجب انحراف و شکست اين                    

اين .  کند   جنبش دانسته و آن را کامأل نفی می              
دانيم   گرايش که ما نيز خود را متعلق به آن می           

ها، نهادها و              گيری کانون         به لزوم شکل        
های   های مستقل ازحکومت وهمه جناح         ائتالف

آن، در درون جنبش عمومی جاری و درارتباط        
کند که    های اجتماعی و صنفی تأکيد می       با جنبش 
ها   هائی از اين گونه گردهمآئی       ها و نشانه    هسته

در ميان دانشجويان، دانشگاهيان، نويسندگان و        
طی .  خورد   نيز به چشم می      ...  روشنفکران و  

های متعددی که نوعا      همين دو هفته اخير، بيانيه    
اعالم هويت مستقل نيروهای سکوالر و تحول          

 .اند باشند، صادر شده خواه می
 

مسئله مهم ديگر درباره جنبش اعتراضی              -٧
ها، که بی ارتباط با موضوع بند باال نيست           توده

ولی فراتر از آن و خصوصأ پس از نظاهرات            
، بحثهای   »عاشورا«و      »آذر   ١٦«روزهای   

و     »تندروی«زيادی را برانگيخته، مسئله                
های اخير،            طی هفته     .  است      »خشونت«
بسياری   »مصلحت انديشان «و يا      »ناصحان«

در داخل و خارج کشور، مرتبًا خطاب به                       
دهند   تظاهرکنندگان تذکر، هشدار و اخطار می        

 »حرکت خشونت آميز    «و      »تندروی«که از     
بپرهيزند، بدون آنکه صراحتأ بگويند کدام يک         

های تاکنونی معترضان      از شعارها و يا حرکت     
. کنند  تلقی می  »آميز خشونت«يا  »تندروانه«را 

باال «برخی از آنان نيز مکررأ مخالفان را از             
، »گری      افراطی«،      »بردن سطح مطالبات          

دارند   و امثال اينها برحذر می        »قطبی سازی «
. دهند  ولی غالبأ مصداقهای معينی به دست نمی        

در     »کندروی«يا      »تندروی«جدا از اينکه         
های سياسی و اجتماعی برحسب شرايط           جنبش

زمان و مکان، توازن قوا و سطح آگاهی مردم            
متغير بوده و معيار ثابتی برای سنجش آن                      
وجود ندارد، اين نکته کامأل بديهی و برای                    
معترضان نيز آشکار است که هر خواستی در           

اما اکثريت    .  هر شرايطی قابل تحقق نيست             
قريب به اتفاق همه شعارهائی که در تظاهرات          
و تجمعات مردمی سر داده شده، به صورت                
خودجوش، از درون خود آنها برخاسته و                      
کمابيش همگانی شده است بدون آن که عناصر          
يا جرياناتی بتوانند شعارهای خود را از بيرون         

برعکس، اين    .  به اين حرکت تحميل نمايند             
اصالح طلبان حکومتی هستند که در راستای             

کوشند تا        حفظ نظام جمهوری اسالمی می               
های مردم را در کادر همين          شعارها و خواست  
اکثرت قريب به اتفاق             .  نظام محدود کنند        

تظاهرکنندگان نيز با تحمل همه فشارها و                      
های جناح غالب، در پی آنند که                  سرکوبگری

هايشان را به صورت آرام و                                   خواست
واکنش دفاعی  .  آميز طرح ومطالبه کنند     مسالمت

موردی مردم در برابر تهاجمات وحشيانه                     
توان با        عوامل و مزدوان حکومتی را نمی               

خشونت عريان رژيم قياس کرده و آن را به                  
 شدن حرکت مردم  »خشونت آميز«حساب 



 ١٦۵اتحـاد کـار      ۴صفحـه     ١۳٨٨بهمـن    

و تنها دولت را مسئول وضعيت کنونی جامعه            
کند، بلکه به صورت عام، حاکميت           قلمداد نمی 

را خطاب قرار   )  که اشاره به جناح حاکم دارد      (
بخشهای افراطی  «داده و از اصطالحاتی چون       

، »رژيم«،          »استبداد دينی         «حاکميت،          
وغيره برای نشان              »زمامداران خودکامه    «

دادن مسببين وضعيت کنونی بهره ميگيرد و               
 .شود می »واليت جائر«خواهان نفی 

 

ای را هدف قرار       اين بيانيه به روشنی خامنه        -
در سه مورد به وی اشاره کرده                .  داده است  

که ولی    "  توطئه دشمن  "گفتمان    «:  گويد   ومی
به «،  »...سال گذشته ترويج    ٢٠جائر در طول    

رسميت شناختن تکثر وتنوع در فضای سياسی         
و در    »کشور و باالخره نفی واليت جائر است        

نپذيرفتن اين خواستهای   «اند که     آخر تاکيد کرده  
بهينه جنبش سبز و افزودن سرکوب و ارعاب            
نه تنها ما را از بحران عبور نخواهد داد، بلکه            

تری فرو خواهد برد       ايران را در بحران عميق      
و تبعات سهمگينی از پی خواهد آورد که                        

. »است"  صاحب واليت مطلقه    "مسئوليتش با     
 »ستمگر«درادبيات فارسی     »جائر«معنی لغت 

است، ولی در ادبيات مذهبی بار                »ظالم«و   
بيشتری از يک ستمگر داشته و برای يک                     
مسلمان معتقد، نوعی لزوم قيام در مقابل                         

از نظر اين     .  دهد   را معنی می       »حاکم جائر  «
ای يک حاکم جائر است که يا                پنج نفر خامنه    

بايد از ظلم و ستم دست بردارد و يا بايد از                      
آنها مسئوليت     .  حکومت خود برکنار شود             

تر شدن بحران حکومت اسالمی که با                  عميق
خود احتمال فروپاشی نظام را بدنبال خواهد                

صاحب واليت     «داشت، مستقيما بر دوش                 
 .گذارند ای می يعنی خامنه »مطلقه

 

بيانيه تلويحا و در لفافه، تغيير قانون اساسی              -
استقالل «مواردی همچون      .  کند   را طرح می     

قوه قضائيه از طريق انتخابی کردن رياست                 
انحالل شورای غيرقانونی عالی انقالب      «،  »آن

انتخابی کردن، نقدپذير و           «و يا           »فرهنگی
 »پاسخگو کردن همه متصديان رده اول کشور        

مواردی هستند که در ده ماده خواسته شده و                 
. تحقق آنها منوط به تغيير قانون اساسی است              

ميرحسين موسوی هيچگاه سخنی ازتغيير قانون      
 .اساسی به ميان نياورده است

 

بيانيه بطور مشخص خواستار استعفاء دولت،        -
برگزاری مجدد انتخابات رياست جمهوری،               
لغو نظارت استصوابی و تدوين ضوابط                         

همچنين اين   .  باشد   برگزاری انتخابات آزاد می      
پنج نفر خواهان محاکمه عامالن و آمران                       

خواستی که در بيانيه    . (اند  های اخير شده    جنايت
ای قبلی مير حسين موسوی طرح شده             نه ماده 

 ).بود، ولی اين بار حذف شده است
 

دهد   خوبی نشان می     نگاه به همين چند مورد به        
کنند     که سياستی که اين دو بيانيه دنبال می                    

اگر بيانيه ميرحسين موسوی          .  يکسان نيست   
 »آشتی«برای حل بحران کنونی پيشنهاد نوعی       

را   »ولی فقيه «ها را دارد و آگاهانه          بين جناح 
 5صفحه  از زير ضرب خارج کرده است، 

خرداد ٢٢سير تحوالت ايران اززمان انتخابات       
تا به امروز، ظرف شش ماه، نشانگر تغييراتی          

. درمضمون جنبش ضمن حفظ شکل آن ميباشد        
های     مقاومت جناح حاکم در پذيرش خواسته              

های مستبدانه و توسل به         مردم و ادامه سياست    
خشونت و سرکوب، عمال جنبش اعتراضی را         

های اصالح طلبانه به سمت            از طرح خواسته    
در .  های ساختارشکنانه سوق داده است       خواسته

طلبان حکومتی در موقعيت        اين شرائط اصالح   
از يک سو در درگيری با      . دشواری قرار دارند

شان،   جناح مقابل، در حال حاضر برگ برنده           
اعتراضات خيابانی است و ازسوی ديگر تنوع         
درونی جنبش اعتراضی وچرخش فاحش آن به         

های نظام جمهوری اسالمی،       سمت شکستن پايه  
. کنند   مغاير است با هدفی که اينان دنبال می                

بيانيه هفدهم مير حسين موسوی و بيانيه ده گانه       
درچنين شرائطی منتشر     »روشنفکر دينی «پنج  
توانند بری از تاثير تحوالت       اند و طبعا نمی     شده

 .چند ماه اخير باشند
به فاصله چند           »روشنفکر دينی   «بيانيه پنج       

روز پس از بيانيه مير حسين موسوی منتشر               
گويند که در     نويسندگان اين بيانيه می   .  شده است 

. چارچوب بيانيه مير حسين موسوی قرار دارند      
اين پنج تن، که عبارتند از گنجی، کديور،                      

های     مهاجرانی، سروش و بازرگان، چهره               
در بيانيه خود   .  طلبان هستند   شناخته شده اصالح  

بخش کوچکی از جنبش      «اند که     نيز تاکيد کرده  
هستند و از              »سبز سراسری مردم ايران            

مواضع رهبران جنبش در داخل کشور                       «
کامال حمايت        »)موسوی، کروبی و خاتمی         (

طبعا اين پرسش پيش خواهد آمد که             .  کنند   می
پس چه نيازی به صدور بيانيه و پيشنهاد ده                   

های بهينه جنبش سبز        خواسته«ماده به عنوان      
، بالفاصله پس از بيانيه مير                  »مردم ايران   

گويند    باشد؟ در توضيح می         حسين موسوی می   
، »تنگناهای سياسی داخل کشور          «که بدليل       

 »جنبه حداقلی «بيانيه هفدهم ميرحسين موسوی     
بدليل   »جنبش سبز «بديگر سخن رهبران    .  دارد

تنگناهای سياسی از طرح کامل مطالبات و                  
اند و اين پنج       های مردم خودداری کرده      خواسته

نفر، با آگاهی به مسائل جامعه ايران و                              
ها را در ده ماده        های مردم، آن خواسته      خواسته

توان ديد    اما با کمی دقت می       .  اند  فرموله کرده 
که اين دو بيانيه مضمونا در يک چارچوب                   

 .قرار ندارند
ميرحسين موسوی، همچون همه اصالح طلبان        
حکومتی بارها تاکيد داشته است که حفظ نظام            

. باشد      های وی می                محرک اصلی تالش          
ميرحسين موسوی، نه در اين بيانيه و نه در                  
شانزده بيانيه قبلی، از اين خط تخطی نکرده                
است، يعنی تاکيد برجنبه اسالميت نظام و لزوم         

 »سبز«حفظ آن، تاکيد بر جنبه اسالميت جنبش        
 و تاکيد بر لزوم تغيير در روش حکومتداری و 

خساراتی که تاکنون شيوه حکومتداری جناح              
ايران    »اسالمی«مقابل بر جامعه و انقالب               

 .وارد کرده است
اين بيانيه اما با توجه به سير رويدادهای دو ماه          

تری به خود گرفته      تر و صريح اخير، زبان ساده
است برای طرح           چينی   مقدمه آن زمينه    .  است

پنج پيشنهاد، که بسيار سياستمدارانه و با دقت             
تنظيم شده و در مجموع يک سياست محوری             

مضمون اصلی اين نامه           .  کند    را دنبال می      
است به جناح         »آشتی جناحی  «پيشنهاد يک      

ای از دولت        مقابل از طريق جداکردن خامنه         
احمدی نژاد و سپاه، برکناری احمدی نژاد و                

های دهه    مشابه دولت   »ملی«تشکيل يک دولت    
ها در آن        اول حکومت اسالمی که همه جناح          

 .حضور داشته باشند
ميرحسين موسوی در اين بيانيه بدون آنکه                    

های   ای به ولی فقيه ونقش وی در سياست          اشاره
حکومت، بويژه در اين شش ماه گذشته کند،                 
مسئوليت تمام مصائب ومشکالت کنونی جامعه       

وی در بند اول       .  را متوجه دولت کرده است         
خواهد که ولی فقيه دست از پشتيبانی دولت            می

برداشته و آن را در مقابل مجلس و قوه قضائيه           
وی بخوبی از اختالفات درونی            .  تنها گذارد  

جناح حاکم و مخالفت بخشی از به اصطالح                 
و بخشی از آخوندها با احمدی         »اصولگرايان«

وی .  گيری سپاه مطلع است              نژاد و قدرت       
ای، دولت    داند که بدون حمايت خامنه      بخوبی می 

های بسياری مواجه         احمدی نژاد با دشواری        
بی دليل نيست که مخالفان احمدی          .  خواهد شد 

نژاد در صفوف جناح حاکم به بيانيه موسوی               
کم و بيش مثبت برخورد کردند و برعکس                    
طرفداران دولت احمدی نژاد به اينان و دعوت          
ميرحسين موسوی به شدت خصمانه پاسخ                    

حل ميان مدتی هم               وی همچنين راه       .  دادند
دادن يک    پيشنهاد کرده است که همانا، سازمان       

های بعدی، با            سيستم انتخاباتی برای دوره           
محدود شدن حوزه نظارت استصوابی و عدم              

مير حسين   .  ها از انتخابات است          حذف جناح  
مطابق (موسوی هيچگاه از انتخابات آزاد                     

سخنی به  )  معيارهای متعارف و شناخته شده آن     
ميان نياورده و در اين بيانيه نيز صحبتی از                 

بلکه عمدتا تامين و            .  انتخابات آزاد نيست       
های رژيم،      تضمين آزادی انتخابات بين جناح         

 .باشد هدف وی می
 

اما تفاوتهای          »روشنفکر دينی    «بيانيه پنج         
آشکاری با بيانيه موسوی دارد، اگر چه آنها                 

های خود    نيز حفظ نظام را هدف اصلی تالش           
دانند، اما نگاهی به ده ماده بيانيه آنها نشان              می
دهد که عليرغم ادعايشان، صرفا تنگناهای           می

سياسی دليل تفاوت کيفی و مضمونی بيانيه مير         
 .حسين موسوی و اين پنج نفر نبوده است

 

 ای رااز دولت جدا نکرده  بيانيه پنج نفر خامنه -

 دو بيــانيه، دو سيــاست احمـد آزاد



 ۵صفحـه    ١۳٨٨بهمـن    ١٦۵اتحـاد کـار      

 4صفحه  
بيانيه پنج نفر در پی تصفيه جناح مقابل،                         
تضعيف جايگاه واليت فقيه و کاهش اقتدار آن            
در صحنه سياسی و برکنار کردن و يا حداقل               

کوشد تا    ای بوده و می      کاهش اقتدار علی خامنه    
با استفاده از روحيه راديکال کنونی جنبش                    
اعتراضی مردم، بدون آنکه سيمای                                    

ای با جناح حاکم به خود بگيرد،                 جويانه   آشتی
های راديکالی که درشش ماه گذشته در          خواسته

 قالب شعارهای مردم طرح شده است را بعنوان 

مشکل سی    .  کنند گوشت و پوست خود لمس می
اق است     اه        .  سال سرکوب و اختن گ مشکل دست

ه             ه است ک ي ق فاسد واليت و در راس آن ولی ف
ارا رو در              سرمايه مردم را به باد داده و آشک

د  گويد و فريبکاری می روی مردم دروغ می . کن
درچنين شرايطی، طبيعی است تا مردم پاسخی   

ی  د، آرام                 به مجموعه نابسامان ن ن ي ب های خود ن
د گشت     نمی امروز  .  گيرند و به خانه بازنخواهن

د     مردم از هر مراسمی فرصت می  چ   .  سازن ي ه
ه وجود                   اه ن هفت م م در اي مورد استثنائی ه

آذر  ١۶آبان و ١٣از روز قدس و .  نداشته است
ه   گرفته تا مراسم يادبود منتظری و مهمتر ازهم
ه                    ردم ب ا و عاشورا م اسوع اينها، روزهای ت
اه واليت را               گ ن دست خيابان آمدند تا بگويند اي

عيض       .  خواهيم نمی ب تا اعالم کنند ديگر تن به ت
ی  م م    ن ي رح               .  ده ان و ط ورش ا حض ردم ب م

رده  خواسته ه        های خود به روشنی اعالم ک د ک ان
ردم  .  خواهند حکومت دينی نمی سرکوب خشن م

ورا                  اش ا وع وع اس ای ت ا درروزه وص خص
ه           .  نتوانست مردم را آرام کند ه ب م ترس و واه

همن       ٢٢.  تدريج بر تن حکومت نشسته است    ب
رکش     .  در راه است دستگاه واليت آخرين تير ت

ه   خود را بر کشيده وفشار را درحدی که توانست
ری           .  است افزايش داده است  گي ی دست از سوئ

کسانی را که فعال می پندارد، گسترش داده و         
ال                     ع ا ف ه ت ت رف ده گ ن ويس از روزنامه نگار و ن
سياسی وفرهنگی را به زندان انداخته است واز 

ا     ترکرده و اعدام سوی ديگر، احکام را سنگين ه
 .را وسعت داده است
االن              هدف از اين اعدام ع ا، مرعوب کردن ف ه

ه       .  جنبش مردم ايران است ان ي با اين عمل وحش
يت          می ش، ظرف ب خواهند به افراد موثر اين جن

ز   .  خونريزی حکومت را نشان دهند ي به مردم ن
ظاهرات آرام       اعالم کنند که بهای حضور در ت
. واعالم نارضايتی ازوضع موجود، يعنی مرگ

ن   همزمان نيروهای اصالح طلب را برای تمکي
لف     اند و با دسيسه زير فشار قرار داده های مخت

 .در نظر دارند آنها را به تسليم بکشانند
دام       افزون بر همه اينها، تهاجم و سرکوب و اع
اشی از ترس                    ت، ن اه والي گ مردم توسط دست

ه خود است         .  است رای  .  برای روحيه دادن ب ب
 باال بردن روحيه از دست رفته قوای سرکوبگر 

های     اين آخرين تير ترکش همه حکومت  .  است
ات         سرکوبگر است که در آخرين روزهای حي

ه از    .  کنند خود، به سوی مردم شليک می آنان ک
ده    اند، نتيجه تخت فرو افتاده د    اش را دي ان   .  ان ن اي

 .نيز طعم تلخ و زهر شکست را خواهند چشيد
ه راه       م ردم               دستگاه واليت ه ه روی م ا را ب ه

ارزه   .  بسته است ب راهی جز ادامه اعتراض و م
ی سکوت در                .  باقی نمانده است ن و حت تمکي

د            برابر اين گستاخی اق خواه ن ت د اخ ها به تشدي
ر        .  انجاميد راب سکوت سران اصالح طلب در ب

ان و          ها، به تنگ اين اعدام تر شدن محاصره آن
کوشد با  حکومت می.  سرکوبشان خواهد انجاميد

ترفندهای مختلف برفاصله آنان با مردم بيافزايد 
ه و عقب         .  تر شود تا سرکوبشان سهل ابل راه مق

ی است و                ادگ ت ت، ايس اه والي گ ت دن دس ان نش
 .ها محکوم کردن مشخص اعدام

شروی                  ي ه پ ه ب جنبش مردم نشان داده است ک
ر            ٢٢. دهد خود ادامه می اره ب ردم دوب بهمن م

های خود را        شوند و خواسته ها حاکم می خيابان
ه              .  فرياد خواهند کرد ت ن حکومت هرچه در چ

ه است             ت داخ ار ان ه ک ن روز        .  داشته ب ي در هم
عاشورا مردم را با اتومبيل زيرگرفت، ازباالی 
پل به پائين انداخت، گروه گروه ودرابعاد وسيع 
رد                  رور ک رد، ت جه ب ر شکن بازداشت و به زي

رغم اين همه خشونت و وحشيگری،   اما به...  و
امروز مقاومت و ايستادگی مردم ترس به جان    
اه و وزارت                پ داران س دستگاه واليت و سردم

بدون شک تهاجم بيشتر .  اطالعات انداخته است
زی             ري ا خون و شديدتر به مردم، حکومت را ب
ر      ه زي درونی مواجه کرده و با شدت بيشتری ب

قدرت سرکوب در گام نخست از     .  خواهد کشيد
داران                  ه سران و سردم ي ن روح طريق شکست

د    حکومت رخ می    بش             .  ده رار جن م فس است ن
ه   مهم ترين عامل تضعيف و ازدست رفتن روحي

گری    ٢٢.  حکومتيان خواهد شد بهمن ضربه دي
است که تيغ دستگاه سرکوب رژيم را کند و از   

 . کار خواهد انداخت
 ٢٠١٠ژانويه  ٢٨ - ١٣٨٨بهمن  ٨

 ها براي چيست؟ اين اعدام   محمد اعظمی

های بهينه جنبش مردم ايران ارائه                      خواسته
در عين حال بايد دقت داشت که هر دو                    .کند

کنند که همانا حفظ      بيانيه يک هدف را دنبال می      
وبه همين دليل از    .  نظام جمهوری اسالمی است 

لغت بهينه، که در اينجا به معنی مطلوب آمده              
از نظر اين پنج نفر، پنج       .  اند  است، بهره گرفته  

ها   ماده بيانيه ميرحسين موسوی حداقل خواسته        
کند، درحاليکه با توجه به سطح                را بيان می     

های   جنبش مردم، ده ماده مورد نظرآنها خواسته    
 مطلوب جنبش کنونی است که طبعا در جريان 

 .مبارزه الزاما همه آنها متحقق نخواهند شد
طلبان بر روی دو ميز بازی                           آيا اصالح    

کنند، يکی دست به سوی جناح حاکم دراز               می
کند و آن ديگر خود را در صف مردم جا                   می
دهد؟ آيا عليرغم ادعای حمايت از مواضع              می
، اين   »رهبران جنبش سبز در داخل کشور            «

 »رهبران«پنج نفر خود را برای بعد از اين                
رسد که فرض اول به       کنند؟ به نظر می     آماده می 

 . واقعيت نزديکتر است
 

 ٢٠١٠ژانويه  ٩ - ١٣٨٨دی  ١٩

ن از        ١٣٨٨بهمن ماه    ٨امروز پنجشنبه  ، دو ت
زمانی و    هموطنانمان به نامهای محمدرضا علی

ه دار     آرش رحمانی پور در زندان اوين تهران ب
ن      .  آويخته شدند احکام اعدام اين دو، پيش از اي

صادر شده بود و پس از تائيد دادگاه تجديد نظر 
يش از         .  تهران، به اجرا گذاشته شد چند روز پ

ار رحمت زهی                     داي م، خ اک ان ح جع رت اين، م
وچ   شهنوازی يکی از فعاالن سياسی فرهنگی بل

افزون .  را نيز در زندان زاهدان به دار آويختند
 ٩بر اين، دادستان تهران ديروز اعالم نمود که 

تن ديگر از دستگيرشدگان تظاهرات روزهای      
ام  .  اند تاسوعا وعاشورا به اعدام محکوم شده اته

آنها عضويت درسازمان مجاهدين خلق وانجمن  
در کردستان نيز .  پادشاهی ايران ذکر شده است

ی    هم دن اکنون تعداد زيادی از فعالين سياسی و م
ده             دام محکوم ش ه اع د    کرد ب ن در        .  ان ي چن هم

ان      تن از هم ۶های بلوچستان نيز  زندان م ان ن ميه
 .منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند

ه               دام عمری ب ه اع ق اب در جمهوری اسالمی س
ه دو          .  درازی خود حکومت دارد      م ب ن رژي اي

ور                       وده و در دست ت دام را س واره اع م ل ه ي دل
ه    .  گذاشته است نخست اينکه حکومت اسالمی ب

خشونت باور دارد وبه قتل وشکنجه و سنگسار 
اين رژيم با افتخار از قطع  .  نگاهش مثبت است
چشم دربرابر چشم را    .  گويد دست وپا سخن می

ها  انگارد واگر بتواند امروزهم انسان طبيعی می
ای  با چنين باور وزمينه.  کند را زنده به گور می

کی از راه حل                ه خشونت را ي ای    است ک ه
جمهوری اسالمی .  پندارد مشکالت اجتماعی می

با اين نگاه مثبت به خشونت است که برای حل  
جاوز و               ل و ت ت ه ق معضالت فرا روی خود، ب

ی     ی      .  آورد   شالق رو م ت اصل ن، عل راي اب ن ب
ه                      اعدام ن است ک ها در جمهوری اسالمی اي

حکومت هم به خشونت اعتقاد دارد و هم آن را   
 .پندارد راه حل می

ا است          اما دليل اعدام ن ه . های اخير بيش از اي
دستگاه واليت پس از آن تقلب بزرگ، به اشتباه 

ق        فکر می.  محاسبه گرفتار شد ن خت کرد که با م
د  کردن فضا، مردم را به خانه بازمی ا  .  گردان ام

ود، مشکل سی                ب ات ن اب خ مشکل مردم فقط انت
ران از     سال تبعيض و اجحافی است که مردم اي
 کرد وفارس وبلوچ گرفته تا آذری و عرب، با 



 ١٦۵اتحـاد کـار      ٦صفحـه     ١۳٨٨بهمـن    

همواره غلط است؟ آن عقب نشينی که امکان               
تواند بسيار هم مثبت و          پيشروی ايجاد کند می     

از اينرو نيازمنديم بدانيم که       .  قابل تحسين باشد   
اين عقب نشينی کار درستی بوده يا به ضرر                

ای   من فکر می کنم مساله      .  شود  جنبش تمام می   
که در بند نخست بيانيه مورد تاکيد قرار گرفته،         
يک عقب نشينی از مواضع پيشين بوده برای              

می دانيم  .  ايجاد شکاف درصفوف نيروی مقابل     
که درجريان انتخابات، بخشی از اصولگرايان،       

اما در جريان     .  دولت کنونی را قبول نداشتند         
حرکات مردم و پيشرفت جنبش به تدريج در                
موضع دفاع از کل نظام قرار گرفتند که نتيجه            
آن در عمل، به همراهی با دولت کنونی هم                   

سياست طرح شده دربند نخست     .  يافت  امتداد می 
بيانيه، صف بندی درون اصولگرايان را تغيير         

هم زده و     داده، اتحاد کاذب و اجباری آنان را به       
. به ايجاد شکاف درصفوف آنان دامن خواهدزد       

بدون شک اين شکاف به سود جنبش خواهد                 
اکنون بايد ديد که اين عقب نشينی زيانش           .  بود

بر اين باورم   .  چربد يا نه    به دستاوردهای آن می   
که اگر موسوی و کروبی و خاتمی بر مواضع            
تاکنونی خود ايستادگی کنند، که تجربه و                        
عملکرد تا کنونی آنها بر ايستادگی شان گواهی         
می دهد، در صف مقابل شکاف ايجاد شده و                 

. شود  اراده واحدآنها برای سرکوب تضعيف می      
رسد که اين اقدام به        نظرم چنين می    از اينرو به  

سود جنبش تمام شده و بايد اين تاکتيک را                       
 .هوشمندانه ارزيابی نمود

اما قوت اصلی بيانيه اين است که چهار بند از             
خواسته های پنجگانه آن، به انتخابات آزاد و               

طرح .  الزامات آن اختصاص يافته است                    
انتخابات آزاد به عنوان راه حل، يکی از نکات          

اين بيانيه با طرح اين        .  قدرت اين بيانيه است     
. گيرد  خواسته، صرفا در موضع نفی قرار نمی        

به صورت اثباتی بر يکی از مهمترين اهدافی             
گذارد که ميتواند جنبشی وسيع حول         انگشت می 

اهميت طرح چنين خواستی          .  آن شکل گيرد      
برای جنبش کنونی ما در اين است که امکان                

اين .  کند    وحدت درعين تکثر را فراهم می                
خواست امکان همصدائی، همراهی، و اتحاد              

های مختلف با حفظ        بين جريانات و گروهبندی     
ای که اهميت      نکته.  کند  رنگارنگيشان ايجاد می   

دارد بدان توجه شود اين است که در اين بند از           
بيانيه صحبت ازاصالح قانون انتخابات به ميان       

تدوين قانون انتخابات مورد تاکيد        .  نيامده است 
يعنی تدوين قانونی که شرکت     .  قرارگرفته است 

ها   همه ملت را عليرغم تفاوت در آراء و انديشه        
در پی آن به مواردی اشاره شده           .  تضمين کند 

است که همگی برای يک انتخابات آزاد                          
من پيش از اين در باره اهميت طرح             .  الزمند

چند روزپيش  .  ام  شعار انتخابات آزاد سخن گفته     
نيزدرمطلب مشترکی که همراه دوست گراميم،       
بهزادکريمی، منتشر نموديم اهميت اين خواست       

"را چنين مورد تاکيد قرار داديم                   خواست : 
انتخابات آزاد، ادامه و تکامل طبيعی و منطقی           

" حق رای  "جنبشی است که با ابراز و اعالم               
 7صفحه ميليونها شهروند ايرانی سربرآورد، 

در اين تهاجم،       .  قتل و خشونت همراه بود             
خواهرزاده موسوی را نيز به شکل کامال علنی         
به قتل رساندند تا پيام روشن دستگاه واليت،                
ملکه ذهن موسوی و فعاالن شناخته شده اين                

تمام اين اقدامات برای ارعاب             .  جنبش شود   
مردم و با هدف عقب نشاندن آنها و برای                        
خاموش کردن صدای فعاالن جنبش صورت              

در چنين شرايطی، نفس صدور بيانيه و       .  گرفت
ستودن ايستادگی و مقاومت مردم، مثبت و قابل         

من جدا ازبرخی ابهامات واشکاالت     .  دفاع است 
بايست از اين      اين بيانيه، بر اين باورم که می           

های دموکراتيک        ايستادگی و جوهر خواسته         
 .طرح شده در آن، قاطعانه دفاع نمود

مهمترين مساله بحث انگيز اين بيانيه، نخستين          
اين بند از دو سو مورد تائيد قرار         .  بند آن است  

. گرفته و برداشت متضادی از آن شده است                 
جريانات حکومتی مخالف دولت، اما گوش به            
فرمان رهبرنظيررضائی، ازبيانيه، عقب نشينی     
از موضع پيشين را استنباط کرده و آن را تائيد           

بسياری از اصالح طلبان و بخشی از         .  اند  کرده
جريانات الئيک نيز از آن، برداشت متفاوتی              
کرده، مضمون آن را مثبت و قابل دفاع دانسته           
ونتيجه اجرای اين بند را برکناری دولت فرض        

به نظر من جدا ازانگيزه وروش دسته        .  اند  کرده
نخست، اين ادعا که اين بند عقب نشينی از                    
موضع پيشين موسوی است، سخن نادرستی               

ايم که درست پس از              فراموش نکرده  .  نيست
اعالم نتيجه انتخابات، موسوی از ابطال                         

با گذشت مدتی، او به            .  انتخابات سخن راند     
درستی نامشروع بودن دولت را طرح و از آن           

اکنون دربند نخست اين بيانيه،     .  دفاع کرده است
جدا ازمضمون درست يا غلط آن وجدا ازنتيجه         
و عاقبت اجرای چنين خواستی، دولت احمدی           
نژاد به صورت نه چندان صريح، به رسميت             

شود دولت    همين که گفته می    .  شناخته شده است  
بايد پاسخگوی مشکالتی باشد که برای کشور            
ايجاد کرده است يعنی اين که دولت ديگر                       

از دولت غيرمشروع که         .  غيرمشروع نيست  
پاسخگوئی و مسئوليت پذيری در مقابل ملت و          

بنابراين، بند  .  خواهند  مجلس و قوه قضائيه نمی     
نشينی است از مواضع تا              نخست بيانيه عقب     

به باور من برخی ازجريانات اصولگرا      .  کنونی
اند، چندان پرت     که بر اين نکته انگشت گذاشته       

از سوی ديگر بسياری از اصالح           .  گويند   نمی
طلبان مضمون اين بند را مثبت دانسته و نتيجه          

اين .  اند  اجرای آنرا به سود مردم ارزيابی کرده       
اما ابتدا بايد پذيرفت      .  سخن هم نادرست نيست     

که عقب نشينی صورت گرفته است يا نه، پس            
ايراداين است  .  ازآن به نتيجه مثبت آن پرداخت      

. دهيم  که ما پيشرفت جنبش را مالک قرار نمی          
عقب نشينی،   .  شوند   ها برايمان اصل می         واژه

 مگر عقب نشينی . اند از اين جمله... سازش و

خود   ١٧آقای مير حسين موسوی بيانيه شماره         
دراين بيانيه پس از توضيحاتی      .  را منتشر نمود  

ای برای غلبه بر      های پنچگانه   مقدماتی، راه حل  
نکات برجسته و قابل      .  بحران ارائه شده است     
 :توان چنين برشمرد تاکيد درمقدمه آن را می

خود اعالم نموده      ١٧موسوی در بيانيه شماره       
است که حرکت مردم در روزهای تاسوعا و               
عاشورا بدون صدور اعالميه از جانب خاتمی،        

او می گويد     .  کروبی و من انجام گرفته است          
دهد،   تهديد، سرکوب و ارعاب مردم جواب نمی       

هم مشکل   )  موسوی و کروبی    (حتی کشتن ما       
به مسئوالن نظام پيشنهاد ميدهد     .  کند  را حل نمی  

که بجای سياست سرکوب، وجود بحران را                 
او افزوده  .  بپذيريد تا راه حل برايش پيدا شود          

است که راديکال شدن شعارها، در نتيجه                       
خشونت حکومت صورت گرفته است و از حق        

. مردم برای دفاع از خود، پشتيبانی کرده است         
کند و    می گويد حکومت هم خودش خشونت می       

هم از طريق رسانه ملی و نمايندگان نظام،                    
خشونت را تبليغ و مردم را تشويق به درگيری           

در ادامه بيانيه آمده است که سهامدار           .  کند  می
واعالم .  انجامد  کردن سپاه پاسداران به فساد می      

کرده است بدترين حرمت شکنی، کشتن مردم            
از جنبش سبز نيز اين             .  در اين روزهاست      

"تعريف را ارائه داده است        دانم    من الزم می   : 
قبل از آنکه راه حل خودم را برای خروج از                
بحران مطرح سازم، برهويت اسالمی و ملی و         
مخالف سلطه بيگانگان و وفادار به قانون                      

 ".اساسی ما و جنبش سبز تاکيد نمايم
در رابطه با راه حل برای خروج ازبحران نيز           

خواست اشاره دارد که به اختصار                       ۵به    
 -نخستين مساله اعالم مسئوليت           :  اند    اينگونه

پذيری مستقيم دولت درمقابل ملت ومجلس وقوه       
گفته است دولت بايد پاسخگوی        .  قضائيه است 

مشکالتی باشد که برای کشور ايجاد کرده                     
دومين بند آن، تدوين قانون شفاف و                  .  است

قانونی که  .  هاست  اعتمادبرانگيز برای انتخابات  
شرکت همه ملت را عليرغم تفاوت در آراء و             

تاکيد کرده است که          .  ها تضمين کند          انديشه
تواند به عنوان الگوئی       مجالس اوليه انقالب می    
سومين خواست برای     .  مورد توجه قرار گيرد     

خروج از بحران، آزادی زندانيان سياسی و                 
. احيای حيثيت و آبروی آنها عنوان شده است             
ها   چهارمين موضوع، آزادی مطبوعات ورسانه    

های توقيف شده و       و اجازه نشر مجدد روزنامه     
رسميت شناختن      باالخره پنجمين بند بيانيه، به         

حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکيل             
قانون   ٢٧ها و پايبندی به اصل        احزاب و تشکل  

 .اساسی ذکر شده است
اين بيانيه چند روز پس از تهاجم افسار گسيخته         
حکومت درروزعاشورا درشرايط بس حساسی       

 تهاجمی که با وحشيگری و . صادر شده است

 محمد اعظمی
  ها ها و ضعف موسوي، قدرت 17بيانيه شماره  
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  6صفحه  
در اعتراض به تعرض حکومت زور و تقلب             

ور شد و اينک با            به اين حق شهروندی شعله       
اش در برابر سرکوب استبداد حاکم،              ايستادگی

. دهد  عزم خود به پيروزی را نشان همگان می          
انتخابات آزاد، می تواند و بايد به شناسنامه اين          
جنبش شهروندی تبديل شود و به هويت آن بدل          
گردد تا شور و شعور جنبش برای پيشروی                  

انتخابات آزاد، نشانه        .  هدفمند را جال دهد           
حقانيت مردم ايران درنزد افکارعمومی جهانی       

المللی رژيم    در اين وضعيت انزوای بين      .  است
و آمادگی شرايط جهانی برای تحت فشار قرار          

خاطر نقض خشن و فاشيستی حقوق         دادن آن به  
ای و      های منطقه     بشردر ايران و ماجراجويی       

المللی، انتخابات آزاد آنسان رويکردی است         بين
المللی را در چالش با      ها و نهادهای بين که دولت

تواند به دفاع از مبارزه          ای می   حکومت خامنه 
 ...".مردم ايران کشاند

اما ضعف اين بيانيه در اين است که تاکيدات                
مثبت خود را در زمينه آزادی انتخابات، با                    

. کند  الگوی مجالس اوليه پس ازانقالب، معنا می    
اين مجالس به جز مجلس نخست که در                             
چارچوب انتخاباتی آزاد قرار داشت، ساير                  
انتخابات، اساسا غير دموکراتيک بوده، الگو             

اين .  قرار دادن آنها ابهام آفرين خواهد شد                  
. مجالس به هيچوجه قابل پذيرش نبوده و نيستند        

آنها دقيقا همان مجالسی هستند که مطابق قانون         
آميز جمهوری    اساسی غيردموکراتيک وتبعيض  

 .اند اسالمی، شکل گرفته
مورد ديگر، صحبت کردن ازآزادی اجتماعات        

در .  قانون اساسی است     ٢٧و پايبندی به اصل       
قانون اساسی، آزادی اجتماعات                  ٢٧اصل     

اين امکان فقط       .  مشروط پذيرفته شده است          
شامل اجتماعاتی است که مخل به مبانی اسالم           

يعنی اين همان اصلی است که بر                    .  نباشند
اساس آن به کروبی رئيس مجلس پيشين و                     
موسوی ،نخست وزير سابق هم، اجازه                           

مفسر اين اصل افرادی         .  راهپيمائی داده نشد     
 .چون جنتی هستند

ضعف ديگر اين بيانيه اين است که بار ديگر               
آقای موسوی رنگارنگی جنبش سبز را که پيش        
از اين بارها مورد تائيد قرار داده بود از ياد                  
می برد وجنبش سبز را دوباره اسالمی معرفی          

من الزم می دانم قبل از        : "گويد  او می .  کند  می
آنکه راه حل خودم را برای خروج از بحران               
مطرح سازم، برهويت اسالمی وملی و مخالف         
سلطه بيگانگان و وفادار به قانون اساسی ما و            

هيچکس از آقای        ".  جنبش سبز تاکيد نمايم           
خواهد که ازاعتقادات اسالمی خود       موسوی نمی 
ايشان هم خوبست چتر اسالم را          .  دست بشويد 

باالی سر کسانی که مسلمان نيستند اما جنبش              
زبان و فرهنگی که    .  سبز را قبول دارند، نگيرد    

خصوصا طی اين چند ماهه آقای موسوی به                
کار گرفته است، با زبان حاکمان جمهوری                   

چنين سخنان و      .  اسالمی فاصله زيادی دارد        
برخوردهايی، زبان او را به حاکمان کنونی                 

 . نزديک می کند
 

  ٢٠١٠دوم ژانويه  - ١٣٨٨ديماه  ٢٢

 

جنبش آزاديخواهانه وعدالت جويانه کنونی،        -١
. معروف به جنبش سبز، زاده ملت ايران است          

اين جنبش درادامه خيزهای قبلی انقالبی و                    
استقالل طلبانه و برای تحقق مطالبات تاريخی          

 .گيرد دموکراتيک سازی کشور انجام می
. ملت ايران، ملتی واحد و متکثر است                    -٢

مکاتب، اديان و مذاهب، اقوام و اجزاء ملی                  
آذريها، بلوچها، ترکمنها، عربها، فارسها و               (

، گرايشات فرهنگی، طبقات و اقشار،            )کردها
گوناگونی درون  ...  جنبش های زنان، جوانان و    

هايی  گوناگونی.  ملت ايران را نشان می دهند           
چگونه .  که اجبارا با ناسازگارهايی همراهند           

های ناسازگار،    توان با وجود اين گوناگونی        می
زندگی با تفاهم و جمعی ايرانيان را سازمان                 

 داد؟
ای   در اين زمينه، تا کنون ايرانيان از تجربه         -٣

های اجباری و شديدا مرکزگرا                   جز وحدت   
وحدت اجباری ومتمرکزی   .  اند  برخوردار نبوده 

های استبدادی کارسازی            که توسط حاکميت       
وحدت اجباری و متمرکز، امکان               .  اند    شده

. ساخته است   زندگی جمعی ايرانيان رافراهم می    
ای پر از اجبار استبدادی، تبعيض و           اما زندگی 
های رنگارنگ ملت        مطالبات بخش  .  نابرابری

ايران، با زبان جبار و با ابزار قهار روبرو                   
وحدت .  اند  اند و تا کنون بی پاسخ مانده           شده  می

مرکز گرا، گاها با همراهی مردم، مبتنی بر                 
تقدم امری غيرعمومی، مثال موروثی يا دينی             

های   وحدتی که گوناگونی   .  شده است   تشکيل می 
کرده و همه را        ملت را به خيال خود پاک می          

. نموده است   فقيه ذوب می     در سلطان و يا ولی       
وحدت اجباری و مرکزگرا، تنوع همه جانبه ما         
ايرانيان راناديده گرفته وهمگون سازی اجباری      
را جايگزين اتحاد داوطلبانه و مشارکت جويانه        

 .نموده است می
نه چشم دوختن بر وحدت صرف بدون                  –۴

گوناگونی ونه تاکيد بر گوناگونی بدون وحدت،         
مطلوب نيستند چون هر دو به حاکميت استبداد           

تأمين آزادی و حق حاکميت         .  گردند   منجر می  
دموکراتيک، الزاما می بايست هم پاسخگوی             
مطالبات عموم مردم و افراد و آحاد کشور باشد     
و هم به کثرت و تفاوت ها والزامات رشد و                  

برای ساختن    .  بالندگی آنها نظر داشته باشد            
ها بتوانند با        طرفی که گوناگونی       چارچوب بی  

هايی برای                هم تعامل کنند تا راه                               
هايشان بيابند، بايست خواستار                    ناسازگاری

وحدت دموکراتيک ملت وبرحق شناختن وجود        
 .اختالفات شد

تشکيل چارچوب دموکراتيک امر مقدم و            –۵
مبرم است تا همه بتوانند در آن با هم زندگی                  
کنند و در مورد اختالفاتشان با هم مبارزه و                  
مذاکره کنند و نهايتا قضاوت را به افکار                         

شرايط وجود اين چارچوب،        .  عمومی بسپرند  
پذيرش آزادی های فردی، پذيرش حقوق                       
شهروندی و پذيرش انتخابات آزاد برای تعيين           

. حاکميت وتعيين نمايندگان مجلس شورا ميباشند  
آزادی های فردی و تامين امنيت شهروندان،               
 حق آزادی بيان و عقيده بدون هيچ محدوديتی، 

های صنفی و سياسی، احزاب،        حق ايجاد تشکل  
سنديکاها، انجمن ها، برگزاری منظم انتخابات         
آزاد بدون هيچ گونه حذف و گزينشی و ديگر              
حقوقی که در اعالميه جهانی حقوق بشر و                   
ضمائم آن منظورند که امروز جهان شمول نيز         

اند، همانا مطالبات عمومی هستند که تمام              شده
آحاد ملت، فرای تعلقشان به اين يا آن جزء،                  

 .باشند خواستار تحقق آنها می
گفته، حلقه مقدمی     يابی به مطالبات پيش     دست  -٦

بايست توجه عمده را به خود جلب          است که می  
، )تماميت خواه (با توجه به حاکميت دينی . نمايد

سپاهی کنونی،  -استبدادی، واليت فقيهی ووالئی    
اگر زنان، جوانان، اقشار و طبقات مختلف،                
اجزاء و اقوام ملی، پيروان فرهنگها، اديان و              
مذاهب ومکاتب مختلف در مبارزات خود، تقدم       
را برتشکيل چارچوب دموکراتيک قرار ندهند،      

های    توان برای تحقق خواسته         هيچ اميدی نمی    
در اين صورت، از ميان       .  عام و خاص داشت    

خطرات گوناگون برای ملت ايران، اين خطر            
رود که بار ديگر حاکميتی تشکيل شود              نيزمی

های فردی،    که دين يا امر ديگری را بر آزادی         
حقوق شهروندی و حق حاکميت مردم با                         

 .برگزاری منظم انتخابات آزاد، تقدم دهد
های    بندی   تالش همه جانبه از طرف گروه           -٧

سياسی، فرهنگی، دينی، مذهبی، مدنی و                       
های فردی، حقوق                اجتماعی برای آزادی          

شهروندی و حاکميت ملت ايران با برگزاری              
انتخابات آزاد، بعنوان خواست مشترک وتقدم            

های    ها و خواست       آن بر ساير اهداف، ارزش        
که طبعا مبارزه برای آنها نيز                     (مطالباتی     

، ضرورتی  )يابد و بايد بيابد       همزمان ادامه می   
. است که بايست به يک وفاق ملی تبديل گردد            

هيچ امر دينی، مکتبی، طبقاتی، فرهنگی، ملی،       
تواند مقدم باشد بر                نمی...  جنسی، سنی و       

های فردی، حقوق شهروندی و حق                      آزادی
. حاکميت ملت با برگزاری منظم انتخابات آزاد        

وفاق حول اين اصل شرط الزم برای دست                  
 .باشد يافتن به آزادی و دموکراسی می

تشکيالتی، بلکه      -وفاق ملی نه سياسی            –٨
وفاق ملی جايگزين احزاب و          .  فرهنگی است  
فصل مشترکی است که ميان         .  ائتالفات نيست  

های گوناگون، همسويی عملی       احزاب و ائتالف  
وفاق ملی از    .  بخشد  و تفاهم ملی را پيدائی می        

ديناميسمی برخوردار است تا مبارزات کنونی          
تمامی مراجع و نيروهای فردی و جمعی                        

وفاق .  آزاديخواهانه ايرانی را هوشمندانه سازد      
ملی، ديالکتيک اختالف واشتراک نيروها را با         
تقدم دادن به اشتراک، از آگاهی تعلق به ملت               

ابزار وفاق ملی،     .  ايران برخوردار می سازد      
بحث، نقد، گفتگو، ترجمه،    .  ابزارفرهنگی است 

ها و        وفاق ملی برای دموکرات         ...  تاليف و   
آزاديخواهان، همسويی را در مبارزه برای                  

شان به    خواست مقدم، مبرم ومشترک وامر ملی      
اورد و راه شکوفائی مبارزه برای           ارمغان می 

های مخصوص به هر جزء از ملت                   عرصه
 . سازد انداز می ايران را هموار و با چشم
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 هاي فردي، حقوق شهروندي و حاكميت ملت ايران وفاق ملي حول آزادي 

 با برگزاري منظم انتخابات آزاد



 ١٦۵اتحـاد کـار      ٨صفحـه     ١۳٨٨بهمـن    

انتشار بيانيه ميرحسين موسوی در شرائط                    
حساس کنونی، که حکومت کودتا با تحميل                   
خشونت بر جنبش سبز در تالش تبديل                              
مبارزات مدنی مردم در دفاع از حقوق و                       
آزادی به جنگ تن به تن در خيابانهاست،                       

مفاد .  اقدامی است هشيارانه و قابل تقدير                    
های  پنجگانه اين بيانيه در برگيرنده درخواست         

 .عاجل جنبش مردم است
حوادث روز عاشورا نشان داد که بدون طرح            

تواند در    های روشن، جنبش مردم می          خواست
فضای ملتهب ناشی از خشونت نيروهای                       

. های سنگينی شود   سرکوب دولتی متحمل هزينه   
آغاز شده است و       »رای من کو  «جنبشی که با     

های رای   خواستار حل اختالفات برسر صندوق     
ها  وگردن نهادن همگان برقضاوت اين صندوق      

ها و درخواست    »مرگ بر «بوده است، درگير     
حذف اين و آن شده، از اهداف اوليه خود که                 

ای آزاد و مبتنی بر آزادی               رسيدن به جامعه     
مخالف و استقرار فرهنگ مدارا بوده است، در        

های خشونت بار و اقدامات             بحبوحۀ درگيری  
شکی نيست که دولت کودتا      .  واکنشی دور شود  

و عوامل آن با استفاده از انواع و اقسام                             
و هائی که در اختيار دارند، از راديو                 تريبون

هائی که با     ها و روزنامه    تلويزيون تا نماز جمعه   
شوند، مسير حوادث را         هزينه ملت منتشر می     

سرکوب را  .  در جهت حذف مخالفان سوق دهند     
های بازهم بيشتری را           تشديد کنند، بازداشت      

سازمان دهند و حتی اعدام مخالفان را مطرح             
نمايند و ميليونها نفر از مردم را که زير باتوم              
و گلوله فضای عمومی جامعه را از آن خود                 

و    »بزغاله«و      »خس و خاشاک     «اند،      کرده
اما نمی توان و نبايد اجازه          .  بنامند  »گوساله«

در گرد  .  داد مسير جنبش را نيز آنها ديکته کنند       
و غبار سرکوب و جنون يورشها به صفوف                
مردم، اقدامات احساسی و واکنشی را ميداندار          
حادثه کنند و جنبش مدنی را به ورطه تقابل به            

آنها با همين هدف هم                   .  مثل سوق دهند         
تظاهرات آرام مردم را به خاک و خون                           

خواه را      کشند، جوانان معترض و آزادی             می
ها به      دهند، از روی پل          آماج گلوله قرار می       

های ماشين    کنند و يا زير چرخ       پائين پرتاب می  
له کرده و فردای آن روز، در هراس از                           

شوند که        قضاوت مردم، جبونانه مدعی می             
ها هم      ماشين پليس دزديده شده بود و گلوله                 

 »کشته سازی «اند ومخالفين، خود    مشکوک بوده 
 .اند کرده

کودتاگران و حاميان آنها به خشونت نياز                       
آنها جز با خشونت و سرکوب قادر به              .  دارند

تنها نقطه اتکاء آنان همين       .  ادامه حيات نيستند   
 هدف آنها حذف . خشونت و سرکوب است

. همچنان از مصونيت آهنين برخوردار است             
. مورد حمايت باالترين مقام حکومتی است                 

ای از    اهللا خامنه   حمايت يک جانبه و مستقيم آيت      
دولت احمدی نژاد در تحميل اين دولت بر ملت          
ايران و سرکوب اعتراضات بعد از انتخابات،           

به همين   .  نقش تعيين کننده بازی نموده است            
ای و نهاد واليت       اهللا خامنه   دليل هم شخص آيت    

فقيه را به سپر بالی اين دولت تبديل کرده                       
تائيد کودتا و صدور دستور سرکوب از          .  است

ای موقعيت شخصی ايشان و        طرف آقای خامنه  
موقعيت حقوقی ولی فقيه را عمال به نقطه                      

اين اصل در    .  مرکزی چالش تبديل کرده است      
های فراقانونی از     واقع بر پايان دادن به حمايت      

يک دولت متخلف و سپردن تعيين سرنوشت آن        
 .به نهاد های قانونی تاکيد دارد

بند دوم بيانيه آقای موسوی بر يک خواست                   
امروز ديگر     .  کليدی انگشت گذاشته است             

خواست انتخابات آزاد يک خواست همگانی               
تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگيز            «.  است

ها به نوعی که اعتماد ملت را به          برای انتخابات 
يک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و                  

اين قانون بايد شرکت همه        .  دخالت قانع سازد   
ها    ملت را عليرغم تفاوت در آراء و انديشه                  

ای و      های سليقه     تضمين کند و جلوی دخالت          
جناحی دست اندرکاران نظام را در همه                         

مجالس اوليه انقالب         .  سطوح منتفی سازد        
تواند به عنوان الگويی مورد توجه قرار                   می

 .»گيرند
در سه بند ديگر، در واقع بر شرائطی تاکيد                   
شده است که برای تحقق يک انتخابات آزاد از            

آزادی زندانيان     «اهميت برخوردارند مثل               
آزادی «،  »سياسی و احياء حيثيت و آبروی آنها 

ها و اجازه نشر مجدد                  مطبوعات و رسانه      
برسميت «و        »...های توقيف شده           روزنامه

شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و           
 .»...ها تشکيل احزاب و تشکل

ميرحسين موسوی با ارائه راه       ١٧بيانيه شماره   
حلی منطقی برای بحران کنونی، حکومت را             
به عقالنيت و آشتی با ملت دعوت و راه گذار              

  .کند به دمکراسی را هموار می

ه در            .  مخالفان خود است دی است ک ادامه رون
ه         ا ب ه م طول سی سال گذشته همواره در جامع

 .حذف دگرانديش: کار گرفته شده است
جنبش .  جنبش سبز اما جنبش حذف نيست                  

های مردم      رسميت شناختن حقوق و آزادی            به
جنبش مدارا با مخالفان و ايجاد امکان              .  است

ها و        ها، برنامه       رقابت آزادانه بين انديشه           
های مختلف جامعه و پاسدار حق                  گروهبندی

جنبش سبز نه در       .  انتخاب آزادانه مردم است      
انديشه سرکوب کسی است و نه حذف هيچ کس          

رسميت شناختن      بلکه خواستار به     .  و گروهی  
حقوق همگان حتی مخالفان اين جنبش، در                    
استفاده برابر از امکانات جامعه و گردن نهادن         

 .بر انتخاب و قضاوت مردم است
اهميت بيانيه اخير آقای موسوی در تاکيد بر                 

زبان و   .  های عاجل جنبش سبز است           خواست
بيان متين اين بيانيه موقعيت آقای موسوی را               

کند و راه         در رهبری جنبش سبز تثبيت می             
های   های ارائه شده از سوی ايشان، حداقل            حل

های متفاوت از      قابل قبولی را برای گروهبندی      
های درون حکومت تا مخالفان آن، ارائه             جناح

هر چند ممکن است هر گروهی در           .  می کنند 
ترجمه اين بندها به زبان و بيان خود تفاوت                  

که قطعا    -نظر معينی با آقای موسوی پيدا کند،        
اما طيف متنوعی از نيروها در              -چنين است  

اين بندها راه حلی برای برون رفت از بحران             
 .را می بينند

مسلم است که بندهای پنجگانه آقای موسوی در         
چارچوب قوانين موجود و منطبق با آنها تنظيم          

پيشنهادات ماقبل خود از جمله                     .  اند      شده
پيشنهادات آقای رفسنجانی، همچنين بخشا                    
نيروهای منتسب به جناح موسوم به                                    

گيرند و    اصولگرای حکومت را نيز دربر می         
خطاب آن بيشتر جناح حاکم و در مقابله با                      

 .کودتاگران درون اين جناح است
مسئوليت پذيری دولت در         «در بند اول بر            

تاکيد شده    »...برابر ملت، مجلس و قوه قضائيه     
اساس اين مسئوليت پذيری قبل از همه            .  است

. تاکيد بر اصل تبعيت دولت از رای مردم است         
دولت اگر منتخب مردم است، بايد به اين مردم           
پاسخگو باشد، بجای خرافه پراکنی در مورد              
تدارک ظهور امام زمان، به مشکالت واقعی              
کشور بپردازد، به مردم حساب پس بدهد، زير          
نظارت و کنترل نمايندگان مردم باشد و قوه                  
قضائيه هم به تخلفات دولتيان مثل تخلف هر                

اما امروز  .  شخص حقيقی وحقوقی رسيدگی کند    
ما با دولتی مواجهيم با هزاران تخلف از قوانين         

و ريخت و پاش اموال عمومی از قبيل گم شدن            
يک ميليارد دالر از درآمد عمومی و                                 

 حساب وکتاب از صندوق ارزی،  برداشتهای بی

 مسعود فتحی
 ميرحسين موسوي 17بيانيه شماره  

 گامي مثبت در جهت حل بحران
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در پی تالطم های سياسی چند ماه گذشته،                       
ايران ما اکنون در يک موقعيت تاريخی قرار             

اين موقعيت، از چرخشی سياسی        .  گرفته است 
در اوضاع کشور حکايت دارد که مضمون آن،        

 .تعيين تکليف جامعه با استبداد دينی است
مستبدان حاکم، در تبعيت از قانونمندی های                 
ناظر بر قدرت های استبدادی، در طول اين                 
هفت ماه هر خواست حداقل مردم را ناشنيده                
گرفتند و راه هر گونه مصالحه با نيروی                         

آنها اکنون بيش ازهر زمان      .  اعتراض را بستند  
ديگر، سياست را تنها و مطلقا در سرکوب می           

رهبری استبداد يعنی ولی فقيه و عمله             .  فهمند
سرکوب آن،اينک به تکميل کودتا رو آورده اند         
تابه گمان واهی خود از طريق کشتار و اعدام             
های بيشتر، بازداشت های چندين هزاری و                
حکومت عمال نظامی، جنبش سبز را از نفس             

تداوم و تشديد سياست سرکوب،                  .  بيندازند
سياستی که برای واضعان و مجريان آن جز                

در يک کالم       .  شکست حاصلی نداشته است         
بيانگر بن بست و انزوای حکومت خامنه ای               

 .ولی فقيه است
جنبش اعتراضی شهروندی اما، به رغم ماه ها          
سرکوب، نشان داده است که در دفاع از حق و           
حقوق خود پا بر جاست و سر باز ايستادن                      

اين جنبش مدنی، با همه توان کوشيده              .  ندارد
است که خويشتن داربماند وهمچنان، در سيمای       
مسالمت چهره کند؛ ولی در همانحال، توانسته           
است به گونه تحسين بر انگيزی، آزاديخواهی           

. شجاعانه و شهامت مدنی را به نمايش بگذارد          
اين جنبش حق طلبانه در اين هفت ماه دشوار،            
از هر امکان برای اعالم اعتراض بهره جسته           
و هيچ فرصت زمانی و مکانی را در به چالش           

بر اثر    .  کشيدن استبداد از دست نداده است               
ايستادگی و هوشياری نيروهای متشکله جنبش          
و از جمله سمبل های شناخته شده آن در برابر            
نقشه های ناظر بر تفرقه و ارعاب، اين جنبش           
توانسته است به گونه خالقانه ای گستردگی                  

گستردگی .  اجتماعی خويش را حفظ وبيشتر کند     
که، عامل اصلی در سبزينه گی آن ونيز                          
بزرگترين نقطه قوت اش در دفاع ازخود مقابل         

اين جنبش دموکراتيک   .  سرکوبگران بوده است  
مرحله به مرحله با عبورازخواست های متنوع        
شهروندی، اينک در حالی گذراز حکومت                   
استبدادی خامنه ای ولی فقيه را نشانه گرفته                 
است که خوشبختانه همچنان با خصوصيت                  

اين جنبش اما،    .  تکثر در وحدت شاخص است      
اينک برای پايداری و شکوفايی خود در برابر          
سرکوب گری های بيشتر استبداد حاکم، می                

 بايد که از دفاع شهروندی به سياست تعرضی 

گذر کند و اين قصد خود را در اتخاذ نقشه                      
سياسی و ارگانی برای تدارک اجرای آن، با                
هدف ادامه و پيشروی جنبش شهروندی به                    

 .نمايش بگذارد
جنبش متکثر در وحدت ، روشن است که نمی            
تواند بر سر برنامه اجتماعی و حتی حول                      
تماميت يک برنامه سياسی به وحدت دست                   

از اينرو، هيچ جريانی نبايد به چنين                    .  يابد
اما جنبش رنگين کمانی سبز،         .  صرافتی بيفتد  

می تواند و بايد بر سر گذار از استبدادی که                  
همه نيروی اين جنبش را رنج می دهد، متحد               

و جنبش سبز آنگاه می       .  بماند و متحد تر شود      
تواند با حفظ گستردگی خود، درسطح خواست           
متعالی ايران برای همه ايرانيان به پيش برود             
که در گذر به دموکراسی و حفظ دموکراسی،             
بر سر فرصت و حق برابر برای هر شهروند             
بيايستد و در مسير گذار و فردای گذار برای                
همه نيروها و جريان های سياسی کشور نقش             

توافق بر سر اصل انتخابات       .  و سهم قايل شود    
آزاد در عمومی ترين معنی آن، به گمان ما آن            
هدفی است که می تواند جنبش سبز را درگذار           
از استبداد دينی به آزادی و دموکراسی، در                  
موقعيت تعرض سياسی ومسير رسيدن به هدف       

ترديدی نبايد داشت که فهم       .  پيروزی قرار دهد   
از انتخابات آزاد در ميان متعلقين به جنبش                   
جاری يکی نيست، اما در اين هم ترديد نبايد                 
کرد که اشتراکات در اين عرصه، بسی بيشتر            

آزادی زندانيان سياسی،   .  از تفاوت نظرها است   
آزادی فعاليت احزاب سياسی و آزادی بيان و              
رسانه ها، از جمله پيش شرط ها برای يک                   
انتخابات آزاد است که خوشبختانه توافق بر سر        
آن در ميان نيروی اعتراض به استبداد حاکم،             

همين پيش شرط     .  بسيار باال و چشمگير است       
ها خود مالط اوليه برای ريختن بنای برنامه                

 .ملی برای گذار است
خواست انتخابات آزاد، ادامه و تکامل طبيعی و        

حق "منطقی جنبشی است که با ابراز و اعالم             
ميليونها شهروند ايرانی سر بر آورد، در        "  رای

اعتراض به تعرض حکومت زور و تقلب به               
اين حق شهروندی شعله ور شد، و اينک با                    
ايستادگی اش در برابر سرکوب استبداد حاکم،           

. عزم خود به پيروزی را نشان همگان می دهد         
انتخابات آزاد ،می تواند و بايد به شناسنامه اين          
جنبش شهروندی تبديل شود و به هويت آن بدل          
گردد تا شور و شعور جنبش برای پيش روی              

انتخابات آزاد، نشانه        .  هدفمند را جال دهد           
حقانيت مردم ايران درنزد افکارعمومی جهانی       

در اين وضعيت انزوای بين المللی رژيم        .  است
 و آمادگی شرايط جهانی برای تحت فشار قرار 

نياز تاخيرناپذير اين لحظه حساس از حيات                 
سياسی کشور مان، تشکيل ارگانی ملی است از        
نمايندگان جريان های سياسی سازمان يافته و             
شخصيت های سياسی نماينده گرايش های                    
سياسی اعم از حاضران در جنبش سبز و يا در          
کنار و همسوی آن؛ ارگانی حول توافق برسر             
نحوه گذارکشور از استبداد حاکم، در شکل                   
انتخابات آزاد، و برای تدارک و برگزاری آن؛          
ارگان دموکراتيک دربرگيرنده همه آنانيکه                

در مختصات    .  باورمند به دموکراسی هستند         
کنونی که استبداد حاکم کمر به تکميل کودتا                  
بسته و برای سبعيت و خونريزی بيشتر خيز               
برداشته است، مسير ايستادگی وپيروزی جنبش       
سبز نه از فرو رفتن در الک خود ، دزديدن                  
سر، و بی تصميمی سياسی که از تعرض                       
سياسی متحدانه وهدفمند برای تغيير وضع                   

بايد باور داشت و به جامعه            .  حاکم می گذرد    
باوراند که استبداد حاکم عليرغم همه شلتاق ها           
و سرکوب هايش رفتنی است وهم از اينرو می          

الزمه .  بايد که به نقشه جايگزين مجهز شد                 
دفاع ظفرمند در برابر يورش فاشيستی استبداد         
حاکم ، تعرض مسالمت آميز سياست ورزانه به        
برج و باروی آنست، که در لحظه کنونی، با                

 . آهنگ انتخابات آزاد به بيان در می آيد
 

 ٢٠٠٩برابر با روز پايانی سال  ١٣٨٨دهم ديماه 

 :نياز لحظه محمد اعظمی –بهزاد کريمی 
 برپائي ارگان ملي گذر از استبداد به دموكراسي

 !براي تدارك و برگزاري انتخابات آزاد

دادن آن به خاطر نقض خشن و فاشيستی حقوق         
بشردر ايران و ماجراجويی های منطقه ای و             
بين المللی، انتخابات آزاد آنسان رويکردی                   
است که دولت ها و نهادهای بين المللی را در              
چالش با حکومت خامنه ای می تواند به دفاع               

وانتخابات آزاد،  .  از مبارزه مردم ايران کشاند       
حتی برای پيروان قدرت حاکم حاوی و حامل             
اين پيام است که جنبش سبز قصد حذف هيچ                 
جريانی از رقابت دموکراتيک را ندارد و                      
ايران را واقعا برای همگان می خواهد،                          
واصوال جنبشی است عليه فکر و عمل مبتنی              
بر حذف و تنها چيزی را که می خواهد حذف              
کند خود انديشه و روش حذف در سياست و                  

اين جنبش تجلی     .  فرهنگ کشور است و بس         
اخالق متمدنانه مردم ايران است در برابر ضد          

به اين دليل   .  اخالقی ترين عملکرد استبداد حاکم    
انتخابات آزاد تنها راه موثر برای منفرد و                     
منزوی کردن حاکميت استبدادی ولی فقيه                     

از اينرو ما انتخابات آزاد را دروازه                 .  است
پيروزی برای عبور ايران به سوی آزادی و                

 .دموکراسی می دانيم



 ١٦۵اتحـاد کـار      ١۰صفحـه     ١۳٨٨بهمـن    

بيانيه هفدهم مير حسين موسوی که به تاريخ                
صادر شد، موجی از نظرات        ١٣٨٨ديماه    ١١

مخالف و موافق را با خود به همراه داشته                      
توان به دو بخش کلی            اين بيانيه را می     .  است

تقسيم کرد و به تحليل مسائل مطروحه در هر              
ی نخست، موسوی در         در پاره .  بخش پرداخت 

واکنش به مسائل پيش آمده در عاشورای                        
های     و جريان تبليغات رسانه    )  ديماه  ٦(حسينی  

هوادار حاکميت پس ازآن، ضمن اعالم آمادگی         
، »شهادت در راه مطالبات دينی و ملی        «برای  

شکنی عاشورا      معترضان را َبری از حرمت          
خاطر   کند وطرفداراِن حاکميت را به         معرفی می 

دست يازيدن به خون مخالفان و تالش برای                 
ايجاد جنگ داخلی، حرمت شکنان اصلی                      

 .کند  معرفی می
با اين حال، اهميت بيانيه موسوی نه در بخش              

موسوی به  .  واکنشی آن که در پاره دوم است           
عنوان رهبر جريانی که در اعتراض به نتايج            
انتخابات رياست جمهوری دهم شکل گرفت و           
نام جنبش سبز را برای خود برگزيد و تا کنون            
هفت ماه است که توقفی در اعتراضات خود                
نداشته است، در اقدامی جديد؛ به ارائه                             

تواند     نظر او می     پردازد که به       راهکارهايی می 
های مخالفان را تامين نمايد و                                  خواست

 .اعتراضات را سرانجامی دهد
تا وجود يک   «:  گويد  او خطاب به حاکمان می        

بحران جدی در کشور به رسميت شناخته                      
نشود، راهی برای خروج از مشکالت و مسائل        

گر   عدم اذعان به بحران، توجيه     .  پيدا نخواهدشد 
. های سرکوبگرانه خواهد شد                 حل    ادامه راه   

تواند راه حل را         اذعان به وضعيت بحرانی می     
 »نه در سرکوب که بر سر آشتی ملی قرار دهد      

های خود را در پنج سرفصل                    و درخواست   
 :مطرح می کند

مسئوليت پذيری دولت در برابر ملت،                    -١
 .مجلس و قوه قضاييه

تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگيز برای            -٢
 .انتخابات

 .آزادی زندانيان سياسی -٣
ها و اجازه نشر       آزادی مطبوعات و رسانه        -۴

 .های توقيف شده  مجدد روزنامه
به رسميت شناختن حقوق مردم برای                      -۵

 .ها اجتماعات قانونی و تشکيل احزاب و تشکل
مهندس ميرحسين موسوی در مطرح کردن                 

ای         صورت هوشمندانه       های خود به              خواسته
های استبداد در جمهوری اسالمی           تمامی ريشه 

ها     را نشانه رفته است و در عين حال تمام بهانه         
را از گروه مقابل خود برای رد کردن                               

ميرحسين .  های جنبش گرفته است                  خواسته
موسوی در بيانيه خود همچنين ايجاد تعادلی در        

 .های معترضين را دنبال می کند  خواسته
جنبش سبز طيفی از مخالفان وضعيت فعلی با            

دهد که همه      های مختلف را تشکيل می        گرايش
آنها .  تنها در يک مورد با هم توافق دارند                    

 را رييس جمهورقانونی »محمود احمدی نژاد«

دولت احمدی نژاد تا به حال تنها با         .  کرده است 
دريغ رهبری وفرار ازپاسخگويی به         حمايت بی 

افکارعمومی، مجلس و قوه قضاييه پايدار مانده       
حال بايد پرسيد به نظر ايشان کدام                     .  است

راهکار بهتراست؟ دولت احمدی نژاد با فرمان         
واليت مدارانه رهبر کناربرود يا افکار عمومی       
با به رسميت شناختنش، به خاطر ناکارآمدی               

تر، دولت قربانی      کنارش بزنند؟ به زبان ساده        
بقای حاکميت شود يا سقوط دولت، شانسی                    

 درجهت قدرت نمايی ملت باشد؟
وقايع بعد از انتخابات، و خشونت ورزی               -٢

های   بی حِد حاکمان جمهوری اسالمی و هزينه         
تحميل شده به معترضان، مردم را به سمت                  

دهد و    ها سوق می       راديکال شدن در خواست       
اگر تا بحال نرسيده         (شايد کار بدانجا برسد            

که گروهی ديگرحاضربه قبول جمهوری     )  باشد
اسالمی به عنوان نظام حاکم بر ايران نباشند و           
تحت هر شرايطی راه براندازی را بخواهند                

اصحاب اين تفکر در مقابل بيانيه           .  پيشه کنند  
گيرند که چرا تکليف را      موسوی به او خرده می

 .با واليت مطلقه فقيه مشخص نکرده است
در جواب کسانی که مشخص نکردن تکليف                
اصل واليت مطلقه فقيه در بيانيه موسوی را                

دانند بايد يادآوری کرد که        ضعف اين بيانيه می    
جنبش سبز هفت ماه از عمر خود را پشت سر             
گذاشته است وهمچنان دست درگالويز حاکميت       

هايی  دارد، اما با وجود تمام جانبازی و هزينه            
هايی که به حاکميت            که متحمل شده و هزينه         

تحميل کرده، موفق نشده است حاکميت را به               
جنبش سبز هنوزدولت احمدی نژاد      .  عقب براند 

را بر سر خود دارد، حال چگونه سنگر اول را        
 !فتح نکرده برای سنگر بعدی خيز بردارد؟

رسد  ای متفاوت به نظر می            در نگاه از زاويه      
او با مطرح   .  ای ديگر نيز دارد     موسوی دغدغه 

کردن اين راهکارها به همراهان هوادار                        
  تر در جنبش سبز هشداری پنهان می             راديکال

دهد که به خاطر داشته باشند، همه همراهان                
جنبش سبز بر   .  در يک سطح از توقعات نيستند     

های  ها بنيان يافته است و خواسته         اساس حداقل 
ی حداقلی عده      ای در آن، خواسته      حداکثری عده 

او در تالش است که با                  .  ای ديگر است          
يادآوری اين نکته، همراهان جنبش را از                       
راديکاليزه شدن باز دارد؛ اما در عين حال اگر          

راه همراهان        ،ها پذيرفته شود            اين خواسته   
جنبش سبز که توقعات حداکثری دارند برای               
رسيدن به هدف، که حق ايشان است، باز                        

توانند با تبليغ عقايد خود در          آنها می .  خواهد بود 
نشريات آزاد، برگزاری اجتماعات، شرکت در        

جامعه را به سمت هدف خود             ...  انتخابات و  
 .سوق دهند

اما سوالی که مهم می نمايد اينکه چرا مهندس             
رسد         نظر نمی       موسوی در شرايطی که به             

حاکميت به وجوب مصالحه دست يافته باشد،             
به دادن راهکارهای خودبرای مصالحه دست            

موسوی با اين بيانيه خود را در                    زند؟        می
دهد، مانند اينکه       هايی قرار می      معرض قضاوت 

او ترسيده و يا مثال از ادامه راه خسته شده                      
اما او با چه هدفی خود را در معرض                .  است

 11صفحه  دهد؟   ها قرار می  اين قضاوت

ات              ايران نمی اب خ ت ج ان اي ت خرداد     ٢٢دادند و ن
د       را دستکاری شده فرض می     ١٣٨٨ ن ن ن  .  ک اي

ی و                ت ن دار س ن گارنگ از اقشار دي طيف رن
هايی مانند حزب     اهللا خمينی تا گروه مريدان آيت

. کمونيست کارگری را در خود جای داده است   
بش                 اين رنگارنگی طيف   های حاضر در جن

سبز، اين جنبش را دچار يک تناقض از دورن     
ال                  .  کرده است ب ه دن که گروهی در آن ب چنان

اصالح جمهوری اسالمی وطيفی نيز به سودای 
راه است                   م ا آن ه دازی حکومت ب حال  .  بران

ه            ت ا خواس جاست آي ه                سوال اين ان ج گ ن های پ
ا را          مهندس موسوی نظرات همه اين طيف     ه

 کند؟  برآورده می
در پاسخ به اين سوال بايد دوباره تاکيد کرد که            
اين جنبش نه تنها همراهانی برانداز را با خود            
دارد، اما وفاداران به جمهوری اسالمی را نيز          

خود ميرحسين موسوی از آن     .  همراه خود دارد  
شود     دست افراد همراه با جنبش محسوب می           

توانند نظامی فراتر از جمهوری      که هيچگاه نمی
راهکارهای ميرحسين  .  اسالمی رامتصورشوند 

ای    هايی کامال حداقلی و ريشه      موسوی، خواسته 
شايد اين راهکارها، مطلوب غايی همه        .  هستند

افراد همراه با جنبش سبز نباشد؛ اما هيچکدام             
. توانند مخالفتی با آن داشته باشند              از آنها نمی    

چنانکه حتی اگر موافقان براندازی بتوانند                    
حکومت ديگری را تصوير کنند، اين فصول              
را بايد رعايت کنند ودرعين حال نيز جمهوری         

ها،    اسالمی در صورت توافق با اين درخواست       
شود و ماهيت         دچار استحاله از دورن می               

حکومت از فرد محوری به جامعه محوری                  
به عبارتی ديگر، با پذيرش اين         .  کند   تغيير می 
را به    »حوزه عمومی «ها حکومت     درخواست

 .کند جامعه واگذار می
مهمترين رئوس و دغدغه منتقدان بيانيه                          
ميرحسين موسوی در دورن جنبش سبز را                   

 :ميتوان به دو سرفصل تقسيم کرد
به رسميت شناخته شدن دولت دهم از سوی           -١

ميرحسين موسوی در بيانيه شماره هفدهم يکی          
های جدی گروهی از همراهان جنبش           از انتقاد 

های  کنند که خون         آنها مطرح می     .  سبز است  
ريخته شده و زحمات کشيده شده همگی در نفی         

دهم است؛ پس چرا          »برآمده از تقلب    «دولت   
موسوی با درخواست مسئوليت پذيری دولت،           
عمال نخست دولت را به رسميت شناخته و                   
سپس از دولت مسئوليت پذيری را درخواست            

 .کرده است
توان مطرح کرد که آيا         در جواب اين انتقاد می    

به اين            »مخالفان اصِل پذيرش دولت                 «
اند که راهکارشان برای ساقط کردن                  انديشده

دولت دهم چيست؟ آيا آنها منتظرند دولت خود            
استعفا دهد يا رهبربا استفاده ازحق واليت خود          
به مجلس دستور بررسی عدم کفايت رييس                  
جمهور را بدهد؟ مهندس موسوی شايد گامی به         
عقب را مطرح کرده باشد؛ اما در همان بند                   

 بينی  امکان برداشتن دو گام به جلو را هم پيش

 علی پويان _ جرس 
 با دوستان مروت، با دشمنان مدارا 
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های نزديک      بعد ازاتفاقات روز عاشورا، رسانه    

به حاکميت در تالشی هماهنگ سعی کردند                 
حرمتی به عاشورا معرفی            اعترضات را بی     

خشن پليس      های حمله     کنند و با گذشتن ازصحنه    
کشی نيروهای وابسته به           به معترضان و آدم       

های     حاکميت و تنها با نشان دادن صحنه                       
سوزی خودروها و موتورهای نيروی                    آتش

) که پيش از عاشورا اتفاق نيفتاده بود       (انتظامی  
 »به صورت مستند      «بار        اعتراضات را اين     

اغتشاشات معرفی کنند و با نمايش سر دادن                 
توسط     »مرگ بر اصل واليت فقيه            «شعار    

معترضان ايشان را به هتک حرمت عاشورا              
 .متهم کنند

موسوی با بيانيه خود ضمن رد اتهامات                          
مطروحه و دفاع از جنبش سبز در موضوع                 
هتک حرمت، با مطرح کردن راهکارهای                  
خود توپ را محکم به زمين حاکميت پرتاب                 

او حاکميت را در يک دو راهی قرار            .  کند  می
حاکميت در صورت نپذيرفتن                  .  دهد      می

پيشنهادهای موسوی که همگی در چهارچوب           
های خود را       اند، هزينه     قانون اساسی تنظيم شده    

در سرکوب تظاهرات بعدی دو چندان خواهد             
رفتارهای ساختار شکنانه       کرد و همچنين هزينه

احتمالی بخش اندکی از هواداران جنبش سبز             
در .  کند    را به صورت حساب ايشان واريز می        

ای برای نپذيرفتن            واقع حاکميت هيچ بهانه          
تواند     راهکارهای حداقلی و قانونی موسوی نمی     

اعتنايی به اين پيشنهادها،                بتراشد و با بی           
حاکمان جمهوری اسالمی مسئول هر اتفاق                  

 .ساختار شکنانه بعدی هستند
در عين حال موسوی به مخالفان احمدی نژاد              

بخشد تا با            در حاکميت فرصتی دوباره می          
تالش برای قانع کردن رهبری و سران سپاه به          
اينکه در صورت مصالحه جايگاه واليت                      

دست نخواهد خورد و منافع               ]  حداقل فعال   [
در خطر نخواهد     ]  حداقل فعال  [اقتصادی سپاه     

. های خود را نيز بازيابی کنند                 افتاد، خواب  
داند در صورت مصالحه،          الريجانی خوب می   
يابد تا با تحقير احمدی نژاد         شانسی دوباره می     

و کارگردانی طرح عدم کفايت سياسی دولت              
. را جبران کند    ١٣٨۴دهم در مجلس، انتخابات     

قاليباف دوباره به تکاپو خواهد افتاد که روابط            
خود را با سپاه بازيابد و رضايی در روياهای             
خود ميتواند دوباره به کرسی رياست جمهوری        

 .بينديشد
ای     توان بيانيه   بيانيه مير حسين موسوی را می         

ای که هم سياستمدارانه        بيانيه.  چندوجهی دانست 
نوشته شده است و هم اخالق در سطر سطر آن           

اش با    موسوی در بيانيه  .  شود    به رخ کشيده می   
گويد و    دوستداران خويش به مروت سخن می          

او حاکميت را    .  کند  با حاکميت مدارا پيشه می        
خواند و البته به ايشان                 به عقالنيت فرا می         

دهد که اگر دستی که به مدارا دراز             هشدار می 
شده را نپذيرند، خود مسئول هر اتفاقی خواهند          

شايد بتوان حرف موسوی را بسط جالب            .  بود
 :توجه اين بيت خواجه دانست

آرامش دو گيتی تفسير اين دو حرف است، با               
 . دوستان مروت با دشمنان مدارا

 سکوالر باتوجه به مطالبات آنها، برخوردارند،
. توانستند به سازمانيابی خويش، دست يازند               
-جنبش برابری طلب زنان، جنبش ملی                          

دمکراتيک مليتهای گوناگون، جنبشهای                        
کارگران و زحمتکشان و مزدبگيران و معلمان        
و پرستاران و باالخره جنبش دانشجوئی و                     
جوانان، روشنفکران و نويسندگان، از مراحل           
سخت و دشواری عبور نموده ولی همچنان در          

های اصلی مقاومت و نيز                 دل جامعه، حلقه      
اعتراضات مدنی و اجتماعی را به شکلی                      

گرچه طی ماههای پيشين،      .  دارند  پايدار، عهده 
حضور آنان در جنبش همگانی در غالب امر،            

ای متشکل بلکه به طور عمده با                  نه به گونه    
. است  شرکت فردی فعاالن آنها، صورت گرفته       

اين جنبشها نيز در مقابل رخداد پساانتخاباتی،            
به مانند ديگر محافل و جريانات سياسی، به                 
نوعی غافلگير شدند اما آنها هم پس ازسپری               
کردن اين دوره، در حال بازيابی و بازنگری              
اقدامات خويش هستند و بسيار طبيعی است که          

باشيم تا در آينده به انسجام وقوامی         انتظار داشته 
انسجام و قوام و    .  که خود منظور دارند، برسند     

پيشرفت اين جنبشها در سازمانيابی خود، نه                
تنها استمرار مبارزه، که کليد مقابله با تمهيدات         

گرداند بلکه خود به          رژيم است، را ميسر می        
بنديهای واقعی ميان           تعين بخشيدن به صف          

حاميان طبيعی و واقعی اين جنبشها و ديگران،          
رابطه جنبشهای مطالباتی و    .  کمک خواهد نمود  

گردد که    جنبش همگانی هم ازاين نکته آغاز می      
هر يک بدون ديگری، امکان استمرار پيدا                    

اين دو نه در تقابل هم، که مکمل         .  نخواهد نمود 
های سياسی عمومی     پالتفرم و برنامه  .  هم هستند 

توانند خارج از ضرورت پاسخگوئی به        هم نمی 
نيازهای مشترک هر دو، که پايه اتحاد                             

 .دهند، تدوين يابند مبارزاتی را تشکيل می
اتحاد مبارزاتی الزم است اما اين اتحاد تابعی             

ها   از اهداف اثباتی و بالواسطه هريک از اليه          
. و بخشهای گوناگون درگير در مبارزه است              

ائتالفها، اتحادها در عمل و در نهايت جبهه و              
های متعدد سياسی، ناشی از اين واقعيت          ياجبهه
پايه اين اتحاد و ائتالفها هم چيزی                      . هستند

های اصلی يک برنامه و               نيستند جز سرخط     
پالتفرم سياسی که هريک از بخشهای درگير              
بر سر آن و طبق معيارهای خويش، آنها را با             

امروزه و با سير           . آورند    ديگرانی بوجودمی   
تحوالت چند ماهه اخير، ضرورت تالشهای               
فکری ونظری درپاسخگوئی به نيازهای جنبش       

گرچه . است  های پيش، محرز شده     بيش از دوره  
از بدو استقرار حاکميت جمهوری اسالمی و تا          
پيش از رخدادهای اخير، تالشهای بسياری از           
جانب نيروهای سياسی متعدد، صورت گرفتند          

گير و وسيع، وبه داليل       اما درفقدان جنبشی همه   
گوناگون، اين اقدامات عرصه وسيعی را دربر         
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ای آزاد،          مبارزه برای دستيابی به جامعه                 
برخوردار از حداقل موازين شناخته شده در               
زمينه حقوق و آزاديهای سياسی و مدنی، در                
کشور ما و از مدتهای مديد، ادامه داشته و                     

های پيشين، اين مبارزه،        هرگاه در دوره   .  دارد
های زياد، نتوانست      عليرغم تالشها و جانفشانی    

به ثمر برسد، اکنون اما، در ادامه و نتيجه                      
است و هم به           خود، هم گستره فراوانی يافته          

توان آنرا            ای رسيده است که می                          نقطه
 .ساز برای آينده جامعه ما، تلقی نمود سرنوشت

اعتراضات مردمی چند ماهه گذشته، که با                   
العمل به اعالم نتايج به اصطالح                             عکس

خرداد      ٢٣انتخابات رياست جمهوری، از                
آغاز شد، ادامه منطقی اين تالش و                     ١٣٨٨

بويژه بيانگر خشم ونفرت سی ساله از حکومت        
است،   تر رفته اين جنبش هر چه پيش. دينی است

سرکوبهای شديد،   .  بيشتر گسترش يافته است        
دستگيری، قتل وشکنجه، اعدام و محکوميتهای       
سنگين برای فعالين گوناگون سياسی و مدنی،            
جو ارعاب و تهديد و تمهيدهای کوناگون از                 
  طرف حاکميت جمهوری اسالمی، نتوانسته               

 .است اين روند را متوقف سازد
عزم راسخ بخشهای مهمی از جامعه ايران                   
برای آزادی، از آنجا که از نياز و خواست آنان          
در نفی و جايگزينی استبداد دينی وحکومتی،             

ها، با حاکميتی      به عنوان عامل همه نابسامانی       
شود، به    از آن مردم و برای مردم، ناشی می             

عينه خود را طی ماههای اخيرودر رخدادهائی         
. آذر و تاسوعا و شورا، نشان داد                 ١٦چون   

يابی اين جنبش نوين، بسيار گفته و              درخصلت
همگان بر خودبخودی بودن       .  است   نوشته شده  

آن، نبود رهبری مسجل و يا گوناگونی طيف               
معرف آن و نيز تفاوت در مطالبات آن، اذعان           

قوتی     ها اين خود نقطه                 برای برخی   .  دارند
های پيشين      اما چنانچه به تجارب دوره        .  است

بنديهای   برگرديم، پرواضح است که بدون صف      
آشکار و مشخص، بدون تعين مطالبات اقشار و        

بنديهای اجتماعی، امکان لغزش،      طبقات و گروه  
  تلخی را بازتجربه              و از آن طريق تجربه             

 .کردن، بسی وجود خواهد داشت
يکی از مواردی که همواره بعد از انقالب                     
ضدسلطنتی وطی ساليان وتاکنون، در ارزيابی        
از چگونگی سلطه استبداد دينی و نتيجه                          
انقالب، از سوی قريب به اتفاق نيروهای                       

گيرد،    سياسی مورد تاکيد قرار گرفته و می                 
اصل نمودن جنبه سلبی آن، و شفاف نبودن،                 

. است  اگر گفته نشود فقدان جنبه اثباتی آن، بوده        
ها و        شفافيت بخشيدن به مطالبات، خواسته              

اهداف هر کدام از بخشهای جامعه، قدمی در               
 .گيری از نکته فوق است راستای درس

طی سی سال سلطه حکومت اسالمی و عليرغم        
مشکالت و موانع فراوان، اما دست کم چهار              

 ای که از خصلت دمکراتيک و  جنبش پايه

 از جنبش عملي تا تالش فكري رئوف کعبی
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گمان نقد وبررسی هريک از اين اقدامات و             بی
تالشها، کمک شايانی در راه اقدامات آينده                    

 .است
جنبش همگانی کنونی که با شعارهای مقدماتی          

های بعدی، به نفی          شکل گرفت و طی مرحله        
مستقيم نمادهای حاکميت جمهوری اسالمی                 
رسيد، اکنون، دست کم برای بخش مهمی از                
آن، هدف بالواسطه، شکستن ساختار نظام                   

اين جنبش، متنوع در همه سطوح و در            .  است
اهداف .  نتيجه از نظر مطالبات، گوناگون است       

جنبشهای اجتماعی به طور مشخص، و درکنار        
مطالبات عمومی و همگانی به طور عموم،                  

 .زنند های فکری و نظری آتی را رقم می پايه
هائی خود    های گذشته، نمونه    طی روزها و هفته   

اند تا به ضرورت کار فکری و              را نشان داده   
انداز آتی و نيز ترسيم        نظری، برای ارائه چشم    

اهداف عمومی مبارزات مردم، پاسخی داده                
های    گرچه اين مجادالت فکری تا هفته           .  شود

آذر و     ١٦پيش و بويژه تا قبل از رخدادهای              
تاسوعا و عاشورا، خود را دربحثهای مربوط            
به برخی شعارها و نيزمنازعات حول خشونت         

داد، به مانند هميشه، در          و مسالمت، نشان می     
پس پرده اين بحث، نيات هميشگی ربط                           
خشونت با انقالب از يک طرف و مسالمت با              
رفرم، از طرف ديگر قرار داشت و ازاين نظر         

چه انقالباتی که           .  بحث جديدی باز نشد               
هائی که با      آميز رخ دادند و چه رفرم           مسالمت

تاريخ بشری ما مملو    .  خشونت به نتيجه رسيدند   
کيست که پی نبرد در پس        .  هاست  از اين نمونه  

اين بحث، تالش برای جلوگيری از تعميق                     
های جنبش، مد نظر است و نه چيز                    خواسته
ساله       های سی           آنان که خشونت          .  ديگری

" دفاع از خود   "جمهوری اسالمی را در مقابل         
دهند، قصدی به جز        و مشروع مردم قرار می       

توجيه نظرات خويش برای محق جلوه دادن                 
کسانی که  .  در رژيم، ندارند   "  درونی"راه حل    

های سی      قادر نيستند مسببين اصلی خشونت           
سال گذشته در ترکمن صحرا و خوزستان، در          
کردستان و دانشگاهها، در زندانها و خيابانها،           

و   ٦٠درادارات و محالت و نيز جنايات دهه             
را ببينند و         ٦٧بويژه قتل عام زندانيان در               

محکوم کنند، چگونه قادر خواهند بود در مورد         
خشونت، اظهار نظر کنند؟ کسانی که درمورد           
اعدام زندانيان سياسی مانند احسان فتاحيان و             
فصيح ياسمنی، لب فروميبنندند، آيا حقانيت                 

را دارا هستند؟ خشونت از        "  خشونت"تعريف  
خشونت، برابر است با         "  منتقدين"جانب اين      

ها و شعارهای جنبش که بر                  تعميق خواسته  
" خودی"خالف انتظار و آرزوی آنها، از حريم        

العملها در مورد         عکس.  است   ها تجاوز کرده     
مرگ آقای منتظری و سپس بيانيه شماره هفده            

تن   ۵آقای موسوی و به دنبال آن اظهار نظر              
از روشنفکران دينی، نشان داد که رفته رفته،             
 به ناچار بايد ازاين محدوده گذر کرد وازهشدار 

در جنبش،  "  شکاف"ويا خطر   "  خواهی  زياده"يا  
مبارزات بخش مهمی از مردم را برسميت                   

. شمارند  نشاخته که هيچ، آنرا تقبيح ومحکوم می    
اصل انتخاب ميان بد و بدتر، راه چاره اين                    
دسته از بی اعتقادترين به اصول ابتدائی                         

رود   دمکراسی و آزادی در جامعه، به شمار می       
محلی  را نشانه رود،  " قدرت"تا مبادا آن چه که 

چراکه بازی در دايره قدرت،        .  از اعراب يابد   
اينان که  .  تنها بازی آموخته توسط ايشان است        

دانم چرا هنوز لقب عضويت از اين و يا                  نمی
کشند، چيزی جز     را يدک می  "  چپ"آن سازمان   

کارمندان غيررسمی نهادهای مبلغ فکر واهی           
اصالح طلبی حکومتی نيستند که همانطور که           

طلبان، که      گفته شد، از برخی ازخود اصالح           
دانند، بسيار      امکان اصالح رژيم را صفر می          

 .تر هستند عقب
برای نيل به اهداف ديرينه جامعه ما، مبنی بر             

حکومت مردم و برای      "دستيابی به آن چه که         
، نام دارد، اندکی اعتماد به نفس، نيار                "مردم
برنيروهای دمکرات راستين و آزاديخواه     .  است

و با ارائه       "  جوگرفتگی"است که بدور از              
ای هدفمند و واقعی، که از مطالبات و                  برنامه

گيرند، در    نيارهای کنونی جامعه ما نشات می         
راه ائتالفی از همه جرياناتی که دل در گرو                  

های روشن    برقراری نظم و نظامی با مشخصه       
يعنی جدائی دين از دولت و اتکا به آرای                         
همگانی و نيز برسميت شناختن مطالبات                       

 .جنبشهای اجتماعی دارند، بکوشند
اين ائتالف، در برگيرنده خواستهای جنبشهای          
اجتماعی، مطالبات عمومی و همگانی در راه            

ای آزاد و دمکراتيک، بوده و          رسيدن به جامعه  
حلهائی قرار دارد که به بهانه                 در مقابل راه     

موجود، از     "  امکانات"رژيم و          "  ظرفيت"
هرگونه تحولی که عبور از آنرا نشانه رود،                

 .نمايد سخت بينماک می
آينده جامعه ما، بر بستر همين مجادالت و                      

بر نيروهای چپ   .  مناقشات، ره گذرخواهد کرد   
و سکوالر و دمکرات است که دست در دست            
هم، در اين بازار مکاره بد و بدتر، دنبال                         

توشه نبوده و با فعاليتی مسئوالنه و پيگير،               ره
در دفاع از اصول اساسی آزادی برای                             

ای به طور واقعی آزاد و متکی به خود،             جامعه
دست در دست هم و به ياری همديگر، الزامات         
يک جامعه آزاد و دمکراتيک را بيان کرده و              

های عملی بدين      به دفاع از آن به همراه تالش          
کار امروز را به فردا          .  منظور، گام بردارند    

نيفکنيم تا که آيندگان، ما را زخود پنداشته و                  
. شويم    ما، جزئی از آنان به حساب آورده                      

برخورد فکری و نظری در مرحله کنونی بيش         
بايست که    از هرزمان خود را نشان داده و می          

دراين راه از اعتقادات خويش برسر مبانی                   
ای   اساسی يک جامعه آزاد، به هر دليل و بهانه          

ساله، و جنبش        کوتاه نيائيم چرا که تاريخ سی          
کنونی مردم ما، صحت آنها را به خوبی نشان             

 . است  داده

ی دار در       در مورد خشونت و يا سکوتهای معن
بايست به  مقابل وقايع و يا صداهای پراکنده، می

ودن اهداف و                    م ی روشن ن ن ع ب، ي اصل مطل
ه،                   ع لف جام ای مخت خشه برنامه هريک از ب

 .برای آينده، پرداخت
طلبان    تا آنجا که به طيف مشهور به اصالح                 

گردد، روشن است که آنها با                حکومتی برمی  
پيشرفت جنبش و تعميق مطالبات آن، با                           

از يک   .  اند   انتخابی بس دشوار مواجه گشته          
طرف حد و حدود تعيين شده آنها، يعنی آرايش           

" شنيدن"چهره نظام جمهوری اسالمی و نيز               
برخی صداها در جامعه، با اقبال در ميان                      
کارگزار اصلی حکومت يعنی ولی فقيه، مواجه       

است و از طرف ديگر سير متحول جنبش،          نشده
راه عبور از آنها را در عمل هموار ساخته                    

تفاوت بيانيه هفدهم آقای موسوی با بيانيه       .  است
تن، در همين نکته است که يکی سعی دارد               ۵

دارد و    بازی را همچنان در دايره حکومتی نگاه       
ديگری برای جلوگيری از سلطه و يا گسترش            

ها در جنبش، با برخی                "  غيرخودی"نفوذ    
بيانيه "  نواقص"مطالبات آن همراهی کرده و           

انتخاب .  آقای موسوی را کمی جبران نمايد               
ميان اصالح رژيم، که طبق گفته برخی از                    

طلب هم به آرزوئی               پردازان اصالح       نظريه
است، و عبور از                نيافتنی تبديل شده           دست

جمهوری اسالمی، يعنی شکستن آن ساختاری          
که مسبب تمامی مشکالت جامعه ماست، برای         
کسانی که خود از معماران اين رژيم بوده و                 

را به رخ       "  های طالئی       دوره"هنوز برخی       
به مانند هر گروه و           .  کشند، آسان نيست        می

دسته و جمعی، آنان نيز به ناگزير به                                  
انتخابهای، نه به الزام يکسانی، دست خواهند             

جنبش همگانی برای آزادی و نيل به                     .  زد
ای متکی بر رای و دخالت خويش، بر                جامعه

پايه جدائی دين از دولت، هرگونه فکری را که          
اصل اوليه اتکا بر آراء مردم و تمامی                               

دهنده جامعه ايرانی و نيز         های تشکيل   مجموعه
عدم حقانيت دخالت دين در سياست را به                        
رسميت بشناسد، در خود خواهد پذيرفت و                    

ای، اين    جريانات و کسانی را که تحت هر بهانه       
اصول را برسميت نشناسند، با خود همراه                    

 .نخواهد کرد
مشکل اما، به اصطالح اصالح طلبان                              

اند،    حکومتی، که بر سر انتخاب قرار گرفته              
گردد بلکه همچون سی سال گذشته            تنها برنمی 

گردد   برمی"  فعاالن"  و"  رهبران"به آن دسته از   
که به نام چپ و سکوالر و در اغلب موارد از             
زاويه عضويت در جريانی سياسی دارای                     

ای با مضمون دمکراتيک و            پالتفرم و برنامه    
کنند غير از            چپ، از همه چيز دفاع می                  

. دمکراسی و الزامات يک ساختار دمکراتيک         
گاهی تحت اصل بودن    .  از ماست که بر ماست     

مبارزه ضدامپرياليستی، زمانی برای توسعه             
اقتصادی، گاهی به دليل برکات اصالح طلبی            
 حکومتی و اکنون به بهانه خشونت و افراط  و 



 ١۳صفحـه    ١۳٨٨بهمـن    ١٦۵اتحـاد کـار      

را به خود مشغول کرده بود که ستار از من                   
 . خواست تا در فرصتی با يکديگر صحبت کنيم

پذيرفتم و قرار را برای فردای آن روز                            
در زندان، با وجود زندگی تنگاتنگ           .  گذاشتيم

در کنار يکديگر، آنچنان وقتمان پر بود که به              
توانستيم يکساعت وقت آزاد داشته          راحتی نمی 

فردا در زمان ديدار، او برايم از                        .  باشيم
ماجرای خودش گفت که مذهب را کنار گذاشته         

به شوخی به او گفتم       .  و مارکسيست شده است     
خدا که لر مذهبی خلق      .  وضعيتت مشکوک بود  

پس از اين گفتگو بود که به راز                   !  نمی کند  
اول پس از     اش در چند روز            رفتار غيرعادی  

او گزارشی از   .  ورود به زندان قصر، پی بردم     
بايست به      مجاهدين زندان مشهد داشت که می          

ماجرا از اين   .  کرد  مجاهدين در قصر منتقل می    
قرار بود که تعدادی از زندانيان مجاهد در                     
مشهد، همزمان با تغيير ايدئولوژی سازمان                 
مجاهدين خلق ايران، به مارکسيسم گرويده                  

اين .  قرار داشتند نظرشان را علنی کنند       .  بودند
ای در زندان و در ميان                           موضوع ولوله    

گرا    مجاهدين و ساير جريانات و محافل اسالم           
راه انداخت و ستار به عنوان يک مجاهد                     به

ويژه ياران      ها، به     ملحد، زير ضرب اسالمی       
فضای ناآرام مباحث و                    .  سابقش رفت      

های نظری، رفتار او را برای ما که               درگيری
. از ماجرا اطالع نداشتيم، غير عادی کرده بود         

پس از آگاهی از نظرش، رابطه ما با هم بسيار           
البته هرچند من در آن زمان از              .  نزديک شد  

تغيير نظر آنها خوشحال بودم، اما واقعيت اين            
است که در رابطه با موضوع نزديکی من و                
ستار، مساله تغيير نظر او نقش اصلی را                        

بيشتر، ما را فرهنگ و رفتار و منش            .  نداشت
مشترک، که بعضا ريشه ايلياتی داشت، به                    

 .يکديگر نزديک کرده بود
در زندان به صورت فشرده روی تاريخ و                     

او از جمله افراد با            .  کرد   فلسفه مطالعه می     
در کارهای اجرائی نيز          .  مطالعه زندان بود      

پستوی سلول ما، که              .  هميشه پيشقدم بود        
کارهای صفحه بندی کتابها و جزوات در آن                

شد، با ورود ستار به اين سلول،                       انجام می   
دو تا  .  همچنان محل کارهای پنهانی باقی ماند         

سه ماه از ورود ستار به زندان قصر نگذشته               
بندی شد و تا زمان        بود که داوطلب کار صفحه     

آزادی از زندان اين وظيفه را با دقت و                             
هائی که    عموم کتاب .  مسئوليت زياد انجام ميداد    

ورودشان به زندان ممنوع بود، به صورت                  
پنهانی وارد زندان ميشدند و در همين پستوی             

. سلول ما، کار تعويض جلد آنها انجام ميشد                  
ستار حدود سه سال مسئوليت يک تيم، از دو               

همينجا .  تيم صفحه بند زندان را به عهده داشت        
بگويم که پذيرش مسئوليت اينگونه کارهای                 
پرخطر، نشانگر داشتن شجاعت و عزم باالئی          

اين وظايف که         .  از روحيه مبارزاتی بود            
داوطلبانه انجام ميشد، در صورت لو رفتن                   
عواقب سختی برای دست اندرکاران آن ايجاد            

ستار بدون سرو صدا و آرام، هميشه با         .  ميکرد
ای از کارها را به دست ميگرفت          فروتنی گوشه 
 14صفحه  . پرداخت و به آنها می

اين خبر را در حيات هواخوری بند       .  افزوده شد 
چهار، زمانی که تازه بازی واليبالم تمام شده                

هايم خبر داد که        يکی از همسلولی   .  بود، شنيدم 
مجاهدی را از زندان مشهد به قصر آورده و                

از اين خبر زياد     .  اند  او را در سلول ما جا داده        
در سلول بند چهار زندان قصر،          .  خوشم نيامد 

ما چهار نفر بوديم، همه چپ و از طرفداران               
در پستوی اين سلول، بسياری        .  مشی مسلحانه 

بايست از    از کارهايی انجام می گرفت که می           
از اين رو اهميت      .  ماندند  چشم پليس مخفی می    

داشت افراد ساکن سلول، هم به لحاظ توان                     
مبارزه و هم به لحاظ نظر، قابل اعتماد و                        

 .همراه باشند
پس از گرفتن دوش، به دنبال تازه وارد                            

. تا دير وقت به سلول نيامد                .  مجاهد، گشتم   
. های مجاهد بود    سرگرم گفتگو با رفقايش، بچه     

کارش و حرکات و رفتارش چندان عادی به                 
دانم چه ساعتی بود که وارد             نمی.  نظرم نيامد 

. ها را قبال ديده بود         ساير همسلولی .  سلول شد 
نزديک آمد و با لبخندی که گوشه لبش را کج                

نام مرا از    .  کرده بود، خودش را معرفی کرد         
هايش شنيده بود     بقيه به عنوان يکی از هم اتاقی       

به .  ام آشنا بود    و تا حدی هم دورادور، با پرونده 
لر بودنش  .  من هم لرم  :  عنوان معرفی خودگفت  

تا آنزمان  .  وضعيت او را برايم کمی مبهم کرد        
. در دور و برمان، چندان لر مذهبی نداشتيم                 

کردم که لرها، همه بايد          دانم چرا فکر می       نمی
تنها لر مذهبی ما، علی نامی بود که  . چپ باشند

مغازه خياطی داشت و در رابطه با گروه دکتر           
اعظمی او را دستگير و به حبس ابد محکوم                 

او انسان شريفی بود که اين                   .  کرده بودند   
محکوميت سنگين را نه از تمايل به سياست و             
به سبب مبارزه سياسی، که به خاطر رابطه                 
عاطفی با دکتر اعظمی و کمک انسانی که به              

هرچند نماز   .  او کرده بود، به او داده بودند               
ها، روابط نزديکی     خواند، اما با ديگرمذهبی     می

البته .  ها بود   او يکتا مذهبی کمون چپ      .  نداشت
در همان زمان شيخ مهدی کروبی هم زندان                 

دانستم اليگودرزی است      با وجودی که می    .  بود
و رابطه بسيار خوبی با خانواده ما نيز داشت،            

 .گرفتم اما او را لر در نظر نمی
او مجاهدی بود که          .  ستار تيپ ديگری بود         
عجيب اين بود که در       .  رفتاری استثنائی داشت   

سه و يا چهار روز اول متوجه شدم که نماز هم           
هايمان نيز هيچکدام او      سلولی  بقيه هم .  خواند  نمی

کنجکاو وضعيت  .  را در حال نماز نديده بودند        
اما حقيقتش زاويه کنجکاويم بيشتر             .  او شدم   

آن .  درک رفتار يک لر نمازخوان بود                        
دوستمان، علی که تحصيالت باالئی نداشت،              

ها ترجيح    ها را به مذهبی       لری بود که ما چپ       
ستار هم که تحصيالتی داشت، لر                 .  داد    می

 اين ماجرا ذهنم. خواند مجاهدی بود که نمازنمی

ام در مورد عزيزان از            مند بوده     ههميشه عالق  
ام خاطراتم را بنويسم، با اين هدف             دست رفته 

که هم يادی از آنها کرده، نگذارم فراموشمان              
شوند و هم مسئوليتمان را گوشزد کنم، تا در                 

هايمان   پيمودن راهی که با آنها آغازنموديم، گام       
در هر    .  استوارتر و صفوفمان متحدتر شود           

فرصتی که صحبتی پيش آمده، در باره اين                   
مشکلم اين است که      .  ام  ياران عزيز سخن گفته     

رسد مرکز خاطراتم تا حدی دچار            به نظر می   
. مشکل شده و چندان برايم در دسترس نيست             

. ام، بسيارند     افزون بر اين، ياران جان باخته            
تعداد بيشمار آنها، مرا از نزديک شدن به قلم               

. اندازد   شان، به ترديد می         برای نوشتن درباره    
ناتوانی از   .  خيزد  ترديدی که از ناتوانی برمی       

پرداختن به همه آنها و بازتاب شايسته                               
هايشان برای دستيابی به رويای شيرين        پايمردی

از اين هم واهمه دارم که آنان را گزينش              .  داد
کنم و از ميانشان تعدادی را انتخاب و بقيه را               

همين، مرا از پرداختن به اين وظيفه       . حذف کنم
اما بسته به مناسبت از برخی        .  باز داشته است   
هائی است    ستارکيانی ازنمونه .  ام  ازآنها ياد کرده  

آشنائی .  اش بنويسم   ام در باره    که هميشه خواسته  
اش و ديدن اشتياق آنها برای معرفی            با خانواده 

او، افزون بر علت شد و مرا بر آن داشت که                
 .اش، هرچند به اختصار، بنويسم در باره

ستار از ديرينه يارانی است، که بخشی از                     
بيش از سه     .  ام   زندگيم را در کنارش گذرانده        

در برابر  .  ايم  با هم بوده     )١(سال در يک سلول     
تهاجم و سرکوب پليس با تکيه بر امثال او                      
توانستيم از حيثيت و حرمت انسانيمان دفاع                 

هايی که          در اعتراض به محدوديت             .  کنيم
کردند، يکماه اعتصاب غذا           برايمان ايجاد می    

با تکيه به همديگر درد و غم و شاديمان         .  کرديم
ها با هم سرودهای      در جشن .  کرديم  را تقسيم می  

ها، غمخوار      خوانديم و در سوگواری          شاد می  
او از رفقای نازنينی بود که      ...  همديگر بوديم و  

در عموم شرايط، سنجيده قدم برميداشت و                    
برخالف ظاهرش، که در نگاه اول کمی خشک        

کرد، دنيائی از مهر و محبت را در                جلوه می 
در تمام دوره زيست    .  قلب کوچکش جا داده بود    

مشترکمان، هيچگاه رفتاری تند و رنجش آور            
هرچه زمان گذشت، مهر او در           .  از او نديدم    

تر شد، تا آنجا که امروز، ياد او چنان           دلم محکم 
در تن و جانم ريشه دوانده و خاطره                                    

هايش چنان در اعماق وجودم نشسته         بزرگواری
است که نه تنها خودش، همه کسانی را که                      

 .اند داشت، برايم دوست داشتنی شده عزيز می
زمان دقيق اولين ديدار و آشنائيمان در خاطرم           

 ١٣۵۴احتماال اواخر تابستان سال      .  نمانده است 
زندان   ۴بود که به سلول چهار نفره ما در بند              

شماره يک قصر، که رژيم شاه بر آن نام                         
 گذاشته بود، فرد ديگری " اندرزگاه ضد امنيتی"

 محمد اعظمی
 بـه يـاد  ستـار كيـاني 
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ها بعد، در انجام وظايف             اين روحيه را سال       

به لحاظ  .  سازمانی نيز، همچنان حفظ کرده بود      
چيزی .  سياسی يکی از افراد تيز بين زندان بود       

که بعنوان خاطره در اين زمينه از او در ذهنم             
حک شده است، به ماجرای سينما رکس آبادان           

ستار بالفاصله پس از شنيدن آتش           .  برميگردد
زدن سينما رکس به من گفت که اين عمل را                 

ما .  اند  انجام داده )  ها  فاالنژيست(ها    خود مذهبی 
آن زمان متعصبين مذهبی را فاالنژيست                        

شخصا آن هنگام، با نظر او          .  خطاب ميکرديم 
اما او روی   .  موافق نبودم و نظر او را نپذيرفتم      

نظر خود پافشاری داشت و ميگفت آينده                         
خواهيم ديد که اين وحشيگری، کار چه کسانی           

به دليل حساسيت موضوع، او اين                     .  است
نظرش را فقط با من و چند نفر ديگر در ميان               

بعدها که ماجرای سينما رکس آبادان           .  گذاشت
ای که از ذهنم گذشت،            برمال شد اولين مساله      

او ميگفت  .  ارزيابی و تحليل درست ستار بود         
اينها .  شناسيد  شما طرز فکر اين جماعت را نمی  

به راحتی حاضرند سياه را سفيد جلوه دهند و               
اگر بتوانند، ابائی ندارند جهانی را برای منافع           

 .حقيرشان به آتش کشند
من جزو اولين گروه از زندانيان سياسی بودم             

ستار به من    .  شدم  که در مقطع انقالب آزاد می        
گفت که تغيير نظر داده است و مشی مسلحانه             

البته من هم در همان زمان       .  داند  را درست نمی  
پيش از اين،      .  ای رسيده بودم        به چنين نتيجه     

. مباحثی با يکديگر روی مشی مسلحانه داشتيم         
تا آن مقطع ما هردو از نظر مشی سياسی در                
چارچوب نظر رقيق شده بيژن جزنی قرار                   

مباحث ما به نتيجه قطعی نرسيده بود و        .  داشتيم
. دانم به چه دليل حدود يکماه آخر قطع شد              نمی

اما ظاهرا هر دو بدون صحبت با يکديگر به                
او از من       .  رد مشی مسلحانه رسيده بوديم             

خواست که نظرش را در ارتباط با مشی                         
در آن زمان و       .  سياسی، به بيرون منتقل کنم        

حتی از حدود يکسال پيش از آن، بحث روی                
مشی سياسی در زندان داغ شده بود و تعداد                  
قابل توجهی از طرفداران مشی مسلحانه به نفی      

عموم اين افراد بعد از آزادی از             .  آن رسيدند  
 .زندان، سازمان راه کارگر را تشکيل دادند

به هنگام آزادی و ترک ياران، واقعا بدون                     
اغراق، با چشمی گريان و لبی خندان از آنها                

دانستيم سرنوشت بقيه رفقايمان        نمی.  جدا شديم 
از يکسو نگران سرنوشت آن         .  چه خواهد شد    

های مانده از ما بجا، در زندان بوديم، از                پاره
سوی ديگر خشنود از قدرت مردمی بوديم که             

شب پيش از      .  آزادی را به ما بخشيده بودند             
آزادی، زمانی که زمزمه خبر آزادی تعدادی              

گوشمان رسيده بود، بحثی در             از زندانيان به    
بايد پذيرفت  .  زندان در گرفت که چه بايد کرد         

بايست برای رفتن به بيرون مقاومت              و يا می    
گفت بايد    ستار از جمله کسانی بود که می       .  کرد
البته امروز شايد اين        .  ای درنگ نکرد       لحظه

نظر چندان مهم جلوه نکند و يا حتی عجيب                   
 اما در آن زمان بودند کسانی که طرح . بنمايد

گفتند بايد در     می.  کردند که نبايد بيرون رفت      می
 زندان ماند تا زمانی که از زندانی سياسی اعاده 

البته اين نظر در بند ما که عموم           .  حيثيت شود 
. زندانيان با تجربه بودند، چندان گسترده نبود            

در برخی از بندهای زندان قصر و بند سياسی            
حصار، يک روز پس از اعالم                    زندان قزل   

آزادی، زندانيان در زندان ماندند و برای ترک          
فقط هنگامی که    .  نکردن زندان مقاومت کردند     

شنيدند زندانيان سياسی با محکوميت سنگين،             
اند، به بيرون آمدن از زندان           آزادی را پذيرفته   

 .تن دادند
ام از زندان، ستار        مدت کوتاهی پس از آزادی      

با هم در مورد      .  نيز آزاد شد و به ديدارم آمد           
. های زندان را ادامه داديم       اوضاع سياسی بحث  

ام با رفقائی که پس ازآزادی اززندان          من رابطه 
سازمان راه کارگر را تشکيل دادند، بسيار                    

به لحاظ مشی سياسی با آنها                  .  نزديک بود   
کردم سازمان فدائی      همنظر بودم، اما فکر می       

بايست   نقش و ثقلی در اين جنبش دارد، که می            
مان با اين      من بر حفظ رابطه    .  با آن همراه شد    

ايجاد .  جريان وفعاليت در درون آن تاکيد داشتم       
ستار اما،  .  دانستم  تشکيالت جديد را درست نمی    

رد مشی برايش اهميت زيادی داشت و فعاليت           
. کرد  وهمکاری با فدائيان را به اين لحاظ ردمی        

با .  را هم قبول نداشت     .  ل.سازمان مجاهدين م   
وجود مباحث زيادی که داشت، باالخره                          

در اين گير و    .  نتوانست با آنها کار مشترک کند     
ستار و من با     .  بهمن فرا رسيد    ٢٢دار بود که     

هم به خيابان رفتيم و در خلع سالح يکی از                    
پادگانها همراه سيل انبوه جمعيت، شرکت                      

خانه پادگانی    در جريان حمله به اسلحه      .  داشتيم
. که نامش فراموشم شده است، او را گم کردم              

يکساعت و شايد دو ساعت بعد دوباره همديگر          
" ث  -ژ"را درحالی ديديم که هرکدام يک تفنگ        

خراشی روی صورتش     .  مصادره کرده بوديم    
گفت در اسلحه خانه به دليل                  می.  افتاده بود  

. خواسته است خفه شود           ازدحام جمعيت، می     
گذاشتی و خودت را نجات            گفتم اسلحه را می      

دستم رسيده    ای که به     گفت اسلحه   می.  دادی  می
شده و تا پای جان حاضر       "  ناموسی"بود، برايم   

پس از خروج از        .  به از دست دادنش نبودم          
های اطراف آن،            پادگان، در اغلب خيابان           

طرفداران خمينی مقرهائی داير کرده بودند و            
جلو ما دو نفر را     .  کردند  افراد را خلع سالح می    

گفتيم .  خواستند   مان را می       هم گرفتند و اسلحه      
فدائی هستيم و درشرايطی که هنوز ضد انقالب        

. دهيم  تارومار نشده است، تن به خلع سالح نمی        
چنان قاطع حرف زديم و مصمم در مقابل آنها             

ها را با     ايستاديم که آنها کوتاه آمدند و ما اسلحه         
ای     البته عموم آنها نيز تجربه            .  خود آورديم   

نداشتند و نسبت به چريکهای فدائی هم سمپاتی          
 .نشان می دادند

حدودا در اين مقطع بود که من در ارتباط با                  
سازمان چريکهای فدائی خلق ايران، به                          

. خبر ماندم   خوزستان منتقل شدم و از ستار بی         
گيری جريان راه کارگر      بعدها فهميدم اودرشکل  

 فعال شده است و به همراه تعدادی از کادرهای 

با تجربه زندانی سياسی که مشی مسلحانه را               
کنار گذاشته بودند، اين تشکيالت را بنيان                      

نزديک چهار سال از انقالب گذشته        .  اند  گذاشته
بود که    ١٣٦١کنم زمستان سال        بود، فکر می   

از طريق تشکيالت، بسته کوچکی به دستم                   
اش خواسته بود که آن را به من            فرستنده.  رسيد

يادداشت کوتاهی بود با خطی خوش           .  برسانند
به محض اين که        .  روی تکه کاغذی کوچک       

چشمم به اولين کلمات آن افتاد، خط او را                        
. در اولين فرصت قراری تنظيم کرديم       .  شناختم

در اين ديدارها،      .  دو بار با او ديدار داشتيم             
هبت معينی، عضو بسياربرجسته هيئت سياسی       

. و هيئت دبيران سازمان هم حضور داشت                  
ستار با رفيق ديگری به نام افشار بکشلو آمده              

افشاربکشلو يکی ازکادرهای راه کارگر      .  بودند
انسانی صميمی، زبده، عميق و آرام به               .  بود

های طوالنی که بار دوم       پس از بحث  .  نظرم آمد 
از اوايل غروب تا صبح طول کشيد، توافق                   
کردند فعاليتشان را با سازمان ما يعنی                              

اما آنها تنها   .  آذر آغازکنند   ١٦طرفداران بيانيه   
ستار از طرف تعداد ديگری از فعاالن          .  نبودند
کارگر سخن می گفت و آنها را نمايندگی                   راه
پاسخ نهائی را به پس از صحبت و               .  کرد   می

در نهايت اغلب   .  تبادل نظر با آنها موکول کرد      
کسانی که با او بودند، همراه هم به سازمان                   

آنچه که در ذهنم مانده، اين است که             .  پيوستند
نظر ستار نسبت به حاکميت در قياس با موضع         

در رابطه  .  تر بود   سازمان ما تندتر و راديکال      
با مسائل جهانی او با نظرات کميته مرکزی                 
سازمان آشنائی داشت وتاکيدات متفاوتی به يادم       

به لحاظ دموکراسی درون تشکيالتی،        .  آيد  نمی
انتقادی به   .  ضوابط ما برايش قابل قبول بود            

ضوابط تشکيالتی ما نداشت و يا اگر داشت                  
او از مناسبات غيردموکراتيک         .  طرح نکرد  

. تشکيالتی در درون راه کارگر آزرده بود                   
ستار بالفاصله در اولين پلنوم کميته مرکزی               

عنوان مشاور کميته مرکزی                    سازمان، به    
تا جائی که به خاطرم مانده است          .  برگزيده شد 

همه اعضای کميته مرکزی با اين تصميم توافق        
ساير رفقائی که درارتباط با ستار قرار        .  داشتند

داشتند، در تشکيالت سازمان در تهران و در              
 .تشکيالت شمال کشور، سازماندهی شدند

اولين واکنش ستار پس از ورود به تشکيالت با          
انتقاد به ضعف ما در زمينه کم توجهی به                       

آن زمان، مباحث    .  پراتيک سياسی، همراه بود     
مباحث .  نظری در ميان ما ثقل باالئی داشت             

عامی چون دوران، انترناسيوناليسم پرولتری،         
در دستور    ...  راه رشد غيرسرمايه داری و            

عملگرائی جريان  .  مباحث تشکيالت قرارداشت  
فدائی، ما را به قطب مخالفش انداخته و ثقل                  
مباحث نظری را در تشکيالت سنگين کرده                 

ما که خود دراين فضا قرار داشتيم متوجه         .  بود
ستار با طرح اين شعار       .  اشکال کارمان نبوديم  

به انتقاد از      "  ايده خود سازمانگر نيست       "که   
وضع موجود پرداخت و تشکيالت را نسبت به          

بدين .  ضرورت سازماندادهی ايده، حساس نمود  
 15صفحه  ترتيب دراولين گام  
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و در آغاز فعاليت مشترک، مهر و نشان خود              
او به   .  را روی فعاليت سازمان برجا گذاشت           

کميته "اش، در بخش            دليل تجارب مبارزاتی     
ناميده ميشد سازماندهی   "  کوا"که  "  ويژه امنيتی 

اين کميته با توجه به فعاليت علنی دوره               .  شد
اول انقالب، وظيفه داشت تشکيالت را با                       
شرايط مبارزه مخفی سازگار کند و دوره گذار          

افراد اين کميته، همگی       .  را سازماندهی نمايد    
از اعضای کميته مرکزی سازمان بودند که در         
کنار کميته تشکيالت، امنيت مناسبات تشکيالت       

از پنج   .  کردند   را هدايت و بر آن نظارت می            
عضو آن، چهار نفر در جريان مبارزه و يا در            

پس از   .  )٢(زندان جان باختند و يا اعدام شدند            
اولين ضربه، بخشی از رهبری سازمان به                  

و ستار در داخل کشور نقش         .  خارج منتقل شد   
در اين مقطع در داخل و        .  تری پيدا نمود    کليدی

خارج کشور بحث روی ساختار سازمان                       
متمرکز شد و هر دو بخش به شکل جداگانه                  

در داخل کشور ستار از       .  تغيير آن را پذيرفتند    
کرد و در نهايت،          ايده تغيير ساختار دفاع می        

طرح عدم تمرکزساختاری، به تصويب رهبری      
دراين رابطه ودر توضيح ساختار      .  داخل رسيد 

ای تدوين شد که بر     مبتنی بر عدم تمرکز، جزوه
اساس آن، هر ايالت مستقل شده و به رهبری                

قرار بر اين    .  شدند  سازمان درخارج وصل می     
شد که رابطه اياالت مختلف در داخل نيز قطع            

بخش ديگر رهبری سازمان که در                   .  گردد
خارج مستقر شده بود، روی تغيير ساختار و               
ايده عدم تمرکز، از اين هم فراتر رفت و به                   
ايده ايجاد واحدهای پايه مستقل که به صورت             
جداگانه در ارتباط با رهبری در خارج قرار                

در ارتباط با تغييرات              .  گرفتند، رسيد         می
ساختاری پيشنهاد اعزام ستار به خارج طرح             

رهبری سازمان در داخل کشور موافق              .  شد
زاويه مخالفت هم    .  خروج ستار از کشور نبود      

. گشت  به توان نظری و تجربه عملی او بازمی          
خصوصا اينکه ستار از جمله کادرهائی بود که        

و ما  .  های خود را نيز داشت        قدرت تدوين ايده   
. در داخل کشور، در اين زمينه ضعيف بوديم            

رفقائی که با خروج او از ايران مخالف بودند،           
به دليل کارآمدی تشکيالتی و نظری او، رای              

ستار به رغم اينکه     .  به ماندنش در ايران دادند      
هنوز مشاور کميته مرکزی بود، به خاطر                     

ها و تجاربش، در حالی به مسئوليت                   توانائی
کميته تهران سازمان انتخاب شد که در اين                   
کميته، همگی افراد آن يا عضو و يا عضو                     

مدتی بعد کميته     .  مشاور کميته مرکزی بودند       
مرکزی سازمان در پلنوم خود، رای به                           

اما هنوز برايم   .  عضويتش درکميته مرکزی داد   
روشن نيست که آيا اين تصميم به او منتقل شد             
و يا دستگيری و زندانی شدن او، مجال انتقال             

 .اين تصميم را از ما گرفت
به لحاظ سياسی ستار نقش موثری در بازنگری      
به سياست سازمان در قبال جمهوری اسالمی             

او به همراه کميته مرکزی سازمان در           .  داشت
 داخل کشور با انتقاد از مشی سياسی گذشته 

سازمان بر ضد مردمی بودن حکومت تاکيد                
 نموده وازسياست سرنگونگی جمهوری اسالمی 

در پيشبرد اين سياست، ستار نقش         .  دفاع نمود 
 .بسيار موثری داشت

در جريان اجرای طرح تغيير ساختار،                            
تشکيالت سازمان در تهران و اصفهان ضربه           
اساسی خورد و تعداد قابل توجهی از کادرهای          

ستار نيز از جمله            .  سازمان دستگير شدند       
وضعيت ستار در اين          .  دستگير شدگان بود      

همراه ستار   .  دستگيری بسيار پيچيده شده بود        
تعدادی از کادرها دستگير شده بودند و اين،                 
حفظ اطالعات را اگر نگوئيم ناممکن، که                     

ستار پس از تحمل          .  بسيار دشوار می کرد         
ای   های قرون وسطائی، مقاومت دليرانه       شکنجه

اما چون به نظرش اغلب قرارها برای         .  کند  می
اند، او وارد يک بازی حساس با            پليس لو رفته   

پليس، با هدف خارج کردن بخش آسيب نديده              
تشکيالت می شود و وانمود می کند که دست               

خواهد با پليس همکاری       از مبارزه شسته و می     
 .کند

البته ستار در زمانی که عضو کميته مرکزی              
راه کارگر بود و مسئوليت نشريه مرکزی اين            
جريان را به عهده داشت نيز يک بار هنگام                  
اجرای قرار تشکيالتی با رفيق ديگری،                         

ستار در آنجا خود را                 .  شود     دستگير می    
گويد در دهستانی     کند و می    روستائی معرفی می  

کند و به دليل           در اطراف ممسنی زندگی می         
اختالف خانوادگی به تهران آمده و در                              

هايش بوده که            جستجوی يکی از همشهری          
او چون چهره شناخته            .  دستگير شده است       

ای برای بسياری از مسئوالن نظام بود، به            شده
اش کمتر دبده شود، به بهانه          خاطر اينکه چهره  

عبادت با خدا، چند ماهی که در سلول کميته                 
اوين بوده        ٣٠٠٠شهربانی، مشهور به بند              

است، از صبح تا شب، خود را در زير پتو                    
بهانه او ورد خواندن و         .  کرده است     پنهان می  

ذکر کردن و راز و نياز با خدای خود بوده                     
شود و    بازی در اين نقش، موثر واقع می       .  است

مشهور بوده،   "  گناه   به اکبر بی     "ستار را که        
. کنند  گناه تشخيص می دهند و او را آزاد می           بی

جالب اين است که بازجو در روز آزادی                        
کند مبنی بر اينکه تحقيق                  برايش نطقی می      

اند و صحت سخنان او برايشان محرز                   کرده
داستان اين دستگيری و آزادی او،          .  شده است 

اميدوارم در  .  حکايتی است شنيدنی و آموزنده       
فرصتی امکان نوشتن آن برای من و يا برای              

 .ديگرانی که از آن مطلعند، فراهم شود
اما اين بار موضوع بسيار دشوار و پيچيده                    

ستار کيانی با نام و نشان و با آن سوابق               .  بود
پليس سياسی جمهوری         .  به دام افتاده بود            

تجربه سالهای اول         اسالمی نيز آن پليس بی           
ابعاد اطالعات سازمان برای            .  انقالب نبود   

آگاهی از اجزاء بيشتری از اين ماجرا بسيار               
تا کنون اطالعاتی که در اين رابطه           .  کم است 

مکتوب شده است عمدتا به همت خانواده او                  
ما به عنوان رهبری         .  جمع آوری شده است        

 تشکيالت که در خارج مستقر شده بوديم، از 

پليس از    .  اطالع مانديم       دستگيری ستار بی       
تشکيالت سازمان جلوتر بود و موفق شده بود            

پليس درصدد بود تا از طريق      .  ما را فريب دهد   
مخفی نگهداشتن دستگير شدگان، به کادرهای           

. سازمان در داخل کشور دسترسی پيدا کند                   
مدتی پس از دستگيری ستار، قراری بين يکی           
از کادرهای سازمان و ستار از طريق ما                        

در جريان مالقات، ستار به         .  شود   برقرار می  
گويد که از زندان و از نزد            کادر سازمانی می   

او اطالعاتی مبنی بر          .  الجوردی آمده است      
های تهران را به کادر سازمان                        دستگيری

دهد و از او، با هدف فرار از پليس، جدا                    می
ما پس از اطالع از اين موضوع به             .  شود  می

خود آمديم و کوشيديم برای تسلط به اوضاع با            
به محض  .  حساسيت زياد ماجرا را پی بگيريم        

اطالع از فرار او، اقدام به خروج او از ايران             
 .نتيجه ماند های ما بی کرديم که تالش

ای   توانم بگويم، در جمع کميته        آنچه که من می    
که مسئوليت تشکيالت را به عهده داشت،                      
نسبت به ستار پس از اطالع از دستگيری او و           

اش با پليس، قضاوتمان هيچگاه منفی                     بازی
اين قضاوت در شرايطی که ستار وارد            .  نبود

ماجرائی به غايت پيچيده شده و مجبور به نقش          
. بازی کردن برای پليس بود صورت گرفت               

پيرامون اينکه آيا ورود به اين بازی، به لحاظ             
محاسبه سود و زيان آن برای جنبش و سازمان          
اقدامی درست بوده است يا نه، اختالف عمل               

کرد، اما روی خود ستار همواره در ميان               می
. مسئوالن باالی تشکيالت نظر مثبت بوده است       

توانيم ناديده بگيريم که نتيجه پذيرش         اکنون نمی 
چنين نقشی، حداقل فراری دادن بخشی از                     

 .تشکيالت از تور پليس بوده است
اهميت موضوع در اين است که ما در                              
شرايطی قضاوت مثبت روی ستار داشتيم که             

گر و شکنجه شده            زاويه نگاهمان به شکنجه        
گر   ما عموما دربرخورد با شکنجه    .  درست نبود 

ديديم   گر را درست نمی     وزندانی، جايگاه شکنجه  
. و اساس برخورد خود را متوجه آنها نميکرديم        

جای اينکه حمله خود را روی                       عموما، به   
گر يعنی همان حاکمان متمرکز کنيم،                شکنجه

ما حتی در    .  کرديم  قربانيان شکنجه را نقد می       
آن شرايط با آن درک نادرستمان، ارزش                       
خدمات ستار را برای اين جنبش با برجستگی            

به راستی ستار اگر     .  ديديم و بر آن ارج نهاديم       
توانست از مهلکه بگريزد، امروز ما جز به           می

 .نگريستيم چشم يک قهرمان به او نمی
دردناک اين است ستار تا چشم گشود، تاوان                

سالهای جوانی را در           .  مبارزه را پرداخت       
پس از زندان نيز او تمام وقت            .  زندان گذراند 

او .  در فعاليت بود و حتی نتوانست ازدواج کند        
هر چند مدتی را، در      .  دوش بود   هميشه خانه به  

ای    همه زندگيش در کوله        .  گذراند   مکانی می  
شد که فقط لباس زير و وسايل          جمع و جور می   

او يکبار هنگام عبور از        .  شخصی در آن بود     
های تهران برادرش را در آن            يکی از خيابان   

خود به يکی از رفقای         .  بيند   سمت خيابان می    
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اران                   ه ي ار را، ب داک ن زن ف ذشت اي ا درگ م
ر اعضای                اي وران و س ران و پ ان اي زم عزي

ه            ه        خانواده و دوستان و خويشان او، ب ژه ب وي
ه، پس از         اه مادران خاوران که در همين دو م
اران خود را از              مادر محسنی يکی ديگر از ي

گوئيم و خود       اند، صميمانه تسليت می دست داده
 .دانيم را در اين اندوه شريک می

مادرانی بود که هميشه با مرارت وسختی، خود 
ی         اوران م ه خ اک               را ب ر خ ل ب د و گ ان رس

ه از          گذاشت و نهال جانباختگان می ت های شکس
ا می      زاره د     تهاجم استبداد را دوباره بر م ان . نش

رای                ه ب راسمی ک ا و م رده گ ال وم س م در ع
ه       ان ان در خ گ ت اخ ب ان ی        ج زار م رگ ا ب د،    ه ش
 .حضوری فعال داشت

ود     مادر انصاری از زنان فداکار و باغروری ب
ی              ت دوس ان ی و انس ادگ ه س ن          ک ي اش در اول

ه  .  برخوردها قابل رويت بود کمتر کسی است ک
ه  اش را      در همان نخستين برخورد، مهر مادران

اشد   او .  در اعماق دل و جان خود حس نکرده ب
ردن                      پ ق و س اي ق دن ح ن ش ا آرزوی روش ب
جنايتکاران به دست عدالت، سر برخاک نهاد و 
ظار خود را               ت به عنوان يک مادر دادخواه، ان
برای فراموش نشدن جنايات جمهوری اسالمی   
ان                   ي خواه در م ات آزادي ان با همه افراد و جري

ه         می ی ب اب ي ت نهاد و آنان را به مبارزه برای دس
 .نمود آزادی تشويق می

ادر انصاری        با تاسف فراوان باخبر شديم که م
ان يک عمل            )  خانم عصمت يوسفی  (  در جري

ه سوم              ب ن جراحی ناموفق، بعد ازظهر روز ش
اه       ران درگذشت           ١٣٨٨بهمن م ه ادر  .  در ت م

انصاری يکی از مادران خاوران بود که چندين 
دان              ا و       سال از زندگی خود را پشت در زن ه

د             ذران اد گ او در   .  حصارهای تهران و خرم آب
دانش     ن شمار مادرانی بود که داغ چند تن از دلب

اه           . را در سينه داشت رم ه  ١٣٦۴نخست در م
) همسر ايران انصاری ( دامادش جمشيد سپهوند 

هشت              .  را اعدام کردند ب د، در اردي ع دو سال ب
ی          ١٣۶۶ ال فرزندش مسعود انصاری را در ح

ه     که در اثر شکنجه ی ب شدت     های قرون وسطائ
مسعود .  آسيب ديده بود، به جوخه مرگ سپردند

ری عضو مشاور                   گي ام دست گ ن انصاری به ه
ود     ران ب . کميته مرکزی سازمان فدائيان خلق اي

او يکی از قربانيان رژيم جمهوری اسالمی بود 
م و                        ي دان حالش را وخ زشکان زن ی پ که حت
اک تشخيص داده           ماندنش را در زندان خطرن

ش،  .  بودند اما جمهوری اسالمی بجای آزادکردن
او را به جوخه مرگ سپرد تا سند زنده جنايتش 

 .را به خيال خود، از ديده ها پنهان نگهدارد
ود،      دل ب مادر انصاری که انسانی بردبار و قوي

افت      ت . در جستجوی مزار مسعود به خاوران ش
او که از محل دفن حدودا مطلع شده بود، خاک    

د و       های تازه را برای يافتن مسعود کنار می زن
اس       هنگامی که تن بی ب ا ل جان فرزندش را که ب

مس می          ود، ل ده ب ن ش دن          دف د، پس از دي ن ک
اش و اطمينان از شناسائی ومحل دفن او،    چهره

 .سپرد دوباره به خاکش می
ط                  ه در شراي ود ک ی ب ادران او جزء نخستين م

اد                    سکوت سال  گذاشت ي ه شصت، ن های ده
رده                     راموشی سپ ه ف گان راه آزادی ب جانباخت

اری و           به.  شود م ي ل ب ي جز سال گذشته که به دل
راسم خاوران                  ه م ناتوانی نتوانست خود را ب
 برساند، در تمامی سالهای پيش از آن، يکی از 
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شود برای ديدار برادری       همه وجودش تمنا می    
اما در نهايت، به دليل          .  ها نديده بود       که سال  

شرايط امنيتی، با مهار و کشتن اين نياز                           
اما .  کند  عاطفی در خود، از ديدار صرفنظر می      

هرگز خاطره تلخ اين اقدام رنج آوری را که                 
 .بر او تحميل شده بود، فراموش نکرد

نويسم، سراپايم را غم        امروز که درباره او می      
حتی بار  .  کنم  و اندوه گرفته و احساس گناه می        

شرم نداشته حاکمان جنايتکار را هم بر دوش               
آورم اين خواست      به ياد می   .  کنم  خود حس می   

گفت اين آرزو در دلم مانده        انسانی او را که می    
است که در خيابان از اين يا آن همشهری و يا              

من هم    .  همکالسی به دليل امنيتی نگريزم              
دوست دارم با ديدن دوستان و خويشان و                        
يارانم، با شوق قدم جلو بگذارم و بتوانم از                     

. ام صحبت کنم       کارم و از شغلم و از خانواده            
ميگفت حاال اگر به اجبار با آنها روبرو شوم،              
در برابر اين پرسش که کجا هستی؟ پاسخم اين          

! کنيم  شغلت چيست؟ يه کاری می     !  است اينجاها 
و بعد در پی        !  ها   ات کجاست؟ اينطرف        خانه
گردم برای جدائی و در واقع فرار            ای می   بهانه

 .از اين عزيزان
به هر حال بايد راهی جست برای دستيابی به              
آزادی و برای کنار زدن استبداد قرون                             
وسطائی که هم بخشی از يارانمان را از ما                    
گرفته و هم بخش باقی مانده را دربدر کرده                  

حداقل سود اين کار، انداختن نور است            .  است
های تاريکی که يارانمان را به صالبه          بر دخمه 
انداختن نور است به پستوهای سياه و           .  کشيدند

منظور آگاهی از      مخوف اوين و کهريزک، به       
. اند  اينکه چه بر سر ستار و ستارهای ما آورده          

برای ما هنوز پس از سالها روشن نيست که                 
ها      بسياری از جانباختگان اين جنبش چه                      

 . اند کشيده
 

 ١٣٨٨ديمـاه 
 

 :زير نويس
 

در بند چهار زندان شماره يک قصر،                      -١
ها، حدود دو متر در سه        اندازه تعدادی از سلول   

در انتهای اين سلول پستوئی وجود         .  متر بودند 
هنگامی که  .  داشت که نيم متر در دو متر بود           

نگهبان در رهرو بند عبور ميکرد، ديدی نسبت        
در حالت عادی در هر          .  به اين پستو نداشت       

در برخی   .  دادند   سلول چهار نفر را جای می          
ها هفت نفر     اوقات در زمان شاه، در اين سلول        

 .دادند را هم جا می
 

، هبت معينی و ستار         "کوا"از پنج عضو         -٢
و مهرداد پاکزاد در سال        ١٣٦٧کيانی در سال    

اعدام شدند و بهروز سليمانی هنگام                  ١٣٦۴
اش، خود را از طبقه پنجم        حمله برای دستگيری  

نفر پنجم   .  به پائين پرتاب کرد و جاودانه شد             
رضا اکرمی است که اکنون در خارج کشور با          

همينجا بگويم که تمامی    .  کند  سازمان فعاليت می  
اعضای کميته مرکزی که در ايران دستگير                

 .شدند، همگی بدون استثنا اعدام شدند

سنديكای آارگران شرآت واحد اتوبوسرانی              
تهران و حومه چهارمين سالروز اعتراض با             
شكوه و به ياد ماندنی آارگران شرآت واحد را          
در حالی آه دو نفر از اعضای هيئت مديره                   

دارد   برند گرامی می    سنديكا در زندان به سر می  
و همچنان در راه رسيدن به حقوق آارگران                 

 .آوشد می
 

سنديكای آارگران شرآت واحد اتوبوسرانی تهران          
 و حومه

  

 ١٣٨٨بهمن  ٨

سنديكای آارگران شرآت واحد اتوبوسرانی              
تهران و حومه آه برای احقاق حقوق آارگران          

احياشد،   ١٣٨۴ای طوالنی در سال       بعد از وقفه  
های مستمر آه با                  ها و پيگيری             با تالش    

اعتنايی مسئوالن مواجه گرديد، با خواست              بی
آارگران شرآت واحد اعتراض خود را در                 

اعتراض .  اعال م آرد       ١٣٨۴بهمن      ٨تاريخ   
سابقه آه منجر      صنفی آارگران با سرآوب بی       

به دستگيری و بيكاری تعداد آثيری از                             
رانندگان زحمتكش شرآت واحد بود روبه رو            

 .گرديد

 چهارمين سالروز اعتراض كارگران شركت واحد گرامي باد 
 

 سنديكای آارگران شرآت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه



 ١۷صفحـه    ١۳٨٨بهمـن    ١٦۵اتحـاد کـار      

بود که همراه عوامل اطالعاتی آمريکا کشته               
پس .  بوده است         »سيا«شد و خود رابط                 

سپتامبر، نامبرده عضو امنيتی در     ١١ازعمليات  
خاورميانه و يکی از افراد وابسته به آمريکا در    

سازمان حقوق   .  مبارزه برعليه تروريسم بود        
بشر اظهار می دارد که بطور کلی سازمان                   
مخفی اطالعاتی درعمان، آمريکا را درعمليات      
آدم ربائی، شکنجه افراد مضنون به عمليات                

. تروريستی، کمک و مورد حمايت قرارميدهد         
در اردن، مردم اين کشور مخالف همکاری                 

. دولت اردن با سازمانهای امنيتی آمريکا هستند      
ملک عبداله دوم پادشاه اردن که با افسر بلند                
پايه مقتول در افغانستان نسبت فاميلی دارد،                 
همواره تالش کرده است که اين همکاری ها را      

قابل ذکر است که افسر بلند پايه         .  الپوشانی کند 
امنيتی اردنی که در عمليات فوق کشته شد                    
تحت پوشش نيروهای صلح سازمان ملل                       

 .درافغانستان فعاليت ميکرده است
 جاسوس دو جانبه سئوال برانگيز

اصآل عجيب و غريب و يا تعجب برانگيز                     
نيست که نماينده رژيم در اردن، پيش از اين،              
سازمان امنيت آمريکا را مورد انتقاد قرار می           
دهد که اين سازمان تمام تالش خود را به کار              
گرفته تا که از طريق منابع الکترونيکی                          
اطالعات مورد نياز خود را تهيه نمايد و کمتر           

در حاليکه     .  توجهی به منابع انسانی دارد                
روی    »چپ من  «آمريکائی ها دقيقآ درکمپ           

منابع اطالعاتی اردنی ها خود را متمرکز                     
 .ساخته اند

جاسوس های آمريکائی که چند روز پيش به                
قتل رسيدند، افرادی بسيار مهم و با تجربه                     
بودند که به طور نمونه يکی از آنان خانمی بود   

وی که  .  که فرماندهی پايگاه را به عهده داشت        
فعاليت    ١٩٩٦دارای سه فرزند بود از سال               

های خويش را صرف جمع آوری اطالعات از         
اما اين سوء     .  فعاليت های بن الدن نموده بود          

قصد و يا توطئه، اين سئوال را باعث می گردد          
که چه کسی در اين عمليات نقش جاسوس دو               

 .جانبه را ايفا می کرده است
همزمان با بروز اين جنگ سرد، يک منبع                    

در تايمز لندن اعالم       »سيا«اطالعاتی با سابقه     
می دارد که قاعدتآ اين جاسوس دو جانبه،                      
اطالعات نا درستی را در رابطه با ماموريتش          

به آمريکائيان انتقال داده    )  در مورد الظواهری  (
است و ديديم که چگونه در مقابل ديد همگان                

 .عمليات انتحاريش را به انجام رساند
اين پزشک اردنی، قبل از دستگيريش توسط               
نيروهای امنيتی اردنی و چندی پيش از                           
عمليات انتحاريش در مصاحبه ای با يک مجله         
می گويد، که نيروهای القاده در کنار ما قرار              

وی همچنين گفته است که من از کودکی        .  دارند
ای خاص به عمليات و جنگ و                هميشه عالقه  

ام که    جهاد مقدس داشته و هميشه دوست داشته         
تاکيد می کند که وقتی        »باال ويس «.  شهيد شوم 

عشق به جهاد سراسر قلبت رافرا گرفت غير              
ممکن است که بتوان اين عشق را از سينه به               

النگ «اينک هفت ستاره مدفون در          .  در کرد 
اين امر  .  آمريکا، گواه اين گفته ها هستند         »لی

 . اما مايه تعجب اردنی نگرديده است

در سال      »سيا«از زمان تاسيس        .  داده بودند  
تا عمليات اخير در افغانستان، اين                      ١٩٧۴

نفر از اعضای مهم و فعال        ٩٠سازمان تاکنون   
آمريکا کشته    .  خود را از دست داده است                 

شدگان را تحت ستارگان بی نام در درون                       
در     »النگ لی   «ديواری مرمری در شهر              

پس از    .  به خاک سپرده است              »ويرجينيا«
عمليات اخير اجساد هفت تن از کشته شدگان به       

 .اين ستارگان افزوده شد
فردی که عمليات انتحاری را موفقيت آميز در           

به انجام رساند، توانسته بود         »چپ من «کمپ  
با اونيفورم ارتش افغانستان وارد اين منطقه                

او زمانی موفق به انجام اين        .  استراتژيک شود 
امر شده بود که ظاهرا پست نگهبانی خالی از             
نگهبان بوده است، بدين ترتيب بود که وی                     
موفق شد درسالن ورزشی، مامورين اطالعاتی       
را که به نظر ميرسد از کابل به آنجا پرواز                    
کرده بودند تا با مقامات بلند پايه نظامی ديدار              

 .داشته باشند به قتل رساند
 القاعده نيروی مورد نظر

در مورد عمليات فوق شايعات زيادی بر سر               
اگرچه سرويس های اطالعاتی          .  زبانها افتاد   

مخفی تالش دارند تا با احتياط زيادی              -خبری
گيری    از اين شايعات و منابع استفاده و بهره                

تا به امروز              »سيا«بطور مشخص         .  کنند
موضع مشخصی در رابطه با اين مسئله                         

فردی که اين عمليات را انجام            .  نگرفته است  
داد، سی و شش ساله، پزشک و اهل کشور                   

وی در حالی اين عمليات را به                 .  اردن بود  
انجام رساند که بعنوان جاسوس مورد اعتماد              

ها،     سازمان اطالعاتی آمريکا در طی هفته                
اخبار و اطالعات مهمی را در رابطه با طالبان         
و القاعده مستقر در مرز افغانستان و پاکستان             

 .کرده است رد و بدل می
باال «ماموريت اصلی اين پزشک اردنی                       

اين بوده است که ظاهرآ اطالعات و                  »ويس
نفر دوم      »ايمن الظواهری  «اخبار مربوط به        

القاعده پس از عثمامه بن الدن را تهيه کرده و             
. در اختيار مقامات امنيتی آمريکائی قرار دهد          

الظواهری پزشک مصری است که در نواحی          
مرزی مستقر بوده و دستيابی به وی بسيار                   

طالبان پاکستان اعالم داشته است       .  مشکل است 
هو مام خالد   «که اين عمليات را شخصی به نام        

منابع ديگر اعتقاد    .  طراحی کرده است     »محمد
دارند که اين عمليات توسط فرد ديگری به نام             

برنامه ريزی      »هو مام خليل موالل البالوی         «
 .شده است

اين   ٢٠٠٧سازمان امنيت اردن در اواخر سال        
های تحريک    ساله رابه اتهام فعاليت     ٣٦پزشک  

وی در زندان تحت تاثير         .  آميز دستگير نمود    
قرار گرفت و به آنان                   »نظاميان جهادی   «

بايد گفته شود که اين جريان شديدآ به            .  پيوست
يکی ديگر از مقتولين،       .  دنبال جذب نيرو بود      

 افسر بلندپايه اردنی به نام شريف علی بن ضيد 

عمليات انتحاری چند روز پيش در افغانستان              
موجب مرگ هفت نفر از اعضای سازمان                    

اين عمليات توسط يکی از                .  گرديد    »سيا«
 .جاسوسان دو جانبه اردنی انجام گرفت

واقع در جنوب شرقی                  »چپ من    «پايگاه     
ای استراتژيک واقع گرديده       افغانستان در منطقه  

ها برای استقرار           و به همين دليل آمريکائی            
نيروهايشان سکنه اين ناحيه را به ديگر نقاط                

اين منطقه که در          .  افغانستان انتقال داده اند         
نزديکی مرز پاکستان واقع شده به شکلی                         
غيررسمی در اختيار فرماندهی ارتش آمريکا            
قرار داشته و اساس فعاليت آن توسط سازمان              

هدف .  اطالعات آمريکا سازماندهی ميگردد           
اصلی آمريکا از انتخاب اين محل، نزديکی آن           
به نيروهای طالبان و القاعده و جهت کسب                    

اين منطقه به      .  اطالعات از اين نيروها است          
دليل موقعيت استراتژيکش، به آمريکائی ها                 
کمک می کند تا از اين طريق بتواند عملياات                

های افغانی و        نظامی خود را عليه تروريست         
پاکستانی در منطقه مرزی بين دو کشور                          

يکی ديگر از       .  طراحی و به اجرا درآورند            
اهداف آمريکائی ها دستگيری و يا از بين بردن         
حقانی کالن، رهبر، جالل الدين و پسرش سيرا          
جودين است که امروزه از پرنفوذترين افراد               

 ٢٠٠٩در سال    .  مخالفشان در افغانستان هستند     
اجرای عملياتی برای از بين بردن اين افراد                  
منجر به مرگ بيش از سيصد نفر گرديد که                   
تعداد زيادی از اين قربانيان را شهروندان                      

 .عادی تشکيل می داند
جالل الدين حقانی در ابتدا مخالف آمريکا نبود            
و در دهه هشتاد يکی از مخالفان سرسخت                     

وی بخاطر  .  آمد  اشغالگران شوروی بحساب می    
پيگيريش در مبارزه برعليه شوروی، بيش از            
حد مورد اعتماد و احترام آمريکا قرار گرفته               
بود و بهمين خاطر هم در آن زمان آمريکا پول            
و اسلحه در اختيارش قرار داده و رابطه بسيار           

چارلی «.  ای بين آنان برقرار شده بود         صميمانه
يکی از مقامات بلند پايه و ماجراجو            »ويلسون

مندی بسياری به افغانستان       در تکزاس که عالقه   
بعنوان مقام    »تام هاتکس «داشته و با همراهی       

بلند پايه در مناطق جنگی افقانستان از حقانی               
فيلمی تهيه کرده است، از آقای حقانی به عنوان          

همبن آقای  .  يکی از بهترين انسانها نام می برد        
حقانی بود که در طی روزهای گذشته با                           
طراحی و با به اجرا درآوردن يک عمليات                   
انتحاری بوسيله پزشکی بسيار خونسرد در                  

 »خوست«های آمريکا در منطقه        يکی از پايگاه  
هفت مامور اطالعاتی بلند پايه آمريکا و يک               
مامور اطالعاتی اردنی را به قتل رسانده و                   

برای .  تعداد ديگری را مجروح ساخته است             
بارترين عمليات        اين يکی از هالکت             »سيا«

درسال .  به بعد بود  ١٩٨٣برعليه آمريکا ازسال    
 ١٧آمريکائی ها در اثر بمب گذاری                  ١٩٨٣

 نفر از اعضای خود را در شهر بيروت ازدست 

 مرضيه دانش: برگردان
  شود تر مي عمليات القاعده و طالبان روز به روز دقيق 
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 ١٦۵اتحـاد کـار      ١۸صفحـه     ١۳٨٨بهمـن    

صورت همانطور که تجارب خود جامعه ما                
وديگر جوامع هم نشان داده است، جنبشهای                

توانند با        بزرگ و اثرگذار اجتماعی هم می               
 .توقف و ناکامی روبرو شوند

 

توان به    در پرتو مالحظات باال، اکنون می       -١٢
اين پرسش پرداخت که آيا جنبش مردم در                     

تغييرات (  »رفرم«وضعيت کنونی از حيطه           
فراتر رفته و   )  محدود يا وسيع به شيوه تدريجی     

) تغييرات راديکال دفعی   (  »انقالب«به مرحله    
رسيده است؟ شعارهای تغيير رژيم به دفعات و         
در سطحی وسيع در اين جنبش طنين انداز شده          
است و کمتر کسی نيز امروز ترديد دارد که                 
هرگاه رفراندومی در شرايط آزاد برای نفی                
رژيم حاکم برگزار گردد از رأی مثبت اکثريت         

اما در برابر اين     .  وسيع مردم برخوردار نشود    
، هنوز و تا به امروز          »سلبی«خواست وسيع    

وسيع و يا جايگزين مورد             »اثباتی«خواست   
هر .  قبول و توافق توده ها، شکل نگرفته است          

چند که رابطه مردم با حکومت بويژه در پی                
تحوالت شش ماه گذشته، عميقأ و وسيعأ تغيير            
يافته است وسرعت و وسعت تحوالت در چنين         
شرايط حساسی نيز به سوابق قابل پيش بينی                
است، ولی جامعه و جنبش عمومی مردم هنوز          

 .در موقعيت انقالبی قرار نگرفته است
تواند با امکانات      رژيم اسالمی حاکم هنوز می       

های وسيع تر فعاالن،       موجود خود با دستگيری    
اعالم حکومت نظامی، راه انداختن حمام خون،       

طلبانه مردم را مهار و متوقف کرده           جنبش حق 
و چند صباحی بر عمر تبهکارانه خويش                        

احتمال عقب نشينی و پذيرش بخشی از       .  بيفزايد
های مردم از جانب گردانندگان                            خواست

حکومتی، بسيار اندک است ولی منتفی نيست و        
گيری شکافهای      اين حالتی است که با شدت              

درونی و ناتوانی در سرکوب جنبش رژيم، در          
در اين حالت، مذاکره     .  آستانه سقوط واقع شود    

علنی برای جلوگيری از خونريزی و صدمات          
. تواند مطرح شود       بيشتر به لحاظ اصولی می        

ای که بخواهد           لکن روشن است که مذاکره            
چانه «جنبش جاری مردم را وجه المصالحه               

در پائين قرار     »آرامش فعال «و    »زنی در باال  
بدهد، بنا به تجربيات تلخ سالهای گذشته، از                 

 .شود سوی مردم نفی و طرد می
 
  

ازديگر الزامات رشد وگسترش آتی جنبش        -١٣
اعتراضی مردم، يکی هم اين است که روند                 

های درونی جهت تدوين      ها و هماهنگی    همکاری
استراتژی مشترک، شعارها و خواستهای                     

. مشترک و همگانی آن را نيز مشخص نمايد               
گفتيم که در اين جنبش خودجوش و متکثر،                   

ها و      های مختلف جامعه خواست         اقشار و اليه    
شعارهاست .  مطالباتشان را بر زبان می آورند       

ها و عبارات گوناگون سر داده                    که با واژه     
شود، شعار ديگری که از آغاز جنبش                         می

اعتراضی تا کنون مرتبأ تکرار شده و می شود          
مطالبات مشترک            »کف«و به صورت                

معترضان درآمده است، خواست برکناری                   
احمدی نژاد است، هرچند که درتظاهرات اخير       

ای فزونی يافته           شعارها عليه شخص خامنه         
خواستها و حقوق دموکراتيک نيز البته،         .  است

. جايگاه مهمی در مجموعه شعارها دارند                     
المللی از جمله         انتخابات آزاد با نظارت بين           

آنهاست که ميتواند به عنوان يکی از شعارهای          
لکن ناگفته     .  مشترک جنبش مطرح گردد              

 19صفحه  پيداست که اين خواست، 

ها و پايمال کردن          اسالمی بخاطر سرکوبگری   
حقوق بشر در ايران هستند ولی با هرگونه                    
دخالت خارجی در تعيين سرنوشت و آينده شان         

 .مخالفت می ورزند
 

با وجود رشد و گسترش سريع جنبش                    -١٠
اعتراضی مردم طی ماههای گذشته و با توجه           
به مختصات و شرايط موجود جامعه ما                           

توان ديد که اين جنبش هنوز ظرفيت کامل              می
بخش بزرگ از   .  خود را به ميدان نياورده است     

اين کوه يخ عظيم که از تابستان تا کنون نمايان            
. شده، هنوز فرصت و امکان ظهور نيافته است       

کارگران و تهيدستان که امروزه از شدت                       
برند و بواسطه      ای از بيکاری رنج می         بيسابقه

گرانی روزافزون، زيستمايه اندک آنها                           
های      ها و ماجراجوئی             دستخوش سودجوئی    

دار آن قرار     حکومت اسالمی و شرکای سرمايه    
گرفته است، هنوز سهم و جای سزاوارشان را           

گرچه کارگران، حاشيه   .  اند  در اين جنبش نيافته   
نشينان، کارمندان، معلمان و ديگر اقشار                       
زحمتکش ومحروم به صورت فردی يا گروهی       
در اين حرکت مشارکت دارند ولی جای                         
حرکات و مبارزات دسته جمعی و اعتصابات            

. آنها در اين ميان خالی و يا خيلی محدود است            
سرکوب، پراکندگی و ضعف جنبش چپ در                

های صنفی      ايران و سرکوب و نقصان تشکل          
مستقل و نبود چشم انداز يا نوميدی نسبت به                 

تواند از جمله علل اين             تحوالت ثمربخش می    
مسئله و اين کمبود بزرگ جنبش عمومی                       

اما علتی که در شرايط امروز              .  جاری باشد  
خورد، نبود يا کمبود        بيش از همه به چشم می        

رسانی در بين اقشار مختلف             ارتباط و اطالع    
در وضعيت سانسور حاکم بر        .  اجتماعی است 

هائی که      جامعه، آن دست از اقشار و گروه                
توانند   امکان دسترسی به اينترنت ندارند و نمی         

از امکانات تلويزيونهای ماهواره ای خارجی            
هم استفاده کنند، عمأل راه ديگری برای                           
خبرگيری وخبررسانی جز ابزارها وشيوه های       
سنتی ندارند که طبيعتأ سرعت و دامنه اينها                  

گسترش و تقويت مبارزات و      .  نيز محدود است  
جنبشهای صنفی و اجتماعی در پيوند با جنبش           
عمومی مردم و تالقی پيکار برای آزادی و                  
مبارزه برای نان، ميتواند پتانسيل های بزرگ           

 .جنبش را به منصه ظهور رساند
 

نقيصه بزرگ ديگر جنبش در مرحله                   -١١
کنونی، نبود استراتژی مشخص برای پيشبرد            
جنبش و فقدان آلترناتيو معتبر و مؤثر در مقابل         
وضعيت حاکم است که اين مسئله طبعأ با فقدان          

گفتيم .  يابد  رهبری جنبش جاری نيز ارتباط می       
که ويژگی خودانگيختگی وخودگردانی تاکنونی      
و همچنين تنوع و ترکيب رنگين کمان اين                     

اما برای تداوم و       .  جنبش از نقاط قوت آنست        
های   توسعه آن، حصول حد معينی از هماهنگی        

گيری بديلی        تاکتيکی و استراتژيک و شکل             
مشخص و اميد آفرين، بيش از پيش ضروری            

ايجاد و تقويت نهادها، کانونها                   .  شود     می
های مختلف فعاليت     وائتالفهای مستقل درعرصه  

و حيات اجتماعی، همکاری و اتحاد شخصيتها،       
نيروها و جريانات دموکرات، چپ و ترقيخواه          
و هماهنگی و همگرائی ميان آنها، می تواند در         

گيری   راستای تدوين استراتژی مشترک و شکل      
آلترناتيو معتبر برای تحقق اهداف جنبش                       

جنبش .  دموکراتيک مردم مفيد و کارساز باشد        
جاری مردم، ضمن استمرار خويش بايد بتواند          

 بر اين نقيصه فائق آيد زيرا که در غير اين 

  3صفحه 
دربرابر صفوف مردم، عمده نيروها وامکانات        

: ای عبارتند از    باقی مانده برای دارودسته خامنه
درشورای نگهبان، دستگاه   (بخشی از روحانيت    

، فرماندهی  )ها  قضائی، مجلس خبرگان و حوزه     
سپاه و بسيج و نيروهای انتظامی و پول فراوان         
نفت که سومی از طريق روندی بيسابقه از                    
حيف و ميل و غارتگری، غالبأ صرف تغذيه و          

های تا        تالش.  شود    تقويت دوتای ديگر می          
کنونی اين جناح برای ايجاد شکاف و پراکندگی        
در صفوف مردم، تا به حال نتيجه معکوس                   

اما اکنون، بدنبال    .  برای آن به بار آورده است       
طلبانی    تظاهرات تاسوعا و عاشورا، مصلحت         

ازهردو سو؛ بطور جدی احساس خطر کرده و         
به منظور تأمين بقای نظام، درپی وادار کردن           

های حکومتی به سازش وکاهش اختالفات         جناح
و از اين طريق آرام کردن اوضاع و به بيراهه           

به همين دليل نيز      .  کشاندن جنبش مردم هستند     
های   ريزی وپيوند حرکتها وکانون     ضرورت پايه 

 .يابد مستقل اهميت می
 

المللی نيز رژيم حاکم بر              در عرصه بين       -٩
بعد از  .  ايران در موقعيت نامساعدی واقع است      

آغاز حرکت مردم، انزوای حکومت ماليان در        
آن کمتر شده     »دوستان«صحنه جهانی بيشتر و 

اعطای امتيازات و واردات بيسابقه از            .  است
خارج به بهای توقف فعاليت توليدی در داخل              
نيز حاميان پايداری برای رژيم به وجود                         

المللی در      های بين     تأثيرات مجازات  .  آورد   نمی
رابطه با بحران اتمی، بحران اقتصادی                           

در همين  .  نمايد  گريبانگير کشور راهم تشديد می 
های     حال، با برگزاری مذاکرات ژنو با دولت            

درمهرماه، برخی ازجريانات حکومتی     )  ۵+١(
در پی آن بودند که با حصول نوعی توافق با                 
خارج شايد دست بازتری برای مانور و                          

لکن .  خواباندن حرکت مردم در داخل پيدا کنند        
با مخالفت و مانع تراشی برخی ديگر از                          

آژانس «دستجات در مورد طرح پيشنهادی                 
و با رد پيشنهاد مذاکره       »المللی انرژی اتمی    بين

ای که      مستقيم دولت آمريکا از طرف خامنه             
امکان مذاکراه احتمالی آتی را نيز به بعد از                  

در داخل موکول کرده، تشديد              »غائله«رفع   
های   ها عليه ايران در دستور کار دولت        مجازات

اما با رشد و گسترش      .  غربی قرار گرفته است    
های اخير، چنين     جنبش اعتراضی مردم در ماه     

های   به نظر ميرسد که تصويب و اجرای تحريم        
اقتصادی شديدتر به خاطر اثرات زيانبار آن بر        
مردم، فعأل به تعويق افتاده و فشارهای مالی و            

ها و مسئولين حکومتی بيشتر         سياسی بر ارگان   
آشکار است که    .  مورد توجه قرار گرفته است      

مردم ايران ضمن استقبال از تشديد فشارهای             
سياسی و ديپلماتيک عليه رژيم حاکم و تحريم             
کامل تسليحاتی آن، مخالف طرح و تصويب                

های اقتصادی که کار و معيشت                          مجازات
روزمره آنها را نيز در تنگنای شديدتری                        

درصورت گسترش و ارتقای    .  گذارد، هستند   می
طلبانه مردم،    بيشتر جنبش آزاديخواهانه و حق       

رسد که برای از کار انداختن                 روزی فرامی  
ماشين سرکوب ودستگاه اداری واجرائی رژيم،      

. سازد   تحريم اقتصادی آن را نيز مقتضی می             
اما در اين حالت نيز چه بسا خود مردم و                         
کارگران با اعتصابات خود و بستن شيرهای              

مردم ايران  .  نفت، اين کار را به انجام برساند         
طبعأ خواستار جلب حمايت افکارعمومی جهان       
 ازمبارزات حق طلبانه جنبش ومحکوميت رژيم 
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صرفنظر از عملکرد رژيم، در تعارض با                  
گيرد که دين و دولت        قانون اساسی آن قرار می     

را هم در         »واليت مطلقه فقيه     «را تلفيق و         
. جايگاهی فراتر از قانون قرار داده است                      

بنابراين خواست انتخابات آزاد، خواه ناخواه               
موضوع تغييرقانون اساسی رژيم را به ميان              

کشد، در حالی که موسوی و طرفدارانش                 می
خواهان اجرای بدون تنازل، همين قانون                       

جدائی «مسئله کليدی در اينجا همانا              .  هستند
و يا به قول تظاهرکنندگان در           »دين از دولت   

دين از حکومت   /  شعار ملت ما     «،  »آذر  ١٦«
است که بدون طرح و پيگيری آن توسط            »جدا

جنبش مردم، غالب شعارهای آزادی و                              
دموکراسی خواهی آنها نيز تعليق به محال و               

در ميان مجموعه شعارهای       .  ناکام خواهد شد    
حق (  »نان«مطرح شده تا کنون، کمترنشانی از     
به چشم   ...)  کار، اشتغال، بهداشت، مسکن و         

می خورد، در صورتی که نه تنها زحمتکشان            
و تهيدستان، بسياری از اقشار ديگر نيز به                    

رفع اين   .  دارند   »غم نان  «درجات متفاوت،      
نقصان، نه فقط برای جلب اقشار بيشتر و                       
تقويت جنبش که برای افشای ماهيت کامأل                    

و صدقه      »عدالت پروری رژيم     «دغلبازانه،   
 .ضرورت دارد »دولت امام زمان«دهی های 

انديشانی که از         بر خالف تصورات مصلحت       
باال رفتن سطح         «و          »تند شدن شعارها        «

های مردم در        اند، توده     بيمناک شده     »مطالبات
جريان مبارزات قبلی و جاری خود به تجربه              

اند که رژيم حاکم به سهولت به                                دريافته
دهد، مگر    های حق طلبانه شان تن نمی         خواست
از دست رفتن کنترل اوضاع           »خطر«آن که    

را احساس کند و يا در سراشيب سقوط قطعی              
بديهی است که در تنظيم و تعيين          .  قرار بگيرد 

شعارهای واحد و متمرکز جنبش مرکب و                    
متنوع موجود، افزودن بر خواستهای مشترک          
شرکت کنندگان، مالحظات مربوط به جلب                 
نيروهای بيشتر به جنبش و متقابأل ريزش                      
افزونتر در قوای دشمن را در مد نظر قرار                  

اما اين موضوعی است که به مسئله         .  می دهند 
تأمين حد معينی ازهماهنگی وهمکاری درميان        
نيروها و گرايشهای درون جنبش جهت تضمين        

 .تداوم و گسترش آن ارتباط می يابد
 

در شرائط حاضر همکاری و اتحاد عمل                        
نيروهای آزاديخواه و دمکرات معتقد به جدائی         
دين از دولت و مدافع مطالبات جنبش های                     
اجتماعی در ايران، ضرورتی است تاريخی و          

الزم است تا اپوزيسيون دمکرات        .  انکارناپذير
و آزاديخواه که برای استقرار دمکراسی،                      
جدائی دين از حکومت و حفظ استقالل و صلح           

های خود را برای سامان       کنند، تالش   مبارزه می 
دادن به يک جبهه سياسی دمکراتيک و                           

 .آزاديخواه دو چندان کنند
 

سازمان ما که از ديرباز همواره بر ضرورت            
همکاری، اتحاد عمل و هماهنگی نيروهای                  
آزاديخواه و دمکرات تاکيد داشته، آماده است تا         
دست همه اين نيروها را برای همکاری تا                     
رسيدن به يک ائتالف پايدار سياسی برای                     
استقرار يک جمهوری دمکراتيک و الئيک به          

 . جای جمهوری اسالمی در ايران، بفشارد
 

 کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  ٢٠١٠ژانويه  ٢٣ - ١٣٨٨بهمن  ٣

 ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران -کميته نروژی
 مصاحبه مطبوعاتي آقاي حيدري كنسول سابق جمهوري اسالمي در اسلو 

 و بيانيه مطبوعاتي ايشان خطاب به مردم ايران و جهان
برای نخستين    ٢٠١٠ژانويه    ١۴روز پنجشنبه    

بار آقای محمد رضا حيدری کنسول سابق                     
جمهوری اسالمی در اسلو، مقابل دوربين                      

مدت يک    تلويزيون دولتی نروژ ظاهر شد و به        
او دراين مصاحبه دالئل     .  ساعت مصاحبه نمود  

استعفاء خود را اعالم و پيرامون وضعيت                    
آقای حيدری اعالم نمود    .  فعلی خود گفتگو کرد   

که استعفايش در اعتراض به نقض حقوق بشر           
و سرکوب مردم در ايران است و اين اقدام را             
برای حمايت از مبارزات مردم ايران عليه                   

 .ديکتاتوری انجام داده است
آقای حيدری در محل اقامت خود که توسط                   

شد،   نيروهای امنيتی و پليس نروژ محافظت می       
ايرانی   -پذيرای هيئتی از سوی کميته نروژی          
نماينده .  حمايت از مبارزات مردم ايران شد              

بخش زنان اين کميته با اعطای سبد گل به                      
ايشان، از اقدام انسان دوستانه و شجاعانه آقای          
حيدری تشکر کرد و به وی اطمينان داد که                   
آغوش گرم ايرانيان در داخل وخارج از کشور         

 .اش باز است سوی وی و اعضای خانواده به

آقای حيدری ضمن تکذيب اظهارات مقامات              
رژيم اعالم نمود که مرتضی  حيدری                               
هيچگونه خويشاوندی با او ندارد همچنين                      
فرزندش در حال حاضر در مقطع دبيرستان               

کند و قرار است چند سال ديگر به            تحصيل می 
ماه    ٨از مدت خدمت او نيز           .  دانشگاه برود  

ديگر باقی مانده و تا ماه سپتامبر اجازه اقامت             
 .باشد در نروژ را دارا می

آقای حيدری اعالم کردند که رژيم جمهوری               
اسالمی هيئتی از ايران به نروژاعزام کرده  تا           

اند چنانچه به     با وی ديدار کنند و به او قول داده        
ايران بازگردد، از هرگونه امکانات مالی                      

آقای حيدری اعالم نمود     .  برخوردار خواهد شد  
که به هيچ عنوان  با نمايندگان رژيم ديدار و                 

 .گفتگو نخواهد کرد
ای   آقای حيدری عالوه بر مصاحبه خود، بيانيه         

مطبوعاتی که خطاب به مردم ايران و جهان               
 -نوشته است را در اختيار کميته نروژی                        

ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران قرار               
 . داد تا آن را منتشر نمايند

، دانيل   ٢٠١٠روز سه شنبه دوازدهم ژانويه            
بن سعيد، فيلسوف وکمونيست انقالبی فرانسوی       
به دنبال بيماری طوالنی سرطان درسن شصت        

 .و چهار سالگی چشم از جهان فروبست
فرانسه    »تولوز«در شهر        ١٩۴٦او در سال       

تحصيالت عالی خود را در مدرسه      .  به دنيا آمد  
از فعالين   .  به پايان رساند       »سن کلود  «عالی   

فرانسه بود    ١٩٦٨دانشجويی در مبارزات سال     
و درصفوف جوانان انقالبی کمونيست در کنار         

سپس به  .  گذار آن، فعال بود      ، پايه »آلن کلوين «
المللی     حزب بين   «همراه وی در وحدت با                 

ليگ «، حزب جديد        ١٩٦٩، سال     »کمونيست
 را ايجاد کرد وسالها عضو رهبری  »کمونيست

انترناسيونال «اين جريان جديد به              .  آن بود   
 .پيوست »چهار

حزب جديد ضد           «وی سپس در ايجاد                      
فرانسه فعال و تئوريسين اصلی        »داری  سرمايه
وی همچنين همزمان عضو دفتر        .  بود  آن نيز    

نظرات سياسی و    .  اجرائی بين الملل چهار بود      
تئوريک وی تاثير بسيار و غيرقابل انکاری در        

 .داشت »الملل چهار بين«جريان 
. وی استاد فلسفه در دانشگاه پاريس هشت بود           

و     »کارل مارکس   «تحقيقات وی در مورد              
شهرت جهانی دارد وهمچنين      »والتر بنجامين «

پست «در اواخر عمر تحقيقاتی در زمينه                      
 .کرده است »مدرنيسم فرانسه

از وی آثار بسياری در زمينه های فلسفه،                      
اقتصاد، علوم اجتماعی و کارهای تحقيقاتی                 

 . پيرامون مارکس باقی مانده است

 درگذشت دانيل بن سعيد 

 :همانطور که در خبرها منتشر شده بود
اينجانب محمد رضا حيدری در اعتراض به نقض              
آشکار حقوق بشر در ايران، پايمال شدن آرای                     
مردم ميهنم  در انتخابات  رياست جمهوری و در                
اعتراض به کشتار و سرکوب مردم کشورم توسط            
جمهوری، از سمت خود در سفارت جمهوری                      

ام  و تمامی ادعاهای غلط                 اسالمی استعفاء داده     
وزارت خارجه جمهوری اسالمی در مورد وضعيت         

 .ام را رد می کنم شغلی
اينجانب از جنبش آزاديخواهانه مردم ايران حمايت         

ايران به همه ايرانيان با هر گرايش و                   .  کنم   می
تنها همبستگی و اتحاد همه             .  فکری تعلق دارد      

 .ايرانيان ضامن آزادی مردم ايران است
من از دولت جمهوری اسالمی می خواهم به                          
سرکوب مردم عزيز ميهنم ، بيدرگ خاتمه دهد و                
کليه زندانيان سياسی بويژه افرادی را که درجريان         

 .تظاهرات های اخير دستگير شده اند را آزاد کند

 من از جامعه جهانی تقاضا می کنم که از جمهوری 
 اسالمی بخواهند تا  به کشتاروسرکوب مردم خاتمه 
دهد و درعمل به رعايت حقوق بشر درايران پايبند           

من از جامعه بين المللی می خواهم که دراين          .  باشد
روزهای حساس، از مبارزات  آزاديخواهانه مردم           
 .ايران در مقابل ديکتاتوری و سرکوب حمايت کند

پيام ديگر من به تمامی کارمندان و ديپلماتهای                    
از همکاری و خدمت به         .  جمهوری اسالمی است    

رژيمی که شهروندانش را چنين بيرحمانه سرکوب          
های بی نام     کند و يا در سياهچال      و آنان را ترور می    

کشد، همکاری    و نشان پس از شکنجه و آزار می            
اگر هدف من و آنها خدمت به مردم و                        .  نکنند

شهروندانمان بوده است، در اين شرايط، ادامه                   
همکاری با جمهوری اسالمی، همکاری وخدمت به        

به مردم      ،هموطنان.  ديکتاتوری و استبداد است        
بپيونديد و سفارتخانه ها جمهوری اسالمی را ترک         

 .کنيد
 

 اسلو -محمد رضا حيدری، نروژ
  ٢٠١٠ ژانويه ١۴ - ١٣٨٨دی  ٢۴ پنجشنبه

 محمد رضا حيدريبيانيه مطبوعاتي 
 به مردم ايران و جهان
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 دوستان گرامی، هم ميهنان ارجمند
را به مردم کردستان       بندان  ری  ٢مين سالروز    ٦۴

ايران، به اعضاء و هواداران حزب دمکرات                       
کردستان ايران و همه مبارزان راه آزادی و عدالت         
اجتماعی، رفع ستم ملی و دموکراسی در ايران،                 

 .شادباش می گوييم
سال پيش پيشوا قاضی محمد و يارانش در                      ٦۴

مبارزه عليه استبداد و پايان دادن به ستم ملی در                  
کشور، پايه گذار راهی بودند که بعد ازگذشت بيش           
ازشش دهه، همچنان الهام بخش مبارزان ملت های         

. ساکن ايران و بخصوص هم ميهنان کرد ماست                
، ياد آور مبارزات و از      »ری بندان   ٢«بزرگداشت  

خود گذشتگی های مردم کردستان ايران است که              
در راه رفع ستم ملی در کردستان و استقرار                           
دموکراسی در کشور در برابر يورش استبداد عليه          
دستاوردهای مردم کردستان ايران تا پای جان                     
استادگی کردند، بزرگ مردان و مبارزانی چون                
زنده يادان دکتر عبدالرحمن قاسملو و دکتر صادق            
شرفکندی از رهبران و شخصيت های برجسته ای          
بودند که به همراه يارانشان نه فقط تاثير گذار بر                 
جنبش خلق کرد، بلکه تاثير گذار بر جنبش                              

  .دموکراسی خواهی و عدالتخواهی کشور بودند
 دوستان، رفقا و همرزمان گرامی،

جمهوری اسالمی که بقای خود را دراعمال تبعيض        
و سرکوب مليت ها، دستگيری، شکنجه و اعدام                 
مخالفينش می بيند، در پی ماههای اخير با جنبش                
اعتراضی ميليونها نفر از هموطنانمان مواجه شده           

 جنبش اعتراضی اخير که به بهانه تقلبات . است

 سوئيس -پيام سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
 )كميته سوئيس(بـه حـزب دمـوكرات كردستـان ايـران  

  بنـدان ريميـن سـالروز دو 64به منـاسبت 
انتخاباتی رياست جمهوری شروع گرديد، در واقع          
نتيجه بالفصل بيش از سی سال اعمال خشونت و               
نقض حقوق شهروندی هموطنانمان توسط همين                

اين جنبش اعتراضی     .  رژيم قرون وسطائی است       
که روز به روز بردامنه آن افزوده ميگردد مصمم            
است که عمده ترين مانع بر سر راه استقرار                           
دمکراسی و عدالت اجتماعی را که همانا رژيم                    

 .جمهوری اسالمی است از سر راه بر دارد
دوستان گرامی در چنين شرايطی، ما ضمن گرامی         

ری بندان و شادباش آن به هم ميهنان                     ٢داشت   
کرد، حزب دموکرات کردستان ايران و همه                         
احزاب و نيروهای آزادی خواه کردستان ايران،                
همکاری احزاب آزادی خواه و دموکرات کرد                     
ايرانی را با نيروهای انقالبی ودموکرات کشورمان        
برای برچيدن نظام جمهوری اسالمی و استقرار                
دموکراسی وعدالت اجتماعی ورفع هرگونه تبعيض      
طبقاتی، ملی و جنسيتی در کشور، ضروری و مهم         

ما خواهان ايرانی دموکراتيک برای              .  می دانيم   
تامين يکپارچگی کشور بوده و از هرگونه کوششی         
که در جهت حل دموکراتيک مسئله ملی انجام گيرد         

 .استقبال می کنيم
 

 ری بندان ٢زنده باد ياد و خاطره 
گرامی باد ياد و خاطره جانباختگان راه آزادی و                

 عدالت اجتماعی
 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی ايران

 

 سوئيس -سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
 ٢٠١٠ژانويه  ٢٢

، محمد رضا    ١٣٨٨بهمن ماه      ٨سحرگاه پنجشنبه    
ساله،   ١٩ساله وآرش رحمانی پور       ٣٧علی زمانی   

اتهام هر دو نفر     .  در زندان اوين تهران اعدام شدند      
از سوی دادستانی رژيم، محاربه با رژيم اعالم                   

محمد رضا علی زمانی در اسفندماه         .  گرديده است 
. گذشته و چند ماه قبل از انتخابات دستگيرشده بود            

عالوه بر اين، امروز از سوی دادستانی رژيم پنج             
تن ديگر نيز محارب خوانده شدند و درمعرض                   

 .خطر اعدام قرار گرفتند
آرش رحمانی دوماه قبل از انجام انتخابات دستگير          
شده و به گفته وکيل وی، اساسا اتهامات منتسبه به             

سال   ١٨وی مربوط به زمانی است که او کمتر از            
وکيل آرش می گويد، اومخفيانه محاکمه و            .  داشت

نيزاجرای حکم درباره وی مخفيانه صورت گرفته          
همچنين آرش تحت فشار وشکنجه قرارداشته       .  است

تا درمقابل آزادی خواهرش، به اتهامات مورد نظر         
 .دادستانی رژيم اقرار کند
های گذشته احسان فتاحيان      درهمين حال درطی هفته   

و فصيح ياسمنی از زندانيان سياسی کرد، خدايار              
فرهنگی   -رحمت زهی شهنوازی از فعاالن سياسی       

همچنين براساس اعالم      .  اند   بلوچ نيز اعدام شده        
دادستان و به گزارش دادسرای عمومی و انقالب               

نفر ديگر نيز در ليست محکومين به                   ٩تهران،   
فعال سياسی    ٢١عالوه بر اين،     .  اعدام قرار دارند   

 .کرد نيز همچنان درمعرض اعدام قرار دارند
 سياست های سرکوبگرايانه رژيم، از دستگيری، 

زندان و شکنجه و تجاوز گرفته تا ترور و قتل و                  
های عريان در روزهای عاشورا و         ويژه خشونت   به

تاسوعا، نتوانسته است چنبش مردم درخيابان را به          
رژيم با گسترش و تسريع صدور       .  ها برگرداند   خانه

و اجرای احکام اعدام و با سرکوب بيشتر، تالش                
کند در مواجهه با جنبش مردم که بنياد اين نظام              می

را هدف گرفته، اين جنبش را مهار کند و از                            
هفت ماه گذشته نشان داده که           .  پيشروی باز دارد    

ترين سياست رژيم درمواجهه با جنبش مردم،         اصلی
هم اکنون با توجه      .  سرکوب هرچه بيشتر آن است       

بهمن، رژيم تالش     ٢٢به فرارسيدن سالگرد انقالب     
دارد تا برای کنترل اوضاع و مهار آن، با گسترش           

ها را از           سرکوب و صدور احکام اعدام، توده               
 .حضور در خيابان بازدارد

ما صمن محکوم کردن اين اعدام ها، خواهان                       
 .توقف سريع آنها هستيم

اجتماعی، نهادهای  -ماهمه هموطنان، فعالين سياسی    
های چپ و دموکرات و       مترقی و احزاب و سازمان    

کنيم، تا به هر شکل ممکن،      خواه را دعوت می ترقی
ها و برپائی        در مخالفت و اعتراض به اين اعدام            

اعتراضات برای جلو گيری ازادامه و گسترش آن،         
 .عمل آورند های ضروری و الزم را به همکاری

ما به سهم خود دست همه پيکارگران دراين عرصه         
 .فشاريم را می

 

 کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ١٣٨٨ماه  بهمن ١٠شنبه 

 !ها را متوقف كنيد شود اعدام جنبش مردم مرعوب نمي

 گـرامـي بـاد
 بهمـن 19

 سـالـروز تـولـد
 جنبش فدائي


