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 ديروز اکبر محمدی، امروز فيض مهدوی و
 ؟ فردا نوبت کيست

  
  ! آزاديخواهان عدالتخواه ايرانی 

هنور در ايران ، مراسم چهلم  اکبر محمدی فعال جنبش  
 تير وچگونگی مرگ مشکوک وُپرابهام وی در 18دانشجويی  

زندان جمهوری اسالمی روشن  نشده که ما با خبر در گذشت ولی 
ی در زندان رجايی شهرکرج به همان شکل اهللا فيض مهدو

  . وسياق روبرو می شويم
فيض مهدوی به اتهام عضويت در سازمان مجاهدين در ولی اهللا 

  .يش از اين به اعدام محکوم شده بود وپ بازداشت١٣٨٠سال 
 در برابر اعتراضات وسيع اين حکم در ارديبهشت ماه امسال

شکسته شد،  کشور  از سوی شعبه تشخيص ديوان عالی جهانی 
  . م هيچگاه به ايشان ابالغ نگرديد حکاصلبا اين حال 

   ٢ بقيه در صفحه                                                             
   -------------------------------------------------------------  
  

  برای ازکارانداختن حربه سرکوب      
                                                                                                                       
  تقی روزبه

        
واگرهرآينه ترديدی درآن . جان زندانيان سياسی درخطراست

بود،مرگ ناباورانه اکبرمحمدی آن را به اثبات رساند وتکراراين 
ض مهدوی آن را مورد تأکيد مجدد قرار جنايت درمورد ولی اله في

احمد باطبی نيزتاچندقدمی مرگ رفت وهنوزهم سرنوشت .داد
دژخيمان برای سرپوش گذاشتن برجنايت خود  .اودچارابهام است

ونگران ازشعله ورشدن جرقه های نارضايتی حتا ازبرگزاری 
آزاد مراسم ختم اکبرمحمدی توسط پدرومادرش،آنهم درروستائی 

   .انعت و کارشکنی به عمل آوردندگمنام،مم
  ٣  بقيه در صفحه                                                 

  ---------------------------------------------------------------  

صدای سوم در برابر امپرياليسم، صهيونيسم 
  *و اسالم سياسی

  
  ستی ايرانبر مبنای بحث ارائه شده در فوروم سوسيالي

(ISF)2006 اوت 25در**   
  

  نشهاب برها
  

بعنوان مدخلی بر بحث امروز بی فايده نمی دانم فشرده ای از 
صحبتی را که چندی پيش در همين فوروم سوسياليستی ايران 

» بحران هسته ای، قلدری آمريکا و حق ايران« تحت عنوان 
    .داشتم، ياد آوری کنم

الئل موضع گيری يکجانبه در در آن صحبت به پاره ای از د
جنبش ضد جنگ که به نحو صريح يا ضمنی در ائتالف با رژيم 

    ايران قرار می گيرد
  ١٠   بقيه در سفحه                                    

    اعالميه کميته مرکزی سازمان        
   ٦٧ به مناسبت سالگرد فاجعه           

   ٢ص    !ی کنندمردمان ايران فراموش نم    
  

 

    به گراميداشت ياد ياران          
  

  ٦در صفحه         امير جواهری لنگرودی            
  -----------------------------------------------------------------  

  :  عليه فراموشی              
 . زندان قم۶٠ کشتار زندانيان سياسی سال 

  ٨در صفحه  هی                    شهاب شکو     

=====================================    

  
   

  
  
  
  
  
  
  

                         
  ١٤در صفحه                                              

====================================    
  

  ! يک ميليون فرياد           
                                                               

    الله حسين پور                    
   ٥در صفحه                                                 

 کنگره يازدهم 
      راه کارگر 

  !گزار شد   بر

 )راه کا رگر ( نشريه کميته مرکزی سا زمان کارگران انقالبی ايران  
٢٠٠٦www.rahekargar.netسپتامبر١٣٨٥١١شهريور٢٧٧٢٠شماره
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  ادامه از صفحه يک 

  
  

  ...ديروز اکبر محمدی، امروز فيض مهدوی 
  
  

پيامی از زندان  فيض مهدوی در اعتراض به وضعيت خود، طی 
ما آغاز کرديم، ما تداوم می بخشيم و ما پايان می « : گفته ُبود 

« :و بدين ترتيب با طرح خواسته های سه گانه خود » .دهيم
 انتقال به زندان اوين و ابالغ –تقاضای ديدار با وکالی خويش 

، دست به اعتصاب » عدم اجراء حکم اعدام دادگاه انقالب به وی
 روزمقا 9ض مهدوی بااين اعتصاب غذا وبعد از في. غذا زد 

ومت با دشواری جسمی روبروشد ومسئولين زندان کمترين 
حتی در مقابل دوندگی . توجهی به خواسته هايش نشان ندادند

مهدوی دست به : اعضاء خانواده ووکيلش ، مدعی شدند 
 به فيض مهدوی: با اين همه گفته می شود! خودُکشی زده است 

! ه استدر گذشتگشته و مغزی به بيمارستان منتقل علت سکته
اکبر محمدی وفيض مهدوی به خاطر عقايد سياسی خود دست به 
اعتصاب غذا زدند و هر دو نيز جان عزيزشان را بر سراين کار 

  . از دست داده اند
عامل اصلی درگذشت اين دو :بدون هيچ ترديد بايد اعالم کرد

زيرا، سردمداران .  استزندانی، خود رژيم جمهوری اسالمی
 سال حاکميت ضد انقالبی خود، شيوه های 28نظام در طی 

. گوناگونی را برای به مسلخ کشاندن زندانيان سياسی آزموده اند
امروز نيز زندانبانان رژيم با اعمال فشار بر زندانيان 
سياسی،آنها را به واکنش هايی چون اعتصاب غذا وا دار می 

 توجه به وضعيت زندانی سياسی، آنان را کنند تا  بدون کمترين
امروز نيز زندانبا .يکی پس از ديگری به مرگ زودرس بکشانند 

نان رژيم با اعمال فشار بر زندانيان سياسی،آنها را به واکنش 
هايی چون اعتصاب غذا وا دار می کنند تا بدون کمترين توجه به 

مرگ وضعيت زندانی سياسی، آنان را يکی پس از ديگری به 
  . زودرس بکشانند 

 آ يا در اين مرحله، فشار و شکنجه در درون زندان ها و وا 
داشتن زندانيان سياسی  به اعتصاب غذا و بی توجهی به آ نان 
و کشاند نشان به مرگ زود رس، بنوعی بازگشت به سلسله قتل 

قتل های که پايانی . های زنجيره ای سياسی را تداعی نمی شود
 67ت، آ نهم در سالروز کشتار خونين تابستان برآن متصور نيس

  !؟
 سازمان ما همصدا با زندانيان سياسی ، خانواده های زندانيان و 
فعاالن حقو ق بشری، خواهان اعزام يک تيم پزشکی بين المللی 
ووکالی مستقل جهانی برای معاينه قرار دادن جسد ولی اهللا 

ضعيت زندانيان توجه به و. فيض مهدوی و کالبد شکافی هستيم 
سياسی در زندانهای سراسر ايران و ارائه گزارش به مراجع 
بين المللی امر ديگريست که می بايست اين تيم تحقيق بعهده 

اگر نجنبيم ممکن است ابعاد اين جنايات  به سمتی کشانده . گيرد
زيرا روشن نيست . شود که مهار آن به ساده گی ميسر نگردد

  . چه کس وچه کسانی باشدکه فردا وفردا ها نوبت 
 
  
  ) راه کارگر (   کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران  
  

  ٢٠٠٦ سپتامبر ٨                             
  
  

    اعالميه کميته مرکزی سازمان         
   ٦٧ به مناسبت سالگرد فاجعه           

  
    !مردمان ايران فراموش نمی کنند    

  
ز قتلعام فرزندان مردمان ايران در زندانهای رژيم هيجده سال ا

اين ُکشتار بی حساب وکتاب که به دستورو . اسالمی می گذرد
 60فتوای روح اهللا خمينی صورت گرفت، برخالف کشتار سال 
اما . قرار بود بدون سروصدا و درسکوت وتاريکی انجام گيرد
عام شده ازهمان آغازشکل گيری جنايت، خانواده های اسيران قتل

دست بکار شدند و به قيمت جان وهستی خود به دادخواهی خون 
.  های ريخته شده دلبندانشان  برخاستند و به افشای آن پرداختند

وجود هزاران صفحه گزارش مکتوب اززندانهای اين دوره توسط 
زندانيانی که از دست قصابان نظام جان بدر برده اند، گويای 

  .ه استروشن اين اسير ُکشی سبعان
دراين مدعا ذره ای اغراق وجود ندارد که کشتارتابستان خونين 

 باکشتارهای هيتلری و ُکوره های آدم سوزی آن قابل مقايسه 67
است و بيش ازهمه ظرفيت بدون حد ومرز قساوت ،سبعيت وضد 
انسان ُبودن اين نظام ،رهبران وقصابان آن را به نمايش می 

  .گذارد
وبا نام که امروزه در گلزار خاوران نمود وجود گلزارهای بی نام 

يافته است نه تنها ددمنشی آيت اهللا ها را نشان می دهد که بيان 
زيرا آنها با نسل . آشکار شکست نظام ايدئولوژيک آنان هم است

کشی بيست وچند ساله، نه توانستند ارزشهای دينی شان را به 
ردمان ارزش عمومی تبديل کنند ونه جنبش اجتماعی بزرگ م

  . ايران را به انقياد خود درآورند
  حاصل اين جنايات، بيزاری اکثريت مردمان ايران وانزوای هر 

 که امروزه به درون سربازخانه ها ستچه بيشتر رژيم آيت اهللا ها
  .پناه گرفته ودرسايه حکومت نظامی اعالن نشده نفس می کشد

، بيش 67نين يادمان جانباختگان قتلعام سازمانيافته تابستان خو
ازهرچيز بايد در خدمت به محاکمه کشاندن آيت اهللا ها وقصابان 

  .آن باشد
اسير ُکشی نفرت انگيزفقها، نقطه عطف نسل ُکشی بيست وچند 
ساله ی رژيم جمهوری اسالمی ايران است و به اتکای آن می 

جنايت " توان وبايد، آمران ومجريان اين جنايات را به عنوان 
  .در يک دادگاه بين المللی به محاکمه کشاند" عليه بشريت 

داغديده گان نه شکنجه می کنند و نه می ُکشند اما شکنجه گران 
  . وقاتالن را نه می بخشند ونه جنايات آنان را فراموش می کنند

  
  .  گرامی باد ياد همه ی جانباختگان راه آزادی وسوسياليسم

  می ايران سرنگون باد رژيم ارتجاعی وسرمايه داری اسال  
                                     

  )راه کارگر (        کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
                                       

 ١٣٨٥تابستان                                 
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      ادامه از صفحه يک      
  
  
     ...ن حربه    برای ازکارانداخت   
  

اجرای حکم اعدام برخی اززندانيان اهوازونيزصدوراحکام تازه 
 نفر ازدستگيرشدگان حاکی ازافزايش اشتهای 16اعدام برای 

. سرکوب برای ايجاد جو رعب ووحشت درسراسرايران است
دامنه سرکوب وفشار البته فقط محدود به زندانيان وافزايش اعدام 

ه وسيعی ازجمع آوری ديس های ها نيست،بلکه همزمان گستر
ماهواره ای،کنترل کامل عرصه اينترنت،قبضه کامل حوزه 
نشرومسدودکردن کليه مجاری اطالع رسانی،فشاربه فعالين 
جنبش ها بويژه جنبش دانشجوئی و کارگری و فعالين 
ملی،برچيدن هرنوع تشکل و نهادی که مستقل ازدولت بوده 

خوددارد،تغييرقانون ورنگ وبوئی ازمخالفت خوانی را در
دريک کالم .را دربرمی گيرد... کارونمايشی کردن کامل انتخابات

ما با يک برنامه سرکوب تعميم يافته و همه جانبه ای 
سروکارداريم که بطورهمزمان خود را درحوزه های گوناگون 

نشان داده  وگام بگام ...سياسی وفرهنگی وملی و جنسی وطبقاتی
ده نشان دهنده آن است که تضاد رژيم با اين پدي.گسترش می يابد

باهمه اقشارومليت ها ودروهله نخست با فعالين و پيشروان -مردم
- يک تضاد همه جانبه است واين که غلبه براين تضاد-جنبش ها

 به بود ونبودرژيم تبديل شده -عمدتا ازطريق سرکوب همه جانبه
 گی ويژگی ديگراين سرکوب،هدفمندی و برنامه ريزی شده.است

آن است که به آن خصلتی فراترازسرکوب های موسمی می 
حاکميت براين گمان است که اگرجو ترور و وحشت،بهمراه .بخشد

-انواع فشارهای فرسايشی را برجامعه وبرفعالين سياسی
اجتماعی حاکم کند واگر خودانحصارهمه عرصه های اطالع 

ری آگاه رسانی ومديريت آن را بطورکامل بعهده بگيردو کليه مجا
مردم "هوائی شدن"شدن را مسدودنمايد می تواند ازروند

را مجددا "بطری واليت"جلوگيری کرده و بيرون جسته گان از
وباين ترتيب مشروعيت بباد .هيبت پنجه های خود نمايد افسون

جناح حاکم .رفته را احياء کرده وخطرفروپاشی را منتفی نمايد
آری " اصالحات"اربادرس آموزی ازفروپاشی بلوک شرق،باشع

، برآن شد که 1*وباالهام ازالگوی چين" دست خودمان"اما به 
درگام نخست سرکوب را ازباال وازطريق جمع کردن بساط 
باصطالح حاکميت دوگانه،با يکدست کردن نهادهای قدرت وتأمين 
اراده واحد شروع کند و آنگاه با اتکاء به آن،گام های بعدی را 

 دانست درتحليل نهائی اين فرايند بيداری چرا که خوب می. بردارد
بزرگ درميان پائينی هاست که به رقابت درميان باالئی هادامن 
می زند و به رقبای جناح حاکم فرصت عرض اندام می 

برداشتن گام نخست البته کارچندان ساده ای نبود و تدارک .دهد
اما نهايتا بدليل سرشت تسليم طلبانه و .آن سال ها طول کشيد

ويکردخيانت آميزاصالح طلبان حکومتی نسبت به آرمان ها ر
،وبهره گيری ازتهديدهای خارجی 2*وادعاهای خود ازيکسو

وباين ترتيب بسترالزم برای ورود .ازسوی ديگر،بسرانجام رسيد
  . به عرصه اصلی سرکوب فراهم گرديد

سرکوب فعالين وپيشروان هربخش جنبش،برچيدن همه تشکل ها 
،بستن تمامی مجاری اطالع رسانی ونهادهای مستقل

وانحصارمديريت در تمامی اين عرصه ها توسط حاکميت،هدف 
رژيم براين .عمده سرکوب دراين مرحله را تشکيل می دهد

تصوراست که با موفقيت درچنين هدفی خواهد توانست، 
درمسيربالندگی وسازمان يافتگی جنبش های توده ای خلل عمده 

دن آن ها،جلوی رشد آگاهی و تشکل وارد ساخته وبا سترون کر
ناگفته نماندکه .يابی و الجرم خطرسقوط خود را خواهدگرفت

تفکيک مراحل سه گانه فوق به معنی تفکيک نسبی آن ها ونشان 

وگرنه ديوارچينی .دادن مرکزثقل سرکوب درهرمرحله معين است
عالوه براين ورود به هرگام .آن ها را ازيکديگرجدا نمی سازد

 معنی آن نيست که کشاکش مربوط به مراحل قبلی به جديد به
 وجود -البته دراشکال تازه-پايان خود رسيده وامکان بازتوليدآن

چراکه درتحليل نهائی اين توازن قوای درحال تغيير . 3*ندارد
  .است،که وضعيت محتوم را رقم می زند

  
  شکاف بين دامنه سرکوب و مقاومت

  
گرانی رژيم ازمقاومت های روی ديگرسکه سرکوب همه جانبه،ن

موجود ويانهفته دراعماق جامعه است که هم اکنون جريان داشته 
مقاومتی که رژيم را .وياممکن است هرلحظه به جريان بيفتد

ناگزير ساخته است تا بفکر تدوين پروژه های سرکوب درچنين 
البته همزمانی سرکوب  درحوزه های گوناگون،به .ابعادی بيفتد

رمناسبی را برای فرارفتن ازمقاومت های پراکنده نوبه خود بست
بااين همه نمی .بسوی مبارزه ومقاومت مشترک فراهم می سازد

توان منکرشکاف وعدم تناسب موجود بين دامنه سرکوب و دامنه 
اگرازجرياناتی که به اميددگرگونی درباال ويا مداخله .مقاومت شد

ل بسته قدرت های بزرگ برای رهائی ازوضعيت کنونی دخي
اند،ونيزفرقه های سياسی که مسائل پيشاروی آنها وفعاليت اشان 
هيچ ربطی به مسائل ونيازهای واقعی جنبش ندارد بگذريم،بی 
شک پرکردن شکاف مزبور،مهم ترين دغدغه کنونی مدافعان 

ازاين رو بررسی کاستی ها . واقعی دمکراسی را تشکيل می دهد
آن جريان دارد وتالش و گسست هائی که اين مقاومت دربستر

برای مرتفع ساختن آن ها، مهم ترين وظيفه آنانی را که 
درآرزوی چربش کفه مقاومت به کفه سرکوب هستند، تشکيل می 

  :  هدف اصلی نوشته حاضرنيزتمرکزحول همين مسأله است. دهد
دروجه نخست آن چه که به صعوبت مسأله می افزايد،چندوجهی 

های بی پايان رژيم حول آن برای بودن معادله  بحران ومانور
پراکندن ومنفعل ساختن صفوف جنبش دموکراتيک و 

واقعيت آن است که ما بابحران مرکبی . ضداستبدادی است
بديهی است که .روبروهستيم با جنبه های داخلی و بين المللی

درچنين شرايطی بدون روشن کردن رابطه وجايگاه واقعی هرکدام 
م توانست تصويرروشن و شفافی ازمحورهای بحران نخواهي

  .ازوظايف مشخص خود به عمل آوريم 
ِ خردسياسی و   دراين جا اين سؤال مطرح است که با کدامين
قوانين نظامی تشديد همزمان جنگ دردو جبهه داخلی و بين 
المللی مورد تجويزقرار می گيرد، و رژيمی که تحت فشارهای 

مان با آن برطبل روزافزون و سخت بين المللی قراردارد،همز
سرکوب های داخل هم می کوبد؟براستی درنزداو خطراصلی 
درکجا نهفته است؟ دردرون خانه يا بيرون خانه؟ چرارژيم 
درهمان حال که به سهم خود هيزم های تازه ای را برای 
برافروختن شعله های بحران هسته ای می چيند وتالش می کند 

نونی کند،درهمان حال که همه نگاه ها را بسوی اين بحران کا
مشت آهنين خود را درجهت ديگری باالبرده و به جان زندانيان 
سياسی و جنبش دانشجوئی وروشنفکران و کارگران و زنان و 

می افتد؟ جنگيدن هم زمان دردوجبهه را چگونه ....مليت ها و
  بايد تأويل کنيم؟   

درپاسخ به اين سؤال الزم است سه عامل را يک بار 
گانه ودراستقالل نسبی اشان ويک بار درپيوندشان با بطورجدا

  :يک ديگرمورد توجه قراردهيم
نخست اين واقعيت را،که رژيم بالفعل باپديده مقاومت ومبارزه 

فی المثل درمورد . دليرانه بخش معينی ازجامعه مواجه است
زندانيان سياسی با مقاومت ومبارزان جسوری روبرو است که 

چه " با آن همه بربريت،حاضرنيستند بهمواجهه شدن عليرغم
  آن ها حتا درايام . رژيم تمکين کنند" بايد کرد ها ونبايد کردهای
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مرخصی های کوتاه مدتی که رژيم ناچارمی شود،هرازچندی به 
درمورد .برخی ازآن ها بدهد، حاضرنيستند،زبان درکام بکشند

م چنين احمد باطبی وديگران چه کسی نمی داند اکبرمحمدی و ه
که آنها چوب افشاگری ها و مصاحبه ها و بيانيه های خود را چه 
در درون زندان وچه حتا بهنگام مرخصی دربيرون اززندان 
خورده ومی خورند؟ وبديهی است که اگرچنين مقاومتی 
دربرابررژيمی که مصمم است آنان را ازگوهرانسانی اشان تهی 

وجود نمی داشت،آنگاه موضوعی بنام جنبش زندانيان سياسی کند
اين مقاومت،صرفنظرازخود ويژگی وابعاد . هم بالموضوع می شد

بلکه به درجاتی درسطح . جسارت آميزش،مختص زندانيان نيست
... کارگران، جنبش دانشجوئی، روشنفکری،زنان ومليت هاو

  . نيزجريان دارد
اکثريت ظاهرا "چه با يکدوم اين واقعيت را، که رژيم گر

درمقياس جامعه مواجه است اما خوب می داند که اين "خاموش
  اکثريت دل خوشی ازوی نداشته وهرگاه فرصتی بيابد،ازآمدن 

پديده ای که درصورت .به ميدان اعتراضات ابائی نخواهد داشت
وقوع می تواند به جارو کردن کليه استحکامات رژيم 

زاهداف اصلی سرکوِب مقاومِت بهمين دليل يکی ا.منجرگردد
فعالين موجود،ازجمله زندانيان سياسی،ارسال پيام تهديد آميز به 
اين اکثريت آکنده ازخشم فروخورده و نگهداشتن آن ها درفضای 

  .ترس وبيم است
سومين واقعيت آنکه، رابطه معنا داری بين سرکوب داخل 

ا که رژيم باين معن.وبحران آفرينی درسطح بين المللی وجود دارد
صرفا ازطريق دامن زدن به بحران بين المللی و گرفتن آرايش 
جنگی و شبه جنگی،قادربه تأمين انسجام درونی وتحميل سلطه 
خويش برمردمی که درمسير بيداری بزرگ قرارگرفته اندو 

واين درواقع بخش .خواهان تغييرکليت رژيم هستند،می باشد
نه ای است که  دربحران مهمی ازهمان پديده  فراافکنی اغواگرا

رژيم اکنون براين باوراست که توانائی دولت . کنونی جريان دارد
های غربی بويژه دولت آمريکا ازطريق تهاجم سخت 

باچالش ) جنگ گسترده واشغال وتحريم گسترده و کارساز(افزاری
های جدی مواجه شده و ازاين بابت کارچندانی نمی 

 که ضربه ای که کمر مرا خرد آن ها براين باورند.توانندبکنند
واين البته چيزی جزبازتاب .نکند،برنيرومند شدن ام خواهد افزود

به -اين حقيقت شناخته نيست که منازعه طلبی خامنه ای وبوش
 جزتقويت مواضع -مثابه نمادامپرياليسم وطفيل بنيادگرای آن

يکديگر و تنگ کردن عرصه برمبارزات واقعا دمکراتيک حاصلی 
رژيم حاالبايکدست کردن خود درباالديگرنگران .می آوردبه بارن

يکی ازپروژه مورد نظرقدرت های (بروزانقالب مخملين هم
آن ها اکنون بيش ازهرزمان ديگر از خطر شعله .نيست) بزرگ

  . ورشدن مقاومت عمومی نگرانند
البته جنگيدن همزمان دربرابردشمن و دشمنانی 

 مطابقت نداشته و تخطی نيرومندترازخود،با هيچ قانون جنگی
کننده آن هم بايد روزی تاوان سنگين بی اعتنائی خودرا پس 

ودرست بهمين دليل، وقتی که آن ها روزی مجبوربه گزين .بدهد
شوند،درتحليل نهائی اين نبردداخلی است که جبهه اصلی را 
تشکيل خواهد داد و آنها به هنگام خود،برای تقويت موقعيت 

  . قدرت های غربی کنارخواهند آمدخويش دربرابرآن، با
 اکنون می توانيم باتوجه به اين عوامل سه گانه،درپاسخ به 
سؤال مطرح شده درباال،به بررسی شرايط وعللی بپردازيم که 
دروضعيت کنونی به رژيم امکان جنگيدن دردو جبهه  همزمان را 

  :می دهد

 قدرت ازيکسو رژيم تهديدات خارجی را با توجه به تنگناهائی که
های بزرگ دچارش شده اند،آن چنان تهديدی که منجربه 
سرنگونی اش بشودنمی بيندوازسوی ديگردرجبهه داخلی روی 
گسست های موجود درصفوف مقاومت يعنی بين فعالين سياسی 

  . واکثريت ظاهرا خاموش، سرمايه گذاری کرده است
درواقع اين درست است که رژيم دردوجبهه همزمان می 

نبايد فراموش کنيم که جنگ درعرصه داخلی رابه جنگد،اما
موازات بحران بين المللی،بدان دليل می تواند ادامه دهد که اين 
جنگ هنوز درسطح محدود وعمدتا درميان فعالين متعلق به 

  .اقشار و اليه های گوناگون اجتماعی محصور مانده است
  گسست فوق همانطورکه وضعيت نامتقارن کنونی را توضيح می

تقويت و : دهد،درهمان حال راه خروج ازآن را نيزنشان ميدهد
تحکيم پيوند فعالين وپيشروان با بدنه جنبش ها وبا پايگان 
اجتماعی خود، پيوند وهمبستگی خرده جنبش های موجود 

هدف . بايگديگرحول اهداف کالن و مؤلفه های بنيادين دمکراسی
ه گی های که عليرغم خودويژ-فراروياندن نبردهای موضعی

 به نبردهای -خود،درسرشت اصلی اشان ماهيتی يکسان دارند
بيرون کشيدن مبارزات موضعی . کالن وسرنوشت سازاست

ازسيکل بسته ای که درآن گرفتارآمده اند و گره زدن نبردهای 
هدف راهبردی برقراری پيوند . کوچک به نبردهای بزرگ

 تنها می تواند ناگسستنی بين نان و آزادی است واين که اين مهم
ودراين ميان . بدست خود زحمتکشان و کارگران ممکن شود

قراردادن بحران هسته ای درجای واقعی خود ازطريق پيوند بين 
مبارزه برای صلح وعليه جنگ با مطالبات اصلی مردم نظير 

ازطريق نشان دادن رابطه تنگاتنگ ومتضاد -مسأله نان و آزادی
ت تقويت صفوف جنبش مقاومت آن دو بايکديگر،ازديگرملزوما

واضح است که برای شتاب .ضداستبدادی وضدبهره کشی است
بخشيدن به چنين روندی تشکيل سکوها ونهادها ودفترهای هم 

 که درآن گفتگوهای متقابل -ازجمله اتاق های تهاتر-آهنگ کننده
حول مسائل جنبش وهم اهنگ سازی مبارزات صورت می 

وناگون درهرسطحی، درهرشهر و گيرد،بين فعالين جنبش های گ
منطقه، وبرقراری پيوندهای افقی مابين آنها، ضرورتی درنگ 

مهمترين خصلت اين نهادها،خصلت توده ای بودن  .ناپذيراست
  .  وبرقراری پيوندهای افقی درميان بخش های مختلف جنبش است

 اما اگرراه برون شد ازبن بست کنونی با ترميم گسست های 
لين با بدنه جنبش ها و پيوند اين جنبش ها بايک موجود بين فعا

 امکان پذيراست، آيا اميدی -باهدف توده ای کردن مقاومت-ديگر
  به برطرف ساختن اين گسست ها درافق کنونی وجود دارد؟

 گرچه پاسخ شسته ورفته ای باين سؤال نمی توان داد،اما نگاهی 
ه افق به تکوين روندهای موجود مقاومت،گواه براين است ک

چرا که اوال پيدايش جوانه های معطوف به .چندان هم تيره نيست
گسترانيدن پايگاه اجتماعی مبارزه توسط فعالين هربخش 

به موازات رشد روحيه همبستگی )گسترش عمقی(اجتماعی
درميان جنبش های کارگری و دانشجوئی و زنان و روشنفکران 

ک اهميت نشان ازدر) گسترش افقی(و نيروهای مترقی و چپ 
باين .ضرورت بی چون و چرای چنين پيوندی درميان فعالين دارد

سمت گيری اميدوارکننده تنها می توان قطعيت و شتاب بيشتری 
ثانيا هرچه که زمان بيشتری می گذرد،فرجام ناميمون .داد

رويکردهای ديگری نظيردخيل بستن به اصالح طلبان حکومتی 
–وثالثا . می شودويا به قدرت های بزرگ،بيشترروشن تر

اکثريت نه " انباشت پتانسيل اعتراضی درميان -مهمترازهمه
که رژيم قادرنشده است،باطرح وعده ها و " چندان خاموشی

شعارهای عوامفريبانه ای نظيرعدالت و مبارزه با فساد ورنگين 
کردن سفره نان ويا اقتدارهسته ای و برخی شعارهای 

  .لب کند، افزايش پيدامی کندناسيوناليستی،آن ها را بسوی خود ج
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باين ترتيب مالحظه می شودکه برای ازکارانداختن کامل حربه 
مهم .سرکوب،مثل همه مبارزات رهائی بخش راه آسانی وجود ندارد

سمت گيری درست و شالوده ريزی ازهم اکنون،برای زمانی است که 
ب ناپذير نتوانستن و نخواستن،شيرازه رژيم بابرقراری معادله اجتنا

مهم آنست که بتوانيم بين تاکتيک و .آماده فروپاشيدن می شود
استراتژی،جهت گيری عمومی و فعاليت جاری پيوند مشخص وملموسی 

درچهارچوب چنين رويکردی راهی جزگسترش گام بگام . برقرارکنيم
رسطح ملی وبين صفوف مقاومت توده ای وخنثا کردن طرفندهای رژيم د

المللی درهرلحظه و زمان وجنگيدن درهرسنگر وهرقلمروی که رژيم 
برای تقويت صفوف مقاومت بايد قبل .درآن النه کرده، وجود ندارد

درهمين راستا،کندکردن . ازهرچيز به گسست های حاکم برآن فائق آمد
حربه سرکوب بعنوان يک وظيفه عاجل ازاهميت تاکتيکی مهمی 

  :برخورداراست
بهره گيری مؤثرترازفشارها وحمايت های مثبت نهادهای مترقی ومدافع 
حقوق بشردرافشاء جنايات رژيم وگسيل هيئت های بازرسی 
اززندانيان،اعتراض به نقض مداوم وخشن حقوق بشروهم چنين جلب 
حمايت جنبش های جهانی،تقويت صدای سوم درصفوف جنبش های 

رازاعتراضات داخلی ازجمله اين صلح، پشتيبانی مالی و سياسی فعال ت
وظايف تاکتيکی بازدارنده است که گرچه حاصل بخشی آن محدود می 
باشد اما هم نتيجه آن درکوتاه مدت محسوس است وهم تقويت کننده 

نبايد فراموش کنيم که دراين عرصه های تاکتيکی . جهت گيری عمومی
بيشتربه رژيم هنوزظرفيت های استفاده نشده فراوانی برای اعمال فشار

ظرفيت . وجود دارد که متأسفانه مورد بهره برداری قرارنگرفته است
هائی که به خود آمدن اپوزيسيون مدعی آزادی، دمکراسی و عدالت 

هم چنين نبايد فراموش .اجتماعی دربهره برداری ازآن نقش مهمی دارد
کنيم درشرايطی که جنبش های نوپا ومستقل،درسخت ترين 

د تا برروی پای خويش قراربگيرند، ودرهمان حال شرايط،درتالشن
باشديدترين يورش های سازمان يافته و نقشه مند رژيم مواجهند، 

وباألخره .پشتيبانی همه جانبه ازآن ها ازاهميت زيادی برخورداراست
ما نيروهای اپوزيسيون -آخراينکه، هرگزنبايد ازياد ببريم که ماهم کالم 

به نوبه خود جزئی ازگسست های -رمتعلق به چپ درخارج از کشو
موجودهستيم ودرايجاد وماندگاری آن ها نيزنقش و سهم درخوری 

گسست هائی که رژيم بقاء و توانائی های خود را .داشته و داريم
وبهمين دليل غلبه براين گسست ها،درعين حال .ازوجود آن ها،می گيرد

  . بخشی ازادای دين ما به جنبش را تشکيل می دهد
 

    2006-09-11-1385-06.20  
   ------------------------------------------------------------  

  : پانويس 
پرداختن به این که آیا اصوالشباهتی بين شرایط ایران وچين وجود -1*

داردیانه واینکه آیا اصوال اصالحات درنظام مبتنی بروالیت فقيه چه معنا 
ارج ازحوصله این نوشته ودامنه ای می تواند داشته باشد،خ

  .دراینجا منظورما تنها اقتباس درحوزه شيوه ها وشکل است.است
 چنانکه این روزها، بانزدیک شدن انتخابات مجلس خبرگان -2*

وشوراهای اسالمی شهروروستا،با داغ شدن مجدد این مساله که 
سرچشمه " مردم"منشأ مشروعيت ولی فقيه، ازرأی خبرگاِن منتخب 

 ازانتصاب به اسالم و خدا، ، باردیگردامنه منازعه بين دوجناح می گيرد یا
درکشاکش این نبرد،رفسنجانی که مدتی پيش .را شدت بخشيده است

درقم نزدیک بود کتک بخورد وعمامه اش را بباددهد،واکنون هم بخش 
مهمی ازاصالح طلبان و محافظه کاران حول آن اوجمع شده اند، 

دن برای شرکت کردن ویا نکردن درانتخابات کر" استخاره"باردیگردرحال 
ازسوی دیگرهمسرسخنگوی دولت، محمد .مجلس خبرگان است

خاتمی را تجسم اسالم آمریکائی خوانده و خواهان خلع لباس او شده 
جناح حاکم مدعی است که اصالح طلبان ازطریق شورا .است

وخبرگان،خواب بازگشت به قدرت رامی بينند وبهمين دليل یورش 
  .ليغاتی وسيعی را عليه آنها آغازکرده استتب
برجسته ترین فرازاین خيانت،برگزاری انتخابات کامال نمایشی -3*

ریاست جمهوری توسط دولت خاتمی بود که ازپيش کامال روشن شده 
او برای انجام .بود که مفهومی جزانتصاب واجرای فرمان ولی فقيه ندارد

ت تاریخی به هدف های این خوش خدمتی به دستگاه والیت وخيان
اعالم شده خود،ناچارشد حتا دربرابرعصيان و نافرمانی نيروهای حامی 

گزافه نيست که اگرگفته شود انداختن حلقه داربه گردن . خود بایستد
 .   اصالح طلبان قبل ازهمه بدست خود محمدخاتمی صورت گرفت

      
  !يک ميليون فرياد  

                                     
  
  
  
  

قطعا روزی می رسد که ميليون ها زن ایرانی ابعاد تحقيری را 
که روزانه بر آن ها می رود، درک کرده و دیگر آن را تحمل نمی 

روزی می رسد که ميليون ها زن می دانند، چگونه بر . کنند
  .سرنوشت خود حاکم شوند

سرعتی که جنبش زنان در رشد و اعتالی ذهنی و بخشا 
به جرئت .  نشان می دهد، قابل تحسين استعملی از خود

می توان گفت جنبش زنان کم کم جای گاه شایسته خود را در 
ميان جنبش های اجتماعی در ایران می یابد و با استعدادی که 
از خود نشان می دهد، می تواند وظایف تاریخی خود را به نحو 

  .احسن به انجام رساند
سی است و برای این که استراتژی جنبش زنان رفع  تبعيض جن

ابعاد دهشت ناک این تبعيض را که تار و پود زندگی زنان را در بر 
آماده است تا . گرفته است، به کنار زند، آماده هر جنگی است
آماده  است . برای به دست آوردن آن، هر هزینه ای بپردازد

فریاد خود را در خيابان به گوش های سنگينی که توان شنيدن 
آماده است ضربات باتوم را بر تن و جان خود . رساندندارند، ب

  . تحمل کند و آزادی خود را از دست بدهد
جنبش زنان برای تغيير قوانين تبعيض آميز می جنگد، عليه 
خشونت در خانه مبارزه می کند، برای دست یابی به آزادی 
پوشش، نافرمانی می کند و اکنون تمام تالش خود را به کار 

ا جمع آوری یک ميليون امضاء، ضرورت تغيير قوانين می برد تا ب
ضد زن حاکم بر جامعه ایران را نشان دهد و ثابت کند که با 
تعویض این قوانين و تصویب قوانين حامی زنان، چگونه 

  ....... سرنوشت زن ایرانی تغيير خواهد کرد
اما با تمام این ها بسيار دور از ميليون ها زنی ست که نيروی 

جنبش زنان می جنگد و . ین جنگ محسوب می شونداصلی ا
  . نيروی خود را جمع آوری نمی کند. پيش می رود، اما تنهاست

جنبش زنان، زنانی را که بدون داشتن کوچک ترین آگاهی 
فمينيستی برای انجام طالق در راه روهای دادگاه ها 
. سرگردانند و از حق مسلم خود دفاع می کنند، نمی شناسد

 که فرزند خود را برداشته و به علت نداشتن حق با زنانی
. سرپرستی، فرار را بر قرار ترجيح می دهند، ارتباطی نمی گيرد

جنبش زنان دخترانی را که به علت از دست دادن بکارت خود، 
مجبور به خودسوزی شده و یا به تن فروشی می پردازند، رها 

 شوهر می کند و به زنانی که در خانه به همسر دوم و سوم
  .خود خدمت می کنند، توجهی نشان نمی دهد

جنبش زنان برای رسيدن به استراتژی ای که پيشه کرده است 
وهرلحظٌه زندگٍی خود را فدای آن می کند، نيروی الزم را ندارد و 

  . گام ها با نيروی پایه ای خود فاصله دارد
ا هم اکنون ميليون ها زن ایرانی بدون ارتباط فکری و یا عملی ب

جنبش زنان، عليه قوانين تبعيض آميز حاکم دست و پنجه نرم 
آن ها سازمان گر نيستند، کار جمعی نمی کنند، . می کنند

تئوری نمی دانند، فمينيسم را نمی شناسند، اما می دانند که 
می دانند با همين . قوانين موجود در ایران، ضد زن هستند

آن ها .  شودقوانين است که جز تحقير چيزی نصيبشان نمی
آثار این قوانين را در تمامی لحظه های زندگی شان لمس می 
کنند، اما نمی دانند که تغيير قانون تنها گام اول است و اگر 
مبارزه با مظاهر تبعيض از تمامی جوانب ادامه داده نشود، 
قوانين با جمالت دیگری به تصویب رسيده و به تبعيض ادامه 

  . خواهند داد
ف مهم جنبش زنان در شرایط کنونی، ارتباط و یکی از وظای

تماس با این نيروی ميليونی است تا بتواند به اعتراض خود 
تا زمانی . نسبت به قوانين ضد زن، جنبه واقعی و عملی دهد

که نيروی پایه ای زنان پشت جنبش زنان نایستد، هيچ قانونی 
  . تغيير نخواهد کرد

  ! يون فریاد تبدیل کردباید یک ميليون امضاء را به یک ميل



 6

   به گراميداشت ياد ياران           
  
  

  
  گ در بارش تگر٠٠٠  
   آنان که جانتان را 

  !از نور و شور و پويش و رويش سرشته اند
   تاريخ سر فراز شمايان به هر بهار 
   در گردش طبيعت تکرار می شود ، 
   زيرا که سرگذشت شما را ، 
   به کوه و دشت 
    »ل ، به خون شقايق ، نوشته اند بر برگ گ «  

    
     » محمد رضا شفيعی کدکنی  «  

  
*********************************         

  
درایران قرار است  خانواده های اعداميان، روز جمعه ده شهریور 
  .باردیگر درخاوران اجتماع کنند و یاد یاران گلخون را گرامی بدارند

رشورتر وُپرسر وصداتر ازسالهای پيش خبر این اجتماع امثال ُپ
ُگل بوته های خشک و بی آب و علف .  بگوش رسيده است 

 ویا درزا د -  نوروز و ده شهریور- در دونوبت ل  هر ساخاوران، 
 گلباران می  خونين ،اعدام هایهريک تن از خاک خفتگان روز
  . گردد

 «  گلزار خاوران و گورستان های جمعی اعداميان که حزب اهللا
 خاطره زندگی بخش ٠دن ش می خوان» پرت آباد«  و»لعنت آباد 

 بی پير معبرراه ودرهر بهار و تابستان، همه خفتگان در خاک ، 
 تن ازهمسران و فرزندان ، خواهران و هزارخود را برهزاران 

 می وآزادیخواهان بيدار دلبرادران ، مادران و پدران دلسوخته 
مرگ آفرينان ضد تاريخ و عاملين گشايد تا خشم خود را بر فرق 

  . وبندت بُکااين جناي
ی چه » لعنت آباد« و » پرت آباد « کينه وجودی هرخاک خفته 

سنگينی می کند بردل بيدادگران زمان و چه جان مایه نشاط 
آوری ازهستی زندگی  بر دلهای یکایک خانواده ها می افشاند 

د جان مایه بی آنکه بدانن. وقتی بر سر خاکی گرد می آیند
چرا که شب . زندگی شان در کدامين تکه از این خاک آرميده اند

پرستان مرگ آفرین ، این جان های هستی سوز را ُدزدانه و 
شبانه بر خاکشان سپردند تا ُجبن وجنون خود را بپوشانند 

  .  وفتوای امام مرگ را از دیده ها پوشيده بدارند
قطعه به عزیز خود، آنان همين بی خبری خانواده ها از تعلق هر 

وقتی در خاوران بر گرد ُکور . را به رقص ميدانشان می کشاند
پای ُکوبان وسرود خوانان هر یک به نجوا . جمعی حلقه ميزنند 

می نشينند تا اندرون خویش را از خشم ونفرت حاکمان خالی 
  . گردانند

رقص « انگارهریک از حاضران درآن ساعات تجمع شان 
« : و چه جانی دارد سرود وترانه خوانی » زوست ميدانشان آر

برارام /... چشيامه وا کنين آفتو قشنگه / دایه دایه وقته جنگه 

» .... سی تقاص خين مه سر ّور ميارن/ خيلين سيصد هزارن 
 همایون کتيرایی و - ترانه وسرودی که تيرباران هوشنگ تره گل

نی دارد سرود چه جا. ناصر کریمی را برابرچشمان مان می نهد 
گل / شُکفته بهارُون / سر ُاومد زمستون « آفتابکاران جنگل 

کوه ها الله زارن، / سرخ خورشيد بازُاومد و شب شد گریُزون
» ....تو ُکوه ها دارن گل گل گل آفتاُبو می کارن/ الله ها بيدارند 

وضربآهنگ عارف قزوینی با صدای قمرالمکوک وزیری ، هر 
 دآلویز شبان و روزان خود با ُکوری همساز مادری را با الالیی

دل تنگ / از ابر کرم خطه ی ری رشک وختن شد... « : می کند
چه / چه کج رفتاری ای چرخ/ وچو من مرغ قفس بهر وطن شد

نه دین داری نه / سر کين داری ای چرخ / بد کرداری ای چرخ
وچه مستانه می نماید » ....خواری ای چرخ/ آئين داری ای چرخ

/ مرغ سحر ناله کم کن، داغ مرا تازه تر کن« : اله مرغ سحر ن
وزنفسی /... برشکن وزیر وزبر کن/ زآه شرربار این قفس را

راستی ..../ ُپر شررکن، ُپرشررکن/ عرصه ی این خاک توده را
قول وشرافت همه ی گی از ميانه / ومهر ومحبت فسانه شد

و » ....ر کن دیده ت/ از پی ُدزدی وطن ، دین بهانه شد/ شد
نجوای مادران و همسران با ترانه خوانی مرا ببوس ، صحنه این 

در ميان ... « : دیدار مستانه را به تجمعی دیگر نوید می دهد
گذشته از جان باید بگذشت از / توفان ، هم پيمان با قایقران ها

که بر فروزم / به نيمه شب ها دارم با یارم پيمان ها/ توفان ها
به راه دیگر اکنون باید سر / ..../ وهستان هاآتش ها در ک

که عهد خونين با / ز صبح روشن باید از آن دل بردارم/ بسپارم
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در / ...صبحی روشن تر دارم

روشن سازد یک ....تا لب بگذاری بر لب من / پيش تو ميمانم
  »...امشب من

ر جنون خاورانی هم  ترانه های ممنوعه با کلماتی ممنوعه د
سر ممنوعه و در تجمعی ممنوعه،توفنده از گلوی هر جوان 
دختر و پسر، فرزند پدر و مادر از دست داده و همسر، 
مادروپدری ، درخاوران بدل به فریادی می گردد تا خشم 
فروخفته خویش را نثارجانيان کشتارخونين خيابان ها و زندان ها 

  .کنند
 ١٣۶٠پری شدن تابستان های خونين  از سيان چندی سالامروز 

، و نکبت این حاکميت بيست وهفت ساله می گذرد١٣۶٧و 
از جانب خانواده ها و بستگاِن بيشماری که ساليانی که 

فرزنداِن شان جان و هستِی خويش رابر سِر پيمان و وفاداری به 
نهادند ، اطالعات زيادی به ميان مردم واآرمان خواهی های خود 

تنظيم هر دفتر خاطراتی ، : از جمله اينکه . ست درز کرده ا
  شاهدان عينی،مستند ترين سند افشاگر نظامی ايست که

پيدایی ُگورهای  وه شده را بر مال می سازندت آفريداهمه جناي
 کشتار وقتل و بيداد تمامی  ازجمعی و تک ُگورها نيز، نشان

فرمان ایست که از فردای روی کارآمدن این نظام ، به اعدامی 
، آنگاه که بر اریکه قدرت پهلو زد، )خمينی(نائب برحق امام زمان

در پشت بام مدرسه محل سکونت اش در تهران،خلخالی رابه 
وکالت تام خویش برگزید تا احکام پشت احکام صادر 
کندومحکومين در ميان سکوت بُهت انگيزتماميت جامعه آنروزی 

جان پاسدارن  بدست گروهی از ما وسکوت دولتهای جهانی،
 بی ستان یکی پس از دیگری تيرباران گشتند تا آنان را با نام و

و پس آنگاه جوالن خلخالی در  به خاک سپارندرمحلینام د
 -وترکمن صحرا) اهواز(جنوب ایران و خيزش اعراب ساکن

  کردستان ، کشتاری خونين به جا گذاشت
 اعداميان امروز تا حد زيادی با تالش و پيگيری خانواده های که 

و کسان آنان اين جايگاه ها شناساسی شدند وهر يک ازاين 
خود را به  نشان  نام ومکانها به نشان يک جنايت ، دردرون دلها

جنایت «  ونشان هرُگوری خود از مصادیق اسناد  اندجای نهاده
توسط آمران و عامالن ، سرکردگان این نظام » عليه بشریت

   .محسوب می گردد
تهران بزرگ در بخش وسيعی از استانها ، وران خا جدا از 

 و بزبان دیگر ها» لعنت آباد« شهرستان ها و روستاهای ايران 
تا به امروز  بيشماری با نشان و بی نشان های » پرت آباد « 

 دهها و صد ها گورستان علنی و .شناسایی شده است 
ن را ایرامخفی پوشيده از دالور دختران ، پسران ، زنان و مردان 

 هر يک از آن ، انسان سرکوب گران نظام اسالمی. دربرمی گيرد
 در برابر بی پايه وجرم های ناکرده و را با اتهاماتباورمندهای 

  ، حزب واین  آن سازمان مقاومت اندیشه گی شان با انتساب به
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 فرقان -نت طلب و شاهی سلط :  از جمله  ودسته خاصیگروه
 - هوادارشريعتی - امتی - مجاهِد خلق - آرمان مستضعفين -

 رنجبری - پيکاری - راه کارگری - چريک فدائی - اقليتی -فدائی 
 - کرد دمکراتی  –کومله ای  - کنفدراسيونی - سازمان انقالبی -

(   سربداران -  سهندی -  رزمنده گانی - وحدت کمونيستی 
  - ترکمن -  کرد - بهائی -  توده ای - آذری ١۶ -يتی  اکثر- ) آملی 
 – آمریکایی - تجزیه طلب– ملی گرا - عرب و آذری - بلوچ 

به مرگ کشانده و به ...)  و فراری و طرفدار اجنبی–تروریست 
از جمله اين گورستان ها . گورهای دسته جمعی سپرده اند 

 - مشهد  -  گورستان های خاوران تهران بزرگ  : می توان از 
(  گيالن -  کرمانشاه -  گناوه -  اصفهان - شيراز -  تبريز - اهواز 

  - )رشت ، انزلی ، فومن ، الهيجان ، سياهکل ، لنگرود ، رودسر
 - ) گرگان ، چالوس ، آمل ، شهسوار (  مازندران  -زاهدان 
در جای جای ...  اراک و-  گچساران - اروميه - ايالم -همدان 

  .ايران نام برد 
جاده خاوران پشت گورستان » لعنت آباد« : تهران بزرگ  *)  

 و ٩٣ارامنه و جنب گورستان بهائی ها، در بهشت زهرا قطعه 
  .برخی نقاط ديگر 

  
   -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- -- ---  
  
بعد از هاشم آباد جاده » لعنت آباد « : شهر مشهد  *)   

  .ط پرت گورستان قديماصغريه و برخی نقا
جاده کوت عبداهللا : درچندين محل از جمله : شهر اهواز  *) 

 پشت - بزرگراه سوسنگرد. نزديک گورستان بهشت آباد 
  ...روستای آفاق نزديک گورستان جهادو

گورستان پشت جاده قديم تبريز، خيابان راه : شهر تبريز  *)   
  آهن گورستان وادی رحمت 

لرحمان و   دارا٣٨در گورستان قديم ، قطعه : شهر شيراز  *)  
شيراز محل تير باران کردن محکومين به » چوگياه « ميدان تير 

  .اعدام 
در ته باغ ...  و- ۵ - ٧ -٨ -٩ – ۴١قطعات : شهر اصفهان  *)   

      .رضوان 
          ٠باغ کاشفی اصفهان     *)   
، باز ) قبرستون کافرا ( قبرستون تخت پوالد اصفهان  *)  

داشتگاه سيد علی خان واقع در کمال اسماعيل اصفهان و 
   ٠٠٠کشتار گاه آنجا

 قبرستون دور افتاده باالی قبرتستون ارامنه اصفهان  *)  
  تاغهای دهکده ای به نام قدريجان در نجف آباد اصفهان  *)  
  ...در قبرستان قديم نزديک امامزاده: شهر گناوه  *)  

 باغ فردوس ، جاده سيلو نزديک قبرستان :شهر کرمانشاه  *) 
  . کودکان 

گورستان قديمی رشت در : شهر رشت ( استان گيالن  *)  
جاده رشت به الهيجان در گوشه پرت افتاده ای از قبرستان تاز 

گورستان قديمی سيد مرتضی : شهرستان الهيجان (ودر ) آباد
( ودر...) ، کاشف غربی منطقه کاروانسرابار وچند محل ديگر

 شهر، قسمت انتهای - وادی -گورستان : شهرستان لنگرود 
معروف به مشهدی اسماعيل ، پشت غسالخانه ضلع غربی 

شهر (و ...) باغ و گورستانهای اطراف چمخاله و روستای چاف 
در قبرستان قديم در منطقه پرت آن به خاک سپرده : رودسر 
  . )شدند 

ستان زاهدان جاده بهشت مصطفی گور: شهر زاهدان  *) 
  .خيابان گاراژ 

گورستان بهائيان و راه : شهرگرگان (استان مازندران  * )   
موازی استاديوم آمل ، : شهرآمل ( و ) جوپاری بهشت زهرا
قبرستان قديمی : شهرستان شهسوار(و ) خيابان طالب آملی

  . به خاک سپرده اند) شهرو در منطفه پرت 
 .گورستان باغ بهشت زهرادر جاده مالير : شهر همدان  *)  

 .امامزاده صالح آباد، دست چپ روی تپه : شهر ايالم  *)   

روبروی ساختمان صدا و سيما، بلوار راديو و : شهر اروميه  *)   
  . تلويزيون قبرستان شهر

  
 .گورستان بهائيان : شهر گچساران  *)  

  .  کيلومتری اراک۶بجنورد در _ اتوبان اراک : شهر اراک  * )   
 همه بخاک افتاده گان اين قتلعام ها با فتوا و دستور شخص  

که ازجانب ايشان ، »  کمسيون مرگ « تشکيل  و خمينی
« :  در اين ميان ٠ ، صورت پذیرفتمامور اين قتل عام ها شدند

هيات تهران ، که از شانزده نفر تشکيل می شد ، شامل 
 دادستانی نمايندگانی از سوی شخص امام ، رييس جمهوری ،

کل ، دادگاه انقالب ، وزارتخانه دادگستری ، اطالعات و مديريت 
 سرپرستی هيات برعهده آيت ٠زندان اوين وگوهر دشت بودند 

اهللا اشراقی گذارده شده بود که دو دستيار ويژه داشت ، حجت 
اهللا نيری و حجت االسالم مبشری در پنج ماه بعدی اين هيات 

 نام اين ٠گوهر دشت دررفت و آمد بود توسط بالگرد از اوين به 
يرواند آبراهامانيان ، ( » گذارده بودند » هيات مرگ « هيات را

اعترافات شکنجه شدگان زندان ها و ابراز ندامت های علنی 
، نشر باران ، صفحات  رضا شريفها: درايران نوين ، ترجمه 

  )٣٢٨و٣٢٩
ان های امسال در کنار زنجيره وسيع و گسترده برپایی یادم

فراخوان مشترک شخصيت « سراسری درجای جای جهان که با
 یادمان کشتار ها، انجمن ها و تشکل های دمکراتيک در باره

همگان را به مبارزه عليه * »...زندانيان سياسی ایرانسراسری 
به زنجير آشيدن انسان ها به خاطر عقایدشان و شكنجه و 

این . خوانده اند  ، به تحرکی سراسری فراآشتار دگراندیشان
حرکت تا به امروز پاسخ مثبت بخش وسيعی از اشخاص ، نهاد 
ها و انجمن های فرهنگی ، اجتماعی و سياسی را دریافته 

  باردیگرو درتابستانی دیگر، خانواده ها درچنين شرایطی. است 
ی اعداميان درميان انبوه ایرانيان آزادیخواه و هم سرنوشت در 

 در خاوران تهران و دیگر مکانها جمع ١٣٨۵روز جمعه ده شهریور
می شوند تا یاد بخون افتاده گان آرمانخواه خویش را گرامی 
دارند و به  تماميت نظام جمهوری اسالمی ایران سرود خوانان 

  !!فریادشان افزون باد. نه گویند
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *با ما ارتباط بگيريد  *        
  

  روابط عمومی سازمان        ايميل 
                                    

public@rahekargar.net 
   

  سازمانعمومي روابط   تلفن 
   

          0049-69-50699530          
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 در پی مآ موریت سازمانی به قصد ۶٠یازدهم اردیبهشت ماه سال 
. رفتن به خوزستان بودم که در خيابان انقالب با دوستی مواجه شدم

کمی . فکر ميکردم که دستگير شده . مدتها بود که از او خبر نداشتم
توضيح داد که بعضی از . از او جویای حالش شدم. سراسيمه بود

فکر . بانها توسط گشت کميته بسته شده و مردم را بازرسی ميکنندخيا
چرا چون مسير من هم در همان !.کردم چه فرشته ای بود این رفيق

. بعد از خداحافظی تاکسی گرفتم و به راهم ادامه دادم.  خيابان ها بود
نفر جلویی با . یکی جلو و دو نفر عقب. توی تاکسی سه نفر بودند

رد دولت دفاع ميکرد و  دو نفر عقب طبق بحثهای آن حرارت از عمل ک
را به رخش می .....روزها موضوع جنگ و گرانی و نبود آزادی ها 

خواستم حرفی بزنم که یاد دوستی افتادم که موضوعی . کشيدند
او تعریف ميکرد که در همين . دقيقًا مشابه برایش اتفاق افتاده بود

ث می کرده که نزدیکی های مسير با مسافری روی عملکرد دولت بح
ميدان قزوین مسافر از راننده  تاکسی با تندی می خواهد که بایستد 
بعد پایين می آید و اسلحه کمری اش را روی شقيقه دوست ما می 

خوشبختانه با !. گذارد و ميگوید اگر مردی حاال عليه حکومت حرفی بزن
. اه آهن رسيدیمباآلخره ما به ر. وساطت راننده، قضيه به خير ميگذرد

من خيلی شانس داشتم که از . سوزن به زمين نمی افتاد! چه خبر بود
با زحمت خودم را در کپه ای جا . طریق دوستی توانستم بليط تهيه کنم

 .و نفهميدم که چه وقت خوابم برد. دادم
مامورین قطار همچنان با . مدتی بعد در اثر سرو صدا بيدار شدم

مادری با التماس از آنها و مسا فرین . ث بودندمسافرین در حال جر و بح
. آنها چهار نفر بودند. می خواست که جایی برای آنها تهيه شود

بيچاره ها . مادر،مادربزرگ، دختری جوان و یک بچه و مقدار زیادی وسائل
بالآخره احساس . حتی جا برای نشستن در کف قطار را هم نداشتند

مادر ضمن دعا به جانم گفت .  آنها دادمانقالبی ما گل کرد و جایم را به
من هم تشکر کردم و خودم را داخل راهرو !. که نگران وسائلم نباشم

. کنار پنجره ایستادم و غرق در رویاهای غبار آلودم شدم. کشاندم
قطار در . نميدانم خواب بودم یا بيدار که صدای ترمز قطار را متوجه شدم

پاسداران برای . کمی نگران شدم.صدای اذان آمد. ایستگاه قم بود 
تمام وسائل و حتی کيف های  دستی . بازرسی به داخل قطار ریختند

به . از عده ای مدارک شناسایی هم می خواستند. را هم می گشتند
از من !. گفتم نه! پرسيدند که آیا چيزی همراه دارم . من رسيدند

سمت واگونی من احتياطًا به . به داخل کپه قبلی من رفتند. گذشتند
نيم ساعتی نگذشته . اجازه پياده شدن از قطار را نداشتيم. دیگر رفتم

. بود که سرو کله پاسداران با همان خانم که جایم را بهشان داده بودم
کار تمام بود من را به همراه دو نفر . او به آنها مرا نشان داد. پيدا شد

هر کدام را . ن بردندپسر و دختر به داخل قرار گاه سپاه واقع در راه آه
  .در سلولی جای دادند

ضمن اینکه بار اولم نبود که مزه سلول را می کشيدم ولی کمی نگران 
در تناقض .   صبح ما را به دفتر زندان بردند٩ و ٨ساعتهای نزدیک . بودم

بودم که از خط و مشی سازمانی ام  دفاع بکنم یا منکر همه چيز  
دن از آرمانها  بسيار حيثيتی بود و از آن روزها  فضای دفاع کر. بشوم

طرفی دیگر در آن ایام پر تب و تاب کشور ، ماندن در پشت دیوارهای 
آنها از . سلول و به انتظار حوادث نشستن برد باری زیادی می خواست

آن دو نفر دادند و با توجه به اینکه . ما آدرس و تلفن  می خواستند
مرا هم به قسمت دیگری برای . د شدندخانواده آنها بدنبالشان بودند آزا

حدود دو ساعتی با شخصی بنام ایزدی جر و بحث . بازجویی بردند
آخر !. گاهی تهدید می کرد و گاهی برادرانه نصيحت می کرد. داشتم

و ! سر گفت هم تو ميدانی و هم من که آنچه می گویی حقيقت ندارد
  .باید منتظر دادگاه بمانی
. ا ندیدم و انتظارم برای آزادی به یآس تبدیل شدبعد از آن روزها او ر

طبيعتًا وضع بغرنجی بود، تا کی . هيچ اسم و آدرسی به آنها نداده بودم
آنهم در زمانی که بچه ها در خيابانها تمام وقت در ! باید بالتکليف بمانم
شب هنگام وقتی پاسدار درب اصلی انفرادی ها . حال فعاليت هستند
رفتن و غذا باز کرد، صدای دختری را شنيدم که با او را برای دستشویی 

حرف می زد ، کمی جلو رفتم و گوش ایستادم، دختر می گفت من می 
ترسم لطفًا به خانواده ام خبر دهيد که بيایند و مرا از اینجا ببرند و 
پاسدار می گفت امشب اینجا ميهمان هستی چرا که خانواده ات 

کمی بعد پاسدار کارش را تمام کرد و . خواسته اند که تو اینجا باشی
سر جایم نشستم، اشتها نداشتم غذا را کنار زدم ودر رویا هایم . رفت

غرق شدم، سکوت هم جا حکم فرما بود فقط گاهی صدای سلول بغل 
او که بود و آنجا چه . می آمد معلوم بود که آن دختر بسيار نا آرام است

 زندانی شدنش شده اند، در چرا خانواده اش خواستار!. کار ميکرد
همين فکر ها بودم که صدای باز شدن چفت در آمد، اول فکر کردم 
اشتباه شنيدم اما کمی بعد احساس کردم که پنجره سلول کمی باز 

به پنجره خيره شدم  داشت آرام آرام باز می شد، با وجود اینکه . شد
 صدای. پرسيدم کيستی. نمی ترسيدم ولی ضربان قلبم تند شد

سالم اسم من مریم است و دوباره . ضعيفی به زور شنيده شد
گفت پاسدار یادش . از او پرسيدم چطور در را باز کردی و چرا.سکوت

کمی . رفت پشت دری را بزند و من هم راستش می ترسم و آرام ندارم
گفتم چه می ! بيشتر در را باز کرد، حاال یک چشمش را ميدیدم

برای آنکه اعتمادش  .  کسی حرف بزنمخواهی، گفت احتياج دارم با
اولش کمی با شرم . جلب شود علت دستگيری خودم را تعریف کردم

نگاه می کرد ولی کمی بعد انگار سالها همدیگر را ميشناسيم همچنان 
با حرارت و بدون نگرانی شروع به تعریف کردن داستان زندگيش شد که 

می بود، با پسر شغلش معل!. یکدفعه متوجه شدیم نزدیک صبح است
دایی اش در خيابان هنگام رانندگی مورد شک پاسداران واقع شده بود، 

آنها را محکوم به، ازدواج و . آنها نداشتند. از او جواز ازدواج خواسته بودند
متاسفانه جالب اینجا بود که مرد را آزاد . جریمه و شالق کرده بودند

ش ميآمد، از خانواده اش مریم از شهر قم بد!!. کرده  و زن را زندانی
از من ! عصبانی بود و در فکر پيدا کردن کمکی بود که از خانه فرار کند
قولی در . می خواست که به او کمک کنم تا در تهران بتواند زندگی کند

اسمم را به او گفتم و از . به او دادم و نا خود آگاه به او اعتماد کردم! هوا
فردای . ده ام خبر دهد که مرا گرفته انداو خواستم اگر آزاد شد به خانوا

چند روز بعد . آن روز او را بردند و سه روز بعد خانواده ام به مالقاتم آمدند
به دادگاه رفتم ، و بنا بر همان تردید اوليه هم از مواضع چپ دفاع کردم 
و هم  منکر سياسی بودن شدم، نتيجه آن شد که حاکم شرع حکم به 

واخر ماه دوم بود که حادثه سی خرداد شصت ا. سه ماه زندان داد
تا آن زمان تعداد انگشت شماری زندانی در زندان سپاه بود . اتفاق افتاد

که آنها عمدتًا آخوندهای خالف کاری بودند که بواسطه مال مردم 
خوری، عمل لواط ، تجاوز به محصلين حوضه علميه، داشتن تعداد 

تن تعدادی بچه بدون بيشماری همسر غير قانونی و پس انداخ
سرپرست مالی و انواع جرایم در این مایع ها که عمداتًا توسط دادگاه 

بعد از سی خرداد جمع . ویژه روحانيت پرونده آنها رسيدگی می شد
آن روزها . زیادی از هواداران گروه ها بویژه مجاهدین را دستگير کردند 

ان افزوده می شد جو زندان بسيار ملتهب بود هر روز به تعداد زنداني
من شبها . زندان بقدری پر شده بود که واقعًا جای خالی وجود نداشت

برای خوابيدن از باالی کمدی استفاده می کردم که سطح اش  چيزی 
تاز من خوشحال بودم که این جا را . حدود یک متر در سی سانت بود

 تابستان قم بسيار گرم و کشنده است داخل بند بعلت تراکم!. دارم
. جمعيت و گرما هر روز تعدادی بيهوشی و بيحالی های ممتد داشتيم

در همين روزهای ملتهب و پر خبر یکباره پاسداران به داخل بند ریختند، 
همه  زندانيان را از پشت دست بند زدند  و داخل تنها اتاق بند که واقعًا 

ار از آنجا که خبر ها بسي. ظرفيت نصف آن جمعيت را هم نداشت ریختند
جدی بود و پاسداران مسلح وارد بند شده بودند ما فاتحه خودمان را 

 درجه، کمبود شدید هوا، ترس از آتش زدن ۵٠گرمای باالی !. خواندیم
زندان یا به رگبار بستن زندانيان همگی نفس مان را بند آورده بود حتی 
از ترس ناله هم نمی کردیم بوی ادرار، بوی استفراغ، بوی بدنهای 

 روز بهمان ۴. ی  بهم چسبيده مان بيشتر دگرگون مان می کردعرق
شکل دردکشيدیم ، درد کتف های مان بقدری آزار دهنده شده بود که 

مرتب از پشت در تهدیدمان  می . دیگر برای کسی طاقتی نمانده بود
انواع و اقسام نمایشهای تهدید آميز و ترس آور را با چاشنی . کردند

 روز ۴بعد از .  ميتوانستند نثارمان   می کردندهای فحش تا جایی که
داخل اتاق بوی تعفن گرفته بود تا جائيکه  پاسداران نمی  توانستند 

بآلخره  در باز شد و دستهایمان  را هم باز . حتی نزدیک در بشوند
بود که قبل از سی خرداد با هم زیاد ) بچه مازندران(پاسداری. کردند

 دیدم اولين حرفش این بود که دیدی شما وقتی او را. بحث می کردیم
منظورش اعالم عمليات !. منطق ندارید و دست به اسلحه بردید

  مسلحانه توسط مجاهدین بود و بعد اضافه کرد که دیگر ما با هم بحثی 
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ود که در زندان جالب اینجا ب!. نداریم و حرف آخر را هم اسلحه می زند
قم بخشی از زندانيان خویشاونی  نزدیکی با پاسداران داشتند و حتی 

ماجرا متاسفانه همان طور که او گفت . نمونه هایی  هم برادر بودند
  روزهای . شد، چنان جواب خشنی به ما دادند که در تاریخ کم نظير بود

نفره  به ۶   الی۵زندانيان را در گروه های . بعد، دادگاه ها شروع شد
دادگاه می بردند و از همان جا مستقيمًا به قبرستان بهشت معصومه 

هر کسی که اسمش خوانده می شد کارش . برای تير باران و دفن
 بعد اظهر تلویزیون اسامی اعدامی ها ۶معموًال اخبار ساعت  . تمام بود

گاهی هم زندانی را بعد از محاکمه به زندان برمی  . را می خواند
و تاسف بار اینکه گاهی . داندند و صبح روز بعد برای اعدام می بردندگر

کار . هنوز طرف اعدام نشده بود اسمش جزء اعدامی ها اعالم می شد
برای همه تمام بود حتی آخوندهای  غير سياسی همه از ترس بند 

خيلی ها حتی حال . گرد مرگ بر چهره ها نشسته بود. رفته بودند
متاسفانه چهره ها ی . ای ضروری را هم نداشتندپاسخ دادن به حرفه

معصوم بچه های کم سن و یا سالمندان که تنها اتهام آنها داشتن 
احساسی انسانی در جهت کمکی کوچک به دوست یا فاميلی نزدیک 

یک روز که داشتيم اخبار را با . بوده ، بيشتر بر نگرانيها  اضافه می کرد
نی بنام جواد معينی را جزء اعدامی نگرانی دنبال می کردیم اسم زندا

ها خواندند  نيمی دانم چطور برگشتم و به چهراش  نگاه کردم طفلک 
گفتم نه جواد جان . رنگش پرید با صدای ضعيفی گفت کارم تمام شد

. حتمًا اشتباهی اسم تو را خوانده اند چرا که تو محاکمه نشده ای
 و جواد را با عجله متاسفانه زمانی نگذشته بود که مامورین آمدند

 ١٨جواد تازه . راستی راستی  نفس همه زندانيان بند رفته بود. بردند
کمک .  خيلی جوان تر از سنش  بنظر می رسيد.سالش شده بود

چهره ای بشاش ولی خسته . پدرش کار می کرد و درس می خواند
او را و هر آنکه اتهام گروهی داشت به . از خانواده ای فقير بود. داشت

گاهی در چهره . بدون ذره ای رحم تيرباران  کردند) یا نبرده(دادگاه بردند
پاسداران که می دانستند بزودی برادر و یا فاميلشان  اعدام ميشود 

چند روز قبل از دادگاه ما، گروهی را . ميتوانستی تعجب و تحير را ببينی
فردی در ميان آنها . به دادگاه بردند که همگی متاسفانه اعدام شدند

بنام علی شریعتمداری  که هنوز سن قانونی نداشت را فقط بخاطر 
داشتن دفترچٌه  خاطراتی که اتفاقات روزانه را ثبت می کرد، اعدام کرده  

پدر علی مرد با نفوذی در قم بود و مرگ پسرش در شهر قم . بودند
ریيس شورای عالی (سروصدا ایجاد کرد تا جایی که موسوی اردبيلی 

و روی قبر !! در نماز جمعه اعالم کرد که اشتباهاتی شده) قضا یی 
این موضوع و جمع اعدام های بی رویه باعث !!. علی نوشتند شهيد

شده بود که اعتراض هایی  در جامعه و درميان مسئولين حکومتی 
بآلخره  نوبت من هم رسيد البته به جزء چند نفر بی . بيوجود  بياید

ما سه نفر بودیم که دم غروب به . نمانده بوداتهام ، واقعًا دیگر کسی 
راستش قضيٌه  من چون . با همه خداحافظی کردیم. دادگاه برده شدیم

مربوط به قبل از سی خرداد بود تعجب همه را برانگيخت از این رو موقع 
خداحافظی عده ای به شدت ترسيده و گریه می کردند، عده ای برایم 

مطمئنًا  بی گناه هستی جایت  در دعا می کردند و می گفتند چون 
البته دليلش  می توانست این باشد که من در زندان . (بهشت است

را .....تمام کار های مثل سلمانی، تقسيم غذا، تقسيم حمام، کتابخانه
!). انجام ميدادم و همگی مرا به عنوان شخصی صواب کار ميشناختند

و کمی شوخی داشتم از پاسداری که با ا. بهر حال نوبت من هم رسيد
برایم دعا کرد و گفت مصلحت را نميفهمد که چرا . هم خداحافظی کردم
. اتاقی کوچک در پشت زندان.ما را به دادگاه بردند!. من باید اعدام شوم

،جنایت کار معروف زندان شيراز با سنی )عندليب(آخوندی بنام اندليب 
ی شيطانی برای   سال در پشت ميز نشسته بود و با لبخند٣٠کمتر از 

تا ما را دید سری تکان داد، انگار . شکار بعدی لحظه شماری می کرد
ازین  شکار ها خيلی خوشش نيامد، اسم مرا خواند و بدون اینکه از 
اتهامی صحبت کند گفت تو را به آن دنيا می فرستم اگر گناه کار باشی 

   پرسيد و با حالتی مزورانه!!به جهنم ميروی و اگر بی گناه به بهشت
نميدانم  چرا احساس می کردم دیگر دليلی برای ترس . ؟!می ترسی

گفتم از . وجود ندارد چرا که  تصميم از قبل گرفته شده و کار تمام است
خيلی !. گفتم آنکه باید بترسد تو هستی. گفت از مرگ. چه بترسم

گفتم . تعجب کرد کمی چهره اش  در هم رفت و گفت چرا من بترسم
 خودت جای پيغمبر نشسته ای و بدون اینکه اتهامی را برایم به ادعای

بخوانی و احساس مسئوليتی بکنی می گویی در آن دنيا آنها تشخيص 
می دهند که من به جهنم بروم یا به بهشت، پس شما چرا آنجا 

گفت همٌه  شما ها مرتد و محارب هستيد . نشسته اید و نظر ميدهيد
فتم همين حرفها که می زنی باید ثابت گ!. و احتياج به محاکمه نيست

با . کنی در غير این صورت در آن دنيا یقه خودت هم گرفته می شود
گوشی را بر داشت و به داخل زندان زنگ . عصبانيت گفت ثابت می کنم

چند دقيقه بعد . را بياورید* زد و به پاسدار نگهبان حيدری گفت که متهم
ز او پرسيد این آقا را می شناسی اندليب  ا. حيدری با متهمی وارد شد

. از او پرسيد چطور آدمی است. از داخل زندان می شناسم: ؟ او گفت
او گفت هوادار گروهک راه کارگر، درزندان  از مواضع اش  دفاع می کند، 

مرا هم یک بار تهدید به مرگ . دیگران را تشویق به مقاومت ميکند
ن کرد و گفت زبانت  هم دراز اندليب  نگاهی خشم گينانه  به م!!. کرده
من که کار را تمام شده می دانستم با نا اميدی گفتم همه این . است

. ها اتهام است او از ترسش  هر پرتو پالیی  به نظرش می رسد ميگوید
اندليب  با . در این لحظه پاسدار گفت حاج آقا اجازه هست چيزی بگم

:  کمی مکث کرد و گفتحيدری نگاهی به من کرد،. سر به او اجازه داد
درست است او اصًال اهل بحث کردن نيست نماز می ** حرفهای سيد

خواند و به گروهی وابسته نيست، غير از خدمت در زندان، من هيچ کار 
بدی از او ندیده ام و این متهم هم که می گوید تهدید به مرگ شده 

نيان هيچ گونه اساسًا داخل اتاق نگهبانها می خوابد و با داخل بند و زندا
چند سوال مشابه هم !. اندليب  با عصبانيت گفت کافيست. کاری ندارد

وقتی . از آن دو نفر کرد وبعد  دستور داد که ما را به سلول برگرداندن
داخل سلول شدیم حيدری پرسيد کاری هست که بتواند برایمان انجام 

ز نمی  گفتم تو که ميدانی من نما...). منظورش حمام، غسل آخر(دهد
نگاهی با احساس به من کرد و گفت راستش . خوانم چرا دروغ گفتی

و با سرعت صورتش را برگرداند و در هنگام بستن در !. دلم نيامد بميری
نميدانم چند ساعت .گفت اگر کاری داشتی در بزن من بيدارم و دور شد

بيدار بودم، در خيالم با همه عزیزانم  در دل و خداحافظی می کردم، 
اول می نویسی  بعد . استش وصيت  نامه نوشتن کار سختی استر

می بينی خيلی غم ناک  است دوباره مينویسی و می بينی خيلی 
سه باره می نویسی  و می بينی حرفهایی زده ای که . شعاری  شده

احتماًال سانسور خواهد شد و یا اصًال به خانواده داده نخواهد شد، 
نزدیکی های .  زندگی را پيدا کردنواقعًا سخت است آخرین کلمات

نميدانم کی خوابم برد، با . شاید صبح بآلخره  وصيتنامه  تمام شد
صدای درب از خواب پریدم، مدتی طول کشيد تا مغزم موقعيتم  را 

حيدری سالم کرد . وسائلم  را جمع کردم و آماده شدم. تشخيص بدهد
گفت .  نباید برویمگفتم مگر. و گفت وسائلت  را برای چه برداشته ای

کار دستشویی . هنوز به ما دستوری نداده اند اگر دستشویی داری برو
 نگهبانها عوض ٨ساعت . که تمام شد دو باره به سلول برگشتيم

فردی بنام صادقی نگهبان روز بعد بود، شغلش طال فروش و . شدند
با وجود اینکه سنی ازش  . شخصيتی بسيار سفاک  و هوسران  داشت

ه بود تمام حواسش پيش بچه های کم سن زندان بود، حامی و گذشت
وقتی . طرفدار توابها ، بویژه توابی  که داخل اتاق نگهبانها می خوابيد
بعد !. آمد اولين کلمه اش  این بود، چطور شد که شما هنوز زنده اید

این را گفت . هم گفت شاید قسمت من است که تير خالص تان را بزنم
  حيدری با صادقی در سلول را باز کردند ١٠دود ساعت ح. و رفت

من که برای برده شدن آماده بودم . وگفتند  فعًال به داخل بند بروید
لبخندی زد و . نگاهی به حيدری انداختم ، که حيدری منظورم را فهميد

ظاهرًا تا آن موقع به خانه نرفته بود !.  گفت فعًال خدا این طوری خواسته
ما ! مثل متبرکين . ما به داخل بند برگشتيم!. اه بگيردکه جوابی از دادگ

برای بخشی از زندانيان زنده ماندن ما . را یواشکی لمس می کردند
به . روزهای دیگر هم سپری شد و خبری نشد. بسيار دلگرم کننده بود

ما گفتند که پرونده های اعدامی ها از حاال به بعد به  شورای عالی 
.   روز طول می کشد تا نتيجه مشخص شود١۵قضایی می رود و حدود 

بآلخره  آن روزهای کشندٌه  انتظار به پایان رسيد و حکم ما از اعدام به 
بعد ازما  هم دیگر کسی به دادگاه نرفت شاید !. حبس ابد تبدیل شد

اندليب  را هم به حاکم شرع  !. دیگر کسی نمانده بود که اعدام شود
د و بمحض ورودش  به دادگاه حکم اعدام دادگاه عادی تغييرمقام  دادن

بعد از آن روز های وحشتناک . را صادر کردتعدادی زندانی بخت برگشته 
 ماده ای مبنی ٨خمينی طرح  . وضع روحی زندانيان رو به بهبودی رفت

را صادر کرد و ...بر دخالت نکردن مامورین در زندگی خصوصی افراد و
. نتيجه اش  دادن مرخصی های فراوان و آزادی بخشی از زندانيان شد

در حالی که این بار نماینده زندانيان من دقيقًا یک سال بعد از دستگيری 
بودم توانستم با کلک مرخصی اضطراری از دادسرای قم بگيرم و با 
استفاده از آن مرخصی با تمام وجود از یکی از قتلگاه  های رژیم دور 

هر چند که تا خالص شدنم  از زندانهای بعدی و خروج از ایران دو . شوم
  .          احساس کردمبار دیگر لبه داس مرگ را بر گلویم

  
  ١٣٨۵/شهریور/١ 

  
  
  --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- --- -- -- --  

  : پانویس 
               

متهم فردی احتماًال به نام محسن بود او به محض دستگيری شروع به *
باعث مرگ جمعی از زندانيان  همکاری کرد و بدون تردید همکاریش 

  .شد
    

صدا می کردند و کمتر کسی اسم واقعی سيد ن مرا به اسم در زندا**
 من را ميدانست
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  صدای سوم در برابر
  * امپرياليسم، صهيونيسم و اسالم سياسی

  
  

بعنوان مدخلی بر بحث امروز بی فايده نمی دانم فشرده ای از صحبتی را 
« که چندی پيش در همين فوروم سوسياليستی ايران تحت عنوان 

  .داشتم، ياد آوری کنم» ، قلدری آمريکا و حق ايرانبحران هسته ای
در آن صحبت به پاره ای از دالئل موضع گيری يکجانبه در جنبش ضد 
جنگ که به نحو صريح يا ضمنی در ائتالف با رژيم ايران قرار می گيرد 

نه جنگ « يعنی » صدای سوم « اشاره کردم و گفتم که شعار کلی
» ی؛ دفاع از جنبش های مردم ايرانامپرياليستی؛ نه جمهوری اسالم

برای برخورد مشخص با اين ضديت يکجانبه با جنگ افروزی آمريکا 
در جنبش ضد جنگ کافی نيست و ابهامات، تاريکی ها و چاله هائی در 
جنبش ضد جنگ وجود دارند که حتا طرفداران صدای سوم را در دام می 

  : بحث قرار دادمدر اين رابطه من محورهای زير را مورد. اندازند
ايران هيچ يک از مقررات سازمان انرژی اتمی را زير پا : می گويند

خيلی : نگذاشته است  و هيچ ايرادی بر کار آن وارد نيست؛ يا می گويند
از کشورها بمب اتمی دارند، چرا بايد با ايران با تبعيض رفتار کرد؟ يا 

  ...انرژی هسته ای حق مسلم ايران است : اين که 
يد به اين ها جواب بدهيم که مرافعه هسته ای بين ايران و آمريکا با

جنبه . اساسا يک مسأله سياسی و استراتژيک برای هر دو طرف است
حقوقی هم البته بخشی از مسأله است که بايد به آن هم پرداخت، ولی 
داوری کردن روی  کل اين مرافعه اساسا بر مبنای حقوقی، پرده بر 

  .شد و گمراه کننده استماهيت دعوا می ک
ماهيت سياسی قضيه اين است که دعوای هسته ای برای آمريکا فقط 
بهانه ايست در جهت پيشبرد استراتژی خاورميانه بزرگ و تسخير 
ايران و نشاندن يک حکومت سر به راه و تابع منافع امپرياليستی 

بدون تالش هسته ای رژيم اسالمی هم آمريکا بهانه های . آمريکا
  .گری دارد و خواهد داشتدي

اين دعوا برای رژيم ايران يک امر سياسی و بخشی از بحران سازی 
خارجی برای مهار بحران های داخلی و سرکوب اعتراضات مردم؛ 
تالش برای مسلح کردن افعی اسالم سياسی به دندان اتمی برای باج 

  . گيری بين المللی و گرفتن تضمين امنيتی برای خود است
  :ا جائی که به جنبه حقوقی مربوط استو اما ت
 اين که ايران حق انرژی اتمی دارد، غفلت از اين حقيقت است که -اوًال

رژيم اسالمی در پی دستيابی به سالح اتمی است چون نه ايران با وجود 
اينهمه منابع فسيلی نفت و گاز در حال حاضر محتاج انرژی هسته ای 

جايگزين انرژی فسيلی برای آينده است، و نه اولويت و فوريت انرژی 
در حدی است که رژيمی تا اين حد شکننده و منزوی حتا موجوديت اش 
. را در يک بحران بين المللی و با تقبل تحريم و جنگ، به قمار بگذارد

رژيم تنها به اين خاطر موجوديت اش را بر سر اين موضوع به خطر 
در بحران موجوديت دست می اندازد و تا پای نابودی ريسک می کند که 
  .وپا می زند و موجوديت اش را در خطر می بيند

 اين که وقتی اسرائيل و پاکستان و غيره بمب اتم دارند چرا -ثانيًا
تبعيض در برابر ايران؟ ايران نه با رژيم اسالمی و نه حتا در يک رژيم 
کامًال دموکراتيک و متمدن حق سالح اتمی ندارد و همه کشورهای ديگر 

به بهانه مبارزه با تبعيض، از اتمی . هم بايد خلع سالح هسته ای شوند
شدن اين و آن کشور دفاع کردن، سياستی غير قابل دفاع است چون که 
افزودن کشورهای ديگر به ليست صاحبان سالح های هسته ای چيزی 

  .  جز افزودن بر نا امنی مردم دنيا نيست
است؛ اصًال مسلم »  مسلم ايرانانرژی هسته ای حق«  اين که –ثالثًا 

نيست، چون در دفاع از محيط زيست و پرهيز از تکرار حوادث فاجعه 
اما حتا اگر . باری نظير چرنوبيل بايد از انرژی هسته ای دوری کرد

فرضًا انرژی هسته ای برای ايران قابل پذيرش هم باشد، مادام که رژيم 
ست، اين تکنولوژی وحشی و تروريست جمهوری اسالمی بر سر کار ا

امکان دستيابی آن به سالح اتمی را فراهم می کند و با وجود اين 
صحبت کردن از حق مردم ايران برای دادن  چنين امکانی به چنين 
رژيمی مثل اين است که بگوئيم مردم ايران حق دارند طناب دار به 

خود کشی هسته ای حق مسلم «: گردن خودشان بياندازند و شعار بدهند
اغلب آنانی که از چنين حقی دفاع می کنند يادشان می رود ! »ماست

برای دفاع از ديگر حقوق پايه ای  مردم ايران و از جمله حق حاکميت 
! شان که لگدکوب رژيم جمهوری اسالمی شده است به ميدان بيايند

مردم ايران بايد بجای حق مسلح کردن اين رژيم به توان اتمی، استيفای 
ايمال شده شان توسط اين رژيم را به پيش بکشند، همه حقوق پ

همانطور که کارگران آگاه ايران فريب اين ترفندها را نخورده و با 
اشتغال، « و » !تشکل مستقل حق مسلم ماست« شعارهائی چون 

نشان دادند که حق و حقوق شان را بهتر » !اشتغال، حق مسلم ماست
  .می شناسند

افروز است، جمهوری اسالمی هم جنگ اگر امپرياليسم آمريکا جنگ 
اگر امپرياليسم آمريکا بهانه جوئی می کند، رژيم ايران . طلب است

اگر امپرياليسم آمريکا با قلدری . تحريک می کند و بهانه می دهد
موازين و حقوق بين الملل را زير پا می گذارد، رژيم اسالمی ايران هم 

ير پا نهادن حقوق و مقررات در نقض همه استانداردهای بين المللی و ز
مبارزه با جنگ بايد مبارزه . پذيرفته شده بين المللی ُشهره عالم است

اگر نبايد به قلدری . همزمان با جنگ افروز و جنگ طلب باشد
امپرياليسم آمريکا تن داد، رژيم فاشيستی اسالمی را هم نبايد در جايگاه 

اگر امپرياليسم . )1(ادحق بجانب و مظلوم قرار داد و به آن امتياز د
آمريکا حق حاکميت مردم ايران را تهديد می کند، رژيم اسالمی اين حق 

بايد به مبارزات مردم ايران عليه . را نقدًا غصب و لگدمال کرده است
اين هر دو دشمن برای کسب آزادی و برقراری حاکميت خودشان بر 

  .کشور و سرنوشت شان کمک کرد
فعاالن ضد جنگ را بايد به مضرات يکجانبه من در آن صحبت گفتم که 
بايد وضعيت جنبش های سياسی و اجتماعی . گری شان متوجه ساخت

ايران و مقاصد و اهداف شوم جمهوری اسالمی را از بحران سازی های 
هسته ای و تحريک فضای بين المللی برای سرکوب اين جنبش ها  

ياسی، تاريخی و تشريح کرد و روشن شان کرد که خسارات انسانی، س
معنوی موفقيت رژيم در سرکوب اين جنبش هائی که تازه دارند از زير 

 ساله جوانه می زنند از خسارات اقتصادی و مادی 27خون و خاکستر 
  .  يک تهاجم نظامی امپرياليستی کم تر نخواهند بود

  
*  

  تجربه حمله اخير اسرائيل به لبنان
  

پردازم که دنباله و تکميل بحث بعد از اين مقدمه، به بحث امروز می 
  .يادشده است

نام " باران تابستان" که به آن ( حمله نظامی اخير اسرائيل به لبنان 
و پی آمدها و عوارض آن بايد ما را !)  باران بمب و آتش-داده بود

اش »صدای سوم« يکبار ديگر به تأمل در باره جنبش ضد جنگ و آنچه 
 نه فقط -نان مسأله ماهم بود و هست می ناميم وادارد چون که جنگ لب

»  ...چو عضوی به درد آورد روزگار« به دليل کلی انسانی و اين که 
  :بلکه عالوه بر آن به چند دليل مشخص 

دليل اول اين که اين تهاجم آنطور که برخی تحليل گران و مطلعين 
عنوان کرده اند بخشی از نقشه راه برای استراتژی خاورميانه بزرگ 

يکا ست که تحکيم موقعيت قلدری و کارگزاری اسرائيل در منطقه و آمر
  . تسخير ايران از اهداف مقدم و اساسی آن است

 اين تهاجم  - )2( همانطور که سيمور هرش فاش کرد –دليل دوم اين که 
به لحاظ نظامی تمرينی از پيش تدارک شده و توافق شده توسط آمريکا 

ت هسته ای و زيربنائی ايران بوده و اسرائيل برای کوبيدن تأسيسا
  . است

سومين دليل ارتباط اين جنگ با ما ايرانی ها اين است که عالوه بر 
جنگ افروزی آمريکا و اسرائيل، اسالم سياسی هم يک طرف اين جنگ 

رابطه متقابل جنبش های اسالم سياسی و رژيم جمهوری اسالمی . است
منطقه ای و انقالب آتی ايران و ايران يکی از فاکتورهای مهم در مسائل 

ضعف و قوت هر يک از آنان ديگری را . سرنگونی اين رژيم است
همانطور که سرنگونی جمهوری اسالمی . تضعيف يا تقويت می کند

جنبش های اسالم سياسی را اساسا از لحاظ فلسفه سياسی دچار ضربه 
وری استراتژيک می سازد، تقويت اين جنبش ها هم آب به آسياب جمه

اسالمی می ريزد و الاقل موقعيت بين المللی و منطقه ای آن را تقويت 
مسأله شکست يا پيروزی نظامی نيروهای اسالمگرا در چنين . می کند

جنگ هائی آنهمه اهميت ندارد که پيروزی سياسی شان، چون که به 
  فلسفه سياسی آنان، يعنی به داعيه های حکومتی آنان و اين که 
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  ....وم در برابرصدای س     

  
  

آلترناتيو نظامات ستمگر و بی عدالتی های موجود در دنيا هستند اعتبار 
  . و مشروعيت می بخشد

حزب اهللا لبنان نه فقط پس از آتش بس و با به عهده گرفتن کرايه خانه 
های بی خانمان شدگان تا يک سال و هزينه خانه سازی و اثاث منزل 

ده هزار دالری به هر خانوار در زير برای آنان و توزيع بسته های 
عکس خامنه ای و در برابر دوربين های تلويزيونی، بلکه اساسا در 
جريان جنگ که همچون تنها نيروی مقابله با اردوی ظالمان جلوه گر 

  .شد، سرمايه سياسی کالنی اندوخت
حمالت بی حد و مرز و مافوق تصور اسرائيل به لبنان و حمايت قاطع 

 ،»حق اسرائيل برای دفاع از خود« متحدين اش تحت عنوان آمريکا و 
و چراغ سبز دادن و وقت کشی حساب شده و فرصت دادن های دولت 
های غربی و سازمان ملل به اسرائيل برای کوبيدن هرچه بيشتر لبنان 
از يک طرف، و عرض اندام حزب اهللا لبنان بعنوان تنها نيروی مقاومت 

ر، يک دوقطبی گسترده در دنيا  حول آمريکا در اين معرکه از طرف ديگ
و اسرائيل و متحدانشان بمثابه اردوی ظالمان در يک سو و حزب اهللا  

نفرت شديد . لبنان بمثابه تنها مدافع مظلومان در سوی ديگر ايجاد کرد
از توحش کم مانند دولت اسرائيل و همدستی تبهکارانه دولت ها و 

ولناک عليه مردم بی دفاع و بی گناه رسانه های غربی در اين جنايت ه
لبنان، همه به مدال های افتخار بر سينه حزب اللهی های لبنان تبديل و 
باعث نوعی اغماض و همدلی و تحسين و حمايت از حزب اهللا  حتا در 

  .ميان مخالفان آن و برخی نيروهای مترقی و چپ شدند
 و عارضه حمله به نظر من مهم ترين، منفی ترين و پايدارترين پيامد

نظامی اسرائيل به لبنان اين بود که حزب اهللا را تقويت کرد؛ فلسفه 
سياسی اسالمگرايان  را در لبنان مشروعيت بخشيد و نه فقط در لبنان 
بلکه در ديگر کشورها هم جريانات اسالمی مشابه را تشجيع کرد  و 

زم  زجر توهم مردمانی را که از بی عدالتی و از صهيونيزم و امپريالي
  .کشيده اند نسبت به چنين جرياناتی افزايش داد

اسرائيل با حمله به لبنان بزرگترين خسارت و لطمه ای که به مردم و 
. کردن لبنان ، بلکه آباد کردن حزب اهللا بود  آينده لبنان زد، نه ويران

ضربات نظامی به حزب اهللا هر قدر هم که بوده باشد و حتا اگر بتوانند 
 اش کرده و از جنوب لبنان بتارانند اش، جنگ افروزان خلع سالح

دولت های  . اسرائيل و آمريکا فلسفه سياسی اين جريان را تقويت کردند
اسرائيل و آمريکا ادعا کردند  که جنگ  نه با حزب اهللا لبنان بلکه با 

پيروزی حزب اهللا . ايران است؛ اما درست به رژيم ايران خدمت کردند
حتا اين که .  بستانکار جمهوری اسالمی هم ريخته شدلبنان به حساب

رژيم ايران است که حزب اهللا لبنان را مسلح کرده و موشک هائی که به 
اسرائيل زده شد مال ايران بوده و پول هائی که حزب اهللا برای معامله با 
آسيب ديدگان جنگ و خريدن آنان خاصه خرجی می کند از دالرهای 

حساب ستم ستيزی و انسان دوستی ی ستمگرترين  نفتی ايران است، به 
اگر فردا جنگی عليه ايران ! ضد انسان ترين رژيم گذاشته می شوند

شروع شود با توجه به تجربه لبنان، جبهه جهانی ضد جنگ بمراتب 
بيش از پيش با رژيم ايران همدلی خواهد کرد  و او را طرف مظلوم و 

بل وصف که در حق مردم لبنان ستمی غير قا. قابل دفاع خواهد دانست
کردند، از هم اکنون و پيشاپيش به حساب حقانيت و مظلوميت جمهوری 

هم اکنون اصرار رژيم اسالمی به تداوم غنی . اسالمی واريز شده است
سازی اورانيوم، دِل نه فقط دشمنان آمريکا و يهود، بلکه حتا دل 

مانه جهانی را که بسياری از انسان های رنجور از زورگوئی و نظم ظال
همين چند روز پيش شاهد ماجرای لبنان بوده اند خنک می کند، با 
وجود اين که می دانند اين پافشاری رژيم ايران خطر جنگ را شدت می 

  !بخشد
با توجه به جنگ لبنان، زمينه های روانی و حتا سياسی يکجانبه گری 

ی و خود در جنبش ضد جنگ تقويت شده و سکوت در قبال اسالم سياس
داری از مرزبندی با آن حتا به صف سوسياليست ها هم در طيف 

سرايت کرده است، از ترس اين که مبادا در » صدای سوم« موسوم به 
  ! کنار صهيونيزم وامپرياليسم و در برابرمظلومين قرار بگيرند

الزم است که ما در اين زمينه هشيار و حساس باشيم  و يکبار ديگر 
را در  جنبش ضد جنگ و جايگاه خودمان را در » ومصدای س«جايگاه 

  . طيف صدای سوم بررسی کنيم
  

  رنگين کمان جنبش ضد جنگ
  

يکی اين که جنبشی است : جنبش ضد جنگ دو مشخصه اساسی دارد
از چنين جنبشی در کليت آن نمی . فقط ضد جنگ و نه هيچ چيز ديگری

 يا ضد توان توقع داشت که جبهه ای مثال ضد سرمايه داری؛
امپرياليستی؛ با جنبشی برای پيکار مثال با جمهوری اسالمی يا برای 

و مشخصه دوم اين که درست به همين خاطر، طيف . دموکراسی باشد
بسيار متنوعی از مخالفان جنگ را که انگيزه ها و اهداف متفاوتی از 
مخالفت با جنگ دارند در بر می گيرد که غالبا اصال سنخيتی باهم 

  .ندارند
  برخی پاسيفيست اند يعنی با هر جنگی مخالف اند

 .  
برخی با جنگ معينی مخالفت می .  برخی فقط با جنگ معينی مخالف اند

مثال  .کنند فقط چون آن جنگ منافع خودشان را به خطر می اندازد
مسأله برای برخی ها در کشورهای غربی در جنبش های ضد جنگ فقط 

گ و هزينه های انسانی و اقتصادی اين است که کشور خودشان از جن
يا در رقابت با آمريکا و سلطه اوست که با جنگ . آن برکنار بماند

مخالفت می کنند اما در حقيقت هيچ برايشان اهميت ندارد که چه با 
جنگ و چه بی جنگ چه بر سر مردم ايران يا فالن کشور مفروض می 

  .آيد
 از رژيم ايران دفاع می برخی مخالفان جنگ هم که حتا علنا و صريحا 

کنند مثل دولت های کوبا و  ونزوئال، کاری به اين ندارند که به يک 
رژيم ضد بشری خوناشام و تبهکار کمک می کنند؛ آن ها به خيال 
خودشان دارند امپرياليسم را تضعيف می کنند؛ و تنها چيزی که مورد 

قتصادی و نظرشان است اين است که در محاصره امپرياليستی متحدی ا
سياسی و يک رأی اضافی در سازمان ملل به نفع خودشان دست و پا 

  .کنند
رژيم ايران و جريانات اسالمگرا هم از جنبش های ضد جنگ بهره 
. برداری می کنند و تالش دارند آن ها را زير نفوذ و چتر خود در آورند

جريانات اسالمگرا يا حزب اللهی نه در ضديت با امپرياليسم و 
ونيزم بلکه در ضديت با آمريکا و يهود است که در آکسيون های صهي

ضد جنگ عليه ايران يا لبنان و فلسطين و عراق شرکت می کنند اما از 
 سپتامبر لذت می برند و آرزو دارند که ايران صاحب بمب 11عمليات 

  . اتمی بشود و اسرائيل را بزند
ت رنگارنگ نمی طبيعی است که در قبال همه اين جريانات و گرايشا

شود سياست واحدی داشت و توقع اين که کليت جنبش ضد جنگ را 
بتوان به شعارهائی نظير نه جنگ افروزی آمريکا، نه جمهوری اسالمی 

به . و حمايت از مبارزات مردم ايران متقاعد کرد غير واقع بينانه است
همين سبب است که شکل گيری يک گرايش معين در جنبش ضد جنگ 

لفت يکجانبه صرفا با جنگ افروزی امپرياليستی را رد می کند که مخا
  .ضرورت يافته است

  
   صدای سوم چيست و چه جائی در جنبش ضد جنگ دارد؟

  
چه از طريق ( گرايشی هست که خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی 

توسط آمريکاست، گرايش ديگری هم ) جنگ يا محاصره اقتصادی 
ا محاصره اقتصادی بخاطر مخالفت اش هست که مخالفت اش با جنگ ي

هر کدام از اين ها را بطور .با سرنگونی جمهوری اسالمی است
قراردادی صدای اول يا صدای دوم بناميم، صدای سوم در برابر هر 
دوی اين ها گرايشی است که طرفدار سرنگونی جمهوری اسالمی به 

تصادی، دست خود مردم ايران است و نه فقط مخالف جنگ و تحريم اق
بلکه همچنين مخالف هر شکلی از مداخله امپرياليستی در بردن و 

  )3(آوردن حکومت در ايران است 
صدای سوم به اين اعتبار که با موضعگيری يکجانبه در جنبش ضد 
جنگ عليه جنگ افروزی امپرياليسم و به سود جمهوری اسالمی 

  . مخالف است، گرايشی متمايز در درون اين جنبش است
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 اما در همين طيف صدای سوم هم نقاط ضعف و آسيب پذيری های
سر بزنگاه در  وجود دارد که سياسی، ايدئولوژيک و فرهنگی گوناگونی

  خود گری ولبنان برخی جريانات را به يکجانبهاخير هائی مثل جنگ 
حتا حمايت باصطالح داری از مرزبندی با اسالم سياسی و بعضا 

  .تاکتيکی از آنان سوق می دهند
اعتقاد به نسبيت فرهنگی که با ارزش های جهانشمول انسانی و حقوق 

 اسالمجنبش های  حمايتگری از يکی از توجيهاتبشر در تضاد است، 
  .استی سياس

 و محتاط استغالبًا  موضعگيری عليه اسالمگرائی درضد راسيسم هم 
 همانطور که در مسأله ممنوعيت تی يکی می گيرد؛آن را با  نژاد پرس

از آزادی کامًال بجا و الزم  دفاع ،حجاب اسالمی در مدارس فرانسه
ناديده گرفتن تهاجم يکجانبه گری و  بهانه ،پوشش و مبارزه با راسيسم

  .  شدی فاشيستاسالمگرا  هایجريانسياسی سازمان يافته 
 که برخی چپ های خلقی را جنبش های اسالم گرا دو نقطه قوت دارند

يکی توده ای . در طرد قاطعانه آنان دچار ترديد و چون و چرا می کند
اما اينان جرياناتی ضد . بودن آن هاست و ديگری رزمندگی شان

آمريکائی و ضد يهود اند که خودشان را در صفوف مبارزان ضد 
جريانات امپرياليسم و ضد صهيونيسم جا داده اند و کم نيستند متأسفانه 

چپی که بخاطر سطحی بودن ضد امپرياليسم و ضد صهيونيسم خودشان، 
آنان را نيروهای ضد امپرياليست و ضد صهيونيست به حساب می آورند 

بخشی از اين جريانات اصًال متوجه تغذيه . و با آنان اتحاد می کنند
متقابل امپرياليسم و صهيونسيم و اسالم سياسی از يکديگر نيستند و 

  .طه را يکطرفه می بينندراب
برای برخی ها جمهوری اسالمی چون در حکومت است و امتحان پس 
داده است، قابل دفاع نيست ولی جنبش های اسالمی که در اپوزيسيون 
حکومت های وابسته و فاسد اند و با صهيونيزم و آمريکا هم می 

 از آنان به اين ترتيب با حمايت! جنگند، نيروهای  مستحق حمايت اند
اين جريانات، به تبديل شدن آنان به حکومت های اسالمی آينده کمک 

 22 خرداد به خمينی های 15می کنند و چنين است که خمينی های 
  . بهمن تبديل می گردند

صدای سوم با همه اين نقاط آسيب پذير بايد مبارزه و خود را در 
  .برابرآسيب های آن ها  واکسينه کند

قعيت سرسخت بر می خيزد و   يکی از اصلی نکته ديگری که از وا
ترين توجيهات و زمينه های سکوت و مماشات يا حتا ائتالف برخی 
نيروهای مترقی و چپ با جمهوری اسالمی ايران و اسالم سياسی بطور 

اين . کلی است، فقدان يک آلترناتيو مترقی و چپ در ميدان عمل است
قدان آلترناتيو ديگری  بجز يک بينش بسيار فراگير است که در شرايط ف

و در اين جنگ ) و صهيونيسم( همين اسالم سياسی در برابر امپرياليسم 
و تقابلی که ميان ظالم و مظلوم جريان دارد بايد طرفی را گرفت و بی 

  . )4(طرفی عمال باز گذاشتن دست ظالم بر روی مظلوم است 
مکشان، ناحقان اگر در مبارزه طبقاتی، در مبارزه ميان ستمگران و ست

و برحقان، بی طرفی بی شرفی است، اما اين تعهد به جانبداری از يک 
طرف را به دعوای ميان امپرياليسم يا صهيونيسم با اسالم سياسی 
تعميم دادن يک سانتيمانتاليسم اخالقی با عوارض فاجعه بار سياسی 

ميان ما هرگز مجبور نيستيم آينده و سرنوشت مردم را به انتخاب .  است
محکوم کردن هر دو بی طرفی . دو فاجعه و دو نکبت وابسته کنيم

  .نيست، طرف منافع و بهروزی مردم را گرفتن است
 اسالم سياسی  تا در اپوزيسيون است و در شرائط خأل نمايندگی حقيقی 
مردم، بر استيصال توده های لگدمال شده از بی حقی و استثمار و 

 شود اما  نماينده حقوق و آزادی نابرابری و سيه روزی سوار می
خواهی و برابری طلبی و بهروزی آنان نيست؛ نماينده تّوهم آنان است 
و هنگامی که به قدرت می رسد، نظام استمار سرمايه داری را با 
خشونت، سرکوبگری، بی حقی و نا برابری بيش تر و همراه با آپارتايد 

ی نماينده طبقات تحت اسالم سياس. جنسی بازسازی و پاسداری می کند
  .ستم و استثمار و سخنگوی مظلومان نيست

با حمايت از اين يا آن شق ارتجاع به بهانه فقدان يک آلترناتيومطلوب و 
نقد در صحنه و فاشيسم را پروراندن، چطور می شود از دايره شوم 

فقدان آلترناتيو بيرون آمد؟ چپ هائی را که به هر دليل و در هر شکل و 
در تحليل ( اسالمگرايان يا از جمهوری اسالمی حمايت می کنند حدی از 

بايد متوجه کرد که ) نهائی برای آن که آلترناتيو بهتری نقدا وجود ندارد
نه فقط به تکوين چنين آلترناتيوی کمک نمی کنند بلکه نقدا دشمنان و 

چپ های حقيقی بجای توسل به . موانع اين آلترناتيو را تقويت می کنند
 گونه بهانه ها موظف اند به  جنبش های مترقی دموکراتيک و اين

کارگری در برابر حکومت های استبدادی و نيز عرض اندام آن ها در 
برابر اسالم سياسی کمک کنند و به شکل گيری آلترناتيو مطلوب ياری 

  .برسانند
جزو دالئل مخالفت با جنگ عالوه بر ممانعت از اجرای نقشه های 

امپرياليسم و آسيب های مالی و اقتصادی و جانی به جهانگسترانه 
مردم، اين هم بايد باشد که چنين تهاجمات و تجاوزاتی به جنبش های 
اسالم سياسی ميدان و پرو بال می دهد و در زمين های شخم زده شده 

  . با بمب و آبياری شده با خون، تخم تروريسم و فاشيسم سبز می شود
ايران نيست؛ جنبش اسالم سياسی در جهان مسأله فقط جنگ آمريکا با 

هم هست؛ مسأله فقط بحران هسته ای ايران نيست؛ بحران آلترناتيو در 
مخالفت با جنگ افروزی . برابر امپرياليسم و اسالم سياسی هم هست

امپرياليسم، بدون مخالف با اسالم سياسی و فاشيسم سبز مخالفتی جدی 
تنها مبارزه . متقابال تقويت می کنندنيست چرا که اين دو ّشر همديگر را 

جدی عليه هر يک از اين ها آن است که عليه هر دوی آن ها باشد؛ و 
مبارزه جدی عليه اين دو، تنها در آن است که برای تقويت جنبش های 
مستقل و مترقی اجتماعی در برابر آن ها و پر کردن خأل آلترناتيو 

 داری در برابر آن ها  دموکراتيک، ضد امپرياليستی و ضد سرمايه
  .باشد

» صدای سوم « با اين مالحظات است که من معتقدم ما در طيف متنوع 
بايد فرکانس راديکالی را به وجود بياوريم و طنين آن را  هر چه وسيع 
تر به گوش فعاالن ضد جنگ و مردم دنيا برسانيم؛ فرکانسی که با 

  :  تصريحات و تأکيدات زير متمايز می شود
  
به جنگ افروزی آمريکا، اسرائيل و متحدين » !نه« •

  به جنگ طلبی و تحريکات جمهوری اسالمی»  !نه«شان؛ و 
به غنی سازی »  !نه«به تحريم اقتصادی؛ و »  !نه« •

  اورانيوم
به »  !نه«به جمهوری اسالمی ايران؛  و »  !نه« •

  اسالم سياسی در منطقه
 به مداخله گری امپرياليستی در حق حاکميت» !نه« •

  مردم ايران بر سرنوشت خود
به آلترناتيو سازی ها و رهبر تراشی ها با کمک » !نه« •

  امپرياليست ها
  
زنده باد همبستگی بين المللی برای تقويت جنبش های  •

مستقل، آزادی خواه و برابری طلب کارگران، زنان و مليت های 
ايران در برابر جمهوری اسالمی و امپرياليسم و برای به دست 

  ! سرنوشت خودگرفتن
  

با توجه به اين که صدای سوم منحصر به سوسياليست ها نيست و نمی 
تواند هم باشد، ما ضمن تالش برای رايکاليزه شدن آن بايد در دل 
جنبش ضد جنگ از مسأله جنگ و ضد امپرياليسم فراتر برويم و 
پيوندهائی با جنبش جهانی ضد سرمايه داری و سازمان ها و تشکل 

ر سوسياليسم در دفاع از جنبش کارگری ايران و برای های طرفدا
  . تقويت آلترناتيو سوسياليستی ايجاد کنيم

  
________________________________________   

  
  پانويس ها 

  
 علی رغم توقعی که این عنوان ممکن است ایجاد کند، - •

قصد من در اینجا بحث در باره امپریاليسم و صهيونيسم و 
  ه با آن ها معنای مبارز
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نيست، بلکه صرفًا این است که مبارزه با جنگ افروزی این ها نباید به 

  .تقویت اسالم سياسی منجر شود
متن حاضر بر مبنای یادداشت هائی که برای بحث شفاهی تهيه **  

شده بود نوشته شده و طبعًا تفاوت های اندکی  با صحبت شفاهی 
  .و پانویس هائی هم بر آن افزوده شده استدارد 

منتشر شده  » Stop War On Iran«طوماری که اخيرا با عنوان )  1(
وصدها امضای شخصی و نام مؤسسات گوناگون و از جمله امضای 

،   Ramsey Clark ، Tony Benn ،George Gallowayیرواند آبراهاميان، 
 از دو حزب کمونيست شاخه ای از حزب کمونيست آمریکا، بخش هائی

ایتاليا در آن دیده می شود، برجسته ترین برخورد یکجانبه با خطر جنگ 
عليه ایران است که بر افشای کامًال بجا ولی یکطرفه سياست های 
آمریکا و انکار جانبدارانه پروژه هسته ای از جانب رژیم اسالمی تنظيم 

طومار ضد جای تعجبی نيست که در ليست امضاهای این . شده است
جنگ که مرزی بين مردم ایران و رژیم ضد مردمی حاکم بر ایران قائل 
نشده و هيچ افشاگری در باره آن ندارد، اسم علی خامنه ای راهم می 

یقينا اسم او را دیگران گذاشته اند ولی مهم این است که این . بينيم 
ا امضا متن نه فقط هيچ نکته ای برای آن که علی خامنه ای نتواند آن ر

   .کند ندارد بلکه هيچ تفاوتی با موضع گيری های او عليه جنگ ندارد
  :نگاه کنيد به

StopWarOnIran.org  
  
 شماره ماه نشريه نيويورکر سيمور هرش روزنامه نگار و محقق در )  2( 

  بنا بر گزارش منابع هرش، با . اوت در این رابطه مطالبی نوشته است
خالفت شديد فرماندهان نظامي، طرح حمله اينکه کاخ سفيد به علت م

را کنار گذاشته است، ولی به علت پافشاری کاخ به ایران با بمب اتمی 
سفيد روی حمله نظامي، نيروی هوايی که تکيه اصلی جنگ طلبان 
واشينگتن است، طرحی برای حمالت سنگين با سالح های نوع جديد 

هرش، اشاره به سنگر شکن برای حمله به ايران تهيه کرده است 
 که نشان ميدهد حمله به زير دارداستراتژی جنگی جديد ارتش آمريکا

ساخت ها و شهروندان غيرنظامی در جنگ های جديد تصادفی نيست، 
بلکه محور اصلی استراتژی جنگی نوين به شمار ميآيد که عالوه بر 

بنا بر گفته يک  .اهداف نظامي، هدف های سياسی را تعقيب ميکند
طالعاتی ارشد سابق، اوايل بهار امسال برنامه ريزان سطح باالی مقام ا

نيروی هوايی آمريکا، تحت فشار کاخ سفيد يک نقشه جنگی برای 
حمله قطعی به تاسيسات هسته ای ايران تنظيم کرده و با مقامات 

 اين مقام گفت سوال ..همتای خود در اسرائيل مشورت را آغاز کردند
ما اين بود که چگونه ميتوان با موفقيت به اصلی برای نيروی هوايی 

اهداف در ايران حمله کرد؟ مقامات نيروی هوايی تاکتيک های جديد 
خود را با اسرائيل در ميان گذاشتند و گفتند بايد روی بمباران متمرکز 
شويم و اطالعاتی را که ما در مورد ايران و شما درمورد لبنان را مبادله 

ارتش و وزير دفاع دونالد رامسفلد در جريان رئيس ستاد مشترک . کنيم
  . اين مذاکرات قرار داشتند

که به مقامات کاخ سفيد نزديک است به بوش امریکا يک مشاور دولت 
اسرائيلی ها به ما گفتند اين يک جنگ ارزان با مزايای بسيار ,: گفت

ما ميتوانيم موشک ها، تونل ها و . چرا با آن مخالفت کنيم. خواهد بود
اين نمونه ای خواهد بود برای . نگرها را از هوا بمباران کنيمس
  )برگرفته از سایت روشنگری. ( در ايران,, عمليات,,
  
اکبر گنجی که در آمریکا دوره افتاده و در هر محفلی خود را بعنوان ) 3(

کسی که سخنگوی مردم ایران و الیق پر کردن جای خالی رهبری برای 
جمع  معرفی می کند، در سخنرانی خود در یک آلترناتيو دموکراتيک
 نيز خود را سخنگوی صدای سوم معرفی کرد هنرمندان پيشرو هاليوود

در هياهوی بنيادگرایان و هواداران نظامی گری خط سّومی « : و گفت
.  هم وجود دارد که مخالف بنيادگرایی و نظامی گری، هر دو، است

. » گوش جهانيان برسانمرسالت من این است که این صدای سّوم را به
    )٢٠٠۶ اوت ١٠  - ١٣٨۵ مرداد ١٩  شنبه  پنج -اخبار روز سایت ( 

 نه تنها کسی به اکبر گنجی چنين رسالتی نداده است، بلکه وی اصال 
او با وجود مرزبندی هائی که با . در طيف صدای سوم جا نمی گيرد

پرهيز از نظام والیت فقيه دارد، با سرنگونی این رژیم زیر پوشش 
خشونت صراحتًا مخالفت می کند و از طرف دیگر هم علی رغم فاصله 
نگهداشتن ظاهرسازانه اش از دستگاه رسمی دولت آمریکا و انتقاد به 
سياست جنگی بوش، با مداخله سياسی دولت آمریکا برای جایگزینی 
حکومت ایران هيچ مخالفتی ندارد و خود درست به همين قصد راهی 

  .  استآمریکا شده
  
پيش از وقوع این جنگ  در ماه مه همين امسال نوام چامسکی در ) 4(

 رهبر حزب اهللا دیدار و سيدحسن نصراهللاسفر اش به لبنان در ضاحيه با 
گفتگو کرد و  پس از آن، به نوشته سایت حزب اهللا، در گفتگو با تلویزیون 

و هوشيار و شخصيتی عاقل  « رویترز از وی تجليل به عمل آورد و او را 
چامسکی  .تحليلگر اوضاع لبنان که ازهمه چيز با خبر است، توصيف کرد

پس از دیدار دوساعته اش با دبير کل حزب اهللا لبنان درمورد علت توجيه 
این سالح بازدارنده : حفظ سالح حزب اهللا به خبرنگاران گفت

 دربرابرهرگونه تجاوزات احتمالی است و چندین دليل برای اینکه حزب
 .اهللا سالح خود را حفظ کند وجود دارد که درجایگاه خودش درست است

حتی اگردرمنطقه سازش سياسی کامال صورت گيرد وخطرات :وی افزود
وخشونت کاهش و یا ازبين برد بازهم باید سالحی جهت پاسخ دادن به 

  .»هرگونه تجاوزباشد وارتش لبنان نمی تواند به این تجاوز پاسخ دهد
یت ها که آشکارا با  فقدان نيروی مقاومت دیگری در ميدان اینگونه حما

توجيه می شوند، هيچ کمکی به پيدایش یا تقویت نيروهای مترقی ضد 
بویژه وقتی که چنين خطائی از سوی اتوریته . صهيونيسم نمی کنند

های فکری و معنوی همچون چامسکی صورت بگيرد، ضایعات بيشتر ی 
ه حمایت آنان، چپ ها را در موضع تدافعی دارد و مرتجعين با استناد ب

قرار می دهند و متقاعد کردن چپ هائی که به آنان اعتقاد و احترام 
ما این مصيبت را با تلخی و سنگينی زیاد در . دارند، دشوارتر می شود

حمایت بلوک شوروی و بسياری از نيروهای چپ و مترقی در جهان از 
  . تجربه کرده ایم57خمينی در جریان و در فردای انقالب 

مال فدائيان اکثریت در مقاله ای دنيا دیدگی، » کار« آن زمان نشریه 
تجربه و پختگی  سياستمداران و آکادميسين های شوروی را بعنوان 
حجت صالحيت آنان در تشخيص ماهيت رژیم خمينی، و جوانی و 
 خامی و بی تجربگی ما را دليلی بر ضرورت تبعيت از تحليل شوروی ها

در جواب نوشت که آنان هيچ نمی فهمند » راه کارگر«نشریه . اقامه کرد
و این ما جوان ها ی کم تجربه و خام هستيم که صالحيت تشخيص 
داریم و خمينی و رژیم اش را هرگز بعنوان انقالبی و ضد امپریاليست و 

  )نقل به معنی. ( طرفدار استثمار شوندگان به رسميت نمی شناسيم
مان مرعوب اتوریته ها نشدیم  و در زیر وزنه کمر شکن آن ها اگر در آن ز

مقاومت کردیم، امروز بعد از اینهمه تجربه به طریق اولی نباید از اتوریته 
ها  مرجع تقليد بسازیم؛ بلکه باید با جسلرت لغزش هایشان را به آنان 

  . گوشزد و از  خطاهایشان انتقاد کنيم
  
  
  - -- --- - -- -- --- -- -- --- -- ----- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --  
  
  
  

  رفيق آلبرت سهرابيانبه ياد
 

 از ميان ما رفت ٢٠٠۴ سيپتامبر ١١رفيق آلبرت در
ياد ونامش در جنبش . واندوهی بی پايان بر جای نهاد 

  . ايران مادگار می ماند و کارگریکمونيستی
چون او در سالگرد مرگش ، بار ديگر پيمان می بنديم که هم

، يک لحظه از تقويت جنبش کارگری و سوسياليستی غفلت 
 .نورزيم 
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برگزاری کنگره يازدهم سازمان کارگران  
  ) راه کارگر ( انقالبی ايران

 
ان  کارگران انقالبی ايران دراوائل ماه اوت  کنگره ساالنه سازم

کنگره با يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه .برگزارگرديد
آزادی و سوسياليسم وباانتخاب هيئت رئيسه آغازبه 

ازدستورکارهای اصلی کنگره بررسی پيش نويس گزارش .کارکرد
. سياسی بود که ازسوی کميسيون سياسی تهيه شده بود

بور مرکب ازداوطلبينی بود که بفراخوان کميته کميسيون مز
دستورکارديگرکنگره بررسی . مرکزی پاسخ مثبت داده بودند

عملکرد کميته مرکزی ونهادهای سازمان درپيشبرد برنامه 
عالوه برآن بحث و .مصوبه کنگره دهم درطی يک سال گذشته بود

بررسی حول تداوم اصالحات تشکيالتی که قطعنامه هائی هم 
ين منظور ازسوی برخی ازاعضاء سازمان به کنگره ارائه بهم

  . شده بود،ازموضوعات ديگرمورد بررسی کنگره بود
متن سند سياسی بطورفعال ازسوی شرکت کنندگان درکنگره 
مورد نقد و بازبينی قرار گرفته و ده ها پيشنهاد و اصالحيه نسبت 

تخب درنهايت کميسيونی ازداوطلبان و من.به آن ارائه گرديد
کنگره مأموربررسی ودسته بندی مجموعه اين پيشنهادات 
وانتقادات و درصورت لزوم تنظيم مجدد سند سياسی براساس آن 

سرانجام  پيشنهادات و انتقادات ارائه شده،بعضا .ها گرديد
که -بصورت نظراکثريت و يا اقليت کميسيون وبصورت اثباتی

گرديدند تا تکليف  و يامنفی به کنگره ارائه -اکثرا چنين بودند
پس ازمباحثات مقرر،کليات سند . نهائی سند سياسی روشن گردد

 به -%96-با تأييد اصالحاِت به عمل آمده وبا اکثريت قاطع
  . تصويب کنگره رسيد

درعرصه جهت گيری عمومی تشکيالت دررابطه با اصالحات 
ساختاری،ضرورت تقويت پيوندمتقابل با مبارزات کارگران 

 نيزسايرجنبش های اجتماعی داخل کشور وزحمتکشان و
درراستای اهداف سوسياليستی سازمان ازيکسو و پيوند متقابل 
با جنبشهای ضدسرمايه داری بين المللی که درکنگره دهم مورد 
تصويب قرارگرفته بود و تقويت آرايش صفوف سازمان برمبنای 
اولويت های فوق وبرطرف کردن موانع و کاستی هائی که 

 وسرعت بخشيدن به اين جهت گيری وجود دارند،مورد درانجام
  .تأکيد مجدد کنگره قرارگرفت

و کميسيون بررسی شکايات  کنگره با انتخاب کميته مرکزی
ونظارت مرکزی وبا خوانده شدن سرود انترناسيونال به کارخود 

  .پايان داد
  اوضاع سياسی و وظائف ما: سند سياسی         

 
 آزادی و برابری و سوسياليسم عالوه مبارزه جنبش ما برای-1

  .برتداوم با مسائل تازه ای هم روبروبود
دردوره اخيرحکومت اسالمی تالش کرد با استفاده ازافزايش تنش 
در صحنه بين المللی و بکارگرفتن برگ های ديگری درعرصه 

درعرصه بين المللی برای .داخلی برای خود فرجه بقاء فراهم کند
ه مدتهاست نقش مهمی پيداکرده ودردوره مقابله با فشاری ک

اخيربيش ازهرزمان بوده است،همه تالش خود را براستفاده 
ازروزنه هائی متمرکزکرده که درنتيجه ضعيف شدن نسبی موضع 
آمريکا برای به خط کردن کامل همه قدرتهای ديگر به وجود آمده 

ر ضعف نسبی آمريکا و بروزرقابت بين قدرتها عالوه ب. و می آيد
مخالفتهای درونی اياالت متحده با سياستهای دولت بوش،که 

زمين :درسال گذشته شديد بود،بردوعامل مهم استواراست
ومختل شدن سرعت پيش "خاورميانه بزرگ"گيرشدن برنامه 

  .روی برنامه نئوليبرالی سرمايه جهانی

زمين گيرشده "خاور ميانه بزرگ"در خاور ميانه، برنامه جامع
ا حاکی از رکوداين برنامه بدليل مشکالت عراق و وهمه نشانه ه

در حاليکه يک جانبه گرائی مدل سال .افغانستان و فلسطين است
يعنی "خاورميانه بزرگ" ،برای حل مسئله اصلی برنامه2003

مسئله ايران بدليل مخالفت اتحاديه اروپا ومدعی بودن روسيه و 
 شده اسرائيل چين کارائی ندارد،بحران اخير و جنگ برنامه ريزی

اين جنگ با بهره برداری از اقدامهای .در لبنان معنی پيدا می کند
ارتجاع اسالمی و به قيمت کشتار وآوارگی کودکان و زنان و 
مردان بسيار،حرکتی برای پيش بردن برنامه زمين گير 

اين وحشی گری می تواند به .است"خاورميانه بزرگ"شده
المی درخاورميانه هم گسترش پايه های اجتماعی ارتجاع اس

منجرشود،اّما آمريکا برای نتايج عملی خارج شدن ازرکودحساب 
مختل شدن سرعت پيش روی برنامه نئو .باز کرده است

به ) چنان که در اروپا و آمريکا ی التين مشهود است(ليبرالی
نوبه خود زمينه رقابت،نه تنها بين اياالت متحده و اتحاديه 

 به عنوان قطب عروج کننده سرمايه اروپا،بلکه برای چين هم
چين عالوه برسرعت رشد اقتصادی،با .داری، پرورده می کند

بهره گيری از برده داری عريان، قدرت نظامی خود را گسترش 
زمينه "سازمان شانگهای"می دهد و با متحد شدن با روسيه در

الزم برای اعمال اراده درسياست بين المللی را فراهم می 
ومت اسالمی برای پيوستن به اين قطب و عضويت تالش حک.کند

  .  در سازمان شانگهای چشم گير بود
  
 حکومت اسالمی در دوره اخيردرصحنه داخلی براين خيال بود -2

که با متمرکز و يک پارچه شدن در باال و فعال کردن بيشترنيروی 
سرکوب خود و با بهره بردن از منابع مالی ناشی از افزايش 

رای پاسخ فوری به تنگنا های زندگی توده درآمد نفت ب
اّما .مردم،جنبشهای اجتماعی را درهم شکسته و خاموش کند

نيروی .تمهيدات حکومتی تا کنون کارآئی الزم را نداشته است
دستگاه واليت "جنبشهای اجتماعی بيش از آن بوده است که

قادربه عقب راندن آن شود و فشار بين المللی با حاد شدن "فقيه
ئله انرژی هسته ای آن چنان باال رفته که امکانهای حکومت مس

به نحوی که حکومت برای مقابله کردن با . را کم تر کرده است
و ناسيوناليسم متوسل شده "ملی گرائی"اين فشاربه امامزاده

" ملت بزرگ ايران"می زدند،"امت اسالمی"آنان که دم از.است
ا پناه بردن ازاين اّم.راعزيز کردند" تاريخ کهن مرز و بوم"و

خرافه به آن خرافه  عليرغم هر تاثيری، گره کار آنان را باز نمی 
برای حذب پايه "احمدی نژاد"اضافه بر آن دار و دسته . کند

بلکه به مطالبات اجتماعی " عدالت طلبی"اجتماعی نه تنها به
  . هم،بعضا فراتر از حتا اصال ح طلبان،روی آورد

تداوم يافت و شدت هم سرکوب و فشارچون گذشته 
دستگيری فعاالن جنبشها فراون شد و در مورد مليتها به .گرفت

اّما جنبشهای اجتماعی نه تنها فعال ماندند .حد بی سابقه ای رسيد
بلکه مرحله ای را که قبل از شکست قطعی اصالح طلبان به آن 
وارد شده بودند پشت سر گذاشته و مراحل تازه ای را آغاز می 

مام يکسال گذشته اصالح طلبان و ليبرال ها مدعی بودند درت.کنند
که با اخراج اصالح طلبان حکومتی از حکومت،جنبشهای 
اجتماعی روبه خاموشی می روند چرا که از امکانهای حکومتی 

اّما تداوم مبارزه عليه استبداد .اصالح طلبان محروم می شوند
داد که حکومت مذهبی،اين ادعای آنان را باطل کرد و نشان 

امکانهای اصالح طلبان هم ناشی از مبارزه مردم بود و نه 
  . بالعکس

شکست قطعی اصالح طلبی نه تنها قيد و بندهای ناشی ازهرگونه 
توهم به امکان تغييرشرايط با وجودحکومت اسالمی را کنار زد 
بلکه زمينه های طرح مطالبات و نگاه کردن به افقهای دورتراز 

هم چنين جنبش .ا هم در حد معينی فراهم کردچار چوب ليبرالی ر
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ما به عنوان بخشی از جنبش ضد سرمايه داری جهانی از 
بستر جنبش جهانی ما .فرازهای دوراخيراين جنبش تأثير گرفت

دراروپا بدنبال مبارزات فرانسه ورد .نشانه های تازه ای بروز داد
نی قانون اساسی اروپا،که نئوليبرالی ترازهمه قانونهای کنو

کشورهاست،و به ويژه بعد از مبارزات دانشجويان و کارگران 
عليه قانون نخستين استخدام، فضای سياسی تغيير کرده و دولتها 

در .قادر به پيش بردن برنامه نئو ليبرالی با سرعت پيشين نيستند
آمريکای التين،از مکزيک تا آرژانتين جنبش های اجتماعی 

نئو ليبرالی دولتها ی حاکم،همه بزرگ در مبارزه با برنامه های 
اغلب اين دولتها درانتخابات درمقابل .آنها را به تنگنا رانده اند

مهم .شعارها وبرنامه های مخالفان نئو ليبراليسم وامی دهند
ترازآن مبارزه وتاثيرآن جنبش های بزرگ اجتماعی است،مثٌال در 

می مکزيک،که نهادهای مستقر سياسی و مبارزه پارلمانی را ن
درهمه .پذيرند ودر پی دگرگونی بنيادی نظام سلطه سرمايه اند

  . اوج  گرفته است " صدای چپ" آمريکای التين 
تجربه مستقيم فعاالن جنبش و دريافت تجربه و تأثيرجنبش 
جهانی ما بر روی آنها درحدی بوده که می توان گفت در مقايسه 

رالی و اصالح با چند سال قبل ودوره گفتمان بی چون و چرای ليب
  . طلبی،نسل تازه اين فعاالن مسحورايده های ليبرالی نيستند

آنچه که درحرکتهای جنبشهای اجتماعی دردوره گذشته برجسته 
شد و نشان ازمرحله تازه دارد، همبستگی و دفاع از يکديگر و 
شرکت فعاالن جنبشهای مختلف درحرکت های يکديگراست که به 

آمدن و حرکت متحدانه را نمايش طور عملی نوعی از گرد هم 
گسترش و وسعت پايه ای جنبشهای اجتماعی رشد مثبت .داد

به همين دليل . داشته و به ويژه در جنبشهای مليتها چشم گيربود
است که بخش های مختلف حکومت،به ويژه دار و دسته احمدی 
نژاد،و امپرياليسم آمريکا،بيش ازهر زمان ديگر،با دريافت قدرت 

نبشها در صدد سوء استفاده از آنها برای پيش برد و نقش ج
  . هدفهای ضد دمکراتيک و ضد انسانی خود هستند

در ميان توده های زحمتکشان ومزد وحقوق بگيران هم روی 
بی جهت نيست که .گردانی از برنامه های نئوليبرالی مشهود است

بعد ازآنکه احمدی نژاد و دار و دسته، برای مصادره مقاومت در 
روی آورد " عدالت طلبی"رابر برنامه های نئو ليبرالی به شعارب

" عدالت اجتماعی"و رقبا را از ميدان بدر کرد حاال همه به ياد 
اّما چون هنوزاين .افتاده اند و حتا ليبرالها هم از آن دم می زنند

توده ها در کنار تجربه خانه خرابی در اثر برنامه های نئو 
در مسير رهائی خود در حد الزم در نيافته ليبرالی، نقش آزادی را 

پر نشده نيروهای رنگارنگ ارتجاع "شکاف نان و آزادی"اند و 
  . قادر به بهره برداری اند

در يک نگاه عمومی باآنکه اکثريت بزرگ مردم عليه حکومت 
اسالمی اند،اّما هنوز مانند دوره قبل، بخش مهمی از جمعيت 

  .  نشان نداده اندآمادگی مبارزه قطعی و سنگين را
 نيروی کار و جنبش اجتماعی زحمتکشان دردوراخير -3

حرکت کارکنان شرکت واحد .نمايشگرکيفيت نوينی ازمبارزه بود
اتوبوسرانی درتهران اگرچه محدود به يک مؤسسه و يک 

چراکه . شهربود اما تأثيرمهمی در صحنه سياسی کشور داشت
 سنديکای مستقل در خواست.اين مبارزه برای تشکل مستقل بود

کشوری که زيرسيطره يک حکومت استبدادی مذهبی است که 
تحمل هيچ حرکتی بيرون از خود را ندارد و اساس برنامه 

است،مطالبه ای راديکال "کارارزان" اقتصادی آن بر مبنای
در عين حال اين مطالبه در رشته حمل و نقل پايتخت تأثير .است

عليرغم .ی شهرداشتمستقيم و بزرگی درهمه فعاليتها
فشاروبگيرو به بندهای حکومت و بيکار کردن بسياری از فعاالن 
حرکت،اين مبارزه ای پيروزمند بود که خود را در سطح داخل 
کشورو در سطح بين المللی تثبيت کرد و سنديکای شرکت واحد 
به عضويت فدراسيون بين المللی حمل و نقل در آمده و حمايت 

اما بيش از اين، نيروی کاررسمی و .سب کردگسترده بين المللی ک
دراستخدام،به ويژه درمؤسسات بزرگ هم چون دوره قبلی تحرک 

به " مبارزه در محل کار"آنچه مشهود است.باالئی نشان نداد
اين . نسبت مبارزات همبسته درسطح اجتماعی چندان فعال نيست

مسئله که دراغلب کشورها هم مشاهده می شود يکی از مسائل 
هم جنبش ماست و بيانگرآن است که در نتيجه تغييرهايی که م

سرمايه داری در برنامه های خود داده که سازمان نيروی 
کاروسازماندهی بهره کشی را دگرگون کرده،مبارزه نيروی 

اتحاديه "سازمان يافته و رسمی کار که در محل کاروبه شيوه
ئی پيش می رود،عليرغم نقش برجسته آن ديگر به تنها"ای

ُبرندگی گذشته را ندارد ومی بايد بدنبال يافتن شيوه های تازه 
سازماندهی بخشهای متنوع نيروی کاربود، نيروئی که دامنه آن 
تا .بسيار فراتر از بخشهای رسمی مزد و حقوق بگيران می رود

  .مبارزه عليه سرمايه داری در حوزه اقتصاد کارآتر شود
سال گذشته و حوادث خونين  جنبش مليتهای ساکن ايران در يک-4

  .بلوچستان،از مهم ترين و تأثير گذارترين مسائل سياسی بود
 کردستان،خوزستان و آذربايجان شاهد اعتراض مردمی بود که 
سالها ست،عالوه بر ستمی که از جانب يک حکومت سياه 
استبدادی و نظام بهره کشی وانسان خوارسرمايه داری برآنها هم 

رنج برده "ناسيوناليسم ايرانی"ا می رود،ازچون برفارس زبانه
آن ها نه تنهامجاز نيستند به زبان مادری خود .وتحقير می شوند

تحصيل و کار کنند و می بايد همه امور اجتماعی و رسمی را به 
زبان فارسی انجام دهند و بنابراين زحمت بيشتری ازفارس زبانها 

تحقيرشده  و مورد بايد متقبل شوند تا عقب نيافتند،بلکه مدام  
تعارف می " ايرانيان عزيز"هميشه به آنها به عنوان.تبعيض اند

مانند موسيقی )نه فقط زبان(شود ولی هيچ بخشی از فرهنگ آنها 
و ادبيات و غيره،به عنوان معرف و نماينده فرهنگی سر 

همه .در هيچ کجا حضور نمی يابد"ايران عزيز"زمين
ه داری حاکم براين سازی سرماي"  ملت–دولت "چيزبرای

سرزمين حول يک زبان و فرهنگ مربوط به آن شالوده ريزی 
ميشود وهرچيز ديگر به ويژه وقتی که مليتهای مختلف در پی 
کسب برابری و رفع تبعيض می افتند با چماق تجزيه طلبی 

کوبيده می شود تا قلمرو بهره کشی "حفظ تماميت ارضی"و
مردم .  خدشه دارنشودسرمايه داری حاکم وحکومت مرکزی آن

زحمتکش و نيروی کارفارس زبان که خود مورد بهره کشی 
سرمايه داری حاکم و حکومتهای هميشه سياه آن دراين سرزمين 
اند نه تنها نفعی درهمراه بودن با سرمايه داری حاکم ندارند بلکه 
همه چيززندگی شان با زحمتکشان مليتها گره می خورد،که آنها 

ن با سرمايه دارهای هم زبان و هم فرهنگ خود هم نفعی در بود
برای اين زحمتکشان محور بودن زندگی انسان بايداصل .ندارند

باشد و نه حفظ خاک و مرزهائی که حاکمان مختلف بنا بر زور و 
آنچه دراين ميان به عنوان يک . قدرت بين خود تقسيم کرده اند

شان و خطر واقعی در کمين است رو در رو شدن همين زحمتک
کارگران مليتهای مختلف و درگيری و جنگ داخلی بين مليتها و 
نابود شدن همه هستی آنهابه خاطر منافع بهره کشان و سرمايه 

وظيفه و راه زحمتکشان،جدا کردن خودازانواع  . داران است
دراين ميان دردرجه اول .ناسيوناليست ها ومبارزه عليه آنهاست

ناسيوناليسم "ه و مستقريعنیبايد با ناسيوناليسم نهادی شد
در افتاد تا به توان ناسيوناليسم های مليتها را که در "ايرانی

واکنش به اين ناسيوناليسم مستقررشد می کنند واوج می گيرند 
برای اين منظورهمان طور که در سند کنگره دهم .مهار کرد

سازمان ما هم تاکيد شده،نقش کارگران و زحمتکشان و همه 
چون اين .رس زبان مخالف تبعيض بسيارحياتی استانسانهای فا

ناسيوناليسم را با استفاده از زبان و فرهنگ آنها به همه حقنه 
ما ضمن دفاع ازهمبستگی وبا هم بودن همه .کرده و می کنند

مليتها و مردم ساکن اين سرزمين،درچهارچوب فدراليسم،برآنيم 
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 در همه حوزه که مسئله ملی و دفاع از برابری کامل همه مليتها
ها و دفاع ازحق تعيين سرنوشت همه آنها دراين مقطع زمانی 

چرا که امپرياليسم و به .ازحساسيت ويژه ای برخوردار است
ويژه آمريکا برای پيش بردن برنامه های خود در منطقه،بر 
خالف دوره جنگ سرد،آتش بيارمعرکه ناسيوناليسم های مختلف 

 بروز جنگ داخلی بين مليتها واين ابعاد خطر و.شده و می شود
همه جنبش های مليتها، هم چون همه جنبشهای .را بيشتر می کند

اجتماعی ديگر مانند جنبش کارگری، زنان و غيره به عنوان 
محيط های فعال زندگی اجتماعی به همانگونه که در معرض 
آسيب از جانب حکومت اند،از جانب آمريکا و ديگران نيز آسيب 

اين در مبارزه اجتماعی و سياسی امری قابل پيش پذيری دارند و
هوشياری و تالش آگاهانه اين جنبش ها پاد .بينی وانتظار است

زهراين آسيب هاست و متحد شدن جنبش های اجتماعی و متکی 
اين بيش .شدن به خودتضمين کننده عبورسالم ازدام هاست

ازهرکس برعهده عناصرونيروهای مترقی جنبش مليت ها است 
باتأکيد برمطالبات مشترک باسايرجنبش های اجتماعی راه که 

  . مبارزه مشترک برای رهائی و هم بستگی را هموارکنند
 گسترش مبارزه زنان عليه ستم جنسی در دوره اخير نمايان -5
مبارزه عليه تبعيض جنسی و سنتها،نهادها و قوانين پايدار .بود

ا درصحنه سياست کننده اين تبعيض،از تأثير گذارترين مبارزه ه
مرتجع ترين نيروها هم  ديگر نمی توانند حضور و .عمومی بود

" اندرونی"جنبشی که در.قدرت و تاثيراين جنبش راناديده بگيرند
برای آنان باقی " حرم امنی"آخوندها هم و لوله انداخته و ديگر

تأثيراين جنبش تا جائی است که دولت را مجبور به .نگذاشته است
 شرعی و خط قرمز همه آخوندها،مانند مورد عبورازموازين

اگرچه با .مجازبودن ورود زنان به ميدانهای ورزشی  می کند
  . منتفی اعالم می شود" آيت اله ها"تشر

موقعيت فرودست زن درجامعه،که تاريخ آن به درازای 
عمرجامعه طبقاتی است در نظام بهره کشی سرمايه داری حفظ 

نظام "فظ بهره کشی از زن درشده است،و سرمايه داری به ح
وکارخانگی،که جزبرده داری عريان " خانوادگی پدرساالرانه

نيست،بخش مهمی ازهزينه های خود را حذف کرده است و سلطه 
سنتها،موازين .و بهره کشی دررابطه مرد و زن را ادامه می دهد

اخالقی رياکارانه و قوانين مرد ساالرانه،زن را در موقعيتی می 
اين مسئله دراليه . نظام بهره کشی از زن پايدار بماندنشاند تا

های پائينی جامعه،در ميان زنان زحمتکش با شدت دو چندان 
اگر چه مطالبات حرکتهای زنان کشور بيشتر درحد .آشکارتر است

تغييرواصالح قوانين است اما رفتن به سوی ريشه ها و مبارزه 
ودفاع ازمطالبات برای دگرگونی بنيادی در مناسبات زن و مرد 

زنان زحمتکش و کارگر وارتباط گيری با آن ها، با فعاليت زنان 
  .راديکال پر نفس تر می شود 

 دانشجويان وجنبش دانشجوئی نشانه های زيادی ازآغاز دوره -6
نسل تازه دانشجويان که تقريبًا بعد از شکست . جديد بروز دادند

اه آمده اند، نه اصالح طلبی و آشکار شدن تجربه آن به دانشگ
تنها نفی کامل حکومت را که تجربه و دست آورد نسل قبلی 
بود،ادامه دادند بلکه خود با دستاوردهای جديدشان عبور از 
موازين اصالح طلبی و گفتمان ليبرالی را آغازوتجربه می 

ودالورانه ازجنبش های اجتماعی دفاع کرده وبا آنان ارتباط .کنند
ست که عالوه برآن که نهادهای حکومتی بهمين دليل ا.می گيرند

را بيش ازهر زمان درمقابل خود دارند،انواع اصالح طلبان و 
ليبرالهای بيرون حکومتی را هم در صف سرزنش کنندگان می 

اما اين جنبش درحدی ازتوانائی است که بدون واهمه از .بينند
پذيرش يا رد تشکلهای دانشجوئی توسط مقامهای 

وجود راحفظ کند و شاهد افزايش چشم گير حکومتی،تشکلهای م
جنبش عمومی .شرکت کنندگان درانتخابهای دانشجوئی هم باشد

ضد استبدادی بويژه فعاليت و مبارزه  برای آزادی زندانيان 

سياسی تداوم داشت و نقش خانواده های زندانيان سياسی چشم 
  . گير بود

 طی سال گذشته دگرگونيهای درونی حکومت اسالمی -7
برنامه دستگاه واليت برای .رايشهای جديدی شکل داده استآ

بقاء در برابر بحران داخلی،و فشارخارجی متمرکز و يک پارچه 
شدن درباال و سرکوب بيشتروآمادگی برای مقابله با تهديدهای 

برای اين منظور به نسل دوم کادرها و فعاالن .نظامی بوده است
اين نسل دوم،طی .حکومتی و نهادهای نظامی خود متوسل شد

آنها که .دوره اصالح طلبان متشکل شده و سهم خواهی می کردند
هنوز به امتيازهای مالی آن چنانی نرسيده و سنگين وزن نشده 
اند،با تحرک زياد همه چيزرا زيرسئوال برده وسناريوی قديمی 
شده نسل اولی های سالهای آغازين انقالب را تکرار می 

مستقر بورژوازی و به ويژه روحانيون درمقابل، نهادهای .کنند
صاحب امتياز،تاب اين شلوغ کاريها را اگر کنترل شده نباشد 

اما دستگاه واليت برای بقا در دوران سخت و بحرانی به .ندارند
همين .نيروی نسل دومی ها به عنوان تنها تکيه گاه نيازمند است
ن و نه نياز،در دوران بحران پيچيده به عامل تشديد کننده بحرا

چون ميدان داری بيش از حد اين نيرو می .حل آن تبديل می شود
تواند تکان های زيادی هم به وجود آورد که با برنامه های 

اين دارو دسته نسل دومی ها .صاحبان اصلی قدرت سازگار نباشد
اشتهای زيادتراز حد مورد نظر دستگاه واليت دارند وحتی می 

  . ی قدرت باشندتوانند تهديدی برای کانون اصل
نيروهای اصلی نسل اول حکومت اسالمی،از محافظه کاران سنتی 

و ) کارگزار سازندگی(تا اصالح طلبانی که خود را ليبرال دمکرات 
می نامند،به هم ) مشارکتی ها(باصطالح سوسيال دمکرات 

عالوه برآن بخش .نزديک می شوند تا طرف حساب کاررا بداند
از "د هم همانطور که اردوی احزاب مهمی از روحانيون قدرتمن
رفسنجانی را محور خود کرده است،به "مؤتلفه تا نهصت آزادی
بويژه درزمانی که انتخابات مجلس .او متوسل شده اند

درپيش است رقابت آن ها برای کنترل "واليت فقيه"خبرگان
ابالغ سياستهای خصوصی .هرچه بيشتر اين نهاد حادترمی شود

در راستای برنامه توسعه (يص مصلحتسازی مصوب مجمع تشخ
ازجانب ولی فقيه )  ساله اقتصاد نئو ليبرالی حکومت اسالمی20

ابالغ . از آخرين اقدامهای کنترلی است85در تيرماه 
که يک سال "  قانون اساسی44سياستهای کلی بندج اصل "اين

پيش تصويب شده بود در اين مقطع زمانی عالوه بر کنترل 
،انطباق کامل با هدف "یعدالت طلب"هياهوی
حصوصی .راهم اعالم می کند" خاورميانه بزرگ"اقتصادی
 درصد سهام مؤسسه های اقتصادی دولتی همانطور 80سازی  

انقالب اقتصادی در "که مقامهای اقتصادی حکومتی می گويند
آنها درست می گويند انقالب نئوليبرالی اقتصاد .است"تاريخ ايران

وبی مهارکردن بهره " عدالت "هياهو یايران و پايان دادن به 
بخش " بره کشان"اگرچه رسانه های حکومتی. کشی است

خصوصی را جشن گرفته اند،اما بخش خصوصی  هنوز رضايت 
چرا که معلوم نيست که باوجود درگيری های .و اعتماد کامل ندارد

درون حکومت ومقاومت زحتمتکشان درمقابل اين برنامه ها،اين 
اما درهرحال پيش گرفتن اين .انجامدسياست بکجا بي

برنامه،بحران و فالکت زندگی تا کنونی بزرگترين بخشهای 
در " نفت " نه تنها نانی از بابت . جمعيت را شديدتر خواهد کرد

  .سفره ها نيامد بلکه آخرين داشته ها هم  ربوده ميشود
آنچه مشهود است، چه تغيير آرايشها که هنوز هم ادامه دارد و 

رنامه های مختلف قطب های رقيب، پاسخ قطعی برای حل چه ب
  . بحران نبوده است 

 تنش شديد ناشی از سياست اتمی حکومت اسالمی،نقش تعيين -8
ادامه اين تنش می تواند .کننده ای در سرنوشت آن پيدا کرده است
چه جنگ و چه تحريم .منجر به فاجعه ای برای مردم ايران شود
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هر دو طرف .مين را قربانی خواهد کرداقتصادی،مردم اين سرز
حکومت اسالمی .اين ماجرا در پشت آن نفع خود را پی می گيرند

برای بقای خود "نيروی باز دارندگی اتمی"در خيال استفاده از
است و آمريکا در پشت مسئله اتمی برنامه اصلی خود تغيير و 

يعنی می خواهد .دگرگونی در آرايش خاورميانه را پی می گيرد
بجای حکومت اسالمی،که دشمن آزادی و نقض کننده تمام عيار 
حاکميت مردم برسرنوشت خويش است،چنان آرايش حکومتی به 

اين جابه جا شدن .وجود آورد که خود تعيين کننده همه چيزشود
،يعنی پايه ای "حق تعيين کنندگی سرنوشت خود"نقض کنندگان

ز به در آمدن از ترين حق انسانی و دمکراسی،برای مردم ايران ج
تعيين کنندگی هيات "چاله استبداد واليت فقيه و افتادن به چاه

ما مردم اين سر زمين .معنی ديگری نخواهد داشت"حاکمه آمريکا
که  نه نفعی درسالح اتمی داريم و نه منفعتی درانرژی هسته 
ای،برای آنکه برسرنوشت خود حاکم شويم چاره ای جز مقابله با 

 حکومت اسالمی و هم با امپرياليسم به ويژه هردو طرف،هم با
بلند شدن . يعنی بلند شدن صدای سوم.آمريکا،در اين ماجرا نداريم

صدای همه آنها که به پايه ای ترين حقوق انسانی و موازين 
ما با هر نوع تنش که جز به نفع حکومت .دمکراسی پای بندند

نه .فيماسالمی و جنگ طلبی امپرياليستی تمام نمی شود مخال
برنامه انرژی اتمی حکومت اسالمی درجهت منافع مردم است 

  . ونه مداخله گری امپرياليستی، بويژه آمريکا
 نيروهای اپوزيسيون حکومت اسالمی درشرايط جديدهم چون -9

دراين مرحله .خودحکومت،آرايش تازه ای پيدا می کنند
حساس،تنش درسياست خارجی وبويژه بحران ميان حکومت 

 وآمريکا نقش مهمی در صف بندی اين نيروها بازی می اسالمی
اگر اين تنش وبحران حادتر شود،بخش های بيشتری .کند

بسا بيشترازسلطنت طلبان و (ازنيروهای سياسی اپوزيسيون 
مجاهدين وبخشی ازليبرال های بيرون حکومت که در گذشته هم 

به آمريکا و متحدان او نزديکتر ازپيش ) چنين می کردند
اين دسته از نيروها فقط به دنبال کسب قدرت و يا شريک .وندميش

شدن در آنند و در متحد شدن باآمريکا،همه موازين دمکراسی و 
را زير پا می گذارند و دشمنان "خود تعيين کنندگی سرنوشت"حق

امکان ديگرجهت گيری ارتجاعی در صورت حاد شدن .مردم اند
زيسيون بدالئل وبهانه بحران،روی آوری کسان و نيروهائی از اپو

های مختلف، به حکومت اسالمی وملحق شدن به اردوی آن 
بی اعتقادی به اعمال اراده مردم درسرنوشت خود فقط باين .است

ساختن "تالش های مربوط به.دسته نيروها محدود نمی شود
برای مبارزه عليه استبداد حاکم که دردوره اخيرشدت "رهبری

يروهائی پيگيری می شود که به گرفته  نيزتوسط آن کسان ون
دمکراسی کامل ودخالت همه جانبه مردم درسرنوشت خود 

دمکراسی محدود مورد نظرآنها وبرنامه .اعتقادی ندارند
برسرمردم، راه را مستقيم وغيرمستقيم " نخبگان"نشاندن
بخش ديگری از . يعنی آمريکا هموارمی کند" نخبه بزرگ"برای

چپ ها و نيروهای غير چپ هم نيروهای اپوزيسيون که شامل 
ميشود و بر قدرت خود مردم متکی اند و هرعمل سياسی را از 
اين زاويه نگاه می کنند در مقابل مداخله گری امپرياليستی 
موضع می گيرند و مبارزه قاطع با حکومت اسالمی را پيش می 

ما خود را در اين صف می بينيم و برای گسترده شدن آن .برند
حکومت اسالمی از "چگونگی سرنگونی" چرا کهتالش می کنيم

نظرما باندازه خود سرنگونی دارای اهميت است وجدا ازآن 
اگر تنش و بحران حادتر شود اين صف بندی ها سايه .نيست

درهر حال چپ ها و کمونيست ها هم برای پاسخ .گستر خواهد شد
دادن به اين بحران و هم برای برهم زدن عدم تناسب بين فعاليت 

ن ها و زمينه گسترده مبارزه نيروی اجتماعی ما نيازمند آ
اما پاسخ به اين ضرورت، درگرو دوری از فرقه . همکاری اند

گرايی است، که در دوره های رونق گرفتن مبارزه،جان ساخت 
  . ترهم ميشود 

                   ***********************  
رزه برای هدف هايی ما برمبنای آن چه که آمد ادامه تالش و مبا

که کنگره دهم تعيين کرده بود و با تأکيد بيشتر بر مواردی که 
درشرايط تازه برجستگی پيدا می کند را،در دستور کارخود قرار 

  :يعنی. می دهيم 
 پيگيری جستجوی راهها و شيوه های سازمانيابی مناسب -1

کارگران و زحمتکشان وازجمله بخش های غيررسمی نيروی 
  .کار

  ياری به گرد آمدن جنبش های اجتماعی ضد نئو ليبرالی و -2
  . برای آزادی، يعنی فوروم اجتماعی

نيروی عظيم کار چه بخش رسمی و چه غير رسمی و همه 
زحمتکشان برای آنکه صدا وعمل هماهنگی بيابند نياز به يک 
فضای عمومی ارتباطی و به ويژه با همه جنبشهای اجتماعی ضد 

اين فضا،يعنی جنبش جنبشها،با مرتبط شدن . رندنئو ليبرالی دا
می توان از طريق .همين جنبشها ی موجود به وجود می آيد

ديالوگ و بحث به نقشه های عمل مشترک و گوناگون عليه 
برنامه های نئو ليبرالی حکومت و مبارزه برای وسيع ترين 
حقوق سياسی و اجتماعی و آزادی و دمکراسی و عليه همه 

و تبعيض جنسيتی و عليه جنگ و نظامی گری تبعيض ها 
اين فضا برای شنيده شدن وسيع صدای محرومترين بخشها .رسيد

مانند زنان و زحمتکشان و نيروهای کار غير رسمی و حمايت 
در اين فضا و اين . جنبشهای آنها از يکديگر ضروری است

الزمه شکل گرفتن و حرکت .جنبش هر نيروئی جای خود را دارد
" و پذيرش" هژمونی"بش دوری کردن ازاين جن
اين فضا درک و تفاهم بين سوسياليستها را هم .است"گوناگونی

ميسر می کند و زمينه مبارزه مشترک برای براندازی سرمايه 
ما با بيشترين نيرو و امکان و با تأکيد بر . داری را تقويت می کند

ياری زمينه های به وجود آمده به شکل گيری و گستری اين فضا 
  . می کنيم

 حضور و مداخله فعال در صفوف مقدم پيکاربرای آزادی و -3
  . دمکراسی و کمک به گسترش جنبش عمومی عليه استبداد

 مبارزه نظری عليه سرمايه داری وبرنامه های نئو ليبرالی، -4
که در ايران سرعت می گيرد،و توضيح مواضع سوسياليستی 

رمايه داری وبرای برای پيش بردن مبارزه عملی عليه س
  . آلترناتيو سوسياليستی و کمونيسم

 همراهی با کمونيست ها و سوسياليست ها ی دمکرات برای -5
حمايت از سازمانيابی کارگران وزحمتکشان و مبارزه باگروه 

اگر .گرايی و سکتاريسم که سازمانيابی طبقاتی را می شکند
ای اجتماعی موجوديت کمونيستها جدا از جنبش طبقاتی  و پايه ه

انگا شته نشود و هدف درخود نباشد، و هدف، حرکت و اعتال 
جنبش طبقاتی باشد،راه متحد شدن آنها نيز از بستر فعاليت 
مشترک برای کمک به پيشروی نيروی کار و زحمتکشان می 

  . گذرد
 ياری به بلند شدن صدای سوم در مقابل حکومت اسالمی  و -6

ام شدن با همه نيروهايی که عليه مداخله گری امپرياليستی وهم گ
  . اين دو ارتجاع مبارزه می کنند

.  تحکيم پيوند ارگانيک با جنبش ضد سرمايه داری جهانی-7
بويژه در دوره ای که خطر جنگ و تهديد امپرياليستی وجود 
دارد، تالش برای موضع گيری جنبش جهانی عليه ارتجاع حاکم 

ل درخاورميانه در جريان بر ايران و چشم نبستن بر ارتجاع فعا
  . مبارزه عليه امپرياليسم برجسته ميشود

 تدقيق موضع درمورد فدراليسم و روشن ترکردن سياستهای -8
    .مربوط به آن
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