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 اطالعيه کميته مرکزی
ازمان کارگران انقالبی درباره برگزاری کنگره دوازدهم س

  )راه کارگر(ايران

کنگره ساالنه سازمان در مرداد ماه و با حضوراعضاء وشماری مهمان 
کنگره با گزينش هئيت اداره کننده وبااعالم يک دقيقه سکوت بياد جان . برگزارشد

  . باختگان راه آزادی وسوسياليسم شروع بکار کرد

نگره های قبلی بود، مورد تأييد کنگره آنگاه آئين نامه اداره کنگره که مصوب ک
  .دوازدهم قرارگرفت و مقررشد که همين آئين نامه راهنمای اداره کنگره باشد

  :دستورکارکنگره

محورهای .دستورکارپيشنهادی کميته مرکزی مورد بررسی وتصويب قرارگرفت
  :اصلی دستورکارکنگره چنين بودند

  ن سياسی درمسائل داخلیسند پيشنهادی کميسيو–بررسی گزارش سياسی -١

   سندمسائل بين المللی -بررسی گزارش سياسی-٢

بررسی گزارش عملکرد کميته مرکزی،نهادها وارگان های تشکيالتی بهمراه -٣
 اسنادضميمه ،ونيز گزارش کميسيون مرکزی نظارت مرکزی ورسيدگی به شکايات

.  

  ياتانتخاب کميته مرکزی وکميسيون مرکزی نظارت ورسيدگی به شکا-٤

مباحثات مفصلی حول نقد وبررسی سند سياسی،با مشارکت فعال اعضاء و برخی 
مباحثات ونقدهای به عمل آمده هم شامل ساختاروکليات .ازمهمانان صورت گرفت

سند بود وهم ناظربرنکات اصالحی متعدد درهرکدام ازبندها وتدقيق برخی فرمول 
 دسته بندی کردن انتقادات و نهايتا کميسيونی برای جمع بندی و. بندی های سند

پيشنهادات به عمل آمده وانجام اصالحات الزم براساس آن ها، جهت ارائه مجدد 
خواننده گان عزيز می توانند . سند به کنگره برای تصويب نهائی تعيين شد

بامقايسه سند پيش نويس اوليه که درسايت سازمان موجود است وسند نهائی که 
اما .ست، به کم وکيف تغييرات انجام شده پی ببرنددر پی اين گزارش آمده ا

بطورخالصه اين تغييرات شامل مجموعه ای ازاصالحات می گردد که تغييرعنوان 
،و افزودن بند "سند سياسی ووظايف ما"سند ازپيش نويس قطعنامه سياسی به 

تازه ای بعنوان بند اول درباره بحران اقتصادی واجتماعی و تأکيد براهميت ورود 
ودرنتيجه قرارگرفتن (حنبش های اجتماعی وطبقاتی به دور تازه ای ازچالش ها

وانجام تغييراتی دربرخی فرمول ) سند اصالح شده2 سابق به عنوان بند 1بند 
 به عمل آمده را   ازعبارات ،نکات اصلی اصالحات بندی ها و حذف پاره ای

  .تشکيل می دهند

آن پس ازانجام بحث های مکفی، نهايتا سند سياسی بهمراه تغييرات پيشنهادی در
  .آراء اعضاء شرکت کننده درکنگره به تصويب رسيد% ٧٨با 

بخش بين المللی ،پس ازانجام مباحثات اوليه و باتوجه به -درباره گزارش سياسی
اين که سند مزبور به موقع به پيش مباحثات کنگره ارائه نشده بود و درنتيجه 

گرفته بود،وباتوجه به ضيق وقت،کنگره تصميم مباحثات الزم حول آن صورت ن
گيری درمورد آن را به پس از انجام مباحثات الزم و به نشستی ازاعضاء سازمان 

  .موکول کرد

پس ازبحث درباره عملکرد سازمان و ازجمله کميته مرکزی  
وتصويب آن، وانتخاب اعضاء کميته مرکزی جديد وکميسيون نظارت مرکزی 

 زيرکه توسط يکی ازاعضاء هيئت  گره سازمان با سخنانوبررسی شکايات ،کن
  :گرداننده ايراد شد به پايان رسيد

بنام جان باختگان راه آزادی،برابری وسوسياليسم وباياد آنان کنگره دوازدهم را "
درعزمی مبارزاتی باهمه کوشندگان جنبش های کارگری،زنان، ملی، .آغازکرديم

جنبش اکثريت عظيم برای اکثريت عظيم،به .دانشجوئی وجوانان٨/٦/١٣٨٦    30
افتخارهمه آنانی که در راه آزادی،برابری وکمونيسم مبارزه می کنند وما با عزم 
راسختردرپيوند ژرف وگسترده تربا جنبش های کارگری،رفع ستم ملی،زنان 
وجوانان،به افتخارجنبش خودمان وسرود خوانان با سرود انترناسيونال کنگره را 

  " فردا ازآن ماست.می بريم به پايان 

2007-08-  

: سازمان12قطعنامه سياسی کنگره   

 اوضاع سياسی و وظايف ما
. ايران يکی از حساس ترين دوره های تاريخ معاصر خود را از سر ميگذراند

دوره ای که پيکار برای آزادی و حاکميت مردم ايران با ضرورت عقب کشيدن از 
ن گشوده ، به طور جدايی ناپذير گره خورده لبه پرتگاهی که در برابر ما دها

 تاريخی برخاسته از خواست ها و نيازهای –تنها يک جنبش توده ای . است
. اکثريت قاطع مردم ايران ميتواند چنين پيکار سرنوشت سازی را به انجام برساند

برای درک روشنی از الزامات شکل گيری اين جنبش الزم است به عواملی که در 
توجه داشته   طبقاتی اثر ميگذارند، - ونی بر شرايط پيکارهای سياسیاوضاع کن

    :مهم ترين اينها عبارتند از. باشيم
 که نتيجه مستقيم ادامه سياست های نئوليبرالی  اجتماعی-  بحران اقتصادی– ١

تحريم های . جمهوری اسالمی است ، در سال گذشته شدت بيشتری يافته است
يت سازمان ملل نيز به سهم خود بر دامنه بحران اقتصادی مصوب شورای امن

تعطيلی کارخانجات و واحدهای اقتصادی و خصوصی . اقتصادی افزوده است
سازی های گسترده هم چنان ادامه داشته ؛ عدم پرداخت حقوق و مزايای کارگران 

هم اکنون روشن است که بحران . و کارمندان جزء بر تنگدستی آنان افزوده است
مزمن اقتصاد همچنان عميق تر ميشود و نابرابری های طبقاتی و تشديد ساختاری 

البته اين در حالی . تهيدستی اکثريت بزرگ مردم با آهنگی شتابان افزايش مييابد
است که در نتيجه افزايش در آمدهای نفتی ، موقعيت مالی جمهوری اسالمی 

شور و عدم شکنندگی اما اين تقابل در تشديد بحران اقتصادی ک. چندان بد نيست
موقعيت مالی رژيم ، متاسفانه کمکی به وضع فالکت بار اکثريت عظيم مردم 

در واقع قدرت مانوور . نميکند ، بلکه برعکس ، فشار را بر آنها افزايش ميدهد
نه تنها در جهت بهبود شرايط زندگی مادی اکثريت مردم کشور نيست مالی رژيم 

 رهبران رژيم فراهم ميآورد که بی توجه به  برای فرصت و تکيه گاهی، بلکه 
سياست های کالن اقتصادی کنونی و  تعقيب با ،  فالکت توده ای عميق تر شدن

در مقابل تهاجم .  ، همچنان ميدان مانوور داشته باشدماجراجوئی های بين المللی
نئوليبرالی رژيم ، کارگران و حقوق بگيران به دفاع از خود برخاسته اند و 

غم سرکوب خشن و تمهيدات مختلف ، موج اعتصابات و اعتراضات بر علير
پافشاری کارگران . محور مطالبات طبقاتی در طی سال فروکش نکرده است

و نيز همگرايی آشکار ميان " حق تشکل مستقل " وحقوق بگيران بر دفاع از 
فعاالن کارگری بخش های مختلف ، به ويژه در مقطع برگزاری اول ماه مه ، 

اين آن پايه . شانه ورود جنبش به دوره ای جديد از چالش ها را نويد ميدهدن
محکمی است که بنياد سازمان دهی مبارزه کمونيستی بر آن استوار است و بدين 

    .لحاظ جنبش در وضعيتی مطلوب تر از گذشته قرار دارد
 ، عاملی که بر همه تحوالت  بحران رويارويی جمهوری اسالمی و امريکا–٢

کشور و صف آرايی های سياسی آن عميقًا اثر ميگذارد و به احتمال زياد ، در 
( گرچه آغاز مذاکرات رسمی . آينده قابل پيش بينی نيز همچنان اثر خواهد گذاشت
 سال نبوِد روابط ٢٨بعد از ) در هفتم خرداد ميان سفرای دو طرف در بغداد 
ترل بحران باشد ، اما نشانه ای رسمی ديپلماتيک ، ميتواند نقطه عطفی در جهت کن

  طرف فعال اين بحران. از کم رنگ شدن علل و زمينه های بحران ديده نميشود
نگاهی به خطوط اصلی سياست خارجی . امريکا ست نه جمهوری اسالمی

 به بعد و حتی جلوتر از آن ٢٠٠١جمهوری اسالمی از ماجرای يازده سپتامبر 
يم در پی کنار آمدن با آمريکاست ، اما در طرح ترديدی باقی نميگذارد که اين رژ

 يعنی  "تغيير رژيم  "  .خاورميانه ای امريکا رژيمی نا مطلوب به حساب مييايد
استراتژی اعالم شده امريکا در مورد ايران ، يکی از مهم ترين عناصر سياست 

اين سياست خصلت واکنشی ندارد ، . بزرگ و بلند مدت خاورميانه ای آن است
که با نيازهای برخاسته از طرح عمومی حفظ و تقويِت هژمونی جهانی امريکا بل

مثًال برمبنای همين طرح بود که جمهوری اسالمی در . تنظيم ميشود يا تغيير مييابد
اعالم شد ، اما هفت ماه بعد از " محور شرارت "  جزو رژيم های ٢٠٠٢ژانويه 

اعالم کردند که ايران دو مريکا بود که منابع اطالعاتی ا ) ٢٠٠٢در اوت ( آن 
انرژی هسته مرکز فعاليت های هسته ای در حال ساختمان را به آژانس بين المللی 

به عبارت ديگر ، مسأله هسته ای علت تشديد بحران نبود . گزارش نکرده استای 
حتی ناکامی های سياست خاورميانه ای امريکا نيز . ، توجيهی برای آن بود

. را نسبت به جمهوری اسالمی تغيير نداده ، تقويت کرده استموضع خصمانه آن 
در واقع ناکامی سياست امريکا در همه محورهای بحران خاورميانه بزرگ ، 

موقعيت جمهوری اسالمی  مخصوصًا در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين ، 
" أله را به نحو بی سابقه ای در منطقه تقويت کرده و درست به همين دليل ، مس

بيش از ) يا بسياری از آنها ( ايران را برای سياست گزاران امريکا " تغيير رژيم 
 هفت ماه گذشته ، رهبران –تا جايی که در شش . پيش جدی تر ساخته است

امريکا با متهم کردن جمهوری اسالمی به تجهيز و تعليم نظامی مخالفان مسلح 
 تنها با برنامه هسته ای رژيم ، بلکه به امريکا در عراق ، عمًال مسأله ايران را نه

. طور مستقيم با داغ ترين بحران بين المللی ، يعنی بحران عراق ، گره ميزنند
حتی اگرامريکا در عراق و ساير کانون های بحران خاورميانه کامًال شکست 
بخورد ، ضرورت مهار جمهوری اسالمی برای رهبران امريکا پر اهميت تر 

تغيير رژيم " قراين نشان ميدهد که رهبران جمهوری اسالمی نيز همه . خواهد شد
و از اين . را يکی از بايست های سياست امريکا در مورد ايران ارزيابی ميکنند" 

جاست که ضمن استفاده از ديپلماسی فعال برای کنار آمدن با امريکا ، خود را 
 زنی بر لبه پرتگاه را برای بدترين سناريو های ممکن آماده ميکنند و سياست چانه

 آنها در حوزه  هدف عمده غالب سياست ها و برنامه ريزی های. کارساز ميدانند
  را تا حد ممکن برای " تغيير رژيم " های مختلف اين است که هزينه سياست 
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دار امريکايی ها سنگين تر کنند ، تا از اين طريق آنها را به تجديد نظر در آن وا

 با توجه به اين مالحظات ، بحران رويارويی جمهوری اسالمی و امريکا . سازند
. را نبايد فقط به احتمال يا عدم احتمال درگيری نظامی مستقيم ميان آنها کاهش داد

ضرورتًا با درگيری نظامی مستقيم و ضربتی ارتباطی " تغيير رژيم " استراتژی 
حقيقت اين . کم شتاب يا غير مستقيم پيش برودندارد ، بلکه ميتواند از طريق جنگ 

است که استراتژی جنگ کم شتاب اکنون مدت هاست آغاز شده و در دو محور 
اوًال در طرح تحريم های شورای امنيت سازمان ملل که به : بسيار مهم پيش ميرود

احتمال زياد مرتبًا تشديد خواهد شد ، و ثانيًا در تالش برای تحت نفوذ در آوردن 
برای  جريان های مخالف جمهوری اسالمی ، به ويژه در سياست نسبتًا علنی 

تقويت گرايشات جدايی طلبانه در ميان مليت های ايران ، که هر دو فشارهای 
   . سنگينی را بر جمهوری اسالمی وارد ميسازند

 رهبران . آرايش رژيم برای مقابله با رويارويی های احتمالی پيش رو– ٣
طوالنی و دشواری از رويارويی های  می خود را برای دوره جمهوری اسال

بدون توجه به اين تدارک ، . خارجی و چالش های بزرگ داخلی آماده ميکنند
با اندکی . جهت عمده بسياری از آرايش ها و سياست های آنها نامفهوم خواهد ماند

ت های دقت ميتوان ديد که اکنون غالب اقدامات رژيم با در نظر گرفتن ضرور
احمدی نژاد که خود با قدرتمندتر   دولت – الف.آرايش نظامی صورت ميگيرد

 امنيتی ها در نهادهای تصميم گيری رژيم روی کار آمده ، با تمام - شدن نظامی 
نيرو در جهت نظامی و امنيتی کردن ساختارهای قدرت و حتی فضای عمومی 

( داد های به اصطالح عمرانی مثًال در دو سال گذشته اکثر قرار. کشور کار ميکند
که ظاهرًا هيچ ربطی به مسائل نظامی ) از قبيل راه سازی و سد سازی و غيره 

البته به نظر . ندارند ، به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده اند
يا حتی ( ميرسد رهبران رژيم ميدانند که در مقابل حمالت نظامی مستقيم امريکا 

ان ايستادگی زيادی ندارند ، بنابراين سعی ميکنند اوًال از دادن هرنوع تو) اسرائيل 
بهانه برای درگيری نظامی مستقيم با امريکا اجتناب کنند ؛ ثانيًا توان خود را برای 

 جنگ فرسايشی و ايذايی عليه امريکا، چه در داخل ايران و چه  درگير شدن در
ی نظامی کارآمدی برای کنترل اوضاع در خارج از آن ، باال ببرند ، ثالثًا نيرو

داخلی داشته باشند تا از هم زمانی حرکت های داخلی با حمالت خارجی جلو 
 در سياست خارجی رژيم ، تالش برای جلب افکار عمومی –  ب.گيری کنند

اين نشان ميدهد که . مسلمانان و مخصوصًا عربها جايگاهی بسيار کليدی دارد
يند و به تالش های ديپلماتيک اش چندان اميدی ندارد و رژيم خود را در انزوا ميب

بنابراين با تالش برای جلب افکار عمومی عربها و مسلمانان ميخواهد اوًال هزينه 
حمله نظامی را در محاسبات استراتژيست های امريکايی باالتر ببرد ، ثانيًا تا حد 

ی نظامی امريکا ممکن دولت های عرب و مسلمان را از حمايت فعال از استراتژ
سال اتحاد ملی و انسجام اسالمی " در همين راستاست که سال جاری را . باز دارد

بنياد  ناميده اند و خامنه ای در سالروز مرگ خمينی تا آنجا پيش رفت که گفت " 
بعضی ها اين تمرکز رژيم روی جلب . اصلی هويت ما اسالم است و نه تشيع

را نشانه اصول گرايی يا موقعيت محکم آن در افکار عمومی عربها و مسلمانان 
. اما اين برداشت با واقعيت ها خوانايی ندارد. مقابل امريکا به حساب ميآورند

حقيقت اين است که در پشت اين تظاهر به اصول گرايی ، جمهوری اسالمی 
مثًال در خيلی از کشور . سياست خارجی بسيار فرصت طلبانه ای را پيش ميبرد

.  ميکوشد با متحدان امريکا روابط خوب و حتی دوستانه ای داشته باشدهای منطقه
در عراق نزديک ترين دوستان آن متحدان اصلی امريکا هم محسوب ميشوند ؛ در 
افغانستان با دولت دست نشانده امريکا روابط بسيار دوستانه ای دارد ؛ با تمام نيرو 

ميکند ؛ ميکوشد با ترکيه ، برای از سر گيری روابط ديپلماتيک با مصر تالش 
پاکستان ، آذربايجان و گرجستان که همه متحدان نزديک امريکا در منطقه 

مهمتر از اينها ، تالش  محسوب ميشوند ، روابط فعال و خوبی داشته باشد ؛ و 
برای حفظ رابطه خوب و حتی دوستانه با عربستان سعودی و ساير کشورهای 

 به يکی از محورهای ثابت سياست خارجی را" شورای همکاری خليج " عضو 
يک  خود تبديل کرده است و در اين جهت تا آنجا پيش رفته که با پيش کشيدن 

 در اوائل  توسط حسن روحانی" ( فوروم اقتصادی دوحه " طرح ده ماده ای در 
سازمان " خواهان همکاری همه جانبه با آن کشورها و تشکيل ) آوريل گذشته

اينها همه نشان ميدهد که رهبران . شده است" خليج فارس همکاری و امنيت 
جمهوری اسالمی خود را در وضعيت بسيار دشوار و شکننده ای ميبينند و 

البته در کنار . حاضرند برای حفظ موجوديت رژيم شان به هر سازشی تن بدهند
 اينها ، سياست های ديگری هم دنبال ميشوند ، از تقويت حزب اهللا لبنان و جيش

المهدی مقتدا صدر در عراق و حمايت از حماس در فلسطين گرفته تا تالش برای 
و ايجاد روابط ويژه با روسيه و چين " سازمان همکاری شانگهای " عضويت در 

بعضی  با " ضد امپرياليستی "  به اصطالح  وحتی برقراری روابط همکاری فعال
 ترديدی باقی نميگذارد   روابطدقت در همه اين  اما . امريکای التين حکومت های 

 جهت –  ج.که منطق حاکم بر همه آنها از ضرورت های آرايش دفاعی برميخيزد
اين سرکوب ها . سرکوب های رژيم نيز همين منطق آرايش دفاعی را نشان ميدهد

در مقابله با حرکت های مليت های زير ستم : در دو سطح متفاوت صورت ميگيرد
 برقرار شده است و مخصوصًا در بلوچستان و عمًال نوعی حکومت نظامی

خوزستان و کردستان ، زير پوشش مقابله با جريان هايی که عمليات مسلحانه 
انجام ميدهند ، اعدام ها و سرکوب های بسيار گسترده و بی رحمانه ای راه انداخته 

مثًال در برخورد با جنبش های کارگران ( در سطح ديگر ، هدف سرکوب ها . اند
به عبارت . عمدتًا سد کردن روند سازمان يابی مستقل است) زنان و دانشجويان و 

ديگر ، رژيم دريافته است که سرکوب اين جنبش ها در شرايط کنونی ، اگر ممکن 
هم باشد ، به لحاظ سياسی بسيار پر هزينه خواهد بود ، بنابراين ميکوشد آنها را از 

در اين سطح هنوز مجازات ها و . اردرسيدن به نقطه بلوربندی تشکيالتی بازد

اما هر چه دامنه حرکت ها و نارضايی . خشونت ها به سنگينی سطح اول نيست
های مردم گسترده تر ميشود و رژيم موقعيت خود را در مقابل مردم شکننده تر 

مثًال سرکوب مدنی . ميبيند، تفاوت های اين دو سطح سرکوب کم رنگ تر ميگردد
از اول ارديبهشت شروع شده " ارتقاء امنيت اجتماعی"  عنوان گسترده ای که تحت

طبق آمار مقامات خوِد . ، به يک حکومت نظامی سراسری شباهت پيدا ميکند
بيش از صد و پنجاه هزار نفر از  رژيم در طول ماههای ارديبهشت و خرداد ، 

 بی خانمان و  بازداشت شده اند ؛ هزاران نفر از افراد" بد حجابی " زنان به اتهام 
دستگير شده اند ؛ عده " معتادان خطرناک"  و  "اراذل و اوباش" معتاد به نام 

دستگير يا از دانشگاه ها " توهين به مقدسات " زيادی از فعاالن دانشجويی به اتهام 
شده اند ؛ " پاک سازی "  و شمار چشم گيری از استادان دانشگاه ها  اخراج

غير "های . دی. برای جمع آوری ماهواره ها و سیبارديگر يورش بسيار وسيعی 
راه افتاده ؛ عده زيادی از ايرانيان مقيم خارج هنگام بازديد از ايران به " مجاز

 بعضی ها رسمًا به جاسوسی برای امريکا  بهانه های مختلف دستگير شده اند و
هرًا خصلت  اين بار بگير و ببندها ظا و مهم تر از همه اين است که. متهم شده اند

  دوره ای و زود گذر ندارد، زيرا دارند ساختار های خاصی برای اين نوع
و مسؤالن دستگاه های اصلی اجرای اين طرح، در . سرکوب ها به وجود ميآورند

که در اواخر خرداد در " همايش مبانی و راهبردهای افزايش امنيت اجتماعی" 
کار آمدی " ن طرح برای نشان دادن تهران برگزار شد ، آشکارا اعالم کردند که اي

 سياست – د  .  بايد اجرا شود "به طور مستمر"و  ضروری است " حکومت 
مستضعف پناهی رژيم نيز که حاال دولت احمدی نژاد سنگ آن را به سينه ميزند ، 

ميخواهند اوًال بخش گزين شده ای را به صورت نيروی نان . در همين راستاست
و عمدتًا برای مقابله با اشتعال حرکت های توده ای در ) ج بسي ( خور شبه نظامی 

خدمت داشته باشند ؛ ثانيًا تا حد امکان از اشتعال حرکت های اعتراضی توده 
عظيم تهيدستان ، که در شرايط حساس کنونی ميتوانند تعادل نظام را به هم بريزند 

يز همين جهت را تمرکز زدايی دولت احمدی نژاد ن  سياست –  ه.، جلوگيری کنند
مثًال انحالل سازمان برنامه و بودجه و استانی کردن آن ، از يک . نشان ميدهد

طرف نظری به مسأله ملی دارد ، و از طرف ديگر ميخواهد کنترل هسته مرکزی 
را )  نظامی اش –يعنی زير مجموعه دستگاه واليت با نهاد های امنيتی ( قدرت 

 سياست آشتی با –  و.نی استان ها تقويت کندبر چگونگی هزينه بودجه های عمرا
تجديد نظر آشکار در گفتمان رسمی . ناسيوناليسم ايرانی نيز در همين راستاست

رژيم نسبت به عيد نوروز و چهارشنبه سوری ،و به طور کلی، در ارتباط با 
 فرمان خامنه ای –  ز.ميراث فرهنگی ايران پيش از اسالم به حد کافی گوياست

 وارونه سازی   قانون اساسی جمهوری اسالمی که به معنای٤٤ اصل در باره
کامل اين اصل است ، بيانگر يک سياست تمام عيار ليبرالی است و در عين حال 

به نظر ميرسد . در لحظه کنونی نيازهای بالفصل بقای رژيم را نيز در نظر دارد
ً  بخش های  مختلف اين سياست خصوصی سازی های گسترده ميخواهد اوال

بورژوازی را به حمايت کامل از نظام بکشاند ؛ ثانيًا برای خزانه دولت منابع مالی 
الزم برای رويارويی های احتمالی پيش رو فراهم آورد ؛ ثالثًا با کاستن از بار 
مسؤوليت های اقتصادی مستقيم دولت ، کار آمدی دستگاه دولت را در حوزه 

با گسترش بخش  اال ببرد ؛ و باالخره اولويت های مورد نظر دوره پيش رو ب
خصوصی اختالفات بااليی ها بر سر کنترل منابع مالی و اقتصادی را کاهش بدهد 

مخصوصًا برای کند ( و در عين حال دريچه ای برای پيوند با سرمايه جهانی 
خالصه ، همه اين سياست ها نشان . باز کند) کردن گسترش تحريم های اقتصادی 

ايش دفاعی برای حفظ موجوديت رژيم اکنون در صدر اولويت های ميدهند که آر
  .رهبران جمهوری اسالمی قرار دارد

 برخالف . عميق تر شدن شکاف در ميان جريان های واليی درون حکومت– ٤
پيش بينی بسياری از ناظران سياسی ، روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به يک 

حتی عملکرد اين دولت اختالفات ميان آنها پارچگی جريان های واليی نيانجاميد و 
انتخابات مجلس خبرگان و شوراها در سال گذشته که عمًال . را عميق تر ساخت

محورهای . موقعيت رفسنجانی و متحدان او را تقويت کرد ، شاهد اين واقعيت بود
اکثر  که  های اقتصادی دولت   سياست – يک : اصلی اختالفات چنين است

گرفته تا واليت " جبهه مشارکت " ومتی ، از اصالح طلبان جريان های حک
را در مقابل دولت احمدی نژاد به نوعی ائتالف " حزب مؤتلفه اسالمی "مداران 

همه اينها ، با توجه به همرأيی محکمی که اکنون برسر . عملی واداشته است
ت ضرورت و فوريت خصوصی سازی ها در ميان طبقه حاکم به وجود آمده ، دول

احمدی نژاد را به بی اعتنايی به مکانيسم های بازار و کند کاری در اجرای 
 –دو  .  قانون اساسی متهم ميکنند٤٤سياست های اعالم شده مربوط به اصل 

منازعه بر سر چگونگی کنترل و هزينه در آمدهای کالن نفتی که در رابطه با آن 
ق دولت احمدی نژاد ، نقش ، سازمان ها و شرکت های وابسته به سپاه ، از طري

 نحوه برخورد دولت احمدی نژاد با بحران هسته ای – سه .برتری پيدا کرده اند
 و متحدان  که از طرف بخش بزرگی از محافظه کاران در هم سويی با رفسنجانی

به اين ترتيب ، تغيير آرايشی در  . او ، نسنجيده و تحريک آميز ارزيابی ميشود
ی حکومت صورت ميگيرد که نميتواند در صف آرائی ميان جريان های درون

  .بی تأثير باشددر آينده عمومی نيروها ی سياسی کشور 
 ورشکستگی کامل اصالح طلبان . تغييرات چشم گير در صفوف اپوزيسيون– ٥

حکومتی ؛ تشديد بحران رويارويی رژيم با امريکا و پر رنگ تر شدن خطر جنگ 
ر شدن نتايج فاجعه بار اشغال عراق از طرف و تحريم های اقتصادی ؛ آشکارت

امريکايی در خاورميانه ؛ و باالخره " دموکراسی" امريکا و رسوايی طرح 
گسترش بی وقفه فالکت توده ای و نابرابری های طبقاتی تکان دهنده در سراسر 
کشور ، تغييرات مهم و چشم گيری در صف آرايی مخالفان جمهوری اسالمی به 

 ، بر سر  اول:اين تجديد آرايش در سه محور شکل ميگيرد. توجود آورده اس
  اکنون بخش فزاينده ای از مخالفان رژيم ، چشم . جنگ و تحريم های اقتصادی
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  اوضاع سياسی و وظايف ما
 و نيز احتمال مداخله قدرت های  انداز جنگ و گسترش تحريم های اقتصادی

 راسی و حتی موجوديت خارجی را خطر مرگباری برای پيکار آزادی و دموک
و بنابراين ، هر چه بيشتر ، سازماندهی مبارزه عاجل و مستقل . کشور ميدانند

 تجاوزکارانه امپرياليسم امريکا را تنها راه  عليه جمهوری اسالمی و طرح های
اما در عين حال ، بعضی جريان های . مقابله با اين خطر فاجعه بار ميبينند

ارويی کنونی امريکا و جمهوری اسالمی به هم سويی اپوزيسيون نيز در متن روي
بعضی از طرفداران هم سوئی با امريکا ديگر  . با يکی از دو طرف برخاسته اند

تنها به دفاع علنی از ضرورت مداخله آن در ايران بسنده نميکنند ، بلکه عمًال نيز 
را خدمت در خدمت طرح های امريکائی درآمده اند و هر نوع مخالفت با امريکا 

عده ای از اينها حتی از دفاع علنی از مداخله . به جمهوری اسالمی قلمداد ميکنند
نظامی امريکا نيز روی گردان نيستند و اشغال کشور يا بمباران بعضی مناطق آن 

در مقابل ، . ميدانندرا پيش شرط اجتناب ناپذير تأسيس دموکراسی در ايران 
 مبارزه با امپرياليسم يا مخالفت با جنگ ، بعضی جريان ها نيز به بهانه ضرورت

ائتالف با رژيم را اجتناب ناپذير مينامند و مبارزه با آن را در شرايط کنونی ، 
هردو طرف فعال شدن اين دو قطب انحرافی ، از . خدمت به امريکا قلمداد ميکنند

، جنبش آزادی وبرابری خواهی مردم ايران را زير فشار قرار ميدهد و 
 ، با  دوم. را در داخل کشور دشوارتر ميسازدمردم مبارزات  ًا شرايطمخصوص

گسترش مبارزات و رويارويی های طبقاتی مستقيم و غيرمستقيم ، و نيز ايجاد 
همرأيی بر سر نوعی جهت گيری اقتصادی نئوليبرالی در ميان همه جريان های 

اما در عين . دحکومتی ، زمينه مساعدی برای تقويت جريان های چپ شکل ميگير
حال ، غلبه جريان های مخالف چپ در طيف رنگارنگ اپوزيسيون رژيم ، 
مخصوصًا با امکانات وسيعی که در اختيار دارند ، اين خطر را نيز تقويت ميکند 
که گسترش همين نابرابری های طبقاتی ، به نيرو گرفتن جنبش های توده ای 

،  رژيم گير و ببندهای گستردهبا وجود ب ،  سوم.تاريک و ارتجاعی کمک کند
جنبش های اجتماعی در يک سال گذشته نه تنها راديکاليزه شده اند و خواست های 
روشن تر و جسورانه تری را پيش کشيده اند ، بلکه گرايش به هم گرايی نيز در 

مثًال اکنون نمونه های متعددی از همکاری کارگران . تقويت شده استميان آنها 
 ، همکاری آنيا حتی فراتر از  ف در مبارزه برای تشکل مستقل ، رشته های مختل

کارگری ، دانشجوئی و زنان با جنبش های رو به رشد عده قابل توجهی از فعاالن 
  ست ، ولی بی ترديد ،نوپا هر چند اين گرايش هنوز در . هم ديگر را شاهد هستيم

ی گسترش يابد ، به چشم گير و بسيار اميدوار کننده است و اگر با شتاب کاف
سرعت ميتواند توان مداخله گری از پائين را افزايش دهد و به جنبش های 

 اما مسأله اين است که در .اجتماعی مترقی وزن ، کيفيت و افق های جديدی ببخشد
فضای رويارويی کنونی جمهوری اسالمی و امريکا آيا اين جنبش ها خواهند 

دومی که در پی بهره برداری ابزاری از توانست از سرکوب اولی و دام گستری 
   آنهاست ، در امان بمانند و روی پای خود ببالند؟ 

سازمان کارگران انقالبی ايران کنگره دوازدهم با در نظر گرفتن تحوالت ياد شده، 
 ه های دهم و يازدهم سازمانضمن تأييد سياست های مصوب کنگر) راه کارگر ( 

   : ميورزد ، بار ديگر بر نکات زير تأکيد
 نياز به .جنبش های اجتماعی مترقی ضرورت تالش برای گسترش و هم گرايی 

ِبرخاسته از خواست ها و نيازهای اکثريت قاطع   تاريخی–يک جنبش توده ای 
با مشارکت فعال اکثريت  جنبشی که . مردم ايران ، حياتی ترين نيازجامعه ماست
تاريخی ، به راستی   ق های گسترده عظيم مردم پا بگيرد و با برخورداری از اف

بدون چنين جنبشی ، حتی اگر سرنگونی . در خدمت اکثريت عظيم مردم باشد
 و برابری و حاکميت مردم  جمهوری اسالمی هم شدنی باشد ، دستيابی به آزادی

جنبش های اجتماعی موجود با همه ضعف ها و محدوديت . ناشدنی خواهد ماند
ِ  کنونی شا . ن ، حالت جنينی آن جنبش بزرگ را نمايندگی ميکنندهای قابل فهم

بنابراين چگونگی گسترش و بالندگی آنها برای کل مبارزات مردمی سرنوشت 
به نظر ما ، در مرحله کنونی گسترش اين جنبش ها توجه به چند نکته . ساز است

 هم گرايی اين جنبش ها اکنون عمدتًا با نيروی نفی پيش –  يک:ضروری است
يعنی تا حدود زيادی فشار و سرکوب حکومت است که فعاالن آنها . ه ميشودراند

در يک کشور استبداد . اين کامًال طبيعی است. را به نزديکی با هم ديگر واميدارد
اما اگر به . زده ، قبل از هر چيز خوِد استبداد است که همه را به هم نزديک ميکند

. يم که بيش از اين به هم گرايی نياز داريمفراتر از نفی استبداد بينديشيم در ميياب
خود ) به طور مستقيم يا غير مستقيم (  اکثريت زنان  اگر حقيقت دارد که مثًال

کارگرند ، يا حدود نيمی از کارگران از مليت های زير ستم هستند ، پس سطح 
زيرا جنبش کارگری در . باالتری از هم آهنگی ضد استبدادی ضرورت دارد

واند جنبش همه کارگران باشد که تا حدود زيادی زنانه بشود يا با صورتی ميت
مليت های زير ستم عميقًا در آميزد و بالعکس ، جنبش زنان در صورتی ميتواند 

 هيچ يک از اين جنبش –  دو.واقعًا نيرومند بشود که تا حدود زيادی کارگری بشود
 رابطه اجتماعی خاصی ها زير مجموعه ديگری نيستند و هر يک از آنها ناظر به

بدون توجه . هستند و بنابراين ، با منطق و پويايی خاص خودشان حرکت ميکنند
فقط با پذيرش . به اين نکته ، هم آهنگی عمقی ميان جنبش ها ناممکن خواهد شد

ضرورت و اهميت وجودی هر يک از اين جنبش ها از طرف جنبش های ديگر ا 
 هم گرايی عمقی تر – سه .  پذير ميگرددست که هم آهنگی ميان آن ها امکان

ميان جنبش های اجتماعی مختلف به اشتراک در افق های گسترده اجتماعی و 
مثًال کارگرانی که به فراتر از افق های سرمايه داری فکر . تاريخی نياز دارد

نميکنند ، طبيعی است که نه تنها به هم آهنگی عمقی با جنبش های مترقی ديگر 
، بلکه حتی به اتحاد کل کارگران نيز نيازی احساس نکنند يا صرفًا با فکر نکنند 

يا آنهايی که برای آزادی و برابری همه افراد انسانی . ديد ابزاری به آن بينديشند
مبارزه ميکنند ، آيا ميتوانند مثًال به فاجعه زيست محيطی ، يا سرنوشت ميليون ها 

ری که پايتخت اش يکی از آلوده ترين آن هم در کشو( انسان قربانی مواد مخدر 
شهرهای جهان محسوب ميشود ، حکومت اش دست يابی به انرژی هسته ای را 
مترادف حاکميت ملی جا ميزند ، و به لحاظ داشتن باالترين شمار معتادان به مواد 

بی اعتناء باشند؟ ) مخدر نسبت به کل جمعيت ، در صدر جدول جهانی است 
 ايران بدون جنبش های نيرومندی برای دفاع از محيط فراموش نکنيم که در

زيست و برای دفاع از قربانيان مواد مخدر و به طور کلی برای دفاع از حرمت 
 پيروزی منافع انسان بر منافع سرمايه ، جنبش های موفق کارگری و  انسان و

ه  برخورد ابزاری با جنبش های اجتماعی ب– چهار . زنان و غيره نخواهيم داشت
جنبش های اجتماعی هر . گسترش اين جنبش ها وهم آهنگی ميان آنها آسيب ميزند

 بسيار حياتی هستند ، ولی وسيله ای  چند برای تقويت جنبش سياسی ضد استبدادی
ترديدی نيست که در يک جامعه گرفتار استبداد ، هر حرکتی . در خدمت آن نيستند

ستبداد است که معموًال با ترس از هر در واقع ، خود ا. ، ميل به سياسی شدن دارد
نوع فضای عمومی ، نا خواسته ، هر حرکتی را به سرعت به ضديت آشکار با 

اما درست به دليل وجود استبداد ، آهنگ نا مناسِب سياسی . حکومت سوق ميدهد
در شرايط کنونی . شدن هر حرکتی ، احتمال سرکوب آن را نيز افزايش ميدهد

امريکا و متحدان آن برای . يز براين رابطه افزوده شده استايران عامل ديگری ن
پيش برِد استراتژی خودشان ، به گسترش هر چه بيشتر و هرچه سريع تر شورش 
های ضد حکومتی نياز دارند و به همين دليل ميکوشند با نفوذ در جنبش های 

به سرنوشت   اجتماعی و دستکاری آنها در جهت مقاصد خودشان و بی توجه 
که غالبًا هم ( عاالن اجتماعی وسياسی ، آنها را به درگيری های سياسی زود رس ف

در واقع ، آنها حتی تشديد سرکوب رژيم را برای هدف . بکشانند) بی ثمر هستند 
. زيرا از اين طريق بهتر ميتوانند برآن فشار بياورند. های خود مفيد ميدانند

سی تصور روشنی از رابطه ميان بنابراين مهم است که فعاالن اجتماعی وسيا
آهنگ گسترش دامنه جنبش های اجتماعی و آهنگ و ميزان سياسی شدن آنها 

اگر دومی شتابان تر از اولی پيش برود ، با رشد منفی جنبش ها . داشته باشند
و اين نه تنها از عمق اجتماعی جنبش ها ميکاهد ، بلکه عضله . روبرو خواهيم شد

البته خطر ديگری هم . له با رژيم را هم ضعيف تر ميکندسياسی آنها برای مقاب
در يک جامعه استبداد زده فرار از رويارويی با حکومت يا بی : وجود دارد

. اعتنايی به واقعيت های سياسی نيز جلو گسترش جنبش های اجتماعی را ميگيرد
است مثًال جنبش زنان ايران هرکاری بکند ، محکوم به رويارويی با قدرت سياسی 

. گردن بگذارد" فمينيسم اسالمی " ؛ مگر اين که به سرنوشت هولناِک تن دادن به 
يا جنبش کارگری معطوف به سازمانيابی مستقل ، محکوم به سياسی شدن است ، 

 دو مورد تشکل کارگری –زيرا هر چند ممکن است جمهوری اسالمی در يکی 
. ًا به مقابله برخواهد خاستمستقل را تحمل کند ، ولی با عموميت يافتن آن حتم

بنابراين ، مسلم است که جنبش های اجتماعی هرچه سريع تر بايد سياسی بشوند ، 
 ارزيابی –  پنج.اما مشروط به اين که به اثرات آن در پايه خود بی تفاوت نباشند

و جمع بندی انتقادی از مبارزات جاری و نيز کارآيی و حوزه کاربرد اشکال و 
نها از ضرورت های گسترش و هم گرايی جنبش های اجتماعی تاکتيک های آ

که از طرف فعاالن جنبش " يک ميليون امضاء " مثًال کمپين جمع آوری . است
حرکت " ) اول بحث ، بعد امضاء " مخصوصًا با تأکيد بر ( زنان آغاز شده 

ر مبتکرانه ای است که ميتواند هم دامنه جنبش زنان را گسترده تر سازد و هم د
يا حرکت بزرگ . بعضی مبارزات ديگر کاربرد بسيار ثمر بخشی داشته باشد

معلمان که علی رغم همه بگير و ببند ها ، ظرفيت کارکنان آموزش و پرورش را 
برای هم آهنگی سراسری به نمايش گذاشت ، ضرورت توجه به اهميت اين بخش 

ه آنها را با بخش از نيروی کار را در سازمانيابی عمومی طبقه کارگر و رابط
نمونه . های ديگر طبقه به وظيفه عاجل همه فعاالن اجتماعی و سياسی تبديل کرد

است " شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری " بسيار آموزنده ديگر تجربه 
که چندی پيش برای برگزاری مستقل مراسم روز جهانی کارگر ايجاد شد و 

 گرايش های  ر بخش فعاالن کارگرینمودار اميد بخشی است از همکاری ثم
اين تجربه نشان ميدهد که گرايش های گوناگون فعاالن کارگری علی رغم . مختلف

اختالفات موجود در ميان خودشان و فراتر از آن ، با پذيرش و احترام به اين 
تفاوت ها و اختالفات،ميتوانند جبهه مشترکی در برابر جمهوری اسالمی و سرمايه 

و از جمله همين ضرورت ها ، يافتن راه های استفاده بهينه از . اورندبه وجود بي
امکانات ارتباطی موجود در خدمت گسترش و هم گرايی جنبش های مستقل 

هم اکنون دسترسی بخش قابل توجهی از مردم به اينترنت و رسانه . مردمی است
کندن فوری  و تلفن همراه ، امکانات ارتباطی وسيعی برای پرا های ماهواره ای

خبرها و تماس گيری های گسترده به وجود آورده است که با استفاده سازمانيافته 
از آنها ميتوان شبکه ازتباطات واقعًا سراسری ميان فعاالن جنبش های اجتماعی و 

برای راه اندازی " سازمان های مجازی " سياسی به وجود آورد و به نوعی 
 اهميت حياتی مبارزه برای مسائل – شش. اقدامات همزمان موجوديت بخشيد

جمهوری اسالمی هميشه کوشيده است مبارزات مردم عليه تاريک . معيشتی مردم
و . انديشی حاکم را از مبارزات آنها برای مشکالت معيشی شان جدا نگهدارد

متأسفانه ضعف چپ در دو دهه گذشته و بی اعتنايی عملی بخش بزرگی از 
شتی فالکت بار اکثريت بزرگ مردم ، نيز به تداوم مخالفان رژيم به شرايط معي

. اين جدايی و بنابراين ، تداوم موجوديت جمهوری اسالمی کمک کرده است
حقيقت اين است که پيکار عمومی ضد استبدادی ، و فراتر از آن ، پيکار برای 
آزادی و برابری و تأسيس يک دموکراسی مشارکتی پايدار ، بدون هم آهنگی و 

م آميختگی مبارزات معطوف به روشنگری و برابری اجتماعی و حتی دره
مبارزات معطوف به بهبود شرايط معيشتی و مادی اکثريت قاطع جمعيت کشور ، 

حاال که رژيم سرکوب فرهنگی و مدنی را .  به جايی برسد هرگز نخواهد توانست
   ، يکتشديد کرده ، توجه به هم آهنگی ميان اين دو شاخه اصلی مبارزات مردم

  به عبارت ديگر ، بهترين راه درهم شکستن . ضرورت عاجل و حياتی است



 5

  اوضاع سياسی و وظايف ما
 ده ها  تعرض کنونی رژيم ، روی آوردن به آتشبار توده ای مبارزات روزمره

 اما ستون اصلی پيش برنده . ميليونی معطوف به بهبود شرايط معيشتی مردم است
جنبش کارگری )  فقط امروز ، بلکه هميشه و همه جا نه( مبارزات معيشتی مردم 

بنابراين ، سراسری شدن حرکت معطوف به ايجاد تشکل های مستقل . است
کارگری که اکنون شاهِد آغاز اميد بخش آن هستيم ، از اهميت فوق العاده زيادی 

در حال حاضر مبارزات کارگری ما غالبًا خصلت دفاعی دارند ، . برخوردار است
 عمدتًا برای دفع تعرض سرمايه و مقابله با بدتر نشدن شرايط کار و زندگی يعنی

حرکت معطوف به تشکل مستقل . کارگران صورت ميگيرند و نه بهبود آن
کارگری در صورتی ميتواند اين وضع را عوض کند که با شتاب کافی سراسری 

تی کامًال ديگر کافی نيست که در محدوده اين يا آن واحد اقتصادیِ  ح. بشود
بزرگ ، تشکل مستقل کارگری ايجاد شود ، بلکه الزم است که اوًال اين تشکل ها 
. در تمام اين يا آن شاخه اقتصاد گسترش يابند و با هم ديگر متحد و مرتبط شوند

ثانيًا ارتباط فعالی ميان تشکل های مستقل شاخه های مختلف اقتصاد ايجاد شود تا 
. ه برای طرح مسائل عمومی کارگران به وجود بيايدامکان همبستگی سازمان يافت

ثالثًا از طرف همه تشکل های مستقل و همه فعاالن کارگری ، مبارزه مشترکی 
که حاال رسمًا از ( برای دفاع از حقوق کارگران واحدهای اقتصادی کوچک 

و ) شمول قانون کار بيرون گذاشته شده و به دست قانون جنگل سپرده شده اند 
در هر . های اجتماعی کليدی برای عموم کارگران و بيکاران راه اندازی شودبيمه 

حال فراموش نبايد بکنيم که اکثريت بزرگ کارگران و زحمتکشان در متن مبارزه 
برای مسائل بی واسطه معيشتی شان است که افق های گسترده اجتماعی و تاريخی 

ميتوان موج کنونی سرکوب  با نافرمانی مدنی فرساينده –  هفت.را کشف ميکنند
مقاومت در برابر موج . فرهنگی و مدنی جمهوری اسالمی را در هم شکست

سرکوب های کنونی رژيم فقط در صورت توده ای شدن ميتواند کارآيی داشته 
اما مبارزه ای ميتواند توده ای بشود که اوًال برای بخش قابل توجهی از . باشد

کت در آن برای همان بخش از مردم قابل تحمل مردم مهم باشد و ثانيًا هزينه شر
با توجه به اين نکته ، حاال سازمان دهی نوعی مقاومت فرهنگی و مدنی در . باشد

چنين مقاومتی برای همه جنبش های . بعضی حوزه ها ممکن و کارساز است
مترقی موجود اهميت دارد ، زيرا اگر رژيم در پيشبرد موج سرکوب کنونی موفق 

با زير پا گذاشتن آگاهانه ، .  همه حوزه ها به تعرض خواهد پرداختبشود ، در
 بايدها و نبايدهای رژيم در بعضی از حوزه ها ميتوان  سازمان يافته و فرسايشی

 برای مردم  هزينه سرکوب را برای رژيم به شدت باال برد و هزينه سرانه آن را
ده گير شود که اوًال آگاهانه اين نافرمانی مدنی در صورتی ميتواند تو. پائين آورد

يعنی افراد شرکت کننده در آن بدانند چه کاری ميکنند وچرا ، و تصوری از . باشد
حد واکنش حکومتی ها و حد تحمل خودشان در مقابل مجازات احتمالی داشته 

 آن را هم زمانثانيًا سازمان يافته باشد تا عده قابل توجهی بتوانند به طور . باشند
يعنی در طول زمانی دراز ادامه . ثالثًا فرسايشی باشد. د و ادامه بدهندشروع بکنن

يابد تا از يک طرف ، بتواند به تدريج شناخته شود ، ُگر بگيرد و توده گير شود ، 
برای اين منظور ، حرکت . و از طرف ديگر ، نيروهای سرکوب را عاجز سازد

ه ترديدی نبايد داشت که رژيم البت. ميتواند در آغاز ، به صورت تناوبی پيش برود
به سادگی عقب نشينی نخواهد کرد و واکنش آن ممکن است برای مدتی حتی خشن 

 بزرگ آنها در  اما فراموش نبايد کرد که برتری عددی مردم سالح. تر هم بشود
همه را نميشود گرفت ، همه را نميشود کشت ، و : " مقابل حکومت کنندگان است

 مسأله ملی يکی از حساس ترين و بحث  – هشت ". دان برد همه را نميشود به زن
همان طور که اشاره کرديم ، اکنون بازوی . برانگيز ترين مسائل کشور ماست

خشن تر سرکوب جمهوری اسالمی عمدتًا برای خفه کردن جنبش مليت های زير 
از طرف ديگر ، موذيانه ترين و خطرناک ترين بخش . ستم به کار افتاده است

. ح های امريکا نيز هم اکنون برای زير نفوذ در آوردن همين جنبش ها استطر
 با جنبش های مليت های  عالوه براين ، عده ای از فعاالن اجتماعی و سياسی نيز

زير ستم مخالفند و در توجيه نظر خود نيز يا چند مليتی بودن ايران را رد ميکنند 
همين ها اکنون بهانه . آميز ميداننديا اصًال مفهوم ملت را گمراه کننده و کفر 

. ضديت با طرح های امپرياليستی امريکا را نيز بر مجموعه دالئل شان افزوده اند
به اين ترتيب ، مسأله ملی بيش از پيش به يکی از اختالف انگيز ترين مسائل در 

اما درست به . ميان غالب طيف های مخالفان جمهوری اسالمی تبديل شده است
 خوردگی همه اين عوامل ، ضرورت پذيرش و احترام به حق مليت های دليل گره

. ايران در تعيين سرنوشت خودشان بيش از هر زمان ديگر اهميت پيدا کرده است
اوًال مهم ترين دليل چند : بنابراين ما الزم ميدانيم بارديگر بر چند نکته تأکيد کنيم

و با بحث های . ن کشور استمليتی بودن ايران خوِد وجوِد مليت های مختلف اي
و غيره نميتوان " قوميت"و " مليت"توخالی معناشناسانه و حقوقی در باره مفاهيم 

زير ستم ايرانی بر ) يا اقوام ( اگر مليت ها . اين حقيقت را الپوشانی کرد
و برای ) که اکنون دارند ( نابرابری ها و بی حقی های موجود آگاهی داشته باشند 

، با هر نامی ) که قطعًا برخواهند خاست ( ان به مبارزه برخيزند احقاق حقوق ش
ثانيًا ستم ملی يا قومی در ايران يک . که آنها را بناميم ، مشکلی حل نخواهد شد

حداقل ، نميتوان انکار کرد که نيمی از ايرانيان از حق . حقيقت انکار ناپذير است
مسأله ملی .  شان محرومندآموزش و گفتگوی رسمی با هم ديگر به زبان مادری

بنابراين ، با . قبل از هر چيز ، مسأله ای است مربوط به دموکراسی سياسی
پاگرفتن هر نوع دموکراسی در اين کشور ، بالفاصله مليت های زير ستم برای 

آنهايی که با خود فريبی از مسأله . احقاق حقوق شان ، از آن استفاده خواهند کرد
ثالثًا حق . امه ناگزير خواهند شد از دموکراسی نيز بگريزندملی ميگريزند ، در اد

تقليل داد ، نه به لحاظ " من"تعيين سرنوشت ملل را نميتوان به حق موافقت آنها با 
بنابراين ، حق تعيين سرنوشت ، يعنی از جمله ، حق . حقوقی و نه به لحاظ سياسی

، بر خالف تصور خود پذيرفتن اين حق ". من"و حق جدايی از " من"مخالفت با 

فريبان ، احتمال جدايی مليت های ايران را افزايش نميدهد ، بلکه کاهش ميدهد ، و 
از نظر ما جدايی مليت های ايران فجايع . همبستگی آنها را محکم تر ميسازد

زنجيره ای بی پايانی برای همه آنها به وجود ميآورد ، ولی برعکس ، پذيرش حق 
يوند های عميق شان با مليت های ديگر اين سرزمين آگاه تر جدايی ، آنها را به پ

رابعًا دفاع از . ميسازد و به شهروندان برابر کشور چند مليتی شان تبديل ميکند
حق تعيين سرنوشت ملی به معنای کم رنگ کردن همبستگی طبقاتی کارگران 

 المللی نيست ، بلکه برعکس ، از بايست های گريزناپذير تأکيد بر همبستگی بين
بدون پذيرش اين حق ، اتحاد طبقاتی پرولتاريای ايران از . طبقه کارگر است

فراموش نکنيم که پرولتاريای ايران چند زبانه است و در عمل بيش . محاالت است
  و باالخره ، ترديدی نيست که حاال امپرياليسم. از سرمايه داران چند زبانه است

ای شوم اش در ايران و منطقه ، سعی امريکا برای پيشبرد بعضی از طرح ه
اما آيا به اين بهانه ميشود عينيت ستم و . ميکند از مسأله ملی بهره برداری کند

محروميت ملی را در ايران ناديده بگيريم؟ آنها ممکن است با همين نيت از جنبش 
به خاطر مخالفت با طرح های جنايت . کارگری هم بهره برداری کنند و ميکنند

برعکس ، درست در اين .  آمريکا نميتوان مسأله ملی را ناديده گرفتکارانه
شرايط است که ضرورت دفاع از برابری حقوق مليت های ايران اهميتی حياتی 

   . پيدا ميکند
 ضرورت حياتی و فوری مبارزه عليه فاجعه ای که امريکا و جمهوری –٢

قه های مهم پيکار مردم مبارزه اکنون به يکی از حل اين. اسالمی تدارک ميبينند
بی توجه به اين . ايران برای آزادی ، برابری و حاکميت مردم تبديل شده است

محور ، شکل گيری و گسترش يک جنبش مستقل واراده توده ای برخاسته از 
خواست ها ونيازهای اکثريت قاطع مردم ، يعنی عامل تاريخی الزم برای دستيابی 

هم اکنون . ردم در اين کشور دشوار خواهد بودبه آزادی و برابری و حاکميت م
ميبينيم که حتی بدون شروع جنگ يا گسترش وسيع تحريم های اقتصادی ، و فقط 

 زندگی اکثريت قاطع مردم  با حادتر شدن خطر رويارويی های دو طرف ،
 ، توان جمهوری اسالمی در مقابله با مردم بيشتر وسرکوب  آشکارا فالکت بارتر

تر ، و ميزان مداخالت مستقيم و غير مستقيم امريکا و متحدان آن در گری آن هار
بنابراين ، روشن است که ادامه اين وضع ، . صفوف اپوزيسيون بيشتر شده است

در شرايط کنونی ، . مردم را به زائده دو طرف رويارويی تبديل خواهد کرد
 مبارزه ای مبارزه عليه خطر جنگ و تحريم های اقتصادی در ايران ، ناگزير

" جنبش مستقل اکثريت عظيم و برای اکثريت عظيم " است برای جنبشی که واقعًا 
چنين جنبشی نه در همراهی با امريکا يا جمهوری اسالمی ، . مردم ايران باشد

به همين دليل ، هر دو آنها ، علی . بلکه در مقابله با هردو آنها شکل خواهد گرفت
يت با آن ، وحدت نظر دارند و با تمام امکانات رغم همه اختالفات شان ، در ضد

اما پا گرفتن مبارزه ای کارآمد عليه . ميکوشند شکل گيری آن را ناممکن سازند
خطر جنگ و تحريم های اقتصادی ، بدون توافق جريان های گوناگون فعال در آن 

به نظر ما اين خواست ها . ، روی خواست های مشخص و روشنی ناممکن است
 خواست عقب نشينی جمهوری اسالمی از اصرار بر غنی –  يک:د ازعبارتن

زيرا بدون اين عقب . سازی هسته ای و دستيابی به چرخه کامل سوخت هسته ای
 پرونده هسته ای ايران از شورای امنيت سازمان ملل متحد  نشينی بيرون کشيدن

د ، به احتمال بسيار بعيد است ؛ و بدون اين کار حتی اگر جنگی هم در ميان نباش
زياد گسترش تحريم های اقتصادی عليه ايران هميشه در دستور خواهد بود و بسته 

و به تجربه عراق . به اوضاع و احوال ، با آهنگ های مختلف پيش خواهد رفت
ميدانيم که اثرات تحريم های اقتصادی طوالنی روی اقتصاد کشور و شرايط 

ترديدی نيست که . گ مصيبت بار نيستزندگی اکثريت قاطع مردم ، کم تر از جن
بحران کنونی با عقب نشينی جمهوری اسالمی در مسأله هسته ای پايان نخواهد 

 که برای توجيه  يافت ، اما اين کار ميتواند امريکا را از پوشش بين المللی کنونی
طرح های تجاوز کارانه اش در کشور ما درست کرده ، محروم سازد و پيشبرد 

 با توليد سالح های هسته ای ،   مخالفت قاطع–  دو. را دشوارتر کنداين طرح ها
. شيميايی ، ميکروبی و هر نوع سالح کشتار توده ای از طرف جمهوری اسالمی

زيرا هر نوع کنار آمدن با سالح های کشتار توده ای ، قبل از هر چيز در حکم 
ی عمومی انسان خودکشی برای جنبشی است که برای آزادی و برابری و هم بستگ

 در همه جای دنيا ،  گذشته از اين ، توليد و نگهداری چنين سالح هايی. ها ميجنگد
و حتی در کشورهای برخوردار از دموکراسی ، بهانه ای است برای گسترش 
نظامی گری ، ايجاد فضای امنيتی و جا انداختن اختيارات فوق العاده برای 

آنهايی که با .  کارگران و زحمتکشانحکومت کنندگان و دزديدن نان از سفره
توليد چنين سالح هايی را به عنوان " رئال پوليتيک " توسل به منطق به اصطالح 

يک وسيله دفاعی در مقابل تجاوز گران الزم ميدانند ، فراموش ميکنند که اين 
تدابير هر چند ممکن است برای حفظ دولت های جدا از مردم مفيد باشند ، ولی 

بعالوه در شرايط مشخص . م تشنه آزادی و برابری ، َسم کشنده اندبرای مرد
کنونی ايران ، توليد چنين سالح هايی ، نه تنها نميتواند نقش بازدارنده ای در 

 برای تجاوز خارجی تبديل  مقابل تجاوز خارجی باشد ، بلکه خود به بهانه ای
. ه انرژی هسته ای با طرح های جمهوری اسالمی در زمين  مخالفت–  سه.ميشود

توليد انرژی هسته ای ، به عنوان انرژی جايگزين يا مکمل ، الاقل در شرايط 
امروز ايران نه تنها گزينه درستی نيست ، بلکه بسيار پرهزينه و ماجراجويانه 

ايران کشوری است که نقدًا با کمبود منابع انرژی روبرو نيست ، بعالوه ، . است
.  توليد انرژی تميز و دوام پذير خورشيدی داردامکانات طبيعی وسيعی برای

نيروگاه های هسته ای حتی در کشورهايی که تکنولوژی بسيار پيشرفته و حکومت 
تصادفی نيست که . های نسبتًا پاسخگويی دارند، کانون های خطر محسوب ميشوند

جنبش های مترقی و طرفدار محيط زيست در همه جا مخالف چنين نيروگاه هايی 
طبيعی است که خطر اينها در جمهوری اسالمی به مراتب بيشتر خواهد . دهستن
  و بحران کنونی نشان ميدهد که برخالف ادعای رژيم ، اين انرژی دست کم . بود
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  اوضاع سياسی و وظايف ما
تصادفًا . در شرايط حاضر برای ايران پرهزينه ترين انرژی محسوب ميشود

  موضوع نشان ميدهد که طرح های آن اصرار جمهوری اسالمی روی اهميت اين
 مخالفت قاطع و روشن با تحريم های – چهار .صرفًا جنبه علمی يا اقتصادی ندارد

اقتصادی وهر نوع مداخله قدرت های خارجی درتعيين سرنوشت مردم ايران و 
 تعرض آنها عليه منافع مردم ايران ، ضمن مبارزه هرچه گسترده  نيز با هر نوع
فراموش نبايد کرد که جمهوری . ی براندازی جمهوری اسالمیتر مردمی برا

مقدم ترين مانع هر نوع حرکت مترقی و دموکراتيک درکشور ماست و اسالمی 
بنابراين ، تضعيف پيکار عليه آن ، با هر بهانه ای که صورت بگيرد ، جز 

 گشوده شدن .طوالنی تر کردن ذلت وبی حقی مردم ايران نتيجه ای نخواهد داشت
راه آزادی ، دموکراسی ، برابری و رفاه در ايران به ناگزير از مبارزه برای 

چگونگی و جهِت براندازی جمهوری  اما. براندازی جمهوری اسالمی می گذرد
   (١٣٥٧تکرار تجربه انقالب . اسالمی کم اهميت تر از خوِد براندازی نيست

نتايج ) ری به جای آن يعنی برانداختن يک ديکتاتوری و نشاندن ديکتاتوری ديگ
فاجعه بارتری به دنبال خواهد داشت و اين بار ميتواند ادامه موجوديت خوِد کشور 

طرح های امريکا برای کنترل خاورميانه و به ويژه کشور ما به . را ناممکن سازد
تا ( هر نوع غفلت از مقابله با اين طرح های ضد مردمی . حد کافی روشن است
 گرفتار خواهد  همه ما را در مصيبت وحشتناک تری) ا آنها چه رسد به همراهی ب

امريکا نه ميخواهد و . ساخت که صحنه هايی از آن را هم اکنون در عراق ميبينيم
در ايران برای " تغيير رژيم . " نه ميتواند در ايران دموکراسی ايجاد کند

ه ميدان دادن به امپرياليسم امريکا وسيله ای است برای کنترل بيشتر اين کشور ، ن
دموکراسی تنها در متن پيکارهای مستقل و . شکل گيری اراده آزاد مردم آن

 شرايط  در ايرانآگاهانه اکثريت عظيم مردم ميتواند پا بگيرد و مداخالت امريکا
 نيز دشوارتر ساخته  گسترش چنين پيکارهايی را دشوارتر ميسازد و تا همين جا

رای تبليغات و دست کاری افکار عمومی مردم  دولت امريکا اکنون فقط ب.است
کارهای غيرتبليغاتی که جای ( ايران مبالغ رسمًا اعالم شده کالنی خرج ميکند 

و نيرومندترين رسانه های صوتی و تصويری که در مخالفت با ). خود دارند 
جمهوری اسالمی برای ايرانيان برنامه پخش ميکنند ، رسمًا زير نظر دولت 

مسلم است که بودجه های سری و اعالم نشده امريکا و .  ميکنندامريکا کار
و فراموش نبايد . متحدان آن برای مداخله در ايران به مراتب بيش از اينها است

کرد که افراد قابل فروش در ميان طيف های گوناگون مخالفان جمهوری اسالمی 
مله گری هايشان نيز مثل هر جای ديگر ، کم نيستند و برای خود فروشی ها و معا

با توجه به اين حقيقت تلخ و . نيز توجيهات عوام فريبانه زيادی سرهم بندی ميکنند
غير قابل انکار ، اگر ميخواهيم مبارزه عليه جمهوری اسالمی در جهِت دستيابی 
به آزادی و برابری و حاکميت مردم ايران پيش برود ، بابستی از استقالل جنبش 

با هشياری و حساسيت تمام پاسداری کنيم و وابستگان به  اجتماعی و سياسی  های
امريکا وقدرت های خارجی را نيز مانند وابستگان به جمهوری اسالمی منزوی 
سازيم و صفوف جنبش آزادی و برابری خواهی را از صفوف آنها کامًال متمايز 

     .سازيم
 جنگ و روشن است که صرفًا با طرح خواست های باال مبارزه ای عليه خطر

چنين مبارزه ای ضرورتًا بايد يک مبارزه . تحريم های اقتصادی پا نخواهد گرفت
بين المللی باشد و به طور همزمان در فضاهای جغرافيايی متفاوت و از طريق 

به عبارت ديگر ، شرايط پيشبرد .  پيش برود ترکيب متفاوتی از نيروهای سياسی
بايد توجه داشت که حتی . د يک سان باشدآن در داخل ايران و خارج از آن نميتوان

اگر همه ايرانيان عليه خطر جنگ و تحريم های اقتصادی متحد شوند ، شايد 
نتوانند جلو آن را بگيرند ، زيرا نميتوانند به يکی از دو طرف رويارويی که ضمنًا 

حقيقت اين است که افکار . طرف نيرومندتر آن هم هست ، فشار موثری وارد کنند
ی مترقی مردم جهان و مخصوصًا مردم امريکا مهم ترين نيرويی است که عموم

اما آيا جنبشی با اين تنوع وگستردگی . ميتواند دولت امريکا را زير فشار ببرد
اصًال ميتواند موجوديت هم زمان داشته باشد؟ با تجربه جنبش جهانی ضد جنگ 

اکنون . يتواند مثبت باشددر دوره تدارک اشغال عراق ميدانيم که پاسخ اين سؤال م
و ايران از طريق . روحيه بيزاری از جنگ آشکارا وسيع تر از آن دوره است

خوِد دولت امريکا به مداخله در عراق و ياری به گروه های مسلح مخالف امريکا 
. در آن کشور متهم شده و با اين داغ ترين کانون بحران جهانی گره خورده است

دی و برابری خواهی مردم ايران خود به تنهايی نميتواند بنابراين گرچه جنبش آزا
جای يک جنبش بين المللی ضد جنگ را بگيرد ، ولی ميتواند در برانگيختن آن 

شرط چنين کاری اين است که در خود ايران يک جنبش . نقش مهمی داشته باشد
 با دست کم( اما مسلم است که در داخل ايران . مستقل ضد جنگ وجود داشته باشد

هرنوع اعتراض به سياست هسته ای ) توازن نيروی کنونی ميان مردم و رژيم 
رژيم اوًال از بطن جنبش های اجتماعی نقدآ موجود ميتواند برخيزد ؛ ثانيًا حتمًا با 

در نتيجه ، خواست های جنبش ضد جنگ در . سرکوب شديد رژيم روبرو ميگردد
 ناگزير ميشود در پشت خواست داخل ايران ، دست کم در شرايط حاضر ، عمًال
به عبارت ديگر ، جنبش ضد . های جنبش های اجتماعی نقدًا موجود استتار کند

جنگ در داخل ايران عمدتًا از طريق دفاع از گسترش ، هم گرايی و استقالل 
جنبش ضد جنگ در خارج . جنبش های اجتماعی موجود ميتواند معنا داشته باشد

 های داخل ايران را ندارد ، اما باز در صورتی ميتواند  محدوديت از ايران البته
به يک جنبش مؤثر و بنابراين توده ای تبديل شود که با جنبش های مترقی موجود 

ايرانيان خارج از کشور در شتاب دادن به اين . در کشورهای مختلف پيوند بخورد
 آهنگی ميان پيوند و مهم تر از آن ، در به وجود آوردن حدی از هم زمانی و هم
 تعيين   واقعًا جنبش های مترقی بين المللی و جنبش های مترقی داخل ايران نقش

   . کننده ای ميتوانند بازی کنند

 اکنون . ضرورت تالش برای بازسازی و تجديد آرايش جنبش سوسياليستی–٣
و اين در حالی است که . روشن است که برآمِد چپ آهنگ چشم گيری پيدا ميکند

يرون آمدن از زير آوار شکست های گذشته ، با انبوهی از مسائل نظری چپ با ب
دراهميت حياتی پرداختن به . روبروست ، نه فقط در ايران بلکه در همه جای دنيا

اما از همين حاال روشن است که تأکيد بر چند . اين مسائل نظری ترديدی نيست
سی برخوردار از افق نکته اساسی ، برای باز سازی چپ به عنوان يک جنبش سيا

 يک جنبش   جنبش سوسياليستی–  يک:های بزرگ ، ضرورت مبرم دارد
هر جنبش اقتصادی يا . ايدئولوژيِک بسته نيست ، جنبش رهايی طبقه کارگر است

کارگران هنگامی . حتی سياسی کارگران با جنبش رهايی طبقه کارگر يکی نيست
بند که از کل مجموعه خودشان در  دست مييا طبقهبه آگاهی از خود به عنوان يک

اگر چنين است . طول يک راه پيمايی و رويارويی تاريخی تصوری به دست آورند
، جنبش طبقه کارگر نه فقط در متن مبارزات اقتصادی اين يا آن بخش از 
کارگران ، بلکه فراتر از اينها ، در متن هم آهنگی وسيع همين جنبش های 

 آهنگی جنبش های اجتماعی مترقی به معنای رقيق هم. اجتماعی پا خواهد گرفت
اکثريت زنان ، جوانان ، مليت های زير ستم و . کردن مفهوم طبقه کارگر نيست

هم آهنگی . بخش بزرگی از دانشجويان به طور مستقيم يا غير مستقيم ، کارگرند
عمقی جنبش های اجتماعی در صورتی امکان پذير است که بر مبنای هم بستگی 

مسلم است که اين کار مثًال فقط با دفاع از حقوق . تی کارگران صورت بگيردطبقا
زنان کارگر يا حق شهروندی فقط کارگران نميتواند صورت بگيرد ، بلکه بايد با 

تنها از اين طريق است که . دفاع از حقوق همه زنان و همه شهروندان انجام گيرد
فعاالن جنبش سوسياليستی .  ميشودطبقه کارگر به عنوان مدافع بشريت آزاد متولد

هستند که با گشودن افق های گسترده به روی جنبش های اجتماعی مترقی ، اوًال 
همبستگی طبقاتی کارگران و ثانيًا رابطه آن را با رهايی بشريت تصور پذير 

بدون يک جنبش سوسياليستی نيرومند و عميقًا کارگری ، همبستگی . ميسازند
جنسی وملی و مذهبی و ( شه به وسيله همبستگی های ديگر طبقاتی کارگران همي

 توجه به افق های گسترده نبايد –  دو.به حاشيه رانده خواهد شد) مسلکی و غيره 
به بی اعتنايی به مبارزات اقتصادی ، صنفی و روزمره و محدود اين يا آن بخش 

فًا با همان طور که مارکس تأکيد می کرد ، کارگران نه صر. کارگران باشد
گرويدن به انديشه های مجرِد اين يا آن متفکر بزرگ ، بلکه با پيکارهای روزمره 
. برای منافع ملموس خودشان است که به افق های گسترده تاريخی دست مييابند

آنهايی که اکنون مبارزات روزمره کارگران برای بهبودهای هر چند ُخرد را به 
 پايه ای و   با نيت هر چند خير ، به روندنام انقالب و سوسياليسم نفی ميکنند ،

مسلم است که جنبش . توده ای تکوين همبستگی طبقاتی کارگران آسيب ميزنند
سوسياليستی طبقه کارگر بدون تئوری و آگاهی سوسياليستی نميتواند موجوديت پيدا 
کند ، اما آگاهی سوسياليستی نيز بدون همين مبارزات روزمره کارگران نميتواند 

 فرقه گرايی آفت –  سه.رگری شود و به نيروی دگرگونی تاريخی تبديل گرددکا
بزرگ جنبش کارگری و سوسياليستی است که غالبًا هم در شرايط کشورهای 

وجود احزاب و گرايش های گوناگون در درون جنبش . استبداد زده رشد ميکند
عی است و بسيار کارگری و جنبش های اجتماعی ديگر و نيز رقابت آنها کامًال طبي

 و تالش برای تبديل جنبش کارگری به زائده اين  اما رقابت مخرب. هم مفيد است
طبقه کارگر پرشمارترين طبقه اجتماعی . يا آن فرقه ، به اين جنبش آسيب ميزند

است و بنابراين ساده لوحی است اگر فکر کنيم که فقط يک حزب ميتواند از متن 
اب کارگری کمونيستی و سوسياليستی اين است که مشخصه اصلی احز. آن پابگيرد

هميشه مصالح عمومی جنبش طبقه کارگر را برمنافع خود ارجحيت ميدهند و حتی 
  .فراتر از اين ، منافعی جدا از منافع کل جنبش کارگری ندارند

...............................................   

  بيانيه کانون نويسندگان ايران 
  ! سرکوب، باز هم محاکمه و زندانباز هم

  ی ايران، آزادگان جهان مردم آزاده
سازی  تعقيب، دستگيری، پرونده. فشارد  چنان گلوی آزادی را می ی اختناق هم پنجه

های  نگاران و فعاالن اجتماعی به دادگاه به اتهام خواهان، روزنامه  و کشاندِن آزادی
 است و هر  ناپذيری رسيده ی تحمل لهتشديد فشار به مرح. گيرد  واهی شتاب می

  .حِق فعاالن هستيم های به روز شاهد برخوردهای عصبی و تند با درخواست
 جای ايران و محکوم  های گوناگون در همه نگاران به بهانه دستگيری روزنامه
های سنگين برای  های دراز مدت، صدور احکام و تعيين وثيقه کردن آنان به زندان

ی کارگران و ديدارکنندگان از  نگاران، دستگيرِی گسترده روزنامهجويان و  دانش
اعتنايِی آشکار  منزل منصور اسالو، رييس هيئت مديره سنديکای شرکت واحد، بی

به خطرهای جانی زندانياِن بيمار، از جمله محمود صالحی در زندان سنندج، و 
های رايج اين  نمونهی صدور حکم شالق و زندان برای فعاالِن حقوِق زن از  ادامه

   .گرانه است گونه برخوردهای سرکوب
گمان، اين دادگاه  بی. ی امنيتی است آخرين اخبار حاکی از تشکيِل دادسرای ويژه

های جاری در برخورد بادگرانديشان، فعاالِن فرهنگی،   پوششی رسمی برای روش
  و هماهنگيافته  های سازمان از آن جا که اين سرکوب. اجتماعی و سياسی است

است، کانون نويسندگان ايران  در پِی تحميِل سکوت گورستانی بر سراسر جامعه
داند  قيد و شرط از آزادِی انديشه و قلم و بيان می ی خود را دفاِع بی که وظيفه

ی  خواهاِن پايان گرفتن اين فشارها و تنگناها و خواستار اعتراِض همه 
   .خواهاِن ايران و جهان است آزادی

  کانون نويسندگان ايران                                                              
 ١٣٨۶مرداد  ٢٣

................................................  
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  67به انگيزه سالگرد فاجعه شهريور 
  !مرگ بر مرگ 

  ،   ضرورت نفى مجازات اعدام هم در پوزيسيون

   !هم در اپوزيسيون
  انگرآرش کم

 آه طى آن 1367در مورد فاجعه قتل عام زندانيان سياسى ايران در تابستان 
 چند هفته، هزاران آمونيست، مجاهد و مبارز جان باختند، تا آنون  در عرض

هاى زيادى منتشر شده است، اما صحبت در مورد  مقاالت، خاطرات و آتاب
  . آن آماآان اهميت دارد

 يك لحظه از   بدو به قدرت رسيدنشجمهورى اسالمى ايران اگرچه از
 به آردستان و  سرآوب و آشتار مخالفين غافل نبوده و هم در جريان يورش

ترآمن صحرا و خوزستان و هم در جريان تيرباران گسترده فعالين و 
 از  هاى پس ها و سال هاى اپوزيسيون در ماه آادرهاى احزاب و سازمان

هاى اين سرزمين را از دم تيغ  انسانترين   ، هزاران تن از شريف60خرداد 
 به راستى نقطه عطفى نه تنها در بيالن 67گذراند، اما فاجعه شهريور 

.  قرون اخير ايران بوده است شمار رژيم اسالمى بلكه در تاريخ جنايات بی
 ، هزاران تن از 64 تا 60هاى  ماجرا از اين قرار بود آه بعد از سالخى سال

هاى آوتاه يا  هاى خود رژيم به حبس  بيدادگاهزندانيان سياسى آه در
المدت محكوم شده بودند، مشغول گذراندن دوران اسارت خود بودند و  طويل

 طبق قوانين خود رژيم بايد آزاد 67بسيارى از آنها در آستانه فاجعه تابستان 
اما درست در همين هنگام، خمينى مجبور شده بود زير فشار جنگ . شدند مى

 صلح طلبى مردم آشورمان، جام   هشت ساله با عراق و جنبشخانمانسوز
اين اقدام براى رژيمى آه از همان بدو به قدرت . را بنوشدآتش بس زهر 

 و توسعه خالفت خود در  »صدور انقالب اسالمى«  در فكر  رسيدنش
 » فتح آربال«  را از طريق  »راه قدس« خواست  خاورميانه بود و مى

از اين رو نه . ست استراتژيك و يك زمين لرزه واقعى بودهموار آند، يك شك 
تنها بخشى از اپوزيسيون بلكه خود رژيم نيز به شدت در مورد ادامه 

به همين خاطر خمينى در مشورت با ساير . ترديد داشتندآن حكمرانى 
سردمداران رژيم تصميم گرفت از يك طرف انتقام شكست خود را در ميادين 

 و  »وين« هاى   غربى از زندانيان بى دفاع سياهچالجنگى جنوب و جنوب
 را در آاميابى فتح  بگيرد و ناآامى فتح آربال و قدس...  و  »گوهردشت« 

هاى تهران و ديگر شهرهاى بزرگ ايران جبران آند و از سويى ديگر  زندان
 آزادى قريب الوقوع هزاران   خويشتن را از آابوس »قتل عام درمانى« با 

ها رهايى بخشد و نسل جديد  هاى اجتماعى از زندان رهبر جنبشآادر و 
 سياسى و سازمانگرانه هزاران  جوانان بعد از انقالب را از تجربه و دانش

هاى  بدين ترتيب خمينى با ايجاد هيات. زندانى چپ و مبارز محروم نمايد
ر د!!  پابرجا مانده بكشيد  را آه بر اعتقاداتش مرگ و فرمان اينكه هرآس

 خود را   حبس "عادى"  چند هفته هزاران زندانى را آه دوران  عرض
گذراندند از دم تيغ گذراند آه نيروهاى اپوزيسيون، رقم آن را بين پنج تا  مى
چهار هزار تن بيش از زنند آه تاآنون اسامى   از ده هزار نفر تخمين مى بيش

در جريان آن . هاى اينترنتى ليست شده است از آنها توسط برخى رسانه
 روى زندانى قرار  هاى مرگ معموال يكى دو سوال را در پيش فاجعه، هيات

شان داده  دادند، بى آنكه به آنها هشدارى در مورد عواقب مرگ آلود پاسخ مى
پرسيدند آه حاضرى مسلمان شوى و نماز  ها عمدتا مى از چپ. باشند

را به عنوان يك شان  شد آه سازمان بخوانى؟ و از مجاهدين خواسته مى
اى،   و پاسخ چند دقيقه در جريان اين پرسش. جريان منافق محكوم آنند

رژيم . شد ماند، به بند اعداميان روانه مى  باقى مى»آفر و نفاق«  بر  هرآس
آرد علت و عواقب اين موج جديد بازجويى بر زندانيان آشكار  سعى مى

ز آردن هزاران زندانى، نشود، با اين همه بعد از تيرباران يا حلقه آوي
شوند و از طريق بحث  زندانيان باقى مانده تا حدودى قادر به آشف ماجرا مى

آنند و اال بسيارى از آن  هاى جمعى، تاآتيك نوينى اتخاذ مى و مشورت
 آه اآنون در بيرون از زندان هرآدام 60هاى پايانى دهه  عزيزان زندانى سال

تند در صفوف ما نبودند و ابعاد آن سند زنده جنايات بى شمار رژيم هس
  .تر باشد توانست به مراتب گسترده فاجعه مى

ابعاد مشمئز آننده آن قتل عام به حدى بود آه حتى منتظرى نيز نتوانست 
ساآت بنشيند و دست به افشاگرى از رژيمى آه خود يكى از معماران آن 

  انسجسارتى آه سبب مغضوب شدن وى و از دست دادن ش. بود، نزند
  .جانشينى خمينى شد

اين اعتراف آن هم در باالترين سطوح نظام، فرصت و امكان بى همتايى را 
براى پيگيرى حقوقى و بين المللى آن فاجعه و به پاى ميز آشاندن سران 

هاى جان باختگان، زندانيان سياسى  آند آه خانواده جنايتكار رژيم فراهم مى
ند با تكيه بر آن، نهادهاى بين المللى را توان سابق و نيروهاى اپوزيسيون مى

نامه های پی درپی جمعى از . براى اعمال فشار بر رژيم اسالمى بسيج نمايند
هاى سياسى بعد از انقالب به نهادهای بين المللی مدافع  هاى قتل خانواده

هاى مذآور  هاست آه طى آن خانواده حقوق بشر، جزئی از اين تالش
اسامى، زمان اعدام و محل دقيق دفن عزيزان خود خواستار انتشار آامل 

، اعزام يك هيات بين المللى 67از اين رو درسالگرد فاجعه تابستان . اند شده
حقيقت ياب به ايران براى بررسى همه جانبه ابعاد آن قتل عام هولناك، به 
يكى از مهمترين آارزارهاى نيروهاى آزاديخواه و بشر دوست تبديل شده 

  .است

 ترديد آنچه انسان دوستان جهان از اين تحقيق و افشاى حقايق مد نظر بدون
ست  طبيعى. دارند، انتقام گيرى و تكرار دور باطل آشتن و آشته شدن نيست

آه روزى جنايتكاران اصلى نظام در يك دادگاه علنى و عادالنه به بازخواست 
اما . ند آردشان دريافت خواه هايى متناسب با نقش آشيده خواهند شد و حبس

آند و نه فرزندان و  هاى داغدار دوا مى آشتن آنها نه دردى از خانواده
  .بستگان جان باخته را به آنها بازخواهد گرداند

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

تاآنون رسم بوده آه نيروهاى اپوزيسيون در مخالفت و يا مبارزه با 
 اعضا و فعالين خود  دام، شكنجه و اع  از حبس)پوزيسيون(هاى حاآم  رژيم

 براى توقف ،همه امكانات داخلى و بين المللى از شاآى بوده و پيگيرانه 
اسارت و آشتار مخالفين نظام استفاده آنند، اما گويى اين بشر دوستى و 
رفتار آزاديخواهانه تا زمانى تاريخ مصرف داشته آه اين نيرو يا نيروهاى 

 اينكه پاى ايشان به  د، ولى به محضان  در صفوف اپوزيسيون بوده مفروض
 رژيم برآيند، خود به استفاده  قدرت سياسى آشيده شده و يا توانستند از پس

 دادخواهى« هاى نظام ساقط شده ترغيب مى گردند و به نام  از همان روش
 عوامل و حاميان رژيم سابق و بعدا هر مخالف سياسى خود را از دم تيغ ،» 
 . بوده است تيب تاريخ بشر، تاريخ خون خواهى و قصاص بدين تر.گذرانند مى

، مجازات مرگ به نوع خوب يا بد، محق يا ناحق نشی در چنين سنت و م
شود و چرخه خشونت،  شود، لذا دور باطل مرگ طلبى تكرار مى تقسيم مى

  .گردد بازسازى و باز توليد مى

 تپيدن مبارزين دآتر على شريعتى در ارتباط با واقعه آربال و نيز به خون
آنان آه رفتند، آار حسينى آردند، « سياسى در زمان شاه، جمله زيبايى دارد 

 يعنى آنها آه در مصاف با نظام يزيدى . » «آنان آه ماندند، آار زينبى بكنند
  بازند، شهداى جاودان ملت خواهند بود، اما آنهايى آه به جاى  حاآم جان مى
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  67 به انگيزه سالگرد فاجعه شهريور
مانند بايد در هر آوى و برزنى دست به افشاگرى بزنند و خاليق را از  مى

  .جناياتى آه صورت گرفته، با خبر آنند

حسين يا « هاى  شريعتى اما نگفت و يا نخواست بگويد آه اگر اين سالله
 و  »يزيد«  دستشان به دستگيره قدرت گير آرد، آيا قادرند جامه  »زينب

لما نه، چرا آه هم شريعتى و هم دين او، بر انتقام، مس! ميرغضب نپوشند؟
اگر يزيد در واقعه معروف صحراى . اند  و خونخواهى مصر بوده قصاص

 تن از مخالفين 72، طى جنگى  آربال، بعد از روزها محاصره و هشدار باش
آشد، على در جنگ نهروان، به گفته تحسين آلود مورخان و  خود را مى

را آه حاضر به  ) خوارج(   اش ن تن از مخالفين سياسىواعظان شيعه، هزارا
تا زانو در خون   » اسب مبارك« به طورى آه . بيعت با او نبودند گردن زد

  !! مخالفين فرو رفته بود 

 و شكنجه و اعدام تا زمانى آه در صفوف  بنابراين مخالفت با حبس
ه ضروريست شويم، اگرچ اپوزيسيون هستيم و خود از قربانيان محسوب مى

جسارت و شهامت . نيست » هنر«  بهتر است، اما  »انفعال« و از 
آزاديخواهانه و بشر دوستانه راستين آن است آه شما نه تنها با شكنجه و 
اعدام در دوره اپوزيسيون مخالفت آنيد، بلكه با آن در دوره پوزيسيون نيز 

  .به مخالفت برخيزيد

(  حقيقى   و اعدام اشخاص صاصاين بدين معناست آه ما با هر نوع ق
ها ، نظامات  سيستم(  حقوقى   مخالفيم و به جاى آن مرگ اشخاص )ها انسان

  .را خواهانيم  ) و قوانين ارتجاعى

تا زمانى آه خمينى زنده بود، بسيارى تمام سرمايه سياسى خود را در شعار  
ب از آب  خالصه آرده بودند، اما ديديم خمينى مرد و آ »مرگ بر خمينى« 

تكان نخورد، الجوردى جالد ترور شد، اما ترور و آشتار به قوت خود باقى 
اين موجودات هر قدر هم شنيع و پست، زاييده نظامات . ماند

اين مناسبات سياسى اجتماعى اقتصادى . اقتصادى معينى هستند_اجتماعى
گر ا. ها، تاريخ ساز نيستند  شخصيت .زند جامعه است آه تاريخ را رقم مى

آمد، باز جمهورى اسالمى به مثابه يك سيستم  الجوردى نامى هم به دنيا نمى
مبتنى بر استبداد مذهبى، نياز داشت آه مخالفين خود را به نام آفر يا نفاق 

اى باشد  آند آمر قتل، خامنه براى اين سيستم جهنمى فرقى نمى. سالخى آند
ر، الجوردى باشد يا سعيد آند عامل شكنجه و آشتا تفاوتى نمى. يا رفسنجانى

به اصطالح اعدام ( هاى غير سياسى  همين منطق در مورد اعدام. امامى
ادعاى . آند و در ارتباط با بزهكارى اجتماعى نيز صدق مى) اراذل و اوباش 

 خشونت و جنايت، از طريق حذف  اصالح جامعه و يا جلوگيرى از گسترش
  بالعكس. ته به هدف خود نايل آيدفيزيكى بزهكاران اجتماعى، هيچگاه نتوانس

به آائنات « طبق آمار مستدل سازمان عفو بين الملل و گروه موسوم به 
 آه در رم مستقر بوده و يكى از نهادهاى مهم جهانى براى  »دست نزنيد

مبارزه با مجازات مرگ است، ميزان جرم و جنايت در آشورهايى آه 
 از آشورهايى آه آماآان اين حكم اند به مراتب مجازات اعدام را لغو آرده
نمونه بارز اين واقعيت را در . آنند، آمتر است قرون وسطايى را اجرا مى

آنيم آه بيشتر از هر آشور  جامعه مملو از خشونت اياالت متحده مشاهده مى
رسد، اما   مجرمين و جنايتكاران مى »حساب« دارى به  پيشرفته سرمايه

امريكا در آنار چين، ايران، . آند بيداد مىآماآان تبهكارى در آن آشور 
ها در آنها  عربستان، جزو چهار آشور عمده دنيا هستند آه بيشترين اعدام

درحالى آه (    سال پيش150به همين خاطر بود آه حتى . گيرد صورت مى
 عزيز   آارل مارآس )هنوز يك آشور نيز مجازات مرگ را ملغى نكرده بود

  :نوشت 

كن نباشد، در واقع بسيار دشوار است، اصلى بنا گردد آه در  اگر غير مم« 
بر حق بودن و مفيد بودن مجازات اعدام در   » اصل« نظر باشد با آن 

افزايد   مى وى سپس » .بالد، اثبات گردد اى آه به متمدن بودن خود مى جامعه
اى است آه وسيله بهترى براى دفاع از خود، جز جالد  ين چه نوع جامعها« 
اى از   جالدى آه دسته شناسد؟ آيا ضرورى نيست آه به جاى ستايش نمى

آند تا جا را براى جانيان بعدى باز آند، به طور جدى  جنايتكاران را اعدام مى
   » آورد؟ درباره تغيير سيستمى انديشيد آه چنين جنايت هايى را بوجود مى

  ) م ، مقاله مجازات اعدا جلد هشتم از مجموعه آثار مارآس(  

 و انسان   از اظهارات بشر دوستانه مارآس خوشبختانه يك و نيم قرن پس
جهان شاهد تحول عظيمى در زمينه  ، گرايان ديگرى چون ويكتور هوگو

 از   به طورى آه طبق آخرين آمار بيشاست ، محدود سازى و لغو اعدام 
زمينه در . اند صد آشور در جهان، مجازات مرگ را به طور آامل لغو نموده

درحال حاضر به غير از . تر است هاى سياسى، ابعاد پيشروى گسترده اعدام
 آنها قرار دارد، هيچ  چند دولت در جهان آه جمهورى اسالمى در راس
آند، هرچند آمتر از صد  حكومتى مبادرت به اعدام مخالفين سياسى خود نمى

الى از هاى غير سياسى اشك آشور، آماآان در مورد جنايات و بزهكارى
گيرند، آه در اين حوزه نيز رژيم اسالمى ايران  مجازات مرگ را به آار مى

هاى  قرار گرفته است ، با اين همه خود مقامات و رسانه امسال در رتبه اول 
با ... آنند آه بزه، جنايت، فحشا، دزدى، قاچاق، اعتياد و  رژيم اعتراف مى

  . است ارقامى نجومى در حال افزايش

 از اين نيست،  ، انتظارى بيش اش از جمهورى اسالمى بنا به ماهيتاما اگر 
آيا از اپوزيسيون مدعى آزاديخواهى و انسان دوستى هم نبايد انتظار داشت 
آه به عنوان يك تحول متمدنانه، تكليف خود را با مجازات بربرمنشانه اعدام 

کثريت معين آند؟ خوشبختانه اکنون شمارزيادی از فعالين اجتماعى و ا
 تحوالت مثبتى را براى نفى  )عمدتا چپ( هاى سياسى  احزاب و سازمان

 چپ و چه در  با اين همه چه در صفوف جنبش. اند  ترور و اعدام آغاز آرده
 مجازات اعدام، آماآان ) خلق نظير مجاهدين( صفوف نيروهاى غير چپ 

د آه دشمنان آنن طرفداران پروپا قرصى دارد و برخى از آنها آتمان نفی نمى
در واقع از همين حاال، سالح انتقام را . خود را از دم تيغ خواهند گذراند

  .دهند براى روزهاى آتى صيقل مى

 ، از سرنگونى رژيم اسالمى حتى پس_توانند  هاى ترقيخواه نمى اما انسان 
ننگ قرار داشتن ايران در صدر آشورهاى مجرى اعدام را تحمل آنند، از 

استاى حقوق بشر، تنها وظيفه افشاى رژيم حاآم را نداريم، اينرو ما در ر
بلكه تحت فشار قرار دادن آن دسته از نيروهاى اپوزيسيون آه آماآان به 
مجازات مرگ وفادارند نيز جزو وظايف عاجل و تخطى ناپذير ما محسوب 

   .شود مى

 بگذار اين آخرين آالم مرگ آلودى باشد آه بر زبان جارى!  مرگ بر مرگ 
                                                  !آنيم  مى

       
  
  
  
  
  
  
  
  

......................................  
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  دومين سمينار کشتار زندانيان سياسی گذرا به  نگاهی 
 شهاب شکوهی

خالی بودن جای خالی جمعی از زندانيان سياسی و بعد از سال ها کمبود  
آنچه را که در سال های سياه زندان های شاه و جمهوری بتواند  سابق که

 به 65  رفته نقد و بررسی کنند، باالخره در سال اسالمی بر زندانيان سياسی
با شنيدن خبر آن . همت جمعی از فعالين جنبش، سميناری تشکيل شد 

بالفاصله با يکی از مسولين آن تماس . احساس اميدی در من ايجاد شد
و  وچرای آن را پرسيدم  چون.  از رفقای نزديک زندان بودگرفتم، اتفاقًا

کمی بعد . قصد داشتم با کمال ميل هر کاری از دستم بر می آيد انجام دهم
متاسفانه خبرهای پراکنده ای شنيدم مبنی بر اين که اين عده همان بچه های 

و غير خطی ترجيح  زندانند که هميشه موضع گيری خطی را بر جمعی
 که نمی خواستم اين به آنها زنگ زدم با آنها صحبت کردم عليرغم  .ميدهند

شايعات را قبول کنم و سال ها سعی کرده بودم که از روال خطی بودن خارج 
   فکر کنم ولی باز جواب ها نگرانيم را شده و مستقل

 احساس دوگانه ای داشتم که نکند همان داستان های خط و.  بر طرف نکرد
کمی اشتياقم را کنترل  دنانه ترش ادامه داشته باشدخط کشی در نوع متم

باالخره  کردم آثاری از ماجراهای زندان در حرف ها و شايعات می شنيدم
 يک گرفتاری کمک کرد که من راضی شدم که از خير سمينار اول بگذرم و با

اطالعات بيش تری در دومی شرکت کنم سمينار دوم به روزهای برگزاريش 
موردی که به چشم خورد موضوعاتی بودند که برگزار  ليننزديک می شد او

حقيقت اش هر چه به عنوان يک . بودند کنندگان برای سخنرانی انتخاب کرده
بتوانم يکی از موضوعات  زندانی سياسی فکر کردم عقلم به جائی نرسيد که

منظور  را انتخاب کرده وبر روی ان کارکنم و حتی اصال نمی فهميدم
؟ هرچند روند کار وسخنرانی سخنرانان هم !موضوعات چيستمبتکرين اين 
ديگران هم موضوع را خوب نفهميده اند وهرکسی با برداشت  نشان داد که

را هم يکی از برگزار کنندگان به خوبی  خودش چيزی نوشته که اين مطلب
دست ما نرسيد ووقتی هم  او گفت مدت ها گذشت و مطالبی به. (اشاره کرد

ديداری با   در ).کدام جوابگوی اصل سئواالت انتخابی ما نبودکه رسيد هيچ 
يکی از برگزار کنندگان داشتم کمی راجع به موضوعات مطرح شده صحبت 

به او . راستش از توضيح صادقانه ان عزيز هم خيلی سر در نياوردم .کردم
ميتوانم موضوع ديگری را انتخاب کنم مثل تفاوت زندان  پيشنهاد دادم که ايا

با اشتياق پذيرفت و گفت موضوع خوبی  او. اه با زندان جمهوری اسالمیش
من با بقيه صحبت کنم  است روی ان کار کن، بنويس و به جمع ما بفرست تا

و دست نيم  من متاسفانه نتوانستم انجام دهم. و ان را در دستور کار بگذاريم
  ابتدا ديدارها،اولين روز و. و به سمينار رفتم) مطلبی کوتاه نوشتم( خالی 

به ويژه اگر کسانی را ببينی که نمی دانستی . بخش بسيار خوشايند آن بودند
هستند يا نه؟ بعد از ديدارها نگاهی به کار تدارکاتی و فنی نشان  اساسا زنده

طبيعتا کمبود ها ئی . بسيار خوب وقابل توجهی تالش شده می داد که در حد
گان که همواره به باال و پائين می برگزارکنند در چهره خسته. هم داشت

 شب نخوابی ها و استرس  و دويدند و مراقب همه چيز بودند و خستگی
می شد به  به جز يک مورد که ان هم مربوط.کارها ولی هم چنان اميدوار

 فردی که قرار يود اسامی شهدا را به روی کاغذ بلند و با خط زيبا بنويسد و
الفی که از طرف طراح اين نوشته برای و اخت. ان را در محلی نصب کند
اعتراض بعضی برای لگدمال نشدن نوشته در پی  نصب ان بروی زمين و

باالخره جلسه . نظرنمی رسيد داشت ديگر چيزی که باعث نگرانی باشد به
. تذکرات داده شد افتتاح شد و برنامه های سه روزه به اضافه توضيحات و

 شعر و آواز به ويژه.  نشان داده شد سخئرانی هايی انجام گرفت و فيلمی
روز اول . برنامه های جوانان هم به طور مختصر در روز اول انجام گرفت

چراکه ان . شوقم کمی به عصبانيت تبديل شد که به پايانش رسيد، احساس
بازهم کسانی گوش مجانی گير اورده  چه نگرانش بودم داشت اتفاق می افتاد و

سايت های ان ها پيدا کرد  می شود ازطريق اينترنت وبودند و مطالبی که راحت 
او . صحبت کردم با يکی ازبرگزارکنندگان. را در ان جا برای ما روخوانی کردند

اصل  و واقعا روزهای بعد بهتر شد منتهی نه. گفت روزهای بعد بهتر خواهد شد
رات قضيه که ما برای ان به سمينار امده بوديم بلکه تنوع برنامه ها، ابتکا

به جز چند سخنران که حرف هايشان . که واقعا تاثير زيادی گذاشت جوانان
متاسفانه به علت خستگی طوالنی از نشستن و فشردگی  شنيدنی بود که آنهم

برنامه ها يعنی پشت سر هم قرار گرفتن موضوعات نميشد به خوبی استفاده کرد 
موضوع اول  نی ،واگر هم به دقت گوش ميداديم در سومين وچهارمين سخنرا

 به هرحال با روحيه ای شاد و پشيمان بقيه برنامه را. کامال فراموش می شد

شاد از برنامه متنوع جوانان وشعر وآواز و پشيمان از بی ربط بودن . دنبال کردم
روز سوم در بخش اخر ان . های برخی از سخنرانان با موضوع زندان  حرف

يکی از طرف گروهی که معتقد بودند  . مواجه شدم يعنی پرسش وپاسخ با دونظر
روشنی از موضوعاتی که تعيين کردند  چون برگزار کنندگان خودشان هم درک

کنند پس اشکالی ندارد اگر ماهم  ندارند و در سازماندهی کارها هم خطی رفتار می
و پاسخ مطرح کرد که  يکی از نمايندگان همين فکر در پرسش( خطی رفتار کنيم
بيشتر شبيه بيانيه   مقصريد و به ما نگفته ايدکه متن نوشته هايماناوال خود شما

بياييم، دوما  است تا سخنرانی و ما حق مان است که با آرم وشعار سازمانی جلو
به اين  اگر حتی می گفتيد که ما به شکل سازمانی نياييم ان وقت ما به شکل افراد

  که کار ما کامال درست بودهو يکی ديگر از سخنرانان مطرح کرد!) جا می ريختيم
!!  سال قبل راست در اين جا جوالن می داد و بايد جلويش گرفته می شد2چرا که 

مقابل يا پاسخ بعضی از برگزار کنندگان اين بود که ما نمی توانستيم کنترل  نظر
باشيم شما خالصه ای به ما داده ايد و بعد چيزی ديگر ارايه شده و در  داشته

  .رانی ها نشان ميدهد که ما در کجا قرار گرفته ايمسخن واقع سطح

قبل از جلسه اخر با يکی از برگزار .  بيشتر نتوانستم بمانم5/5متاسفانه تا ساعت 
برايم توضيح دادکه جز . کنندگان صحبت ميکردم او بسيار دلخورو عصبانی بود

ن از سخنرانان بوده ولی در اعتراض به خطی برخورد کردن جمع برگزارکنندگا
!! سخنرانی اش صرف نظر کرده و متعاقب ان مدتی است که در بايکوت می باشد

من ابتدا جا خوردم که بعد از اين همه سال در اروپا بودن و اين همه تحول که بر 
باورم نميشد تا اين که اين ! سر گروههای سياسی يا افراد رفته باز هم بايکوت

و به طور خالصه اشاره ای به موضوع خانم در جمع برگزارکنندگان قرار گرفت 
راستش اولين سئوالی که برای من پيش امد اين که اين جمع چه . در جمع کرد

فکر می کند؟ و اين جلسات برای چه هست؟ آيا هدف سمينار پيدا کردن راه حل 
 -2 روشن شدن افکار عمومی ايرانيان داخل و جهانيان -1هائی است برای 
 سياسی که باعث چنين فجايعی شده -نه های اجتماعی  زمي مطرح و روشن کردن

 راه حل های پيشنهادی برای جلوگيری از اين گونه کشتارها در -3و يا می شود 
يا نه سمينار فقط برگزار می شود . اينده و در نهايت نفی زندان ، اعدام و شکنجه

 های هر چند که حتی اين سمينارعلی رغم تالش. و بی نتيجه به پايان ميرسد
شبانه روزی رفقای برگزار کننده در واقع جم مشورتی نبود که ان هم جای خيلی 

ولی ايا نمی شد فقط ميزگردهائی بر گزار می شد و صاحب نظران . تامل دارد
طرح موضوع ميکردند و شرکت کنندگان راهم فعاالنه در موضوع مشارکت می 

ع خستگی انجام ميشد؟ دادند و بين هر ميز گردی يک برنامه متنوع برای رف
کوتاه کنم باز هم ضمن قدر دانی از زحمات شبانه روزی تک تک رفقای برگزار 

 کنيم چرا که همين جمع کننده پيشنهاد ميکنم که بيشتر روی سمينارآينده تعمق
   1/09/87 .با آرزوی موفقيت برای شما . هم در اينده با ما نخواهند ماند

  



 10

  نگاری خی پروکروستی در نوتاري شيوه
 خسرو پارسا 

» روسی و غربی«بندی روشنفکران توسط ميالنی به  تقسيم• 
کننده است و برای  نه تنها مغلوط و غيرواقعی که تعمدًا گمراه

بندی  در تقسيم. فرار از معيار تعهد اجتماعی ابداع شده است
» روسی«ايشان سارتر، برتراند راسل و هزاران متفکر غربی 

ما مجبور نيستيم .  خزعبالتی نظير آنآيند و از آب درمی
 ...بدهيم تا تئوريسين شناخته شويم » تز«همواره 

ی  ها بود که در پی فرصت برای نوشتن مطلبی درباره مدت
ی روشنفکرها و روشنفکرنماهای ايران در يکی دو  رويه
هنوز جز . ويژه پس از فروپاشی شوروی بودم  اخير به ی دهه

ام ولی چند نوشته و  طلبی تنظيم نکردههای پراکنده م يادداشت
ی هم  وگوی اخير آقای عباس ميالنی در روزنامه از جمله گفت

 . ميهن مرا وادار کرد که فعًال در حد مجاز به چند نکته بپردازم

آيا فردی مجاز است يک يا چند بار تغيير تفکر و رويه بدهد؟ 
ی کسی يا  در اين نکته ترديدی نيست زيرا تفکر منوط به اجازه

 : شود درنگ دو پرسش مطرح می  اما بی. مقامی نيست
ی تغييرات قطبی اين افراد  آيا ديگران هم مجازند که درباره

که محکوم به برخورد شخصی  نظری داشته باشند بدون اين
شوند؟ احتماًال داناترها مخالفتی با طرح اين پرسش و پاسخ 

 جزو حقوق افراد است و باالخره آيا اين هم. مثبت به آن ندارند
که در طول هر تغييِر فکر و رويه چنان رفتار کنند که گويا در 

زنند؟ يعنی آيا بصيرت در مکانيسِم  آن لحظه حرف آخر را می
تر و  کند که قدری محتاط تغييِر تفکِر شخصی حکم نمی

ی حاکی از  تر به مسائل برخورد کنيم و داعيه دورانديشانه
 تر کنيم؟   ماليمبينی را نخوت خودراست

 معمای هويدا را منتشر کرد متحير شدم  زمانی که ميالنی کتاب
تواند متنی با اين حجم بنويسد تا  که چگونه يک روشنفکر می

ای  در انتها ثابت کند هويدا آدم خبيثی نبوده، بلکه آدم بالاراده
نظر من  چون به . واقعًا متحير شدم. در دستگاه شاه بوده است

تر وجود داشت و  تر و با معنی قدر کارهای مبرم آنو ايشان 
مصرف جای  هنوز وجود دارد که پرداختن به يک عنصر بی

ــ که اميدوارم » نگاری نوتاريخ«ادعای . گذاشت سئوال باقی می
به آن نيز اشاره کنم ــ در بهترين حالت، برای يک فعال 

ماعی ی اجت رود که نتيجه کار می هايی به  سياسی، در زمينه
ها زمانی ارزِش گذاشتِن  تجديدنظر در برداشت. داشته باشد

وقت برای نوشتن و خواندن دارد که به کسی چيزی بياموزد، 
توان  می. گيری از خطاهای آينده باشد که راهنمايی برای پيش

شاه، رضاشاه،  ی چنگيزخان، آقاخان نوری، محمدعلی درباره
سانی که تاثيرات مثبت ی ک و همه... تيمورتاش، داور، مصدق، 
اند تجديدنظر و تفکر کرد و چه بهتر  يا منفی در جامعه داشته

کس و مباشر آن ديگری ــ  اما پرداختن به نوکِر فالن. از اين
يی از خود  خصوص که خود باور داشته باشيم عمال اراده به

اند ــ از چيست؟ اگر برادر آقای هويدا چنين وقت   نداشته

ی  اما يک مدعی مبارزه. بر او حرجی نيستعظيمی تلف کند 
به نظر من . های ديگری داشته باشد اجتماعی بايد انگيزه

اش  در مورد شعبان جعفری و دارودسته» نگاری نوتاريخ«
خورد  آقای ميالنی غبطه می. تری داشت معنای اجتماعی بيش

های مختلف اجتماعی  که ديگران کارهای جدی در زمينه
و (ــ ...  مرداد، مصدق، حزب توده و٢٨دتای اند ــ کو نکرده
شوم  تر متحير می ولی باز بيش).  هم با ايشان موافق هستم من

شود زنده  که دليل پرداختن ايشان به ققنوسی که معلوم می
 کار آيد؟  شدنی نيست، چه کسی را به 

يی شده است  راحتی ملعبه هم به» نگاری نوتاريخ«اما داستان 
ی  اگر منظور برخورد عينی با همه. انتها برای جوالن بی

ی تاريخی باشد نه چنين  عوامل تاثيرگذار در يک واقعه
ترين  برخوردی تازگی دارد و نه هيچ متفکری را کوچک

توان گفت اگر نگارش  مخالفتی با آن بوده است و حتی می
در گذشته نيز . دارد ها پرده برنمی تاريخ چنين نباشد، از واقعيت

چنين ) در زمان خود(ها تا حد ممکن  نگاری ز تاريخبسياری ا
ها را  توان آن گرا بوده است ولی نمی عينی و واقع. بوده است

 . قلمداد کرد» نگاری نوتاريخ«طور آناکرونيک  به
  نگاری ــ آن های نوتاريخ کاوی به عنوان يکی از مولفه روان

 و  هم توسط کسانی که آموزش ی ناچيز آن و آن هم يک ذره
. دانشی سم مهلک است دانش الزم را ندارند ــ مثل هر پاره

يی هم به قول ايزا  های مفتش عقايد ــ که عده توان به اسقف می
کاوانه پرداخت و در  طور روان اند ــ به بوده» صادق«برلين 

يک . ها را هم محق دانست آن» نگاری نوتاريخ«يک روند 
خواهد يک   ست چون میکاو متبحر به چنين کاری مجاز ا روان

های روانی را توضيح  پژوهش خاص را انجام دهد و مکانيسم
کاوانه عامالن  بررسی روان. دهد و مدعی فعاليت سياسی نيست

. يی در نقاط مختلف جهان نيز قطعًا الزم است های زنجيره قتل
 کسی با چه توانايی و مايه و دانش  است که چه ولی نکته اين 

منظور ــ چنين کند و چرا از ميان هزاران ــ و نيز به چه 
اين خود . نشده، موضوع خاصی را انتخاب نمايد ی حل مسأله

ِ »کاوی روان«ی  وسيله توان به  می. طلبد کاوی می نيز روان
ها  آماتوری به اشرف پهلوی و سپهبد نصيری هم پرداخت و آن

 . را هم تبرئه کرد
 نه از برخی مطالب من نه از اين مصاحبه و: يی ديگر مسئله

ام، باالخره نفهميدم ايشان به  ديگر که از آقای ميالنی ديده
يی، چيزی يا موجودی به نام روشنفکر قائل هستند يا  مقوله
های ُپرشماری که از روشنفکر  حداقل مطلب در تعريف. خير

شود اين است که فرد نسبت به مسائل  می) کرده سوای تحصيل(
تعهد، اشراف، دغدغه و يا الاقل آگاهی پيرامون خود و اجتماع 

اين يک تمجيد و تحسين از روشنفکر نيست بلکه . داشته باشد
نشين سر در  بنابراين اگر فردی گوشه. بيان يک ويژگی است

خواهی خواهد کرد که انتظار  عالم مسائل خود دارد، زياده
بندی روشنفکران  تقسيم. داشته باشد روشنفکر تلقی شود

نه تنها مغلوط و غيرواقعی » روسی و غربی«ی به توسط ميالن
کننده است و برای فرار از معيار تعهد اجتماعی  که تعمدًا گمراه
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بندی ايشان سارتر، برتراند راسل و  در تقسيم. ابداع شده است
آيند و خزعبالتی  از آب درمی» روسی«هزاران متفکر غربی 

تا تئوريسين بدهيم » تز«ما مجبور نيستيم همواره . نظير آن
گيری روشنفکر به سمت  مجبور نيستيم جهت. شناخته شويم

را مخدوش کنيم و » خلق«قول آقای ميالنی  حاکميت ويا به 
اقبال آشتيانی يا «سپس متحير بمانيم که چرا کسانی مانند 

فر از سلک روشنفکری و از سلک خلقی بودن رانده  فروزان
من تصور ! »کند یشوند و کارهايشان اجر کافی پيدا نم می
کرد زمانی آقای ميالنی  فر فکر می کنم اگر آقای فروزان می

شمارد، از اين اتهام شديدًا  می» روشنفکر خلقی«ايشان را 
فر فرد بسيار فاضل و  آقای فروزان. کرد اعالم برائت می

ی ادبيات ايران بود، اما نه روشنفکر بود  يی در حوزه برجسته
ضمنًا در زندگی هم از روشنفکران . وجه خلقی هيچ و نه به

دانم منظور ايشان از اجر  البته نمی(تر نبود » اجر بی«خلقی 
ما مجبور نيستيم وقتی تزهايمان غلط از آب درآمد و ). چيست

بسياری «وامانديم چيزی را جعل کنيم و از طرف ديگر بگوئيم 
از شاعران و نويسندگان مهم مثل شاملو، مثل براهنی و حتی 

گرا نبوده  کنند که به هيچ عنوان چب گ گلشيری ادعا میهوشن
ها اين مطلب را فقط در گوش آقای  البد آن! الخالق جل» اند

 . اند ميالنی زمزمه کرده
هايی مانند صمد  تواند انواع چپ جا که به نظر خود می ايشان آن

خواند و  مايه می را بی... پور، احسان طبری و بهرنگی و آريان
مايه بخواند به دروغ  کسانی را هم که قادر نيست بیدر مقابل 

 ! نامد ها را غيرچپ می شود و آن عريان متوسل می
خواهد به روشنفکری مانند آقای ميالنی چنين  من دلم نمی

. يابم تری نمی ی ماليم نسبتی بدهم ولی صميمانه بگويم واژه
کر االيام تاکنون حتی يک روشنف اساسًا به نظر ايشان از قديم

اين شيوه پروکروستی . چپ بامايه در ايران وجود نداشته است
هرجا مسأله به قالب نخورد، حذف . برخورد با مسائل است

شود و هرجا در دادن مثال کم  شاملو غيرچپ می: شود می
اما دوست . شود فروزانفر خلقی می: سازيم بياوريم چيزی را می

 تقدير  دل قابلم. خواهد هم مايه می» نگاری نوتاريخ«عزيز 
چون . تعجب نکنيد. اهللا منصوری است برای آقای ميالنی ذبيح

اهللا  در دفاع از ذبيح. معيار برای او همين چپ نبودن است
اگر تمام روشنفکران و نويسندگان «: گويد منصوری می

اهللا  ی ذبيح  سال اخير ايران را جمع بزنيم به اندازه١٠ـ١۵
ن کاری به ارزش ادبی ندارم م... اند منصوری کتاب نفروخته

گويد آقای  درست می» .ولی اين روند ارزش فرهنگی داشت[!] 
اين نوع . »ارزش فرهنگی«ميالنی، پرفروشی يعنی 

. گذاری با ارزش فرهنگی روشنفکران متفاوت است ارزش
شوند،  مايه می يی بی شود چپ کوبيده شود، عده وقتی قرار می
. اند گرا نبوده  هيچ عنوان چپ هشود ب يی ادعا می از زبان عده

بينيم که  می. اهللا منصوری شود ذبيح ارزشمند فرهنگی می
آيد که  ی حدومرزها درخدمت اين امر درمی کردن همه مخدوش

 anything:چيز رواست همه» نگارانه نوتاريخ«بنا بر نگاه 
goes ! 

ی آقای ميالنی به سردرگمی در مفهموم و  اما کاش مسأله
نوعی  هروقت که روشنفکر به. يافت شنفکر خاتمه میی رو واژه

: شود شود، روشنفکر چپ از آن مستفاد می مذموم تلقی می
ها،  و از نظر ايشان اين. مشکل اصلی ايشان چپ بودن است

که هميشه  با آن) که روسی هستند(اين روشنفکران چپ 
اند با اين همه   وقت هم در قدرت نبوده سرکوب شدند و هيچ

 چيزهای بدی هستند که تاکنون در ايران  ی آن  همهمسئول
ولی کسی که مدعی است زمانی چپ بوده . اتفاق افتاده است

و اکنون راه راست را تشخيص ) بوده» ابله«به قول خودش (
همه  ی چپ تنفر داشته باشد، بااين داده و مجبور است از واژه

خوب است اين فروتنی را هم داشته باشد که بداند در 
ايشان . اما چنين نيست. اشتباه کند» تواند می«هايش  تشخيص
طورکه گفته شد هنوز هم در سودای ارشاد و تز دادن  همان
هميشه محق است و در هر مرحله بايد ديگران را . است

 . راهنمايی کند
 ايشان  صحبت از آقای ميالنی زياد شد و اين نه به لحاظ اهميت

نوان يک پروتوتيپ قابل بلکه بدين جهت است که او به ع
ما با صدها و هزاران فرد تغيير تفکر داده، . بررسی است

گر  ايم که نمايان رو بوده شده، ارشادشده و بريده روبه متحول
های  نه تنها در دوران. اند درجات مختلفی از اين دگرگونی بوده

اند افرادی که پس از  پيش بلکه بعد از انقالب نيز کم نبوده
اند که مارکس مزخرف  ناگهان به اين آگاهی رسيدهها  سرکوب

به قول آقای الجوردی سرازيری اوين معجزه . گفته است می
بودن خود » چپ«اند کسانی که در زمان  کم نبوده. کند می

دادن  ترين حرکت معناداری نکردند ولی بعدها در دشنام کوچک
ا اند کسانی که ب و باز کم نبوده. ربايی کردند به چپ گوی

قدرت رسيدِن چپ را از  فروپاشی شوروی آخرين اميدهای به
سو با  دست دادند و بنابراين به اصل خود بازگشتند و هم

مرتجعين دست اول ادعا کردند که اساسًا هرچه در جريان 
. ها بود ها به خطا رفت، تقصير چپ انقالب ايران و ديگر انقالب

کنند با افول   میی کسانی است که خيال ی زبان همه اين لقلقه
. تواند لگدی به آن بزند که ثواب دارد چپ هرکس و ناکسی می

توان تا مقام مشاورت سيا و  می. دارد و حتمًا اجر دارد» اجر«
 . واقعی را دريافت کرد» اجر«ی امريکا پيش رفت و  کنگره

گويم که هرکس از مواضع قبلی خود  نبايد و من نيز چنين نمی
کنم به  اما شک می. ابدا چنين نيست.  استعدول کرد در اشتباه

اند و هنگام فروپاشی  تر از همه کسانی که هنگام اوج چپ، چپ
شوند که اساسًا چپ باشعوری هرگز وجود داشته  منکر آن می

ی ما چه بدانيم و چه ندانيم مدام مواضع خود را  همه. است
. مکنيم و اگر چنين نکنيم متحجري دهيم يا اصالح می تغيير می

شوند و اين اگر بر اساس تفکر و  بعضی نيز دچار دگرگونی می
اتفاق افتاده باشد، چه ما موافق باشيم و چه ) »اجر«(نه منافع 

در همين ايران کنونی کسانی . شود نه، حق مسلم فرد تلقی می
آگاهانه پای آن . اند  هستند که اين دگرگونی را تجربه کرده

. کنند  را تجربه می د و عوارض آنخرن ها می اند، شماتت ايستاده
زمانی . ها موافق نيستم ولی برايشان احترام قائلم من طبعًا با آن
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ها  آهنگ با تغيير منافع آن که تغيير مواضع فرد يا گروهی هم
با اين حال به نظر من بايد . باشد بايد به کل مسأله شک کرد

ه اخير هم قدر بازانديش بود که به سخنان همين افراد يا گرو آن
صراحت اظهار  طور ايجابی دارند و به اگر سخنی به. توجه کرد

من از اين گروه اخير تاکنون سخنی قابل تأمل . دارند می
های اين گروه، آقای  تز عمومی يکی از تئوريسين. ام نشنيده
کردن تأثير روشنفکری حزب توده  مرتبط: ، چنين استميالنی

ی چپ با حزب  کردن همه با دريافت پول از شوروی، مرتبط
کردن معنای روشنفکر و  ها، درهم خواندن آن توده و روسی

. و ضدخلق» خلق«ی خود  چپ، شکستن مرز ميان به گفته
اين کارها را در . نيست» ارشاد«ی  ها راه شرافتمندانه اين
سی و رد چپ قبًال انواع آقايان فارسی، سروش و محمد برر

زده  و شما نيز ذوق. اند کرده) که مورد تکريم شماست(قوچانی 
نشويد که گويا مردم ايران اکنون هيچ روشنفکر چپی 

نشستن در ينگه دنيا ظاهرًا به شما خيلی ظلم کرده . شناسند نمی
د و هم مردم اي  است چون هم زمان و هم مکان را از ياد برده

کنم چون شما هنوز هم در  ولی شايد هم من اشتباه می. ايران را
. تری از ما برای جوالن داريد همين ايران مجال و فضای بيش

جا به همين  آسمان همه. ولی به جهان اطراف خود نگاه کنيد
 . رنگ نيست

فضای مجاز من تمام شده است وگرنه مطالب زياد ديگری 
وی اين آقايان بايد گفت که اميدوارم درجايی ی ساير دعا درباره

که » اتوپيا«از آن جمله است داستان . ديگر به آن بپردازم
شدن  و جهانی» رسيدن تاريخ پايان  به«برای برخی با 

 شده و بنابراين هر جهان ديگری  دارانه محقق سرمايه
در » طرفی بی«شود و نيز داستان ادعای  تلقی می» ناکجاآباد«

ترين دانشی از علوم داشته  ها، که اگر کسی کوچک بررسی
کاری و سرپوشی است برای  داند اين که توهم و فريب باشد می

ها و بسياری مطالب  چه مدعی آن هستيم يعنی حب و بغض آن
 . ديگر

منتها مشمولين . ها حب و بغض دارند چپ! آقای ميالنی
 ی مردم ها و همه چپ. شان خالف خواست شما است عاطفه

ناکجاآباد است؟ چنين . خواهند  دنيايی بهتر از اين می،غيرمتنعم
   !     اين مناسبات جهانِی مملو از کثافت شما را ارزانی باد! باد
 

 

…………………………………  

 !بيانيه کميته مرکزی سازمان 
 ١٣٦٧يادمان قتل عام زندانيان سياسی در سال 

 !يادی همواره ماندگار درحافظه تاريخی مردم ما
ال  ١٩ هريور س ل در ش ال قب انگزار  ١٣٦٧ س ی ، بني تقيم خمين ان مس ه فرم  ب

د      د و چن ا ش ران برپ ر اي دانهای سراس ای دار در زن ه ه المی ، چوب وری اس جمه
ه     ی را ک دانيان سياس ر از زن ت      هزارنف ين حکوم ای هم دادگاه ه ام بي ق احک طي

دان محکوم شده و دوران محکوميت خود را سپری ميکر           ه زن ه   فاشيستی ب د ب دن
ا حکومت                   . کام مرگ فرستاد   ا نوشيدن جام زهرِ  شکست در جنگ ب ه ب خمينی ک

ردم     ه م بش آزاديخواهان دن جن عله ور ش دام ، از ش دانيان    ص ا آزادی زن ه طبع  ک
زعم           دام ميخواست ب ن اق ا اي ود ؛ ب ود در هراس ب سياسی از شعارهای اصلی آن ب

ا و سرعت         اما با   . خود مصداقی برای اين شعار باقی نگذارد       ات ه وجود قطع مالق
ه           ذير عشق ب ار ناپ روی مه عمل در راه اندازی ماشين کشتار در همه زندانها ، ني
ان عزيزانشان            ه آرم اداری ب دانيان سياسی و در وف انواده های زن آزادی که در خ
ا جنايت فاشيسم              ا ب ه تنه ن جنايت وحشيانه را ک ر اي زد همچون رعد خب موج مي

ه صدا          هيتلری در بر پايی ک    ا ب ل مقايسه است در همه ج وره های آدم سوزی قاب
ر           وردی ب ر م ر از ه ته ت ار برجس ن ب ريت را اي ه بش ت علي ر جناي درآورد و مه

رد   ت ک ه ثب رای هميش انگزار آن ب ام بني ار ن نامه حکومت اسالمی و در کن . شناس
ن کشتار     .  سال از آن جنايت هولناک ميگذرد    ١٩اکنون   اما هر سال در سالگرد اي

ع      اوران جم تان خ قان آزادی در گورس زان و عاش ن عزي انواده اي تی خ فاشيس
ا     وند ت ا هماهنگ ميش ا آنه ز ب ان ني اط جه ا نق ارز در اقص ان مب وند و ايراني ميش
ات                 ز ساير جناي ران و عامالن اين جنايت و ني رای معرفی آم جنبش داد خواهی ب

اه صال       حاکمان جمهوری اسالمی و محاکمه آنها      ی     در يک دادگ ين الملل   حيت دارب
  . همچنان پايدار بماند وهر سال تقويت شود

درشرايطی سالگرد اين جنايت فراموش نشدنی فرا ميرسد که جمهوری  امسال اما 
ه   ای رو ب بش ه ی و در محاصره جن ين الملل ابقه ب زوای بيس اسالمی درشرايط ان

جويان ، جوانان رشد متنوع کارگران ، زنان ، معلمان ، مليت های زير ستم ، دانش
ه های          ....، ه و چوب ه وتازيان عريانتر از هر زمان سالح سرکوب را به دست گرفت

ا ايجاد فضای رعب و وحشت از              ا ب رده است ت دار را در هر کوی و برزن برپا ک
بش           ن جن ان ک يل بني ه س ديل آن ب ردم و تب ارزات م ای مب تن جويباره م پيوس به

د      وده ای ممانعت کن ان      . گسترده و انقالبی ت زاری مراسم يادم ابراين امسال برگ بن
ذير      ٦٧قتل عام زندانيان سياسی در سال         نه تنها حلقه ديگری از زنجيره پايان ناپ

 و ثبت لوح خاطره اين عزيزان در حافظه      جنبش دادخواهی جان باختگان آن سال     
وع شکنجه و اعدام و اسارت دگرانديشان است                 و هر ن رای لغ ا ب تاريخی مردم م

ه                 بلکه   ازه ای توسط جمهوری اسالمی ب رای تکرار فاجعه ت بايد زنگ خطر را ب
ه                . صدا در آورد   د راه مقابل رار دارن ا در آن ق ون مردم م در شرايط خطيری که اکن

اق و سرکوب ؛                      رای گسترش موج اختن ان جمهوری اسالمی ب با قصد شوم حاکم
ترش يافته و تداوم جنبش های متنوع توده ای که بخصوص در يک ساله اخير گس

ر                 حمايت متقابل آنها از يکديگر همانطور که نمونه های درخشان آن در دوره اخي
ا        مشاهده  .... در حمايت مثقابل کارگران ، دانشجويان ، زنان ، نويسندگان و مليته

دامات است ن اق داوم اي ان بيشک گستره و شکوه . شد و تکرار و ت ن مي و در اي
ا     ٦٧سال برگزاری يادمان شهدای قتل عام       اميرای مردم م  نشانه عزم استوار و ن

 به انجام رساندن جنبش دادخواهی اين شهيدان و همه شهدای راه آزادی و                برای
ری    ه آزادی و براب تيابی ب رای دس ه آخر ب ا ب ر و ت ارزه پيگي ام رساندن مب ه انج ب

  .است

  !زنده باد سوسياليسم! زنده باد آزادی 

  )راه کارگر(ن کارگران انقالبی ايران  کميته مرکزی سازما           
 ١٣٨٦شهريور                                                               

  ............................................ 
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  ۶٧کشتار   گرامی داشت ياد و خاطره قربانيان
 آندر نوزدهمين سال گرد 

    در دشت خاوران زيباترين فرزندان آفتاب و باديادمان

 امين سال گرد کشتار ١٩به مناسبت :  آوای دانشگاهگزارش اختصاصی 
 و    به طبق روال سال های گذشته خانواده۶٧زندانيان سياسی در تابستان 

ين اجتماعی در صبح بازماندگان قربانيان اين کشتار به همراه جمعی از فعال
 شهريور در دشت خاوران گرد آمدند تا ياد و خاطره تمامی جان ٩روز جمعه 

 را ۶٧ خصوصا اعداميان کشتار تابستان ۶٧ تا ۶٠باختگان سال های 
در ساعت های ابتدای صبح جمعه خانواده ها و ديگر فعالين   .گرامی بدارند

ربوط به اين کشتار ها اجتماعی گروه گروه به دشت خاوران و گورستان م
 در جلوی درب ورودی گورستان کانال عريضی به  .مراجعه می کردند

منظور آن چه انتقال آب خوانده می شد کنده شده بود که همين امر باعث شد 
که مراجعه کنندگان مجبور شوند صدها متر را در ميان خاک طی کنند تا 

الزم به ذکر .  برسانند ایبتوانند با دور زدن کانال خود را به محل گور ه
است که پل چوبی که در مقابل درب اصلی گورستان برای رفت و آمد در 
ساعات ابتدای صبح وجود داشت به وسسيله ی نيرو های امنتی برداشته 

  . همين امر موجب شد که مراسم با تاخير چند دقيقه ای شروع شود. شده بود
قبل از شروع مراسم حضور نيرو های " آوای دانشگاه"به گزارش خبرنگار 

 و چه با لباس شخصی   امنيتی و اطالعاتی چه با لباس فورم نيروی انتظامی
در اين ميان يک نفر از نيرو ها انتظامی به . به صورت واضح مشهود بود

 حاضران پيوست و چند کلمه ای همراه چند نفر از لباس شخصی ها به جمع
 ١٠را در لزوم برگزاری آرام مراسم و همچنين تمام کردن مراسم در ساعت 

گفت که البته با بی توجهی کامل حاضران روبه رو شد و سريعا محل را ترک 
  .کرد و در فاصله ای دور تر نظاره گر برنامه شد

  

. برنامه با قرار دادن گل و عکس های تنی چند از جان باختگان شروع شد
يکی از مادران با ذکر اين نکته که گرفتن مراسم حق بديهی و طبيعی 
بازماندگان اين کشتار است از حاضران خواست به ياد تمامی جان باختگان 

بعد از . ی يک دقيقه سکوت کنندراه انسانيت و صلح و سوسياليسم و آزاد
يکی از دختران . يک دقيقه سکوت که همراه با تشويق بلند حاضران شد

.  شعری را خواند که مورد توجه حاضران قرار گرفت۶٧اعدامی ها سال 
 مادر لطفی سخنانی را در رسای تمامی جاباختگان خفته در خاوران  سپس
بعد از  . را هم خوانی کردسپس جمعيت سرود رود و دشت خاوران . گفتند

آن مادر شريفی نيز در سخنانی ياد و خاطره تمامی انسان های آزاده ای که 
در راه مردم جان خويش را نهاده اند گرامی داشتند و مادر معينی نيز چند 

بنا  .سپس جمعيت سرود آفتابکاران را هم خوانی کرد. کلمه ای صحبت کردند
جمعی از " بعد از اين سخنان بيانيه  "آوای دانشگاه"به گزارش خبرنگار 

. به وسيله ی يکی از فعاالن دانشجويی خوانده شد" دانشجويان و فعالين چپ
 اشاره به شرايط اجتماعی و طبقاتی که در آن  در بخشی از اين بيانيه ضمن

ن به مثابه ی يکی از ابزار های سرکوب طبقات اعدام و شکنجه و زندا
زندان، شکنجه و اعدام از ازل در جامعه :"مسلط به کار رفته است آماده بود

زندان، شکنجه و اعدام و به . بشري نبوده و نبايد تا ابد وجود داشته باشد
طور کلی پديده ی سرکوب را جز در پرتو مبارزه ی طبقاتی، به عنوان 

به شکست کشانيدن جنبش طبقات تحت سلطه نمی توان وسيله ای برای 
کشتار زندانيان : "  ديگری از اين بيانيه آمده بود در بخش ." درک کرد

 اولين و آخرين کشتار دگرانديشان، کمونيست ها و 67سياسی در تابستان 
طی قرن گذشته در بسياری  . نيروهای مترقی در ايران و جهان نبوده است

نظام  ، ... آمريکای التين و آن جمله در اندونزی، عراق،نقاط دنيا و از 
جهانی سرمايه ديکتاتورها را تحت عناوين مختلف مامور کشتار کمونيست 

در ايران کشتار هزاران انسان طی مدت کوتاهی . ها و دگرانديشان کرده است
، به دنبال حدود يک دهه سرکوب و برقراری حکومت 67در تابستان 

 . " روی داد60اسالمی و به خصوص کشتار خونين دهه ی  پليسی - نظامی
در پايان اين بياينه نيز ضمن گرامی داشت ياد و خاطره تمامی جان باختگان 

خاوران، زمين مهربانی که هزاران تن "راه آزادی و سوسياليسم آمده بود که
را در خود جای داده ، نه خصم حکومت  زيباترين فرزندان آفتاب و باد از

بنابراين در شرايطی که می خواهند . می که انکار اين حکومت استاسال
ستم .  نوشت67سکوت را به ما تحميل کنند بايد از خاوران گفت و از کشتار 

واقعی را بايد با آگاه کردن مردم از آن، ستم گرانه تر سازيم، ننگ را بايد با 
 جامعه ی خاوران را مثل هر قلمرو ديگری از. افشای آن ننگين تر کنيم

بايد اين روابط . ايران بايد چون لکه ی ننگ اين جامعه نشان دهيم
اين بيانيه با استقبال پر   !" واپسگرايانه را واداريم تا با ساز خود برقصند

دانشجوی مبارز "شور حاضران همراه شد به نحوی که عده ای شعار 
کميته دفاع  "سپس يکی از فعاالن کارگری پيام .سر دادند" حمايتت می کنيم
را به مراسم بزرگ داشت قربانيان )" فعال کارگری دربند ( از محمود صالحی

در بخشی از اين بياينه ضمن گرامی داشت .  را خواند۶٧ تا ۶٠کشتار های 
ياد و خاطره تمامی کسانی که در راه آرمان های انسانی طبقه کارگر جان 

ود صالحی و منصور اسالو خود را نهاده بودند به وضعيت فعلی آقايان محم
ادامه مراسم  در .اشاره شده بود و خواستار آزادی آنان شده بود در زندان 

 قصد داشتند  در اين ميان جمعی از فعالين. نيز چند تن شعر خوانی کردند
پالکاردی در حمايت از محمود صالحی و منصور اسالو را در محل نصب کنند 

منيتی و اطالعاتی مواجه شدند و به که با دخالت و ممانعت نيرو های ا
به گزارش خبرنگار  .منظور حفظ آرامش مراسم پالکارد ها را جمع کردند

در انتهای مراسم صفی از تمامی حاضران تشکيل شد که " آوای دانشگاه"
 آنان  ان دور تا دور مزاردست در دست هم ضمن حمل عکس جانباختگ

پرنيان " ، "ارغوان" شروع به حرکت کردند و به هم خوانی سرود های 
در ابتدای . پرداختند" لانترناسيونا"و البته " رود "،"آفتابکاران" ،"شفق

صف جمعی از جوانان و فعاالن دانشجويی دست های خود را به هم گره زده 
د که همين امر جلوه خاصی به مراسم بودند و با صدای بلند سرود می خواندن

 مراسم "انترناسيونال "در پايان مراسم جمعيت با توقف و خواند سرود  .داد
در دشت " انترناسيونال است نجات انسان ها"را به انتها رساند تا ندای 

  .خاوران اين آوردگاه عاشقان آزادی طنين انداز شود

  

 از سال   در اين مراسم چشم گيرفعاالن دانشجويی، کارگری و زنان   حضور
در پايان " آوای دانشگاه"بنابه گزارش رسيده به خبرنگار . های گذشته بود

حاضر در مراسم به وسيله ی نيرو های امنتی مراسم چند تن از جوانان 
 . لباس شخصی بازداشت شدند اما بعد از ساعاتی تمامی آنان آزاد شدند

…………………………………………………………… 

 
  ...هندجگرخوار محصول عصر بدويت بود؟

ما چند گزارش دريافت کرديم، يک مورد آن همراه با چند عکس، که نشان ,...
ميداد برخی از سربازان آنقدر از نظر اخالقی سقوط کرده اند که اجساد 

در يک تصويراز .  مورد بی حرمتی قرار ميدهندعراقی ها را دست انداخته و
ده ها تصويری که طی تحقيق در اختيار نيشن گذارده شد، يک سرباز 
آمريکايی ديده ميشود که نقش بازی ميکند که ميخواهد مغز متالشی شده ی 

سرباز .يک مرده عراقی را با قاشق پالستيکی قهوه ای مارک ارتش بخورد
ش را دور جسد  خدمت ميکرد در حاليکه بازويميجا* که در جوخه گروهبان

 : حلقه زده بود گفت
سروان مجيا به خاطر می آورد که پارچه . ,را بگير... عکس من و اين مادر,

دور جسد کنار افتاد و معلوم شد جسد متعلق به مرد جوانی است که فقط يک 
از سرب. يک گلوله سينه اش را سوراخ کرده بود. زير شلواری به تن دارد

. , اند، مگه نه؟... لعنتي،آنها، واقعا شما را ,:مزبور می خندد و ميگويد
سرعموهای شخص سروان ميجا ميگويداين صحنه در مقابل چشم برادران و پ

 , .مرده روی ميداد
گزارش نشان . و استثنايی نبود, نخاله, ، يک مورد,سيب پوسيده,اين يک 

 عراقي، آنقدر عادی بود که ميدهد به نمايش گذاشتن خوردن مغز يک جسد
. عينا و مو به مو تکرار ميشود و نه فقط در رابطه با اجساد شورشيان عراقی

صحنه فوق شهادت گروهبان کاميلو مجيا . کافی بود که جسد عراقی باشد
Camilo Mejía ،در گردان 2003ساله است که در سال 31، ساکن ميامي 

 . در رمادی خدمت ميکرد1- 24
    در سايت روشنگری" قهرمان "  مقاله برگرفته از

………………………………………………………………  
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 : مقاله بخش اول دنباله

    !آقای نگهدار، اشتباه ميکنيد، شما هيچ نياموخته ايد 
                          علی اکبر شالگونی                             

 ناگزيرم از فرخ نگهدار بپرسم راستی چه کسی
همبسته ای از جنون و "در مقاله ديگری با عنوان " کار"همين شماره در 

مجاهدين نوشته ) ٦٠ شهريور ١٨(که در باره تظاهرات مسلحانه " خيانت
و به نوشته جمشيد طاهری پور، نويسنده آن خود فرخ نگهدار بوده (شده 
  :آنها همين خط را ادامه ميدهند) است
ايعی که رخ ميدهد، اين دردهايی که به اعتقاد ما مسئول اصلی اين فج« 

سينه مردم را می خراشد و خون اين نوگالنی که جانشان را فدای شيرين کام 
کردن دشمنان اين انقالب کرده اند، مشخصًا رهبران خيانتکاری هستند که 

روش دادگاههای . سازمان مجاهدين خلق را تا بدين حد به انحطاط کشيده اند
والنه، غير دقيق و انتقام جويانه است، انبوه انقالب که سراسيمه، عج

انتقادات درستی که به اين شکل کار دادگاهها وارد بوده وهست، هيچ يک 
ذره ای هم از بار خيانت فجيعی که رهبران خائن مجاهدين در حق اين 

 . »نوگالن مرتکب شده اند، نمی کاهد
 نفر را در ٨٣، توجه کنيد، در هفته ای که به اعتراف خود نويسنده مقاله

 نفر از آنان چند روز پيش از آن ٥١زندان اوين تيرباران کرده اند و 
دستگير شده اند، اشکال کار جمهوری اسالمی از نظر نويسنده فقط اين است 

  !که شتاب زده و انتقام جويانه کشته است
 :اما شوکه کننده تر از اين آن قسمت از مقاله است که ميگويد

 جوانی محدود نيست که ملعبه دست رهبران ٥١به جان مسأله تنها  )« 
 بازی خورده بيشتر ٥١هدر رفتن زندگی ... جنايتکار و نادان خود شده اند

از اين نظر مصيبت بار است که آنان می توانستند و وظيفه داشتند اين جان 
شيرين را نه به پای شادکامی امپرياليسم که به پای تأمين استقالل و 

... لق و ميهن شان و در پيکار عليه غارتگران و تجاوزگران سرافرازی خ
  .».فدا کنند

 نفر را ٨٣مسأله نويسنده اين نيست که جمهوری اسالمی در يک اقدام واحد 
 را کنار ميگذارد و ٨٣تير باران کرده، او با يک چرخش ساده قلم اوًال رقم 

می ) ر شده اندکه گويا در تظاهرات آن هفته دستگي(  نفر آنها٥١فقط به 
پردازد و ثانيًا بيشتر از اين ناراحت است که چرا آنها در جبهه های جنگ 

جالب اين است که نگهدار در نوشته دوم اش مرا به اين ! کشته نشده اند
مقاله به عنوان نمونه ای از انتقادات شان به جمهوری اسالمی ارجاع داده 

  !است
گزارش ) ١٣٦٠ فروردين ١٩ (١٠٤ شماره ٢٣ در صفحه –نمونه ششم 

که واقعًا " نحوه ارزيابی و حل مشکلی از مشکالت"کوتاهی آمده است با نام 
  :تکان دهنده است

آنها پس . در هفته جاری خبرنگاران مطبوعات از زندان اوين ديدار کردند« 
از شرکت در يک مصاحبه مطبوعاتی با سرپرست زندان خواهان گفتگو با 

نمايندگان صنفی زندانيان وابسته به جريانات . دندنمايندگان زندانيان ش
مجاهدين خلق، کومله، پيکار، دموکرات و اقليت منشعب از سازمان از 

رفيق کريمی حصاری نماينده صنفی . گفتگو با خبرنگاران امتناع کردند
در ) اکثريت(زندانيان وابسته به سازمان چريک های فدايی خلق ايران 

رفيق کريمی حصاری در پاسخ به اين . کت کردگفتگو با خبرنگاران شر
از وضعيت غذايی ... سؤال که زندانيان وابسته به گروههای مجاهدين خلق و

طرح اين مسايل : "و بهداشتی زندان شکايت دارند، نظر شما چيست؟ گفت 
ما کمبود . از جانب اينها از ديدگاهشان در مورد حاکميت سرچشمه ميگيرد

ما حاکميت را ضد . ل ديگر را تأئيد نمی کنيمغذا و بهداشت و مساي
امپرياليست ميدانيم و چه در زندان و چه در بيرون سعی براين داريم که در 
مبارزات ضد امپرياليستی با يک جبهه متحدی که تشکيل ميدهيم، اين انقالب 

در اينجا هم هيچ لزومی نمی بينيم که مسؤولين زندان را . را به آخر برسانيم
هر چند که بعضی نارسايی هااز قبيل ندادن کتاب های . کنيممحکوم 

مارکسيستی وجود دارد که ما خواهان اين هستيم که اين کمبودها برطرف 
... شود، ولی هيچ لزومی نمی بينيم که در جهت تضعيف اين ها حرکت کنيم

هر چند که . اينها برادران ما هستند. ما پاسداران را زندانبان خود نمی بينيم
 ((.من و دوستانم به نا حق زندانی گشته ايم

از روزنامه جمهوری (نشريه کار بعد از نقل سخنان کريمی حصاری 
  :ميگويد) اسالمی

اين نحوه ارزيابی اصولی و منطقی است از يکی از صدها مشکل اساسی « 
اکنون که پس از پيام امام تشنج ها و درگيری های ... و فرعی جامعه ما

زيادی کاهش يافته و حرکت هايی در جهت حاکميت قانون ديده اخير تا حدود 
ميشود، انتظار اين است که بر زندانهای جمهوری اسالمی نيز حاکميت قانون 
انقالب هر چه بيشتر برقرار شود و همان طور که نماينده زندانيان وابسته به 

 از سازمان اشاره کرده است، نارسايی های زندان در محيطی آرام و به دور
  .»تشنج حل گردد

توجه . مطالب اين گزارش به حد کافی گوياست و احتياجی به توضيح ندارد
  :داشته باشيد که اينها هنگامی ميگفتند

  "ما پاسداران را زندانبان خود نمی بينيم، اينها برداران ماهستند "
که شکايت از شکنجه در زندان های جمهوری اسالمی گوش فلک را کر 

ی که بنی صدر به عنوان رئيس جمهور، علنًا مسأله زندان ها ميکرد تا جاي

را پيش کشيده بود و از آنجا بود که ضرورت بازرسی از زندانها مطرح شده 
الزم است يادآوری کنم . بود و روزنامه نگاران به ديدن زندانها رفته بودند

ايی که گفته های اکثريتی زندانی شايد به خودی خود نتواند منبع قابل اتک
باشد، اما وقتی نشريه ارگان سازمان آن را با آب و تاب ميآورد و تأئيد 

اما در . ميکند، ديگر نميتوان آن را موضع اين يا آن فرد به حساب آورد
نظام حاکم بر "در نوشته ای با عنوان ) ١٣٦٠ ارديبهشت ٢ (١٠٦شماره 

  :چنين می خوانيم" زندانها مبتنی بر شکنجه نيست
عد از صدور فرمان آيت اهللا خمينی مبنی بر تشکيل هيأت بررسی چند ماه ب« 

شايعه شکنجه، اين هيأت طی يک مصاحبه مطبوعاتی نتيجه کار و تحقيقات 
حجت االسالم محمد منتظری نماينده امام در هيأت . خود را اعالم داشت

به طور خالصه : "چنين بيان داشت... مزبور، چکيده گزارش انجام شده را
  ن گفت که نظام حاکم بر بازجويی و بازپرسی دادگاهها و زندان های می توا

 ما به هيچ وجه مبتنی بر شکنجه نيست و اگر موارد معدودی نيز ديده شده،
به طور استثنايی و از سوی افراد غير مسؤول بوده است و اتهام وارده به 

جه  به هيچ و-  از طرف يکی از مقامات کشور - روش بازجويی و بازپرسی 
ما با نتيجه کار هيأت بررسی شايعه ).  فروردين٣٠کيهان ." (صحيح نيست

شکنجه مبنی بر اين که نظام حاکم بر زندانهای جمهوری اسالمی مبتنی بر 
اما همان ... شکنجه نيست، موافق هستيم و آن را مورد تأئيد قرار ميدهيم
ده است، عدم گونه که قبًال اعالم داشته ايم و هيأت مزبور نيز تصريح کر

وجود شکنجه در زندان های جمهوری اسالمی به عنوان سياست غالب به 
به شکنجه ... هيچ وجه بدان معنی نيست که افراد و جرياناتی خود سرانه

نمونه ترور توماج و هم رزمان، به گلوله بستن ... زندانيان نمی پردازند
است که با کمال مواردی ... دانشجويان زندانی در زندان دادگستری اهواز

ما بارديگر ضمن تأئيد خطوط ... تأسف در گزارش هيأت جايی نداشته است
برسر پيگيری جدی نسبت به برخی اقدامات ... کلی نظرات هيأت

پا فشاری کرده و هم صدا با مردم ايران از دولت جمهوری ... خودسرانه
نه اقدام اسالمی ميخواهيم که در جهت پايان دادن به اين اقدامات خودسرا

  .».کند
با مقايسه دو نوشته ای که به فاصله دو هفته منتشر شده اند، می بينيم که 
اکثريتی ها نخست نه تنها در باره شکنجه و حتی بدرفتاری در زندانها 

طرح اين مسايل از : "شکايتی ندارند، بلکه در رد شکايت ديگران ميگويند
ما پاسداران ... چشمه ميگيردجانب اينها از ديدگاهشان در مورد حاکميت سر

اما بعد که حتی هيأت ". اينها برادران ما هستند. را زندانبان خود نمی بينيم
بازرسی خود رژيم ناگزير ميشود با قيد اگر و مگر اعتراف کند که شکنجه 

موارد معدودی نيز ديده شده، به طور استثنايی و از سوی افراد غير "در 
ای اين که از قافله عقب نمانند، به يادشان می ، اکثريتی ها نيز بر"مسؤول
که در " بخواهند"هم صدا با مردم ايران از دولت جمهوری اسالمی "افتد که 

ديروز ميگفتند اصًال "! جهت پايان دادن به اين اقدامات خودسرانه اقدام کند
زندانبانان را برادران خود می بينند، اما بعد ضمن تأئيد دو قبضه گزارش 

بودند که رهبران " برادران"بازرسی کذايي، يادشان می افتد که همينهيأت 
جنبش ترکمن را کشتند و دانشجويان بی دفاع را در زندان اهواز به گلوله 

صرفًا برای عقب " هم صدا شدن با مردم ايران"اما اين به اصطالح !! بستند
در )  مهردر اول (١٢٨نماندن از قافله است، زيرا چند ماه بعد، در شماره 

  :يادآوری بحث های شان با مجاهدين، می نويسند
 بنا به توصيه ٥٨نخستين بار اين سازمان مجاهدين بود که در فروردين « 

های اکيد آيت اهللا طالقاني، هم در مذاکرات خصوصی و هم بعدًا به طور 
رسمی از سازمان ما به دليل عمل کردش در ترکمن صحراانتقاد کرد 

 .».  در عمل نشان داد که مضمون انتقاد را پذيرفته استوسازمان ما نيز
توجه کنيد که ميگويند در ترکمن صحرا حق با جمهوری اسالمی بود و ما 

و هيچ حرفی هم از جنايات جمهوری اسالمی در آنجا به . اشتباه ميکرديم
اينها همان کسانی هستند که بعد از سرکوب ترکمن صحرا و . ميان نمی آورند

ران اسير جنبش به دستور خلخالی نيز نوشته بودند که آنها به دست قتل رهب
چند : اما از اين پر رنگ تر. عمال نفوذی حزب خلق مسلمان کشته شده اند

ماه بعدتر اصًال طرح مسأله شکنجه را يکی از توطئه های امريکا معرفی 
توطئه ها و "ضمن شمردن ) ١٣٦٠ بهمن ٢٢ ( ١٤٨ميکنند و در شماره 

  :، ستون دوم ميگويند٣٣های ليبرال ها و بنی صدر، در صفحه " تخيان
با اين که امام در سخنان خود بار ديگر مسؤوالن کشور را به وحدت « 

دعوت کرد و از آنها خواست در شرايط حساس کشور سکوت کنند، دامنه 
بنی صدر . اختالفات با سخنان رئيس جمهوری در روز عاشورا دامن زده شد

ز شديدًا به جناح مخالف حمله کرد و در باره وجود شکنجه ها در در اين رو
  .».زندان ها و نبود آزادی سخن گفت

مسأله اين است که در آن سال ها، رهبران اکثريت نه فقط از شکنجه در 
زندان های جمهوری اسالمی چيزی نگفتند و نه فقط سخن گفتن از شکنجه 

 بلکه در حالی که به خوبی را هم سويی با امپرياليسم معرفی کردند،
ميدانستند در زندان ها چه شکنجه های وحشتناکی اعمال ميشود، کامًال 

   .ناميدند" ارشاد" آن جنايات هولناک را" عالمانه، عامدانه و ظالمانه"
همان طور که قبًال اشاره کردم، چيزی که حزب توده و اکثريت با رياکاری 

د، جز تواب سازی معنای ديگری می ناميدن" سياست ارشاد"چندش آوری 
نداشت که از طريق بدترين شکنجه های جسمی روانی و خرد کردن کامل 
شخصيت انسانی زنداني، آن هم در زير سايه هولناک اعدام های دسته 
جمعي، صورت ميگرفت و گاهی از مرگ چيزی کم نداشت و در واقع اعدام 

ه آگاهانه آن جنايات اما توجي. روح و شخصيت بسياری از زندانيان بود



 15

هولناک به خاطر اين بود که آنها زندانبانان جمهوری اسالمی را به قول آن 
ميدانستند و تالش ميکردند با آنها جبهه " برادران خود"اکثريتی زندانی 

 .واحد ضد امپرياليستی تشکيل بدهند
 آموزشگاه، بر اساس موضع گيری ٣ در زندان اوين بند در آن سالها

اکثريت وحزب توده زندانيان توده ای و اکثريتی غالبًا در اطاقهای سازمان 
در بسته سفره های خود را از ديگر زندانيان چپ به عنوان عناصر ضد 

در حاليکه زندانيان هفته ای دو بار منتظر ليست . انقالب جدا می کردند
   اعدامی ها بودند که فرا خوانده شوند، آنها شعار های حمايت از رژيم می

البته بايد يادآوری کنم که در سلول هايی جدايی سفره ها از طرف . دادند
مثال تا آنجا که من ميدانم در اتاق . زندانيان توده ای و اکثريتی اجرا نشد

هايی که زنده ياد کسری اکبری و تنی چند از اعضا و هواداران توده ای و 
و در آن سالهای اکثريتی زندانی بودند اين جدائی هيچگاه صورت نگرفت 

کشتار زندانيان در اوين، بر خالف خط رهبری سازمان اکثريت و حزب توده، 
بخشی از زندانيان توده ای و اکثريتی مرز زندانی و زندانبان را مخدوش 

                     .نکردند
نوشته ای دارد با عنوان ) ١٣٦٠ مهر ٢٩ (١٣٢ شماره -نمونه ششم 

ر من، بهتر از هر چيزی عمق نفرت رهبران که به نظ" آئينه سکندر"
  :اکثريت نسبت به مخالفان جمهوری اسالمی را به نمايش ميگذارد

هفته پيش شنيديم که سيامک اسديان، از قديمی ترين اعضای سازمان « 
چريک های فدايی خلق که پس از انشعاب به اقليت پيوسته بود، در حوالی 

. ن مسلحانه درگير و کشته شده استيکی از شهر های مازندران با مأموري
اين خبر برای همه کسانی که او را از نزديک می شناختند معنای ديگری 

سيامک اسديان که در سازمان او را اسکندر صدا ميزدند، کسی بود . داشت
 در سخت ترين سال های زندگی مخفی پرشورترين ٥٧ تا ٥٢که از سال 

مهارت و .  در وجودش زبانه می کشيدروحيه مبارزه جويانه و ايثار انقالبی
تهوری که در عمليات ترور انقالبی مزدوران شاه از خود نشان ميداد، در 

صميميت بيکران و سادگی سياسی و در عين حال ... تمام سازمان نمونه بود
قاطعيت، تهور و خون سردی او در اجرای عمليات متعدد و دشوار مسلحانه 

کامًال ويژه ای در ذهن ياران قديمی سازمان  تصوير ٥٧ تا ٥٢طی سال های 
زمانی که در تحريريه کار از کشته شدن اسکندر در ... باقی گذاشته است

درگيری مازندران با خبر شديم، آنچه بيش از همه رفقا را تحت تأثير قرار 
داده بود، آن بود که چگونه يک انسان ساده و صميمی و ايثارگر، با پاک 

يده های انسانی که در خور ستايش واالست، بی آن که ترين و بکرترين ا
خود درک کند، همه زندگی و وجود خود را وقف راهی کرده است که کثيف 
ترين موجودات جهان نيز در همان مسير رکاب ميزنند، که چگونه پست 
ترين و رذل ترين جنايت کاران هم امروز نقشه همان اقداماتی را در سر می 

ان پرشور و آزاده از دل کوههای سرکش لرستان در پی پرورند که اين جو
آن چه همه ما را در خود فرو برده بود آن بود که ميديديم در . آن است

عرصه بغرنج و پيچيده کنونی چگونه نيات پاک اسکندرها با پلشتی های 
کشميری ها، ساواکی ها در قالب عمل واحد ضد انقالبی درهم آميخته و به 

مردم را متوجه کسی ميسازد که همچون اسکندر درونی حق خشم و نفرت 
چون شيشه ای شفاف دارند، الکن در عمل يک پارچه همان چيزی است که 

هم از اين روست که معيار . از عمال مزدور آن زشت جهان خوار سرميزند
قضاوت هر انقالبی صديق در برخورد با عمليات براندازی چپ روها آنچه 

آن درون شيشه ای شفاف اسکندرها، که آن گنداب ضد تعيين کننده است نه 
تناقض دردناک زندگی آنان هرگز . انقالبی است که برزمين جاری ميشود

جای آن دارد که چپ ... نميتواند نقش عمل ضدانقالبی آنان را کتمان نمايد
  .».روها بر نقطه پايان زندگی اسکندر بيشتر و باز هم بيشتر مکث کنند

که در اين سطور نثار يک انسان آزاده و انقالبی شده است نفرت و تحقيری 
آيا زشت تر از سخنان وقيحانه الجوردی جالد بر باالی سر جنازه موسی 

کسانی که با يک هم رزم سابق شان علنًا چنين ميکردند، ! خيابانی نيست؟
ميتوان حدس زد که با مخالفان ديگر رژيم چه ها ميتوانستند بکنند و چه ها 

  !د؟کردن
در بخش اول مصاحبه ای ) ١٣٦٠ تير ٣١ (١١٩ در شماره - نمونه هفتم 

که پيشتر از آن نقل کرده ام، رقيه دانشگري، کانديدای سازمان برای 
انتخابات ميان دوره ای مجلس شورای اسالمي، در باره وضع زنان در 

  :جمهوری اسالمی چنين ميگويد
 زنان جامعه مااز بعداز انقالب برخالف تبليغات ضد انقالب و گروهکها،....«

و روی کار آمدن جمهوری اسالمی ايران نه تنها منزوی و خانه نشين نشده 
اين که . اند، بلکه به عنوان نيروی فعال انقالب مدام در صحنه حضور دارند

متأسفانه هنوز جمهوری اسالمی نتوانسته است کليه حقوق زنان را تأمين 
که نيروهای ضدانقالب با تبليغات خود از اين کند، واقعيتی است، اما 

تصوير کرده اند، از اساس " ضد زن"جمهوری اسالمی ايران يک سيمای 
 يادم می آيد ...نادرست و کامًال در جهت اهداف ضد مردمی امپرياليسم است

زمانی که حزب ضد خلقی خلق مسلمان به رهبری شريعتمداری در تبريز 
ذبوحانه ای زد، عليرغم فرياد آزادی خواهی دست به اقدامات ضدانقالبی و م

" حزب"اين ضد انقالبيون، زنان را از شرکت در تظاهرات خيابانی به نفع 
مانع ميشدند، در حالی که درست در همان روزها زنان طرفدار خط امام با 
شهامت هرچه تمام تر در مخالفت با تظاهرات خلق مسلمانی ها به خيابان ها 

 .»سرداده بودند" گ بر امريکامر"آمده و فرياد 
برای آن که مطمئن باشيد اين نظر رقيه دانشگری تا چه حد با نظر رسمی 

 ٢٢ (١٤٨سازمان انطباق دارد، به اين تکه هم توجه کنيد که در شماره 

عرصه ها و اشکال ضدانقالبی را "در مقاله ای با عنوان ) ١٣٦٠بهمن 
  :آمده است" بشناسيم و آنها را با شکست مواجه سازيم

ليبرالها ، سلطنت طلبان و متحدان مائوئيست آنها و قشری نمايان « 
افراطي، هر کدام از يک زاويه ميکوشند تا زنان را از حمايت از انقالب باز 

همه کسانی که خط امريکا را به طور آشکار پياده ميکنند، تبليغات به . دارند
نهاست و ميخواهد مقررات راه انداخته اند که خط امام طرفدار اسارت ز

قرون وسطايی را پياده کند، اما در حقيقت آنها ميخواهند زن ايرانی را تا حد 
ضد انقالبيون با . تبديل به يک کاالی سودمند به حال سرمايه دار تنزل دهند

  انگشت گذاشتن روی برخی جنبه های متناقض و نادرست جمهوری اسالمی 
ند فرهنگ منحط جامعه سرمايه داری را در در برخورد با مسأله زن، ميخواه

چپ روها حتی آماده انداز نارضايی زنان سرمايه دار . جامعه حفظ کنند
وليبرال و ضديت کينه توزانه آنها با روحانيون خط امام نيز وسيله ای برای 

قشری نمايان نيز با سياست . ايجاد هرج و مرج و مقابله با رژيم بسازند
مام قوا ميکوشند مسأله حجاب را به جای مسأله جنگ و مخرب خوداوًال با ت

امپرياليسم بنشانند و اين طور وانمود کنند که هدف اساسی انقالب چادر 
ثانيًا ميخواهند زنان را خانه نشين ساخته، از شرکت در مبارزه، توليد . بوده

ثالثًا از اين طريق ميخواهند نا رضايی . و حقوق اجتماعی خود محروم سازند
را در سطح جامعه دامن بزنند، افکار عمومی رااز دشمنان انقالب منحرف و 
مبارزه عليه امريکا را منسی کرده، مسائل به کلی فرعی را جانشين آن 

قشريون افراطی نيز با اعمال خود دانسته يا ندانسته همان اهداف را . سازند
  .».پياده ميکنند

 پيمايی ها و تظاهرات دولتی و در همان شماره بعد از برشمردن بعضی راه
 ١٦در آن سال خونين و شرکت زنان حزب اللهی در آنها، در صفحه 

اين . بر کارنامه زنان در يک ساله اخير انقالب نظر افکنديم«  :مينويسند
شخصيت زن ايرانی در آوردگاه رزم عظيم خلق . کارنامه بس درخشان بود

دا کرد و هويت اجتماعی زن در يک سال پر تالطم گذشته انعکاس حقيقی پي
زايش کيفيتی . زحمتکش ما در پرتو فضای انقالبی سپس تولدی دوباره يافت
  .».نوين از زن در ايران ره آورد عظيم انقالب ماست برای زن

اين حرف ها گويا تر از آن هستند که نيازی به توضيح داشته باشند، 
با اين سؤال روبرو اماهرکسی که نظری به اين سطور بيندازد، بالفاصله 

ميشود که آيا اينها وقتی اين حرف ها را ميزدند، هنوز خود را مارکسيست 
  ! ميدانستند؟

که اکثريت در جا انداختن مصيبت و  در هر حال اين سطور نشان ميدهند
جنايتی که جمهوری اسالمی بر سر زنان ما آورده است، سهم انکار ناپذيری 

  .داشت
در . نی های اکثريت با مخالفان جمهوری اسالمی نمونه هايی از دشم-سه 

آن سال های سرنوشت ساز، دشمنی با همه جريان های سياسی مخالف 
جمهوری اسالمی و حتی جاسوسی عليه آنها ، يکی از اصول ثابت 

را در " کار"کمتر شماره نشريه . استراتژی سياسی اکثريت و حزب توده بود
من در . ی عليه مخالفان رژيم در آن نباشدآن سالها پيدا ميتوان کرد که مطلب

  :اين جا فقط به چند مورد اشاره ميکنم
اکثريت به بهانه فراخوان ) ١٣٦٠ خرداد ٢٠ (١١٣ در شماره -  نمونه اول

 خرداد، به طور ضمنی اظهار ٢٥جبهه ملی به يک تظاهرات اعتراضی در 
ی خاتمه داده اميدواری ميکند که هر چه زودتر به فعاليت قانونی جبهه مل

به راستی لحظه پايان حيات حقير آنها فرا رسيده است و از اين «  : شود
پس ديگر به عيان ميتوان نفس شوم آنها را از مرداب ضد انقالب در پاريس 

  !»!، لندن و واشنگتن شنيد
و يک هفته بعد که مقامات رژيم با استفاده مستقيم از نيروهای سرکوب و 

اللهی مانع برگزاری تظاهرات شده اند، اکثريت در بسيج چماقداران حزب 
  :خبر حادثه را چنين ميآورد) ١٣٦٠ خرداد ٢٧(١١٤شماره 

 خرداد، هزاران نفر از مردم تهران در ميدان ٢٥بعد از ظهر روز شنبه « 
فردوسي، خيابان انقالب و خيابان های اطراف اجتماع کردند و جای خالی 

ريان های متحد آن را که قرار بود در اين عناصر وابسته به جبهه ملی و ج
ميدان فردوسی مملو از مهمانان ناخوانده ای !!... محل گرد آيند، پر کردند

تا چند ساعت : شد که به صحنه می آمدند تا از بروز توطئه ها جلوگيری کنند
قبل از اين، نگرانی هايی وجود داشت اما رفتار سنجيده پاسداران و 

 حرکت نسبتًا آرام و متشکل مردم و هم چنين خالی شدن نيروهای انتظامی و
صحنه از هوادران جبهه ملی و جريان های چپ رو نه تنها هيچ حادثه ای 
نيافريد، بلکه فضا را برای تظاهرات و راه پيمايی نيروهايی که در مخالفت 

شکست ديروز جبهه ... با مراسم جبهه ملی آمده بودند، کامًال مساعد نمود
 واقع شکست تازه ای برای امپرياليسم جهانی به سرکردگی ملی در

امپرياليسم امريکا و همه متحدان آن بود و بار ديگر ثابت شد که توده های 
... مردم آگاه تر از آنند که به دنبال جريانات ورشکسته ليبرال راه افتند

 سازمان ما که از مدتها پيش و به ويژه در روزهای اخير مواضع خود را در
مورد رويدادهای کشور صريحًا اعالم کرده، دعوت جبهه ملی و حمايت 
جريان های چپ رو را محکوم نموده و از مردم و هواداران خواسته بود اين 

  .»....اقدامات ضد انقالبی را خنثی کنند
اين نمونه ای از موضع رهبران اکثريت در آن روزهای سرنوشت سازی 

ته بود که با خفه کردن همه صداهای است که روحانيت حاکم خيز برداش
  .مخالف ،سلطه استبدادی اش را در سراسر کشور تثبيت کند
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راه "نشريه کار مطلبی در افشای ) ١١٤( باز همان شماره -  نمونه دوم
که " وقتی جبهه ملی پيشآهنگ ميشود"دارد با عنوان " اقليت" و" کارگر

  :نمونه جالبی از وقاحت و تحريف گری های اينهاست
ارگان جبهه ملی ايران از " پيام جبهه ملی"در فروردين ماه سال جاری « 

دو ماه پس . مردم خواست تا روزنامه های اطالعات و کيهان را تحريم کنند
  از اين فراخوان بورژوازی ليبرال ايران که نشانه کينه و بغض و نفرت 

بود، دو سازشکاران جبهه ملی از خط صريح ضد ليبرالی اين دو روزنامه 
دعوت جبهه ملی را لبيک گفته و بر پيشاهنگی آن در اين " چپ"جريان 
اقليت و راه کارگر نيز اخيرًا حکم به . صحه گذاردند" دموکراتيک"حرکت 

اين که اقليت و راه کارگر چه استداالل . تحريم اطالعات و کيهان دادند
ن چه کوشش تئوريکی برای توجيه تحريم اين دو روزنامه دارند و هم چني

قطعًا مضحکی برای متمايز نمودن خود از جبهه ملی می تراشند، حداقل در 
شرايط کنونی مسأله ما نيست، مسأله عمق فاجعه ای است که جرياناتی نظير 

به . اقليت و راه کارگر را در عمل به دنبال بورژوازی روانه ساخته است
تجو کرد؟ مگر جز اين راستی ريشه اين هم آوازی آشکار را در کجا بايد جس

پا پس نمی " موضع مستقل پرولتاريايی"است که اينان در حرف يک قدم از 
گذارند؟ مگر به جز اين است که اقليت و راه کارگر خواهان برچيدن بساط 
سرمايه داری و مدعی دشمنی آشکار با بورژوازی ليبرال اند؟ پس چه رخ 

يسی مبارزه طبقاتی هر داده است که زمان عمل، وقتی که جاذبه مغناط
نيرويی را به سويی می کشاند، آنها دست در دست ليبرال ها سرود تحريم 
اين دو روزنامه را سر ميدهند؟ اين يک بام و دو هوايی از کجا نشأت 
ميگيرد و از کدام سر چشمه آلوده ای آب ميخورد؟ ديرگاهی از هشدارهای 

 آنها ميگفتيم که مقابله ديروز ما به. مکرر ما به اين دو نيرو ميگذرد
عنودانه و کينه توزانه با دولتی ضد امپرياليست دير يا زود شما را به 

به آنها ميگفتيم که . دوستی ناخواسته با دشمنان مردم سوق خواهد داد
عينيت مبارزه طبقاتی ورای سخنان آتشين مبنی بر صداقت و دلسوزی برای 

ا به شما تحميل خواهد کرد و در چنان طبقه کارگر، اتحاد با اين يا آن جبهه ر
شما به حرافی های پوچ و کلمات ميان تهی بدل " مستقل"شرايطی موضع 

خواهد شد و امروز همداستانی با جبهه بورژوازی از سوی اينان گواه 
اقليت و راه کارگر . حقيقتی است که آنها هنوز بر آن چشم نگشوده اند

اران کنجکاو خود به ما ناسزا متأسفانه در پاسخ به پرسش های هواد
اما آنچه از ورای اين قيل و قال های تکراری به مانند حقيقتی انکار . ميدهند

نا پدير جلوه خواهد کرد، اين است که اقليت و راه کارگر به دنبال جبهه 
بورژوازی سينه ميزنند و اين حقيقت تلخ با خروارها نا سزا و ياوه مخدوش 

  !» نخواهد شد
اول اين که معيار اصلی اکثريت را در :  از چند نظر جالب استاين مطلب

دولتی ضد "يعنی اين که دشمنی با . شناختن حق و نا حق نشان ميدهد
البته . خواه نا خواه شما را در ميان دشمنان مردم قرار ميدهد" امپرياليست

" دولت ضد امپرياليست"در باال نشان داده ام که از نظر آنها عدم دشمنی با 
کافی نبود، بلکه ميبايست حتمًا متحد اين دولت باشيد، در خدمت اش قرار 

موضع "دوم اين که نشان ميدهد که . بگيريد و برای اش پادويی هم بکنيد
برای اکثريت، حتی در دوره ای که خود را مدافع " مستقل پرولتاريايی

 که سوم اين. راستين سوسياليسم ميناميد، چقدر مسخره و بی معنا بود
تحريف گری و بی اعتنايی به واقعيت ها را که خصلت ثابت ادبيات اکثريت 

  .بود به نمايش ميگذارد) و حزب توده(
نوشته چنين القاء ميکند که گويا پيش از تحريم روزنامه های کيهان و 
اطالعات از طرف جبهه ملي، اين دو روزنامه در ميان جريان های مترقی 

 حالی که همه کسانی که آن روزها را به ياد در. کشور مقبوليت داشتند
دارند، ميدانند که بعد از مسلط شدن چماقداران روحانيت حاکم بر روزنامه 
های روزانه کشور و قلع و قمع روزنامه نگاران آزادی خواه و مستقل، 
افکار عمومی مترقی کشور اين روزنامه ها را مبلغان تاريک انديشی حاکم و 

تبليغاتچی های اکثريت که .  دستجات چماقدار ميدانستندمراکز سازمان دهی
در آن روزها کاالی قاچاق شان را زير پوشش دروغين ضديت با سرمايه 
داری می فروختند، احتياج داشتند جريان های چپ انقالبی را مدافعان 

" کالن سرمايه داران و بزرگ مالکان"سرمايه داری يا به قول خودشان 
براين با انگشت گذاشتن روی هم سويی اقليت و راه کارگر و قلمداد کنند و بنا

کالن "جبهه ملي، ميکوشيدند اين سازمان ها را دنباله رو به اصطالح 
در حالی که همان موقع همه . معرفی کنند" سرمايه داران و بزرگ مالکان

ميدانستند که مخالفت اين سازمان ها با حکومت روحانيت بسيار زودتر از 
مخصوصًا راه کارگر از . ده ملی از اين حکومت شروع شده بوگسست جبه

همان آغاز موجوديت اش به عنوان يک سازمان، اعالم ميکرد که شکل 
گيری جمهوری اسالمی نقطه شکست انقالب مردم ايران است و روحانيت 

 واين چيزی است که .حاکم در کار سازماندهی يک نوع نظام فاشيستی است
به آن اعتراف ) در جواب من(ز در نوشته اول اش خود فرخ نگهدار ني

در واقع راه کارگر هنگامی در باره چشم انداز فاشيسم هشدار ميداد . ميکند
  .که جبهه ملی هنوز در کابينه دولت روحانيت وزير داشت

مطلبی دارد با عنوان ) ١٣٦٠ تير ٣ (١١٥ شماره - نمونه سوم
وکراتيک خط سياسی اکثريت را که خصلت ضد دم" آبستراکسيون ليبرال ها"

 :به نحو بسيار روشنی به نمايش ميگذارد
 اسفند ماه يعنی يک روز پس از اين که فراکسيون ٢٠روز چهارشنبه « 

ارگان ليبرال " ميزان"ليبرال ها با ترک مجلس، جلسه را ازاکثريت انداختند 
ک نام نمايندگانی که ديروز مجلس را به عالمت اعتراض تر: "ها نوشت

و "! به عنوان قهرمانانی در تاريخ اين جمهوری ثبت خواهد شد... کردند
درطول هفته گذشته . های بزرگ گشود" قهرمانی"بدين سان راه را بر 

بازی را به نمايش " قهرمان"پرده ای چند از اين " قهرمان"ليبرال های 
 آنها با عدم حضور در جلسه مربوط به تصويب يک فوريتی بودن. گذاشتند

طرح عدم کفايت سياسی رئيس جمهور و نيز تصويب آئين نامه مربوطه 
به ديگر سخن حضرات ليبرال ! کوشيدند تا مجلس را از اکثريت بياندازند

  آنها نامه . خود ميدانند که به هر نحو شده با قانون مخالفت ورزند" حق"
شده تأمين جانی ندارند، حق سخن گفتن از آنها سلب "جمعی می نويسند که 

و اين همه در شرايطی طرح می "... است، مخالفت آنان به جايی نمی رسد
شود که قرار است در مجلس تکليف لوايح محوری نظير آئين نامه اجرايی 

قانون اصالحات ارضي، قانون مربوط به تأمين آزادی های " د"و " ج"بند 
 و اين سياسی و خالصه هر آن قانونی که به سود انقالب و عليه ضدانقالب

ليبرال ها اينک استفاده از تريبون مجلس . سازش کاران است، تعيين شود
برای تبليغ و پيشبرد سياست های سازش کارانه شان را ناکافی ميدانند و 
مناسب ترين تاکتيک را در شرايط کنوني، تحريم عملی اين تريبون و به 

و با اين . اصطالح پارلمانتاريستي، از اکثريت انداختن مجلس می دانند
حساب برای مردم ما راه ديگری نمی ماند جز اين که يا ليبرال ها تا پايان 
اين دوره از مجلس ، ملزم به حضور در مجلس باشند و يا کرسی هايی را 

  ((.که به نا حق در اشغال خود گرفته اند ، از آنان پس بگيرند
رهبران اکثريت : سطوری که مورد تاکيد قرار داده ام،به حد کافی گويا هستند

آخوندهای حاکم را تحريک ميکنند که نمايندگان قانونی و منتخب مردم را از 
آنها حتی حق استفاده از تريبون مجلس را برای ! مجلس بيرون بيندازند

آيا آنها فکر ميکردند روحانيت حاکم بعداز ! نمايندگان مخالف زيادی می بينند
 ت آنها احترام خواهد گذاشت؟قلع و قمع جريان های مخالف به موجودي

ارزيابی و پيش بينی آنها هر چه بوده باشد، ترديدی نميتوان داشت که آنها 
در تثبيت نظام واليت فقيه، با تمام زورگويی ها و بی حقی های اش نقش 

  .غير قابل انکاری داشتند
ارگان سازمان اکثريت در غالب شماره های " کار" نشريه - نمونه چهارم

که در آن " ضد انقالب را افشاء کنيم"تون ثابتی داشت با عنوان  س٦٠سال 
همه جريان های سياسی مخالف جمهوری اسالمی را به هم ميدوخت و همه 

 اين سری از افشاء گری ١٣در بخش . آنها را هم به امريکا وصل ميکرد
سران خائن "مطلبی تحت عنوان  ) ١٣٦٠ تير ٢٤ ( ١١٨ها، در شماره 

آمده است که جاسوسی آشکار عليه " را دستگير کنيدبسيج عشايری 
نيروهای مخالف رژيم و پرونده سازی برای جبهه ملی و حزب رنجبران 

  :است
ليبرال های جبهه ملی و محافل رسوای وابسته به حزب امريکايی « 

رنجبران به سرکردگی فرخ سنجابي، جالل حيدري، سيد حسن خاموشي، و 
يج عشايری مشغول سازماندهی و تدارک همايون فرخي، تحت پوشش بس
هدف اين مزدوران که ايجاد ارتباط بين . توطئه های جديد عليه انقالبند

کانون های شورش و جنگ ضد انقالبی است، در سخنان يکی از نمايندگان 
فرخ خان سنجابی يکی از . برجسته آنها به بهترين وجهی بيان شده است

ه بنی صدر در يکی از جلسات ضد سران اصلی بسيج عشايری و نمايند
مسلح شدن ما بايد ارتباط : "انقالبي، توطئه خود را چنين تشريح کرده است

داشته باشد با مردم کردستان، لرستان، عشاير کاکاوند، جالل وند، تا به ايل 
 نفر از ورزيده ترين افراد ٢٠٠٠قرار است . بختياری و قشقايی وصل شود

اگر جنگ تمام بشود تازه . نده کارهای زيادی داريمرا آموزش بدهيم که در آي
کيومرث يونسي، پرويز سپاس، و فريبرز فيروزان ." کار ما آغاز خواهد شد

از ديگر مزدورانی هستند که با ضد انقالبيون در کردستان ارتباط ) منهوبی(
. مستقيم دارند و اعالميه های جبهه ملی و بختيار را تکثير و توزيع ميکنند

ز عزل بی صدر، ردپای آنها در منطقه ديده شده که الزم است هر چه پس ا
  ((.زودتر دستگير و محاکمه انقالبی شوند

از اين نوع جاسوسی عليه جريان های مختلف سياسی در شماره های 
باز در ) ٦٠ مرداد ٢١ (١٢٢مثًال در شماره . فراوان است" کار"مختلف 

" ضد انقالب را افشاء کنيم"ابت رابطه با حزب رنجبران در همان ستون ث
  :ميخوانيم) سری (

عناصری از گروهک امريکايی رنجبران نيز در بسيج عشايری نفوذ دارند « 
پسر سيد نصرالدين (که به جز سيد حسن خاموشی و سيد جمال حيدری 

 بهرام مهاجری از اعضای حزب -١: اسامی بقيه عبارتنداز) حيدری
 تکثير عکس شيخ نصرالدين حيدری توسط امريکايی رنجبران است و بابت

 فردی به نام سياوش - ٢.  هزار تومان پرداخت کرده است١٠حزب رنجبران 
از بسيج نيز سالح . که کردستانی است و در منطقه قليخانی فعاليت ميکند

 اورانوس -٤.  شهريار که او نيز کردستانی ميباشد-٣. دريافت کرده است
 سوسن -٦.  از مسؤولين پايگاه بسيج همايون فرخی يکی-٥. مهاجری

  (.» سيروس مهاجری-٨.  فرهاد حيدری- ٧) خواهر همايون فرخی(فرخی 
افراد باند ضدانقالبی پاليزبان بختيار در "و در قسمت پايانی در رابطه با 

  : چنين می خوانيم11ص " بسيج عشايری
ن فرخ طبق اخبار رسيده پس از عزل بنی صدر و تحت تعقيب قرار گرفت...«

سنجابي، وی در خانه شخصی به نام احمد اسدی که از ثروتمندان مشهد می 
فرخ سنجابی تصميم دارد که به خارج از کشور فرار . باشد، مخفی شده است

همچنين در منزل سيد حسن خاموشی مشاور سيد نصرالدين حيدری . کند
 افرادی چون خسرو سليمي، رشيد سليمی اهل کلهر وگورگاه، جهانبخش

اکبري، ايرج سنجابي، رضا خان و سليمان خان بهرامی نماينده سيد 
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نصرالدين در بسيج عشايری جلسات توطئه آميزی عليه انقالب تشکيل می 
  .»دهد

اول اين که با اسم و مشخصات، : اين نوشته ها از چند نظر جالب توجه اند
آنها افرادی را نام ميبرد و خواهان دستگيری و محاکمه انقالبی سريع 

هم در آن سال های خونين، همان بود که " محاکمه انقالبی"معنای . ميشود
قضات ارشد رژيم، افرادی مانند محمدی گيالنی و ربانی املشی و ديگران، 
هر روزه از راديو و تلويزيون به تفصيل و با آب و تاب توضيح ميدادند، 

ش کردن و تمام ک"يعنی مرگ، آن هم نه مرگ سريع، بلکه مرگ از طريق 
 دوم اين که مشخصًا برای جبهه ملی و حزب رنجبران "!زجر کش کردن

چنين پرونده ای در آن سال ها ميتوانست غالب اعضاء . پرونده سازی ميکند
سوم اين که با تحريف . و هواداران يک سازمان را جلو جوخه اعدام بفرستد

اندگان و گری بی شرمانه همه مخالفان رژيم را متحد با هم و دست نش
هر کس هر نظری که در باره جبهه ملی و . مزدوران امريکا معرفی ميکند

حزب رنجبران و مواضع شان در آن سال ها داشته باشد، نميتواند منکر اين 
نبودند و خط سياسی شان هم با " مزدور"حقيقت باشد که اينها سازمان های 

، اينها نمونه هايی از و باالخره. سلطنت طلبان و طرفداران بختيار يکی نبود
 عليه نيروهای اپوزيسيون) و توده ای ها(جاسوسی های علنی اکثريتی ها 

  .است
نهضت "مطلبی دارد با عنوان " کار) "١١٨( همان شماره - نمونه پنجم

که هدف آن آشکارا تحريک " آزادی از پاسخ به سؤاالت مردم طفره ميرود
ن بعد از ابراز خوشحالی از مقامات رژيم عليه نهضت آزادی است و در آ

و پاره ای ديگر نظير ... دار و دسته امريکايی جبهه ملی"غير قانونی شدن 
ايران که اينان نيز از سازندگان جبهه ورشکسته ملی ) ايضًا امريکايی(حزب 
  :چنين گفته ميشود..." بودند

و اما دسته ای از ليبرال ها يعنی نهضت آزادی متعلق به مهندس بازرگان « 
شرکاء به اعتبار پاره ای اعتقادات مذهبی هنوز اميد دارند از اين ضربه 

اين حضرات که امام خمينی به آنان تکليف . هولناک جان سالم بدر برند
کردند تا مواضع سياسی خود را به صراحت بيان دارند، روزهای دشوار و 

 با پيچ و نهضت آزادی کوشيده است! پر از بيم و اميدای رااز سر ميگذرانند
از نوع ليبرال هاست، خود " نرم تنانی"تابها و ناز و کرشمه هايی که ويژه 

برای اين کار مهندس بازرگان که زمانی در . را از اين مخمصه نجات دهد
 ٢اين انقالب برو و بيايی داشت، از روی ناچاری مجبور شده با صدور 

 جريان خود را به مواضع سياسی)  تير١٢ خرداد و ٢٧به تاريخ ( اطالعيه 
نهضت آزادی که رندانه جاسوسي، محاکمه و . اصطالح روشن سازد

محکوميت امير انتظام و دفاع دوآتشه خود را از او هيچ به روی مبارک 
خود نمی آورد، هم چنان با کلی گويی و رديف کردن جمالت انقالبی از 

 خطاب و بعد... [موضع گيری صريح نسبت به سؤاالت مردم طفره می رود
امام گفته است که شما جبهه ملی را محکوم کنيد ] به نهضت آزادی ميگويد
 ٢٥چرا تنها به تکذيب شرکت خود در راه پيمايی . و آن را مرتد اعالم داريد

گفته ايد ... خرداد پرداخته ايد؟ نظر صريح تان به جبهه ملی چيست؟ 
ماه و دفتر مرکزی  تير ٧توطئه خائنانه انفجار غير انسانی و ضد اسالمی "

مسبب اصلی اين جنايت ." حزب جمهوری اسالمی را شديدًا محکوم ميکنيم
" فرزندان خود"را " مجاهدين خلق"هولناک به نظر شما کيست؟ زمانی 

خوانده ايد و زمانی اعالم کرده ايد که هيچگونه همکاری و ائتالفی با آنها 
  .»يست؟نظر صريح تان راجع به سازمان مجاهدين چ. نداريد

ميبينيد، سازمانی که خودش را مارکسيست ميدانست، يقه حزب ديگری را 
واين در حالی !! اعالم نمی کنيد"مرتد"گرفته است که چرا فالن حزب را 

اعالم کردن " مرتد"است که تبليغاتچی های اکثريت به خوبی ميدانستند که 
ان وابسته به يک حزب يعنی تأييد کردن حکم اعدام ده ها و شايد صدها انس

  !آيا شرم آور و جنايت کارانه نيست؟. آن که در دست دژخيمان رژيم اسيرند
در مقاله ای با عنوان )١٣٦٠ مرداد ٧ (١٢٠ در شماره - نمونه ششم

  :در باره سازمان های چپ چنين ميگويند" رديابی تاکتيک های امپرياليسم"
قليت و راه کارگر پا در تمام اين مدت گروههای چپ رو و چپ نما مانند ا« 

خط (به پای سازمان امريکايی پيکار و شرکا عليه حزب جمهوری اسالمی 
اين گروهها که تمايالت . و عليه ليبرال ها گرد و خاک کردند) امامی ها

آنارشيستی گروههای اجتماعی در حال تعليق طبقاتی را سازمان ميدهند، در 
 درهم و برهم ، بی سرو کشاکش ميان جناح های جمهوری اسالمی مواضعی

هر دو جناح را " به طور کلی"آنها بر خالف بقيه . ته و مغشوش داشته اند
جنون " در هر مورد مشخص"اما درست مثل بقيه در عمل . دشنام ميدادند

آميزترين حمالت را متوجه خط امام کردند و صراحتًا حرف دل ليبرال ها و 
 .سلطنت طلبان را پاسخ گفتند

 و صراحت عمل اين گروهها که ساقط کردن خط امام است، اغتشاش فکر
تاکتيکی است که وظيفه مستقيم اش هموار کردن راه برای اجرای نقشه های 

در تمام اين مدت تمام . بوده است" دولت ميانه رو"امپرياليسم و جانشينی 
دشمنان اين جمهوری نه تنها نازک تر از گل به اينها نگفتند، بلکه هر کجا 

با . فرصت کردند، دست دوستی و اتحاد عمل به سوی شان دراز کردندکه 
اوج گيری مبارزه عليه خط سازش و سقوط بنی صدر، اين گروهها در دشنام 

آنها در اين اواخر خط امام را . پراکنی عليه ليبرال ها هم تجديد نظر کردند
! فرعیدشمن اصلی قرار دادند و اکثريتی ها و توده ای ها را هم دشمنان 

می کردند که گويا اوج گيری و افسار گسيختگی " تحليل"آنها اين طور 
سپس . ميکند! ارتجاع به حدی رسيده است که حتی ليبرال ها را هم سرکوب

هراسان شعار ميدادند که پس بايد با تمام نيرو در برابر ارتجاع حاکم 

 حاکم سرشت آنارشيستی اين گروهها مشتاق آنست که جناح های. بايستيم
آنها ظاهرًا ميگويند ز هر طرف که شود کشته به سود . يک ديگر را بکوبند

اما در عمل از هيچ چيز به اندازه شکست جريان ليبرالی نمی . ايشان است
غلبه لجام گسيخته "آنها حتی آماده اند روی اين شکست ها نام . ترسند
 نيست که جناح هيچ آرزويی برای آنها شيرين تر از اين. بگذارند" فاشيسم

  های حاکم آنقدر به هم ديگر مشغول باشند که آنها فرصت 
بيهوده نيست که آنها اين همه از درهم . کنند تا ميتوانند شلوغ کاری کنند

شکسته شدن سنگرهای بسيار محکم بورژوازی در حکومت و گسترش 
گفتنی پيرامون حال و روز اين گروهها ... قلمرو خط امام نگران شده اند

تنها بايد روی اين حقيقت تلخ انگشت گذاشت که متأسفانه در . زياد نيست
عمل می بينيم که روند تحول وتعميق انقالب ما اين گروهها را از حالت 

اين گروهها در . بينابينی به سوی استقرار در مواضع ضد انقالبی رانده است
ه با نيروهای روند آتی يا از بين ميروند و يا به سوی اتحاد عمل همه جانب

طبقات ارتجاعی و باندهای سر سپرده امپرياليسم، به سوی اجرای تبه 
کاريهايی که راه پيشرفت نقشه های جديدتر امپرياليسم را هموار ميکند، به 
سوی تبديل شدن به باندهای بی جيره مواجب و يا با جيره مواجب 

  .»تآينده ای که سراسر تأسف بار اس. امپرياليسم سوق می يابند
تبليغاتچی های . جمالتی که مورد تاکيد قرار داده ام، به حد کافی گويا هستند

اکثريت فتوا ميدهند که سازمان های ياد شده در صف ضد انقالب قرار گرفته 
اند و خودشان هم بهتر ميدانند که اين حرف در آن سال های خونين جز تأييد 

 مقايسه .ی ديگری نداردحکم قتل اعضاء و هواداران اين سازمان ها معنا
در نمونه پيشين ديديم . کار اينها با کار مهندس بازرگان واقعًا آموزنده است

که به قول خود اکثريتی ها، او در حالی که از طرف خمينی زير فشار قرار 
اعالم کند، حاضر نشد به اين کار تن " مرتد"گرفته بود که جبهه ملی را 

بودن هزاران " مهدور الدم" چرخش قلم اما رهبران اکثريت با يک. بدهد
حال ببينيد آن سخنان فرخ ! عضو و هوادار سازمانهای چپ را تأييد ميکنند

تا چه حد چندش آور است ، ) ٩٧شماره ( نگهدار در مصاحبه با مجله آرش 
  :آنجا که ميگويد

ما خيلی از بچه ها ی مجاهد و راه کارگری و اقليتی و پيکاری و غيره را « 
زديک می شناختيم، همه شان بچه های کامال صادق و صميمی و از جان از ن

گذشته بودند و واقعا حاضر بودند برای خوشبختی مردم همه وجودشان را 
  . »بدهند

آزموده را "با عنوان  ) ١٣٦٠ مهر ١٥ ( ١٣٠ شماره -  نمونه هفتم
مطلبی دارد که عمق سقوط و در عين حال ، بالهت و " آزمودن خطا ست

  :ماندگی اينها را به نمايش ميگذارددر
که پس از دو سال ونيم دشمنی با " پيکار"اخيرا گروهک ضد انقالبی « 

انقالب و جمهوری اسالمی ايران، در حال تالشی کامل است، دست به 
از چندی پيش در شهر های تهران، . تاکتيک جديدی عليه انقالب زده است

ها عناصر دستگير شده ای از اين تبريز، قزوين و پاره ای ديگر از شهر 
گروهک، همراه مامورين به خيا بان ها می ايند و به بهانه معرفی 

هواداران سازمان و حزب توده ايران را شنا سايی "! منحرفين"و" مخالفين"
. و به کمک مامورين جمهوری اسالمی برای آنها پرونده جعلی می سازند

، توده ای ها و اکثريتی ها را در زندان ها" پيکار"اين دسته ازاعضای 
آنها تمام بحث های سالم و سازنده ای را که بين مسئولين . بازجويی می کنند

زندان و هوا داران سازمان ما و حزب صورت می گيرد، تخريب می کنند به 
بيراه می کشانند و دشمنی نسبت به صديق ترين مدافعان انقالب و جمهوری 

 عالوه بر اين تاکتيک. کارند و دامن می زنندرا در دل مسئولين زندان می 
خيانتکارانه، توطئه کثيف ديگری نيز توسط اين گروهک عليه پيروان 

اين توطئه با . تدارک ديده شده است) حزب و سازمان(سوسياليسم علمی 
کمک محافل تنگ نظر و قشری جمهوری اسالمی ايران پياده می شود که 

" پيکار" راد منش از کادرهای درجه اول يک نمونه آن را در مصاحبه احمد
و مسئول انتشارات اين گروهک در روز هشتم شهريور ماه پس از پخش 

کادر گروهک پيکار طی مصاحبه خود . سرويس اخبار تلويزيون شاهد بوديم
به ميليون ها بيننده تلويزيون القاء کند که باند های : با کارکشتگی کوشيد

ير ازبراندازی جمهوری اسالمی ايران ندارند ترور و خرابکاری که هدفی غ
کار کشته، در اجرای نقشه دستگاه های " پيکاری! "هستند" کمونيست"

جاسوسی امپرياليسم چنين وا نمود کرد که گويا هر جنايتی که او و ديگر 
مائوئيست ها عليه جمهوری انجام می دهند، مطابق رهنمود های مارکسيسم 

بخش ديگر سخنان اين .  لنينيسم خالق است-يسم لنينيسم و آن هم مارکس-
متوجه انجام وظيفه ای بود که همه مائوئيست ها در دنيا به ايفا " پيکاری"

" دو ابر قدرت"مائو ئيست ها می کوشند که از موضع تز . آن مشغولند
حرکت کنند و آرام آرام آمريکای جنايتکار را به دست فراموشی بسپارند و 

احمد راد منش ازتوده گير " پيکاری. "آمريکا بنشانندشوروی را به جای 
ترين وسيله ارتباط جمعی درست در لحظاتی برای امريکای جنايتکار شريک 
جرمی به نام شوروی تراشيد که مردم ايران از خبر توطئه آمريکايی انفجار 
بمب درنخست وزيری بشد ت خشمگين و نگران سرنوشت رئيس جمهور و 

ی رسوا در سؤال و " پيکار"و باالخره اين ! خود بودندنخست وزير منتخب 
شده، در پاسخ اين " جا سازی"جوابی که روشن بود به دقت در مصاحبه 

به حمله به نيرو های " در باره گروه های ديگر چه می گوئيد؟: "سؤال که
اين مائوئيست توطئه گر که در . پرداخت راستين پيرو سوسياليسم علمی

و " جبهه ملی"، "رنجبران"ضد انقالبی و ليبرال از قبيل باره دهها گروه 
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يک کلمه هم نگفت، عليه سازمان فدائيان خلق ايران ... و" نهضت آزادی"
 .و حزب توده ايران به فحاشی و افترا زنی پرداخت) اکثريت(

او که به جرم بر اندازی جمهوری اسالمی ايران به محاکمه کشيده شده نيرو 
  خواند و تمام نيروی دوزخی خود را " ريا کار" انقالب را های راستين مدافع

بين نيرو های راستين پيرو سوسياليسم " مذهب"بکار برد که با طرح مسئله 
او به گمان خودش کوشيد مردم را . علمی و مسلمانان انقال بی تفرقه بياندازد

 و حزب) اکثريت(به سياست اصولی و انقالبی سازمان فدائيان خلق ايران 
تا آنجا که مسئله مربوط به گروهک ضد انقالبی . توده ايران بد بين کند

است، هيچ چيزعجيب وغيرمنتظره ای به چشم نمی خورد، طبيعت " پيکار"
مائ ئيسم که سنگ بنای ايدئولوژيکی و سياسی اين جريان ضد انقالبی 
است، اقتضا می کند که گروهک پيکار به هر نحو و به هر شکل که شده با 

آنچه که برای ما و همه نيرو های . نيرو های انقالبی کينه توزانه بستيزد
ترقی خواه ميهن که قاطعانه از انقالب و جمهوری اسالمی پشتيبانی می 
کنند، مايه تاسف و سؤال است اين است که چگونه مسئولين صدا و سيمای 

ار افتاده جمهوری اسالمی ايران تا به اين پايه در دام گروهک امريکايی پيک
اند که عضو اين جريان احمد راد منش اجازه پيدا می کند که از فرا گير ترين 
وسيله ارتباط جمعی دو ساعت به نام به اصطالح دفاع از انفالب، عليه 
انقالب و نيرو های انقالبی لجن پراکنی کند، شوروی را پيش کشد تا آمريکا 

ن ها همچنان تخم نفاق و منتفی شود وهم مسلکان آن در دادگاه ها وزندا
آزموده را آزمودن : "مثلی است معروف که می گويد. پراکندگی بپاشند

مقامات جمهوری اسالمی پس از آن همه سيلی هايی که از ". خطاست
مائوئيست های مسلمان نمای آمريکايی مثل سال متيان ها و غضنفر پورها و 

ند پيکاری ها خط و رئيس شان بنی صدر خورده اند، هنوز هم اجازه ميده
  .»سياست بنی صدری ها را به کمک آنان پيش برند

اولين چيزی که در اين نوشته جلب توجه ميکند، بی رحمی شگفت انگيز 
تبليغاتچی های اکثريت است که يک زندانی درهم شکسته در دست دژخيمان 
جمهوری اسالمی را همچون يک جاسوس هفت خطی تصوير ميکنند که در 

ميکند و کاله سر " به دقت جا سازی"ويزيونی اش، مطالب را مصاحبه تل
در کشور استبداد زده ما ! بازجوها و مسؤوالن جمهوری اسالمی ميگذارد

هر چيزی هم که ناشناخته باشد، پديده زندانيان سياسی درهم شکسته ی به 
که زير فشار ماموران امنيتی رژيم های حاکم " تواب"يا " نادم" اصطالح 

برای مردم بهت زده " طوطی صفت"رسمی را کشف ميکنند و " حقيقت"
بازگو ميکنند، از شناخته ترين فتوحات حکومت ها، دست کم، در نيم قرن 

تبليغاتچی های اکثريت در اينجا احمد رادمنش را طوری . اخير تاريخ ماست
تصوير ميکنند که گويا نه تنها اصًال زندانی نيست و قاپ مسؤوالن تلويزيون 

هوری اسالمی را دزديده و هر چه بخواهد ميتوانداز آنجا بگويد، بلکه جم
  !دارد خط سازمان پيکار را پيش ميبرد

وارونه گويی آنها تا آنجاست که اصًال خود احمد رادمنش راهم گذاشته اند و 
البته اين برخورد ! سازمان پيکار صحبت ميکنند" تاکتيک جديد  " در باره

ما پاسداران را : "ژيم از طرف کسانی که ميگفتندبا شوهای تلويزيونی ر
شکنجه در " شايعه"يا " اينها برادران ما هستند. زندانبان خود نمی بينيم

زندان های جمهوری اسالمی را ساخته و پرداخته عوامل امپرياليسم برای 
آنها شکنجه در زندان ها را . تضعيف نظام قلمداد ميکردند، عجيب نيست

ند که نوبت خودشان رسيده بود و روحانيت حاکم ديگر هنگامی کشف کرد
  .خدمات شان را نمی پذيرفت

نکته تکان دهنده ديگری که در اين نوشته جلب توجه ميکند، صحبت از 
از " تالشی"ميدانيم که اين . پيکار است" در حال تالشی کامل"سازمان 

. گرفتطريق قتل عام بی رحمانه صدها عضو و هوادار اين سازمان صورت 
و در جريان تمام آن کشتارها، رهبران اکثريت برای آدم کشان رژيم هلهله 

  .ميکردند و ستايش نثار ميکردند
خواه از سر بالهت يا (سومين نکته جالب اين است که رهبران اکثريت 

حتی هنگامی که می بينند مسؤوالن رژيم در برنامه های ) چاپلوسی بزدالنه
مًال روشن، خود آنها را می کوبند، باز هم تبليغاتی شان به صورتی کا

 اين است که حقيقت"!انشاء اهللا گربه است"چشمان شان را می بندند که 
عليرغم همه پادويی ها و چاپلوسی های اکثريت و حزب توده در آن سال ها 

  .، رهبران جمهوری اسالمی هرگز روی خوش به آنها نشان ندادند
بحث های "ين است که آنها خودشان از و باالخره چهارمين نکته جالب ا

. ميان رفقای زندانی شان و زندانبانان سخن ميگويند" سالم و سازنده
" موضوع اين بحث ها، آن هم در سال هايی که هر روزه، در همان محل 

دسته دسته زندانيان را به پای جوخه های تير " بحث های سالم و سازنده
  !ميفرستادند، چه ميتوانست باشد؟

 نگاهی به ادبيات اکثريت در آن سال ها نشان ميدهد که اينها -مونه هشتم ن
را رسمًا امريکايی " خط سه) "در آن موقع معروف به(تمام سازمان های 

نمونه "که زير عنوان  ( ١٢٠مثًال در مطلب نقل شده از شماره . مينامند
با . م می برندنا" سازمان امريکايی پيکار"رسمًا از ) در باال آورده ام" ششم

اندکی دقت در موارد برخورد با سازمان های پيکار، اتحاديه کمونيست ها، 
معلوم ميشود که " خط سه"رنجبران ، توفان و به طور کلی سازمان ها ی 

رهبران اکثريت اصًال هر نوع انديشه و گرايش سياسی تأ ثير گرفته از 
نها حتی سالمتيان و بنابراين است که آ. مائوئيسم را امريکايی مينامند

" مائو ئيست های امريکايی مسلمان نما"غضنفر پور و بنی صدر را هم 
و در همه جا وقتی از جبهه ضدانقالب صحبت ميکنند، . معرفی ميکنند

امپرياليسم امريکا، سلطنت طلبان ، ليبرال ها، مائوئيست ها، باند قاسملو در 

 -  ١٣٠مثًال در شماره ( د رأس فهرست و در يک بسته بندی واحد قرار دارن
 ، ٣ ص -١٤٧ ، شماره ١٤ ص - ١٢٩ ، ١٨ ص - ١٢٧ ،َ شماره ١٠ص

 )١١ و ١٠ ص -١٢٢شماره 
مائوتسه تونگ بود که " سه جهان"توجيه آنها برای اين کار ظاهرًا تز 

. کنار امريکا برای خلق های جهان خطرناک معرفی ميکرد شوروی را هم در
در ايران به تز " خط سه" همه سازمان های اما حقيقت اين است که اوًال

معتقد نبودند، ثانيًا تقريبًا همه آنها ضد امريکايی بودند، ثالثًا " سه جهان"
در اوايل انقالب ) مثًال حزب رنجبران و اتحاديه کمونيست ها(بعضی از آنها 

در واقع . مانند اکثريت و حزب توده از جمهوری اسالمی حمايت ميکردند
نسبت به جمهوری اسالمي، نه فقط يک " خط سه"ه سازمان های موضع هم

با توجه به اين حقيقت، تالش اکثريت وحزب . سان که حتی مشابه نيز نبود
توده در امريکايی قلمداد کردن مائوئيست ها بيش از هر چيز از منطق جنگ 

  .فرقه ای با آنها ناشی ميشد
آمده است با عنوان مطلبی ) ٦٠ تير ٣ (١١٥ در شماره -نمونه نهم 

که بعد از آوردن خبرهايی در باره " ضدانقالب در کويت هار شده است"
فعاليت های تبليغاتی مخالفان جمهوری اسالمی و مخصوصًا سلطنت طلبان 
در کويت و شيخ نشين های خليج فارس ، به طور ضمنی از رژيم ميخواهد 

  :که اين جريان ها را در خاک کويت سرکوب کند
البته نيروهای مبارز مقيم کويت و از جمله هواداران سازمان فدائيان ... « 
با تمام نيرو در برابر ضد انقالبيون ايستادگی ميکنند و اعمال " اکثريت"خلق

دولت جمهوری اسالمی وظيفه دارد اين توطئه ها را . آنها را زير نظر دارند
ه و ياری گرفتن با دقت تعقيب نمايد و با اتخاذ سياست های روشن و سنجيد

  .».از نيروهای انقالبی به مقابله با آن برخيزد
در اينجا می بينيم که تبليغات اکثريت عليه جريان های سياسی مخالف 

سا ل ها آشکارا به همسويی و هم راهی با سياست  جمهوری اسالمی در آن
  .کشيده می شود های تروريستی رژيم در خارج از کشور

ای اکثريت، مخصوصًا در شيخ نشين های خليج اين توصيه تبليغاتچی ه
فارس وکويت، در شرايط آن روز، قاعدتًا فقط از طريق اعزام تيم های ترور 
ميتوانست عملی شود، کاری که رهبران جمهوری اسالمی حداقل تا رسوائی 

  !مرتبًا در خاک کشورهای ديگر انجام ميدادند" ميکو نوس"شان در دادگاه 
*** 

نگاه به اسناد، بايد از آقای فرخ نگهدار سپاس گزار باشم که از در پايان اين 
طريق ستيز گستاخانه اش با حقيقت، مرا ناگزير ساخت به دنبال اين اسناد 

اعتراف . بگردم و همه آنها را به دقت بخوانم که برايم بسيار آموزنده بود
بود، ميکنم که گذشت ساليان خيلی چيز ها را در حافظه ام کم رنگ کرده 

اعتراف ميکنم که حتی با تجربه بی واسطه ام از جهنم کشتارگاه های 
با ) و حزب توده(جمهوری اسالمي، باز هم نميدانستم همراهی اکثريت 

جنايات جمهوری اسالمی تا اين حد عميق، تا اين حد علنی و تا اين حد همه 
چه کسی با در اينجا ناگزيرم از فرخ نگهدار بپرسم راستی . جانبه بوده است

" عالمانه، عامدانه و ظالمانه، شک وشبهه پراکنی"آرامش وجدان و کامًال 
از آنجا که اين بخش از نوشته به حد کافی طوالنی شده   !ميکند، من يا شما؟

است، پرداختن به بخش های ديگر سخنان فرخ نگهدار را به بخش ديگری 
ن پی گيری اين بحث واميگذارم که اميدوارم هر چه زودتر به عالقه مندا

  ١٣٨٦اول شهريور                                                   .تقديم کنم
....................................................  

تعدادي از اعضاي خانواده هيوا بوتيمار و شهروندان ايراني  
رلندن  امنستي د-درمحل دفتر بين المللي سازمان عفو بين الملل 

 دست به تحصن زدند
 زماني آزاد دارد ادامه آينده دوشنبه روز وتا آغاز شنبهجپن روز از تحصن

 اين با را خود همراهي بشر وحقوق سياسي اززندانيان دفاع انجمن سخنگوي
 مقيم ايرانيان جمعي هاي رسانه با مختلف هاي ودرمصاحبه کرد اعالم تحصن
 جان نجات براي تالش به را ايران دممر وهمچنين کرد حمايت تقاضاي لندن
 درروزهاي فراخواند سياسي زندانيان وديگر پور حسن عدانان و بوتيمار هيوا
 و امنستي دفتر درمحل اعدام عليه و تحصن اين از درحمايت تجمعاتي آينده
  شود مي برگزار درلندن اسالمي جمهوري سفارت مقابل

  1386 شهريور 11           ايران بشر وحقوق سياسي زندانيان از دفاع انجمن
…………………………………… 

  !فراخوان حضور در خاوران
 با ما به دشت شقايق 
 با ما به دشت ستاره 

 با ما به گلزار خاوران بيائيد 
 م، رفيقيم ما، فرزند آفتابيم، ما مادريم، همسريم، خواهريم، پدريم، برادري

 . با ما به خاوران بيائيد
 گلزار خاوران می رويم تا جاودانه ميثاقمان را با  شهريور به٩روز جمعه 

 . فته در خاک خاوران تجديد کنيم جانهای شيفته خ
  .  بودند به ديدارشان خواهيم رفتبا گل و بوسه و لبخند چونان که آنان

  ١٣٨۶چهارشنبه هفتم شهريور ماه                  ۶٧دادخواهان کشتار 

............................................. 
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  : ياران ياد با
  آن عاشقان شرزه که با شب نزيستند
 .رفتند و شهر خفته  ندانست، کيستند

  
ها در رابطه با چگونگی ابعاد جنايت کشتار " خودی " چرا 

  ! لب تر نمی کنند؟۶٧ و ۶٠  دو تابستان  خونين
الگرد کشتار امين س١٩اخيرا راديو دويچه وله آلمان بخش فارسی ، در : يادداشت 

فاطمه حقيقت جو، سعيد ( ها" خودی "  ، گفتگويی با سه تن از ۶٧تابستان خونين 
پاسخ آنان در اين گفتگوی راديويی، من را . داشته است ) حجاريان، محسن سازگارا

برآن داشت تا با نگاهی به گذشته اين کسان ، يادآور گردم  تا اين نظام ننگين و منافع 
از قديم هم گفته اند . ان است ، از اين جماعت لبی وا نخواهد شد حقير کسانش در مي

 !از کوزه همان برون تراود که در اوست : 
تابستان هر سال ياد .  و در شهريور ماه  ديگری بسر می بريم ١٣٨۶درتابستان 

  را با خود داشته و ۶٧ و۶٠آور يادمان فراموش نشدنی  کشتار خونين دو تابستان  
ری اسالمی از فردای بر روی کار آمدنش در برابرخواسته ها و جمهو. دارد

کشتارخونين و . مطالبات  مردمان ايران قرار گرفته و همواره جنايت آفريده است
جنايت بار دو تابستان، دردرون زندانهای سراسرايران، از مصاديق غير قابل چشم 

از صدر تا ذيل به است ، که می بايست سران نظام " جنايت عليه بشريت " پوشی 
جرم دستان خونين شان درآفرينش ا ين کشتارها، در برابردادخواهی هزاران هزار 
تن ازمادران ، پدران، همسران و نوباوگان دختر و پسرشان، دردادگاه بين المللی 
محاکمه و نتايج آن برای درس آموزی ،عمله ظلم و بيداد و نشاندن ديکتاتورها 

  . عمومی دنيا اعالم گرددبرسرجايشان،  به افکار 
برای تحقق چنين هدفی، خانواده های زندانيان سياسی و جنبش روشنفکری و برابر 
طلبی ايران درداخل و خارج ازکشور، درکنارخانواده های اعداميان اين 
دوکشتارخونين، درصددآن بوده وهستند تا طی هرفرصتی بتوا نند،عناصراصلی اين 

عات وسيع تراز پيش،به سطح دادخواهی مجامع بين جنايات را با جمع آوری اطال
اين مهم فراهم نمی آيد، مگر آنکه فراترازاطالعات جمع آوری شده . المللی بکشانند 

، ناظرين اين جنايات، ازدرون نظام، زبان بگشايند و ابعاد ضد انسانی اين جنايات 
اری شدنی است ؟ پرسش اين است؛ آيا با بودن اين نظام ، چنين ک! را برمال کنند

 !پاسخم در يک کلمه ، نه است 
،  تشکالت مستقل )شاهی و شيخی ( در اين ميان فعاالن زندانيان سياسی دو نظام

زندانيان سياسی درايران و جای جای جهان ، مجامع حقو ق بشری و فعاالن احزاب 
بد شکافی وسازمانها به همراه خانواده ها، درامر خبر رسانی ، بی وقفه به دنبال کال

  . ابعاد اين جنايات  هستند 
در اين رابطه دريافت  گفتگوی راديو فارسی دويچه وله آلمان  ازدو منظر يعنی 

: و گفتگو با سه تن از عناصرخودی يعنی  * گفتگو با فرزندان اعداميان آن سالها
 خانم فاطمه حقيقت جو، مرا آنچنان به دنبال – محسن سازگارا –سعيد حجاريان 

! ن اين گفتگو ها راغب کرد تا شاهد شنيدن و خواندن سر نخ های بيشتری باشمکرد
فرزندان اعداميان طی گفتگوی خود اشک ، درد و رنج ساليان شان  را بر زبان می 

  !همچنان توطئه سکوت بر می گزينند" خودی "رانند که خواندنی است وعناصر
ولی کارايشان ازارزش و دقت من برنامه ساز راديو دويچه وله  را نمی شناسم ، 

بيگمان اين گفتگو ها به عنوان يک سند . ،مسئوليت شناسی با پشتوانه همراه است 
 ، بعد از اين همه ۶٧ و۶٠در گستره بی پاسخ گذاشتن  به ابعاد جنايات دو کشتار 

  !  ها در آرشيو جنبش  باقی خواهد ماند" خودی " سال، از جانب 
در مورد آنچه در زندانهای ايران « : رش آورده است مصاحبه گر در مقدمه گفتا

روايت بسيار " ها غيرخودی"از ميان . چنين است) گذرد و هنوز می(گذشته است 
اند، يا چيزی در مورد  شاهد فجايع بوده" خودی"است، اما از ميان آنانی که به عنوان 

اهللا  خاطرات آيتدر ميان آنها، آنچه در . اند، روايت بسيار کم است موضوع شنيده
متأسفانه کسانی که زمانی آن سوی خط . منتظری آمده است، اهميت بسياری دارد

اند، از سرمشق آيت اهللا  اند يا کامال غيرخودی شده اند، اکنون در وسط ايستاده بوده
: و درادامه آورده است » .اند هايشان را انتشار نداده دانستی منتظری پيروی نکرده و

های مربوط به  ان ممکن است بگويند ما که خودمان در موضوعبسياری کس«  
ايم، پس چرا بايستی به اين موضوع  ها دخالتی نداشته ها و زندانها و محاکمه ی دستگير
همين . بايستی اما به موضوع پرداخت، تا همه زوايای موضوع باز شود. بپردازيم

ی موضوع چگونه حرف  درباره" خودی"نيز اهميت دارد که کسی بگويد در محافل 
کردند؟  زدند، از اخبار زندان چه برداشتهايی داشتند، اعدامها را چگونه توجيه می می
براين پايه، پرسشگر راديو صدای آلمان ) ١*سايت دويچه وله آلمان ( به نقل از » 

در جستجوی پاسخ، « : ايشان درهمان مقدمه می افزايد . ها رفتند" خودی" سراغ 
متأسفانه عمدتا دعوت . اند رفتيم هستند، يا بوده" ها خودی" کسان که از سراغ بسياری

بسياری " خوب بود که پرسشگر راديو، الاقل اسامی اين » .وگو را نپذيرفتند به گفت
" و " دمکراسی طلبی" ها را نام می برد تا ما نيز داعيه " خودی" از خانواده " کسان

  !  شتر درمی يافتيم اين بی چهره گی ها را بي" وا نفسای 
. نوشته ام اشاراتی پرسش انگيز نسبت به کارکرد مصاحبه شنوندگان  داشته و دارد

باشد که توجه فعاالن زندانيان سياسی و خانواده های اعداميان را نسبت به اين 
بيش از پيش بر انگيزاند که از اين امام زاده ها آبی گرم نمی شود ، " عاليجنابان"

يز چون ديروز، سکوت را برهرچه لب باز کردن ترجيح می دهند ، آنان امروز ن
"  ها محلی از اعراب قائل نيستند و تنها به حفظ " غير خودی" چرا که هنوز برای 

کسان شان ازهر گزندی " قداست " شان و حفظ" عمود خيمه نظام " و "  کيان اسالم
  ! می انديشند

، نگاهش را درباره اطالع خويش از  پرسشگر راديو از سعيد حجاريان می خواهد
ِ  و تامل برانگيز .  بيان کند۶٧ماجرای اعدامهای تابستان  در اين گفتگویِ  کوتاه

: سعيد حجاريان در قبال سئوال شکوفه منتظری ، به چند جمله اکتفا کرد و می گويد 
بودم، ) خوزستان( که آن موقع من معاون سياسی استانداری اهواز  با اين« 
اما .  بگيرند  طلبان روی آن موضع لوصف بايد اين پرونده باز باشد و اصالحا مع

ها و احزاب و نهادهای  اکنون که شرايط در داخل کشور مساعد نيست و رسانه
سعيد . جامعه مدنی قوی نيستند، امکان پرداختن به اين موضوع وجود ندارد

   ) ٢**سايت دويچه وله آلمان ( »حجاريان
د حجاريان ، آنزمان که رسانه ، تريبون و دهها نهاد بزرگ و کوچک آيا واقعا سعي

مدنی به مدد اصالحات امثال ايشان پا گرفت، توانست کاری از پيش ببرد که 
اصالح " امروزايشان از کمبود آن می نالد و پاسخ به سئوال پرسشگر راديو را به 

  ! حوالت می دهد؟" طلبان 
ديگر، يعنی محسن سازگارا را نيز در قبال  " خودی" اجازه بدهيد تا پاسخ يک 

شما به عنوان فردی که  :  وله دويچه« : سئوال. پرسش کننده راديو، دنبال کنيم
 چه ١٣۶٧های سال  ايد، از اعدام های متفاوت حاکميت گذرانده ای را در بخش دوره

ر مجموع ها را کی شنيديد؟ روايت آن چگونه بود و د شنيديد؟ به عبارتی خبر اعدام
، رئيس ۶٧من در سال « : پاسخ ايشان چنين است » بازتاب آن در دستگاه چه بود؟

و در بخش صنعت کشور  هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران 
 تازه وقتی ما متوجه شديم، ....متأسفانه اطالعات بيشتری از مردم عادی نداشتم. بودم

ها خبر اعدام را  ها به تدريج به خانواده  آنزيرا. چند ماهی از ماجرا گذشته بود
بايد صبر کرد تا اسناد اين . بنابراين من هم خبر بيشتری از بقيه نداشتم. دادند می

هايی مثل آقای پورمحمدی، وزير فعلی کشور، که از  حکومت منتشر شود و آ د م
يد منتظر بود مطمئنًا از دل وزارت اطالعات با. عامالن کشتار بودند به سخن در آيند

گيری عجيب  تا اين اسرار منتشر شود و کم و کيف اين فاجعه و داليل اين تصميم
البته آقای خمينی و پسرش احمد آقا، که در واقع مجوز اصلی را صادر . منتشر شود

اما شايد در ميان اسناد بيت رهبری آن زمان هم . بودند، هر دو فوت کردند کرده
ی  اما درباره« : و در همين گفتگو ، اعالم می دارد » .بشود چيزهايی را پيدا کرد

. آن زد و خوردها ، هنوز زود است، که قضاوت کنيم و مقصر اصلی را پيدا کنيم
اين جان )  ٣***سايت دويچه وله آلمان ( »  ....است چرا که هنوز به تاريخ نپيوسته

  ! کالم  محسن سازگارا است 
 نفر سوم اين گفتگو، حرف زيادی ندارد و اعالم خانم فاطمه حقيقت جو نيز بعنوان

آن . دانم  ها را در ساختار حکومتی آن زمان نمی من بازتاب اعدام« : می دارد
و در بخش ديگری » . ساله بودم و اولين سال تدريسم در مدرسه بود١٩ها من  سال

: د  سالگی برون می شود و به درون مجلس ششم راه می يابد با زمی گوي١٩که از 
 زمان ما نبايد  من هنوز معتقدم در آن. گويم، در الويت کار ما نبود من فقط می...« 

چرا که کسانی که در رأس . اما امروز وقتش است. کرديم اين موضوع را مطرح می
( » ...  .است  آلوده۶٧های  هايی اند، که دستشان به خون اعدام قدرت هستند، همان

  )۴****سايت دويچه وله آلمان 
. در حق شان چه گفته اند) حجاريان و سازگارا( ابتداء ببينيم که دوستان اين جنابان 

حجاريان آگاه ...« : محمد قوچانی روزنامه نگار در معرفی حجاريان می نويسد 
غلبه او بر شيطان نفس در . ... ترين سياستمدار زمانه ما به شيوه کارجمعی بود

 فرد، چنان در زمانه ، بلکه در تاريخ ما نادر تمنای راست کردن قامت تشکيالت به
محمد قوچانی، ( » .در اين يکصد سال اخير، داشته است... است که کمتر همتايی 

) ١۴٢ و١۴١ تهران، ص٧٩پدر خوانده و چپ های جوان، نشر نی، چاپ دوم، سال 
 ای از يا گنجينه( سعيد حجاريان هر چند يک مقام امنيتی سابق... « : او  می افزايد 

بی پروای ( ، روزنامه نويسی اصالح طلب و راديکال)رازهای سر به ُمهر
و ديگر ) ١۴١ماخذ پيشين؟، ص ( » بود....، مدرس ومحققی صاحب سخن)مصلحت

اينکه بعد از روی کار آمدن و پيروزی محمد خاتمی، سعيد حجاريان مشاور عالی 
گنجينه ای از " ی که با کس:  پرسش اساسی اين است که . رتبه رئيس جمهور شد 
. است" همتا" ، همچنان بی " تاريخ يکصد سال اخير" و در " رازهای سر به ُمهر

سال بعد از سپری شده ٢۶بايد اين گونه در برابر ابعاد چنين جنايتی آنهم بعد از  
   ، توطئه سکوت بر گزيند؟ ۶٧ سال بعد از ُکشتار تابستان ١٩  و  ۶٠تابستان

محسن سازگارا از هيات « :  مورد محسن سازکارا آورده است محمد قوچانی  در
موسس و عضويت در شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تا همراهی با 
بهزاد نبوی در وزارت صنايع سنگين ، راه درازی را سپری کرده بود تا به حلقه 

  )  ٧٧ماخد پيشين، ص ( » کيان بپيوندد
 وطنی ، بعد ازکارکرد های اوليه خويش ، طی آن سالها های"  خودی" می بينيم  

اهواز می شود  معاونت سياسی استانداری اولی وارد بخش.  حرفه عوض کرده اند
و دومی وارد نوسازی صنايع سنگين ايران می گردد و سومی که سن و سالش به 

 ها  يا "پور محمدی " اين جنايت قطع نمی دهد ، لذا توصيه می کند که سراغ امثال 
با ! اسداهللا  الجوردی ها قصاب اوين رفته و نبش قبرش نماييم تا زبان باز کنند 

خانم حقيقت جو، جسارت کرده و پای اکنونيان را به : اينهمه منصفانه بايد بگويم 
 .  ميان کشيده است

آگاهانه تالش می ورزند تا از زير " خودی" مسئله اساسی اين است که اين جنابان 
 نيزبه گونه ۶٧  شانه خالی کنند و از بر شماری ابعاد جنايت ۶٠ايت کشتاربار جن

های "  خودی" تو گويی االن رسانه های جدی سراغ هر کدام از.  ای فرار نمايند 
ما طی آن سالها در بخش صنعت ، کشاورزی،جهاد و : ديروزی بروند ، می گويند
يم و هيچ کدام مان در سرويس چند ميليونی بوده ا" امت " عمران مشغول خدمت به 

  ! اطالعات ، سپاه ، امنيت و راه انداختن آن دستی بر آتش نداشته ايم
حال آنکه فراتر از آنچه از قول محمد قوچانی در بيان معرفی حجاريان آوردم در 

سعيد حجاريان کاشی با نام مستعار « : اقوال و کارکردش در اسنادی چند آمده است 
 از دانشگاه تهران و دکترای علوم ) ليسانس مکانيک ( دس فنی سعيد مظفری ، مهن
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فعاليت سياسی خود را از نهاد اطالعات و . سياسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 ری شهری " (محمدی نيک" در دوران وزارت . تحقيقات نخست وزيری آغاز کرد 

به تدريج خود را " مير حسين موسوی"  دولت پس از. مدير کل آن وزارتخانه بود) 
از وزارت جدا ساخته و به مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوری پيوست و 

.  که رئيس آن مرکزبود ، دست به همکاری زد" محمد خوئينی ها" معاون سياسی 
سعيد حجاريان ) ۵٠٨  ، ص ١رضا گلپور چمر کوهی ، شنود اشباح،  ج( » ....

، نائب ريئس شورای شهر تهران، مشاور " صبح امروز"  روزنامه مدير مسئول
  .  ، بود" اصالحات " سياسی رئيس جمهور و بنا به گفته اطرافيانش مغز متفکر 

با فروريزی نظام سلطنتی وسرازير شدن جماعت ريز و درشت آخوند بر سر کار، 
ب، دست خوش تغيير امور امنيت و کار اطالعاتی  نظام از همان سالهای اوليه انقال

اطالعاتی ها  موازی هم و در کنار يکديگر رشد کردند و .  و جابجايی قدرت ها شد
رقابت اساسی آنها از يکديگر تنها بر سر چگونگی . ازهمه سو به جان مردم افتادند 

کسب اطالعات ونهايت اعمال سرکوب حول فعاالن سازمانها و احزاب سياسی ايران 
ت های  تحت ستم در جغرافيای ايران، در هم شکستن شوراها ، سرکوب زنان ، ملي

بهايی ، اهل حق ( و سنديکا ها و اتحاديه های کارگری ، سرکوب اقليت های مذهبی 
و دگرانديشان سراسر جامعه و ترور مخالفان نظام در خارج از کشور بوده ... ) و

و جدال دولت های تضاد آنها عمدتا در چگونگی اداره جامعه از طريق جنگ . است 
وقت ، از دوران رياست جمهوری بنی صدر گرفته تا رجايی ، رياست جمهوری 
خامنه ای  و دولت  مير حسين موسوی و دو دوره  رفسنجانی ، خاتمی و تابه امروز 

  . نيزبه کثيف ترين شکل  ادامه دارد
" چهره های که خود نيزاز " عمادالدين باقی"در اين زمينه، گفتگوی روزنامه فتح با 

 وزارت ۶۴ما تا سال ... « : بشمارمی رود،  خواندنی است " اصطالح طلب 
نخست وزير برای . قبل از آن سازمان اطالعات پراکنده ای بود. اطالعات نداشتيم

نيروی . سپاه برای خودش تشکيالت امنيتی داشت. خودش تشکيالت امنيتی داشت 
ودش تشکيالت امنيتی داشت و اين ارتش برای خ. انتظا می برای خودش داشت 

لذا تصميم گرفتند که آنها را . پراکندگی فعاليت اطالعاتی خيلی هم خطر ساز شده بود
وی ادامه » ....يک کاسه بکنند و همه به يک سازمان اطالعاتی واحدی تبديل بشوند

بحث اين بود که وقتی آن همه سازمان اطالعاتی تبديل می شد به ... « : می دهد 
آن موقع آقای .... ک سازمان اطالعاتی، تحت نظر چه کسی و با کجا باشد؟ي

حجاريان به عنوان نماينده دولت در مجلس شرکت می کرد و ايشان به شدت از 
لذا بايستی طرح ... نظريه يک ساختار دموکراتيک اطالعاتی امنيتی دفاع می کرد 

ين است که عمال در آن ا. تشکيالتی آن ريخته شود، يکی و دو سال طول می کشد
 بيشتر در پی به اصطالح سازماندهی ۶۶ تا ۶۴دوره وزارت اطالعات از سال 

از زمانی که وزارت اطالعات جا افتاد و تبديل به يک سازمان جا افتاده . خودش بود
عماد الدين باقی ،  تراژدی (» ....ای شد، دهه دوم انقالب شروع می شود 

 ، تهران نشر نی  ، ٢، ج) انی قتل های زنجيره ایبازخو( دموکراسی در ايران 
از اينرو بعنوان شاهد مثال در دولت مير حسين )۵۶ و۵۵  ، ص ٧٩چاپ اول سال 

بين دولت او و باندهای بازار ، موتلفه، حجتيه ، دادستانی :  موسوی، می توان گفت 
رکز و مرکز و داديارهای دادسراهای شهرستانها، دادگاههای انقالب اسالمی م

شعبات ، سازمان قضايی ، واحد های ضربت و لومپن های کميته های انقالب 
و گروههای ...)  جنداهللا و –ثاراهللا ( اسالمی ، گروههای ضربت سپاه پاسداران 

چماقدار حزب اهللا ، جدا از کارکرد شهربانی و ژاندارمری و ارکان ارتش ، همه و 
لذا از . يگر در جنگ و جدال  بودند همه  بر سر تصاحب قدرت اطالعاتی با يکد

سعيد حجاريان به همراه چند تن ديگر با «    به اينطرف۵٧همان ابتداء قيام بهمن 
را با مديريت " دفتر اطالعات و تحقيقات نخست وزيری " سازماندهی تشکيالت 

  از مهم ترين مهره های اطالعاتی ۶٠حجاريان در دهه. جديد راه اندازی می نمايد
و از مهندسين اين پروژه " دو خردادی "   از کادرهای برجسته ٧٠ و در دههرژيم
. سعيد حجاريان معاونت ضد جاسوسی خسرو قنبری تهرانی را به عهده داشت. بود

کميته هايی را نيز در ابتداء کار در ضد اطالعات ..." دفتر اطالعات و "  همين
ه کار اطالعاتی برای بقاء و اين کميته ها،  هم. ارتش و رکن دو تشکيل می دهد

سر انجام اينکه افرادی همچون؛ سعيد حجاريان ، .  دوام نظام انجام می دادند
مرتضی الويری و ديگران در کانال های قانونی و مجلس تالش می کردند با 
تصويب اليحه ی، تشکيل وزارت اطالعات را که تماما توسط خود آنها تهيه شده بود 

  ».اتی را در يک سازمان گسترده هماهنگ سازند، فعاليت های اطالع
ذکراين الزم است ؛ وزارت اطال عات رژيم اسالمی از بدو تاسيس با دو گانگی در 

بخش های برنامه ، سازماندهی ، «  بطوری که. ... مديريت خودش روبرو بود
 با خود سعيد حجاريان ، عباس عبدی و علی ربيعی و ۶٨جاسوسی، حفاظت تا سال 

اما بخش های عملياتی و اجرايی آن بر دوش فالحيان ، پور .  همراهانش بودديگر
معروف بود که . گذارده شد ... محمدی ، محسنی اژه ای، حسينيان و سعيد امامی و 

و سعيد ) سعيد حجاريان ( سعيد چپ . است " سعيد " در وزارت اطالعات دو 
 يکی از ۶٧ن سياسی در سال در اين دوره قتل عام زندانيا) سعيد امامی ( راست 

جنايتکارترين اقدامات رژيم به وسيله وزارت اطالعات ، طراحی ، برنامه ريزی و 
وقتی فالحيان بر . با اينهمه وزارت اطالعات دست به دست می گشت . » اجراء شد

دوم خردادی ها نيز با ترک اين . سر کار آمد و پور محمدی هم جانشين او شد
اقدام "  دفتر مطالعات استراتِژک رياست جمهوری " اسيس  وزارت خانه ، به ت

حاال  جناب حجاريان که . ورزيدند و رياست آنرا موسوی خوئينی ها به عهده گرفت 
اين همه در سازندگی و شکل پذيری وزارت اطالعات در آن سالها سهم داشته ، 

ر بار کشتار کامال خود را مسلوب اراده نشان می دهد تا خويشتن خويش را از زي
( معاون سياسی استانداری اهواز "   به ادعای اينکه ۶٧ رها سازد و از کشتار۶٠

تو گويی در آن مقطع در زندان . شانه خالی می کند و فرارمی  نمايد"  بودم) خوزستان

های اهواز کشتاری صورت نگرفت و مادران و پدران داغدار برای وصول ساک های 
همسران و فرزندان .  و خود استانداری اهواز فرا خوانده نشدندفرزندان شان به کميته ها

بيشماری  در زندان های اهواز در پی قطع مالقات ها اين در وآن در نمی زدند؟  آيا می 
راز " مندی گسترده به آن همه  توان پذيرفت آدمی با مشخصه سعيد حجاريان و با نقش

ور ، از ماهيت اين کشتار ها بی خبر در عرصه اطالعات و امنيت کش" های سر به ُمهر
مانده باشد ؟ اينگار ايشان يادشان رفته است که چند سال پيش طی گفتگويی اعالم داشته 

وقتی شرايط به سمتی رفت که با . وقتی مملکت در خطر بيفتد، بقا در خطر باشد« : است 
وزنامه انترنيتی روز، ر( » . ...من و بادامچيان هم در کنار هم قرار می گيريم. هم باشيم 

در نگاه » خشونت«و نفی » توبه ملی«ايرج مصداقی ،: ( به نقل از مقاله )  ٨۴ آذر٣
 ٢٠٠۶ژوئيه ۴  - ١٣٨۵ تير ١٣سه شنبه  -، سايت صداى ما »طلبان حکومتی اصالح«
اسداهللا بادامچيان اين جرثومه بازارو مفلوک هيئت موتلفه، که راست ترين  . ۵***** )

)  ره(نظام را از فردای قيام تا به امروز در کنارعسکر اوالدی ها و امام گرايشات 
  .نمايندگی می کنند

گنجی که خودازنزديک   آيا اين حرف حجاريان تداعی گر نقل قول اکبر گنجی نيست ؟ 
 دربرمال کردن عوامل قتلهای - تا حدی دربساط شان بود-اين جانواران را می شناسدو 

طی پيش " فالحيان" و" مهدی هاشمی " درمقام مقايسه بين محاکمه زنجيره ای سياسی و
تررفتن، پای فالحيان   چرا که با باال٠ترنمی رويم  ازسعيد امامی باال٠٠٠: "فرضی گفت 

وديگران به ميان خواهدآمد و اين به نفع نظام نيست که پای روحانيت درماجرای قتلها 
ه دامن آنها با اتصال به قتلها چرکين وآلوده  قداست روحانيت منوط به آن است ک٠بازشود
عاليجناب سرخپوش وعاليجنابان خاکستری ، اکبرگنجی ، ناشرطرح نو، سال " ( نشود
، البته امروز اکبر گنجی از آنروز جلو تر آمده و لی هنوز )۵٣، چاپ هفتم ، ص ١٣٧٩

و اينکه "  يان اسالمک"  نتيجه آنکه اين حضرات برای حفظ  .  ليستی را ارائه نداده است 
لب فرو می بندند و خفه خون می گيرند، تا راه خود جويند . نيافتد " مملکت در خطر " 
" آلوده "اين جانوران ماقبل تاريخ که مشحون ازخون و خونريزی است " قداست " و

 نگردد و اينان بتوانند در سايه سار آن جانيان ، ننه من غريبه بازی در آورند و همواره آی
  !  دزد و آی دزد کنند

اگربخواهيم برای آشنايی بيشتر نسل جوان جامعه  پيرامون محمد محسن سازگارا شناسنامه 
« : ای نوشته شود ، جدا از آنچه از قول محمد قوچانی آوردم ، در کوتاه سخن بايد گفت 

محسن سازگارا،از هيات موسس وعضويت در شورای فرماندهی سپاه پاسداران،  
 ، عضو دفتراطالعات و ۶٠ه ريزان سرکوب گسترده ی سال ها ی اوليه دههازبرنام

تحقيقات نخست وزيری ،ازمديران ارشد سابق راديو و تلويزيون و مديريت توليد راديو 
 ، رياست هئيت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، همچنين قائم ۵٨درسال

ماتيک و افتخار نوشتن اساسنامه ی سپاه مقام وزيربرنامه و بودجه در شورايعالی انفور
عضو شورای سردبيری نشريه های جامعه ، توس، . پاسداران را با خود يدک می کشد 

جدا ازاين سازگارا ازهمراهان خمينی درنوفل لوشاتو . گلستان ايران و غيره بوده است 
 نبوی دربهمن ماده ای دادستانی درهمراهی با بهزاد١٠ويکی ازتنظيم کننده گان اطالعيه 

  .، برای پايه ريزی سرکوب وحشتناک نيروهای انقالبی درآ ن سالها بوده است ١٣۵٩
دريک جايی يک معاونت « :   بهزاد نبوی  در حق همکارسابقش سازگارا می نويسد

مهمی بود که آقای سازگارا مسئول آن بودند و خيلی از کارهای سياسی هم که بايد در 
: و ی ادامه می دهد »  و در اين معاونت به سرانجام می رسيد وزارت کشورانجام می شد

 صادرشد، در نخست وزيری تنظيم شد نه ۶٠ماده ای دادستانی که درسال ١٠اعالميه«  
 ۶. ******به انجام رسيد» در وزارت کشورو يا دادستانی بلکه توسط معاونت سياسی 
قامات پيش گفته ، خود يک تن از همين سازگارا بعد ازآمدن به خارج از کشور، جدا از م

بعد تر نيز به زعامت .  ميليون دات کام هم بوده است ۶٠سخنگويان رفراندوم 
آنگونه که خود در گفتگو با راديو . دانشگاههای اياالت متحده آمريکا به آنجا سفر کرد 

در مرکز اسناد نقض حقوق بشر "اما در خارج از کشوربا ...«: دويچه وله بيان می کند 
امروز خود را سر پلی برای روشنگری نسبت  » ...در دانشگاه ييل همکاری کردم" ايران

« بويژه " دانشگاه ييل آمريکا " به راز های نا گفته ، در چهارچوب سياستهای 
  ! به انجام می رساند »۶٧ی کشتار  خصوص در رابطه با همين پروژه به

ت های جهانی سرمايه داری همراه شدن ، تو گويی با مردم همراه نبودن و با ساز سياس
فصل مشترکات چنين جنابانی است ، که ديروز در راس مسئوليت هايشان ، آنگونه بر 
چشم مردمان ما خاک پاشيدند و امروز نيز اينگونه خود را آتش بيار ميدان استراتژی 

"  جزواتی "بوش و محافظه کاران همراه او در برابر مردمان مان می شمارند تا با پخش 
  ! خود را از بار کرده ها شان رها سازند

در اين ميان و از عناصر خودی ، تکه هايی از خاطرات توفيق عظيمی، عمق نگاهم را 
تا در برابر تاللوايستادگی آن همه  جانهای زير آ وار دار، ا شکم را به . برانگيخت 

رمين بار تف و نفرتم را برون اندرونم فرو برم و بر آفريننده گان چنين جنايتی برای هزا
  !  ريزم که ريختم 

هايش از سالن شش اوين  بند  تير، که همراه با هم٣٠ توفيق عظيمی، ماجرا را از شب 
بندها را زديم و به صف ما را سوار  چشم« : دهد گونه شرح می شود، اين خارج می

در آن جا با خواندن اسامی، . ما را به انفرادی آسايشگاه بردند... های اوين کردند بوس مينی
بايست رو به ديوار با چشم بند بايستيم و لباس خود را در آورده، آماده رفتن به  ما می
پخش نکرده بودند، که صدای  ها  هنوز اذان صبح را از بلندگو. های انفرادی باشيم سلول

کس زيرپوش  زد، تن هيچ او فرياد می. يکی از شکنجه گران به نام مجيد قدوسی را شناختم
هايی  آن. شود، نام خود و نام پدرتان را روی بدنتان بنويسيد نباشد و با ماژيکی که داده می

 چند روز پس از انتقال به انفرادی  ... شهرشان را هم بنويسند که شهرستانی هستند نام
. ويژهباز هم چشم بندزده آماده بوديم برای رفتن به دادگاه . ای ديگر خوانده شد اسامی عده

در طبقه دوم اتاقی ... رفتيم، تا رسيديم به ساختمان قديمی اداری اوين پشت سر هم راه می
در زيرزمين همين ساختمان وسا يل دار زدن را مستقر . بودند را به دادگاه اختصاص داده 

آن  او استخر ا وين را، که جلوی آسايشگاه قرار داشته است، ديده با » .کرده بودند
توفيق .(  بود ، که در استخر تلنبار شده متعلق به اعدام شدگان" ِ مپايی و کفشهزاران د"

، به نقل از ١٣٨٣ مرداد ٢٣، سايت اخبار روز، "۶٧تابستان سياه " ی  مقاله: عظيمی
   آلماسايت دويچه وله 

   امير جواهری لنگرودی                       
  ١٣٨۶شهريور١٢  

……………………………………….  
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