
 سپتامبر و انفجار برج های دوقلو 11سالروز 
شاید سالها طول بکشد تا مشخص . است

شود که طراح و پشتيبان این عمل 
تروریستی چه کسی، چه کشوری و چه 

اما یک نکته مشخص . اندیشه ای بوده است
است، تروریستها به نام آزادی انسان، دست 

آنها ظاهرا برای مبارزه عليه . به کشتار زدند
جهانخواران، و ظاهرا برای دفاع از حقوق 

انسانهای ستمدیده، بيرحمانه دست به کشتار انسانهایی زدند که مستقيما در ستمگری 
 .نقشی نداشتند

و این حرکت تروریستی بهانه ای شد برای جهانخواران، برای ستمگران، و برای آنها که 
و با پنهان . انسان را به زنجير کشيده اند تا از رنج زحمتکشان نظامی سلطه گر بنا کنند

شدن در پشت پرچم آزادی، همچون تروریستها، مغول وار، و آنچنان که پيش از آن در 
گفتند و وعده دادند که می آیند تا مردم . ویتنام کرده بودند، دست به تهاجم زدند

افغانستان و عراق را از یوغ دیکتاتور هایی که انسانهای ستمدیده را  در غل و زنجير می 
اما آمدند و طولی . می آیند تا که بر خاورميانه نور دموکراسی بتابانند. کنند، رها سازند

  سپتامبر11تحليل علی ناظر از بحران برآمده از  - بنام آزادی انسان

 گفتگو با علی فياض و عباس منصوران

با درودهای گرم و صميمانه و تشکر برای 
 .پاسخ به پرسشهای بولتن بحران

 بحران امری است برآمده از :بولتن بحران
عرضه در ) ماهيت و روش(شکست متدیک 

و پيش بينی (برابر افزایش غير متعارف 
وقتی پایينی ها کاالیی را . تقاضا) نشدهء

بخواهند و باالیی ها نتوانند عرضه کنند، 
بحران در سطوح و الیه های مختلف 

و اگر عرضه کننده نتواند . خودنمایی می کند
پاسخ مثبت و مقتضی ) خواست ها(به تقاضا

بدهد، و نتيجتا متقاضی کاستی و کمبود را 
لمس کند، در مواقعی دست به اعتراض زده 
و  یا در برخی از اوقات به کاالی مورد احتياج 
در بازار روز پشت کرده و بدنبال آلترناتيو می 

عرضه کننده برای جلوگيری از  تشدید . گردد
اعتراض، تنش در بازار، از دست دادن 

متقاضی و یا ناخواسته هل دادن او به دامن 
رقيب، با دست یازیدن به، و بهره جستن از 

تاکتيکها، ترفندها و تکنيکهای متفاوت 
بستگی به ماهيت و جایگاه عرضه کننده (
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 1386شهريور 

 شماره نخست

گرفتاریم درون بند و زندانی که با دستان 
 خود آن را بنا کردیم

اسيریم در پی یک بآور مسموم، کزآن 
 خود را خدایی بی خدا کردیم

همه چشم ایم و اّما کس نميبينيم، بجز 
 خود را که بر او هم جفا کردیم

همه من گشته ایم و غافل از هستی، ز 
 بودن وداع کردیم" ما"رسم خوب 

 
دوستی به طنز ميگفت که وحشتناک ترین و 

طلسم ترین طلسم های دو دهۀ اخير در 
صحنۀ سياسی ایران، پا نگرفتن اتحاد و 

همبستگی گروه های سياسی سرنگونی 
بوده است، عاملی که می ) دمکرات(طلب 

 پيش درآمد

بيش از صد سال است که مردم ایران برای 
بدست آوردن نظامی مبتنی بر قانون تالش 

در این یک صده آثار نوشتاری . می کنند
بسياری داریم که سعی کرده اند تا سود و 

از کتابچه . منافع داشتن قانون را توضيح دهند
یک کلمه تا نوشته های آخوند زاده و دیگران 
همه و همه گواه تالش روشنفکرانی است 

که برای برون رفت از یک مهلکه رنج آور 
از مخالفان و نقطه . کوشش کرده است

مقابل آنها نيز می توان نمونه های زیادی را 
از کلمه قبيحه آزادی تا لفظ قبيحه . گواه آورد

قانون که توسط آخوندها و نوکران حکومت 
های استبدادی بيان شده است تا عوام 

چشم و گوش بسته را همچنان در ضالل نگاه 

با درودهای گرم و صميمانه و :بولتن بحران
تشکر برای پاسخ به پرسشهای بولتن 

 .لطفا خود را معرفی کنيد. بحران

 من یک فعال سياسی :مهدی سامع
 سال پيش وارد 46هستم که از حدود 

 سال 40فعاليت سياسی شده ام و 
هست که کار تشکيالتی در رابطه با 

  8مجموعا . جنبش پيشتاز فدایی می کنم
سال و نيم در دوران حکومت سابق در 
زندان بودم و اکنون عضو کميته مرکزی 
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و 
نماینده این سازمان در شورای ملی 

 .مقاومت ایران هستم

 با درودهای متقابل و با :بهرام رحمانی
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تالش فراوان برای ساختن عدليه را باید . دارد
نمونه بسيار واضحی از کارهای نا موفق 

چه آنروزها که چيزی بنام . دانست
دادگستری جانشين عدليه شد و چه امروز 

که مخلوق شتر گاو پلنگی بنام قوه قضاوئيه 
همه . بی عدالتی را بر مردم تحميل می کند

ای از یک واقعيت اند که به صورت  پوسته
زیرا از بدو . کميک از اصل ساخته شده است

تشکيل آن تا کنون تنها یک سفارش یا 
وابستگی قومی و فاميلی کافی بوده است 

که جایگاه حاکم و محکوم تغيير کند و حکم به 
نفع کسی صادر شود که پشتيبانی قویتر 

بی خود نيست که حالل مشکل را . دارد
می جویند؛ پول، پارتی، پر " پ"مردم در سه 

اما از همه بدتر چيزی است که اکنون . رویی
شاهد آن هستيم، در جمهوری اسالمی 

کمتر کسی است که نام وزیر دادگستری را 
بداند و یا بجز روزهای رای اعتماد کابينه از 
. مجلس حرف و حدیثی از او در جایی باشد

چرا وزیر دادگستری در رژیم جمهوری 
اسالمی انگار وجود ندارد؟ اصلن شغل و 

وظيفه چنين کسی که انگار نيست، چيست؟ 
او در کجای این سيستم به شدت بهم تنيده 

 جای دارد؟

 درآمد

بگذارید بيشتر به موضوع بپردازیم؛ در رژیم 
جمهوری اسالمی شخصی بنام سعيد 

مرتضوی وجود دارد که همه نامها در دادگاهها 
. و بازداشتگاهها با وجود او رنگ می بازند

قبل از او الجوردی نيز چنين موقعيتی "
 "داشت

این شخص کيست؟ بظاهر او اکنون  
وظيفه دادستان یا مدعی . دادستان است

العموم چيست؟ اقامه دعوا بر عليه قانون 

شکنان؟ آیا اینگونه است و او به همين کار 
 بسنده می کند؟

ای قضایی انجام  دادرسی باید در محکمه
گيرد، دادستان در دادگاهی که به ریاست یک 

قاضی تشکيل شده اقامه دعوا می کند، 
متهم و یا وکيل او به دفاع بر می خيزند، در 
در . نهایت این قاضی است که حکم می کند

صورت اعتراض هر کدام از طرفين به حکم 
صادر شده در زمان مشخصی به آن اعتراض 
می شود و رسيدگی به اعتراض هم مراحل 

خودش را دارد که موجب اطاله مطلب می 
 . شود

اما در رژیم جمهوری اسالمی دادستان خود 
حکم به دستگيری می دهد، بازجویی می 
کند، پرونده سازی می کند با این همه اگر 
قاضی حکم دلخواه او را صادر نکند به حکم 

محکمه گردن نمی گذارد و خودش برای اقدام 
چرا؟ مشکل ... و . پا پيش می گذارد

 کجاست؟

هرچند ناقص و "اگر قانونی وجود دارد 
بازهم این دادستان باید مطيع آن " ناعادالنه
 چرا نيست؟. باشد

مقام باالتری از او وجود دارد که رئيس قوه 
او با وجود وزیر . قضائيه ناميده می شود

دادگستری معلوم نيست چه کاره است و 
موقعيتش چيست، اما هرچه هست اوست 

که قاضی القضات است و باید در مقام نظارت 
اما با وجود . بر امور قضایی حرف آخر را بزند

مرتضوی آیا هاشمی شاهرودی حرف آخر را 
 می زند؟

عدالتخانه یا دادگستری یا قوه قضائيه هرچه 
هست، جزیره ای است که تحت وجود 

ای که از  هاشمی شاهرودی با سفسطه

اصل تفکيک قوا در حکومت های مدرن می 
 .شود، ادعای استقالل داد

استقالل از چه؟ از حکومت؟ از قوای دیگر؟ از 
 چه و چه کسی؟

برداشتی که سوار شدگان بر مال و جان و 
ناموس مردم در قوه قضائيه از استقالل می 

کنند چيزی است شبيه جزیره ای در یک 
یعنی آنها از هرکه و هرچه است خود . دریاچه

 ؟!را مستقل کرده اند، حتا قانون 

اصلن گوش شنوایی وجود ندارد و هرچه 
خودسری است را با کاریکاتوری از تفکيک قوا 
و استقالل توجيه می کنند و حاضر به پذیرش 

هيچ نظری حتا از جانب کهنه کاران علوم 
عدل اسالمی را با تناب دار و . قضائی نيستند

تحميل می کنند و ... شالق و سنگسار و 
خود را نيز کارشناسان حقوق اسالمی می 

نامند تا در برابر معترضان دانش آدمکشی 
خود را به رخ بکشند و دیگران را نسبت به آن 

 .جاهل بدانند

این نمونه ای . این مشتی است از خروار
. است از بقيه ارکان رژیم جمهوری اسالمی

بقيه امورات این موجودات نيز به همين گونه 
در امور مملکت داری یعنی پدیده . می گذرد

پيچيده ای که ما با آن سروکار داریم اینگونه 
رژیم جمهوری اسالمی خود را سرپا نگه می 

یعنی این شيوه یک . دارد و به پيش می رود
به چشم کشيدن دست . شهر و هزار نرخ

آوردن بشری برای توجيح اعمال ضد بشری 
خود و سازمان دادن یک سيستمی که به 
هرچيزی شبيه است اال سيستم های تا 
کنونی ای که بشر با آن سروکار داشته و 

 .دارد

استقالل از آن شيوه توليد را یافته است و با 
ای که نياز پایه  جدا کردن خود از منابع مالی

با در دست گرفتن اختيار منابع . ای آن است
کانی و ثروت سرشار آن سعی می کند روبنا 
یا همان شيوه حکومت خود را هرچه محکمتر 

یعنی استبدادی فردی با اختيار . حفظ کند
حاکم . کامل فرد بر شئونات زندگی مردم

کردن روابط شبان رمگی بر جامه، زیر دست 
دانستن همه افراد جامعه و برگزیده بودن و 

نماینده خدا شدن برای حکومتی که نياز دارد 
تا خود را تقدیس کند و به چيزی آویزان شود 
که نه در سرنوشت این جهانی مردم بلکه با 

توسل به جهل و خرافات، در جهانی دیگر 
های شير  وعده بهشتی را می دهد که جوی

و شراب و زنان خوبروی نمادهای بارز آن 
 .است

ای که مبنای وحدت  به زبان دیگر ایدئولوژی
همه ارکان آن می شود، همچون خونی 
این . است که در شریان حکومت جاری است

 بنياد ظلم

یعنی بنيانگذار و تئوریسين های رژیم 
جمهوری اسالمی با توسل به علوم نوین و 

جدید نوعی از استبداد آسيایی یا شرقی را 
چنان لباس بزک کرده ای پوشانده اند که گاه 
برای تشخيص آن زبده ترین کارشناسان نيز 

دچار مشکل می شوند و به غلط به راه خطا 
برای شناخت بهتر و بيشتر این . می روند

رژیم باید ابتدا به انواع استبداد شرقی و 
هرچند این شيوه . آسيایی توجه دقيقتری کرد

حکومت حاصل نوع خاصی از شيوه توليد 
این شيوه . یعنی شيوه توليد آسيایی است

توليد که نامتوازن است و مخلوطی است از 
چندین شيوه مضمحل نشده که با سگ 

جانی سعی دارند تا به هر طریق ممکن خود 
را سرپا نگه دارند، همراه با ویژگی های خاص 

اما در واقعيت و عمل، افتادن یک . خود است
امکان بزرگ یعنی منابع غنی نفتی در دست 

صاحبان این گونه حکومت ها، نوعی از 

وحدت نه حاصل برنامه های سياسی 
و اقتصادی و تفکر برای پيشبرد امور 

جاری بلکه حاصل یکسانی اندیشه و 
اگر کسانی وحدت . اندیشگی است

استراتژیک را در جمهوری اسالمی 
اصل مترقی والیت فقيه و تفکری که 
آنرا مبنای بی بدیل و بی چون چرای 

محوریت حکومت می دانند و بر آن 
. اصرار می ورزند، ُپر بی راه نرفته اند

زیرا هر چون و چرایی در آن باعث بهم 
ریختگی در این شيوه حکومتی می 

عمود "شود و باعث خواهد شد تا 
به همين . صدمه ببيند" خيمه نظام

دليل هرگونه دسته بندی و یا سازمان 
سازی، حزب و یا گروه سياسی و 
اجتماعی باید در خدمت به والیت 

فقيه و برای پيشبرد اوامر و تقویت او 
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 نقل قول از امير پرویز پویان
 

آنها که از سنگر اپورتونيسم 
به حمالت خود به مبارزه 

مسلحانه پيشاهنگان خلق 
دانند که  دهند، نمی ادامه می
از ديدگاه " بقا"درک ما از 

انجام تاريخی و جنبه 
برداشت . است استراتژيک آن

ما از بقاء افراد و گروههای 
ای است  انقالبی از نظر تجربه

که برای مراحل بعدی جنبش 
گذارند، نه صرفًا باقی  می

ماندن خود اين افراد و 
در حاليکه نقش فعال . گروهها

و ضروری خود را بازی نکردن 
و در نتيجه بر جامعه و جنبش 

تاثير ماندن، و در قبال اين  بی
موضع منفعل به بقاء صوری 

خود ادامه دادن از ديدگاه 
نيست، بلکه " بقاء"تاريخی 

ولی . در نهايت نابودی است
تعرض کردن و تجربه از خود 

باقی گذاشتن و آنگاه از بين 
رفتن در صورتی که ژرف و 

تاريخی قضايا را بررسی کنيم 
وجود است، باقی ماندن 

 .است
اين است برخورد استراتژيک   

بدينسان ". بقاء"ما با مسئله 
برای ما اين مسئله که اينک 

تقريبًا بيشتر رفقايی که 
مبارزه مسلحانه را در ايران 

آغاز کردند، به شهادت 
اند، هيچ جای دريغی  رسيده

طلبان بيهوده  ندارد و فرصت
کوشند آن را دليل  می

شکست و نابودی ما به 
از نظر ما از بين . حساب آورند

رفتن اين يا آن واحد رزمنده به 
هيچوجه نابودی محسوب 

اين برداشتی . شود نمی
 . سطحی از قضاياست

 
بر گرفته از ضرورت مبارزه 
 مسلحانه و رد تئوري بقا، 

 3.... ادامه  صفحه 



 

شاید بی دليل نبود که در سالهای . باشد
اوليه جمهوری اسالمی خمينی بنيانگذار آن 

با هرگونه حزب و حزب سازی مخالف بود و به 
دستور او حزب جمهوری اسالمی که محمد 
بهشتی برای تقویت رژیم نوپا علم کرده بود 

والیت فقيه کنونی رژیم در آن . بسته شد
سالها یکی از ارکان مهم حزب جمهوری 

به هرحال تاکيد خمينی بر حزب . اسالمی بود
اهللا و شعار فاالنژهای آنروزها که دایم دم می 
گرفتند حزب فقط حزب اهللا، ناشی از تفکری 

بود که نظام شبان رمگی خمينی و ربط و 
اما . ارتباط دادن آن به خدا را فاش می کرد

همين تفکر ایدئولوژیک بی حزبی و یا تک 
حزبی با نام حزب خدا و رهبری خودش بعدها 
. به نتایجی رسيد که به آن اشاره خواهم کرد

هرچند در ابتدا اینگونه تصور می شد که طرح 
حزب اهللا برای منزوی کردن و از دور بدر کردن 

اما واقعيت . احزاب دیگر بکار گرفته می شود
چيز دیگری است، والیت مطلقه فقيه و 

حاکميت بی چون و چرای او بر همه ارکان 
مملکت نيازی به احزاب دیگر که نوعی 

هرچند . پلوراليسم را تدعی می کند، ندارد
این چند صدایی در یک چهارچوب معين عمل 

 .کند

 مفروضات بدیعه

پس تا اینجای کار را جمع و جور کنيم تا 
 :ببينيم به چه چيزی دست می یابيم

استبداد شرقی شکل گرفته تحت نام 
جمهوری اسالمی مبتنی به ایدئولوژی ای 
. است که همچون خون نياز حياتی آن است

این سيستم استبدادی بر خالف گذشته 
... تاریخی خود بر خمس و ذکات و جزیه و 

زیرا دست گذاشتن بر ثروت . استوار نيست
ملی مردم ایران و درآمد هنگفت آن، آنقدر 

است که نياز حکومت بر دیگر درآمدها را بر 
این حکومت ارتجاعی قرن . طرف می کند

بيست و یکمی به دليل همين بی نيازی 
مالی با اقتصادی بر مبنای مالکيت ارباب 

رعيتی و برده داری و گله داری فاصله می 
گيرد و از صدقه سر درآمد سرشار نفت شکل 

و ظاهری به خود می گيرد که باعث توهم 
یعنی حکومتی که مبشر مالکيت . می شود

مستضعفين بر زمين است، خود به یک بزرگ 
سرمایه دار تبدیل می شود و با دالرهایی که 

در جيب دارد، روزه اش نه آشنایی با درد 
گرسنگان که رژیمی برای الغری از درد 

مالکان بنزهای ضد گلوله و . پرخوری است
صاحبان هواپيماهای خصوصی در دادگاههای 
شرع حکم به رد مظالم نمی دهند و دیه وارد 
شده به مسلم یا مسلمه را با چند راس بز و 

عيار سنجش . شتر و اسب نمی سنجند
تغييرکرده است، و مالهای حجره نشين کاخ 

نشين هایی شده اند که سودای خالفت 
کهن را در سردارند و پهنه ای از شمال چين 
را شرق اسپانيا را خوابهایشان تعبير به خير 

 . می کنند

اما این بی نيازی او به اقتصاد عصر بادیه 
نشينی موجب نمی شود تا با تبعات دیگر این 

هنوز هم . شيوه از حکومت، خدا حافظی کند
در ادبيات جمهوری اسالمی فرزندان پایوران 

حکومت . نظام با لفظ آقازاده ناميده می شوند
آنها بر شرکتهای وارد کننده بنجل های 

پورسانت . مصرفی بقدر کافی عيان است
می گيرند و از صدقه سر رانت های کومتی 

اما در نقطه مقابل این افراد . کيا و بيایی دارند
بنده زاده هایی حضور دارند که کمتر اشاره 

و یا هنوز زمان استفاده . ای به آن می شود
زیرا هيچ کسی . عام از آن نرسيده است

آقازاده نمی شود مگر اینکه بنده زاده ای در 
برای چه . مقابلش حضور داشته باشد

کسانی این اشخاص آقازاده اند؟ بدون رو 
دربایستی بنده زاده ها که اکثریت مردم ایران 

بحث تاریخی موال و . "را شامل می شوند
موالی و قيام مواليان بر عليه اینگونه تفکر 

یعنی به زبان بی " مجالی دیگر می طلبد
زبانی مدتهاست که اکثریت مردم ایران بنده 

این حکومت آقاها و . هستند و خود خبر ندارند
همان چيزی است که " موالها"سرورها 

هسته و نهاد اصلی رژیم جمهوری اسالمی 
آنان برگزیدگان خدا هستند و آن . است

آنها نيز . مملکت هم مالکش امام زمان است
تيول دار آقا امام زمان هستند و تا ظهور او که 

مملکتش را تحویلش دهند، آخوند جماعت 
حکومت خواهد کرد و جاده صافکن ظهور او 

 .خواهد بود

 تضاد و متضاد بر بستر بحران

این تفکر اما در عمل در حوزه شهرها با آثار 
او نه می تواند و نه . مدرن امروزی روبروست

می خواهد جوابگوی نياز امروزین این مردم 
اگر ایدئولوژی تطهير کننده استبداد . باشد

شرقی می تواند با توسل به زور و شمشير 
حکومت " النصر بالُرعب"یا بقول خود آخوندها 

اما به دليل عدم پيوستگی با ریشه های . کند
تغذیه کننده اش یعنی پرداخت کنندگان 

با مشکلی اساسی روبرو ... خمس و ذکات و 
این عدم حضور ریشه های او در . می شود

کنارش و روبرویی اش با مظاهر مدرنيسم 
باعث می شود که او با یک پارادوکس دایم 

تفکر عصربادیه نشينی در مقابله . روبرو باشد
با مظاهر تجدد که حاصل روابط سرمایه داری 

این روابط به اندازه کافی . است روبروست
رشد کرده و در جاهایی به روابط مسلط 

و باقدرت خود را برخ می . تبدیل شده است
این درگيری روبنا و . کشد و تحميل می کند

زیربنا و عدم تطابق در دو سطح باعث می 

یک طرف دست به یک پاکسازی بزند و از 
سوی دیگر به بازتوليد شرایط زیست خود 

 . بپردازد

چنين رژیمی برای دوام حکومت خود دست 
از همه امکانات امروزی . بکار تحقيق می زند

برای بررسی اوضاع خویش و جهان بهره می 
برد و با بکارگيری آن سعی می کند تا از رقبا 

برای بررسی او سعی . یک گام جلوتر باشد
می کنيم تا بعضی از این عاقبت اندیشی 

تا به نگاه . هایش را به زیر زره بين بکشيم
استراتژیک او به نهادهایی که همچون 

اژدهای چند سر عمل می کنند نزدیکتر 
 .شویم

 گندم از گندم بروید جو ز جو

. سپاه پاسداران یکی از این نهادهاست
هسته اوليه سپاه که باقی مانده گروههای 
. مسلح زیر زمينی در سالهای رژیم قبلی بود

شود که دایم درگير بحرانی باشد که علت 
به زبان دیگر حضور او باعث . وجودی اوست

دليلش هم . بوجود آمدن بحران می شود
اما به دليل . همان ناهمگونی در تطابق است

. اینکه او خود زائيده یک شرایط بحرانی است
بنابراین سعی دارد تا این وضعيت را به 

دایم تبدیل کند تا شرایط برای ادامه  مرحله
یعنی تداوم بحران . حياتش موجود باشد

شرایطی را می آفریند که رژیم جمهوری 
. اسالمی مانند اکسيژن به آن نيازمند است

جمع جبری همه این حرفها می شود اینکه 
رژیم جمهوری اسالمی ایران رژیمی بحران زا 

 . و بحران زی است

به همين دليل ناف این رژیم با بحران گره 
برای . خورده و دایم در فکر بازتوليد آن است

این بحران دایم گاهی به دست به دامن 
تئوری هایی از جمله انقالب دایم می شود و 

به عنوان نمونه سعی می کند تا با دست 
درازی به دانشگاه و تجدید انقالب فرهنگی از 

با استفاده از تجربيات نمونه های 
مشابه در کشورهای دیگر 

این تشکل که . سازماندهی شد
درابتدا وظيفه خود را حفظ و حراست 

از انقالب اسالمی می دانست در 
عرض مدت کوتاهی تبدیل یک موجود 

بسياری تحليل می . هزار سر شد
کردند و می کنند که سپاه سعی 

داشت تا جانشين ارتش شود و 
. بصورت خزنده به اضمحالل آن بپردازد
اما اکنون دیگر باید ثابت شده باشد 
که چنين تصوری بکلی غلط بوده و 

اطالعاتی  –وظيفه این نهاد نظامی 
سپاه در سالهای . بيش از اینهاست

جنگ بين ایران و عراق خود را آبدیده 
کرد و به رشد کافی در کار نظامی 

بنابراین پس از جنگ او با دور . رسيد
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 نقل قول از مسعود احمدزاده
 

ما چکار بايد بکنيم؟ در برابر 
جنبش کمونيستی ايران چه 

راهی قرار دارد؟ جنبش 
تواند  کمونيستی چگونه می

خود را به پيشرو واقعی 
مبارزه ضدامپرياليستی خلق 

ما مبدل سازد؟ چگونه 
تواند خود را از گنداب  می

محيط روشنفکری که اساسًا 
در آن گرفتار است بيرون 

ها ارتباط  بکشد و با توده
 عميق برقرار کند؟ 

جنبش کمونيستی بايد و   
تواند يک پاسخ عينی،  می

چه در نظر و چه در عمل، به 
چگونه : اين سئوال بدهد

توان سلطه جابرانه  می
امپرياليستی را که عمدتًا 

متکی به نيروهای 
کننده مسلح است  سرکوب

در هم شکست؟ چگونه 
جزيره ثبات "توان افسانه  می

را رسوا کرد؟ چگونه " و امنيت
توان راه انقالب، راه به  می

دست گرفتن قدرت برای 
استثمارشدگان و 

ستمديدگان و راه پيروزی را 
ها نشان داد و آنها را  به توده

به ميدان مبارزه کشانيد؟ به 
نظر ما جنبش کمونيستی 

تواند اين راه را پيدا کند و  می
خواهد به پيشرو  اگر می

واقعی مبدل شود و نه 
ها گردد بايد در  رو توده دنباله

ها  عمل اين راه را به توده
اگر مبارزه . نشان دهد

مسلحانه تنها راه نجات خلق 
است و به گمان ما اين راه را 

جنبش نوين کمونيستی 
پذيرفته پس تعلل معنايی 

تجربيات انقالبی معاصر . ندارد
و تجربيات خود ما راه کلی 

استراتژی عام انقالب را به ما 
اين تجربيات . دهد نشان می
اند که نه با کار  نشان داده
آميز و نه با کار صرفًا  مسالمت

سياسی و نه با کار مخفی، 
توان به پيشرو مردم  نمی

تبديل شد و شرايط را به 
اصطالح برای مبارزه 

. ای فراهم کرد مسلحانه توده
در شرايط کنونی هر مبارزه 

سياسی به ناچار بايد بر 
اساس مبارزه مسلحانه 
سازمان يابد و تنها موتور 
کوچک مسلح است که 

ها را  تواند موتور بزرگ توده می
 .وجود آيد. به حرکت درآورد

.... ادامه  صفحه   



 

اندیشی دیگر ابعاد خود را رشد داد و به 
رفسنجانی با وارد . هيوالی امروزی تبدیل شد

کردن سپاه در کارهای اقتصادی و واگذاری 
پروژه های نان و آبدار به آن سعی کرد تا این 

مستقل از که؟ از . نهاد نظامی را مستقل کند
دولت، حکومت، رژیم و یا چه و که؟ باز مثل 

موضوع قوه قضائيه صحبت از استقالل شد و 
 .بحثی که جزیره جدیدی را سامان می دهد

به هرحال با واگذاری پروژه های راه، اسکله و 
سدسازی، واردات و صادرات، ترابری حتا 

تاسيس شرکت های خدمات هوایی، نفت، 
سپاه از یک تشکيالت نظامی تبدیل ... گاز و 

این موجود . مالی شد –به یک کارتل نظامی
عجيب الخلقه در همه ارکان حکومت حضور 

خود بازداشتگاههایی دارد که نامش . دارد
پشت قویترین زندانيان را بلرزه در می آورد، 

این تشکل اکنون . زندان و قاضی و قانون دارد
. در دولت احمدی نژاد یک پای قدرت است

این تشکل دست ساز آخوندها واحدی دارد 
بنام بسيج که در هر کوی و برزنی، در هر 

. ای یک واحد نظامی دارد محله، ده و قریه
برای تحقيقات . بسيج صاحب قدرت است

از توزیع . اش مبنا قرار می گيرد محلی رای
ارزاق تا آب و نان مردم در پنجه این تشکل به 

مقامات باالی آن سپاهی . ظاهر پاپتی است
هستند و اصلن او جز زیر مجموعه سپاه 

دسته بندی می شود نامش هم بسيج سپاه 
حال با وجود . پاسداران انقالب اسالمی است

یک چنين قدرتی که ادعای استقالل هم دارد 
 باید چگونه برخورد کرد؟

این یکی هم . دیگری وزارت اطالعات است
مثل سپاه پاسداران شجره نامه مشابهی 

در ابتدا عناصری از سپاه پاسداران و . دارد
واحد اطالعات سپاه به همراه تعدادی از کار 

کشته های سالهای جنگ چریکی در 

های ساواک و دیگر  همکاری با بازمانده
سازمانهای امنيتی رژیم گذشته به همکاری 

و پس از مدتی تشکلی جهنمی . می پردازند
. زائيده می شود که قادر به هر عملی هست

دست باز وزارت اطالعات برای تمشيت 
سرجنبانان رژیم تا جایی باز است که وقتی 

نمایندگان مجلس آخوندها به رفسنجانی نامه 
آنها را به . می نویسند و به او غر می زنند

دست وزارت اطالعات می سپرد تا به نقل از 
حالشان را "عباس عبدی که جز آنها بود 

عبدی که خود سالها از بازجویان اوليه ". بگيرد
همين سازمان است، وقتی خود پایش به 

پاشویه می خورد و گذرش به وزارت می افتد، 
آنوقت درمی یابد که وقتی دیگران صدایشان 
از عملکرد این غول وحشت آفرین بلند است 

 .یعنی چه

به هر حال وزارت اطالعات نيز همچون سپاه 
راه استقالل مالی را پيش می گيرد و دست 
به تاسيس شرکتهای تجاری و صنعتی می 

درآمد حاصله از گردش مالی این . زند
وزارتخانه به شدت مخفی بر کسی آشکار 

پولشویی، عبور و ترانزیت مواد مخدر، . نيست
از جمله کارهایی است که به ... باجگيری و 

آن نسبت می دهند و چون کسی را پروای 
نمی . چون و چرا درباره اعمال آنها نيست

شود به جرات گفت که کدام واقعيت دارد و تا 
اما آنچه مهم . چه اندازه درست و دقيق است

است این تشکل جهنمی برای کارهای خالف 
قانونی که انجام می دهد حسابی به کسی 
. پس نمی دهد و به زبان دیگر مستقل است

حاال چه کسی نام خودسری و گردنکشی را 
 .استقالل گذاشته است؟ معلوم نيست

دیگر کارتل های مالی رژیم هم از همين 
بنيادهای مستضعفان . قانون پيروی می کنند

یا شهيد، بيت رهبری، آستان قدس رضوی و 

ای و قدرت هایی  که با ثروتهایی افسانه.... 
در قدرت و دولت هایی در دولت، همه سر 

جمع چيزی را پدید می آورند بنام رژیم 
جمهوری ای که اختيارش . جمهوری اسالمی

در دست ولی فقيه است و اوست که والیت 
به زبان دیگر قدرت او محدود . مطلقه دارد

نيست و صاحب اختياری بی مرز است و 
قدرت مطلقی است که ریشه در ایدئولوژی 

این محور کنترل یا عمود . این حکومت دارد
خيمه، همه این جریانات به ظاهر مستقل را 

در یک نقطه بهم وصل می کند و مجمع 
الحزایری می سازد که نام جمهوری اسالمی 

اما در غير این . را با خود یدک می کشد
ای از قدرت  صورت ساختار ملوک الطوایفی

است که هرکس به ظاهر استقالل دارد و در 
باطن یک رشته نازک پيوند آنها را باهم ممکن 

این رشته قدسی است و خلل . می کند
ناپذیر است و تالش و کوشش همه ارکان 
این . رژیم در محافظت از آن خالصه می شود

مهم نيست که چه کسی و با چه موقعيتی 
مهم این است که از . این مقام را بعهده دارد

نظر ایدئولوژیک اعتقاد به کارکرد این  محور 
داشته باشد و با ایمان راسخ برای خدمت به 

ای تحت نام ذوب شدن  تئوری. آن تالش کنند
این ذوب . در والیت فقيه بکار گرفته می شود

شدن تنها در شخص معين و مشخصی 
این اعتقادی است بی و چون چرا که . نيست

ارکان رژیم جمهوری اسالمی بر آن استوار 
ای است که محيط  است و نقطه کانونی

عملکرد آن بر گرد این محور می چرخد و با 
مرکزیت اوست که شعاع عمل شکل می 

چيزی که تئوری سازان آن همه تالش . گيرد
خود را بکار می گيرند تا از دو زاویه متفاوت، 
ایمان سازی کورکورانه و اعتقاد ایدئولوژیک 

 .امورات خود و او را به پيش ببرند

با توجه به ساخت درونی قدرت در این 

حزبی ندارند و تنها برای خدمت به والیت 
جناح بندی ها نيز نماد . فقيه شکل می گيرند

بيرونی دسته بندی های درنی و یا همان 
های مستقلی هستند که با توجه به  جزیره

. ضرورت، رژیم آنها را سازماندهی کرده است
ها و  بروز نوع برخورد و عملکرد این دسته

جناحها هرکدام گواه روابطی است که در 
آنچه در سالهای . درون آنها در جریان است

گذشته بنام جریان دوم خرداد یا اصالح طلبان 
حکومتی مدتی بر امواج سوار بود و توانست 
زمانی همه نظرها را بخود جلب کند، چيزی 

های وزارت  نبود بجز مانور بخشی از کار کشته
این بخش . اطالعات و جریانات پيرامونی آنها

که بعدن بطور دقيقتر بررسی خواهند شد، 
تنها با توسل به نوعی کارکرد اطالعاتی و 

شکلی بيان نظر و سليقه روشنفکری است 
که در شعاعی از عملکرد که قابل کنترل 

باشند توجه داشت و فکر می کرد خواهد 
توانست با بزک چهره کریه استبداد با نوعی 

از دموکراسی دینی که روشنفکر دینی نيز 

سيستم استبدادی، تراوشات بيرونی به شکلی است که گاه شک برانگيز است و می 
این عملکرد . تواند کسانيکه توهمی هرچند اندک به این سيستم داشته باشند را بفریبد

که با توجه به یک محور از پيش تعيين شده و تا شعاع مشخصی از عمل اختيار دارد؛ گاه 
به همين دليل گاه . چنان وسوسه انگيز است که چون و چرای بسياری را برمی انگيزد

تصور می شود که کسانی در داخل این سيستم همچون اپوزیسيون عمل می کند و 
یعنی مرز اپوزیسيون و . خواستار کنار گذاشتن بخش هایی از قدرت و یا سيستم هستند

اما آنان که پا در این راه می گذارند از قبل کار خود را برآورد . پوزیسيون را مخدوش می کنند
. کرده و حوزه عمل خود را بررسی و شعاع های عمل را اندازه گيری و پا پيش می گذارند

هرچند در اینگونه مواقع پيش بينی عملکرد نهادهای بيرونی از حکومت و یا مردمی به "
اما در این ." جان آمده از ظلم آن بسيار سخت است و گاه ممکن است از کنترل خارج شود

نوشته تنها به آنهایی پرداخته شده است و کسانی را مد نظر گرفته می شوند که از دورن 
واال پر واضح است که . حکومت و با مخاسبات از قبل مشخص شده دست بعمل می زنند

هيچ حکومت سرکوبگر و ظالمی نخواهد توانست برای هميشه ستم خود را حاکم و بازور 
پيمانه صبر مردم در جایی لبریز خواهد شد و سيل . سرنيزه حکومت خویش را ادامه دهد

خشم و خروشی که در پشت سد سرکوب مسدود شده اند به شدت راه خود را به جلو 
 .باز خواهد کرد و هرچه خار و خاشاک است با خود خواهد برد

به همين دليل دسته بندیها و جناح بندی هایی که در رژیم جمهوری اسالمی به چشم 
یعنی . می آیند با آنچه در یک جامعه مدرن و امروزی به وقوع می پيوندد تفاون ماهوی دارد

هيچکدام از حزب ها کار کرد . احزاب حکومت ساخته جعلی و پوسته ای از واقعيت است

. نماد آن بود کار را سامان دهد
درگيریهای بخشی هایی از حکومت 

که خود رانماینده جریان سوم می 
ناميدند و آخوندهایی حوزوی و 

مکالهایی مجيزگو و تئوری ساز که پا 
به ميدان گذاشتندند و با برپایی حوزه 
. هایی جریان ساز کار به جایی نبردند

و عملن ثابت شد که کار کرد استبداد 
مطلقه والیت فقيه تنها از راه همان 
تئوری ای ممکن است که تا کنون 

عمل کرده و راهی بجز آنچه تا کنون 
پيموده شده وجود ندارد زیرا هر 
عملکرد غلط و اشتباهی باعث 

خواهد شد که تاوان بسيار بزرگی 
همچنانکه در . برای آن پرداخت شود

جریان هجده تير نزدیک بود که برای 
اگر . هميشه بساط حکومت برباد رود
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 9.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از بيژن جزنی
 

چون هدف از اولين 
تغيير , اقدامات مسّلحانه

فضاي سياسي جامعه و 
به طورآلي تبليغ 
عمليات , مسّلحانه است

مسّلحانه در روستا و شهر 
ميتوانند يكديگر را آامل 

وجود , آنند و گذشته از آن
سلول هاي مسّلح در آوه 

به مثابه يك عامل , و شهر
, حمايت آنندة تاآتيكي

مي تواند مورد استفاده 
جنبش ... قرارگيرد

روستايي مي تواند 
آادرهايي را آه در شهر 
, امكان ادامة مبارزه ندارند

به خود جلب آنند و با 
, اجراي عمليات مسّلحانه

قواي دشمن را در مناطق 
وسيعي به خود مشغول 

دارد و اين مناطق را به 
“ سياسي”طور وسيعي 

جنبش , همچنين. آند
چريكي شهري با برهم 

ميتواند , زدن نظم شهرها
قسمتي از قواي دشمن 
را تجزيه آرده و سيستم 

عصبي دشمن را نيز مورد 
 آسيب قراردهد



 

سعی در پيداکردن رهيافت برای ) دارد
 . برونرفت از بحران جاری می کند

 سال اخير مردم ایران اگر 1400در عرض 
رسما مسلمان نبوده اند، اسما بوده اند، و 

نتيجتا بخشی از سنت حاکم بر جامعه بخاطر 
) شرع(و دستورات فقهی ) دین(نفوذ اسالم 

امروزه می بينيم که . شکل گرفته است
جوانان تا حدود چشمگيری هم به سنتها و 

هم به احکام شرع بی توجه شده و در برابر 
روابط فورموله شدهء بين . آنها قدعلم کرده اند

دختر و پسر، حجاب و پوشش، و حقوق غير 
برابر بين زن و مرد، که توسط پدران و مادران و 
نسلهای گذشته آزموده و محترم شمرده می 

از سوی دیگر نسل . شد، دیگر خریداری ندارد
جوان عالئمی که نشاندهندهء جایگزین شدن 

ایدئولوژی متافيزیک با ماتریاليستی باشد را 
آیا عدم گرایش علنی به . هم بروز نمی دهند

اندیشهء غير دینی تنها بخاطر جو اختناق 
حاکم و نبود امکان برای بروز خواست است؟ 

آیا جامعه دچار دگردیسی ایدئولوژیکی شده و 
پس از گذار از فاز حاضر به باورمندی و سنت 

های پيشين باز خواهد گشت؟ و یا اینکه 
سلطهء ایدئولوژی بر نسل جوان رو به افول 
است و نسل کنونی در حال گذار به دوران 

خودباوری است، دورانی که ایدئولوژی و 
نظامهای ایدئولوژیک آنگونه که برای نسلهای 

پيشين محبوبيت داشت، دیگر متقاضی 
 ندارد؟

در اینجا می خواهيم مجزا از دیگر پارامترهای 
نافذ و تأثيرگذار بر جامعه، و فقط با بررسی 
تأثير ایدئولوژی بر جامعه به مقولهء بحران 

 .حاضر در جامعه بپردازیم

 
آیا جامعه دچار بحران : بولتن بحران

ایدئولوژیک شده است؟ آیا آحاد مختلف 

جامعه، به باورهای خود و باورهای مرسوم در 
جامعه بازنگری کرده، و توقعات برآمده از 

اندیشه ورزی، به جایگاهی فراتر از توان رژیم 
حاکم رسيده است؟ آیا این توقعات کپی 

برداری از جوامع دیگر بوده، و و بخاطر کپی 
برداری، و نهادینه نشدن باورهای تازه یافته، 

خواست ها فراتر از توان انتلکتوئلی خود 
جامعه بوده و همين زیاده طلبی جامعه را 

دچار بحران کرده است؟ آیا امکان دارد بحران 
ایدئولوژیک موجود در جامعه، مردم را به سوی 

ایدئولوژی و یا آرمان دیگری سوق دهد؟ و یا 
اینکه امکان دارد جامعه وارد فازی که بيشتر 

جامعه  -به برزخ تشابه خواهد داشت، بشود 
نه می خواهد باورهای گذشتهء خود را به 

می تواند ) انتلکتوئلی(فراموشی بسپارد و نه 
باورهای جدیدی را جایگزین کند؟ راهکار 

 برونرفت از این برزخ چيست؟

اینکه آیا جامعه دچار بحران  در: علی فياض
و . ایدئولوژیک شده است، نباید تردید کرد

البته ما همين مسأله را در سطح جهانی نيز 
این فاصله گيری ها و . مشاهده می کنيم

بحران ها اما، انگيزش جدیدی خواهد بود 
برای جستجو، کنجکاوی و کند و کاو در 

راستای دست یابی به راه کارها و تئوری 
های علمی دیگر که آن نيز بدون آرمان گرایی 

بدیهی است که یکی از نتایج . نخواهد بود
فاصله گيری از باورها و آرمان ها و  بی باوری 

" شک"به آنها سر در گمی و در عين حال 
. خواهد بود که باید آن را به فال نيک گرفت
چرا که شک گامی است برای رسيدن به 

می توان به صراحت هر چه تمام به "! یقين"
این امر اذعان نمود که این چنين بحران های 

فکری و ایدئولوژیک، خود باعث می شود تا در 
بخش های اندیشه مند و جستجوگر  جامعه، 
باز اندیشی، باز خوانی و نقد آنچه که تا کنون 

تلقی می شده است را در پی " وحی منزل"

آرمان ها، ایدئولوژی ها و باور . داشته باشد
های جدید به سادگی قابل توليد نيستند، به 

ویژه اگر بخواهند در توده های مردم حرکت 
آنچه قابل پيش بينی است، . ایجاد کنند

بازسازی و باز توليد ایدئولوژی های موجود 
و دخل و تصرف و اصالح سازی و . می باشد

که این خود طليعه و نوید . سيقل دادن آنها
بخش آینده ای است درخشان که بشریت آن 

اما آنچه به شرایط موجود . را انتظار می کشد
در جامعه ایران و حاکميت ددمنش آن باز می 

شرایط موجود ما . گردد، بسيار متفاوت است
و در . را به قرون وسطا باز گردانده است

به آن نباید " فریب بزرگ"نتيجه به عنوان یک 
چرا که قرون وسطا قرون وسطا . ميدان داد

بود و تهی از تجاربی چون دموکراسی، برابری 
ما اینک اما در یک مرحله . و آزادی خواهی

پروسه ای که در آن به . گزار به سر می بریم
اعمال شيوه های . فریب نباید ميدان داد

دموکراتيک و ترویج اندیشه های آزادی 
خواهانه بدون تردید سایه خود را بر جامعه ما 
که یک پای در قرون وسطا و یک پای در عصر 
جدید دارد، انداخته است، و ما را به حال خود 

آشنایی با شرایط نوین ! رها نمی کند
جهانی، از یک قرن پيش و همگام با جنبش 

فراموش نکنيم که . مشروطه آغاز شده است
ما در خاورميانه از پيشگامان مشروط کردن 

پس . حاکميت و مجلس قانون گزاری بوده ایم
در این نباید تردید به خود راه داد که تحوالت 
جهانی بر ما تاثيری بنيادی داشته است و 

مفاهيم نوینی چون سوسياليسم، 
همواره از ... دموکراسی، برابری، آزادی و 

دغدغه های اصلی مردم ما و پيشگامان 
فکری، فرهنگی و سياسی اش به شمار می 

در نتيجه به صراحت باید گفت که . رفته است
مردم ما، نه در برزخ، که در جستجوی این 

آرمان های بشری، در یک مرحله گزار به سر 
و در همين راستا، باورهای کهن و . می برند

همينجا الزم به . مشترکی داشته باشند
 دارای  ست که طبقه کارگر، پافشاری

هرآنچه هست باورهای . ایدئولوژی نيست
هاست که به   داران و دولت دروغين سرمایه
. شود یابد و یا تزریق می آنان رسوخ می

ایدئولوژی آگاهی طبقاتی بورژوازی و فلسفه 
چپ ایران با . آگاهی طبقاتی کارگران است

از ضدیت ایدئولوژی و فلسفه  کاربرد این واژه، 
هایی از  ایدئولوژی ها، نظام. بی خبر بود

ها و باورهایی هستند که برای توجيه  اندیشه
اخالقی مناسبات اقتصادی و اجتماعی در چار 

. آیند چوب یک نظام اقتصادی به کار می
انسان را زیر فرمان و بندگی  ایدئولوژی، 

به بيان . کشاند های ذهنی خویش می آفریده
  »ایدئولوژی آگاهی دروغينی«راستين مارکس، 

 رهایی بخش  ی ست طبقه کارگر از فلسفه
جنبش کارگری و . اند  خویش دورش ساخته

سوسياليستی در شرایط کنونی به بحران 
اگر منظور شما از  . دچار است) تئوریک(نظری 

 -باشد »حکومت شوندگان«، »آحاد جامعه«

 –این چالش های فکری . تمایالت روشنفکرانه با محک هایی جدی رو به رو خواهند شد
فرهنگی در نهایت به راه کارهایی منجر خواهد شد که نتيجه آن استقرار دموکراسی و 

 .برابری خواهد بود

  اگر ایدئولوژی را باور و یا اعتقاد به کار بریم در نگاه نخست،: عباس منصوران
باورهای مردم نيز . ست گانی  یکدست و همه فاقد باور و اعتقادی) حکومت شوندگان(جامعه

ی حاکمه دچار بحران ایدئولوژیک  حکومت و طبقه. و چندگانه است با حکومت تفاوت دارد،
ایدئولوژی همساز با سرمایه و مناساتی که در پناه آن بتواند به . است و نه جامعه

روزی بورژوازی با ناسيوناليسم و نازیسم و .  نيست اش ادامه دهد، کارآ طبقاتی فرمانروایی
امروزه در تب و تاب  های خویش را به پيش برد،   ها و برنامه  توانست خواست یا مذهب می
خبر و نا آگاه و  های به غایت بی مذهب و ناسيوناليسم جز در  ميان الیه. درمانده است

این آگاهی   اگر هم داشت،  ای ندارد، گرانه وابسته به روابطی پوسيده، دیگر کار کرد بسيج
برد نه به حقيقت  و به سراب و به کژ راهه راه می. جز آگاهی وارونه چيز دیگری نبود 

داری در جهان و نيز به پيرو  آن در ایران دچار  به بيان دیگر مناسبات سرمایه. انسانی
بحران  های کنونی حکومت سرمایه در ایران،  بحران. ست  های جّدی و چندی  بحران

) ها تاریخی و مزمن دیگر در اینجا چشم بپوشيم  اگر از بحران(ایدئولوژیک و بحران هژمونی
. های ناهمساز و همساز تشکيل شده است  جامعه از طبقات و الیه. توان ارزیابی نمود می
های باالیی و  سوی و  بورژوازی و بخش اش از یک های متحد طبقاتی کارگر و الیه طبقه
از سوی دیگر، ) ها  اشان به باالیی بسته به دوری و نزدیکی منافع(های ميانه بخش

ی  »فلسفه«تاریخی، جهان بينی مشترک و یا ) ناسازگاری(توانند در یک آنتاگونيسم نمی 

ی حاکمه و دولت و  یعنی منهای طبقه
آید  کارگزاران و مزدورانش، به دید نمی

چنين دریافتی رسيده  که جامعه به
اندیشه ورزی نيز تا آنجا که  . باشند

در جامعه طبقاتی به خرد و دانش یک 
. ست گردد،  مفهومی طبقاتی باز می

اندیشه ورزی طبقه کارگر، آنگاه 
فراهم است که به خویش بازگشته 

باشد، از خودبيگانگی، به خود یابی و 
ی خویش که همانا دانش  فلسفه به

مبارزه طبقاتی و راهبرد ماتریاليسم 
ست در دست داشته  دیالکتيکی

ها و دیگر  کدام یک از بخش. باشد
های جامعه به چنين فرایندی  الیه
نگرند و یا خویش را با آن همگرا  می
این فلسفه نيروی  یابند و یا که می

هرچند که رهایی ! معنوی آنهاست؟

 گفتگو با علی فياض و عباس منصوران -بحران ایدئولوژیک 

 گفتگو با علی فياض و عباس منصوران -بحران ایدئولوژیک 
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 15.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از محمد مصدق
 

وقتي آه ملت ، دولتي را سر 
آار مي آورد و دولت مبعوث 

ملت است نمي تواند صداي 
ملت را خفه آند و نگذارد 

. مردم حرف خودشان را بزنند   
خفه آردن صداي مردم آار 
. سياست استعماري است 

روش آنهاست آه نفس 
آسي در نيايد تا هر آاري 
… دلشان مي خواهد بكنند 

وقتي اجازه داده شد آه مردم 
حرفشان را بزنند و انتقاد آنند 
، آنوقت دولت هر آاري دلش 

. خواست نميتواند بكند   
بايد به صرف ملت و آرزوهاي 

. ملت توجه آند   
موجوديت دولت من روي افكار 

پس نمي شد . ملت بود 
جلوي اظهار نظر هاي مردم را 

 گرفت و خفه اشان آرد 



 

در واقع من برای اولين . تشکر از زحمات شما
بار فعاليت سياسی خود را نخست با 

سازمان پيکار و سپس به عنوان هوادار 
له و پس از تشکيل حزب کمونيست -کومه

ایران نيز فعاليت خود را با این حزب ادامه داده 
در حال حاضر عضو کميته مرکزی حزب . ام

 . کمونيست ایران هستم

 سردبير نشریه 2000 و 1999های -بين سال
بودم و همچنين یکی از همکاران » بامداد«

قبل از این نيز از اواخر دهه نود . »نگاه«نشریه 
با نشریه ماهانه همبستگی و هفته نامه 
ایران تریبون و نشریه کارگر امروز همکاری 

 .داشتم

در حال حاضر نيز از همکاران ثابت نشریه 
جهان امروز هستم که هر دو هفته یک بار 

شود و همچنين نشریه تریبون -منتشر می
 .زن

، )در تبعيد(-عضو کانون نویسندگان ایران
و عضو اتحادیه ) در تبعيد(-انجمن قلم ایران

در حال حاضر نگاران سوئد هستم و   -روزنامه
نيز عضو هيئت دبيران کانون نویسندگان ایران 

 ).در تبعيد(

 جلد کتاب درباره مسایل 9همچنين تاکنون 
سياسی و اجتماعی و صدها مقاله، بخش 
دیگری از فعاليت های فرهنگی، سياسی و 

 .اجتماعی ام است

سازمان ملل هنوز دو دل است : بولتن بحران
که باالخره وارد تحریم جدی رژیم اسالمی 

به نظر شما اگر تحریم اقتصادی . بشود یا نه
سرعت بگيرد و وارد مرحلهء جدی بشود، آیا 

بحران اقتصادی حاضر شدت خواهد گرفت؟ آیا 
تشدید بحران اقتصادی به نفع سرنگونی 

 خواهد بود یا بالعکس؟ چگونه؟

قبل از هر چيز باید تاکيد : بهرام رحمانی
کنم که سازمان ملل متحد، اگر در دورانی 
محلی برای بحث و مجادله بر سر برقراری 
صلح بين کشورها و دفاع از حقوق بشر و 

غيره بود متاسفانه به ویژه پس از فروپاشی 
پدر بوش » نظم نوین جهانی«شوروی و  عروج 

، آشکارا به 1991با حمله به عراق در سال 
ابزاری در دست دولت آمریکا، برای فشار به 

رقبای خود و تحریم اقتصادی و گسترش جنگ 
 .تبدیل شده است

در رابطه با تحریم اقتصادی و احتمال حمله 
نظامی به ایران، تا آن جا که به آمریکا و 

حکومت اسالمی مربوط است از یک سو آن 
ها ظاهرا برای برقراری امنيت در عراق، 

مستقيما مذاکره می کنند و از سوی دیگر، 
هر از چند گاهی بوش، ریيس جمهوری آمریکا 

و احمدی نژاد، ریيس جمهوری اسالمی، به 
و در . همدیگر ضرب شست نشان می دهند
این ميان نيز سازمان ملل با تصویب دو 

قطعنامه قبلی تنها به ایران هشدار داده 
است و  اکنون نيز بحث بر سر قطعنامه 

 .سوم، همواره به تعویق می افتد

ها را  از سوی دیگر، ما تجربه این نوع تحریم 
این تحریم ها قبل از این . در مقابل خود داریم

که تاثيری بر قدرت صدام حسين و دولت بعث 
داشته باشد دامن مردم را گرفته و به ویژه 

کارگران و مردم محروم را به خاک سياه 
از این رو، با تحریم اقتصادی ایران و . نشاندند

در . هر کشور دیگری باید شدیدا مخالفت کرد
رابطه با حمله نظامی و حتی اشغال کشوری 

نيز ما وافعيات تلخ و دلخراش عراق و 
این جنگ و . افغانستان را در مقابل خود داریم

لشکرکشی که نخست توسط آمریکا و 
متحدانش و با تبليغات وسيع و گسترده 

مبارزه با «ژورناليسم نوکر صفت، تحت عنوان 

دمکراسی و «و برقرار » تروریسم و دیکتاتوری
به خورد جوامع داده شد، در حالی که » صلح

جز ویرانی و کشتار و از هم پاشيده شدن 
شيرازه جامعه افغانستان و عراق حاصل 

آمریکا و متحدانش فقط . دیگری نداشته است
به دنبال منافع اقتصادی، سياسی و نظامی 

خود هستند و در این راه نيز ظرفيت های 
غيرانسانی خود را از پرتاب بمب اتمی بر روی 

مردم شهرهای هيروشيما و ناکازاکی در 
ژاپن، کشتار مردم ویتنام، سازمان دهی 

کودتاهای خونين و در آمریکای التين، ترکيه، 
تا استفاده از مخرب ترین سالح ها ... ایران و 

در حمله نظامی به عراق و افغانستان نشان 
بنابراین، هرگونه تحریم اقتصادی و . داده اند

حمله نظامی به ایران نيز به ضرر جامعه ایران 
و جنبش های اجتماعی بالنده و به ضرر 

سرنگونی حکومت اسالمی با یک جنبش 
اجتماعی است و نتيجه آن جز تخریب و 

ویرانی و کشتار و راه افتادن جوخه های مرگ 
و ترور ملی و مذهبی و رقابت های دولت ها 

 .حاصل دیگری نخواهد داشت

از سوی دیگر تبليغات گسترده حکومت 
اسالمی، بر سر توليد انرژی اتمی، که قطعا 

هدف اصلی همه حکومت ها به خصوص 
حکومت های دیکتاتوری هدف شان دست 
یابی به سالح های اتمی کشتار جمعی، 

برای پيشبرد رقابت هایشان است، به دور از 
تبليغات حکومت اسالمی و . واقعيت هاست

یا رقبای این حکومت از آمریکا تا اسرائيل، در 
این سطح وسيع و گسترده و این که حکومت 
اسالمی به مرحله توليد انرژی اتمی و احيانا 

سالح های اتمی نزدیک شده است تبليغاتی 
بی پایه و صرفا ژورناليستی است تا از این 

طریق رقابت های خود را پيش ببرند و یا امتياز 
اساسا حکومت . بيش تری از همدیگر بگيرند

اسالمی، دلش برای توليد سالح های کشتار 

مبارزه و انقالب به یک درجه رفاه و . ندارد
هم چنان که آمریکا اولين . آزادی نياز دارد

 اغاز 1991حمالت خود به عراق را در سال 
این کشور شدیدا با تحریم اقتصادی . کرد

هر سال صدها هزار کودک جان . روبرو شد
خود را به دليلی کمبود غذایی و دارویی و 

. مردم فقيرتر شدند. بهداشتی قربانی شدند
. اما حکومت حزب بعث هم چنان در قدرت بود

 آمریکا و متحدانش به 2003تا این که در سال 
عراق حمله کردند و این کشور را به اشغال 

بنابراین، نه تحریم . نظامی خود دراورند
اقتصادی و نه حمالت هوایی به سرنگونی 

اگر ایران هم با . صدام حسين منجر نشد
محاصره اقتصادی جدی روبرو شود و حتی در 

اثر حمالت نظامی نقاط حساس این کشور 
بمباران شود، به نظرم بعيد است که به 
 .سرنگونی حکومت اسالمی منجر گردد

بحران اقتصادی در ایران و : مهدی سامع
تحت نظام والیت فقيه بدون تحریم جدی هم 

جمعی می تپد اما ساخت این سالح ها به دانش علمی و تکنولوژی باالیی نياز دارد که از 
 .عهده و توان حکومت اسالمی خارج است

امروز حکومت اسالمی، با نفرت عمومی مواجه است و به همين دليل نيز سرکوب و تهدید 
همه نيروهای آزادی خواه و برابری طلب موظفند در شرایط . اعدام را تشدید کرده است

کنونی در عين حالی که با توليد سالح های اتمی توسط حکومت اسالمی و هر کشوری 
مخالفت می ورزند؛ با وجود این که با تحریم اقتصادی و حمله نظامی مخالفند، در عين حال 
باید بر سرنگونی حکومت اسالمی، با یک انقالب اجتماعی و بدون دخالت نيروهای خارجی 

تاکيد کنند تا مرزهایشان با جریانات راست و ناسيوناليست و پروآمریکایی روشن تر  و 
امروز شعار سرنگونی حکومت اسالمی، این مرز را مانند سابق روشن . شفاف تر گردد

، و نيروهای طرفدار سياست »دوم خرداد«زیرا امروز بسياری از طرفدارن جناح . نمی کند
بنابراین، سرنگونی حکومت . های امپریاليستی آمریکا نيز این شعار را سر می دهند

 .اسالمی باید از موضع مردم آزادی خواه و محروم و کارگر و برابری طلب مطرح شود

طبيعی است که اگر تحریم ها به مرحله جدی تر و عملی تر برسد سریعا تاثير خود را در 
دستمزدهای پایين و وجود بيش از ده ميليون . تامين مایحتاج ضروری مردم خواهد گذاشت

نفر از جمعيت کشور در زیر خط فقر، که هيچ تناسبی با تورم و گرانی ندارد سریعا مردم را 
. اما این تحریم ها به نفع جنبش سرنگونی طلب منجر نخواهد شد. خانه خراب خواهد کرد

چرا که پرواضح است از یک سو در چنين فضایی دست حکومت برای سرکوب کردن 
نيروهای مخالف بسيار بازتر خواهد بود و از سوی دیگر مردم گرسنه توان انقالب و مبارزه را 

عالوه بر . روز به روز تشدید می شود
بحرانهایی که در هر جامعه پيرامونی 
در نظام جهانی سرمایه داری وجود 

دارد، در جامعه ما بحران ساختار 
سياسی روز به روز بحران اقتصادی را 

به بيان دیگر تضاد . تشدید می کند
بين ماهيت و خصلت رژیم سياسی، 
یعنی رژیم استبدادی مذهبی والیت 

فقيه، با ساختار اقتصادی، یعنی 
سرمایه داری در کشور پيرامونی، روز 
به روز بحران اقتصادی را تشدید می 

 سال گذشته نظام 18طی . کند
حاکم بر ایران گامهای قابل توجه 

اقتصادی برای تطبيق با نظام جهانی 
سرمایه داری نئو ليبرال برداشته 

در همين دو سال اخير که . است
گماشته ولی فقيه تدارکچی نظام 

 گفتگو با بهرام  رحمانی و مهدی سامع—بحران سياسی

 گفتگو با بهرام  رحمانی و مهدی سامع—بحران سياسی

Page 6 

 

 7.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از حسين فاطمی
 

منافع شخصی ما را در نظر 
نگيرند که بنده مریضم، چاقو 

ام، زن و بچه و خواهر  خورده
گویند، بلکه  و برادرم چه می

آن چيزی را در نظر بگيرند 
که ما به خاطر حفظ و 

حمایت آن جهاد کرده و به 
مصلحت . ایم این روز افتاده

مملکت و مّلت را که 
خواهد حيات نهضت خود  می

را نجات دهد آرمان و آرزوی 
هزارها و صدها هزار، 

هموطن خود را بيشتر 
درست است ... رعایت کنند

که من رنج فراوان در این 
مّدت مرض و قبل از آن 

ام ولی آرزو دارم که  کشيده
ام نيز  های آخر زندگی َنَفس

در راه نهضت و سعادت 
. هموطنانم صرف شود

هرحال در دادگاه ما  به
توانيم بسياری حقایق را  می

فاش کنيم و داغ باطله بر 
کنسرسيوم و حاميان او 

راه دیگری هم این ... برزنيم 
است که معتدل و مالیم 

حرف بزنيم و بگذریم، یا مثل 
طلب عفو و ) ریاحی(

بخشش کنيم و چند سال 
االمر  زندان برای ما، حسب

زیر بار ِشّق . تعيين کنند
آخری بنده هرگز نخواهم 

 .رفت



 

 سالی که هاشمی 16شده است، بيش از  
رفسنجانی و محمد خاتمی بر سر کار بودند، 
گامهای اقتصادی برای تطبيق با نظام جهانی 

اما نکته . سرمایه داری برداشته شده است
مهم این است که نظام والیت فقيه برای 
حفظ امنيت خود مجبور است درآمد ها و 

فرصتهای اقتصادی را به طور عمده در حوزه 
هایی هزینه کند که از نگاه ضرورت اقتصادی 

هزینه هایی که . صرف معنی و مفهوم ندارد
ارگانهای مختلف خاص نهاد والیت فقيه بر 

اقتصاد ایران تحميل می کنند، هزینه بسيار 
زیاد سرکوب و توسعه بنيادگرایی و صدور 

تروریسم، هزینه های بنيادها و شرکتهای دو 
زیستی، مثل بنياد مستضعفان که هم به 

ميزانی از بودجه دولتی استفاده می کنند و 
هم پاسخگوی هيچ نهاد کنترلی نيستند و 

فقط زیر نظر دفتر ولی فقيه قرار دارند و صدها 
هزینه دیگر، امکان برنامه ریزی اقتصادی بر 

اساس قانونمندیهای سرمایه داری جهانی را 
من از ذکر آمار و ارقام در . به وجود نمی آورد

مورد ابعاد بحران اقتصادی خوداری می کنم و 
در صورتی که فرصتی دست داد به طور 
به . جداگانه می توان به این موضوع پرداخت

مواری که در باال گفتم این را هم اضافه کنم 
که بعد از بخش دولتی اقتصاد ایران، سرمایه 

داری تجاری سنتی به شکل سوداگری نقش 
مهمی در اقتصاد ایران و بنابرین در ایجاد 

بنابرین چه تحریم . بحران اقتصادی ایران دارد
افتصادی که مهمترین آن تحریم نفتی است، 
صورت گيرد و چه این کار صورت نگيرد، بحران 

اقتصادی با شدت و حدت ادامه می یابد و روز 
اما تحریم نفتی . به روز تعميق می یابد

امکانات و فرصتهای رژیم را به شدت کاهش 
می دهد و این منجر به تضعيف رژیم می 

هرچه امکان استفاده رژیم از فرصتهای . شود
موجود کمتر شود، رژیم برای هزینه کردن 

منابع به سود سرکوب و صدور ترور و 

بنيادگرایی با مشکل جدی روبرو می شود و 
. این به ناچار به تضعيف رژیم منجر می شود

ضعيف رژیم هم موجب گسترش جنبش 
اجتماعی و بروز هرچه بيشتر خواستهای 

 .انباشت شده می شود

با توجه به امور و روابط بانکی، : بولتن بحران
تجارت بين المللی، و ارتباط آن با جهانی 

بازرگانی -شدن روابط اقتصادی
آیا رژیم توان برون رفت از ) گلوباليزیسيون(

 بحران اقتصادی کنونی را خواهد داشت؟

بحران اقتصادی . به هيچوجه: مهدی سامع
یک وجه عمومی که . در ایران دو وجه دارد

ناشی از بحران عمومی سرمایه داری و به 
طور مشخص سرمایه داری در یک کشور 

وجه دیگر که در شرایط . پيرامونی است
کنونی عمده است بحران به علت تضاد بين 
ماهيت و خصلت قدرت سياسی با ساختار 

تا این تضاد که در شرایط . اقتصادی است
کنونی تضاد عمده است حل نشود، و حل 

این تضاد مستلزم نابودی نظم سياسی 
مبتنی بر والیت فقيه است، بحران به سمت 

حاکميت سياسی در . حل پيش نمی رود
ایران به کلی با حاکميت سياسی در 

در اینجا . کشورهای پيرامونی تفاوت دارد
موضوع . بحث ماهيت یکسان اقتصادی نيست

والیت فقيه و کارکردهای آن در سطح داخلی، 
و خمين کارکردها . منطقه ای و جهانی است

است که در نظام ایران بحران اقتصادی را 
بيش از یک کشور مشابه از نظر ماهيت 
اقتصادی، ولی با حاکميتی که منطبق با 
این . ساختار اقتصادی است، تشدید می کند

را هم اضافه کنم که به گمان من اگرچه گام 
اول برای غلبه بر بحران اقتصادی نابودی 
استبداد مذهبی مبتنی بر والیت فقيه و 

انقالب (استقرار نظام دمکراتيک است 

، اما غلبه نهایی بر بحران اقتصادی )سياسی
هم در عرصه داخلی و هم در عرصه جهانی 

مستلزم انجام انقالب اجتماعی و استقرار 
 .نظام جهانی سوسياليستی است

همين امروز نيز  با وجود این : بهرام رحمانی
که کشور ایران با تحریم های جدی روبرو 
. نيست اما تورم و گرانی کمرشکن است

دستمزدها بسيار پایين و هيچ تناسبی با 
از سوی . گرانی و تورم واقعی در بازار ندارد

دیگر، ایران برای تامين بسياری از نيازهای 
خود، به ویژه در عرصه تکنولوژی به دنيای 

از این رو، تحریم ها عليه . عرب وابسته است
ایران اگر جدی تر شود، در کوتاه ترین مدت 

آوار آن بر سر مردم ویران خواهد شد و 
قحطی و گرسنگی ابعاد نگران کننده ای به 

اما تا آن جا که به حکومت . خود خواهد گرفت
مربوط است اگر با اعتراض و اعتصاب عمومی 

توليدکنندگان مواجه نشود، تاثير چندانی بر 
پيشبرد سياست هایش دست کم در کوتاه 

 .مدت نخواهد داشت

رژیم جمهوری اسالمی در ایجاد : بولتن بحران
تشنج و ساماندهی تروریسم در منطقه ید 

آیا موافقيد . طوالیی دارد، بخصوص در عراق
که رژیم برای خروج از بحران زدگی در داخل و  

کمرنگ کردن فشار از خارج، به صدور بحران 
دست زده است؟ اگر چنين است، تضاد 

اصلی در عراق کدام است، اشغال عراق 
توسط آمریکا، یا نفوذ سپاه قدس و عناصر 

رژیم در رده های مختلف حاکميت در عراق؟ 
آیا خروج آمریکا از عراق به نفع مردم است، یا 

باید به خروج رژیم از عراق الویت داد؟ آیا در 
نبود دولت و حاميت ملی و مردمی در عراق، 

در این ) اشغالگر(خروج نيروهای چند مليتی 
مقطع از زمان، به شعله ور تر شدن تشنج در 

 عراق کمک نخواهد کرد؟

، مجری و گوینده »باب وودراف«از سوی دیگر، 
، که خود نيز در جنگ »ان بی سی«شبکه 

عراق مجروح شده، در گزارشی اعالم کرد که 
برخالف آمار رسمی وزارت دفاع درباره مجروح 

 هزار سرباز آمریکایی در جنگ ٢١شدن 
 هزار نفر در اثر موج انفجار ٨٠عراق، حداقل 

دچار آسيب مغزی شده اند و دچار عواقب آن 
 .هستنند

 هزار نيروی ارتش آمریکا در 157هم اکنون 
عالوه بر آنف در . عراق مستقر هستند

گزارش ها آمده است که ده ها هزار نيروی 
نيز در جنگ عراق » کنترا«حصوصی آمریکایی 

 .حضور دارند

در گزارش پنتاگون آمده است همچنين 

: Bildunterschrift:که

Großansicht des Bildes mit 

 : der Bildunterschrift از ژانویه

حکومت اسالمی زایيده بحران است و با بحران ها نيز امر خود را پيش : بهرام رحمانی
حتی اگر بحرانی هم وجود نداشته باشد خودشان بحران ساختگی به وجود می . می برد

 . آورند تا مردم را فریب دهند

در مورد عراق، عمق فاجعه به حدی است که به سادگی نمی توان در مورد آن اظهارنظر 
باید هر تحليلی اگر سرنوشت مردم عراق را مدنظر دارد نه شعاری، بلکه واقع بينانه و . کرد

 .راه گشا باشد

خانمان در عراق  بر اساس گزارش صندوق حمايت از آودآان سازمان ملل متحد، آودآان بی
اين . آند، با شرايط بسيار دردآورى روبرو هستند آه تعداد آنان از يك ميليون نفر تجاوز می

گزارش حاآى از آن است آه آمبود آب آشاميدنى سالم به صورت يك معضل در ميان 
هاى آواره عراقى در آمده است آه بر اين اساس، نجف و بغداد به عنوان  خانواده 

تاکنون چندین ميليون از مردم . روند پرخطرترين مناطق براى ابتال به اسهال به شمار می 
 .این کشور آواره شده اند

 سال پس از اشغال عراق هزینه های جنگ برای دولت 4، »فارین پاليسی«به گزارش مجله 
 500، یعنی »ده برابر«، به » ميليارد دالری در زمان آغاز جنگ50«بوش، به جای تخمين 

 هزار دالر در 250«در حقيقت، هم اکنون جنگ عراق برای آمریکا . ميليارد دالر رسيده است
 . خرج دارد» هر دقيقه

امسال ميانگين حمالت به نيروهای 
آمریکایی و عراقی و نيز شهروندان، از 

حمله در هفته ) هزار(١٠٠٠تعداد 
در این گزارش آمده . باالتر رفته است

است که ميانگين تعداد تلفات 
نفر در روز ) صد(١٠٠غيرنظاميان از 

گذشته است که باالترین تعداد از 
 .زمان شروع اشغال نظامی است

رسانی  بنا به گزارش سازمان کمک

، هشت ميليون )Oxfam(اکسفام 

نفر در جریان جنگ داخلی عراق، 
تر به مواد غذایی دارو و  هرچه سریع

قربانيان اصلی . سرپناه احتياج دارند
بر . این خشونت کودکان هستند

ها، از هر سه کودک  اساس گزارش
عراقی، یکی از سوء تغذیه رنج 
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 8.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از صمد بهرنگی
 

 »:ماهي سياه کوچولو گفت
مي خواهم بروم ببينم آخر 

مي داني . جويبار کجاست
مادر ، من ماه هاست تو اين 
فکرم که آخر جويبار کجاست 

و هنوز که هنوز است ، 
نتوانسته ام چيزي سر در 

از ديشب تا حاال . بياورم
چشم به هم نگذاشته ام و 

آخرش . همه اش فکر کرده ام
هم تصميم گرفتم خودم بروم 

دلم . آخر جويبار را پيدا کنم
مي خواهد بدانم جاهاي ديگر 

 «.چه خبرهايي هست



 

  .برد می

های امدادرسانی  اکسفام و دیگر سازمان
 گزارش، از  غيروابسته به دولت عراق، با ارائه

دولت عراق و کشورهای امدادرسان 
اند که به مردم عراق بيش تر  درخواست کرده

به مردمی که هر روز با مرگ . توجه کنند
  .کنند  پنجه نرم می  و دست

در گزارش اکسفام، از این که چهار ميليون 
 طور مرتب غذا در اختيار ندارند،  انسان به

: افزاید این گزارش می. انتقاد شده است
وضع موجود به کودکان بيش تر از همه «

 آمریکا به  پيش از حمله. »رساند آسيب می
 درصد کودکان ١٩، تنها ٢٠٠٣عراق در سال 

 که این  مشکل سوءتغذیه داشتند، در حالی
 .  درصد افزایش یافته است٢٨تعداد امروز به 

 آشاميدنی، دارو،  مردم عراق به غذا، آب
 ٧٠بالغ بر . سرپناه، آموزش و کار نياز دارند

 ميليونی این کشور، ٢۶ / ۵درصد از جمعيت 
از آغاز جنگ، از دسترسی به آب آشاميدنی 

این تعداد پيش از . اند بهداشتی محروم شده
 . آمریکا، پنجاه درصد بوده است حمله

حدود دو ميليون نفر از مردم عراق، در داخل 
شان  مرزهای کشور خویش از خانه و کاشانه

اند و بيش از دو ميليون نفر نيز به  آواره شده

  . اند کشورهای همسایه پناه برده

بدین ترتيب، تا این جا روشن است که آمریکا 
اما مردم این . در باتالق عراق گير کرده است

کشور، قربانی اصلی رقابت های آمریکا و 
منطقه و گروه های تروریستی 

شيرازه . ناسيوناليستی و مذهبی شده اند
جامعه از هم پاشيده است و هيچ کس در 

در چنين . این کشور احساس امنيت نمی کند

شرایطی، رهایی مردم عراق از وضعيت 
فالکت باری که گير کرده اند حداقل در کوتاه 

چه . مدت تصور و خيالی ساده انگارانه است
نيروهای آمریکایی از عراق خارج شوند و چه 
نشوند رعب و وحشت و ترور در عراق ادامه 

به نظر من راه حل نسبی این . خواهد داشت
است که مثال نيروهای آمریکایی و انگليسی 
از عراق خارج شوند و به جای آن ها نيروهای 

حافظ صلح زیر نظر سازمان ملل، در این 
در چنين روندی احتمال . کشور مستقر شوند

دارد که به مرور زمان امنيت نسبی در این 
کشور برقرار شود تا مردم بتوانند آینده 

خودشان را مستقيما به دست خویش رقم 
از سوی دیگر تجزیه عراق به سه . بزنند

بخش کردی، شيعی و سنی نيز یکی دیگر از 
طرح های آمریکا در عراق است که قبال ژنرال 

 .های  آمریکایی آن را ابراز کرده اند

در مورد بخش اول سوال البته :مهدی سامع
موافقم و بدون تردید یکی از مهمترین 

کارکردها نظام والیت فقيه صدور بنيادگرایی و 
این مشخصه حاکميت رابطه . تروریسم است

به نحوی که . تنگانگ با سرکوب در داخل دارد
تضعيف هرکدام به ناچار به تضعيف دیگری 

نظریه پردازان والیت فقيه و . منجر می شود
خود آیت اهللا حمينی هم بارها و به اشکال 
مختلف گفته اند که بقا نظام با زیست در 

با بيرون از نظام، ) اکولوژی خصومت(خصومت 
. چه مردم و چه جامعه جهانی، ميسر است

اشغال عراق یک فرصت بی نظير برای 
مساله . جمهوری اسالمی ایجاد کرده است

در عراق » تضاد عمده«اشغال که به گمان من 
است، با مساله اشغال پنهان عراق از طرف 

تهدید «نظام والیت فقيه که به گمان من 
اگر . است به هم گره خورده است» عمده

فرض کنيم آمریکا از عراق خارج شود، بدو 
تردید رژیم ایران به وسيله عوامل خود بر 

و اگر آمذیکا به . عراق مسلط می شود
اشفال عراق ادامه دهد، فرصت برای نظام 

این وضعيت . والیت فقيه باقی خواهد ماند
خاص سرنوشت مردم ایران و عراق را به هم 

اگر به طور مجرد به مساله . گره زده است
بخواهم نگاه کنم به نظر من راه حل مردمی 

در عراق این است که ائتالف نيروهای 
دمکراتيک، مستقل، پيشرو، ترقيخواه و الئيک 
بتوانند با قدرت گيری هم به سلطه رژیم ایران 

و هم به اشغال عراق از طریق آمریکا پایان 
اما در دنيای واقعی این راه حل . دهند

مستلزم قدرت گيری نيروهایی دمکراتيک در 
عراق است و این امر در شرایطی صورت می 

مهار رژیم ایران . گيرد که رژیم ایران مهار شود
در عراق به ناچار منجر به مهار سرکوب در 

و یا اگر کارکرد والیت فقيه در . داخل می شود
داخل ایران که سرکوب است مهار شود، نفوذ 

از . نظام والیت فقيه در عراق مهار می شود
این شرایط بسيار ویژه من نتيجه می گيرم که 

در حالی  که موضوع اشغال آمریکا و نفوذ 
رژیم ایران به خم گره خورده است، سرنوشت 

مردم ایران و عراق هم به هم گره خورده 
راه حل از طریق نيروهای دمکراتيک، . است

مستقل، پيشرو، ترقيخواه و الئيک در دو 
کشور تنها راه حل به سود مردم دو کشور 

است که ضمنا صعود این راه حل به ميزانی 
فرصت برای . مستلزم همزمانی می باشد

این راه حل، عليرغم دشواریهای آن وجود دارد 
و به خصوص منفرد و منفور بودن استبداد 

مذهبی والیت فقيه در ایران یک عامل مهم در 
از این نظر . پيشرفت این راه حل می باشد

شعار خروج نيروهای اشغالگر در عراق اگر به 
تنهایی و بدون دست گذاشتن بر اشغال 
پنهان عراق و بدون پشتيبانی از راه حل 

دمکراتيک مطرح شود، شعاری به معنای رها 
کردن مردم عراق در چنگال حکام ایران و به 

ناچار تن دادن به یک نظام والیت فقيه دیگر در 

اگر . اولبا این توضيح برگردم به سوال   
بخواهيم حقوق پایمال شده مردم ایران را 

ردیف کنيم، حق داشتن فن آوری هسته ای 
اما در این جا اصال . در  رده آخر قرار می گيرد
جمهوری اسالمی . بحث انرژی مطرح نيست

به دنبال سالح اتمی می باشد و این یک 
در مورد . تهدید جدی برای مردم ایران است

استفاده و یا عدم استفاده از انرژی اتمی به 
گمان من تصميم گيری در این مورد مستلزم 

وجود یک شرایط دمکراتيک می باشد که 
موافقان و مخالفان بتوانند آزادانه نظر خود را 
مطرح کرده و با بررسی همه جانبه تصميم 

من بنا به دالیل گوناگون و . گيری شود
منجمله به دليل خطرات زیست محيطی در 
کشور زلزله خيز ایران و غير اقتصادی بودن 
انرژی اتمی برای ایران و وجود منابع عظيم 
. گاز مخالف به استفاده از انرژی اتمی هستم

اما شيوه تصميم گيری در مورد مسایل مهم و 
کالن مستلزم وجود شرایط دمکراتيک و وجود 

مثال در . آزادی دستيابی به اطالعات است

همانطور که در مورد ایران هم محالفت با جنگ خارجی بدون محالفت و . عراق می باشد
ستيز با جمهوری اسالمی به معنی پشتيبانی و هم جبهه شدن با نظام والیت فقيه 

 . است

فن آوری هسته ای حق مسلم ما هست یا نيست؟ چرا؟ آیا اگر دولتی : بولتن بحران
مردمی بر مسند قدرت نشسته بود، بازهم می بایست عليه اتمی شدن ایران موضع 

گرفت؟ در دنيای قدرتمداران و زورگویان آیا برای ایران بهتر نيست که مسلح به سالح اتمی 
بشود؟ اگر در برابر اتمی شدن رژیم سکوت شود، آیا سرنگونی رژیمی مسلح به سالح 

 اتمی امکان پذیر خواهد بود؟

در اول بگویم که به رسميت شناحتن یک حق به معنی این نيست که : مهدی سامع
یکی حق طالق . در این مورد دو مثال معروف وجود دارد. استفاده از این حق درست است

اما امروز این حق در . می دانيم که کاتوليکها این حق را به رسميت نمی شناسند. است
نظامهای سکوالر به رسميت شناخته شده و در بسياری از کشورها زنان و مردان در 

اما آیا به رسميت شناختن این حق به معنی این . استفاده از این حق مساوی هستند
است که هميشه و در هر شرایطی باید از آن استفاده کرد؟ از نظر اصولی جواب منفی 

به . مورد دیگر حق جدایی مليتها و یا خلقها و یا قومهای ساکن یک کشور است. است
رسميت شناختن این حق هم به معنی اصولی بودن و مجاز بودن استفاده از این حق 

 .نيست

مورد منابع از نظر اقتصادی مفيد 
. اورانيوم باید اطالعات درست داشت
منابعی اورانيوم که تاکنون  کشف 

شده جوابگوی نيازهای یک نيروگاه 
 سال 10هزار مگاواتی برای حداکثر 

اما همين منابع برای دهها . می باشد
کالهک اتمی کافيست و نظام والیت 

فقيه هم به دنبال همين موضوع، 
اما . یعنی ساختن بمب اتمی است

در دنيای قدرتمداران «در مورد این که 
و زورگویان آیا برای ایران بهتر نيست 
به » که مسلح به سالح اتمی بشود؟

گمان من برای مردم و کشور ایران راه 
دفاع از منافع مردم در مقابل 

اتخاذ » قدرتمداران و زورگویان«
سياستی است که از تمام منابع 

انسانی کشور با به رسميت 

 گفتگو با بهرام  رحمانی و مهدی سامع—بحران سياسی

 گفتگو با بهرام  رحمانی و مهدی سامع—بحران سياسی
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 9.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از کاک فواد
 

روزی که خورشيد تابناک 
حزب کمونيست ایران 

روز . کند-طلوع می
-رستاخيز سرخ زحمت

دهد و -کشان را نوید می
-آن روز، روز آب شدن برف

! رفقا. های ستم است
 خورشيد را به جنبانيم



 

شناختن حق آزادی و حاکميت مردمی 
در اتحاد شوروی سابق . استفاده بهينه کرد

انبوه موشکهای دور برد با کالهک اتمی وجود 
ملياردها دالر برای این سالحها هزینه . داشت

. با این حال آن نظام فروپاشيد. شده است 
در مورد نظام والیت فقيه هم برای من 

تردیدی نيست که این نظام چه با اتم و چه 
هيچ نيرویی . بدون اتم سرنگون خواهد شد

نمی تواند جلوی حرکت تاریخ را بگيرد و 
استبداد مذهبی مبتنی بر والیت فقيه 

پوسيده تر از آن است که بمب اتم بتواند آن 
اما تفاوت داشتن یا نداشتن . را نجات دهد

بمب اتم در ميزان هزینه ایست که مردم باید 
هزینه دستيابی به . برای آزادی پرداخت کنند

آزادی در شرایطی که حکام ایران به سالح 
اتمی دسترسی داشته باشند، مسلما 

بيشتر است و به همين خاطر باید برای عدم 
دستيابی این رژیم به سالح اتمی هرچه 

 .بيشتر و بيشتر کوشش و مبارزه کرد

فن آوری هسته ای آن هم : بهرام رحمانی
در حکومت دیکتاتوری و تروریستی اسالمی، 

زیرا هدف حکومت اسالمی، . حق ما نيست
نه فن آوری هسته ای، بلکه هدفش دست 

یابی به سالح های اتمی کشتار جمعی 
از سوی دیگر ایران، بر روی دریایی از . است

انرژی طبيعی گاز و نفت خوابيده که سرمایه 
گذاری در این عرصه می تواند موفق تر و کم 

مهم تر از همه، سالح هسته . خرج تر باشد
ای حق هيچ کس در جهان نيست و سالح 

چون که این . های هسته باید نابود شوند
سالح های فقط برای نابودی بشر و همه 

 . موجودات زنده توليد است

اگر دولتی در ایران بر سر کار بود آن موقع 
صورت مسئله فرق می کرد بدین گونه که این 
دولت فرضی به فکر رفاه و سعادت و بهروزی 

جامعه بود آن وقت براساس نيازهای جامعه 
می شد صرفا به فن آوری هسته ای صلح 
آميز و بدون تفکر ساخت سالح هسته ای 

اما در حکومت اسالمی، نباید با . فکر کرد
شعار حکومت و ارگان های سرکوبگر آن هم 

فن آوری هسته ای حق «: صدا شد و گفت
 »مسلم ماست

اساسا دنيای امروز در دست اقليتی ستم گر 
سالح . و زورگو و استثمارگر بورژوازی قرار دارد

اتمی نيز در نزد دولت های سرمایه داری 
برای پيشبرد رقابت هایشان و کشتار مردم در 
صورت نياز سرمایه مورد بهره برداری قرار می 

از این رو، باید شعار نابودی سالح های . گيرد
کشتار جمعی و خلع سالح اتمی جهانی را 

حتی . باید به یک شعار اجتماعی تبدیل کرد
از انفجار فاجعه بار نيروگاه اتمی چرنوبيل در 

شوروی سابق، جوامع غربی را نگران کرده و 
به این فکر افتاده اند که نيروگاه های اتمی 

حتی نگهداری این نيروگاه ها . برچيده شوند
بسيار پرخرج و در عين حال بسيار خطرناک 

 .است

سرنگونی حکومت اسالمی، چه این حکومت 
به سالح اتمی مسلح باشد و چه نباشد 

بستگی به نيروی اجتماعی و در پيشاپيش 
همه مبارزه متحد و متشکل و هدفمند طبقه 

اگر این نيرو راه بيافتد هيچ قدرتی . کارگر دارد
سالح اتمی فقط . جرات مقابله با آن را ندارد

به درد رقابت های بورژوازی و دولت های 
از این رو، با قدرت . حاکم این طبقه می خورد

سالح اتمی نمی تواند مانع انقالب و 
برای مثال، فروپاشی . فروپاشی دولت شود

شوروی که به انواع و اقسام سالح های 
کشتار جمعی مسلح بود و قوی ترین و زبده 

ترین ارتش جهان را داشت، نتوانست مانع 
 . اضمحالل و فروپاشی آن شود

زیرا . حکومت اسالمی، محکوم به فناست
اکثریت مردم ایران، از این حکومت و همه 

وحشی گری های . جناح های آن نفرت دارند
حکومت اسالمی و تهدید و دستگيری و 
شکنجه و اعدام  فعالين جنبش کارگری، 
جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش 

انقالبی کردستان و دیگر جنبش های مردم 
تحت ستم سراسر ایران، تهدیدی و زندانی 
کردن روزنامه نگاران و نویسندگان و تشدید 

سانسور و اختناق نه نقطه قوت این حکومت، 
بلکه برعکس ضعف و ناتوانی و وحشت و 
دیر . هراس سران آن را به نمایش می گذارد

یا زود این جنبش های حق طلب و عدالت 
خواه و آزادی خواه به عنوان یک نيروی عظيم 

طبقاتی راه خواهند افتاد و بساط این حکومت 
جهل و جنایت و نکبت را با هدف برقراری 

ازادی، برابری، عدالت و رفاه و شادی 
بنابراین، بهترین خدمت به . برخواهند چيد

جامعه و تالش برای رهایی از ظلم و ستم و 
استثمار حکومت اسالمی، فعاليت متحد و 

متشکل در این جنبش های اجتماعی و 
تقویت آن هاست، نه چشم دوختن به 

 .سياست های آمریکا و متحدانش

خوانندگان . با تشکر از شما: بولتن بحران
محترم می توانند با آدرس ای ميل بولتن 

 .تماس گرفته و سوال های خود را مطرح کنند

 

به داد " اهل دخمه"انصار و نيروهای لباس شخصی و تربيت یافته های جریانهایی همچون 
 .وضع از آنچه که شد بسيار بدتر نيز می شد. حکومت نرسيده بودند

اگر شکل گيری جریانهایی که در مواقع لزوم سربرمی آورند و برای برپایی یک تابلوی مردم 
فریب دست بدست هم دهند تا حکومت ترور وحشت را لباس مد روز بپوشانند را نماد 

بنابراین باید هرکدام از آنها در جایی ریشه . همان جزایر مستقل داخل حکومت بدانيم
نگاه دقيقتر به این جریانها را به بخش دوم این . داشته باشند که منبع تغذیه آنهاست

تنها می گویم که جریانهایی همچون موئتلفه، تشکالت وابسته با . نوشتار وامی گذارم
، مجمع مدرسين حوزه علميه، "مجمع روحانيون مبارز و جامعه روحانيت مبارز"روحانيت 

همه و همه ریشه در جزیره هایی دارند که ... شوراهای اسالمی از مهندسان و معلمان و 
هرچند به ظاهر مستقل هستند اما در اصل حول محوری بنام والت فقيه می چرخند و 

تالش همگی آنها برای پيشبرد امورات هرچه بيشتر حکومتی است که آنها هرکدام 
 . بخشی از آن را بعنوان تيول در دست دارند

 ...مطلب ادامه دارد
  1386شهریور –بولتن بحران : کپی رایت

 گفتگو با بهرام  رحمانی و مهدی سامع—بحران سياسی

  نظام والیت مطلقه فقيه و کارکرد حزب، گروه، دسته و باند در آن: جعفر پویه
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 نقل قول از طاهره قره العين
 

مي توانيد بزودي، هر گاه آه 
اراده آرديد ، مرا به قتل 

اما جلوي پيشرفت و . برسانيد
مبارزه ي زنان براي آزادي را 
آه روزگارش بزودي خواهد 
 رسيد، نمي توانيد بگيريد



 

توانست وحشت از طوالنی تر شدن حاکميت 
آخوند ها را از روح و روان ميليون ها ایرانی 
وحشت زده از وحشت آفرینی آنها به پایان 

 )نقل به مضمون. (برساند

صرف نظر از نحوۀ بيان طنز آميز مطلب فوق، 
واقعيت تلخ مستتر در آن را نميتوان از نظر دور 

تلخی داستان تنها بخاطر شکل . داشت
گرفتن یا نگرفتن اتحاد سياسی بين مخالفين 

رژیم نيست، بلکه نگرانی از جدی بودن 
موانعی است که تفّرق در نيروهای 
بنا براین . اپوزیسيون را سبب گشته است

سئوال اصلی این است که آیا اساسأ تحت 
هر وضعيتی دور یک ميز نشستن نيروهایی 

که با یکدیگر مناقشه و مشکالت عميق 
سياسی و دیدگاهی دارند، گره ای از گره 

های متعّدد جنبش آزادی خواهی مردم ایران 
 خواهد گشود؟

اینکه جمعی بعنوان نمایندگان یا بخشی از 
نمایندگان فکری جامعه بتوانند بدور هم 

بنشينند و یک اتحاد سياسی سالمی را 
بوجود بياورند، البته که کار شایسته است، به 

شرط آن که یک به یک تشکل های درگير در 
اتحاد مذکور به ضرورت و کارساز بودن این 
ابتکار سياسی و تاثيرات آنی آن در جهت 

. سرنگونی رژیم آخوندها باور داشته باشند 
تجربيات گذشته گواه این واقعيت است که 

اتحادهای نهادینه نشده و بدون محاسبه در 
روند حرکت خود با وزش اولين بادهای تند 

سياسی وا رفته و خود به معضل بزرگتری در 
راستای اهداف اصلی مبارزه تبدیل می 

واقعيت اینست که پيچيدگی های . شوند
کنونی مبارزه با حکومت مالها بسی بيشتر 
از گذشته است و ابعادی چند بعدی به خود 

بنابراین در مقابل چنين . گرفته است
شرایطی اپوزیسيون متحد باید از انسجام 

درونی و سعه صدر باالیی برخوردار باشد تا 
بتواند در مقابل امواج گاهأ کمر شکن این نبرد 

در غير این صورت با . نابرابر ایستادگی کند
وزش اولين طوفان سياسی این بنای جدید 

فرو خواهد ریخت که فرو ریختن اميد و انگيزه 
 .و اعتماد عمومی را بدنبال خواهد داشت

 مشکل چيست

در بارۀ علل پا نگرفتن اتحاد سياسی بين 
تشکل های دمکراتيک سرنگونی طلب تاکنون 

نظرات و تحليل های گوناگونی از سوی 
. آگاهان مسا یل ایران مطرح شده است

بنابراین تا آنجایيکه به گروه های سياسی 
مطرح بر ميگردد، می توان گفت که همۀ آنها 

کمابيش از محسنات و امتيازات مثبت یک 
همکاری جمعی، پيرامون سرنگونی رژیم 

آخوندها آگاهی کامل دارند و مسلمأ از زوایای 
مختلف به سود و زیانهای استراتژیکی چنين 

اتحاد عمل هایی نگریسته و آنها را مورد بحث 
اینکه تاکنون عالقۀ جّدی ای به . قرار داده اند

همکاری با یکدیگر بروز نداده اند، خود بيانگر 
این حقيقت است که چنين آماده گی ای 

وجود ندارد و یا اینکه در محاسباتشان زیانهای 
ناشی از ورود به چنين اتحادی را بيشتر از 
سودش از نقطه نظر منافع گروهی و آینده 

 . جنبش ارزیابی ميکنند

مروری کوتاه بر صف بندی ها و مواضع 
 طيف های سياسی موجود

در مجموع صف بندی نيروهای مطرح را ميتوان 
 در دو بخش زیر خالصه کرد،

 -2رفرميست و استحاله طلب            -1
 سرنگونی طلب           

 :نيروهای رفرميست و استحاله طلب

این مجموعه شامل طيف های گسترده ای 
است، با اهداف و انگيزه های تاکتيکی ای که 

مخرج مشترک آنها ایجاد تحوالت اصالحی و 
حتی ساختاری در درون نظام سياسی 

. کنونی حاکم، بطور مسالمت جویانه است
این طيف در بر گيرنده جریان هایی است، 

شامل سرخوردگانی از نيروهای موسوم به 
دوم خردادی و ملی مذهبی ها تا اکثریتی ها 

و توده ای ها و استحاله طلبانی منفرد که 
این . عمدتًا در خارج از ایران بسر ميبرند

مجموعۀ رفرميست عالوه بربرخوردار بودن از 
رسانه های خواندنی و تصویری و الکترونيکی 

خود از حمایت غا لب رسانه های رسمی 
فارسی زبان برون مرزی و همچنين بعضی از 
. دولتها و محافل سياسی غربی نيزبرخوردارند

هر یک از این جریانات عليرغم اختالفات 
اعتقادی، بر سرچند اصل کليدی با هم 

 .اشتراک نظر و عمل دارند

 در تقابل با نيروهای 57از ابتدای انقالب  -1
سرنگونی طلب در کنار حکومت آخوندها قرار 
داشته و در بسياری از جنایات رژیم چه بطور 
. مستقيم و چه غير مستقيم نقش داشته اند

بنا براین برای گریز از عقوبت شراکت عمل 
شان مجبور اند این صف بندی شان را در 
مقابل اپوزیسيون سرنگونی طلب به هر 

از این نظر نيروهای .  قيمتی حفظ کنند
تشکيل دهندۀ این طيف اهداف تاکتيکی 

 شان بر دو پایه استوار است،

جلوگيری از به قدرت رسيدن اپوزیسيون  -1 
 سرنگونی طلب 

فعاليت های پنهانی برای خلع قدرت  -2 
تدریجی از شبکۀ رهبر با انجام تاکتيکهای 

خزندۀ کنترل شده بر عليه بخش غالب 
حکومت، تحت رهبری ولی فقيه رژیم و البته 

رژیم بنظر ميرسد که عمدتأ به اقتضای شرایط 
سياسی حاکم بر کشور و به حاشيه رانده 
شدن آنها از قدرت سياسی و اقتصادی از 
هرم قدرت صورت گرفته و ميگيرد تا بطور 

آگر غير از این بود، هنوز از خمينی . محتوایی
. به عنوان امام و مقتد ای خود یاد نمی کردند

در ثانی در مملکتی که تمامی ارگان های 
مدیرّیت و بافت های اداری اش در فساد و 

ارتشاء غوطه ور است، چگونه ميتوان انتظار 
معجزۀ اصالح و اصالح طلبی را از آنهایی 
داشت که خود نقش غير قابل انکاری در 

بوجود آمدن نا بسآمانی های امروز مملکت 
 ! ایفا کرده اند

بنابراین بنظر نميرسد که تحت هيچ شرایطی 
احتمال بوجود آمدن یک اتحاد تاکتيکی 

سياسی بين گروه های سرنگونی طلب و 
طيف فوق الذکر وجود داشته باشد هر چند 
که احتمال پيوستن جمع بسيار محدودی از 
سرخورده گان این طيف که از مدت ها پيش 

بطور روشنی مسيری جداگانه از متحدان 

 .منهای رفسنجانی و شرکا
 اجرا و کار برد این سياست هماهنگ شان را در نوع طراحی و ارایۀ تبليغات رسانه های 

این . این طيف می توان بخوبی مالحظه کرد، که اتفاقأ بسيار پيچيده و توّهم زا نيز هست
طيف افراد شاخصی را در جبهۀ رسانه ای خود در اختيار دارند، مانند مسعود بهنود و یا 

مثال مشخص ترش عليرضا نوری زاده، روزنامه نویس ساکن لندن، که قاّبليت خوبی در رنگ 
یکی از تالشهای شناخته شدۀ خطی وی طی چند دهۀ . آميزی واژه ها و فن موعظه دارد

اخير به نيابت از جریان کنونی مغلوب رژیم، مقبولّيت بخشيدن به خاتمی، رفسنجانی و 
از سوی دیگر برای اجرای . دیگر افراد شاخص وابسته به  آنها به عوام الّناس  بوده است

اهداف و منوّیات رسانه ای مجموعۀ استحاله چی ها، با دست باز تنها پروژۀ تخریب 
سردمداران منتسب به والیت فقيه را در دستور کار خود قرار می دهد، انگار که دیگر 

شرکایی که در راس مشاغل کليدی قرار داشته اند، در هيچيک از جنایات صورت گرفته در 
جالب اینکه با کسب مشروعيت از طریق . نزدیک به سه دهۀ اخير نقشی نداشته اند

اجرای این سناریو که جذابّيت توده ای دارد، به سناریوی دیگر استحاله گران که تخریب 
چهرۀ اپوزیسيون سرنگونی طلب و در راس همه مجاهدین و شورای م م است، عينّيت 

 .می بخشد
از نظر نگارنده، بی اعتمادی نسبت به طيف موسوم به اصالح طلبان تنها به خاطر شراکت 
عملشان در سرکوب و نابودی آزادی خواهان ميهنمان و کارنامۀ سياه آنها نيست، چرا که 

انسان ها ميتوانند در طول زمان متحول شده و به دیدگاه ها و تفّکرات مثبتی برسند و این 
اّما  به جز نمونه های  . تحوالت نيز باید توسط آزاد اندیشان به رسّميت شناخته شود

بسيار معدودی، تّحوالت دیده شده در عناصر تشکيل دهندۀ طيف موسوم به اصالح طلب 

دیروزی خود اتخاذ کرده اند، با 
اپوزیسيون اصلی یعنی مجاهدین را 

 .       نميتوان از نظر دور داشت

تشکل های مستقل و غير  -2
 حزبی

شاخص ترین آنها که تا کنون ابراز 
وجود جدی ای در صحنه سياسی 

ایران داشته اند، تشکل های 
دانشجویی ، زنان، کارگران و بخش 

این . هایی از تشکل معلمين است
تشکالت اجتماعی در چند ساله 

اخيرتوانسته اند نقش مثبتی در جلب 
توجۀ محافل بين المللی نسبت به 
خواست های آزادیخواهانه  مردم 
ایران ایفا کنند، اما از آنجایی که 

فعاليت هایشان در دامنه دید وکنترل 

  همبستگی ملی و مشگالت راه: سعيد اطلس

  همبستگی ملی و مشگالت راه: سعيد اطلس
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 11.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از علی شریعتی
 

آزادی انسانی را تا آنجا 
حرمت نهيم آه مخالف را 

و حتی دشمن فكری 
خويش را به خاطر تقدس 
آزادی، تحمل آنيم، و تنها 
به خاطر اينكه می توانيم، 

او را از آزادی تجلی 
انديشه خويش و انتخاب 

خويش، با زور باز نداريم  و 
به نام مقدس ترين اصول، 

مقدس ترين اصل را، آه 
آزادی رشد انسان ازطريق 

تنوع انديشه ها و تنوع 
انتخاب ها و آزادی خلق و 

آزادی تفكر و تحقيق و 
انتخاب است، با روش 

های پليسی و 
. فاشيستی پايمال نكنيم

زيرا هنگامی آه 
غالب است،  «ديكتاتوري»

احتمال اينكه عدالتی در 
جريان باشد، باوری 

فريبنده و خطرناك است و 
سرمايه »هنگامی آه 

حاآم است ، ايمان  «داري
به دموآراسی و آزادی 
انسان يك ساده لوحی 

 است



 

نيروهای سرکوبگر رژیم قرار دارد، بنظر 
نميرسد که وزارت اطالعات رژیم دغدغه خاطر 
زیادی در مهار و کنترل این تشکل های مبارز 

نمونه اش را در سرکوب . داشته باشد
کارگران شرکت واحد توسط رژیم از طریق 
گروگان گيری و ضرب و شتم خانواده های 

فعالين اصلی این تشّکل صنفی فعال و مبارز 
این تشکل ها . در سال گذشته ناظر بوده ایم

در صورت بهم خوردن توازن قوای موجود 
سياسی بين رژیم و جنبش آزادیخواهانۀ 

مردم ایران و یا شرایط اضطراری که ضعف 
قابل رویت رژیم را بهمراه داشته باشد قابليت 

پيوند خوردن با نيروهای اصلی جنبش را 
 .دارند

 مخالفين سرنگونی طلب

 مجاهدین و شورای ملی مقاومت -1
 سلطنت طلبان -2

 نيروهای مارکسيست لنين ایست -3

 نيروهای منطقه ای -4
 مجاهدین و شورای ملی مقاومت

در رابطه با موضوع همبستگی ملی، نگاه ها 
چشمگيرترین . عمدتًا بسوی مجاهدین است

موضوع در مورد مجاهدین این است که آنها از 
ایدئولوژیکی شان در سال  -بدو تولد سياسی

 خورشيدی تا به امروز بطور مستمر 1344
درگير رزم و مبارزاتی خونين و پر مخاطره با دو 

این ویژگی . دیکتاتوری گذشته و حال بوده اند
از آنان مبارزانی با صالبت، سخت کوش، مایه 

ورود به این . گذار، و ریسک پذیر ساخته است
تشکل سازمانيافته و آرمان گرا از همان ابتدا، 
با پرداخت هزینه های مالی و عاطفی و حتی 
جانی همراه است، کار کرد فرمول پرداخت از 

در ) سلسله مراتب مسئوليت باالتر(باال 
تشکيالت این سازمان، پذیرش این سّنت 

درون سازمانی را برای اعضای جدیدالورود، 
در پرتو چنين . هموارتر ساخته است

مناسباتی است که ميتوان فلسفه پایداری 
این سازمان را در مواجهه با ضربات سنگين و 

نکتۀ . سهمگين دشمنانشان بهتر فهم نمود
گفتنی دربارۀ تغييرات محتوایی در ساختار 

تشکيالتی این سازمان اینست که، مسعود 
رجوی رهبر تاریخی مجاهدین با طراحی و 
ایجاد یک تحّول عجيب درون سازمانی در 

 خورشيدی، با ریسک پذیری خيره 1363اواخر 
کننده ای، دفتر سياسی و تشکيالت سنتی 

مجاهدین را کًال دگرگون کرده و کل سازمان را 
 –وارد یک رادیکاليسم جدید تشکيالتی 

به عقيدۀ بعضی از آگاهان . عقيدتی نمود
سياسی پس از سلسله ضربات نظامی و 

تشکيالتی وارده بر پيکرۀ سازمان مجاهدین 
، اینکه این سازمان دچار 60در اوایل دهۀ 

بحران های درونی غير قابل اجتنابی شود، 
اگر این فرضّيه را درست . امر بعيدی نبود

بدانيم ، ميتوان به این نتيجه رسيد که 
بزرگترین دستاورد این تحول اساسی، حفظ 

انسجام و موجودیت کنونی سازمان مجاهدین 
خلق پس از دو دهۀ عبور از شرایط سهمگين 

اّما این . سياسی و نظامی بوده است
دستاورد چشمگير آنها با تبعات جانبی قابل 

رویتی نيز بویژه در زمينۀ اجتماعی همراه بوده 
به این ترتيب که به نسبت افزایش . است

رادیکاليسم تشکيالتی و ایدئولوژیک در کّليت 
سازمان، فاصله های ارزشی و دیدگاهی 

حاکم بر اعضای آن نسبت به نيروهای 
اجتماعی، شيوۀ زندگی و خواسته های آنها 
نيز افزایش یافته است، بویژه در مورد ایرانيان 

خارج از کشور که خود دستخوش تغييرات 
تدریجی فرهنگی بوده ودر گذار از جامعه ای 

نسبتًا بسته و سنتی به جامعه ای باز با 
استانداردهای دمکراسی غربی پيوسته طی 

بنظر ميرسد که اتکای . طریق نموده اند 

مجاهدین به منابع و توانمندی های درونی 
شان در آنها نوعی احساس بی نيازی، برای 
گرفتن کمک فکری و مشاوره از دایرۀ خارج از 

مرزبندی های اعالم . خود بوجود آورده است
شدۀ مجاهدین با تماميت رژیم و وارثان نظام 

پادشاهی گذشته، همواره بسيار جّدی و غير 
نکته ای که گفته . قابل انعطاف بوده است

ميشود یکی از خواسته های آمریکا از 
مجاهدین برای خروج آنها از ليست 

تروریستی شان بوده است، که تاکنون زیر بار 
از این نظر باید گفت که شانس . آن نرفته اند

گفتگو ها و همکاری های سياسی شان با 
بخش یا بخش های مغلوب رژیم و ایذاً  
در . سلطنت طلبان بسيار غير محتمل است
مورد همکاریشان با سایر تشکل های 

سياسی در خارج از چهار چوب شورای ملی 
مقاومت، که مجاهدین خود نيروی محوری آن 
شناخته ميشوند، بنظرنميرسد که مجاهدین 

آنچنان اشتهایی برای انجام آن داشته 
باشند، هر چند که ابتکار ارائه طرح 

همبستگی ملی را از نظر تاریخی از آن خود 
کرده اند و این دیگران بودند که این فرصت 

بنظر ميرسد . مناسب را بی پاسخ گذاشتند
که عدم اعتماد کافی مجاهدین نسبت به 
ميزان پایداری و تعهد هم پيمانان احتمالی 
شان در حفظ مرز بندی سياسی شان با 

تماميت رژیم و امکان بروز ناسازگاری های 
سياسی دردسرآفرین درونی از جمله دالیل 

مهم نگرانی های مجاهدین در ورود به چنين 
موضوع . اتحادهای سياسی ای بوده باشد

مهمتر اینکه مجاهدین برای بوجود آوردن و 
سر پا نگه داشتن دستگاه عریض و طویل 

شان زحمات فراوانی را متحمل گشته اند، 
بنابراین برایشان مشکل است که ریسک 

خدشه دار شدن احتمالی سازمان کارشان را 
آنهم سازمان کار سامان یافته ای که . بپذیرند

چهرۀ پرتوان و کاریزماتيک آن مریم رجوی در 

مصلحت اندیشی است، و ارمغان آن بی 
عملی و پرداختن بهای کارها از جيب دیگری و 

شکنندگی در مقابل فشار ها و سختی ها 
 .ست

بنا به روایات موثق، رضا پهلوی هيچگاه حاضر 
به مایه گذاری و پرداخت بهای الزم از امکانات 

شخصی اش در جهت پيشبرد اهداف 
. سياسی خود و سلطنت طلبان نبوده است

این الگو با ضریبی باالتر در مورد اکثریت قریب 
به اتفاق سلطنت طلبان نيز صادق است، که 

غالبًا برای برداشتن کوچکترین قدمی برای 
در رابطه با . شاه و رهبر خود طلب پول ميکنند

قابليت پيوند سياسی این طيف با دیگران، 
اتفاقًا بدليل کم رنگ تر کردن معضل 

مشروعيت سياسی شان و شکستن تابوی 
موجود، سلطنت طلبان حاضر به پذیرش اتحاد 

سياسی مقطعی با تمامی نيروهای مطرح 
مخالف رژیم هستند و آنچنان که دیده ایم، 

حتی از نشست و برخاست و انجام گفتگو با 

موضع رئيس جمهور برگزیدۀ شورای ملی مقاومت موفقيت های شایان توجه ای را برای 
این سازمان به ارمغان آورده، آنهم در سخت ترین دوران حيات سياسی این سازمان در 

 .مبارزه اش بر عليه حاکمان خونریز تهران و مقابله با توطئه های جدی خارجی
به عقيدۀ نگارنده مجاهدین و شورای ملی مقاومت به هيچ وجه تن به انحالل سازمان کار 

اما در مورد گسترش . کنونی شان به نفع شرکت در یک اتحاد فرا گير جدید نخواهند داد
شورای ملی مقاومت  حتی در گامی فراتر وارد شدن مجموعۀ شورای ملی مقاومت در 

 .اتحادی دمکراتيک و فرا گروهی، شاید هنوز افق های روشنی وجود داشته باشد
 سلطنت طلبان

بعنوان اپوزیسيونی نيمه متشّکل هميشه حضور رسانه ای خود را در خارج از کشور حفظ 
چهرۀ شاخص و پشتوانۀ فعالين احيای نظام گذشتۀ سلطنتی در ایران رضا پهلوی . کرده اند
 سپری کردن بيشتر ایام نو جوانی و جوانی اش در خارج از ایران ، از عليرغموی . است

اجتماعی ایران برخوردار است و از مشاورانی  -آگاهی خوبی نسبت به  مسایل سياسی
افکاری امروزی دارد و با . آگاه به مسایل سياسی روز و روانشناسی جامعه بر خوردار است

وی با ارزش های فرهنگی غربی بخوبی آشنایی دارد و از حمایت . تسلط صحبت می کند
با این همه سلطنت طلبان . سياسی آمریکا و چند کشور مهم غربی بر خوردار است

همچنين . هيچگاه به عنوان یک نيروی تهدیدزا برای رژیم جمهوری اسالمی مطرح نبوده اند
 عليرغم تالش هایشان تاکنون نتوانسته اند از دو معضل و ضعف جبری زیر خالصی یابند،

 بحران مشروعيت، بخاطر وارث بودن نظام دیکتاتوری پادشاهی گذشته -1
پایگاه طبقاتی راست و اولترا راست این طيف که از شاخص های مهم آن مادی گرایی و  -2

نوۀ نا متعادل خمينی هم ابایی 
اعالم چند بارۀ رضا . نداشته اند

پهلوی در مورد خواندن خود به عنوان 
یک شهروند ایرانی را که با اعتراض 

سلطنت طلبان تند رو نيز مواجه شد، 
 .در همين راستا ميتوان ارزیابی نمود

 گروه های چپ و کمونيست  

 در ایران، گروه 57بعد از وقوع انقالب 
ل از اقبال توده ای بی .های چپ و م

از ميان آنها . نظيری برخوردار شدند
سازمان چریکهای فدایی خلق با 

پشتوانه ای از مبارزات خونين شان با 
ارگان های سرکوبگر شاه  و رویکردی 
ترقی خواهانه نسبت به حل معضالت 

اقشار محروم جامعه، توانستند 

  همبستگی ملی و مشگالت راه: سعيد اطلس

  همبستگی ملی و مشگالت راه: سعيد اطلس
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 14.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از خسرو گلسرخی
 

من در دادگاهی آه نه قانونی 
بودن و نه صالحيت آن را قبول 

ندارم ، از خود دفاع نمی 
هر چه شما بر من . آنم 

بيشتر بتازید من بيشتر بر 
خود می بالم، چرا آه هر چه 
از شما دورتر باشم به مردم 

نزدیك ترم و هر چه آينه شما 
به من و عقایدم شدیدتر 

باشد لطف و حمایت توده 
مردم از من قوی تر است ، 

حتی اگر مرا به گور بسپارید 
آه خواهيد سپرد مردم از 

جسدم پرچم و سرود می 
 .سازند



 

نکشيد که از کشوری زیبا، تِل خاک درست 
کردند، و از باغها، گورستان ساختند، و 

نسلی را بر خاک سياه نشاندند تا نسل 
هر . بعدی بر آن خاک سياه زمين گير شود

 نفر هر 1600. ساعت دو نفر به قتل می رسد
این . ماه؛ و ميليون ها نفر بی خانمان شدند
. ارمغان جهانخوار برای مردم عراق بود

افغانستان از زمان حملهء آمریکا و انتقال 
قدرت از طالبان به آمریکا، به بزرگترین توليد 

بن الدن . کنندهء مواد مخدر تبدیل شده است
نه تنها زنده و سرحال هر از گاهی پيام 

تلویزیونی پخش می کند، و طالبان نه تنها از 
کشور رانده نشده اند، و نه تنها اندیشهء 

ارتجاعی آنها با اندیشهء پویا و مترقی 
جایگزین نشده است، بلکه در تمام مناسبات 

گردن . کشوری نقش آفرینی می کنند
کلفتهای پيشين هنوز در مجلس افغانستان 

موقعيت . منصب مهمی را اشغال کرده اند
عراق و افغانستان نه تنها بهتر نشده بلکه 

. و بعد به لبنان رسيدند. بدتر شده است
هنوز پس از یک سال . دست به کشتار زدند

که از حملهء اسرائيل به لبنان می گذرد، 
اثرات این حملهء شوم در ویرانه های بيروت 

و مثل عراق و افغانستان که . دیده می شود
قرار است نابسامان ترکش کنند، لبنان را به 

 .حزب اهللا سپردند
و این اشغالگری خانمان سوز، ضد بشر و ضد 

آزادی، برای رژیم اسالمی زمان خرید، به 
رژیم سراپا در بحران اکسيژن حيات بخش 

رژیم اسالمی در این بلبشویی که در . رساند
چشم جهان خاک پاشانده شده بود، دست 
. به سرکوب گستردهء مردم به جان رسيده زد
رژیم جمهوری اسالمی امکان پيدا کرد تا در 

خأل قدرت ایجاد شده در خاورميانه جایگاه 
خود در کشورهای ستمدیدهء عربی و 

در زمانی که . آفریقایی را پایه ریزی کند
سربازان آمریکایی و انگليسی به کشتار 

مردم عراق مشغول بودند، رژیم اسالمی به 
سازماندهی نيروهای فناتيک در عراق، 

افغانستان و لبنان پرداخت و آنها را برای 
در زمانی . عمليات تروریستی آموزش می داد

که عراق و افغانستان بزرگترین ضربات زیر 
بنایی را از نيروهای اشغالگر می خوردند و 

فقر و کمبود آب و برق و بهداشت بيداد می 
کرد، رژیم جمهوری اسالمی سپاه قدس وارد 
عراق و افغانستان می کرد، و در داخل کشور 
. توانمندی هسته ای خود را افزایش می داد

آمریکا می دانست که ام الفساد رژیم 
اسالمی است، که تنها محور شرارت 

جمهوری اسالمی است، اما به عمد سکوت 
و روزی که . اروپا به عمد مماشات کرد. کرد

جهان از ماهيت سلطه گر جمهوری اسالمی 
باخبر شد، جهانخواران با سمبل ارتجاع بر سر 

ميز مذاکره نشستند تا طرحی معقول برای 
تا در بارهء آیندهء . تاراج خاورميانه فورموله کنند
آمریکا بر طبل جنگ . ایران نقشه شوم بکشند

می کوبد و می خواهد رژیم اسالمی عاقل 
می خواهد رژیم برنامهء هسته ای خود . شود

را تعليق کند، تا در ازای آن بهترین بسته های 
مسالهء آنها نه . تشویقی را از آن خود کند

نقض حقوق بشر در ایران است، نه آزادی، نه 
دموکراسی، نه تروریسم، نه اسالم و نه 

رژیم  -جهانخواران فقط یک شرط دارند . ایران
اسالمی رفتاری متناسب با رفتار آنها داشته 

صحبت بر سر وابسته شدن یا نشدن . باشد
. نيست، صحبت بر سر همسو شدن است

آمریکا برای خاورميانه و ایران نقشه دارد، و از 
رژیم اسالمی می خواهد بعنوان شریک با او 

و رژیم هم بارها اعالم کرده که . همکاری کند
حاضر است جای خالی شاه را پر کرده و در 
 .نقش ژاندارم منطقه به حيات خود ادامه دهد

و مردم ستمدیدهء ایران در این سرزمين 
بحران خيز و بحران زا، با بحران های 

اجتماعی و سياسی و اقتصادی روزانه 

معتادین جوان و کم سال در خيابانها، . درگيرند
دخترکان و زنان تن فروش در گذرگاه ها، و 
کودکان خيابانی در پياده رو ها واقعيتهایی 

 ميليون ایرانی با آن همزیستی 70است که 
و مردم کوچه و خيابان این . می کنند

آسيبهای اجتماعی را بعنوان بخشی از 
پذیرفته اند که . زندگی روزمره پذیرفته اند

معتادین بر سر رهگذر حشيش و هرویين 
پذیرفته اند که دختر و یا . خرید و فروش کنند

زن همسایه را چند کوچه آنطرف تر در انتظار 
و با او سالم و عليک کنند؛ و  –مشتری ببينند 

پذیرفته اند که هر چند وقت یکبار بر سر 
رهگذری، پاسدار چوبه دار جوانی را به 

طنابی بياویزاند، و این منظرهء فجيع را نظاره 
این بخشی از . کنند و از کنار آن بگذرند

این برای . زندگی روزمرهء مردم شده است
بخش عظيمی از مردم عادی شده است که 

 سال مبارزان راه 28.  سال جنایت کند28رژیم 
 سال معلم را 28. آزادی را حلق آویز کند

 سال پرداخت حقوق کارگر را 28سرکوب کند، 
عادی شده است . ماه ها به تعویق بيندازد

که بشنوند لباس شخصی ها دگر اندیشی را 
دزدیده اند و جسد او را با استخوانهای در هم 

برای بخش . کوبيده، در بيابان انداخته اند
 ميليون ایرانی عادی شده 70عظيمی از 

است که کودکانشان را که وارد دانشگاه می 
شوند بر روی تخت شکنجه و یا بر چوبهء دار 

عادی شده است که انزجار خود از این . بيابند
 ساله، از این جنایات و زورگویی را در 28ستم 

خيابانها و تاکسی ها و کافه رستوران ها و در 
و رژیم به این . مکالمات تلفنی بيان می کنند
پذیرفته است . ابراز انزجار عادت کرده است

که بُکشد، که ستم کند، که سطح اعتياد و 
تن فروشی را سرسام آور افزایش دهد، و 
و هر . مردم در حد قابل کنترل ابراز انزجار کنند

از گاهی که مردم به عادت کردن، بصورتی 
خودجوش اعتراض می کنند، و در نبود نيروی 

می توان . واقعيات را دید، و دستها را باال برد
مگر . سکوت کرد و یا سر را با تأسف تکان داد

 سال، خيلی 28خيلی ها نکرده اند؟ در این 
. ها پذیرفته اند که دیگر  نمی توان کاری کرد
تثبيت رژیم اسالمی را بعنوان یک واقعيت 

من به . به شکست تن داده اند. پذیرفته اند
باالخره هر کس تا یک . آنها ایراد نمی گيرم

حدی می تواند به چهرهء کریه این واقعيات 
 سال 28نگاه کند و دلسرد نشود؛ راندمان 

تالش خود و مردم را ارزیابی کند و دلسرد 
نشود؛ و باالخره روزی از خود نپرسد چگونه 

می توان ظلم و جنایت، دورویی ها، 
اجحافات، زشتی های خودساخته، و خودزنی 

ها را دید؛ خوش و بش آمریکا و رژیم را 
مشاهده کرد و دلسرد نشد؟ آری دلسردی 

عده ای و قبول شکست از سوی عده ای 
به راستی چه می توان . قابل درک است

 کرد؟
 

 چه می توان کرد؟

رهبری کنندهء رادیکال در صحنه دست به شورش می زنند، رژیم چهرهء واقعی خود را به 
و برای تبعيدیان خارج از . نمایش گذاشته و شورش را به شدیدترین روش سرکوب کند

 .کشور عادی شده که از شورش ها و از سرکوب مردم صحبت کنند
و برای تبعيدیان که از جنایت و شکنجه و ستم رژیم به خارج گریخته اند تا صدای درد و رنج 

مردم ایران را به گوش جهانيان برسانند، عادی شده که شاهد رفت و آمد برخی از تبعيدیان 
به سفارت رژیم اسالمی برای کسب پاسپورت و بازگشت به دامان رژیمی که از آن گریخته 

عادت شده که با این تبعيدیان دروغين که از رژیم جمهوری اسالمی تقاضای . بودند، باشند
عفو کرده اند تا تابستان را در ایران بگذرانند، رابطه ای دوستانه داشته باشند، و  ُگل بگویند 

 ميليون نفر را به همزیستی با بحران های شخصی و 70رژیم اسالمی . و ُگل بشنوند
 .ما را عادت داده که در برابر اجحاف سکوت کنيم. سيستماتيک عادت داده است

رژیمی که از روز اول با به خون کشاندن .  سال است که کردستان بخود می پيچد28و 
کردستان آغاز به کار کرد، دو باره تن رنجور کردستان را مورد حملهء توپخانهء پاسداران 

و در این فاز جدید ُکرد کشی رژیم، کومه له دچار بحران درونی شده . ارتجاع قرار داده است
جناحی در مقابل جناحی دیگر صف آرایی کرده اند و متاسفانه بروز حوادثی ناگوار  . است

گویی از بحران در . گویی که صدای توپخانهء رژیم را نمی شنوند. گمانه زنی می شود
گویی برای . جنبش فدایی و آنچه در حزب دموکرات کردستان پيش آمد عبرت نگرفته اند

ُکرد و کردستان هم عادی شده است که هر از گاهی در حزب دموکرات کردستان و کومه 
 .  له در گيری ایجاد شود، و در این تفرقه افکنی و رفيق ُکشی رژیم شادی کند

می توان . و در این فاز، و با توجه به این واقعيات است که به سوال چه باید کرد می رسيم
در مبارزه عليه تماميت نظام و برای سرنگونی آن دلسرد شد، می توان تک تک این 

برای پاسخ به این سوال باید به چند 
 : اصل باور داشت

باید به : ایمان –اصل پایه 
. سرنگونی تماميت رژیم باور داشت

می توان با ایمان و با اميد، و دانش 
به اینکه اگر مغول رفت، و اگر اعراب از 
ایران رانده شدند، این اراذل عمامه به 

سر هم به زبالهء تاریخ سپرده 
خواهند شد، چشم اندازی زیبا برای 

اصلی ترین اصل، . مردم ایران داشت
استوار ترین تکيه گاه برای ملتی 

ستمدیده اميد و ایمان است؛ باید به 
این سالح مسلح شد، و هرگز اجازه 

نداد هيچ کس و نهاد و رژیم و 
تمام . ستمگری ما را خلع سالح کند
هم و غم و کوشش زورگویان، 

خودمحوران، جهانخواران و حاکمان در 

  سپتامبر11تحليل علی ناظر از بحران برآمده از  - بنام آزادی انسان

  سپتامبر11تحليل علی ناظر از بحران برآمده از  - بنام آزادی انسان
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 13.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از حسين ابن علی
 

پيشامد ما همين است آه 
مى بينيد؛ جدا اوضاع زمان 

دگرگون گرديده ، زشتيها 
آشكار و نيكيها و فضيلتها از 

محيط ما رخت بربسته است 
، از فضائل انسانى باقى 

نمانده است مگر اندآى مانند 
. قطرات ته مانده ظرف آب 

مردم در زندگى ننگين و ذلت 
بارى به سر مى برند آه نه 
به حق ، عمل و نه از باطل 

روگردانى مى شود، شايسته 
است آه در چنين محيط 

ننگين ، شخص با ايمان و 
بافضيلت ، فداآارى و جانبازى 

آند و به سوى فيض ديدار 
پروردگارش بشتابد، من در 

چنين محيط ذلت بارى مرگ را 
جز سعادت و خوشبختى و 
زندگى با اين ستمگران را 

چيزى جز رنج و نكبت نمى 
 دانم 



 

راستای خلع سالح انسان ها از اميد و ایمان 
می خواهند دخترک تن فروش نا اميد . است
می خواهند معتاد از زندگی دل ببرد، . شود

می خواهند دانشجو به توان خود شک کند، 
می خواهند کارگر و معلم برای حق خود 
اعتراض نکند؛ و می خواهند دگراندیش 

می خواهند آن ُکنی که آنها می . نيندیشد
گویند، آن شوی که آنها می خواهند، از خود و 
. توان خود دل بکنی و تن به سرنوشت بدهی

می . به خود و توان خود باور نداشته باشی
خواهند به تو بگویند که فقط یک نفر بيشتر 

می . می خواهند خلع سالح شوی. نيستی
پاسخ به این خواست . خواهند منزوی شوی

یکنفر هستم ! هرگز: هميشه یک کلمه است
اما به اندازه یکنفر از رژیم متنفرم و به اندازهء 

یکنفر گوشه ای از شانهء رژیم را به خاک 
نا اميدی، و پذیرش شکست . خواهم رساند

نيروهای ميرا از . این رژیم رفتنی است! هرگز
 . صحنه خارج خواهند شد

می : نقش آفرینی مردم –اصل پایه 
خواهند به ما بقبوالنند که این جنگ یک جنگ 

. مردم در آن نقشی ندارند. خصوصی است
دعوا بر سر صحيح بودن قرائت اول از اسالم 

می خواهند به . یا قرائت دوم از اسالم است
همه بقبوالنند که اصل دعوا بر سر اسالم 

 گفت که 57خمينی در همان اوائل . است
مردم برای نان و آب انقالب نکرده اند، بلکه 

باید این مهم را برای . برای اسالم بوده است
خود و برای آنها جا انداخت که اصال جنگ بر 
سر بود و نبود اسالم، بر سر درست یا غلط 
بودن اسالم، بر سر بهتر بودن یک نگرش از 

اصال اسالم صورت . اسالم بر دیگری، نيست
مساله نيست، بلکه و بر عکس آنچه خمينی 
صفتان و مرتجعين می خواهند القا کنند اصل 
دعوا بر سر نان، کار، مسکن، و آزادی است و 

و دقيقا به این دليل است که . هيچ چيز دیگر
. نقش آفرینی مردم شرط و اصل پایه است

بدون دخالت مستقيم و دائم مردم سرنگونی 
بدون دخالت و نقش . رژیم موفق نخواهد بود

آفرینی مستمر و مستقيم مردم سرنگونی 
 .معنی ندارد
در زمانی که : روش مبارزه –اصل پایه 

لولهء اسلحه به سوی مردم گرفته شده 
باید . است، باید به سوی دشمن آتش گشود

به این اصل، همچون دو اصل فوق، ایمان 
در غير اینصورت دشمن در تمام . داشت

مراحل چند فاز جلوتر از مردم خواهد بود، و بر 
می تواند با . روند مبارزه سلطه خواهد داشت

گشودن چند رگبار گلوله روند تظاهرات و یا 
این . اعتراضات اجتماعی را در نطفه خفه کند

اصل را پيشکسوتان فدایی اميرپرویز پویان، 
مسعود احمدزاده و بيژن جزنی آزمودند و 

 بخوبی مشاهده 57نتایج مثبت آن در بهمن 
آنها تک نمودهایی بودند که بظاهر . شد

منفرد بودند، اما قليل بودن کّمی آنها با 
پویایی اندیشه شان جبران شد، و تفکری 

آنها با . انقالبی و هميشگی پایه ریزی شد
تکيه بر سالح اميد و ایمان، و با اتکا به مردم، 

از تک نمودها اسطوره ساختند؛ و شاه و 
ارتجاع به درستی خطر را دیدند و رهبران 

انقالبی فدایی را از سر راه خود برداشتند تا 
ارتجاع رشد کند، و فاشيسم مذهبی 

تا در فقدان . جایگزین نظام سلطنتی شد
رهبری ذیصالح برای بازسازی اندیشه ای 
نوپا، اما پویا و سکوالر، اندیشهء ارتجاعی 
رشد کند؛ تا مردم به جنگ بين این قرائت 

تا . اسالم با آن قرائت اسالم عادت کنند
اذهان کور شود، و به این باور نرسند که 

آری، می توان . راهکار دیگری هم هست
هچون اميرپرویز پویان به چهرهء کریه 

می توان همچون . اپورتونيسم و بقا پوزخند زد
ماهی سياه کوچولوی بهرنگی عليه موج 
سواران و جوحاکم حرکت کرد، و به محيط 

آری می . ساخته و پرداخته شده عادت نکرد

توان ماهی سياه کوچولو شد؛ برای رسيدن 
ماهی های . به حقيقت حتما نباید نهنگ بود

سياه کوچولو می توانند با همدلی و 
البته اگر . همبستگی تور اختناق را پاره کنند

امکان وصل به نيروهای منسجم مترقی، 
 .رادیکال و سرنگونی طلب باشد، چه بهتر

اما برای ایرانی بهتر، : آگاهی –اصل پایه 
برای ایرانی که دیگر بار به باتالقی مشابه فرو 

 !باید آگاه شد. نرود، باید آگاه شد
باید بيشتر دانست، باید ! باید آگاه شد

باید برای . سيستماتيک تر تنظيم رابطه کرد
در زیر سایه چماق، در . مردم و با مردم بود

زمانی که زورگویان دهانت را می بویند، در 
جایی که کوچکترین انتقاد با شدیدترین 

عکس العمل روبرو می شود، باید بيشتر آگاه 
اميد و ایمان برآمده از . شد، بيشتر آگاه کرد

تحميق غير . شور و شعور خدشه ناپذیر است
 . ممکن می شود

می . زورمداران می خواهند ما را تحميق کنند
می . خواهند ندانيم که بر سر ما چه می آید

خفه ... «بقول مصدق . خواهند خفقان بگيریم
آردن صداي مردم آار سياست استعماري 

روش آنهاست آه نفس آسي در . است 
» ...نيايد تا هر آاري دلشان مي خواهد بكنند

باید هرچه . باید از خفه شدن جلوگيری کرد
. بيشتر به کيفيت فرهنگ مبارزاتی خود افزود

باید پذیرفت که دليل عمدهء پيروزی 
فقر فرهنگ . زورمداران، فقر فرهنگی ما است

باید آگاه ! باید آگاه شد. مبارزاتی ما است
این . باید شعور را در کنار شور گذاشت! کرد

است تفاوت فاحش مبارز رادیکال مسلح با 
هرکس می تواند مسلح به آتشبار . تروریست

هرکس می تواند عليه جهانخواران . شود
مسلح شده و دنيا را بر زورمداران سياه کند، 
هر کس می تواند شعارهای دهان پر کن ضد 
امپریاليستی بدهد، اما نمی توان جنگيدن را 

القاعده به . دليلی بر حقانيت خود عرضه کرد

خيلی ها در سطح جهان تير و تفنگ می دهد، اما تنها راندمان آنها قتل و کشتار و تروریسم است و گسترش 
جان بر کف . ظاهرا آنها مبارزترین مبارزان هستند. آنها بنام آزادی انسان، انسان را به خون می کشند. بنيادگرایی

اما اگر به اندیشه، راندمان و آنچه توليد . در برابر ستم اشغالگر، در برابر ارتش امپریاليسم سينه ستبر کرده اند
کرده اند، به هزاران شهروند عراقی که بخون خود غلطيده اند، به صد ها شهروند افغانی که کشته شده اند، به 

 سپتامبر کشته شدند، توجه کنيم همه مؤکد یک واقعيت است، آنها آدم ُکشانی هستند که 11آنهایی که در 
. عوامل القاعده و امثالهم تحميق شده اند چرا که تنها به شور مسلح شده اند. شور و شعور بر آنها حاکم نيست

شور، بدون شعور و آگاهی، و بدون ایمان و اعتماد به نفش آفرینی و تشخيص مردم، در منتهااليه به ضد مردم 
سری پر شور، اما تهی از آگاهی و دانش و  –به لباس شخصی ها و پاسداران ارتجاع نگاه کنيد . تبدیل می شود

. باید به این روش از مبارزه پشت کرد. اعتقاد به مفاهيم پایه همچون آزادی، عدالت اجتماعی، و حقوق بشر دارند
نادیده گرفتن و پشت کردن به . باید بدانيم و آگاه باشيم که چه بوده ایم، چه هستيم و چه می خواهيم بشویم

 .اصل آگاهی یعنی پشت کردن به رادیکاليزم و مفهوم آزادی، و در نتيجه به بيراه کشاندن سه اصل اول

بولتن بحران، بمثابه شبنامه ای، در این راستا، البته در ابتدا، با گامهای کوچک، سنجيده و شمرده، می خواهد با 
رساندن پيام ) فارسی(هدف اصلی بولتن بحران .  ميليون در داخل کشور، تنظيم رابطه کند70بخش اندکی از 

بطور حتم شبنامه های مشابهی را می توان . مستقل و روشن سرنگونی طلبان به مردم در داخل کشور است
 .شبنامه هایی که به چهار اصل پایه ای باال باور داشته باشند. در داخل تهيه و توزیع کرد

 2007 سپتامبر 9 –علی ناظر 

 بولتن بحران

  سپتامبر11تحليل علی ناظر از بحران برآمده از  - بنام آزادی انسان

  سپتامبر11تحليل علی ناظر از بحران برآمده از  - بنام آزادی انسان
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 )گاتها(نقل قول از زرتشت 
 

اين دو پديده ي همزادي آه 
در آغاز آفرينش به صورت دو 

نيروي متضاد در انديشه و 
گفتار و آردار ظهور نمودند يك 

. نيكي است و ديگري بدي 
انسان دانا از ميان اين دو ، 

نيكي را بر گزيند ولي شخص 
 .نادان چنين نخواهد آرد 



 

اکثریت اقشار آگاه غير مذهبی جامعه را 
اما بعد از ایجاد . بسوی خود جلب کنند

انشعاب در این سازمان و ضرباتی که پس از 
 از سوی رژیم آخوندها 60 خرداد 30تظاهرات 

بر پيکر تشکيالتی این سازمان وارد آمد، 
. بتدریج آن خيل عظيم هوادار به تحليل رفت
در این رابطه سردرگمی استراتژیک رهبران 
نيروهای چپ، تئوری گرایی، روی آوردن به 

مبارزات نرم و رسانه ای، عدم قبول یکدیگر و 
باالخره رخ دادن انشعابات پی در پی در آنها، 

منجر به پراکندگی و در انزوا قرار گرفتن 
بسياری از نيروهای آگاه و با انگيزه و آرمان 

نيرو های پویایی که . خواه این گروه ها شد
ميتوانستند نقش ارزنده ای در سنگين تر 

کردن کفۀ ترقی خواهی و عمل گرایی موثر 
در مقابل وادادگی ها و راست روی های 

توابان سياسی استحاله شدۀ چپ نما، ایفا 
چنانکه ميبينيم، در حال حاضر تنها . نمایند

بخش های معدودی از بازماندگان سازمان 
های چپ مترقی در صحنۀ مبارزاتی امروز بر 

. عليه رژیم جمهوری اسالمی حضور دارند
بطور کلی تاکنون نيروهای چپ، بجز یکی دو 

مورد استثنایی در رابطه با همبستگی 
سياسی و یا اتحاد سياسی تاکتيکی با سایر 
نيروهای مردمی از خود عالقه چندانی نشان 

البته اظهارات و نوشته های رسانه . نداده اند
ای آنها حکایت از این دارد که گروه های 

سياسی مطرح را حافظ منافع طبقۀ کارگر 
نميدانند و حتی فرا تر از این، بخشی از آنها 

را به ارتجاعی بودن و عامل آمریکا شدن 
در مقابل منتقدانشان، این . متهم می کنند

گونه موضع گيری آنها را صرفًا تاکتيکی برای 
سرپوش گذاشتن بر توان محدود نيرویی، 

اجرایی و مالی شان در ورود به پروژه های 
سياسی و مبارزاتی مشترک با سایرین 

به هر حال این موضوع هر . ارزیابی می کنند
تفسيری نيز داشته باشد، چيزی از واقعيت 

 .موضوع نمی کاهد
 گروه های منطقه ای

گروه های منطقه ای چون حزب دمکرات 
کردستان ایران، کومه له و گروه های کوچکتر 
فعال در نواحی جنوب شرقی و جنوب کشور، 

عمدتًا استراتژی مبارزاتی خود را بر محور 
کسب حقوق پایمال شدۀ خود بنا کرده اند تا 

البته تداوم و . اهداف سراسری و فرا گير
جّدیت مبارزۀ آنها در کمک به سرنگونی رژیم 

این جریانات . امری واقعی و انکار ناپذیر است
سياسی منطقه ای از پایگاه های توده ای بر 

خوردارند و وارد شدن آن ها در هر اتحاد 
سياسی جدی ای می تواند بر ميزان کار ساز 

این گروه ها . بودن آن تشکل فرضی بيفزاید
گير و پيچ های کمتری در رابطه با همبستگی 

سياسی و ملی از گروه های سياسی 
در همين . شناسنامه دار سرتاسری دارند

جریان (راستا، اخيرًا بخش هایی از کومه له 
و حزب دمکرات کردستان ایران پس ) مهتدی

از دیدارهایی که چند ماه پيش در مجلس 
سنای آمریکا با سناتور های پر نفوذ این 

کشور داشتند، سر انجام به یک اتحاد 
تاکتيکی با جمعی به ظاهر شخصّيت مستقل 

اما با محوریت فعاالنه چهره های معروف 
سلطنت طلب تن در دادند که شاهد اولين 
نشست ان در ماه ژوئن امسال در پاریس 

 .بودیم

 چه باید کرد؟
آنچه مسلم است استفاده از حد اکثر ظرفيت 

های ملی برای تضمين پيروزی مبارزۀ 
آزادیخواهانۀ ملت ایران بر عليه حکومت 
در . ویرانگر حاکم یک امر تردید ناپذیر است

عين حال حل این معادلۀ چند مجهولی و 
پيچيده فرا تر از ظرفيت فکری و راه حل های 

اما بررسی مجموعۀ نظریات و . فردی است

پيشنهادات عملی و منطقی پيرامون این 
موضوع ميتواند راه گشایی هایی در راستای 

انجام این . حل این طلسم قدیمی بوجود آورد
امر مهم نيازمند برداشتن گام های بزرگ و 

ميتوان ساده ترین مکانيزم . غير عملی نيست
ها را برگزید، بطور مثال در یک قرار داد 

نانوشته، همه در عملی ساختن یک پراتيک 
فراگير ملی اعالم شده به اندازۀ توان و انگيزۀ 

بطور مثال پيگيری کشتار . خود هّمت گمارند
 ، در مجامع حقوقی و 67تابستان سال 

رسمی بين المللی، می تواند به عنوان یک 
وظيفۀ ملی و همگانی در دستور کار ایرانيان 

یا موضوعات . داخل و خارج کشور قرار گيرد
مشابه ای که در حال حاضر بدليل وضعيت  

حساس سياسی، دنيا آمادگی شنيدن آنها 
اگر این موضوعات مورد توافق همگان . را دارد

قرار بگيرد، آنگاه کدام وکيل بين المللی 
ایرانی، کدام کارشناس برجستۀ حقوق بشر 

یا روابط بين الملل، کدام مترجم رسمی 
ایرانی، کدام ایرانی شرافتمند متمّول ضد 

رژیم، کدام صاحب رسانه و روزنامه نگار 
متعهد و باالخره کدام ایرانی در به در و زخم 

خورده از آخوند های حاکم است که حاضر 
شود براحتی از کنار اینگونه خواستهای ملی 

 بگذرد؟
ميتوان از پلۀ اول آغاز کرد که آغازی برای 

گشایش های بسيار بزرگ خواهد بود، البته 
اگر که فکر می کنيم که به اندازه کافی بزرگ 

 . شده ایم

 1386شهریور –بولتن بحران : کپی رایت
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.... ادامه  صفحه   

 نقل قول از قاضی محمد
 

برای زندگی بی ارزش این 
دنيا خودمان را به دشمن 
نفروشيم، دشمن پس از 

رسيدن به مقصد ما را هم 
 ...از بين خواهد برد

با ملتم عهد بسته ام در 
ميان آنان زندگی کنم و به 

حاضر . خاطر آنان بميرم 
نيستم عهد و پيمانی را 
 ... که  بسته ام،  بشکنم 
اگر در راه آزادی ملتم 

به چنين ... کشته شوم 
مرگی مردانه افتخار می 

 ... کنم 
من خيلی وقت است 
 ...خودم را آماده کرده ام 

 



 

داران و چه کارگران و دیگر  انسان، چه سرمایه
افراد جوامع انسانی در گرو چنين 

ست که طبقه کارگر، مناسبات  رهيافتی
طبقاتی را، مالکيت خصوصی را و دولت را و 

خویش را و نيز فلسفه را نفی دیالکتيکی 
 .  نماید

اگر حکومت شوندگان به این جایگاه و  بينش 
برسند که همچون گذشته از این برهه به بعد 

ش تن نسپارند و  ا به حکومت و مناسبات
حکومت نيز نتواند همانند گذشته به 

فرمانروایی ادامه دهد، آنگاه شرایط انقالبی 
جامعه اکنون در شرایط . در ميان است

 اعتراضی و بيشتر  های شورشی،   بحران
. برد به سر می) به ویژه طبقه کارگر(تدافعی

تواند رشد دهنده  می جای خود،  بحران نيز به
بحران، .  هم بازدارنده نباشد آنچنان باشد و 

تواند شکوفایی به بار آورد، نمو و بازسازی  می
های  کارگر و گرایش طبقه. به همراه آورد

سر  سوسياليستی در چنين بحرانی به
این بحران فروپاشی نيست و . برند می
تواند بازسازی و بازنگری به همراه داشته  می

 .ای و نقدی کارآ دست یابد و به پویه

توان در  ورزی نسبی را می اندیشه 
ویژه در جنبش  به. هایی از جامعه دید بخش

های سوسياليستی، در  کارگری و گرایش
های اعتراضی زنان، در  های از گرایش بخش
. های دانشجویی به صورت کمرنگ تر خيزش

که در ميان بيش از دو  کمرنگ تر از آن جهت
های پایينی و  ميليون دانشجوی برآمده از الیه

ميانی، چند درصد به صورت سازماندهندگان و 
. اند ورز نمو کرده کادرهای چالشگر و اندیشه

 و منظر دیدشان کجاست؟ به بيشتر  افق
مانند (گروندگان به جناح باندهای حکومتی 

های  و پيوسته به گروهبندی) تحکيم وحدت
ای تا سلطنت  از طيف توده(سياسی سرمایه

شان  »امال کعبه«  که» خواهان جمهوری«-طلبان
شرایط آری، برزخی یا . بنگریم  است  غرب

به دالیلی چند تاریخی و . بحرانی ست
طبقاتی و گریز ناپذیر و گریزپذیر، که بی 

انگاری فعالين کارگری و  دانشی و ساده
ی آنان است این  از جمله» سوسياليستی«

 . خورد  به چشم می »افقی«بی 

 اگر نخواهيم استبدادی به  کار برون رفت، راه
جای استبدادی دیگر جایگزین شود و جنبش 

مشروطه و  انقالب بهمن را تکرار نکنيم باید از 
پوپوليسم و الگوهای دروغين ساندینيستی، 

کاستریستی و بوليواریستی  ووو دیگر  
همه «. زا چشم بپوشيم های استبداد  نمونه
 و آویزان  و سرنگونی حکومت اسالمی،» باهم

شدن به ریسمانی دیگر به جای ریسمان 
  اهللا واعتصمو بحبل(تواند  اهللا می خدای روح

بدون دگرگونی در . بار دیگر تکرار شود) جميعا
مناسبات اقتصادی که حکومت اسالمی ابزار  

 جایگزین استبدادی  پاسداری از آن است،
اگر خواهان آزادی انسان . دیگر را در پی دارد
ای از انسان اسير دست   هستيم، و گروهه

حکومت اسالمی در ایران، در تالش 
  باید به افقی و رهيافتی سامانه ست،  رهایی

بيابيم که هدف توليد انسان باشد و نه کاال و 
ای که فعاليت آزاد تمامی  جامعه. توليد اشياء

که تمامی  ها و نه تنها کارگران، انسان
اگر بخواهيم دوباره . ها را تضمين کند انسان
ای از پس سرنگونی حکومت اسالمی،  جامعه

همانگونه که از پس سرنگونی سلطنت،  
ها و  بيگانه با ارزش برآمد بيگانه با خویش، 

معنای انسانی، کارگرانی بيگانه با توليد 
نيروی کار خویش، بيگانه با کار خویش، بيگانه 

با خویش، با طبيعت، با دیگر بخش های 
 و حکومت شوندگانی اسير  انسانی،

 باید  مناسبات طبقاتی استبدادی برپا نگردد،
مبارزه برای سرنگونی انقالبی حکومت 

اسالمی را با  پيروزی انقالب کارگری همراه 
توان  در یک جامعه طبقاتی نمی. گردانيم

پيش برد که به برابر، منافع و  جنبشی به
. های تمامی جامعه را برآورده سازد  خواست

 جز طبقه کارگر  هيچ بخشی از جامعه،
سازمان یافته و آگاه به دانش مبارزه طبقاتی 

. تواند رهایی بخش جامعه باشد خویش نمی
های اجتماعی  های طبقاتی و الیه گروهبندی

های سياسی خویش را به  هریک گروهبندی
بگذارید هر گروهبندی . هر روی دارند

کرد   برآمده و روی ی  سياسی، به طبقه و الیه
به آن بپردازد، آنگاه بسته به دوری و نزدیکی 

اراده و منافع طبقاتی خویش، با یکدیگر، 
. شوند پيمان شده و یا  رویاروی می هم
های گوناگون را هم   های ورزشی رشته تيم

توان و نبایستی درهم ادغام   حتا نمی
های متضاد که  چه رسد به طبقات و الیه نمود،

اسارت و استثمار یک طبقه در گروه سروری و 
. ست فرمانروایی مالی و حکومتی دیگری

که درپی دستيابی به قدرت  منافع آنانی
اند، و  های جهانی سياسی به کمک سرمایه

خواهند تا  های غربی مدد می افکن از بمب
را سرنگون سازند و آنان با پيشوا، » خمينی«

شاه و شاهزاده  وزیر وزرا و رئيس جمهور و 
نفت را «اشان بيایند  پارلمان از پيش برگزیده

 با منافع حکومت شوندگان  کنند،» قسمت
اینان جامعه را به  همان . هيچ خوانایی ندارد

خاک سياهی همانند عراق و افغانستان 
 نشانند می

چرا بایستی باوری را جایگزین کرد، چرا 
ست و به  نبایستی آگاهی را که طبقاتی

 ماتریاليسم و  ای که تاریخ و فلسفه طبقه
دیالکتيک دگرگونی رهایی بخش را به 

اش گذارده، اندیشيد و پيوست؛ به آن  عهده
اش با مالکيت  ی رابطه  ای که به واسطه طبقه

و  ابزار توليد و جایگاهش در مناسبات حاکم، 

مفاهيمى هم چون . فرق داشته, شده
آزادى مثبت به معناى , برادرى, برابرى

و ) مشارآت عمومى در اداره امور اجتماعى(
مالكيت , تصوراتى آه درباره جامعه بى طبقه

و آن همه بر , عمومى و نظاير آن وجود داشته
تا حدود , در جريان عمل, روى آن تكيه شده

بسيار زيادى رنگ باخته اند و هرگز آن چنان 
صورت واقع به خود , آه وعده مى شده

بلكه منشأ آثار و عواقب زيانبارى , نگرفته اند
يعنى عالوه بر آن آه خطاآارى ; نيز بوده اند

هاى عظيمى را دامن زده و مردم را از درك 
توجيهات , عاجز ساخته, محدوديت هاى خود

, آسانگيرانه اى نيز براى قساوت و ارعاب
نویسنده با بيان چند نمونه » ...فراهم آورده اند

از نگرش پيرامون هژمونی ایدئولوژی بر جامعه 
... «و سياست در غرب می نویسد 

از چنان روند رو به تزايدى ) ايدئولوژى زدايى(
در آشورهاى غربى برخوردار است آه هم 

اينك به عنوان يكى از بارزترين مشخصات آن 
به گونه اى آه حتى احزاب و , جوامع در آمده

ای که فاقد هر گونه مالکيتی جز  وی را به رهایی ساز انسان نشانيده است؟ به طبقه
نيروی کارش، یعنی به این جایگاه و خاستگاهی که دارد، انقالبی ترین بخش جامعه 

. چرا نباید چشم داشت؟ این طبقه رهایی بخش انسان است آيد،  می انسانی به شمار
، ناسيوناليسيتی و »های رهایی بخش جنبش«اما، طبقه کارگر تا کنون با فریب ایدئولوژی 

نبایستی زیر شعار تنها سرنگونی .  استفاده قرار گرفته است بورژوایی مورد تجاوز و سوء
همه با هم و زیر نام دمکراسی، برای چندمين بار در تاریخ به اسب تروا و واگن باری دیگر 

،   به اروپا بنگرید که  بورژوازی و دولت به آمریکای التين و به هندوستان،. طبقات تبدیل شود
های سازش  های ميهنی کشانيد و سپس در اتحادیه چگونه طبقه کارگر را به جنگ

 رهایش نموده تا ماشين توليد و انباشت را با نيروی کار و جان  طبقاتی، یا بدون تشکل،
 ! خویش به َدَوران آورد

) 1377محمد سروش (در پيشگفتار کتاب دین و دولت در اندیشهء اسالمی : بولتن بحران
برخاسته از , و نيز خط مشى و اهداف آن, اصول و مبانى هر دولت... «: آمده است

و همين مشخصات است آه به . ايدئولوژيي و مكتبى است آه بر آن سايه افكنده است
و برای برجسته شدن » .و آن ها را از يكديگر ممتاز مى سازد, دولت ها هوّيت بخشيده

يكى از پژوهشگران سياسى در اين « اختالفات در ميان پژوهشگران اسالمی می نویسد 
اين وسواس و وسوسه را در ما برمى انگيزد , اوضاع و احوال خاص اين زمانه :باره مى گويد

غير معقول و حتى خطرناآى براى عمل سياسى , آه ايدئولوژى راهنماى غير قابل اعتماد
با نگاهى به تاريخ معاصر مى بينيم آه آرزوها و انتظارات متفكران يا انگيزانندگان . است

به نحو فاحشى با آن چه عمًال از انگيختگى ايدئولوژيك حاصل , ايدئولوژيك و آرمان خواه

آه بر مبناى , گر وه هاى سياسى
ايدئولوژى خاصى بنا نهاده شده 

به مرور از مواضع ايدئولوژيك , است
عقب نشينى آرده و بيش تر , خود

براى جذب هواداران بيش تر و به 
تالش و جديت , دست آوردن قدرت

اگر نخواهيم به اهداف » ...مى آنند
نویسنده در تدوین این کتاب بپردازیم، 
آیا جامعهء ایران به سوی چنين نقطه 

در حرکت ) ایدئولوژی زدایی(ای 
است؟ نمونه های بارز آن چه بوده 

 اند؟

سروش همانند : عباس منصوران
  هر فرد سياسی وابسته به طبقه

اش، وارونه   بهره کش و دولت
 اصول و مبانى هر دولت، «. نمایاند  می

 گفتگو با علی فياض و عباس منصوران -بحران ایدئولوژیک 

 گفتگو با علی فياض و عباس منصوران -بحران ایدئولوژیک 
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 16.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از کریم پور شيرازی
 

من جدًا مصمم هستم آه اين 
مبارزه سرسخت و 

ناپذير را تا سرحد مرگ  آشتي
شرافتمندانه و سرخ آه 

آل و آرزوي ديرين من  ايده
جنگ ما يك . است دنبال آنم

دار وسيع و ملي  جنگ دامنه
 …است



 

برخاسته از , و نيز خط مشى و اهداف آن
بلکه برخاسته . نيست»  ايدئولوژيي و مكتبى

دولت یعنی . ی طبقاتی آن دولت است از پایه
های  ها، ارتش و اطالعات و دستگاه زندان

بوروکراتيک و فاسد و قوانين برای  پاسداری و 
دولت . ی حاکم حفظ مناسبات و منافع طبقه

. ابزار  سياسی طبقه مسلط بر جامعه است
ست  ایدئولوژی، روبنای این مناسبات اقتصادی

ها   دولت. شود که از سوی دولت نيز پرچم می
در . به این گونه در ماهيت با هم یکسانند

شکل و پوشش، بسته به سرزمين و بافت 
فرهنگی و جغرافيایی و  موزونی و ناموزونی 

ی جهان   داری در پهنه رشد و موقعيت سرمایه
اما، همگی در . اشکال گوناگونی دارند

ها   برخی دولت. اند  سرشت و ذات استبدادی
ای را مدیریت  در کشورهایی، استبداد دوگانه

سرمایه از آنجا که چپاولگرانه . می کنند
بردگی انسان را هنوز با ربایش ارزش افزوده 

تواند جز این  برد و نمی نيروی کار به پيش می
ماهيتی داشته باشد، در ذات خویش 

زیرا که کار در نظام . استبدادی ست
اشکال . جبارانه و بهره کشانه است سرمایه،

حکومتی همانند والیت 
های  جمهوریت و نمایش سلطنت، فقيه،

 ترکيه و  سوریه، پارلمانی در ایران، 
ها با ویژگی کشورهای پيرامونی،  هماننداین

هایی از استبداد دوگانه یا مضاعف  نمونه
 .هستند

کند تا مرز بين ایدئولوژی و  سروش تالش می
همانی  فلسفه را مخدوش کند و هردو را این

وی می . جلوه داده و آن را ایدئولوژی بنامد
کوشد تا فروپاشی بلوک شرق که با 

» سوسياليسم دولتی«داری دولتی و  سرمایه

 حاکميت  زیر نام سوسياليسم  کارگری،
.  یکسان انگارد برد، طبقاتی را به پيش می

های شرق و  های وابسته به بلوک سازمان

که با هزار و یک برهان » چپ نو«چين، و 
توانستند چاوشگران دانش مبارزه  نمی

 و اجتماعًا  طبقاتی کارگران و آن اندیشه تاریخًا
الزم باشند، آری از آن پوشش ایدئولوژیک ً 

ی دیگری زیور یافته و  بيرون آمده و به جامه
با زدایش از ایدئولوژی سوسياليسم . یابند می

دولتی، انگونه که در بلوک شرق و در چين 
بودند، همگی سو سيال دمکرات راست، 

هرچند . اند  چپ، ميانه و ناسيونالسيت، شده 
از آنجا که تا کنون تمامی دستاوردهای 

اجتماعی و حقوقی از جمله حقوق و قوانين 
هنوز واپس نگرفته شده قانون کار در 

حقو ق زنان، بازنشستگی، حق رای  کشورها،
و دیگر امتيازات بورژوایی با رزم و پيکار کارگران 

اند،  و جنبش سوسياليستی به دست آمده
های   شاه پرستان و اینان نيز از واژه

  سوسياليستی و کارگری استفاده می کنند،
همانگونه که جمهوری اسالمی بيشتر این 

ها را مصادره کرد و مسخ  ها و برداشت واژه
از این روی اینان هنوز خود را در قالب . نمود

باز ) پوپوليستی نيز هست(چپ که 
حتا  شاهنشاهيان، از عدالت . شناسانند می

های بورژوایی از  اجتماعی  و نيز دیگر گروه
برابری و آزادی می گویندکه بی شک این 
شعارها از شعار پدران ليبراليسم در چهار 

و سپس جان ) مانند جان الک(سده پيش
جان .  ها هم ميان تهی تر است استوارت ميل

الک ها، به عنوان نظریه پردازان و فيلسوفان 
ی بورژوایی  مناسبات انقالیی  از راه رسيده

آن زمان، آزادی فردی را خواستار بودند تا 
دار نيز آزادانه بتوانند در بازار  کارگر و سرمایه

داد و ستد بگذارند و  کاالی خویش را به
سرمایه با خرید نيروی کار که دیگر، کاال شده 

جان و تن باید . بود آزادانه به انباشت بپردازد
آزادانه به وسيله خریداران این کاالی  

در شرایط کنونی . شد افزا، خریداری می ارزش
با سلطه و هجوم گلوباليزاسيون، این 

ميليتاریسم سرمایه است که سخن آخر را 
سازمان جهانی کار و تمامی . می گوید
سرمایه به سلخ نهادهای  »مدنی«نهادهای

در این جنجال .  اند استبدادی سرمایه درآمده
بازار آزاد تجارت، بسياری دچار ترس شده، 

بسياری به ایدئولوژی سرمایه روی آورده و با 
هایی همانند ان جی ُا ها  روی آوری به ارگان

های  دانسته و نا دانسته کارگزاران سرمایه ،
ی  آنانی که روزی در دایره. اند فرامليتی شده

قمر سوساليسم موجود، می چرخيدند، 
اش پرسه  هاشم روزی دور خمينی و قمر بنی

کشانيدند،  زدند و کارگران را به سراب می
امروزه بيشترشان آگاهانه چاوشگران سرمایه 

داران همچنان در   اند تا سرمایه و بازار آزاد شده
 .دریای سود و بهره کشی، چپاولگر باشند

همانطور که اشاره شد، بر : علی فياض
خالف نظر مطرح شده در اینجا، در غرب 

ایدئولوژی زدایی به مفهوم نفی هر گونه 
مفهوم و معنای ایدئولوژی . ایدئولوژی نيست

نيز یک دست و یکسان به کار گرفته نمی 
ما در بسياری از مباحثات و مجادالت . شود

سياسی در گفتارها و نوشتارهای 
اندیشمندان و سياستمداران غربی می 

شنویم و می خوانيم که از ایدئولوژی 
ليبراليستی، یا ایدئولوژی محافظه کار، و یا 

ایدئولوژی مارکسيستی، چپ، 
یاد ... سوسياليستی، دموکرات مسيحی و 

چه نئوليبرال ها چه . می شود
و " ایدئولوژی"نئوکنسرواتيوها که در ظاهر 

ایدئولوژی گرایی را رد می کنند، خود دارای 
برنامه های مشخص ایدئولوژیک هستند و 

برای ساختارهای سياسی و حتی فرهنگی، 
برنامه و هدف دارند، اما برای فریب افکار 

عمومی و تضعيف ایدئولوژی های رادیکال و 
متمایل به چپ چنين وانمود می کنند که 
 ! ایدئولوژی ها نقشی تخریبی بر عهده دارند

سرخوردگی در جامعه ایجاد کرد که تا خاتمه 
نيافتن این حاکميت، همچنان تداوم خواهد 

 .یافت

حقوق و ( در کتاب  جواد ورعى :بولتن بحران
فصل حقوق و  -وظایف شهروندان و دولتمردان

به یکی از تعاریف رایج ) وظایف دولتمردان
 -برای جایگاه حاکم در فرهنگ اسالمی 

اشاره کرده و می نویسد » والی و سرپرست«
عنوان ديگرى آه در آيات و روايات در مورد ... «

و مشتقات » والى«حاآم جامعه به آار رفته، 
اين عنوان، ماهيت حكومت و . آن است

. رساند است، مى» واليت«حاآميت را آه 
حاآم نوعى واليت و سرپرستى بر شهروندان 

ولّى و سرپرست هميشه بر اساس . دارد
مصالح افرادى آه تحت سرپرستى او قرار 

پردازد و محور تصرف او  دارند، به تدبير امور مى
اگر . در شؤون شهروندان، مصلحت آنان است
پدر بر فرزند واليت دارد، امور فرزند را بر 

آند، اجازه ندارد بر  اساس مصالح او تدبير مى

و یا " حداقلی"اما آنچه که تمامی این ایدئولوژی ها را از یکدیگر متمایز می سازد، 
بسياری از اسطوره های تاریخی، آرمان خواه و ایدئولوژی گرا . بودن آنهاست" حداکثری"

مشاهده شده است، بودن و " عملکردهای حکومتی"بوده اند و  بر خالف آنچه که در قلمرو 
آنها نه تنها چيزی را بر جامعه تحميل . زیستن خویش را نيز فدای آرمان های خود نموده اند

نکرده اند، که درست بر عکس آن همه هستی خویش را به جامعه، تاریخ، و روند رو به 
بسياری از دست آوردهای کنونی بشر، بی هيچ . رشد و توسعه طلبانه تقدیم نموده اند

شک و شبهه ای، نتيجه آرمانخواهی و آرمان گرایی انسان هایی بوده است، که به روند رو 
بگذارید در همين رابطه مثالی بزنيم؛ تقليل . به رشد و تکاملی تاریخ یاری رسانده اند

ساعات کار کارگران، برجسته نمودن شيوه های استثماری موجود، نفی انواع و اقسام 
برده داری و بردگی، مساوی بودن در برابر قانون، آزادی ابراز نظر نسبت به سيستم های 

" آرمان"همه و همه، در آغاز ... سياسی، محدود کردن قدرت حاکمان، ایجاد قوانين مدون و 
همه ی این مفاهيم را آرمان خواهان و باورمندان به عقاید و . به شمار می رفته اند" آرزو"و 

 . ایدئولوژی های گوناگون به خواست های واقعی و عينی جوامع تبدیل نموده اند

جمهوری "اما در این هم نباید تردید کرد که تجربه رژیم سفاک، جنایتکار و سرکوب گر 
رفتار کرده است و به نام آن، از هيچ جنایتی ) مذهبی(که زیر لوای ایدئولوژی " اسالمی

روی نگردانده است، نقش بسيار تعيين کننده ای در روی گردانی نسل کنونی از آرمان 
سوء استفاده از مفاهيم اعتقادی و ایدئولوژیک و نفی تمامی آرمان . خواهی داشته است

های انقالب و خواست های برحق مردم در هنگامه سرنگونی رژیم شاه، کشتار دگر 
، رادیکال و سياسی انقالبی و آزادی خواه، نوعی "چپ"اندیشان، سرکوب سازمان های 

اين . خالف مصالح او عمل آند
ترين عنوان درباره حاآم جامعه  شايع

است آه در مباحث مختلفى در فقه 
آارگيرى واليت را  به. شود مطرح مى

عليهم  همواره بر محور مصالح موّلى
دانند و تخلف از آن را از جانب  مى

والى و ولّى موجب سقوط او از مقام 
وی در » ...شمارند واليت مى

با آن ... «پيشگفتار کتاب می نویسد 
آور، قدرت  آسا و شگفت پيروزِى معجزه

اسالم و ايمان و نقش حساس 
رهبرِى دينى و نفوذ معنوِى روحانيت، 

آن چنان آه . براى همگان آشكار شد
اآثريت قاطع اقشار مختلف مردم، 

دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، 
آارگر، آشاورز، شهرى و روستاى، 
آه دين خواهى در جانشان سابقه 
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 17.... ادامه  صفحه 

: غالمحسين ساعدی
 کالس درس

 
آار ما اين است آه 

يك يا دو . بشوريمش
سطل آب مي پاشيم 

وبعد چند تكه پنبه . رويش
ميگذاريم روي چشم 

هايش و محكم مي بنديم 
؛.آه ديگر نتواند ببيند  

با يك خط چشم هاي مرد 
را بست و بعد رو به ما آرد 

؛ فكش را هم بايد :و گفت
پارچه اي را از زير . ببنديم؛

فك رد مي آنيم و باالي 
. آله اش گره مي زنيم

چشم ها آه بسته شد 
دهان هم بايد بسته شود 

؛.آه ديگر حرف نزند  
فك پايين را به آله دوخت 

؛ شست پاها را به :و گفت
هم مي بنديم آه راه رفتن 

.تمام شد  



 

ديرينه داشت، با شوق فراوان خواستار 
حاآميت اسالم و اجراى احكام و قوانين 

بازهم اگر نخواهيم به » ...نورانِى آن شدند
گزافه گویی های نویسنده بپردازیم، و فقط 
برای پيشبرد صحبت قبول کنيم که برخورد 

انقالب «بخش قابل توجهی از جامعه در اوائل 
آن بود که نویسنده می خواهد با » اسالمی

بزرگنمایی به خواننده بقبوالند، بلکه تعریف او 
را برای ارزیابی موقعيت کنونی ایدئولوژیک 

رهبر «رژیم مبنا قرار دهيم، نقش و مفهوم 
را در » امام«و یا » ولی فقيه«، »ایدئولوژیک

ی امروزی چگونه می توان تعریف کرد؟  جامعه
آیا تعاریف گذشته و پذیرش آن تعاریف توسط 

مورد پرسش قرار » امت هميشه در صحنه«
نگرفته است؟ دليل چنين بازنگری در چيست، 

سازی دچار بحران شده » رهبر«آیا اندیشهء 
» والیت فقيه«است، و یا فقط بخشی که به 

 مربوط می شود به زیر سوال رفته است؟ 

واقعيت این است که ما به : علی فياض
تدریج از رهبری های فردی با کاراکترهای 

کاریسماتيک در حال فاصله گرفتن می 
بخشی از این چرخش به این مربوط . باشيم

می شود که بسياری از این رهبران دارای 
کاریسما پس از به قدرت رسيدن و فاصله 

گرفتن از آرمان های زیبا و متعالی تبليغ 
شده، به نوع دیگری از دیکتاتوری و 

خودمحوری تمایل پيدا کرده و آنچه را در 
دیگران نفی می کردند، در خود به نوعی 

مورد دیگر که بسيار با . بازسازی کردند
اهميت می باشد، پيدایش و ترویج بيش از 

پيش اندیشه شورایی در ساختارها و 
سيستم های دستگاه های رهبری کننده به 

ویژه در جهان آزاد و انعکاس و انتقال آن به 
" رهبر ایدئولوژیک. "جوامع استبداد زده است

نيز در چارچوب حکومت های " امام"و 
و عملکردهای آنان " مذهبی"و " ایدئولوژیک"

رهبر ایدئولوژیک تا . قابل درک و فهم هستند
قبل از عملی ساختن باورهای خود، اگر به 

راستی توانایی تئوری پردازی داشته باشد، 
به شمار می رود و در نتيجه تنها " ایدئولوگ"

در عرصه اندیشه و روشنفکری قابل نقد می 
باشد و تا اینجای کار سود و زیانی عملی به 

کسانی نمی رساند و می تواند بسيار با 
اما اگر این رهبر . شکوه به چشم آید

ایدئولوژیک جامه حاکميت پوشيد و تغيير 
چهره داد، آنگاه خود تبدیل به مهره اصلی 

حاکميتی خواهد شد که در پراکتيک 
اجتماعی محک خواهد خورد و آنگاه 

بودنش " رحمانی"بودن یا " شيطانی"
مشخص خواهد و در نتيجه دیگر نه نقد که 

درست به همان . نفی یا تایيد خواهد شد
گونه که بسياری از رهبران ایدئولوژیک دارای 

 . کاریسما، مورد قضاوت تاریخ قرار گرفتند

در ایران، ما همواره نتایج رهبری های فردی 
را به چشم دیده ایم و با تمام وجود لمس 

تا " ظل اللهی"و " فره ایزدی"از . کرده ایم
بودن را تجربه " ولی فقيه"و " آیت اللهی"

کرده و در هيچکدام از این رهبران 
نور الهی و فره ایزدی " خودخداخوانده"

برعکس آنچه از تمامی . مشاهده نکرده ایم
دیده ایم، نقشی از " خردمند"این رهبران 

این است که . ابليس و اهریمن بوده است
تافته "مردم ایران، دیگر از هرگونه رهبر خود را 

. دانسته و ناميده دوری می جویند" جدا بافته
چرا که در پروسه عمل اجتماعی و سياسی 

 .آنها را درک کرده اند

ولی ) هيپوتز(ی پنداره: عباس منصوران
فقيه همواره در فرهنگ ایران و به ویژه در 

این پنداره، دستکم . تشيع وجود داشته است
از زمان شاه اسماعيل صفوی با آمدن نظریه 
پردازانی که از جبل لبنان برای سرهم بندی 

نمودن یک پالتفرم ایدئولوژیک برای حکومت 
ترکان صفوی از قبيله آق قویونلو در ایران 

 شاه اسمعيل که از سویی برای .سایه افکند
کشانش ناسيوناليسم ایرانی، تبار خویش را 

آق ! رساند به شاهان ساسانی می
یا باَیْندریان، اتحادیه ) گوسفند سپيدان(قویونلو

کردستان بخش (ترکمانان در منطقه دیار بکر 
ی نهم  بود که از آغاز سده) ترکيه کنونی

)  م١۵٠١/  ق ٩٠٨( قمری یا پانزدهم ميالدی
به بنيانگذاری یعقوب (سال چيرگی صفاریان

 در آناتولی شرقی و غرب ایران  -)ليث رویگر

این اتحادیه را سران ایل بایندر . فرمان راندند

ای    آق قویونلو،  قبيله.کردند رهبری می

ترکمان از اوغوزهای ترکستان بود که از 
ترکستان به قبچاق و از آن جا به 

کوچ کرده و سرانجام در آن ) آذربایجان(اّران
شاه اسماعيل . سرزمين ماندگار شده بود

ای  ی توده برای بسيج ارتش و پشتوانه
حکومت، نياز به فراخوانی مبلغين و مروجين 

ایدئولوژی دولت و مناسباتی را داشت که 
در یک . اش را به دوش گرفته بود رهبری

ای، در ایرانی از  فروپاشی اميرنشينی قبيله
هم گسيخته، کارگزاران حکومت و مناسبات 

فئوداليستی در ایران، در جبل لبنان لشگر 
ی صفوی به خوانش  دعا را یافتند و شيعه

-نظریه شبان. ها در ایران خيمه افکند جبلی
گی، هرچند به شکل پدرشاهی در ایران  رمه

ای  با ویژگی اسبتداد آسيایی، دیرینگی کهنه
این حکومت فقاهتی نه در . داشته است

با کاریسمای خمينی، که  حکومت اسالمی، 
 و  های سياسی با سبقه  در برخی گروه

عمدگی ایدئولوژی مذهبی در آن، نمونه 
ها  در گروه. سازمان مجاهدین برجسته است

ل -های چپ موسوم به م  و بقایای سازمان
اما همگی در درون  هرچند با شکل الئيک، 

تشکيالت و باورهایی والیت گونه به  خویش،

که اسالم ، به سان یک دین را هنوز به 
چسبانند و برای حفظ  دمکراسی می

مناسبات و دستيابی به قدرت سياسی 
فاکتوری کارآ و ابزاری الزامی 

بایستی پرسيد اسالم به عنوان  شمارند، می
ایدئولوژی، روبنا و فرهنگ چه 

ست؟ هرچند جمهوری اسالمی  مناسباتی
ها در عراق و  طالبان و شيعيان و سنی ایران،

ی  افغانستان و پاکستان و ترکيه نشان دهنده
راستين چهره این اسالم راستين هستند و 

 سال حاکميت ٣٠به ویژه در ایران با نزدیک به 
این اسالم،  بسياری را از آن بيزار  و دور 

زنان بيش از  ساخت، به افشای آن پرداختند،
. خوردند  اش را خوردند و می همه شالق

ای  جامعه برای این دریافت نسبی، هزینه
گزاف پرداخته است، اما، به جای آن روی 

بسياری به . آوری به باورهای دیگر ادامه دارد
عظمت طلبی ایران باستان، به نوعی 

هيا  به الکل و افيون صوفيسم، به نيهيليسم، 
گير  جامعه زمين. اند دیگری روی آور شده

به شيوه  -که پيشکش اشان-شيوه شورایی  کدام رهبر است که به. بينيم چشم می
العمر در همان  همگی مادام! برگزیده شده باشد دمکراسی و رای گيری بورژوایی حتا، 

سازمان و محفل ِآغازین، تا اکنون نيز پس از دهها انشعاب، هنوز نيز رهبر همان رهبر 
به  ای از افسون گرایی کاریسماتيک، رهبری را اسمًا  هرچند برخی در پشت هاله. است

ای از رمز و رموز گونه الهام  و هاله خویشان خویش واگذار کرده و پدر روحانی در پشت پرده
سوریه و نوع علویان در سوریه و یا معمر قذافی در ليبی  »جمهوری«ی  نمونه. بخشند می

بسيار در این . های سياسی باشند بندی های حکومتی دلخواه این گروه می تواند نمونه
های سياسی ایرانی از چپ سوسيال دمکرات که خود را مارکسيست و حزب  بندی گروه

راه -نامند و تا راست ترین نمونه اکثریت ها می  کمونيست کارگری و فدایی و  مانند این
، نمونه  ی سوسيال دمکرات و نيز در بيرون از این گستره)  ای طيف توده(ای توده -کارگری

نسل سوم . جمهوری خواهان و جبهه ملی و غيره گویای این واقعيت است شاهنشاهی ،
هرچند این . اند ها هنوز رهبر هميشگی مانده اما پدر بزرگ رهبران هم پا به نوجوانی گذارده،

گی، دچار بحران شده و همانند گذشته،  والیتی و شبان رمه-سيستم و فرهنگ فقاهتی
اما  توانند،  پيش عضو و عضو کادر و رهبری و رهبر و پيشوا را هرميت نمی سمپات، هوادار،

ی اسماعيليه به سکت خویش ادامه   همانند فرقه های سال، توانند و تا سال هنوز می
ي سوم، روسری اجباری به سان نماد  بی سبب نيست که هنوز در آغاز هزاره .دهند

اسارت زنان، و فرمایشی از باال، مراسم سينه زنی، انتقاد ناپذیری رهبر و ایجاد 
های دروغين در امت و پرستش پيشوا و در بزرگترین اپوزسيون و رقيب جمهوری  شيفتگی

پيشوا و رهبر آنچنان به اوج . رود شود و جان سختانه به پيش می اسالمی تبليغ می
از آنانی . وشدتا امت خویش را پوچ و ناچيز شمارد به خدایی پيشوا تن بسپارد کشانيده می

های انسانی لگد  و ارزش شده، اصول
اتيک  (» حرمتی«کوب گردیده و  کمتر 

در جامعه بی آسيب مانده ) انسانی
 . است

 با انفجار تکنولوژی و :بولتن بحران
گسترش توانمندیهای انترنتی، مردم 

و بخصوص جوانان توانسته اند به 
آگاهی خود افزوده و جهان را به گونه 

از سوی دیگر . ای دیگر ارزیابی کنند
رژیم حاکم از بدو غصب حاکميت می 

 1400خواسته جامعه را با قواعد 
سال پيش  که برگرفته از تفاسير 

علمای دینی از قران، روایات و احادیث 
از قوانين طالق . است باز سازی کنند

و سنگسار و تعزیر تا قوانين بهرهء 
بانکی و والیت فقيه همه برآمده از 
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 18.... ادامه  صفحه 

 شعری از فرخی یزدی
 

در آف مردانگي شمشير مي 
 بايد گرفت

حق خود را از دهان شير مي 
 بايد گرفت 

تا آه استبداد سر بر پاي آزادي 
 نهد 

دست خود بر قبضه ي شمشير 
 مي بايد گرفت 



 

حداقل اینگونه  -دستورات دین و مذهب است 
آیا پس زدن مذهب و دین . جامه بر تن دارند

در ميان اقشار مختلف نتيجهء تأثير انترنت در 
باال بردن آگاهی نسبت به جوابگو نبودن دین 

است، و یا اینکه، حتی اگر هم امکانات 
انترنتی اصال وجود نداشت ولی چنين نظام 

مذهبی همچنان بر مردم حاکم بود، بازهم در 
سطح جامعه شاهد دگرخواهی غير دینی 
بودیم؟ آیا درست است اگر بگویيم فرار از 
نظام دینی و در کل نظام ایدئولوژیک، نه 

بخاطر سيستمهای آگاهی رسانی، بلکه 
بخاطر ماهيت و طبيعت خودمحور نظام 

ایدئولوژیک است؟ اگر چنين است، آیا آگاهی 
است که جامعه را در مقابل دین قرار داده 

است، یا ماهيت دین است که جامعه را عليه 
آن شورانده است؟ خالصه اینکه آیا مردم دین 

 ستيز شده اند و یا دین گریز؟

 

هرچند نقش تکنولوژی را : عباس منصوران
توان  تر سازی خرافه گرایی نمی در ناتوان

اما دین یا باورهای مذهبی را  نادیده گرفت، 
. به این سادگی از جامعه نمی توان زدود

های نگرش دینی  در ساختار توليدی و  پایه
. مناسبات حاکم بر جامعه نهاده شده است

دین گریزی و  دین ستيزی کنونی از اسالم را 
حکومت . نبایستی با آگاهی یکسان گرفت

توان به  گریزی و حکومت ستيزی را آری می
در پس ذهن  اما در ژرفای جامعه،. چشم دید

تمامی مردم چه آنانی که در برون وچه در 
های الیيک هستند،  درون و حتا دورن سازمان

. ئولوژیک و دینی نهفته است باورهای اید
 ایمان، در برابر خردگرایی،  اعتقاد، باور،

آنجا که . آگاهی و فلسفه، قدمتی دیرینه دارد
اندیشه   گری،  پرسش برهان فلسفی،

عشق  و انسان غائب  انتقادی، فرزانگی، 

ها جایگزین  است، بی گمان ضد ارزش
بدون محو پایه های ایدئولوژی، . شوند می

ای دیگر بازسازی و بازتوليد   ایدئولوژی به گونه
آنچه که مردم را با دین حاکم درگير . شود  می

. ماهيت و کارکرد حکومت دینی ست ساخته ،
شود دین را لباس دمکراسی  تالش می

زیر این ردا  . بپوشانند و به خانه بياورند
 .های مقتدا  آشکار است مسلسل

در این رابطه هر دو فاکتور :  علی فياض
ماهيت نظام حاکم که به . نقش بازی کرده اند

نام دین عمل می کند و دست به جنایت می 
زند، دین گریزی ایجاد کرده است که این دین 

گریزی به نوبه خود ما را به باز اندیشی و 
رژیم . بازخوانی مذهب هدایت کرده است

حاکم بنا به ماهيت شبه ایدئولوژیک و کنترل 
جامعه در تمامی مناسبات فردی و اجتماعی 

خود، زمينه ساز واکنش هایی شده است که 
تا کنون کمتر در بين مردم مشاهده شده بوده 

من بر این باور نيستم که واکنش های . است
دین گریزانه در ایران را اینترنت دامن زده 

چه بسا اگر چنين حاکميتی به وجود . است
نمی آمد پرسش هایی از این دست که دین 
به راستی چيست و فایده اش کدام است، 

" مقدس"و مردم از باورهای . طرح نمی شد
آنچه در دوران . خود، روی گردان نمی شدند

رنسانس در اروپا روی داد و مذهب را به 
حاشيه رساند، پيش از هر چيز برخاسته از 

ماهيت نظام دینی موجود بود که پاپ ها آن را  
اداره و اعمال می کردند و تاریخ از بازگویی 
جنایاتی که در آن دوران انجام شد، شرم 

دارد؛ همانگونه که درباره حاکميت مالیان نيز 
بنا بر این، این . اینچنين قضاوت خواهد کرد

ایدئولوژیک است  -ماهيت نظام های دینی 
که جامعه را به سوی دین گریزی و دین 

نمونه قرون وسطا و . ستيزی سوق می دهد
سپس رنسانس که به حاشيه رفتن دین، و 

گریز ملت های اروپایی از حاکميت دینی و 
پایان دادن به نفوذ دین در قلمرو حکومت 

انجاميد، به درستی بر نقش چنين حاکميت 
هایی در  ایجاد دین گریزی که خود مقدمه 

از دیگر . دین ستيزی است، تاکيد می نماید
سوی، نباید فراموش کرد که پرسش هایی از 

این دست که به مذهب، نقش آن، چرایی و 
می پردازد، خود ... چگونه گی پيدایش آن، و 

بستری مناسب برای رشد آگاهی خواهد 
چون و چرا کردن در بدیهيات و تشکيک در . بود

شمرده " مقدس"مفاهيمی که تا پيش از آن 
می شدند، و تالش در یافتن پاسخ هایی 

درخور، باعث خواهد شد تا بسياری از دست 
آوردهای فرهنگی، دینی و تاریخی ما به 

اما نقش رسانه ها و . چالش کشيده شوند
اینترنت در گسترش پرسش هایی از این 

دست و تالش در یافتن پاسخ بدانها، دایره 
آگاهی ناشی از عملکرد حکومت هایی 

 .اینچنين را توسعه و تسریع بخشيده است

بحران در جامعه بی شک بر : بولتن بحران
نهادهای حاکم و بر نهادهای سياسی مخالف 

رژیم حاکم تأثير گذاشته و در مواقعی 
سازمانهای سياسی را دچار بحران 

قرائت های متفاوت از . ایدئولوژیک می کند
آیا . ایدئولوژی و نظام ایدئولوژی ارائه می شود

تشتت و چندپارگی در درون سازمانهای چپ 
ناشی از بحران ایدئولوژیک بوده، و اگر چنين 

است، آیا سازمانهای چپ توانسته اند بر 
بحرانهای ایدئولوژیک مسلط بر سازمانشان 

 فائق آیند، اگر نه چرا، و اگر آری چگونه؟

آنچه در سازمان های سياسی : علی فياض
چپ رخ داده است، بدون شک به بحران 

نظام های . ایدئولوژیک مربوط می شود
ایدئولوژیک مدعی سوسياليسم در 

کشورهای شوروی و بلوک شرق سابق که 

گرا را تا حدودی از مسير خود منحرف می 
و به نوعی مانع از بازسازی فکر و . سازد

خروج . تئوری های منسوب به چپ می شود
از بحران تنها با بازخوانی و اصالح متن مقدور 
است و البته این کاری است که بسياری از 

نيروهای متفکر و اندیشمند چپ در حال 
در عرصه سياسی . پرداختن به آن می باشند

و سرنوشت احزاب و سازمان های سياسی 
اما، تشتت که ریزش نيرو را در پی داشته 

است، کماکان ادامه دارد که البته بخشی از 
آن را باید به حساب طوالنی شدن عمر رژیم، 

پير شدن، و خانواده دار شدن آن نسل 
 .گذاشت

های  تشتت در گروهبندی: عباس منصوران 
ناميدند و یا  ل می-سياسی چپ، که خود را م

نامند، ریشه در بند ناف این برداشت از  می
های برآمده  نسخه. دانش مبارزه طبقاتی دارد

ل در روسيه و چين و -از انستيتوی های م
انواع کمينترنی آن، و تالش برای خوراندن آن 

به اختناق و انسداد سياسی انجاميد و سپس فروپاشی تمامی آنها را در پی داشت، نه 
تنها به فضای یأس و نوميدی در جنبش های مستقل چپ دامن زد، بلکه باعث شد تا 

بيشتر احزاب، سازمان ها و روشنفکران چپ گرا، با تأمل در مبانی تئوریک خود و باز 
در این . اندیشی و بازخوانی متون پيشين به تالش در بازآفرینی تئوری های موجود بپردازند

راستا طبيعی است که بخشی از این نيروها رفرم را چاره ساز ندانسته و با کنار گذاشتن 
چنين تحولی بيش از پيش به بحران . اهداف و عقاید پيشين گرایش های دیگری بيابند

های ایدئولوژیک دامن می زند و در نتيجه هم بر جو یأس و نوميدی موجود می افزاید و هم 
راهی که چه بسا بسياری مایل به تجربه آن . در عين حال گشاینده راهی دیگر خواهد بود

بوده اند، اما ترس، شرم و احساس ندامت نسبت به گذشته خویش و یا وفاداری نسبت به 
. تالش های خود در گذشته مانع از انشعاب و جدایی و برگزیدن راهی دیگر می شده است

این بحران ها . با این حال نمی توان تأثيرات متقابل این روی دادها بر یکدیگر را نادیده گرفت
هر چند که این نيروها به تدریج از شوکی . همچنان ادامه دارد و باز هم ادامه خواهد داشت

که بر آنها وارد شده است، خارج می شوند و به یک شرایط نسبتا متعادل نزدیک می 
 ميالدی تا کنون، از منظر طولی 90اما فراموش نباید کرد که از روی دادهای دهه . شوند

بر این . تاریخ زمان چندانی نمی گذرد و مقطعی بسيار بسيار کوتاه را در بر می گيرد
اساس باید بر این نکته انگشت گذاشت که این بحران کماکان ادامه دارد، اما از شدت و 

سياسی تا کنون به گونه ای  –روند جریانات و حوادث فکری . حدت آن کاسته شده است
فشارهای فکری و سياسی . پيش رفته است که رهایی از بحران را مشکل تر نموده است

نيروهای راستگرا در عرصه جهانی و توليد تئوری های جدید از سوی آنها و انگشت 
فعاليت های نيروهای چپ  –چه در تئوری و چه در عمل  –" چپ"گذاشتن بر نکات ضعف 

به چارچوبی در ذهن خویش در 
توانست روزگاری  ی ایران نمی جامعه

از آن روز که . از این داشته باشد به
ها و برخی  و استالين ها، تروتسکی

دیگر شکوهمندترین انقالب بشری را  
در کميته مرکزی و دبير کلی و دفتر 
سياسی خالصه کردند و با فشار و 

پذیراندن به لنين و همراه گردانی 
سربازان و  شوراهای پتروگراد، وی،

ملوانان کرونشتاد و پوتمکين را درهم 
فراکسيون کارگری حزب را  کوبيدند،

ممنوع ساختند، و کارگران را از 
خودحکومتی و کمونيسم شورایی 

دور گردانيدند، زمينه برای کشتار 
 دوران استالين و ۴٠ تا ٣٠های  سال

. ساختند پوتين کنونی را هموار 
های کارگری و  انشعاب در سازمان

 گفتگو با علی فياض و عباس منصوران -بحران ایدئولوژیک 
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 19.... ادامه  صفحه 

 عصيان فروغ فرخزاد
 

 به لبهايم مزن قفل خموشي 
 آه در دل قصه اي ناگفته دارم 

 ز پايم باز آن بند گران را 
 آزين سودا دلي آشفته دارم 

 بيا اي مرد اي موجود خودخواه 
 بيا بگشاي درهاي قفس را 

 اگر عمري به زندانم آشيدي 
 رها آن ديگرم اين يك نفس را 



 

 زیر نام  سوسياليستی و نمونه بلشویکی،
استالينيسم، تروتسکيسم،  لنينيسم، 

های دیگر، انشعاب و  مائوئييسم و نمونه
. پراکندگی در انترناسيوناليسم کارگری بود
. طبقه کارگر جهانی را به این روز نشانيدند

جهانی و    یه نقش جنایت بارانه سرما
اش را البته که نبایستی  های رنگارنگ ارتش

مارکس خود گویا از دست . به یاد برد
دید و   ها در لندن آسيب می مارکسيست

چيزی به این نام  در فلسفه پرولتاریایی 
لنينيسم -تا چه رسد به مارکسيسم. نيست

ها  برخی گرایش. ی استالين است که ساخته
. اند به این بازبينی دست یابند  و افراد تونسته

و کمونيسم را با مغز و رای خود به بررسی و 
. این گرایشی جهانی ست. خوانش بنشينند

های موجود  در چار چوب سازمان. در ایران نيز
شعر نيز زمانی که در . ناشدنی ست اما خير،

چارچوب اوزان و قافيه دست و پایش بسته 
بود تا پاسخگوی نياز و زبان دوران کنونی 
کرد  شود، همانگونه که مولوی روزی آرزو می

با شکستن » را گو همگی باد ببر... قافيه « 
ی خود  دیوارها توانست زبان گویای زمانه

با خرد جمعی، به ساختارهای  باید،. گردد
. نوین و انقالبی و آگاهانه روی نمود

های   های  وخيم و اتميزه شدن پراکندگی
همه روزه که گاهی تا کشت و کشتار و 

ها و حذف فيزیکی و اجتماعی می   خشونت
ها همه و همه  اتهام ها و  برچسب زدن انجامد،
ن است که ما با نقد و اندیشه  دهنده آ نشان

هر نقدی را انکار، می . ایم  انتقادی بيگانه
ما باید به اندیشه . انگاریم و هر انکاری را نقد

 .و همراه با آن اندیشه انتقادی مسلح شویم

 آیا امکان دارد بحران :بولتن بحران
ایدئولوژیک موجود در جامعه، مردم را به سوی 

ایدئولوژی و یا آرمان دیگری سوق دهد؟ و یا 
اینکه باعث شود که جامعه وارد فازی که 

 -بيشتر به برزخ تشابه خواهد داشت، بشود 
جامعه نه می خواهد باورهای گذشتهء خود 

می ) انتلکتوئلی(را به فراموشی بسپارد و نه 
تواند باورهای جدیدی را جایگزین کند؟ راهکار 

 برونرفت از این برزخ چيست؟

 

بدون گمان، هر بحرانی : عباس منصوران
می تواند جامعه را به انکشاف و یا رشد 

، اگر که بحران را از اگربکشاند؛ اما، با یک 
جامعه جهانی اینک کوچه و پس . سر بگذراند

اند، بين کردستان و  های هم شده کوچه
ی چندانی  بلوچستان تا لندن و نيویورک فاصله

کانون و پيرامون سرمایه در کنار هم ، . نيست
و دیوار چينی دیگر . الزم و ملزوم هم هستند

سرمایه همه جا را اشغال . در ميان نيست
و ارز  بانک جهانی و صندوق بين . کرده است

. ی کشورهاست المللی پول حکمران همه
اقتصادی -ها رانت خواران سياسی دولت

. بایستی این را پذیرفت. هستند
گلوباليزاسيون از پایين در برابر گلوباليزاسيون 

طبقه کارگر آگاه . از باال باید سازمان داده شود
. بایستی پرچم آزادی را در دست گيرد

ها می توانند در بهترین حالت در یک  نخبه
پوپوليسم همه با همی به کارگزاران قدرت 

روشنفکر ها . سياسی آینده تبدیل شوند
بسياری با روی کرد . کنند طبقاتی عمل می

  فروشند، به مناسبات موجود، فکر خود را می
بسته به بهاء بازار و خریداران  ارزان و گران، 

روشنفکرانی که رویکرد طبقاتی کارگری . دارد
چاوشگران سوسياليسم و  اند، در پيش گرفته
 .آزادی هستند

 

اگر بپذیریم که جامعه از :بولتن بحران
ایدئولوژی و نظامهای ایدئولوژیک زده شده 

 است، و اگر بپذیریم که 

جامعه دچار بحران ایدئولوژیک شده است، 
موتور حرکت دهندهء جامعه برای براندازی 

نظام ایدئولوژیک حاکم چه می تواند باشد؟ 
جایگزین نظام ایدئولوژیک حاضر، چه خواهد 

نظامی با همان  -بود؟ رفورم در شکل 
ایدئولوژی پيشين اما با لباس و برخوردی 

مدره؟  جایگزین کردن نظام پيشين با نظامی 
مسلح به ایدئولوژی متفاوت؟ و یا نظامی 

 ؟)دینی یا سوسياليستی(عاری از ایدئولوژی 

های باال، کم و  در بخش: عباس منصوران
با این همه، . بيش به این پرسش اشاره شد

 یا دیناميسم سرنگونی حاکميت  پویه
سياسی کنونی در ایران، هر گروهبندی 

طبقاتی و سياسی دیگری جز طبقه کارگر 
آگاه به منافع طبقاتی و  سازمان یافته، 

ی خویش و  بدون اتحاد و اراده  فلسفه
مشترک این طبقه با تهی دستان شهر و 

راهی به جز  روستا و جنبش سوسياليستی،
جایگزینی یک استبداد به جای استبداد حاکم 

ذهنيتی که یک انتقاد را با . نخواهد برد
کند، با  شدیدترین شيوه ممکنه سرکوب می
حمام خون  در دست داشتن قدرت سياسی،

اهللا خمينی چه  آیت . اندازد به راه می
هایی که زیر درخت سيب نوفل لوشاتو   وعده
و دیدیم که در قبرستان بهشت زهرا از . نداد

یک کلمه بيش و یا کم » جمهوری اسالمی«
در ترکمن صحرا و آذربایجان و . پایين نيامد

ها  در دانشگاه کردستان در همان  فردای قيام،
ی   و تا اکنون چه فاجعه١٣۶٧ و ١٣۶٠و سال 
وی از پيش برای . جهانی که نيافرید-تاریخی

خط و نشان نکشيد، وزیر  و کابينه  مخالفين، 
 ۶ -هرچند با گروه. نيز تعيين نکرده بود

به توافق پنهانی رسيده بود، با )گوداولوپ(
سيا در تماس بود و از پشتيبانی ک گ ب 

محسوب می شوند، از نظر حاميان آن غير 
قابل تغيير می باشند چرا که قوانين الهی و 

در نتيجه برای تغيير . دینی به شمار می روند
شرایط تنها یک راه وجود دارد و آن سرنگونی 

به عالوه . تام و تمام این رژیم می باشد
فساد، رشوه، جنایت، دروغ، ریا، اختناق، 

چنان با تار و ... شکنجه، زندان، اعدام، فقر، و 
پود این رژیم گره خورده اند که از هم جدا 

هر جای آن را اصالح کنی، ده . ناشدنی اند
بازگشت . ها مورد دیگر خودنمایی می کنند

به گذشته تاریخی نيز کاری احمقانه و به 
سمت عقب راه رفتن می باشد که هيچ 

باید به آینده . عاقلی نمی تواند آن را بپذیرد
نسل جدید راه کارهای جدید و . چشم داشت

در همين راستا نظامی . رو به جلو می طلبد
دموکراتيک که با قوانين مدنی و حقوقی 

زمينی اداره شود و با رأی خدشه ناپذیر مردم 
بر سر کار آید، می تواند نياز جامعه ما را 

نظامی که در آن احزاب و . برآورده سازد
سازمان های سياسی در آزادی و آرامش 

برخوردار و از پيش حفظ ساختار ابزار نظامی مناسبات حاکم، به عنوان نيروی سرکوب و 
نيروهایی همانند مجاهدین خلق و سلطنت طلبان که . تداوم صدور نفت را پذیرا شده بود

. های خود های خود را از پيش دارند و قانون های اساسی و برنامه روسای حکومت و کابينه
بندی  هر سازمان و گروه. مجلس موسسان ، وظيفه تصویب و تایيد را خواهد داشت

. بيند، مناسبات حاکم را پاسداری خواهد کرد سياسی که برای قدرت سياسی تدارک می
حافظ اسد، سوهارتو، پل پوت، . آورد این مناسبات جز استبدادی خونبار و خونریز به بار نمی

بّشار و ملک حسين و شاه اردن و صدام و شاه خودمان، از آسمان نيامده بودند و یا 
اشان در دستگاه حاکميت  ی همين مناسبات هستند و وظيفه آنان پروده. اند  نيامده

 .پروراند ها نمی سياسی، جنایتکارانی جز این

حرکت عمومی و گسترده توده های مردم با تکيه بر سازمان ها و احزاب : علی فياض
پيشرو و معتقد به دموکراسی، آزادی و برابری، تنها سالحی می تواند باشد که جامعه 

طبيعی است که چنين . مملو از فقر، بی عدالتی و اختناق را از وضعيت خود رهایی بخشد
راه کاری زمينه های خاص خود را می طلبد که نيازمند به یک بحث مفصل و مستقل می 

 ...  از جمله چگونه گی نوع ارتباط با توده ها، نحوه تأثير گذاری، جذب اعتماد و . باشد

مربوط  می شود باید گفت این رژیم به هيچ روی  تا آنجا که به رژیم جمهوری اسالمی
استحاله و رفرم پذیری یک رژیم هنگامی شدنی است که بتوان . استحاله پذیر نيست

است، دستکاری " زمينی"قوانين مدنی و قانون اساسی آن را که منبعث از اراده ملی و 
" آسمانی"که " زمينی"از آن جایی که قوانين این رژیم نه . نموده و به رأی گذاشت

کامل سرنوشت خود را به آراء مردم 
گره بزنند، و توده های مردم 
 . مسئوليت آنها را رقم زنند

چنين به نظر می رسد که در آینده 
نظام جای گزین، فاقد محتوایی 

الاقل تا آنجایی که . ایدئولوژیک باشد
به قوانين مدنی و حقوقی ارتباط 

اما هر نظامی می . خواهد داشت
تواند در سياست های کالن خویش، 

رنگ و بویی از یک ایدئولوژی را در 
برای اداره جامعه . خود داشته باشد

این . به هر حال باید برنامه داشت
برنامه ها نيز به خودی خود به وجود 
نمی آیند و می بایست از الگوهای 

الگوهای موجود . موجود پيروی کنند
هم به نوعی ریشه در ایدئولوژی و 

 گفتگو با علی فياض و عباس منصوران -بحران ایدئولوژیک 

 گفتگو با علی فياض و عباس منصوران -بحران ایدئولوژیک 
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 20.... ادامه  صفحه 

 شاملو
 

  بودن 
 

گر بدين سان زيست بايد 
 پست 

من چه بي شرمم اگر فانوس 
 عمرم را به رسوائي نياويزم

بر بلند آاج خشك آوچه بن 
 بست

  
 گر بدين سان زيست بايد پاك
من چه ناپاآم اگر ننشانم از 

 ايمان خود، چون آوه
يادگاري جاودانه بر تراز بي 

 !بقاي خاك



 

 –روش های شناخته شده سياسی 
 .اقتصادی دارند

 باسپاس از شرکت در این :بولتن بحران
گفتگوی کوتاه، از شما خواهش می کنم 

 .صحبتهای خود را  جمع بندی کنيد

ایدئولوژی و ایدئولوژی گرایی، : علی فياض
ریشه در آرمان خواهی و تحول جویی انسان 

به تعبيری دیگر می توان گفت که . دارد
ایدئولوژی نوعی برنامه ریزی بشری برای 

بنا بر این، این برنامه . زندگی خود می باشد
ریزی هم می تواند خوب، دقيق و بی عيب و 

ایدئولوژی به . نقص باشد و هم برعکس
نوعی طرح کلی قوانين انسانی برای زیستن 

انسان فاقد ایدئولوژی و آرمان، . می باشد
انسانی است که به داشته های موجود خود 

دل خوش کرده و نسبت به وضع موجود 
انسان آرمان خواه، اما به وضع . رضایت دارد

موجود که  می تواند آميخته ای از شرایط 
ناهنجار اجتماعی باشد راضی نيست و در 

 .  پی تغيير آن است

و تا هنگامی که شرایطی عادالنه بر 
مناسبات بين انسان ها، چه در عرصه 

سياست، چه اقتصاد، چه فرهنگ و چه 
حقوق حاکم نباشد، و تا هنگامی که 

استثمار، غارت و چپاول منافع ملی خلق ها و 
اقشار تهيدست، همچنان تداوم داشته 

باشد، بی شک انسان های آرمان خواه به 
مبارزات خود ادامه خواهند داد و در راستای 
چنين اهدافی، یا به ایدئولوژی پردازی های 

جدید متناسب با شرایط کنونی دست 
خواهند زد و یا به بازسازی و رفرم ایدئولوژی 

 .های موجود
همانگونه که اشاره شد، : عباس منصوران

ایدئولوژی مذهبی، روبنای ساختار اقتصادی 

همانگونه که دولت ابزار این  حاکم است؛ 
و  مذهب زدایی،. ست مناسبات غير انسانی

تفکر دینی بدون محو مناسبات اقتصادی بنا 
نهاده شده بر بهره کشی از انسان 

ای  که اسالم را به گونه آنانی. ست ناشدنی
 استفاده از  کنند، تالش برای دیگر تبليغ می

های حکومت  سالح مذهب برای مسخ توده
های ضد استبدادی همه  جنبش. شونده دارند

بدون شک به استبدادی دیگر  با هم، 
سرنگونی انقالبی حکومت . انجامد می

 نخستين پيش شرط هرگونه  اسالمی،
 برای دستيابی به زیستی انسانی  رهيافتی

توهم زدایی، آزادی و  به دور از هر گونه. ست
 یعنی دستيابی به  دستيابی به آزادی،

ای انسانی، مشروط به خلع مالکيت از  جامعه
باشد و به رهایی  گان می خلع مالکيت کنند

طبقه کارگر برای . طبقه کارگر به عنوان کاال
رهایی نياز به خودآگاهی و  -اینگونه، خود

این سامانيابی و . سازمانيابی انقالبی دارد
مبارزه طبقاتی را از هم اکنون بایستی پا به 
پای اقدام مستقيم جهت سرنگونی انقالبی 

جایگزینی هر . پيش برد حکومت اسالمی به
گروهبندی سياسی در لباس احزاب به شکل 
پارلمان و مجلس موسسان، استبداد دیگری 

هر گروهبندی سياسی اگر . آورد به بار می
مدعی آن است و به راستی دل در گرو آزادی 

سپارد، باید از   روزی جامعه سپرده و می  و به
ی گرفتن قدرت و حکومت به نيابت  اندیشه
دولتی  -ها بپرهيزد و خواهان آنگونه خود  توده

و یا اداره قدرت سياسی به دست حکومت 
به این گونه که حکومت . شوندگان باشد

شوندگان به راهبرداری پرولتاریا با برقراری 
 نوین و  ی های شورایی به شيوه خودگردانی
توزیع و کنترل   با ساماندهی توليد، انقالبی،

زحمتکشان بتواند  -شوراهای کارگری
ی انسان را سامانگر  ای شایسته سامانه
های سياسی   در چنين روندی سازمان. باشد

ها و نيزه دولت  نقش ناقدین شوراها یا کمون
هر گونه . کمون را به عهده خواهند داشت

حکومت حزبی، ایدئولوژیک چه مذهبی و چه 
غير مذهبی زیر نام مارکسيسم و طبقه کارگر 

 .ی شورایی راهی ندارد در چنين شيوه

 1386امرداد  –بولتن بحران : کپی رایت

ابوبکر طهرانی، قاضی و منشی اوزون  - 

 .١١ – ٣٠، ص ١، ج » کتاب دیار بکر«حسن، 
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.... ادامه  صفحه   

نقل قول از محمد حنيف 
 نژاد

از همه رفقا و برادرانی که 
در جنبش مسلحانه ما 

سهيم اند تقاضا می کنم 
که به خاطر حفظ نواميس 
و ارزش غایی کلمات و از 
آنجا که پيوسته در معرض 

تحليالت و جمالت نغزی 
بوده اند که سطور حاضر 
در قياس با آن ها چيزی 
شمرده نمی شود، به 

تشریح این نکته بپردازم 
که سوابق درخشان گروه 

مجاهدین خلق 
دستاوردهای انقالبی 

فراوانی را فراهم آورده که 
با برخورداری از آن ها و 

درک روح مفاهيم در پس 
قالب ها و کلمات می توان 

به خوبی در مسير آرمان 
های انقالبی گام برداشت 
و آن ها را با پروسه خّلاق 
و دائمی تئوری و عمل روز 

به روز غنی تر و غنی تر 
 .ساخت

 
به هر حال رمز پيروزی ما 

در حفظ وحدت دائمی 
سياسی و تشکيالتی 

گروه است که در مساعی 
 :زیر متّجلی می گردد

 
 وحدت تشکيالتی·         

 
 وحدت استراتژیک·         

 
 وحدت ایدئولوژیک·         

 
به این ترتيب تنها ضامن 

پيروزی، حفظ دقيق اصول 
راجع به وحدت است که 
: تنها و تنها از طریق اصل 

انتقاد و انتقاد از خود، و ) ١
اصل ادامه بقای پيشتاز ) ٢

 .حفظ می شود
 



 

 از شمارهء آینده
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 اخبار کارگری

 نقض حقوق بشر
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خصوصيت ویژه بولتن بحران چند صدایی و وابسته نبودن آن به نهاد و . ارسال می شوند
 .اندیشهء مشخص است

در صورت تمایل می توانيد . هدف اصلی ما تبادل نظر و ایجاد ارتباط با داخل کشور است -8
 .به ما ارسال کنيد) و حتما با اجازهء صاحب ای ميل(ای ميل هایی را که دارید 

به زبان انگليسی ترجمه می شود ، و بولتن ) در صورت امکان و توان(مطالب هر بولتن  -9
انگليسی به ژورناليست ها، سردبير روزنامه ها، رادیو تلویزیون ها، سياستمداران  –بحران 

و وکالی مجلس، و نهاد های مدافع حقوق بشر در سطح اروپا و آمریکا و خاورميانه توزیع 
منتشر ) به زبان انگليسی که بزودی تأسيس خواهد شد(خواهد شد، و در سایت بحران 

ای . از شما درخواست می کنيم ما را در جمع آوری ای ميل ها یاری رسانيد. خواهد شد
 .ميل ها را می توانيد یکجا در یک پوشهء ورد آفيس به ما ارسال کنيد

مخصوصا اخباری که به . خواهش می کنيم ما را در جمع آوری اخبار از داخل یاری کنيد -10
 .اعتراضات مردمی، کارگری و یا نقض حقوق بشر مرتبط می شود

از دوستانی که می توانند به زبان انگليسی بنویسند و تمایل به همکاری با بولتن  -11
 . دارند، تقاضا می کنيم که با ما تماس بگيرند) انگليسی(بحران 

طبيعتا حق انتخاب و انتشار مطلب . کليه مطالب ویژه بولتن بحران نوشته شده اند -12
باز . کپی رایت کليه مطالب به بولتن بحران تعلق دارد. برای بولتن بحران محفوظ می ماند

 .تکثير مطلب بدون ذکر منبع اکيدا مجاز نيست

 uk.co.yahoo@irancrises  آدرس تماس  -13

 با سپاس
 بولتن بحران

 1386شهریور 

 با سالم به شما عزیزان
وعده داده شده ) 1385 اسفند 21 -دیدگاه (» انتقال تجربه –پایان نامه «همانطور که در  -1

بود، در راه اندازی و پيشبرد بولتن بحران بجای سایت دیدگاه کوشش شد و آنچه در پيش 
متأسفانه، به علت سنگين شدن حجم بولتن، در هر شماره . روی دارید اولين گام است

 .امکان انتشار تنها چند مقاله را خواهيم داشت
بولتن در این مسير به آهستگی جلو خواهد رفت و در شروع کار در حد توان یک  -2

 .نشریه نوپا منتشر می شود
بولتن بحران، به هيچ سازمان و یا نهاد بخصوص سياسی وابسته نيست و نمی  -3

 .خواهد باشد
می خواهند و برای . نویسندگان و همکاران بولتن بحران سرنگونی طلب هستند -4

حرفهء اصلی برخی از آنها نویسندگی نيست، . سرنگونی تماميت رژیم قلم می زنند
به آزادی و . بلکه فعاليت سياسی در راستای سرنگونی رژیم اسالمی است

دموکراسی، به عدالت اجتماعی و به نظامی سکوالر که دین حرف اول و آخر را نزند باور 
 .دارند

هر کدام به . نویسندگان بولتن بحران به آزادی اندیشه، بيان و مطبوعات باور دارند -5
اندیشه و ایدئولوژی متفاوت و یا مشترکی معتقدند، و با توجه به این تکثر آرا، و چند 

صدایی، بولتن بحران از نگرش بخصوصی دفاع نخواهد کرد و بر زبان و قلم دگراندیش قفل 
 .نخواهد زد

. بولتن بحران در آرشيو سایت دیدگاه ثبت خواهد شد و در آنجا قابل دسترسی است -6
به . در عين حال، می دانيم که رژیم هر روز یک سایت و یک وبالگی را فيلتر می کند

همين خاطر بولتن بحران در هفته های اول به هزاران ای ميل و در مرور زمان به ده ها 
از شما می خواهيم که به مجرد دریافت ای . هزار ای ميل مستقيما ارسال می شود

 .ميل، متن بولتن را کپی کرده و به ای ميل های شخصی خود جداگانه ارسال کنيد
بولتن بحران به همهء رسانه ها در داخل، همهء سازمانهای اپوزیسيون، همهء  -7

شخصيتهایی که آدرس ایميل آنها را داشته ایم، و خالصه از چپ ترین تا راست ترین 
می دانيم که نشریات متعددی با این روش . دریافت کننده، بال استثنا، ارسال می شود

 در باره بولتن بحران

 معرفی کتاب، سی دی، وبالگ، سایت
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