
عباس منصوران

 تواند به رشد و بالندگی خودی خود می به » بحران «
 به این معنا که با . های زنده یاری رساند پدیده

 کارهای خویش به سازماندهی  تمامی نيرو و راه
 مقاومت٬ آماده سازی و چيره شدن بر شرایط پيش

 بحران٬ یک هشدار است٬ همانند . پردازد آمده می
 در . دارد تب و درد که فرد را به چاره جویی وا می

 ها و نيز در واکنش به نارسایی این فرایند است که
 های نهفته و بالقوه موجود و نيز آشکار سرچشمه
 شناسيم و نيروی مقابل را می بریم٬ می خویش پی

 در یک ميدان و کارزار عملی٬ مادیت خویش و آن
 در اینجا٬  در یک مبارزه . یابيم سوی دیگر را در می

 برای مرگ و زندگی٬ اسارت یا آزادی٬ با تجدید قوا
 به نقد خویش و نقد نيروی مهاجمی که برای غلبه

 از سویی بحران . بر او برآمده است می پردازد
 ی دارای کنش و واکنش تواند یک پدیده گاهی می

 ای از پای ه را در شرایط تاریخی و بيولوژیکی ویژ
 تا آنجا که به موضوع این نوشته . درآورد
 گردد٬ با باز می » بحران جنبش کارگری « یعنی

 عزیمت از روشمندی  دیالکتيکی ماتریاليسم
 پردازیم که در جهان ای می تاریخی٬ به طبقه

 انسانی و کنونی٬ وجه یا سوی اصلی
 ست که ساختار توليدی٬ توزیعی و مناسباتی
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 همکاران اين شماره

 در خبر ها آمده است که پاپ
 498 اعظم در مراسمی

 کاتوليک  که در جنگ داخلی
 اسپانيا کشته شده بودند را
 مورد تفقد و ستایش قرار داد
 و به جماعتی که گردآمده
 بودند گفت شهادت فقط به

 معدود افراد محدود نمی شود
 واقعيتی است که برای " بلکه

 تمام مسيحيان امکان پذیر
 باید بر ارج به شهيد ". است

 نهادن درست در زمانی که
 جرج بوش بر طبل جنگ

 . مسيحی می کوبد  تامل کرد
 شایانُ یادآوری اینکه نزدیک به

 / روحانی " کاتوليک 7000
  1931 بين سالهای " کشيش
 که به پيروزی ژنرال 1939

 فرانکو انجاميد کشته شدند تا
 فاشيسم در اسپانيا که تا

 ادامه یافت پایه 1979 اواخر
 فاشيسمی که . . ریزی شود

 از دو عنصر مذهب و ِعرق
 . ملی سود می جست

 جعفر پويه
 فرهنگ قاسمی
 فریدون گيالنی
 عباس منصوران
 وریا محمدی
 علی ناظر

 فهرست
 مطالب اين شماره

 نظام والیت مطلقه : جعفر پویه
 فقيه و کارکرد حزب٬ گروه٬

 (3) دسته و باند در آن
 نمادینه کردن : فرهنگ قاسمی

 اصول ده جنبش انتخابات آزاد و
 ی  گانه حداقل برای یک برنامه
 ی  سياسی در طيف گسترده
 اپوزیسيون جمهوریخواه

 نگاهی به : فريدون گيالنى
 بحران ادبيات در ايران

 کردستان عبور از : وریا محمدی
 ) 1 ( بحران های پی در پی

 بحران جنبش : عبا س منصوران
 کارگری

 مذهب ستيزی یا : علی ناظر
 مذهب زدایی

 1386 آبان

 3 شماره

 وضعيت اپوزیسيون و مسئوليت شهروندی

 در یک جامعه٬ هر شهروندی مسئول است و
  مسئوليت تحوالت اجتماعی و پيشرفت و عقب

 ی  ها و باالخره اشتباهات٬ ميان همه  ماندگی
 فقط یک طرف . شود  عناصر جامعه تقسيم می
 کند٬ هر شهروند مسئولی  نيست که اشتباه می

 نسبت به وجدان و آگاهی خویش٬ باید احساس
 ی  مسئوليت کند و از کنار حوادث و مسائل جامعه
 خود٬ چشم بسته نگذرد و یا نسبت به آنها بی

 تفاوت نباشد و با توجه به احساس و شناخت خود٬
 یک سازمان . به طور طبيعی واکنش نشان دهد
 تواند در شرایط  سياسی و یک اپوزیسيون نيز نمی

 برای . ی خود بی تفاوت باشد  حساس جامعه
 ها به نفع  اپوزیسيون٬ رها کردن شرایط واکنش

 هر پديده اجتماعى كه نتواند جامعه اش را بيان كند ٬
 حرف مى زند ٬ اما . عمال از بيان خود نيز عاجز است

 چنين . با لكنت زبان ٬ راه مى رود ٬ اما افتان و خيزان
 حضورش در جامعه . پديده اى ٬ بوى كهنگى مى دهد
 نه عطرى دارد ٬ . ٬ مثل خزه هاى هرزه مرداب است

 نه بوى سرزنده اى كه مشام را به وجد آورد ٬ و نه در
 زيبائى شناسى قادر است چشم و گوش و دل و

 . ذهن را به نشاط آورد

 پديده اى كه نتواند سرزنده رشد كند و مانع رخوت و
 خمودگى و اهمال شود ٬ به مرور تبديل به عاملى
 مى شود كه در كنار ساير عوامل و عناصر ٬ كمك
 مى كند تا جامعه كه بستر و زمينه پديد آمدن آن

 . است ٬ دچار ايستائى و دل مردگى شود

 اين پديده مى تواند ريشه هاى درك و آگاهى و

 6 .... ادامه  صفحه 5 .... ادامه  صفحه

 فریدون گيالنی فرهنگ قاسمی

 7 .... ادامه  صفحه

 صحبت از ایران آینده٬ ساختار  سياسی آن٬ شکل
 گيری نهادهای قدرت و چگونگی جدال نيروهای

 سياسی در آینده این سيستم با همدیگر٬ موضوعی
 است که از هم اکنون مورد مناقشه٬ جدل٬ دیالوگ و
 کنتاکت فعاالن سياسی٬ احزاب و نهادهای متفاوتی
 است که هر یک به سهم خود و هر کدام از منظر

 دیدگاه سياسی شان٬ هم سهمی برای خود قائلند و
 هایشان  هم در شکل دادن به آینده مورد بحث٬ تالش

 . را به کار گرفته اند

 یکی از موضوعات این مجادالت سياسی٬ مورد
 ٬ آینده آن در نهادهای قدرت سياسی٬ " کردستان "

 مشکالت فراروی مردم کرد و احزاب سياسی منطقه و
 چگونگی روابط آینده این احزاب با اپوزیسيون ایرانی و
 در مجموع نحوه نگرش به مقوله جنبش کردستان از

 . زوایای متفاوت است

 با توجه به اینکه مقوالت ذکر شده در حوصله یک
 گنجد٬ از همين رو به طور کلی به  نوشتار کوتاه نمی

 برخی موارد این عرصه اشاره ميشود که اولویت آنها از
 همچنين قصد من . نظر من بيشتر احساس شده است

 وریا محمدی

 13 ... ادامه صفحه

 تا با گسترش بحث . در ادامه بحثی که چند وجهی است٬ بررسی و کنکاش وجوه مختلف این مقوله ضروری است
 این کار حداقل خاصيتی که دارد . به همه ابعاد آن نادیده ها و یا تاثير گذارندگان نامرعی را نيز به روی ميز بکشانيم

 بخشهای متفاوت تاثير گذار در این مقوله را هویدا می کند تا ضمن آشنایی با دقت بيشتری آنرا زیر نظر داشته
 . باشيم و در حد مقدورات به واکاوی آنها بپردازیم

 جغرافيای استبداد

 اما به ناچار برای . هرچند منطقه مورد بحث ما از نظر جغرافيایی گستره وسيعی بيش از خاورميانه را دربر می گيرد

 3 ... ادامه صفحه

 جعفر پویه

 19 ... ادامه صفحه

علی ناظر



 بررسی سابقه موضوع باید حداقل
به . ای به آنها کرده باشيم اشاره

 تحقيق می توان گفت بخشی از
 شمال چين کنونی٬ بخشهایی از

 هند تا مناطق مختلف آسيای ميانه٬
 افغانستان٬ ایران٬عراق٬ ترکيه٬

 کشورهای عربی تا مصر و بخشی از
 شمال آفریقا مناطقی هستند که در
 جغرافيای سياسی بحث ما جای

 سرزمين تحت حاکميت . می گيرند
 امپراتوری کهن ایرانی منطقه
 وسيعی از این جغرافياست و

 ضمائمی همچون مناطقی از هند و
 را نيز شامل ... بخشی از چين و

 اما در این گستره کهن٬ . می شود
 ایران از آغاز قلمروی فرهنگی بوده

 زیرا در این پهنه . است نه سياسی
 هميشه فرهنگ اساس سياست

 این موضوع . بوده است نه بر عکس
 یکی از رازهای ماندگاری این

 در این . جغرافيای فرهنگی است
 گستره هميشه فرهنگ سازان از

 اند و جایگاه رفيعی برخوردار بوده
 منهای اینکه در خدمت چه کسانی
 قرار دارند٬ بخشی از قدرت شناخته
 می شدند و صاحب اختيار بودند و از

 . نظر مردم صاحب جایگاهی رفيع
 بررسی نقش آنان در تثبيت حاکمان
 خودکامه و پاسبانی از بنيان های
 استبداد تالشی است که در پی

 همچنين دليل توجه . خواهد آمد
 مردم به آنان و قدر دانستن و به صدر

 . نشاندنشان

 ناتوانی در عرفی کردن مفاهيم
 کاری که باید اندیشه ورزان " قدسی

 یکی از دالیل " یک جامعه انجام دهند
 . ادامه استبداد در این منطقه است

 زیرا اینکار با حضور جامعه مدنی
 اما . قدرتمند و فرهيخته ممکن است
 در جائی که صاحبان قدرت اجازه
 شکل گيری هيچ نهادی را نمی

 دهند٬ تاچه رسد این نهادها قدرت
 هم داشته باشند٬ چنين امری

 زیرا همراه با . ناممکن است
 مستبدین٬ این شاعران و دبيران

 بودند که از قلدران حاکم مخدومانی
 ساختند شایسته و خود خادم و

 در اینجا . ستایشگر آنان شدند
 چندین موضوع دست بدست هم

 می دهند تا انزوای سياسی و رکود
 در صفحات . اجتماعی را کامل کنند

 گذشته به چرایی منزوی بودن چنين
 جوامعی اشاره کردیم و دالیلی نيز

 برای ایستائی و فاقد پویایی بودن آن
 گفتيم که فقدان جامعه . ارائه دادیم

 مدنی و نبود عوامل توسعه نماد
 واکاوی و . استبداد شرقی است

 چرایی غيبت نهادهای اجتماعی و
 نيروهای توسعه٬ موضوعی است که
 با کنکاش در سوابق تاریخی٬ سعی
 می کنيم عوامل تاثير گذار در آنرا

 تا از زاویه ای دیگر به . بررسی کنيم
 تحليل این موضوع بپردازیم و از

 ی دیگری به مقوله استبداد پهنه
 . شرقی نور بتابانيم

 قلمرو فرهنگی

 گفتيم که ایران از آغاز قلمروی
 به این . فرهنگی بوده نه سياسی

 تثبيت . موضوع بيشتر بپردازیم
 مرزهای ملی به معنی هویت پيدا

 همراه با این . کردن یک کشور است
 تثبيت باید نهادهای سياسی ضروری

 اما در . نيز ایجاد و تثبيت شوند

 سيستم استبدادی شرقی همه این
 نهادها در شخصی که در راس آن
 قرار دارد تجلی پيدا می کند و به

 همين دليل نظام حقوقی ثابتی نيز
 در امپراتوری های . ناظر بر آن نيست

 قبل از اسالم در ایران همه این
 قدرتها در شخص شاه خالصه می

 شد و همه قوانين و حقوق ها تابعی
 در این اندیشه کهن . از اراده او بود

 ناميده " حکمت خسروانی " که گاه
 اندیشه " می شود و گاه

 ٬ شاه منشاء مشروعيت " ایرانشهری
 هرقانونی از او ناشی می . است

 شود و هر قدرتی با تایيد او معنا پيدا
 بنابراین مشروعيتی ورای . می کند

 این اقتدار . مشروعيت او وجود ندارد
 که سرمنشاء همه امور است آنچنان
 بر سرنوشت جامعه مستولی است
 که بدون حضور او  هيچ امری ممکن

 من داریوش شاه بزرگ٬ « . " نيست
 من .... شاه شاهان٬ شاه سرزمينها

 بخواست اهورا مزدا شاه هستم٬
 یا » . اهورا مزدا شاهی را به من داد

 که . .. خدای بزرگ است اهورا مزدا «
 من خشایار . را شاه کرد ه خشایار شا

 شاه ٬ شاه بزرگ ٬ هستم ه شا
 کشور های دارای ملل ان٬ شاه شاه
 ". » ٬ بسيار

 چنين شخصيتی که صاحب فّره
 نماینده خدا و یا چيزی . ایزدی است

 او که برگزیده . در همان حدود است
 است در حکمت خسروانی و فلسفه
 . ایرانشهری صاحب فرزانگی است
 چون این فرزانگی عنایت و برکت
 ایزدی است بنابراین منشائی
 این . فرازمينی دارد و مقدس است

 فّره از پدر به پسر منتقل می شود و

. توسط روحانيان جلوگيری کند
 شخصيت هایی همچون بردیای
 دروغين یا گئومات که ُمغی است

 دروغ زن که سودای حکومت دارد و یا
 مزدک که سعی می کند تا با

 اصالحاتی در دین تاثيری در قدرت
 همگی در دسته اصالحگران . بگذارد

 دینی جای می گيرند و کشاکشی از
 نوعی دینباوری را برای تکيه زدن بر

 ای که منبع همه مشروعيت اریکه
 مشکل . هاست را سامان می دهند

 از آنجا ناشی می شود که در چنين
 " حاکميت قدسی " موقعيتی یعنی

 ای دینی٬ صحبت مسلح به اندیشه
 معنی ندارد و امکان " حاکم ظالم " از

 تئوریزه کردن آن بسيار سخت و یا
 مگر اینکه همچون . ناممکن است

 " قباد " های شاهنامه فردوسی نمونه
 بگوئيم که فّره ایزدی از او جدا شده و

 ی است که دليل ظلم او نبود فّره

 یعنی علت موروثی . موروثی است
 بودن شاهی در فرهنگ ایرانشهر یا

 ی است که از حکمت خسروانی فّره
 پدر به پسر به ارث می رسد و به تبع
 . مقامش نيز به او انتقال پيدا می کند
 اما این اندیشه که منبعث از اندیشه

 وحدت در " زرتشتی است٬ معتقد به
 یعنی شاه اندیشه . است " کثرت

 َمِلَک . ایرانشهری شاه شاهان است
 الُملوک است و بر شاهانی دیگر که

 اما این . فرودست اند فرمان می راند
 اندیشه در تقابل با همتای خود یعنی
 اسالم که اعراب بدوی به ارمغان می
 آورند تاب تحمل نمی آورد و ميدان را

 اندیشه . بدو واگذار می کند
 ایرانشهری با اعتقاد به وحدت در

 کثرت سعی می کند تا فّره ایزدی را
 اما شاه او در . از گزند شر حفظ کند

 عمل خود تبدیل به موبد موبدان می
 شود تا از شکل گيری قدرت موازی

 نگاهبان همه نيکی ها و دافع
 در حضور . شر است

 شاهنشاهی که حاصل از
 اندیشه ایرانشهری یا حکمت
 خسروانی است٬ نمی شود
 . صحبت از عدالت و یا ظلم کرد
 ای زیرا عدالت در چنين اندیشه
 به حاکم و حکومت باز می
 گردد که جای آنرا در تعریف
 امنيت رعيت می گيرد که

 مفهوم آن همان امنيت حاکم و
 چون عدالت . حکومت است

 مربوط به دوران تثبيت قدرت
 است و حاکم در فرآیند رسيدن
 به قدرت نياز به عدالت ندارد و
 پس از استيال این امنيت است
 . که مهم است نه چيز دیگری

 (3) نظام والیت مطلقه فقيه و کارکرد حزب٬ گروه٬ دسته و باند در آن : جعفر پویه
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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



 پس عدالت به امنيت تبدیل می
 شود و مراد از آن تحکيم نظام

 بنابراین . قدسی استبدادی است
 چون مقام سلطنت قدسی است

 وجود " سلطنت جور " پس جایی برای
 زیرا چنين مقامی هرآنچه می . ندارد

 ظلم جابران . کند عين عدالت است
 نيز کفاره گناهانی است که مردم
 بدکردار از سوی نماینده خدا می

 بنابراین برای نجات از چنين . بينند
 عقوبتی باید توبه کنند و عذر تقصير
 به درگاه مقام شامخ اوبرند تا از

 . گناهانشان درگذرد

 پس از استيالی اعراب بر ایران در
 ابتدای کار این اندیشه به مغاک

 جای وحدت در کثرت را وحدت . رفت
 بدون کثرت گرفت و استبدادی غریب

 اما زمانی دیر نگذشت . را برکشيد
 که بار دیگر زنده شد و در کالبدی

 فّره ایزدی به . جدید خود را تازه کرد
 نور محمدی تبدیل شد و پيامبران و

 همين . امامان نيز صاحب آن شدند
 نور محمدی در ناصيه هر حاکم

 جباری پدیدار گشت و خود را فرزند
 رسول اهللا خواند تا وارث نيابت او

 اما مشکلی که وجود داشت . شود
 این بود که در اندیشه ایرانشهری
 شاه منبع مشروعيت بود اما در

 اسالم خليفه٬ امام یا ولی امر ناظر
 . بر ُحسن انجام قوانين شرع است
 مشکلی که در ابتدا بسيار غامض

 بود٬ اما بعدها برای آن راه گریزی پيدا
 اینجا اسالم ایرانی حساب . کردند

 خود را با اسالمی عربی یا دیگر
 یعنی . شعب آن مشخص می کند

 تبدیل کردن خليفه مسلمين به حاکم
 مستبدی که مشروعيت از او ناشی

 چنين کسی باید خود . می شود
 برگزیده باشد و یا با نسبت داشتن با
 پيامبر یا امامان نور محمدی را نيز به

 بی دليل نيست که . ارث برده باشد
 حسن صباح خود را امام زمان خواند

 شاه . و قيام القيامه اعالم می کند
 اسماعيل تا قبل از جنگ با عثمانی

 هنوز فکر می کرد که برگزیده است و
 اما در . زیانی به او نخواهيد رسيد

 جنگ چالدران با عثمانی نه تنها
 شکست سختی خورد بلکه زخم هم

 و تازه فهميد نه تنها . برداشت
 برگزیده نيست بلکه مثل باقی مردم

 وقتی که . از گوشت و پوست است
 شاه اسماعيل این مطلب را دریافت
 چنان از آن طرف دیوار پرت شد که

 دیگر جام می از دستش نمی افتاد و
 و هرآنچه را . دایم مست الیعقل بود

 که نمی باید٬ می کرد و کسی را
 . َزهره اینکه هشدارش دهد نبود

 نمونه های بسياری چون او را می
 پس ضرورتن قيام . شود برشمرد

 کنندگان بر عليه چنين ظالمانی باید
 قبای . از همين قبيله بوده باشند

 امامت بر تن باب نيز از همين جنس
 عام کننده بابی دشمن و قتل . است

 ها ميرزا تقی خان اميرکبير است که
 خود شيخی و از مریدان شيخ احمد

 او مرید کسی دیگر . احسایی است
 است و نقدش بر سلطنت ظاهر

 ناصری از زاویه عرفانی است که آنرا
 حق سلطنت باطن که قطب شيخيه

 برای او شاه بعنوان . است می داند
 سلطنت ظاهر همان مقامی را دارد

 هرچند این دو فرد . که در باال گفتيم
 یعنی محمدعلی باب و ميرزا تقی

 خان از یک مکتب یعنی فرقه شيخيه
 می آیند اما برخوردشان با قدرت

 باب با . مطلقه ناصری متفاوت است
 آن درگير می شود و ميرزاتقی خان

 . به دفاع از آن برمی خيزد

 شعر و ادب جانشين اندیشه
 سياسی

 به هرحال از مطلب دور نشویم٬ نظام
 مسلط بر این گستره وسيع که آنرا
 ایران می ناميم٬ هميشه آئينی و

 اندیشه . فرهنگی بوده است
 ای که در غالب ایرانشهری با فلسفه

 شعر و ادب در آميخته خود تبدیل به
 نهادی می شود که ثبات و بقای این

 یعنی . گستره را باعث گردیده است
 فرهنگ و آئين عواملی هستند که
بقای ایران و ایرانی را تضمين کرده

 به همين دليل در این گستره با . اند
 مرزهای جغرافيایی تثبيت شده٬
 نهادهای سياسی الزم در زیر چتر

 و بعدن تغيير " اندیشه ایرانشهری
 یافته همين اندیشه با مخلوطی از

 رنگ باخت و همه مشروعيت " اسالم
 . ها به شاه و خليفه ختم شد

 بنابراین اندیشه سياسی غيرالزم به
 نظر آمد و حذف شد و یا اصلن اجازه

 شعرا و دبيران بعنوان . ظهور پيدا نکرد
 مبشران فرهنگی در دیوان شاهان و
 خانان و خلفا روابط خادم و مخدومی

 و تبدیل به ستایشگران . را پذیرفتند
 این دبيران و . مخدومان شدند

 منشيان و شعرا زوال اندیشه
 سياسی را باعث شدند و توجيه گر

 سلطنت مطلقه و تجليلگر
 تصّنع و . خودکامگی سياسی شدند

 تکّلف منشيان و دبيران جای خالقيت
 توجيه ظلم و ستم شاهان . را گرفت

 نوکرمنشی به فرهنگ مسلط تبدیل
 و بعدها در فقدان مفاهيم . گردید

 اندیشه سياسی به رغم آماده شدن
 زمينه های اجتماعی و تاریخی
 دولت٬ همچون مانعی در مسير

 . تکوین دولت ملی در ایران عمل کرد
 همراه با این فرهنگ دریوزگی٬ علما
 و بزرگان دین نيز در ضدیت با فلسفه
 و اندیشه سياسی عداوت را به حد

 تا جایی که بعضی از . اعال رساندند
 تالشگران این عرصه را به ارتداد

 محکوم کردند و برای عبرت دیگران به
 عين القضات . اشد مجازات رساندند

 همدانی توسط بزرگان دین مرتد شد
 و شهاب الدین سهروردی معروف به
 شيخ االشراق به اشاره صالح الدین

 چندان . ایوبی سربه نيست گردید
 عقل گرایی مضموم شد که ترس از

 فلسفه و مباحث آن چيزی شد
 مباحث فلسفی . همپایه کفر و الحاد

 و درباریان و وادار کردن مردم به گردن
 گذاشتن به مظالم ایشان جای نقد
 قدرت و اندیشه سياسيی را اشغال

 شاید یکی از دالیل درحال . کرد
 نوسان بودن مرزهای این گستره نيز

 . همين عامل باشد

 اما تسلط و جاگيری فرهنگ بجای
 نهاد و اندیشه سياسی مشکل
 اساسی این گستره استبداد زده

 یعنی وقتی که شعر و ادب . است
 جای اندیشه سياسی را می گيرد و

 نقد قدرت . جانشين آن می شود
 جایش را به ستایش مخدوم توسط

 شعرا و ادبا تبدیل به . خادم می دهد
 َخَدم و َحَشم شاه می شوند و برای

 دریافت صله شعر می گویند و
. ستایش های غلو آميز می کنند

 اینگونه ستایشگری جایگزین نقد و
 اندیشه سياسی شد و چاپلوسی و

 جای خود را به بحث هایی در
 حوزه دین یعنی روایت و حدیث

 و جدل های فلسفی . داد
 ميدان را به چانه زنی برای

 رساندن نسبت یک حدیث به
 پيامبر٬ امامان یا بزرگان دین

 سياست نامه . خالی کرد
 نویسی که در ایران باستان

 مرسوم بود دچار تير غيب شد
 نامه و جای خود را به شریعت
 نویسی٬ مرثيه نویسی و

 بعدها خواجه . حکایت اوليا داد
 نظام الملک سعی کرد تا بار
 دیگر سياستنامه نویسی را

 او اینکار را کرد اما به . باب کند
ای دیگر و اینگونه آنرا شيوه

 خداى تعالى در هر : " آغاز کرد
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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
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 عصر و روزگارى يكى را از ميان خلق
 برگزيده است و او را به هنر

 . فرمانروايى آراسته گردانيده است
 سلطان بايد چنان حوزه حكومتى را
 به نظم بيارايد كه مردم بتوانند با
 اطمينان و احساس امنيت در پى

و … " و ". ف و مشاغل خود بروند َر ِح
 نيکوترین چيزی که حاکم را باید٬ دین
 درست است زیرا که حکومت و دین

 هرگه که در . همچون دو برادرند
 مملکت اضطرابی پدید آید٬ در دین
 نيز خلل آید و بد دینان و مفسدان

 معلوم است که با ..." پدید آیند و
 چنين دیدی راهی که خواجه انتخاب

 تالش او برای . کرده به ترکستان بود
 برگزیده ناميدن سلطانی مسلمان و
 تبدیل کردن او به مستبدی که چنان
 نظمی بياراید که مردم از ترس جرات

 آب خوردن بدون اجازه را نداشته
 . باشند٬ از فحوای کالمش پيداست

 در فقدان مفاهيم اندیشه سياسی
 بدیهی است نهاد سياسی نيز شکل

 بدون ایجاد نهادهای سياسی . نگيرد
 مستقل از اشخاص و کمابيش
 دائمی٬ تشکيل دولت نيز ممکن

 زیرا این نهادها باید بتوانند به . نيست
 رغم دگرگونی در رهبری و نوساناتی

 که در جریان همکاری گروه های
 . فرعی ایجاد می شود٬ پابرجا بمانند
 نهادهایی که پيدایش نوعی تخصص

 در اداره امور عمومی و همچنين
 کارآیی روند سياسی را امکانپذیر و
 احساس هویت گروهی را تقویت

 یعنی پشتوانه اندیشه . کنند
 سياسی و رشد آن می توانست در
 جهت رشد اجتماعی مثمر ثمر واقع

 ای اما عدم وجود چنين اندیشه . شود

 و امتزاج آن با شعر و ادب و بيراهه
 رفتن٬ چنين امکانی را فراهم نمی

 . کرد و نکرد

 تنها نهادی که می شود گفت
 توانست در همه دوره ها مصون
 بماند و خود را حفظ کند٬ آئين و

 با بودن این دو در کنار . فرهنگ بود
 یکدیگر که در عبادتگاهها و یا مراسم
 هایی به مناسبتهایی گوناگون خود
 را باز توليد می کردند٬ امکان بقا

 هرچند آئين بخشی از . " یافتند
 فرهنگ است و دین هم همچنين٬
 اما جدا کردن آنها از یکدیگر و هویت
 مستقل دادن به هرکدام با پرهيز از
 مباحث موجود در اینباره٬ فقط برای

 قدرتهایی ." فهم بهتر موضوع است
 که خود مشروعيت زایند به زمين

 می خورند و جای خود را به دیگری
 اما یک پای این قدرت که . می دهند

 نهاد دین است با عبادتگاههای خود
 هميشه سالم می ماند و این توان را

 . دارد تا از زیر بار سالم به درآید
 هرچند این دینها و آئينها ممکن است
 تغيير شکل دهند و یا دچار دگرگونی

 اما با حفظ یک سری خصایص . شوند
 در شکلی تازه بروز می یابند و ادامه

 اما چون در عمل . حيات می دهند
 صف قدرتهای مسلط از مردم

 مردم نيز برای خود لوازمی . جداست
 فراهم کردند تا گسيختگی ها را
 با . ترميم کنند و بقای خود را تضمين

 فرهنگی  حفاظت از مراسم آئينی
 موفق به اینکار شدند و شعر و ادب
 . بعنوان نماد آن رمز ماندگاری یافت

 با همه اشکاالت٬ شعر و ادب در
 ای فقدان اندیشه سياسی٬ پشتوانه

 برای وحدت ایران زمين شد و تداوم
 گسترش . هویت ایرانی را فراهم آورد

 ادبيات٬ توجه ویژه به شاعران و
 دبيران٬ برکشيدن آنان و در باالترین
 حد ممکن نشاندن آنها٬ نشان از
 تالش ساکنان این پهنه برای حفظ

 زیرا با آنکه می دانند . هویت خود دارد
 اند و اکثر این شعرا ثناگویان قدرت

 ریزه خوار سفره او٬ اما نياز آنان به
 حفظ هویت خویش بطور کلی شعرا
 و ادبا را طرد نمی کند بلکه جایگاه

 توجه این . ای به آنان می دهد ویژه
 مردم به شعرا و ادبا را باید از این

 علت دیگرش نيز اینکه . زاویه دید
 چون نظام مسلط هميشه آئينی
 فرهنگی بوده٬ شعر و ادب محترم
 شمرده شده و مورد توجه قرار

 همزمان اندیشه های . داشته است
 ای که با شعر و ادب فلسفی

 درآميخته٬ امکان بقا می یابد و تبدیل
 به یکی از نهادهای ثبات و هویت

 . می شود

 اما این جایگزینی خسارت جبران
 دبيران و . ناپذیری نيز به همراه دارد

 شاعران و منشياِن خادمان قدرت٬
 قادر نيستند مفاهيم قدسی را

 عرفی کنند و از عرش اعال به زمين
 ناتوان . آرند و قابل بحث و فحص کنند

 از تاثير گذاری دائم به گذشته پناه
 می برند و به دنبال شکوه و جالل
 . گذشته مرثيه سرائی می کنند
 چشم از آینده بر می دارند و در
 حسرت گذشته پرشکوه نظر به

 این زنده نگه داشتن . پشت سردارند
 گذشته مرثيه سرائی را برمی کشد
 و در گذر زمان از نياکان خود استوره
 . می سازد و ستایشگر آن می شود

 . هيچ وقت نتوانستند قد راست کنند
 استدالالت مذهبی او بر عليه آنان

 چنان مهيب بود که با همه
 شان نتوانستند از دامچاله او تالش
 بدست هم اینان بسياری از . برهند

 فرزانگان نابود شدند و بنيان تئوریک
 نابودسازی آنها برای هميشه پی

 غزالی " تهافت الفالسفه . " ریزی شد
 ریشه عقل گرایی و فلسفه را به نفع
 متشرعين خشکاند و تالش ابن رشد

 تهافت " صد سال پس از او با
 و اینکار با . نيز بجایی نرسيد " التهافت

 اشاره و خرج نظام الملک انجام
 یعنی حاصل مدرسه نظاميه . گرفت

 که هزینه آن از جيب ترکان سلجوقی
 پرداخت می شد اگر همين یکی نيز
 بود برای هميشه نقش مخرب آن
 بجای رواج علم و دانش٬ تيشه به
 ریشه آن زدن و درخت جهل پرورش
 دادن و نابود سازی بنيان عقل گرایی

 . بی آیندگی در چشم داشتن به گذشته راه و رسم این جوامع می شود

 جهل تاریخی

 در تاریخ سياسی ایران زمين اینطور می شود گفت که حمله مغول
 های تا آن روزگار تغيير پيدا می ای است که بنيان اندیشه سرفصل تاریخی

 ای ای پدیدار می شود از بقایای عرب جاهلی و نظام قبيله کند و ملقمه
 ای از اندیشه ایرانشهری٬ که ساختار ترکان و مغوالن با دستمایه

 این ره آورد تازه باعث . اجتماعی اقتصادی ایران را دگرگون و منحط می کند
 ای می شود که بنيان اجتماعی ایرانيان را بوجود آمدن موجود حرامزاده

 از خواجه نصير طوسی که بگذریم و خدمات او به . بکلی برباد می دهد
 هالکو خان مغول برای نابودی بنيان خليفه گری مسلمين٬ و تسلطش بر

 راه بردی کردن فرهنگ عقب مانده مغوالن در ایران٬ قبل از او . منطقه
 خواجه نظام الملک کسی است که اساس اینکار را . شروع شده است

 برکشيدن ترکان . گذاشت و نقش او در این روند تاریخی بسيار بارز است
 سلجوقی و پوشاندن قبای علم و دین به آنان٬ آغاز نابودسازی بنيانهای

 بنيانگذاری ساختار . فلسفی و اندیشگی باقی مانده ایرانيان است
 جدیدی از اليگارشی تملق گو٬ از بيشمار خدمات او به تکوین نوع جدیدی

 به عنوان نمونه امام محمد غزالی چنان پرهيمنه . از خودکامگی است
 برعليه فلسفه قيام کرد و فيلسوفان را مرتد ناميد که آنها از زیر بار اتهام او

 . کافی بود

 برای فهم بهتر نقش دوگانه
 ای از دو شخصيت برجسته در
 همين مقطع تاریخی که بسيار

 بارز است را باید بيشتر
 یعنی خواجه . مطالعه کرد

 . نظام الملک و حس صباح
 سردستگی و راهنمایی ترکان

 و مغوالن برای نابودسازی
 بنيانهای کهن همراه با

 از ... ساختن مدرسه نظاميه و
 . کارهای مشهور خواجه است
 در نقطه مقابل او حسن صباح
 قرار دارد که با تاکيد بر نوعی
 ناسيوناليسم ایرانی و ضدیت
 با اعراب و کارزار با آنان همراه

 (3) نظام والیت مطلقه فقيه و کارکرد حزب٬ گروه٬ دسته و باند در آن : جعفر پویه

 (3) نظام والیت مطلقه فقيه و کارکرد حزب٬ گروه٬ دسته و باند در آن : جعفر پویه
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 نقل قول از بيژن جزنی

 چون هدف از اولين
 تغيير , اقدامات مسّلحانه

 فضاي سياسي جامعه و
 به طوركلي تبليغ
 عمليات , مسّلحانه است

 مسّلحانه در روستا و شهر
 ميتوانند يكديگر را كامل
 وجود , كنند و گذشته از آن

 سلول هاي مسّلح در كوه
 به مثابه يك عامل , و شهر

 , حمايت كنندة تاكتيكي
 مي تواند مورد استفاده

 جنبش ... قرارگيرد
 روستايي مي تواند

 كادرهايي را كه در شهر
 , امكان ادامة مبارزه ندارند
 به خود جلب كنند 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 . كند

 چريكي شهري با برهم
 ميتواند , زدن نظم شهرها

 قسمتي از قواي دشمن
 را تجزيه كرده و سيستم
 عصبي دشمن را نيز مورد

آسيب قراردهد



 تواند موجب  شرایط ابتکار عمل٬ می
 های  در دست گرفتن سکان حرکت

 اجتماعی و موفق شدن در یک نبرد
 گردد و در نتيجه تکرار و تداوم این

 تواند نقش  ها می  ابتکار عمل
 بسزایی در روند مبارزه بازی کرده و

 باعث پيروزی شده و ملتی را و
 . مملکتی را از نابودی نجات دهد
 شهروندی که از حقوق فردی و

 اجتماعی برخوردار است٬ در روابط
 اجتماعی٬ افتصادی و سياسی خود

 دهد و در مقابل  چيزی به جامعه می
 چيزی از جامعه و پيرامون خویش می

 گيرد٬ در این روابط متقابل٬ باید 
 قدرت دوباره دادن و دوباره گرفتن
 ها و  وجود داشته باشد و این دادن

 ها٬ تحول و پویایی اجتماعی  گرفتن
آورد که منجر به  را به وجود می

  ی جامعه می  پيشرفت و توسعه
 شود؛ به همين دليل٬ اپوزیسيون باید

 ی  ای که در آینده  خود را برای حادثه
 نزدیک پيش خواهد آمد٬ یعنی

 انتخابات ریاست جمهوری٬ آماده
 ی  های سنجيده  ساخته و گام
 . بعدی را بردارد

 بدون اینکه خواسته باشيم نقش
 اندرکاران  مخرب رهبران و دست

 جمهوری اسالمی را کم جلوه دهيم
 بينانه و درستی  و برای نگرش واقع

 ی مبارزات٬ اپوزیسيون باید  از آینده
 قبول کند نسبت به شرایطی که
 امروز بر ایران حاکم است٬ او نيزبه

 سهم خود مقصر است و این فجایع٬
 ی عملکرد جمهوری اسالمی  نتيجه

 ی عدم دانش٬  از یک سو و نتيجه
 دانش پنداری٬ دانش کرداری و دانش

 زیستاری اپوزیسيون نيز از سوی

 . باشد  دیگر می

 رود که امروز و در این  گمان می
 ٬ اپوزیسيون به  مرحله از مبارزه

 مشکل ویزیون یا نگرشی خود در
 ی مبارزه با جمهوری اسالمی  عرصه

 اگر این امر . تا حدی پی برده است
 توان ادعا کرد که  درست باشد٬ می

 اپوزیسيون گام بزرگی به پيش
 واقعيت بخشيدن به . برداشته است

 حرکت انتخابات آزاد برای گرفتن
 گر  قدرت از جمهوری اسالمی٬ بيان

 های  در ماه . همين موضوع است
 ها٬  ها٬ اعالميه  اخير نوشته
 های رادیویی  ها٬ مصاحبه  سخنرانی

 و تلویزیونی حاکی از چنين خواستی
 از سوی دیگر سلسله . است

 تحوالتی در درون اپوزیسيون خارج از
 کشور به وجود آمده که وضعيت را تا

 کند و آن  تر می  ای شفاف  اندازه
 . قطبی شدن اپوزیسيون است

 قطب نخست

 طرفداران پادشاهی به طور نسبی
 اند نيروهای خود را متشکل  توانسته

 اند برخی از  کنند٬ حتا توانسته
 رسد  کسانی راکه به نظرمی

 جمهوریخواه هستند را نيز با خود
 اگرچه این . همگام و همراه کنند

 کنند که جمهوریخواه  عناصر ادعا می
 هستند٬ اما بنا به دالیلی در این

 اند و شرایط را چنين  قطب قرار گرفته
 دهند که در این مرحله  تشخيص می

 برای براندازی جمهوری اسالمی باید
 در قطب سلطنت طلبان مبارزه کنند

 و با این انتخاب حاضرند خطر رژیم
 . پادشاهی را بپذیرند

 قطب دوم

 ی  طيف گسترده  الف
 جمهوریخواهان٬ از خود تبيين و تبلور

 دهند و عليرغم  بيشتری نشان می
 های درون سازمانی در عرصه  بحران

 به . اند  گراتر شده  ی مبارزاتی کنش 
 های گوناگون  ویژه طيف

  جمهوریخواهان الئيک که به نظر می
 رسد نسبت به امر براندازی رژیم و

 القول  جابجایی قدرت حاکمه متفق
 شاید به همين دليل است . باشند

 های اخير افراد فعال در آن  که در ماه
 های اجتماعی و  در حرکت

 روشنگرانه حضور بيشتری دارند و
 مقاالت و نظرات سياسی٬ اجتماعی
 آنها به طور مرتب در وسائل ارتباط

 در زمينه . خورد  جمعی به چشم می
 های جنبش زنان٬ زندانيان 

 سياسی٬ سندیکاها٬ حقوق بشر و
 مطبوعات در داخل کشور و انعکاس

  المللی٬ فعاليت  آنها در مجامع بين
 . کنند  ای می  های ارزنده

  جبهه ملی ایران٬ به نظر می  ب
 رسد به شدت و با عالقه در صدد
 سازمان دادن تشکيالت خویش
 است٬ از سویی سعی دارد

 نيروهایی را که پيش از این در جبهه
 کردند ولی به خاطر  ملی فعاليت می

 شرایط سياسی٬ روش مبارزاتی خود
 به ( را تغيير دادند و از جبهه ملی

 جدا شدند را با ) عنوان سازمان

 نوشته شده است و من برای اختصار
 گذرم٬  موضوع در اینجا از آن می
 جبهه ملی٬ کانون فعاليت

 آزادیخواهان و عناصر ضد استبداد٬
 ضد استعمار و ضد ارتجاع بوده

 است٬ احزاب راست و ميانه و چپ
 دمکرات و سوسيال دمکرات٬ مانند
 حزب ایران که رهبران و اعضای آن٬
 برای سوسيال دمکراسی مبارزه

 اند٬ همواره در درون جبهه ملی  کرده
  یا در کنار جبهه ملی فعاليت داشته

 . اند

 جبهه ملی٬ حزب زحمتکشان را در
 نباید فراموش . خود تشکل داده است

 کرد که آقای خليل ملکی و یارانش
 که از حزب توده به جبهه ملی و دکتر

 مصدق پيوستند٬ تا آخر در کنار او
 در عوض . ها کردند  ماندند و فداکاری

 افرادی چون حسين مکی٬ بقایی٬

 یابی دوباره٬ درون خود جمع کند و از سوی دیگر شمار بسياری از  سامان
 ی نهضت ملی و رهبر آن دکتر  های اخير اندیشه  جوانان را که در سال
 ارزش واقعی این حرکت نوین . کند  اند٬ به خود جلب می  مصدق را پذیرفته

 جبهه ملی٬ موقعی معلوم خواهد شد که بتواند روشنفکران و جوانان را
 جبهه ملی ایران٬ . تشکل داده و درهای خود را به روی دیگر نيروها باز کند

 ی  ی همه  چه در خارج و چه در داخل کشور باید کانون مبارزه
 آزادیخواهان٬ از جمله چپ٬ راست٬ ميانه٬ مذهبی الئيک و غير مذهبی

 تواند محل فعاليت  الئيک و جمهوریخواه باشد و جبهه ملی نباید و نمی
 های خارجی مثل آمریکا و غيره  کسانی باشد که سر در آغوش فدرت

 ی چشمی به عوامل رژیم گذشته و یا  اند و یا گوشه  دارند و یا داشته
 جمهوری اسالمی دارند و دنبال به اصطالح تحولی از درون جمهوری

 . باشند  اسالمی و یا عوامل آن می

 ی  ی دیگر نيز در مورد نيروهای آینده  دانم به یک مسأله  در اینجا الزم می
 ای  جبهه ملی برخالف آنچه که عده . جبهه ملی و نهضت ملی اشاره کنم

 تبليغ کنند٬ یک جریان بورژوازی – از جمله حزب توده  اند  کوشش داشته
 جبهه ملی یک سازمان مردمی است که در . است٬ هرگز درست نيست

 ی ایران٬ در  مقاطع مختلف تاریخی نسبت به ساختار و بافت جامعه
  های اجتماعی و ترویج آزادی و استقالل حاکميت ملی و اندیشه  جنبش
 در این مورد مقاالت بسياری . خواهی تأثير بسزایی داشته و دارد  ی ترقی

 به آن ... اله کاشانی و  آیت
 اگر کسی در . ضربه زدند

 گذشته چپ بوده٬ اکثریتی
 بوده٬ رنجبری بوده و حتا
 تواند به  آنارشيست بوده٬ می

 جبهه ملی وارد شود و در آن
 از یاد نبریم که در . فعاليت کند

 های  ميان عناصر چپ٬ طيف
 کنند٬  مختلفی فعاليت می

 ای و  ای با دیدگاه کليشه  عده
 های تکراری  سنتی به تحليل

 کنند٬ اما برخی با  بسنده می
 ورزی  نگرشی که بر اندیشه

 استوار است به شکل پویا و
 خالق٬ روابط اجتماعی را

 کنند و در جامعه  تحليل می
 . حضوری فعال دارند

 ... نمادینه کردن جنبش انتخابات آزاد : فرهنگ قاسمی

 ... نمادینه کردن جنبش انتخابات آزاد : فرهنگ قاسمی
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 15 .... ادامه  صفحه

 نقل قول از محمد مصدق

 وقتي كه ملت ٬ دولتي را سر
 كار مي آورد و دولت مبعوث
 ملت است نمي تواند صداي
 ملت را خفه كند و نگذارد

 . مردم حرف خودشان را بزنند
 خفه كردن صداي مردم كار
 . سياست استعماري است
 روش آنهاست كه نفس

 كسي در نيايد تا هر كاري
 … دلشان مي خواهد بكنند

 وقتي اجازه داده شد كه مردم
 حرفشان را بزنند و انتقاد كنند
 ٬ آنوقت دولت هر كاري دلش

 . خواست نميتواند بكند
 بايد به صرف ملت و آرزوهاي

 . ملت توجه كند
 موجوديت دولت من روي افكار

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

گرفت و خفه اشان كرد



 ی بشری و هستی اقتصادی جامعه
 زندگانی مردمان را در این کره خاکی

 ٬ » تز « سرمایه یا » نهاد « . زند رقم می
 تعریف دیالکتيکی آن٬ رویاروی بنا به

 باشد که می » تزی آنتی « یا » َبرنهاد « ِ
 ) دیناميزمی ( ای ساختار و پویه

 این ویژگی در . شگفت انگيز دارد
 . ی زمينی دیگری نيست هيچ پدیده

 نيروی کار این طبقه٬ ارزش آفرینِ 
 ای است که با شگفت انگيز و یکه
 داری به شکل کاال مناسبات سرمایه

 انسان کارگر دارای . درآمده است
 کاالی نيروی کار٬ در دمادم شيپور

 های انقالب » آزادی « ليبراليسم یا
 وری و  رعيتی داری از پيشه سرمایه
 شد تا خود را در هر » رها « و بردگی

 بازار خرید و فروش جسم و جان
 . به فروش برساند » آزادانه «

 خریداران٬ آنانی بودند که انباشتی
 اوليه و الزم برای خرید نيروی کار و

نيروی . برای سود افزایی داشتند
 ی کار٬ بنابراین به عنوان سرمایه

 های مرده را ارزش زنده٬ سرمایه
 این کاالی توليدی٬ در بازار . بخشيد
 ی توانست دارای دو ارزش دوگانه می

 . باشد ) مبادله ( مصرف و ارزش
 سرمایه با مصرف نيروی کاری که
 هنوز بهایش پرداخت نشده٬ اکنون

 ی کارگر دو ارزش را از گرده
 کاالی توليدی مورد . کشانيد می

 درخواست و تقاضا در بازار٬ فراتر از
 اوليه و مزدی است که در سرمایه

 بایست به پایان هفته یا ماه می
 این ارزش . کارگر پرداخت شود

 افزوده٬ تنها از نيروی کاری بر
 خيزد که در بازار کاالیی به زنجير می

 سرمایه بسته شده٬ با بخش بيشتر
 به کارِ  رایگان٬ همانند برده  روز

 ارزش افزوده و سود سرمایه جان
 ی نيروی کار٬ دارنده . بخشد می
  بایستی در این رونِد ازخود می

 انسان٬ از خویش و از بيگانه ساِز
 هستی بيگانه  و از آگاهی طبقاتی
 خویش دور مانده و ناکام بماند تا

 پرسش . ی بردگی پایدار ماند چرخه
 : اینجاست

 تقدیر یا دترمينيسم تاریخی؟

 آنگونه که دین ی شوم٬ آیا این چرخه
 های رهبری و و دیگر دستگاه

 ایدئولوژیک و تبليغی و ترویجی
 خوانند ها می به گوش سرمایه

 ست و تقدیری الهی و آسمانی
 سرنوشت بشر چنين رقم زده شده

 است؟

 باشد و به اگر پاسخ آری می
 ها سرنوشت و این بيهودگی

 ی باورمندیم که بایستی رقم زننده
 ترین چنين سرنوشتی را مخوف
 داران و ستمگران و پشتيبان برده

 داران و در یک ها و سرمایه فئودال
 کالم پشتيبان آپارتهاید طبقاتی

 باشد٬ و اگر پاسخ منفی می . ناميد
 به این موهومات و جعليات و جهليات

 باوریم٬ پس به این یقين باید بی
 باشيم که نيروی کار از آنجا که
 دگرگون خواه و سوی دیگر تضاد

 است٬ » تز آنتی «  » تز « آشتی ناپذیر
 پس این معادله با قانونمندی

 خود رهایی » سنتز « دیالکتيکی به
 همانگونه که برده . خواهد رسيد

 یا » ِسرو « همچنان برده نماند و

 پای گاو و رعيت زمين همچنان  پا به
 طبقه . گاو آهن٬ یوغ برگردن نماند
 کارگر برای خودرهایی٬ برای
 نخستين بار در تاریخ هستی

 ای است که عامل یگانه طبقه انسان٬
 از خودبيگانگی و فالکت و جنگ و
 کند٬ نابرابری را نفی دیالکتيکی می

 ای انقالبی و به همين سبب٬ طبقه
 این طبقه با رفع . باشد می آزادیبخش

 گرا و و دفع وجه ميرنده و واپس
 گرای تضاد٬ یعنی سرمایه و لغو تثبيت

 ی مالکيت خصوصی به سان ریشه
 های تاریخ٬ ها و جنگ تمامی بردگی

 . گرداند توليد و توزیع را انسانی می
 نيروی کار دیگر کاال در آن مناسبات٬

 نيست٬ و کار و توليد نه برای کسب
 سود٬ بلکه برای برآوردن نياز

 شکوفایی انسان و طبيعت و آسایش
 گان٬ به توزیع برابر و برنامه همه

 یعنی به . گيرد ریزی٬ سامان می
 جایی که در آنجا کار٬ آگاهی هدفمند

 ی زندگی بخور و است و دیگر وسيله
 توليد مادی و نظری و علمی . نيست

 سان سه عنصر سازای هارمونی به
 انسان و طبيعت خوی و روند

 . ی انسانی می گردد جامعه

 دیالکتيک نفی در نفی

 در دو سوی وجه طبقاتی توليد در
 » سرمایه « داری٬ مناسبات سرمایه

 این نيرو٬ به . نهاد تثبيت طلب است
 کمک ابزار طبقاتی و فرمانروایی

 ی ها با مجموعه خویش یعنی دولت

 با این پيش زمينه٬ به گفتمان بحران
 جنبش کارگری و به برداشت خویش

 بحران در . گردیم باز می » بحران « از
 یک ارگانيسم زنده رخدادی طبيعی و

 همانگونه که تب . زنگی بخش است
 زایش در انسان٬ همانگونه که لحظه

 کودک از مادر در بحرانی ژرف نوزاد از
 یک حالت آرام و هارمونيک٬ از دمایی

 مناسب و بی دغدغه٬ ناگهان در
 شوک به دنيایی سرشار از دلهره٬
 سرد٬ خونين و پر شر و شور پرتاب

 دورانی دشوار که نوزاد . شود می
 تواند بدون گذار از این بحران نمی

 زنده بماند و به رشد و تکامل پای
 دوران پدیداری زمين و . بگذارد

 نخستين ارگانيسم زنده تا پدیداری
 طبقه کارگر را اگر مرور کنيم٬ طبقه

 کارگر در این فرایند٬ نسبت به درازای
 ای ای نوین و بالنده عمر انسان٬ پدیده

 کارگر با زایش در طبقه . است

 ها های زرد و دیگر تشکل اتحادیه ها٬ مجلس و پارلمان٬ ارتش٬ سپاه٬ زندان
 به حاکميت » ترین کشورها دمکرات « تواند در های فاسد خود می و اداره

 ی کادرهای سياسی٬ سرمایه با گله . استبداد طبقاتی سرمایه ادامه دهد
 های تبليغاتی خویش در ها و رسانه و آکادمسين » روشنفکران « نظری٬

 . ورزد سرمایه تالش می  در سازش بين کار ماندگاری مناسبات موجود٬
 پيوسته از همان آغاز این ) نيروی کار نهاد دگرگون خواه ( سوی دیگر تضاد

 مناسبات که در اروپا و به ویژه از آن هنگام که در انگلستان نشو و نما
 به . ها در مبارزه بوده است گرفت٬ برای حقوق خویش و تمامی انسان

 تمامی داری٬ نزدیک به ی گذشته از عمر سرمایه ویژه در این چهار سده
 حقوق انسانی مردمان روی زمين دستاورد مبارزاتی و رزم و خون این

 . سوسياليستی بوده است  ی انقالبی و همراهان جنبش کارگری طبقه
 های بيکاری٬  بازنشستگی٬ حق رای ساعت کار گرفته تا بيمه ۸ از

 روز ( ٬ روز جهانی کارگر ) مارس ۸ ( روز جهانی زنان . گانی و همانند آنها همه
 پيمان ٬ ۱۸۵ حقوق کودک٬ حق تشکل و حق اعتصاب٬ ) اول ماه می

 های اخير از سوی ی سازمان جهانی کار که پيوسته در سال نامه
 های جهانی یکی در پی دیگری مورد دستبرد قرار گرفته و سرمایه

 هایی از دستاوردهای پر نمونه بورژوازی در تالش باز پس گرفتن آنهاست٬
 . اند سوسياليستی بوده  ی جنبش کارگری هزینه

 مناسبات پيشين و پای گذاردن
 در این دنيای ناروا و نابرابر

 بایستی داری می سرمایه
 در کند٬ ها را از سر به بحران

 انقالب و آزمون کمون پاریس را
 تجربه نماید٬ انقالب اکتبر در
 های روسيه را و جنبش و قيام

 ها به رهبری اسپارتاکيست
 ها و روزا لوگزامبورگ

 ها را از سر بگذراند٬ ليبکنشت
 ها در اروپا و آمریکا و دیگر قاره
 به تبادل تجربه و اندیشه

 بپردازد و در پيکارهای طبقاتی
 با آزمون و خطا به زمين بخورد٬
 از زمين نيرو گيرد و برخيزد تا
 نبرد نهایی و سر انجامين فرا

 . رسد
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 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



 سان یک به با پدیداری این طبقه٬
 فلسفه ماتریاليسم نيروی مادی٬
 یا دانش مبارزه کمونيسم٬ دیالکتيک٬

 طبقاتی کارگران٬ از سوی مارکس و
 ی چکيده . شود انگلس کشف می

 های فلسفی و تکامل آنها از اندیشه
 ی آغاز پيدایش انسان که سده

 ی شکوفایی و غوغای نوزده٬ سده
 فلسفه و خرد بود٬ این های غول

 بایستی همانند تبلور نظری می
 نيروی الکتریسته که از سوی

 ماتریاليستی ادیسون٬ فلسفه
 تاریخی پرولتاریا به وسيله فيلسوفان

 . گردید بزرگ انسان به بشر ارائه می
 این فلسفه٬ آن نيروی معنویی بود

 که به بيان مارکس٬ ماّدیت خود را در
 طبقه کارگر می یافت و از همين روی

 ای جهانی پایگاه بر بستر مادی طبقه
 این فلسفه با . یابد و خاستگاه  می

 دگرگونی همين منطق مادی نيز٬
 از همين روی٬ . جهان را به دوش دارد

 این فلسفه آخرین دستاورد تاریخ
 جمع . مندی انسان است اندیشه

 های فلسفی بست تمامی اندیشه
 تاریخ٬ فلسفه یونان باستان  از پيشا

 تواند دچار بحران تا اکنون٬ هرگز نمی
 شکست گردد٬ بلکه اگر به بحرانی

 گردد٬ تب و تابی است رویاروی می
 همانند زایش و بازنگری و نقد و
 کشف خویش تا به نقد نهایی

 نقد دیالکتيکی مناسبات موجود٬
 مناسبات  به نفی نفی و طبقه و

 . فلسفه خویش نيز دست یابد

 های صنایع و طبقه جابجایی
 کارگر

 ميالدی با پدیداری ۱۸ ی در سده
 صنعت بافندگی و فراگيری آن در پی
 انقالب صنعتی رشد خودکارسازی

 های توليد بحرانی پدید آمد ماشين
 ی ها کارگر به ارتش ذخيره که ميليون

 کارگران به . کارگری پرتاب شدند
 ها یورش آوردند٬ زیرا که ماشين

 فالکت خویش را در کارکرد این رقيبان
 با . دیدند جان می روح و بی بی

 فراگيری صنعت خودرو سازی در
سان ميالدی به ۲۰ و ۱۹ ی سده

 صنعت فراگير جهانی٬ ساختار
 پيشين به ویژه در کشورهای متروپل

 ساختارهای نوین٬ . درهم شکست
 کارگری را پدید آورد که از نظر طبقه

 کّمی و کيّفی با کارگران پيشين
 اما در مناسبات توليدی متفاوت بود٬

 همان نقش و موقعيت طبقاتی خود
 در پایان ۲۱ ی در سده . را داشت

 هزاره دوم و آغاز هزاره سوم٬
 ها هرچند ها و خودرو سازی بافندگی
 ها ارزان نيروی کار و توليد در جایگاه

 و تر جابجا شده ارزان و خاموش
 چرخش داشتند٬ اما دیگر صنایع و

 های گوناگون دیگری پيشتاز و رشته
 در سراسر جهان٬ در . فراگير شدند

 کشورهای کانونی یا متروپل گذشته
 از حضور صنایع پيشين٬ و نيز در

 کشورهای پيرامونی صنایع نفت و گاز
 های دیگر و نوسازی صنایع و کانی

 ترابری٬ هوایی٬ ترانسپورت کاال٬
 ها٬ رانی مسافر٬ راه آهن ها٬ کشتی
 و نوآمدهایی همانند صنایع

 کامپيوتری با سخت افزارها و نرم
 افزارها٬ صنایع سينمایی و

 های ها٬ فيلم ها و شبکه سرگرمی
 رادیو و تلویزیونی٬ صنایع خدماتی٬

 ها و خدمات مربوطه٬ راه و ساختمان

 ها و فروشگاه و شبکه ٬ پست بانک
 ها آموزشی از مهد کودک ها٬ صنایع

 ها و ها٬ بيمارستان گرفته تا دانشگاه
 مراکز بهداشتی و درمانی ووو همه و

 های کار و کارگران همه جایگاه
 در این دوره٬ کارگران . هستند

 فراگيرتر و پر شمارتر از گذشته در
 سراسر دنيا گسترده شده و به

 چرخش سرمایه٬ توليد ارزش اضافی
 شدید و متحقق شدن ارزش و سود٬
 . شوند تر از هميشه استثمار می

 توليد ارزش افزوده از سوی کارگران
 در این برهه آنچنان باالست که قابل

 . های پيشين نيست ّ مقایسه با دروه
 ها و پول در گردش٬ ها و نقدینه بانک

 های امروزه نشان دهنده این سود
 کهکشانی برآمده از بهره کشی از

 . باشند نيروی کار  می

 به هيچ روی مبارزه پایان نيافته است
 در پایان « و بر خالف ادعاهای بيهوده

 گلوباليزاسيون یا . نيستيم » کار
 جهانی کردن و یورش جهانی

 سرمایه پس از جنگ سرد٬ این مجال
 را یافته است که به هجوم و به خلع

 . سالح طبقه کارگر بپردازد

 دانش مبارزه طبقاتی

 از سوی احزاب کمونيستی و کارگری
 به ۱۹۰۰ پس از انترناسيونال دوم٬ از

 بعد تا کنون٬ برداشت و دریافت از
 دانش مبارزه طبقاتی کارگران٬
 برداشتی تمام به بيان فلسفی

 ها روایت . پرولتاریایی نبوده است
 بيشتر٬ روسی٬ چينی و  سوسيال

 دستبرد در قوانين کار تا آنجا که  ۳
 جان کندن برای به دست کارگر را به

 آوردن حداقل گذران زندگی به توليد
 . بکشانند

 یا دستبرد در بندهای » رفرم «  ۴
 به سود ) ILO ( سازمان جهانی کار

 . سرمایه جهانی

 های های سازمان گسترش شبکه  ۵
 NGOs  ان جی ُا ها ( غير دولتی

nangovernmental organizations ( 
 با هزینه پردازی بانک جهانی و یارانه

 پردازان فرامليتی برای ایجاد
 های کم هزینه که تنها بر دولت

 سرنوشت سرمایه ناظر باشند و از
 پاسخگویی به نيازهای حکومت
 شوندگان و تعهدات خویش شانه

 حکومت شوندگان را . خالی کنند
 بایستی  به ان جی ُا ها حواله داد٬

 و از » کمونيسم اروپایی « در بهترین روایت از . دمکراتيک بوده و هستند
 سوی استالين و مائو و یا جنگجویان چریک آمریکای التين و کاسترو روایت

 شوند و تا آنجا که به بالهت٬ آلبانی الگوی کشور سوسياليستی می
 در  سردسته باند سپاه سرمایه  گردد و امروزه دوستان احمدی نژاد می

 اتحادیه های کارگری . شوند بوليوی و ونزوئال نجات بخش معرفی می
 شوند خالی از پيام و پرچم طبقاتی برای کنترل و مهار طبقه کارگر برپا می

 جنبش کارگری و طبقه . کند و سرمایه کارگران را همه جا متشکل می
 ها به راستی زنگ زده و ناکارا بوده کارگر بایستی دریابد که اینگونه سالح

 بایستی با پرچم خویش لغو کارگری که می  نهادهای طبقاتی . و هستند
 مالکيت خصوصی را هميشه در اهتزاز داشته باشد٬ پرچم زرد سازش و

 دستاوردهای . اند سرمایه بوده  بازتوليد سرمایه و سود و ساز ش کار
 دستور بانک جهانی از . شوند ساليان دراز٬ باز پس گرفته شده و می

 : شود اینگونه ابالغ می ) چند جانبه ( های چند مليتی سوی سرمایه

 تطبيق ساختاری یا درهم شکستن ساختارهای موجود و همخوان  ۱
 گذاری در روند مورد نياز بازار آزاد تجارت و سازی توليد و گردش و سرمایه
 ). اسپيکوالسيون ( بورس و سهام  و قماربازی مالی

 ها کارگر٬ افزایش شدت کار و ارزش افزوده تعدیل یا بيکار سازی ميليون  ۲
 . و سود

 ان . با خود درگيرشان نمود
 جی ُاها بایستی در برابر
 سازمان یابی کارگران سد
 باشند و از سازمانيابی

طبقاتی – نهادهای انقالبی
 . کارگران جلوگيری کنند

 ایجاد خصوصی سازی٬  ۶
 مناطق آزاد اقتصادی و تجارت و

 آزاد سازی دست و نيروی
 ها برای نظارت بر امور دولت

 . حکومتی سرمایه

 بازخوانی و سازمانيابی
 طبقاتی

 های با شکست تجربه
 چينی از – برداشت روسی
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 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



 انقالب کارگری و سوسياليسم٬
 طبقه کارگر جهانی نيز شقه شقه

 سازمانيابی انقالب و طبقاتی . شد
 کارگران دچار درنگ شد و اینک در

 ی جهانی این طبقه که شمار گستره
 کارگرانش تنها در هند و چين به

 شود٬ صدها ميليون نفر افزون می
 همه روزه اینجا و آنجا در برابر

 ها و کارفرمایان اعتراض حکومت
 ها هرچند این اعتراض . کنند می

 های تدافعی٬ اما به بيشتر در شکل
 هرروی برآمدهای طبقاتی هستند

 های طبقاتی و که در خود هسته
در ایران . کنند سياسی حمل می

 نمونه کارگران شرکت واحد٬
 ها٬ آموزگاران٬ و در روزهای بافندگی

 کارگر نيشکر ۸۰۰۰ گذشته افزون بر
 هفته تپه برای دستيابی به حقوق

 . اعتراض برخاستند انسانی خویش به
 ها این برآمدها٬ شعارها و خواست

 دهنده آن هستند که طبقه نشان
 کارگر برای  خودرهایی  و رهایی
 جامعه از فالکت و تباهی موجود٬

 بحران را به چالش گرفته است و به
 یابی و خودآگاهی خویش بر سازمان

 کارگران هفت تپه با تجربه . خيزد می
 گيری از کارزارهای طبقاتی  طبقه
 اند که کارگر و مبارزات خویش دریافته
 چگونه همبستگی و پيوند یابند٬

 چگونه دشمنان طبقاتی پوشيده در
 اشکال فرینبده  و رنگارنگ را افشا

 کارگران  در این کارزار طبقاتی . کنند
 روز اعتصاب ۱۲ در هفت تپه در

 توانستند ۱۳۸۶ یکپارچه در مهر ماه
 های زیر دست به تجارب و خواست

 : یابند

 برگزاری مجمع عمومی٬ 

 انحالل شوراهای اسالمی کار  و 
 خانه کارگر حکومتی٬

 سازماندهی خبر رسانی کارگری٬ 

 پيشبرد گفتگوی رو در روی و پرهيز 
 از گفتگو و نشستن با مدیریت و
 کارفرما پشت درهای بسته٬

 پرهيز از انتخاب نمایندگان ثابت و 
 دوری از نخبه گرایی٬

 جهانی  طرح خواست طبقاتی 
 شعار عليه خصوصی  طبقه کارگر

 سازی همصدایی با طبقه کارگر
 یورش ( جهانی٬ عليه گلوباليزاسيون

 عليه سرمایه ) جهان گستر سرمایه
 جهانی٬

  هایی سياسی طرح خواست 
 – طبقاتی عليه نمایندگان سياسی

 فرماندار٬ امام ( نظامی حکومت
 جمعه٬ نماینده مجلس

 شوراهای اسالمی کار اسالمی٬
 محکوم شماری سياست – ...) و

 تجارت خارجی و سياست خارجی
 ... حکومت اسالمی و

 رهایی رفقای خویش از چنگال و از 
 های حکومت سرمایه٬ با گاه شکنجه

 ی طبقاتی٬ نيروی همبسته و اراده

 دستيابی به سه ماه دستمزدهای 
 پرداخت نشده٬

 به عقب نشاندن ارتش سرمایه  و 
 ناچار سازی حکومت در جابجایی

 کشانيدن  مدیریت و به اجبار

 حکومت اسالمی دستکم به این
 ای ماده ۱۳ های اعتراف که خواست

 مهر را مورد بررسی قرار خواهد ۸
 . داد

 تجربه و گام طبقاتی و انقالبی باال
 بهایی به شمار های گران تجربه
 آید که بخشی از طبقه کارگر می

 ایران توانست از یک حرکت صنفی٬
 به جنبشی طبقاتی و جنبش طبقه

 . فرارویاند

 ساختارهای جایگزین صنایع  و
 های توليدی در حال فروپاشی٬ رشته

 های گذشته تا همانگونه که در سده
 هایی از کارگران نوینی را کنون٬ نسل

 سرمایه جایگزین  در مناسبات کار
 نمود٬ در ایران نيز در حد نياز٬ در

 ها و ها و نيازهای دیگر چرخه بخش
 مناسبات حاکم٬ به سرمایه افزایی

 گمارد٬ زیرا که سرمایه در پی می
 انباشت٬ بدون کارگر همانند ابزاری

 . شود بی جان٬ پوسيده می

 بخشی سان طبقه کارگر در ایران به
 از طبقه کارگر جهانی٬ دچار بحران

 های ساختاری که با بحران . است
 های و هجوم بيکار سازی

 های ویژه در سال گلوباليزاسيون به
 پایانی هزاره دوم در روند و

 ها رخ ساختارهای توليد و جابجایی
 طبقه کارگر را دچار نوعی از نمود٬

 هم گسيختگی و پراکندگی ساخته
 این بحران٬ خود را در . است

 های به ویژه یورش به بيکارسازی
 اشتغال زنان٬ و دستبرد به حقوق و

 های انقالبی و کمونيستی سازمان
 طبقه . کارگران  را ساختار می دهند

 کارگر با متحدین طبقاتی خویش با
 ساختار و آگاهی طبقاتی است که

 تواند بر بحران خویش غلبه یابد٬ می
 بحران از خود بيگانگی جامعه

 مصرفی و سر درگم کنونی را برکنار
 و دور و انسان و زمين را به سوی
 خود مدیریتی جامعه و زیستی

 . ی نام انسان سامان دهد شایسته

 عبا س منصوران

 ۲۰۰۷ اکتبر ۲۲

 سده پيدایش و مبارزه طبقاتی ۴ امتيازهای صنفی به دست آمده در این
 بحران نظری٬ . دهد کارگری نشان می – کارگران و جنبش سوسياليستی
 نقد و تجربه گيری از  کمون با بازگشت٬ . روی دیگر این بحران می باشد

 پاریس و انقالب اکتبر در روسيه و تمامی تجارب تا کنونی جنبش کارگری٬
 ی انسانی مبانی نظری و فلسفی با بازخوانی و دریافت علمی فلسفه

 اقتصادی گرفته تا کاپيتال و – های فلسفی از دستنوشته کمونيسم٬
 مانيفست و نقد اقتصاد سياسی سرمایه از سوی مارکس و انگلس٬ و

 ها و سوخت و رهروان کمونيسم کارگری و شورایی و دریافت پيچيدگی
 به بيان دیگر٬ در چالش . ساز سرمایه و کار به شناخت و آگاهی رسيد

 رهایی  بایستی به دانش مبارزه  برای برون رفت از بحران به سوی خود
 یابی٬ خود را با دانش تاریخی و پا به پای سازمان . طبقاتی دست یافت

 ای که دگرگونی جهان را در دستور کار دارد الزم طبقاتی فلسفه اجتماعًا
 های صنفی و طبقه کارگر٬ خود رهایی را در تشکل . مجهز ساخت

 ها و ت داری سوسيال دمکرا نهادهای تا کنونی اسارت بار با پرچم
 بایستی از برای بحران زدایی٬ . یابد داری نمی های سرمایه رفرميست

 نهادهای طبقاتی و انقالبی . ها رها شد اسارات آور این وابستگی ی چرخه
  سوسياليستی٬ نهادهای شورایی – های کارگری از درون و پيوند هسته

 ی دیگری از گروهبندی های کارخانه و کار و بيکاران و هرگونه کميته
 . گذراند ی آزمون و خطاهای خود طبقه می طبقاتی کارگری را در رودخانه

 های طبقاتی و سراسری٬ پيوستار و پيوند این نهادها٬ در شبکه

 بحران جنبش کارگری : عبا س منصوران

 بحران جنبش کارگری : عبا س منصوران
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 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



 شناخت و حركت هاى اجتماعى
 ناشى از آن ريشه ها باشد٬ يا

 ناشی از ريشه هاى توجه به زندگى
 سياسى و رابطه فرد با روش هاى

 اين پديده مى تواند زمينه . اداره امور
 ها و عناصر آموزش و پرورش و

 فرهنگ و هنر باشد ٬ يا ادبياتى كه با
 مجموعه هستى رابطه اى مستقيم

 بديهى است كه اقتصاد و . دارد
 مناسبات توليد و موضوع عمومى

 صنعت و ابتكار نيز٬ به نقش پايه هاى
 شاخص اجتماعى ٬ مشمول همين

 . تعريف مى شوند

 وقتى پديده هاى اجتماعى از ظرفيت
 زندگى خالق تهى شوند و به صورت
 عامل ركود عمل كنند ٬ به درختى
 مى مانند كه رو به فساد و تباهى

 برود ٬ اما از ريشه هايش جوانه ها و
 نهال هاى ديگر در نيايند ٬ يا عناصر
 حافظ محيط زيست ٬ در شرايط و

 موقعيتى نباشند كه براى جلوگيرى
 از خالى شدن طبيعت ٬ در كنارش
 . نهال هاى ديگری كاشته باشند
 فساد و تباهى ٬ يا ضعف و فترت

 پديده هاى تشكيل دهنده جامعه ٬
 مجموعه اى خوانده مى شوند كه با
 ارزيابى موقعيت آن ٬ توسعه انسانى

 . هر جامعه اى مشخص مى شود
 در اين بررسى و ارزيابى ٬ اگر نتيجه
 فقدان خالقيت و وجود  ايستائى

 باشد ٬ اهل تحقيق به عنوانى مى
 رسند كه از آن در مفهموم كلى به

 بستر اصلى . نام بحران ياد مى شود
 رشد يا بحران ٬ نظام و سياست

 مديريت جامعه است كه مى تواند در
 دو حالت متفاوت ٬ زمينه هاى

 توسعه انسانى را فراهم آورد ٬ يا راه

 رشد پديده هاى متنوع اجتماعى را
 با استفاده از وسايل و ابزارهاى

 . مختلف ٬ ببندد

 نظام و سياست مديريت جامعه
 وسيع ايران در نزديك به سى سال
 گذشته ٬ در نتيجه كوشش براى
 تحميل تعريف خاصى از حيات

 اجتماعی و ذهنی كه روش هاى باز
 دارنده خود را دارد ٬ زمينه هاى

 توسعه انسانى را بسته و نتيجه آن
 بوده كه سازمان جهانى توسعه
 انسانى با تحقيق در پديده ها و

 ارزش هاى متنوع اجتماعى ٬ ايران را
 از اين بابت در رده نود و هفتم اعالم
 كرده است كه در حد عقب مانده

 ترين كشورهاى آفريقائى و آسيائى
 . است

 بحران ناشى ازايستائى ؛ كه خود به
 صورت عامل تعميق و گسترش

 ايستائى عمل مى كند ٬ ادبيات ايران
 را نيز به صورت بهت آورى گرفتار

 رابطه . عوارض خود كرده است
 ديالكتيكی ميان عوامل و علت های
 ايجاد اين عوامل ٬ در بحث علت و

 در . معلولی ٬ كامال روشن است
 از كوزه همان « زبان فارسی٬ مصرع

 ٬ درك اين » برون تراود كه در اوست
 . مفهوم را آسان تر می كند

 عموما نظام و سياست مديريت كه
 به صورت مفهومى دولت خوانده مى

 شود ٬ با روش هاى استبدادى
 تحميلى و تنبيهى ٬ منشاء اصلى

 اين بحران است ٬ اما بسيار بوده اند

 ملت هائى كه دچار آفت هاى
 اگر چه نه به اين طول و – مشابه
 ٬ شده اند و خالقيت هاى – عرض

 ادبى كه خصلت هاى اعتراضى
 داشته اند ٬ در خفا ٬ يا در تبعيد ٬ در

 در مورد . بسترآن ها رشد كرده اند
 ايران اما ٬ نتيجه نه تنها در جامعه زير

 كه خود مى تواند در توسعه – فشار
 مقاومت و اعتراض انگيزه رشد باشد

 ٬ بلكه در تبعيد هم كه سايه دولت –
 ارتجاعى در آن بايد كمرنگ تر باشد ٬

 اين كه جامعه زير . چنين نبوده است
 فشار تمايل به كتاب خواندن ندارد و
 مى گويند كه هر ايرانى ٬ در ميانگين

 ساعت ۹۶ آمارى ٬ در سال فقط
 كتاب مى خواند ٬ يا اين كه خريداران
 كتاب مثل خريداران تمبر و كلكسيونر
 عمل مى كنند ٬ پس كتابى را هم
 كه مى خرند ٬ اغلب نمى خوانند ٬
 بى ترديد عاملى است كه در دامن
 زدن به بحران ادبى ٬ به عامل دولت

 با اين حال اما ٬ . كمك مى كند
 فقدان نگرش خالق و ضعف بازدارنده

 اى كه در پرداختن به زندگى به
 چشم مى خورد ٬ به صورت مكمل
 . دو عامل ياد شده عمل كرده است

 و » پرداختن به زندگى « منظورم از
 ٬ » انگيزه هاى مقاومت و اعتراض «

 مطلقا اين نيست كه انتظار مى رفته
 چه در زمينه – است ادبيات ايران

 ٬ در سه – داستان نويسى ٬ يا شعر
 دهه ى گذشته كه مورد نظر من

 است ٬ الزاما به موضوع هاى اخص
 سياسى مى پرداخته و از مقوله اى
 مى بوده كه آن را ادبيات اجتماعى

 من تعريف ها و . تعريف كرده اند
 تقسيم بندى هاى قديمى از ادبيات

 حاال . است ٬ نه تفكيك نوع ادبيات
 می خواهد اين خالقيت صورت ذهنی

 در اثبات . داشته باشد ٬ يا عينی
 پايه های استداللی اين برهان ٬ و در
 اثبات اين كه منظور من ارزش ادبيات
 در عمق خود آن است و نه پيرايه
 های آن ٬ اشاره ای می كنم به
 نوشته ای از بنجامين پره شاعر

 . سرشناس دهه چهل

 بنجامين پره از شاعران كمونيست
 دهه چهل ٬ كه به همراه لوئى

 آراگون و موجى از شاعران فرانسوى
 و آلمانى ٬ كمونيست هائى بودند كه
 مكتب ادبى سوررآليسم را پيش مى

 بردند ٬ تناقض ظاهرى ميان
 كمونيسم از سوئی ٬ و روش هاى
 ارتجاعى از سوی ديگر ٬ با آزادى
 ادبيات را ٬ در دو عرصه ادبى و

 اجتماعى ٬ به لحنى صريح بيان مى

 اگر من مختصاتى . را با تحول امروزى انسان و جامعه سازگار نمى بينم
 غير از اين مى داشته ام كه دارم٬ شايد بعضى ها اين نظر را حمل بر آن

 « من خود در . مى كردند كه منظور من عدم تعهد ادبيات به جامعه است
 هم ٬ بدون آن » عرصه ادبى « كار خود را كرده ام و در » عرصه اجتماعى
 قائل باشم ٬ به كار خود پرداخته ام ٬ اما » قيد موضوعى « كه براى خود

 همواره با ادغام اين دو عرصه و عنوان تراشيدن براى نوع خاصى از ادبيات
 وظيقه ادبيات ٬ فراتر از تعريف هائى است كه معتقدان . ٬ مخالف بوده ام

 براى » ادبيات اجتماعى « به رئاليسم سوسياليستى ٬ يا مطرح كنندگان
 . شكاف انداختن در عرصه خلق ادبى ٬ سنگ آن را به سينه زده اند
 ادبياتى . وظيفه تراشيدن براى ادبيات ٬ كوشش در قالبى كردن آن است

 كه در جريان مديريت دولتى ٬ عقب ماندگى اجتماعى ٬ يا قدرت يابى و
 حاكميت جهان بينى خاصى قالب گيری شود ٬ اوال از خالقيت آزاد محروم
 می ماند ٬ ثانيا بيشتر به درد سازندگان همان قالب ها مى خورد ٬ و سه
 « ديگر آن كه ارزش هايش به زمان و شرايطى خاص محدود مى شود و

 ادغام مى كند كه اثرى از » عرصه اجتماعى « را چنان در » عرصه ادبى
 پس ٬ منظور من ارزش نهفته در . هيچ يك از اين عرصه ها باقى نمى ماند

 خود ادبيات و رابطه اش با مجموعه هستی است ٬ و نه الزاما رابطه اش
 اين رابطه ٬ در صورت وجود رابطه با مجموعه هستی ٬ خود . با سياست

 به خود در عناصر مشاهده و انتخاب و تحول ذهنی موضوع انتخاب شده و
 به زبان ساده تر ٬ منظور من اصل خالقيت . شيوه پرداخت آن ٬ وجود دارد

 در كتاب رسوائى » پره « . كند
 بهروز « شاعران كه به ترجمه

 در آلمان منتشر شده » راهى
 : ٬ مى گويد

 دشمنان شعر ٬ همواره ... «
 اين وسوسه را داشته اند كه
 آنان را مقيد و تابع منافع بال

 واسطه خود كنند ٬ زير بار وزن
 خداى شان ٬ آن را له كنند و
 حاال هم ٬ آن را زنجيرى محض

براى ... خدايان جديد كرده اند
 ايشان ٬ زندگى و فرهنگ در
 وجود با فايده و بى فايده
 خالصه مى شود ٬ و البته

 منظور از با فايده هم ٬ چيزى
 است مثل بيل و كلنگ كه در
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 نقل قول از طاهره قره العين

 مي توانيد بزودي٬ هر گاه كه
 اراده كرديد ٬ مرا به قتل

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

10 ..... ادامه در صفحه



 . جهت منافع شان به كار مى رود
 براى ايشان ٬ شعر جز تجملى براى

 توانگر ٬ اشراف زاده ٬ يا بانكدار
 نيست و اگر قرار باشد تبديل به چيز
 با فايده اى برای توده ها شود ٬ بايد
 به سرنوشت هنرهاى تطبيقى ٬

 . ی و خانگی گردن نهد تزئين

 با وجود اين ٬ ايشان به طور غريزی «
 احساس می كنند كه شعر همان
 نقطه اتكای ارشميدوس است ٬ و

 مى ترسند كه اگر بلندش كنند ٬ دنيا
 همين است . برسرشان خراب شود

 كه شعر را خوار و زبون می كنند ٬
 هرگونه كارايی و تاثير ٬ هر گونه

 ارزش شور آفرينی را ازش می گيرند
 و نقش رياكارانهِ  يك خواهر روحانی
 . دلجوئی دهنده را به آن می دهند

 اما كار شاعر اين نيست كه در هم «
 نوع خود اميدی واهی ٬ چه انسانی
 ٬ يا آسمانی بپروراند٬ يا در روح آدم
 ها چنان اعتماد بی حدی به وجود

 چنان كه هر – يك پدر ٬ يا رهبر
 بدمد كه – انتقادى به آنان كفر باشد
 درست . روح شان را خلع سالح كند

 بر عكس ٬ سخن هميشگى شاعر
 بايد كفر و بی احترامی به مقدسات

 او ٬ نخست بايد از سرنوشت . باشد
 . و جايگاه خود در جهان آگاهی يابد
 او ٬ كاشفی است كه هر كشفی
 برايش ابزار رسيدن به كشفی تازه
 است و بايد بی وقفه عليه خدايان
 فلج كننده بستيزد كه سرسختانه
 انسان را در چنگال بندگی قدرت

 های اجتماعی و الهی نگه می دارند
 پس شاعر . و مكمل يكديگرند

 انقالبی است ٬ اما نه از آن

 انقالبيانی كه عليه ستمگر امروز به
 زيرا به – مخالفت برمی خيزند

 نظرشان اين عامل منحوس در
 تا حس – خدمت منافع شان نيست

 كه از هم – امتياز ستمگر فردا را
 به – اكنون كمر به خدمتش بسته اند

 نه ٬ شاعر عليه هر گونه . رخ بكشند
 نخست ستم : ستمى مى رزمد

 انسان بر انسان ٬ و ستم جزم های
 مذهبی ٬ فلسفی ٬ يا اجتماعی

 نبايد نتيجه . برانديشه ی انسان
 گرفت كه شاعر خواهان آن است كه
 شعر را به خدمت يك عمل سياسی؛

 اما خاصيت . گيريم انقالبی ٬ در آورد
 و كيفيت شاعر بودن ٬ از او يك

 انقالبی می سازد كه بايد در همه ی
 در عرصه ی شعر : عرصه ها بستيزد

 ٬ با امكانات ويژه ی اين عرصه ٬ و در
 عرصه عمل اجتماعی ٬ با امكانات
 ويژه ی آن عرصه ؛ بی آن كه هرگز
 اين دو پهنه ی عمل را با هم اشتباه
 بگيرد ٬ چرا كه در غير اين صورت ٬

 همان فضای درهم و برهمی كه بايد
 زدوده شود ٬ برقرار مى شود و در

 انقالبی پی آن ٬ شاعر بودن ٬ يعنی
 » . بودن او ٬ پايان می يابد

 با اين اوصاف ٬ منظور از غيبت و
 اعتراض در ادبياتی كه در معروف

 ترين نمونه هايش رابطه ای با زندگی
 به معنی اعم آن ندارد ٬ اين نيست

 كه الزام سياسی  بودن ٬ يا در
 نگرش سياسی خاصی قرار گرفتن ٬

 . انتظار مشخص ما از آن است
 وقتی رابطه مستقيم ادبيات ؛ چه در
 داستان نويسی ٬ يا شعر ٬ با زندگی

 در معيارهای محسوسی قطع شده
 باشد ٬ دو عامل دولت و جامعه ای
 كه مهلت نفس كشيدن ندارد تا

 سالمتی اندام های خود را آزمايش
 كند ٬ بحران ادبی را تشديد می

 . كنند

 در تعريفی مشخص تر و ملموس تر
 ٬ پس از آزمايش » عرصه ادبی « از

 سبك های مختلف ادبی ٬ اين نظريه
 چه در ادبيات ٬ : خريدار دارد كه

 زمينه قصه نويسی ٬ يا شعر ٬
 مجموعه ی هستی را در بر می

 و با همه پديده های هستی . گيرد
 رابطه دارد ٬ از اين پديده ها مايه و
 موضوع می گيرد و زبان ٬ ساختار و
 دنيای ژرف خود را براين پايه بنا می

 به زبان ساده تر ٬ در زندگی . نهد
 طبيعتی وجود دارد كه مجموعه ای از

 بهار دل : زشتی ها و زيبائی هاست
 انگيز ٬ پائيز غم انگيز ٬ زمستان
 يكنواخت و تابستان شورانگيز و

 در زندگی عشق انسان به . متنوع
 عشق زن به مرد : انسان وجود دارد

 ٬ عشق مرد به زن ٬ و عشق اين هر
 دو جنس به فرزند و خانواده و مردم

 در زندگی ٬ اميد . عام آن در معنی
 وجود دارد ٬ ياس وجود دارد ٬ سر

 در . زندگی و خستگی وجود دارد
 زندگی شكست و پيروزی وجود دارد
 كه هريك ٬ در حالت های خاص خود
 ٬ تاثيرمستقيمی در وجود آفريندگان

 آثار ادبی و اندام های زنده ٬ يا
 خسته ی اجتماعی باقی می

 در اين آهنگ گسترده ٬ در . گذارند
 كنار زيبائی ها ٬ محروميت ها هم

 اگر . نقش تكميلی خود را دارند
 چشم و ذهن و تجربه متوجه اين

 باشند خاكريزهای دولت و جامعه در
 مقابل توسعه ی ذهنی آفرينندگان

 ادبی و هنری را ٬ تبديل به زندان آنان
 اما واقعيت آنچه خود را . كنند

 نماينده ادبيات ايران در زمينه های
 داستان نويسی و شعر معرفی می
 كند ٬ در نمونه هائی كه اغلب به
 خاطر سهل پذيری خواننده سرزبان
 هائی افتاده اند كه بسياری شان

 حتی آثار آنان را نخوانده اند ٬ فراتر از
جز چند نمونه . اين تعريف می رود

 ۵۰ ٬ و ٤۰ استثنائی در دهه های
 اشكال اساسی ضعفی كه امروزه به
 عنوان بحران ادبی مطرح می شود ٬
 فقدان رابطه ی ضروری با زندگی ٬ و

 با تحول و تعميق اين زندگی در
 تنهائی آفريننده بوده است كه عموما
 ٬ جز آن نمونه های استثنائی ٬ پل
 ميان  تخيل ٬ تصوير سازی ٬ وهم ٬
 درون گرائی و عناصر برون گرائی را

 پديده های زيبا می شوند ٬ بال فاصله متوجه فشارها و تنگناهائی مثل
 ی ٬ تحميل عقيده ٬ سانسور موجوديت انسان ٬ نظارت بازدارنده زورگوئ

 اجتماعی ٬ خشونت ٬ دستگيری انسان به دليل ابراز عقيده و بيان تمايل
 ٬ تازيانه و زندان ٬ شكنجه و اعدام و پلشتی هائی از اين دست هم

 . حاال می خواهد مجموعه فشار٬ دولتی باشد ٬ يا اجتماعی . خواهد شد
 مثال ٬ فشار بر مهاجران افغانی در ايران ٬ هم دولتی بوده است ٬ هم

 يا ٬ فشار بر خارجی ها . اجتماعی ٬ يعنی از جانب بخش هائی از جامعه
 در كشورهائی مثل آلمان ٬ هم از جانب گروه های فاشيست اجتماعی
 بوده كه اصطالحا ضد خارجی خوانده می شوند٬ هم از طريق سياست

 . های دولتی كه خارجی ها را تحقير می كنند

 در اين ميان ٬ عقايد ٬ مسلك ها و نگرش های فلسفی گوناگون ٬ به
 صورت های مستقيم ٬ يا غير مستقيم ٬ همراه با كوشش در تحميل

 باورهای خود به جامعه ٬ سعی می كنند ماده های مستعد آفرينندگان
 آثار ادبی را ٬ به صورت های علنی ٬ به سمت خود سازماندهی كنند ٬ يا

 . برآنان اثر بگذارند

 تعريف عام از هنر و ادبيات ٬ براين باور است كه اين تناقض ها ٬ می توانند
 دست مايه های آفرينندگان باشند ٬ نه آن كه آنان را دچار ركود و ايستائی

 مسايلی مثل جرئت و جسارت و عواقب كار ٬ عموما نبايد قادر . كنند

 نشاخته ٬ يا به خاطر
 شتابزدگی و فقدان دست

 مايه ی عينی و ذهنی ٬ در آن
 . عميق نشده است

 انتظار اين نبوده است كه
 ادبيات الزما به برون گرائی
 محض بپردازد ٬ يا مشمول

 تعريف های از اعتبار افتاده و
 مقوله بندی هائی مثل ادبيات

 ٬ ذهنی ) برون گرا ( اجتماعی
 و از اين قماش ) درون گرا (

 و در تعريف های بی . شود
 رمقی مثل هنر برای مردم و

 هنر برای هنر بگردد تا
 شخصيت خود را در جامعه و
 . جهانی مشخص پيدا كند
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 11 .... ادامه  صفحه

 نقل قول از موسی
 خيابانی

 كنيم؛ دانيم چه كار مي مي
 كنيم؛ ما كور حركت نمي
 معني حرف مان را

 فهميم؛ راه درست را مي
 از انحراف تشخيص

 دهيم؛  ما اهل مي
 تبليغات دروغين و توخالي

 گونه كه همان , نيستيم
 هيچ نيروي انقالبي و

 اصيلي چنين كاري نمی
 … کند

 تواند هيچ سازماني نمي
 ها و پايگاه جدا از توده

 اجتماعيش به حيات
 . خودش ادامه دهد

 به . آينده مال شماست
 اين نكته ايمان داشته

 يقين داشته . باشيد
 باشيد كه آينده مال

 آينده مال . شماست
نيروهاي . انقالبيون است

 ميرا از صحنه حذف
خواهند شد



 مساله ٬ چه درشرايط دهه پنجاه و
 شصت ٬ يا شرايط حادتر دهه هفتاد

 ٬ در اساس اين بوده است  كه
 عرصه ی ادبی ايران ٬ بحران هويت
 عميقی را با خود از دوره ای به دوره
 ديگر كشانده و از ايجاد آثاری كه در
 جهان امروز در خور توجه باشند ٬ دور

 . مانده است

 از آن جا كه جرئت و زمينه های
 مادی و ذهنی شكستن سنت های
 ادبی و درك مفهموم انقالبی بودن

 كه بنا به تعريف بنجامين پره – ادبيات
 در چهار چوب های دريافت جاری از
 مفهوم اجتماعی انقالب نمی گنجد

 ٬ عموما در بستر ذهنی و عينی –
 آفرينندگان آثار ادبی وجود نداشته ٬
 اين پديده انسانی ٬ يا در تاثير خط و
 ربط دولتی و ايدئولوژيك و فرمايشی
 قرار گرفته ٬ يا در تنهائی آفرينندگان
 به لحاظ موضوعی از پيشينه ی خود
 نسخه برداری كرده و دنبال حال و
 هوا و فضاهای روستائی و مختصات
 اجتماعی دوران مشروطه ٬ به نقش

 . اسب عصاری عمل كرده است

 در بخش ذهنی و تخيلی اين ادبيات
 ٬ كه اتفاقا می توانسته است زمينه

 « های سنت شكنی و ستيز با
 باشد ٬ از ابتدای » خدايان فلج كننده

 داستان نويسی جديد ٬ جز بوف كور
 و تاريكخانه صادق هدايت كه از زمينه
 های فرانتس كافكا مايه گرفته بوده ؛
 اما ضمنا تازگی های ذهنی خود را
 داشته ٬ به نمونه های برجسته ای

 در بخِشی كه . نمی توان اشاره كرد
 مايه ها و موضوع هايش را از حال و
 هوا و نوع زندگی دوران مشروطه

 می گرفته ٬ پس از كارهای
 غالمحسين ساعدی ٬ جزبا تكرار
 روبه رو نمی شويم ٬ مگر آن كه
 طوبی و معنی شب  شهرنوش

 پارسی پور ٬ به لحاظ موضوعی يك
 در . قدم جلوتر گذاشته باشد

 بررسی پرسه زدن موضوعی اين
 ادبيات در فضاهای روستائی كه
 فرهنگ و مناسبات شهری را با

 فاصله های دور می پايد ٬ آنقدر به
 شباهت های موضوعی و ساختارها
 و زبان های تكراری بر می خوريم كه
 در پاورقی كليدر محمود دولت آبادی
 ٬ جز نثری فاخر از آن به جا نمی ماند

 كه آن هم بر آمد نثر سمك عيار و
 بازنويسی احمد شاملو از گيلگمش
 است ٬ و می تواند انشای قشنگی

 كارهائی مثل سنفونی . باشد
 » گدار « مردگان عباس معروفی و

 حسين دولت آبادی كه در فضاهای
 مرده ٬ با زبان و ساختمان مرده دنبال

 معجزه می گردند ٬ حركت همان
 اسب عصاری در عرصه ادبی را هم

 در شعر هم ٬ جز . كند تر می كنند
 چند نمونه استثنائی كه از گذشته

 جاری شده بوده اند ٬ به ساختمان و
 فضاهای تخيلی و تصويری تكان

 دهنده ای بر نمی خوريم و گاه در
 مرور آثار اين سه دهه ٬ چنان می
 نمايد كه شاعران از روی دست هم
 نوشته اند ٬ يا مثل يداهللا رويائی ٬
 برای خود كارگاه شعر ساخته اند تا
 از آن چه خون رگ های شعر خوانده
 می شود ٬ بيشتر فاصله بگيرند و از

 طريق بازی با كلمات ٬ به
 تصويرسازی های بدون روح و انگيزه

 . بپردازند

 آن چه اين بحران را عميق تر می كند
 ٬ عدم حضور صاحبان نام عرصه ادبی

 . ٬ در عرصه اجتماعی است

 اگر اين انتظار به عنوان وظيفه ای
 برای آفرينندگان ادبی به جا نباشد

 كه از آثارشان مجموعه ای از اعتراض
 ها و فريادهای اجتماعی بسازند ٬ در

 واقعيت نبايد چندان ترديد كرد كه
 جامعه زير فشار و حرمان و تبعيض و
 شكاف فزاينده طبقاتی ٬ می تواند
 انتظار داشته باشد كه شاعران و

 عرصه « نويسندگان خود را در
 در اثر . در كنار خود ببيند » اجتماعی

 ادبی ٬ عموما بايد مجموعه پديده
 هائی كه هستی را می سازند ٬
 برداشت ها ٬ تصويرها ٬ تخيالت و
 ساختمان ذهنی آفريننده را در بر

 اگر در جامعه ای ٬ گذشته و . بگيرند
 بافت زندگی گذشته و طبيعت و

 عشق و مناسبات ميان مردم و مردم
 با سياست و سياست با مردم

 هست ٬ محروميت و حرمان و هدايت
 سرنيزه و مجازات و زورگوئی و

 شكنجه و اعدام و گرسنگی قابل
 موضوع برداری . رويت هم ٬ هست

 از گذشته و چشم فروبستن به
 نمونه های موجود هستی ٬ در واقع

 فرار از جامعه ٬ . فرار از جامعه است
 ساختمان ذهنی هنرمند را كامل

 همانگونه كه غرق شدن . نمی كند
 مصنوعی در جامعه ٬ به اين كمال

 بديهی است كه . نمی انجامد
 سياست فرمايشی اجتماعی و

 فرهنگی و سانسور و ارعاب و تهديد
 ٬ در ايجاد رابطه ی ادبيات با اين

 نمونه ها٬ اثر می گذارد ٬ اما اين اثر

 نبايد بتواند عرصه های ارتباطی ٬ پل های عينی و خالقيت های دهنی
 آفرينندگان را ٬ آن گونه فلج كند كه آفرينش را به صورتی كه امروز می

 عدم حضور شاعران و . بينيم ٬ دچار بحران هويت و محدوديت كند
 ٬ حتی بدون آن كه ادبيات خود را در » عرصه اجتماعی « نويسندگان در

 اين عرصه تبديل به مكالمات روزمره كنند ٬ در گسترش رابطه ذهنی آنان
 . با جامعه ٬ اثر می گذارد

 اگر بپذيريم كه شاعران و نويسندگان ٬ در آثار خود بايد بی وقفه عليه
 خدايان فلج كننده بستيزند و بدون آنكه گستره ی عرصه ادبی و عرصه
 عمل اجتماعی را با هم اشتباه بگيرند ٬ در عرصه عمل اجتماعی هم با
 مردم محروم و زير فشار باشند ٬ فقدان اين ارزش هاست كه بحران در

 . ادبيات ايران را تعميق كرده است

 ادبيات ايران ٬ در هر دو صورت ذهنی و عينی ٬ يعنی تخيلی و تصويری ٬ و
 صرف نظر از موضوع و محيطی كه برای خود انتخاب می كند ٬ تا به اين
 حقيقت پی نبرد كه از درون بايد تن به انقالب بدهد ٬ و در رابطه های

 بيرونی ٬ نشان بدهد كه حضور موثر دارد ٬ قادر نخواهد بود با خدايان فلج
 . كننده بستيزد ٬ و تبديل به ادبيات پويای جهانی شود

 2007 بيست و چهارم اكتبر
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 نقل قول از خسرو گلسرخی

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

 ندارم ٬ از خود دفاع نمی
 هر چه شما بر من . كنم

 بيشتر بتازید من بيشتر بر
 خود می بالم٬ چرا كه هر چه
 از شما دورتر باشم به مردم
 نزدیك ترم و هر چه كينه شما

 به من و عقایدم شدیدتر
 باشد لطف و حمایت توده
 مردم از من قوی تر است ٬
 حتی اگر مرا به گور بسپارید
 كه خواهيد سپرد مردم از
 جسدم پرچم و سرود می

. سازند



  با اندیشه التقاطی ایرانشهری
 اسالمی شيعی برای بدست آوردن
 استقالل و باز گردانيدن ارزشهای
 کهن ایرانی رو در روی خواجه قرار

 از جهات بسياری٬ باز این . می گيرد
 دو نفر یعنی حسن صباح و خواجه

 نظام را می شود با محمدعلی باب و
 ميرزا تقی خان نخست وزیر

 مقایسه " ضل اهللا " ناصرالدین شاه
 کرد و وجوه مشترک بسياری بين

 . آنان یافت

 از این تاریخ به بعد اندیشه سياسی
 با اندیشه عرفانی درآميخت و در ادب
 . فارسی نفوذی همه جانبه پيدا کرد
 یعنی متون ادبی بسيار ثقيل شدند

 و باقی شعب خود مثل حماسه
 سرایی را به حاشيه رانده و منزوی

 چون خليفه بغداد در این . ساختند
 سالها بسيار ضعيف شده بود امکان

 اینکه ایرانيان بتوانند بار دیگر
 استقالل ملی و نظری خود را بدست

 اما کمر . آورند بسيار ممکن بود
 خدمت بستن به بيگانگان و
 گی ایرانيان نابودسازی بنيان اندیشه

 این کار را ممکن نکرد و آنها را برای
 هميشه از دایره تاثير گذاری تاریخی

 این بنيان تازه طی . حذف کرد
 ساليانی دراز خود را تکامل بخشيد و
 می شود گفت که در زمان صفویه به
 اوج خود رسد و کار را بجایی رساند

 یعنی ترکيبی . که غایت این امر بود
 از تشيع٬ تصوف با دست مایه

 اندیشه ایرانشهری سلطنت مطلقه
 سلطنتی که . را بارز و حاکم کرد

 همه مشروعيت ها به او ختم می
 مبدل به نهادی شد که موجده . شود

 هر نهاد سياسی دیگری بود که

 یعنی پادشاهی که . بوجود می آمد
 امامت یا نيابت آن٬ شيخوخيت یا

 قطب عارفان و سلطنت با فّره ایزدی
 همه ساحت های . را دارد

 مشروعيت یابی دینی٬ معنوی٬
 اجتماعی را در خود جمع – سياسی
 از این ببعد روحانيان . می کند

 مسلمان بویژه شيعه باالترین مقام را
 در ساختار حکومتی بدست می

 با تبدیل کردن شاه ایرانشهری . آورند
 به شاهنشاه اسالمی٬ نه تنها نایب

 ی است که نور امام بلکه صاحب فّره
 این قطب عارفان از . محمدی نام دارد

 چنان قدرتی برخوردار می شود که
 هيچ نيرویی در برابر او تاب مقاومت

 اعالم مذهب رسمی برای . ندارد
 کشور و به زیر تيغ راندن دیگر شعبات
 دین٬ لفظ خودکامگی را کاملن بارز
 می کند و قدرت تام و تمام را به

 روحانيان مذهب رسمی واگذار می
 خودشيفتگی شاهان صفوی و . کند

 ادعاهای نامعقول آنها که توسط
 آخوندهای درباری رنگ مذهبی و
 دینی می خورد دست بدست هم
 می دهد تا استبدادی تام و تمام را

 همه بنيادنهای . به نمایش بگذارد
 اندیشه عقلی نابود می شود و

 توليدات آخوندها درباره دین جای آن
 شاهی که حد فاصلی . را می گيرد

 با اوليای اهللا و امامان ندارد٬ مظهر
 این . قدرت الیزال باری تعاالست

 قدرت مقدس و سراپا قدسی مملو از
 شرارت و جور و ظلم را با هيچ
 . نيرویی نمی شود جابجا کرد

 مشرعيت اش فرازمينی است و
 قدرت اش از ذات اقدس احدیت

 فرزند رسول . سرچشمه می گيرد
 است و نور محمدی از وجناتش

 نظر کرده است و از عالم . پيداست
 اینگونه همه . غيب دستور می گيرد

 نيروها و نهادهای اجتماعی و
 سياسی دربرابرش ناتوان و بی

 سلطنت موروثی تجدید . ارزش اند
 فّره ایزدی نيز بکار گرفته . شده است
 اما نوزادی متولد شده . شده است

 است که اجازه بروز هيچگونه اندیشه
 همه تفکرات . سياسی را نمی دهد

 دیگر را به محاق می کشد و در زیر
 سایه و یا ضربت شمشير خود نابود

 . می کند

 این تفکر خود را تثبيت می کند و در
 طی قرون به اندیشه استبدادی و
 . توجيه خودکامگی تبدیل می گردد
 یعنی از این به بعد شاهان اسالم

 پناه جنگ نمی کنند بلکه حکم جهاد
 مسلمين در پناه شمشير . می دهند

 قدر قدرتی خودکامه برای رفتن به
 بهشت شمشير می زنند و تبعيت از
 حاکميت جور و ظلم ایشان تبدیل به

 تا جایی که . نوعی نيایش می گردد
 آغا محمد خان خواجه در جنگها حکم

 جهاد را نيز خود صادر می کند و
 هميشه چندین اسب و قاطر کتب
 احادیت٬ روایات و احکام مذهبی

 . همراهش بوده است

 اینگونه است که در انقالب مشروطه
 هنگاميکه مردم برای خواسته هایی

 در اولين . مدرن به ميدان می آیند
 . قدم به درستی قانون می خواهند
 اما همين قانون خواهی چه بلوایی
 درست نمی کند و کار را به کجاها

 متشرعينی چون . که نمی کشد
 شيخ فضل اهللا در مقابل مشروطه
 خواهی مردم لفظ مشروعه را باب

 که تا کنون گفتيم را خمينی خالصه
 کرده و به بهترین شکل ممکن بيان

 ..... ادامه دارد . کرده است

 می کنند و برای بدر بردن شاه اسالم پناه از دست مردم همه حيله های
 هرچند به ظاهر موفق نمی شود٬ اما بعد از کمتر . ممکن را بکار می گيرد

 از یک قرن نوادگان او به رهبری خمينی موفق می شوند رهبری مردم را
 بدست آورند و همان کاری را کنند که اجداد آنها از هشت قرن قبل پایه

 این استبداد تازه اما شاه و بساط او را برچيد و یکسره . گذاری کرده بودند
 قدرتی که همه مشروعيت های ممکن . روحانيان را بر اریکه قدرت نشاند

 به چنين قدرتی چگونه باید برخورد . را در خود جمع کرده قدسی است
 کرد؟

 حکومت اسالمی نه استبدادی : " خمينی در کتاب والیت فقيه می نویسد
 است و نه مطلقه٬ بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معنای
 ... . متعارف فعلی آن که تصویب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد

 تمام اختياراتی که برای امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد
 اند عينًا برای فقها که از جانب امام به عنوان حجت بر مردمان تعيين شده

 والیت که از شئون نبوت است به عنوان ارث به فقها ... . نيز جاری است
 فقها اوصيای دست دوم رسول اکرم هستند و اموری که از ... . ميرسد

 طرف رسول اهللا به ائمه واگذار شده رای آنان نيز ثابت است و باید تمام
 فقها ... . کارهای رسول خدا را انجام دهند چنان که حضرت امير انجام داد

 فشرده همه آنچه ." به خالفت و حکومت منصوبند ) ص ( از طرف رسول اهللا

 (3) نظام والیت مطلقه فقيه و کارکرد حزب٬ گروه٬ دسته و باند در آن : جعفر پویه

 (3) نظام والیت مطلقه فقيه و کارکرد حزب٬ گروه٬ دسته و باند در آن : جعفر پویه
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 نقل قول از ميرزاده عشقی

 خاكم به سر٬ ز غصه به سر٬
 خاك وطن كه / خاك اگر كنم

 رفت٬ چه خاكي به سر كنم؟
 من آن نيم كه يكسره تدبير

 تسليم هرزه گرد قضا و / مملكت
 قدر كنم

 من آن نيم به مرگ طبيعي شوم
 وين كاسه خون به بستر / هالك

 راحت هدر كنم
.... 

شهر فرنگ است اي كاله نمدي
 موقع جنگ است اي كاله / ها

 ... نمدي ها
 بنده قلم دستم است و دست

 بيل و كلنگ است اي / شماها
 كاله نمدي ها

 فكر چه كاريد اي كاله نمدي ها
 دست در آريد اي كاله نمدي ها
 / ما دگر اين مرد را قبول نداريم
 راي بر اين خائن عجول نداريم

 / گر نرسيده بگوششان سخن ما
 هست از اين ره كه ما فضول

 نداريم
 حرف من و دوستان من همه حق

 اين گنه ما بود كه پول / است
 نداريم

 گوش بداريد اي كاله نمدي ها
دست درآريد اي كاله نمدي

... ها



 آنست که تلویحًا و تصریحًا نشان
 دهم که هم اکنون در حال حاضر

 جنبش کردستان در کنار دیگر جنبش
 های ملل تحت ستم  نيروی اصلی
 دگرگونی در ایران است که رژیم

 حاکم را نه تنها به چالش می کشند
 بلکه اثر بخشی آن در عرصه های

 گوناگون ميتواند به مثابه یک کاتاليزور
 . فعال عمل کند

 در سالهایی که طی حاکميت رژیم
 مستبد جمهوری اسالمی پشت سر
 نهادیم گر چه بانگ فعالين جنبش

 های ملل تحت ستم انعکاس
 چندانی نداشت اما امروزه هر اتفاق

 و حادثه جدیدی که روی
 ميدهد٬مسئله حرکات ملی بالفاصله
 به بحث همگانی تبدیل می گردد و

 سبب آن چيزی نيست جز وزن
 جنبش های ملل تحت ستم در

 . تحوالت سياسی ایران

 از همين رو موضوع جنبش های ملی
 و بررسی آن در حالی که مدتها زیر
 فشار شونيسم طبقه حاکم برای

 زمانی بسيار طوالنی مرکز مباحثات
 داغ سياسی بوده٬ جای تمرکز و

 این بررسی آنجا ضرورت . تدقيق است
 ميابد که هم طيف وسيع اپوزیسيون

 رژیم اسالمی و هم اپوزیسيون
 قانونی در داخل و روشنفکران و

 فرهيختگان سياسی هر یک نگرشی
 مختص به خود در این عرصه دارند و
 هر کدام دید مشخّصی را که چگونه
 می تواند به حل صحيح مسئله کمک

 این تحليل ها اگر . کند٬ ارائه مينمایند
 چه گوناگون و متنوع است

 راهکارهای مختلف ارائه ميدهد اما

 بسياری اوقات نيز عاری از شناخت
 دقيق و تجزیه و تحليل شده حقایق

 در بخش اول این . مسئله است
 نوشتار تالش ميکنم تصویری کلی از
 مسئله کردستان و جنبش سياسی
 آن به عالوه برخورد و پيوند آن با دیگر
 . جنبش های سراسری ارائه دهم

 همزمان با استقرار جمهوری
 اسالمی و گستراندن خفقان و

 دیکتاتوری در ایران٬ مردم کرد بی
 هيچ توهمی از همان آغازین روزها

 به نبرد عليه این دیکتاتوری رفتند و با
 اولين . تمام توان در برابر آن ایستادند

 همه پرسی رژیم برای انتخاب مدل
 سياسی که طی یک انتخابات یک
 گزینه ای برگزار شد با تحریم وسيع
 مردم کردستان روبرو شد و مخالفت
 مردم کرد با رژیم تازه دور جدیدی از
 . مبارزات سياسی را سازمان داد
 تاریخًا در زمان حضور جمهوری

 اسالمی اکثر به نام انتخابات های
 این رژیم در کردستان تحریم شده
 است و همواره کردستان یکی از

گفتن به حکومت " نه " ستون های
 بررسی مبارزات . اسالمی بوده است

 مردم کردستان خود موضوع قابل
 توجهی است که جا دارد هم از
 دیدی انتقادی و هم از نگاهی

 هوشمندانه در بخش های بعدی به
 اما اینجا جا دارد . آن پرداخته شود

 اشاره کنم که جنبش کردستان پس
 از یک دور جدال سخت با رژیمی تا
 دندان مسلح در سالهای اول انقالب
 بهمن٬ از معدود مبارزانی بودند که در
 دوران جنگ ارتجاعی هشت ساله

 ایران و عراق اجازه ندادند که آغاز این
 جنگ ویرانگر٬ تحميل سکون بر

 در . جنبش کردستان به دنبال آورد
 همان سالها که جنبش مليتهای
 تحت ستم تحت الشعاع جنگ بی

 سود و خانمانسوز هشت ساله واقع
 شد و جنگ این امکان را به رژیم داد

 که بدون نگرانی از اعتراض افکار
 عمومی تحت بهانه مبارزه با دشمن

 حق عليه " خارجی در جبهه های
 هرصدای مخالفی را در داخل " باطل

 بشدت سرکوب کند٬ جنبش
 کردستان در نبردی مسلحانه با حفظ
 دستاوردهای قبلی به مبارزه خود

 ادامه داد و شعله مبارزات
 آزادیخواهانه را برافروخته نگاه

 . داشت

 ایستادگی جنبش کردستان در
 سخت ترین روزهای این جنگ

 ارتجاعی زیر باران گلوله های آتشين
 هر دو رژیمی که به قصد نابودی هم
 آمده بودند را باید همانگونه بررسی
 کرد كه هر پديده و حادثه سياسي
 داراي علل و عوامل بوجود آورنده

 متعددي است و علت وقوع و چرايي
 رخداد آن را نمي توان به يك عامل يا

 از همين رو پديده . فاكتور نسبت داد
 پر اهميتي چون جنگ ايران و عراق

 نيز از لحاظ موقعيت رو به ضعف
 جنبش ضد رژیمی٬ که به سکون

 کشيده شده بود از اين قاعده ثابت
 تقريبا تمامي . خارج نيست

 فاکتورهای داخلی و خارجی در
 همان حال که به نوعی ميکوشيد

 جمهوری اسالمی را ضعيف و سپس
 از پا درآورد اما بيشترین اثرش را بر

 جامعه ایران برجا گذاشت و مشکالت
 در این گير و . را مردم متقبل شدند

 دار که فشارهای همه جانبه چون

 بارانی سيل آسا توان یک مبارزه جدی و پيگير را از جنبش مبارزاتی تا حدود زیادی سلب
 کرده بود ٬ اما جنبش کردستان به عنوان یکی از حاضران در صحنه عليه رژیم ایستادگی

 این ایستادگی قيمتی بسيار داشت و آن جان باختن هزاران انسان رزمنده٬ مبارز و . کرد
 کرد که رفع سکون  از در آن معرکه نفس گير٬ وظيفه جنبش کردستان ایجاب می . فداکار  بود

 مبارزه اولویت یابد و این جز با فداکاری و جانفشانی انسانهای شریفی که از جان و مال
 کوشيد چنان نشان دهد که در همان دوران جمهوری اسالمی می . گذشته بودند ميسر نبود

 صف رژیم جمهوری اسالمی  و دنباله روهای : در عرصه جنگ ویرانگر٬ تنها دو صف وجود دارد
 در آن روزها رسالت جنبش . آن و صف رژیم سرنگون شده بعث و حاميان خارجی اش

 کردستان ایجاد اردوگاه امنی برای مبارزه بود که در آن کليه جریانات اصيل آزادیخواه٬ اعم از
 احزاب سياسی٬ تشکلهای مبارز٬ اندیشمندان و متفکرین دگراندیش و فعالين منفرد که به
 گرم نگاه داشتن کوره مبارزه معتقد بودند٬ بتوانند منسجم شده و در جایی پناه بگيرند و کار

 ادامه کار سياسی این مبارزان در حالی که جمهوری اسالمی . سياسی شان را ادامه دهند
 بعنوان یک طرف اصلی بحران آفرینی و جنگ بدليل حفظ خود و بر سر قدرت ماندن و فرار از
 بحرانها و تعرضات داخلی٬ از آن استقبال می کرد٬ کار مشکلی بود زیرا جمهوری اسالمی

 برای بقاء و بر سر قدرت ماندن و سرکوب اعتراضات مردمی و شورشهای رو به فزونی ایران٬
 اگر چه در باال اشاره شد که تداوم . به جنگ نياز داشت و آن را مفری برای خود می دید

 جنگ ایران و عراق مشکالت بسياری برای ایرانيان آفرید و همه چيز چه در عرصه های
 سياسی و چه در عرصه های اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی با محدودیت و کنترل های

 دليل . شدید همراه بود٬ اما در کردستان این مشکالت و موانع و سخت گيریها مضاعف بود
 وارد آوردن این فشار شدید سياسی و اجتماعی به مردم کردستان به چند عامل عمده باز

 ابتدا اینکه کردستان تاریخًا به دليل بافت . ميگشت
 ملی٬ فرهنگی٬ سياسی و اجتماعی اش٬ منطقه ای
 تالشگر در راه حقوق حقه خویش بوده و مردمان پيگير
 داشته٬ لذا به مذاق حکومتی متمرکز و دیکتاتور که

 اعتقادی به تقسيم قدرت٬ اهدای آزادی های فردی و
 اجتماعی و همسان نگری در مقابل افراد جامعه

 ثانيًا غير از بهانه جنگ برای . نداشت٬ خوش نمی آمد
 سرکوب کل مردم ایران٬ وجود جنبش مسلحانه زنده
 در مرزهای کردستان ایران با عراق٬ عاملی شده بود

 که حکومت هم بر فشارهای سياسی و بگير و
 ببندهای خود بيشتر بيافزاید و هم اینکه به بهانه

 از هر نوع " ضد انقالب " ناامنی منطقه به جهت حظور
 وجود جنگی ویرانگر . سرمایه گذاری در آنجا طفره رود

 و هشت ساله٬ فشارهای سياسی و امنتی مفرط٬
 غير صنعتی بودن کردستان در سایه حکومت های پی

 در پی و بيکاری شدید ناشی از آن٬ همه و همه
 دست به دست هم داده بود که شرایط سخت و

 (1) کردستان عبور از بحران های پی در پی : وریا محمدی

 (1) کردستان عبور از بحران های پی در پی : وریا محمدی
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 نقل قول از ميرزا جهانگير خان
 صوراسرافيل

 ما هم از اين جانبازى و
 فداكارى عارى نداريم و هيچ
 وقت نمى گوييم كه چرا ما
 مغلوب مستبدين و بى دين
 ها شديم زيرا كه برادران
 آذربايجانى و گيالنى و

 فارسى و اصفهانى ما در
 راهند و عنقريب خواهند

 ما مى خواهيم با بدن . رسيد
 هاى خود زير سم اسب هاى

 آنان نرم و مفروش كرده و
 زمين تهران را براى تشريفات
 مقدم اين مهمان هاى تازه
 رسيده از خون گلوى خود

 زينت دهيم و به آن برادرهاى
 مهربان بگوييم و افتخار كنيم
 كه ماييم پيش صف هاى

 شهداى راه آزادى

14 ... ادامه در صفحه



 طاقت فرسا بر مردم منطقه حاکم
 . شود

 کردستان و جنبش آن در چنين
 شرایطی که بسيار مختصر توضيح

 داده شد٬ جنگ هشت ساله ایران و
 عراق را سپری کرد و به دوره بعدی
 که همزمان با کشتار هزاران مبارز

 در این . سياسی همراه بود٬ گام نهاد
 کشتار وحشيانه٬ جمهوری اسالمی
 مردم کردستان و مبارزانش را بی
 نصيب نکرد و صدها تن از فرزندان

 خلق کرد٬ در سياهچالهای جمهوری
 اسالمی و با حکم بی دادگاه های
 چند دقيقه ای در کنار دیگر مبارزان

 . ایرانی به جوخه اعدام سپرده شدند
 در این دوره است که جنبش

 سراسری در ایران و مبارزه برای
 حقوق دیگر ملل به مرحله جدیدی
 وارد ميشود و دور تازه ای از مبارزه
 . عليه جمهوری اسالمی آغاز ميگردد
 اما در حالی که کشتار و سرکوب

 مردم ایران توسط جمهوری اسالمی
 به بهانه جنگ دیگر رنگ باخته بود و
 مشکالت حقيقی مردم بيشتر از
 پيش عيان شده بود٬ به همان
 نسبت دید سازمان ها و فعاالن

 سياسی نيز به نوع های مختلفی
 موضوع جنبش سرنگونی٬ موضوع

 مليت های تحت ستم٬ موضوع تغيير
 را بررسی ... نظام سياسی و

 . ميکرد

 جدای از موضوع جنبش کردستان
 دیگر مليت های ایرانی نيز برای

 رسيدن به حقوق خود ندای
 آزادیخواهی سردادند و این ندا با دو

 ورود مجدد . چالش سنگين روبرو بود

 مليتهای تحت ستم به صحنه
 سياست ایران ابتدا با ناباوری و گاهًا
 بی اعتنایی طيف های سياسی
 مختلف روبرو شد و نوعی بی

 توجهی عامدانه برای نفی آنها حس
 ميشد٬ اما اعتال و خودباوری جنبش

 مليتهای تحت ستم که معادالت
 سياسی را به هم ميریخت و باب
 طبع شماری از سياسيون ایرانی
 نبود٬ فضا را تا حدود زیادی عوض

 از طرف دیگر رژیم جمهوری . کرد
 اسالمی که کًال دشمنی اثبات شده

 در ایران دارد٬ " غير خودی ها " ای با
 با مشاهده حرکت نوین جنبش های

 ملی تالش ورزید که نوک تيز
 حمالتش را متوجه مناطق مليت
 های تحت ستم ایرانی کند٬ که
 کردستان یکی از نقاط اصلی این

 برخی . حمله قلمداد شده و ميشود
 از سياسيونی که در باال ذکر شد٬ در
 حالی که رسالت تاریخی شان ایجاب
 کرد و ميکند که به شکل دیگری به
 حل مسئله ملی بنگرند و موضع

 بگيرند٬ از روی محدود نگری و یا بهتر
 گفته باشم کوته بينی سياسی٬
 بخشی از انرژی اپوزیسيون را که
 ميبایست صرف مبارزه با رژیم تا
 دندان مسلح جمهوری اسالمی

 کنند٬ به بحثهایی گاهًا بيهوده و بی
 نتيجه اختصاص داده و ميدهند که
 امروز نه جای آن دارد و نه طرفين

 مناقشه حاضر به پذیرش بحث های
 چالش بعدی . فرسایشی هستند

 بحث مورد اشاره٬ به خود مليت های
 تحت ستم و نحوه ائتالف و اتحاد و

 مخالفت های خود اینها با همدیگر بر
 ميگردد که تا حدودی به برخی بحث
 ها ميدان داده که مخالفين حقوق

 ملی٬ با بهره برداری از آن چنان
 وانمود کنند که باز کردن چنين  بحثی

 تماميت " ٬ " کيان ملی " به زیان
 و احتماًال منجر به کشتارهای " ارضی

 . وسيع ميان این مليتها خواهد شد

 در این مورد با رجوع به برخی اتفاقات
 شاهد آنيم که اگر مليت های تحت

 ستم و احزاب و فعاالن آنها با
 مدیریتی صحيح تر به جدل و بحث

 پرداخته بودند٬ اوضاع به گونه دیگری
 برای تشریح این موضوع همين . بود

 بس که برخوردهای ناسنجيده برخی
 ها در شکل دادن به خمير مایه بحث

 . های انحرافی بی اثر نبوده است
 در برخی از افراد مورد اشاره بویژه

 اپوزیسيون خارج از کشور چنان به
 دیگران تلقين کرده اند که از دید

 حقوق ملی با ایشان رسيدن به
 دگرملت ستيزی هم سطح و امری

 به عنوان مثال طرح و . ناگذیر است
 پيش کشيدن اختالفات ارضی ميان
 کرد و ترک در نقده و اروميه٬ بدون
 توجه به صحيح یا غلط بودن آن٬ به

 این شبهه دامن ميزند که حل
 اختالف ممکن است به جاهای

 بدتری کشيده شود که آینده تاری به
 . دنبال داشته باشد

 نگرانی از چنان آینده ای نه تنها بی
 مورد نيست بلکه جای بحث دارد و
 اگر ریشه تاریخی موضوع بررسی

 شود٬ ميبينيم که هشت دهه
 دیکتاتوری شاهی و دینی چنان

 اثرات ناگواری به جای گذاشته که
 ترس از تکرار اشتباهات قبلی و راندن

 ایران به سمت یک فاجعه تاریخی

 مطلقه فقيه٬ دستگاه فکری پوسيده
 و ارتجاعی کانون قدرت٬ همگونی

 افراد و شخصيتهای گوناگون
 سياسی این رژیم با یکدیگر و کليت
 . باند مافيایی دستگاه والیی نيست
 کردستان به مانند دیگر سياستهای
 پيشينش با حفظ کامل موضع خود٬

 یعنی زدن دست رد به کليت
 جمهوری اسالمی٬ از فضای ایجاد

 شده که در دوره خاتمی با عنوان بی
 نام برده " توسعه سياسی " مسمای

 ميشد٬ بهره جست و از کمترین
 امکانات برای پيشبرد مبارزه

 . سياسی استفاده کرد

 اگر سالهای قبل برخی ها به شکلی
 عامدانه و برخی ها از روی عدم
 اطالع٬ جنبش کردستان را صرفًا
 جنبشی مسلحانه ميخواندند و یا
 چنان تصویر ميکردند که این جنبش

 دیگر که یک نسل را مجددًا به سرنوشت نياکان خود دچار سازد٬ بيش از
 . هر زمانی احساس ميگردد

 به بحث اصلی و ادامه نشان دادن روند حرکت مليتهای ایرانی پس از
 جنگ هشت ساله و کشتار خونين تابستان شصت و هفت بر می

 فضای سهمگينی که کشتار تابستان شصت و هفت آفرید٬ . ميگردم
 تامدتها اگر چه جنبش مبارزاتی مردم را در اقصی نقاط ایران به شکلی
 تحت تاثير قرار داد٬ اما هرگز نتوانست روحيه مبارزاتی را از آنها گرفته٬

 جنبش مردم کردستان همسو با این . خانه نشين کرده و یا نااميد کند
 تحوالت و در کنار دیگر جنبش های ملل تحت ستم و دیگر اپوزیسيون

 ایرانی به مبارزه خود ادامه داد و نيمه اول دهه هفتاد را به بازنگری و نقد
 مبارزات و راهکارهایی که حس ميشد ممکن است از جانب فعاالن و

 . احزاب سياسی اش به اشتباه اتخاذ شده باشد٬ اختصاص داد

 ورود به نيمه دوم دهه هفتاد که همزمان شد با چرخش سياسی در ایران
 اصالح طلبی دولتی به رهبری خاتمی٬ ایجاب ميکرد که با حفظ " عروج " و

 مواضع و پرنسيپ های یک جنبش انقالبی و آزادیخواهانه٬ جنبش
 کردستان راهکار خود برای مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی را مورد

 آنچه من از آن به عنوان بازبينی نام ميبرم هرگز و . بازبينی مجدد قرار دهد
 هرگز توهم به ماهيت جمهوری اسالمی٬ ساختارهای نظام توتاليتر والیت

 فاقد توانمدیهای سياسی
 است٬ نيمه دوم دهه هفتاد به
 آنها اثبات شد که چنين چيزی
 فاقد تحليلی صحيح از موقعيت

 و ارزش های این جنبش
 . است

 جنبش کردستان و خصوصًا
 نيروهای چپ و دمکرات عرصه
 مبارزه٬ که همواره با تحليلی
 سياسی و نه صرفًا نظامی به

 جنگ هيوالی جمهوری
 اسالمی رفته و تز مبارزه
 مسلحانه را در رابطه ای

 تنگاتنگ با مبارزات سياسی
 ميدانستند٬ در دوره ایجاد
 شده بيش از هر زمانی٬

 (1) کردستان عبور از بحران های پی در پی : وریا محمدی

 (1) کردستان عبور از بحران های پی در پی : وریا محمدی
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 20 .... 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



 جبهه ملی در داخل و خارج کشور٬
 چپ بوده  کانون پرورش و فعاليت

 است و خواهد بود و این یکی از
 شاید . افتخارات جبهه ملی باید باشد

 بی احتياطی باشد که گفته شود
 . چپ٬ جایش در جبهه ملی نيست

 فقط وابستگان به خارجی و
 های دگم  وابستگان به ارتجاع و چپ

 ای جایشان در نهضت ملی  و کليشه
 . و جبهه ملی نيست و بس

 فراموش نشود که جبهه ملی
 همواره از راست و از عناصر راست
 داخلی خود لطمه خورده است و نه

 حزب توده برای من هميشه ( از چپ
 رفته  یک جریان راست به شمار می

 ). رود  و می

 های الزم  ای از سرشت  پاره
برای حرکت امروزین جبهه ملی

 جبهه ملی باید هدفش تبدیل 
 شدن به نخستين سازمان فعال

 ی اپوزیسيون باشد٬  جمع کننده

 جبهه ملی باید با دیگر نيروها در 
 ارتباط مدام باشد و ابتکار عملياتی را
 به دست بگيرد برای این کار باید در

 های سياسی  ی       صحنه  همه
حضور فعال داشته باشد٬

 ی اخالق  جبهه ملی باید نمونه 
 سياسی باشد و بر اصول تحول یافته

 ی خود بعد از انقالب٬ تبليغات و 
 پافشاری کند٬

 جبهه ملی باید تبدیل به یک 
 سازمان مستحکم٬ مدرن و قوی

شود٬

 جبهه ملی باید نيروها را در داخل 
 و در حول خود جمع کند٬ گوش شنوا

 العاده  و قدرت تجزیه و تحليل فوق
قوی داشته     باشد٬

 جبهه ملی نباید از یاد ببرد که 
 هميشه در امر سياست رقيب دارد و

باید رقبای خود را محترم شمارد٬

 جبهه ملی باید قادر باشد ارزش 
 اضافی سياسی به وجود آورد و آن را

 ی نيروهای  در اختيار همه
اپوزیسيون قرار         دهد٬

 ی تبليغات و  جبهه ملی در زمينه 
 ارتباطات باید اهداف بلند مرتبه

داشته باشد٬

 جبهه ملی باید یک سازمان 
 های تازه  دیناميک باشد و دیناميزم

به وجود آورد٬

 جبهه ملی باید در برابر دشمن 
 خود٬ جمهوری اسالمی موضع

 تهاجمی داشته و ابتکار عمل را به
دست گيرد٬

 ی  تصویر جبهه ملی به اندازه 
 کافی روشن و گویا نيست٬ باید

  کوشيد این تصویر دارای بيان روشن
تر گردد٬

  نيروی انسانی بزرگترین سرمایه 
 ی یک سازمان سياسی است٬

 جبهه ملی ایران باید بتواند نيروی
 انسانی با کيفيت را      به خود جلب

کند٬

 نيروی مالی٬ ُبرد قدرت عملياتی 
 کند٬ جبهه ملی  ما را تقویت می

 ایران از نقطه نظر مالی صد در صد
 باید خودمختار     و مستقل باشد و
آن را هرچه بيشتر گسترش دهد٬

 نيروی تبليغاتی جبهه ملی باید در 
 ی اول اهميت قرار گيرد٬ جبهه  درجه

 ملی باید بتواند از تمامی امکانات
 تبليغاتی به      نفع نهضت ملی و
 جنبش دمکراسی خواهی تا ایجاد
 یک دمکراسی پایدار استفاده نماید٬

 اما این دو گروه اخير که قطب دوم و
 ی  قطب جمهوریخواهی جامعه

 سياسی ما هستند٬ غالبا در درون
 به طور مثال برخی از . یکدیگر سيالند

 عناصر جبهه ملی ایران در
 جمهوریخواهان الئيک و یا در اتحاد
 جمهوریخواهان نيز فعاليت و مبارزه

 این امر در مورد مدافعان . کنند  می
 های  صدر و انجمن  آقای بنی

 اسالمی وابسته به ایشان نيز صدق
 دارد و همچنين این امر در مورد
 کند٬  فدائيان اکثریت نيز صدق می

 چرا که در مسير تحوالت عميق اخير٬
 رسد سازمان فدائيان  به نظر می

 ی پر خطای  اکثریت از گذشته
 این امر . خویش درس گرفته است

 همچنين در مورد سایر نيروهای
 جمهوریخواه سوسيال دمکرات و

 به هر . خورد  دمکرات به چشم می

 . نوع قيام همگانی یا انقالب گردد

 گروهی معتقدند به موازات دامن  ب
 زدن به مقاومت مردم وگسترش

  ها و گفته  ها٬ در نوشته  نارضایتی
 های خود باید به رژیم جمهوری

 اسالمی به طور مرتب اخطار و تذکر
 داد که دیگر تيری در کمان ندارد و

  فریبی  ها٬ عوام  ی تردستی  همه
 ها و امکانات خود را بدون اینکه نتيجه

 ی مثبتی حاصل شود به کار گرفته 
 است٬ در نتيجه شرایط جامعه از هر
 نظر٬ نشانگر آن است که باید رخت
  بربندد و برود و پيش از اینکه توده

 های مردم با توسل به انقالب و خون
 ریزی٬ آن را بر زمين کوبيده و زیر پا 

 لگدمال کنند٬ خود تن به رای مردم
 ی کشور  دهد و کنار بنشيند و اداره

 انداز خود را سامان  روی٬ این قطب وسيع جمهوریخواهی٬ نگرش و چشم
 انداز یا نگرش٬ مبارزه برای  کند و این چشم  داده و برای آن مبارزه می

 . انتخابات آزاد است

 شود که  ای مشاهده می  ها٬ تامالت ویژه  گيری  در این گفتارها و موضع
 نشانگر توجه و هوشياری اپوزیسيون برای حرکت به سوی یک دمکراسی

 در این مورد شما را از جمله به مقاالت آقای اصغر سليمی . پایدار است
 دهم که بسيار تحقيقی و با ارزش است و با زحمت زیادی تهيه  توجه می
 . شده است

 ) سه دیدگاه ( انتخابات آزاد

 : در ارتباط با انتخابات آزاد سه دیدگاه وجود دارد

 گروهی اعتقاد دارند که این رژیم تن به انتخابات آزاد نخواهد داد٬ در  الف
 ها دامن زد و احساس و ابتکار قدرت  نتيجه باید بيش از پيش به نارضایتی

 ها تبدیل به یک  ها و مقاومت  مقاومت مردم را گسترش داد تا این حرکت

 ای که صالحيت  را به عده
 بيشتری داشته و به

 جمهوریت٬ استقالل٬ حاکميت
 ملی٬ عدالت اجتماعی و

 دمکراسی اعتقاد دارند٬ واگذار
 . کند

 گروه سومی نيز وجود دارد  ج
 که با هوشياری و احتياط به

 این . اندازد  شرایط٬ نظر می
 گروه در عين حال که نسبت
 به برکناری رژیم توافق دارد٬

  دهد٬ می  ولی اخطار می
 گویند مراقبت کنيد تا در این

 جابجایی نباید طوری عمل کرد
 ای  ای بروند و عده  که عده

 ... نمادینه کردن جنبش انتخابات آزاد : فرهنگ قاسمی

 ... نمادینه کردن جنبش انتخابات آزاد : فرهنگ قاسمی
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 16 .... ادامه  صفحه

 نقل قول از کریم پور شيرازی

 من جدًا مصمم هستم كه اين
 مبارزه سرسخت و

 ناپذير را تا سرحد مرگ آشتي
 شرافتمندانه و سرخ كه

 آل و آرزوي ديرين من ايده
 جنگ ما يك . است دنبال كنم

 دار وسيع و ملي جنگ دامنه
… است



 دیگر بيایند و پس از مدتی٬ دوباره
 ی در٬ بر اساس دیکتاتوری  پاشنه

 دیگری بگردد و در فکر راه حل وچاره
 است تا حوادث شوم پس از انقالب
 مشروطه و روی کار آمدن دیکتاتوری

 1357 رضاخان و پس از انقالب سال
 و روی کار آمدن دیکتاتوری جمهوری

 توجه و . اسالمی٬ تکرار نشود
 مالحظات این گروه بسيار با ارزش

 باید بدان بی توجه نبود و باید . است
 طوری عمل کرد که حرکت انتخابات

 آزاد باید نخستين گام به سوی
 . دمکراسی باشد

 انتخابات آزاد و دمکراسی پایدار

 اما الزم است فراموش نکنيم که
 دمکراسی یک روند است و در عين
 حال سيال است و یک نوع سرشت
 مرتبطه دارد٬ به نحوی که هر حرکت

 سياسی٬ هر اظهار نظر از  اجتماعی
 سوی روشنگران و شهروندان یک
 جامعه٬ در تحول و تبيين دمکراسی

 . مؤثر است

 گيری رهبران سياسی٬ فعاالن  موضع
 اجتماعی٬ نویسندگان مسئول٬
 منتقدان و اندیشمندان متعهد٬

 ها٬ سندیکاها٬  احزاب٬ جمعيت
 ها٬ روابط حاکم در کانون  انجمن

 همه ... خانواده٬ مدرسه٬ کارخانه و
 و همه در امر استقرار و استمرار

  دمکراسی نقش مهمی را ایفا می
 . کنند

 همانطور که در طبيعت از پرواز یک

 توان به کيفيت آب و هوای  پروانه می
 یک منطقه یا یک سرزمين پی برد٬ از
 رفتار یک شهروند یا یک فرد در کوچه
 و خيابان و در گفتار و کردار و نوشتار

 توان به رشد  و زیستار او می
 ای که او در آن  دمکراسی در جامعه

 کند٬  زیست کرده است و زیست می
 . آگاهی یافت

 ی  تحرک و پویایی در جامعه
 های  دمکراتيک به ميزان تحرک بال

 یک پروانه حساس٬ تعيين کننده و
 . اثرگذار است

 به همين دليل است که هر فرد در
 ای که باشد٬ باید  هر مقام و مرتبه

 در دانش٬ در دانش رفتاری٬ در دانش
 کرداری و در دانش زیستاری اصل
 احتياط را رعایت کند و قضاوت و

 گيری یک فرد سياسی٬ در  موضع
 ی دمکراتيک از ارزش و  جامعه

 . اهميت بزرگی برخوردار است

 اپوزیسيون ایران نباید از خاطر دور
 ی فعاليت  کند که در عرصه

 سياسی٬ رقابت امری طبيعی و
 ضروری است و این رقابت باید سالم
 و سازنده باشد٬ هيچکدام از ما حق
 نداریم در مقابل رقبای سياسی خود

 ترین  دیواری بکشيم٬ چرا که عمده
 اهميت این دیوارکشی انزوای خود ما

 . باشد  نيز می

 تفکر خالق نيروی جوان است که
 ی یک جامعه را تضمين  همواره آینده

 کند٬ جوانان با گوناگونی و  می
 ی خود خواهند  پویایی اندیشه

 توانست آتش ترقی و آزادیخواهی را

 همانگونه که . ور سازند  شعله
  جوشد و می  آتشفشان از قله می

 ی یک جامعه جوانان٬  خروشد٬ قله
 ی آن  روشنگران و مدیران شایسته

 هستند٬ اگرچه هر کوه٬ دامنه و
 های سخت و شکننده و  بدنه٬ صخره

 . های عظيم خود را نيز دارد  دره

 گام عملی٬ معرفی یک نماد مؤثر

 ی چندین مقاله٬  نگارنده با ارایه
 اهميت تعيين یک ویزیون و نگرش

 بينانه از سوی  مشخص و واقع
 اپوزیسيون را مورد بررسی و توجه
 قرار داده است و در این روند با

 انتشار سلسله مقاالتی٬ سرنگونی
 جمهوری اسالمی را از طریق
 انتخابات آزاد که باید منجر به

 حاکميت ملت و رعایت حقوق فردی
 و اجتماعی شهروندان شود را مطرح
 : ساخته و الزم و ضروری دانسته که

 اپوزیسيون باید ویزیون داشته 
باشد٬

 اپوزیسيون باید برخورد مسئوالنه 
با جنبش داشته باشد٬

 اپوزیسيون باید محتاط باشد٬ 

 گرا باشد و  اپوزیسيون باید کنش 
 از واکنش در حد امکان خودداری

نماید٬

 اپوزیسيون باید قدرت جمع کننده 
 . داشته باشد

 ... زرافشان٬ محمد ملکی و
 اندیشيد٬ اما به نظر نگارنده و بنا به
  دالیل زیر خانم شيرین عبادی می
 تواند نماد این بدیل٬ در انتخابات
 : ریاست جمهوری ایران باشد

 زنان بيش ازنيمی از شهروندان  1
 دهند و در  ایرانی را تشکيل می
 ی امکانات  مدیریت جامعه از همه

 زنان در مبارزه با . مثبت برخوردارند
 رژیم٬ برای دستيابی به حقوق فردی

 های  و اجتماعی خود شایستگی
 . اند  ای از خود نشان داده  ویژه

 چند آوری امضاهای  زنان با جمع  2
 ميليونی و تظاهرات مداوم و گوناگون
 عليه رژیم جمهوری اسالمی٬ نقش

 . اند  ای یافته  برجسته و تعيين کننده

 خانم شيرین عبادی به خاطر  3

  رود که امروز با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری٬ دنباله  گمان می
 ها٬ باید معرفی نمادی باشد که بتواند در برابر  ی منطقی این گام

 مشکالت عظيمی که این حرکت با خود به همراه خواهد داشت٬ با ثابت
 قدمی در جهت استقرار و استمرار دمکراسی و نهادینه کردن حاکميت

 ملت٬ حضوری فعال داشته باشد و اعالم موجودیت کند٬ از خود
 شایستگی و کاردانی و مدیریت و رهبری الزم و کافی برای به دست

 . ی مملکت نشان دهد  ی آینده  گرفتن قدرت و اداره

 تواند نتایج  انتخاب این نماد کاری ساده نيست٬ هرگونه اشتباه می
 تواند برای مردم  فاحش به وجود آورد وبرعکس دستيابی به موفقيت٬ می

 . ی ایران و حتا مردم منطقه و شاید صلح جهانی مفيد باشد  ما٬ آینده

 ی ایران باشد٬  یافتن و انتخاب یک فرد که بتواند نماد انتخابات آزاد آینده
 . بسيار مهم و حساس است

 کم نيستند کسانی که این شایستگی و لياقت را دارند ولی انتخاب ما
 ی عوامل  باید کامال حساب شده و استراتژیک باشد٬ طوری که همه

 . مثبت را در کنار خود قرار دهيم

 توان از جمله به آقایان امير انتظام٬ ناصر  برای معرفی این نماد٬ می

 ی نوبلی که دریافت  جایزه
  داشته از نوعی مصونيت بين
 المللی برخوردار است٬ پس
 دستگيری٬ ضرب و شتم و به

 تواند  زندان انداختن وی می
 اثرات ناگواری برای جمهوری

 . اسالمی به وجود آورد

 خانم شيرین عبادی به  4
 عنوان یک فعال حقوق بشر و
 یک حقوقدان و وکيل مبارز و
 یک فعال اجتماعی در داخل

 ی  ی ایران از چهره  جامعه
 . مثبتی برخوردار است

 خانم شيرین عبادی نه تنها  5
 در ایران فعال است٬ بلکه
  روابط خود را با محافل بين

 ... نمادینه کردن جنبش انتخابات آزاد : فرهنگ قاسمی

 ... نمادینه کردن جنبش انتخابات آزاد : فرهنگ قاسمی
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 : غالمحسين ساعدی
 کالس درس

 كار ما اين است كه
 يك يا دو . بشوريمش

 سطل آب مي پاشيم
 وبعد چند تكه پنبه . رويش

 ميگذاريم روي چشم
 هايش و محكم مي بنديم

 ؛ . كه ديگر نتواند ببيند
 با يك خط چشم هاي مرد
 را بست و بعد رو به ما كرد

 ؛ فكش را هم بايد : و گفت
 پارچه اي را از زير . ببنديم؛

 فك رد مي كنيم و باالي
 . كله اش گره مي زنيم

 چشم ها كه بسته شد
 دهان هم بايد بسته شود

 ؛ . كه ديگر حرف نزند
 فك پايين را به كله دوخت

 ؛ شست پاها را به : و گفت
 هم مي بنديم كه راه رفتن

. تمام شد



 المللی نيز حفظ کرده است و
 المللی آزادیخواه  های بين  شخصيت

 و مترقی نسبت به او نظر مثبت و
 . مناسب دارند

 خانم شيرین عبادی در داخل و  6
 خارج کشور مورد تایيد بخش بزرگی
 از اپوزیسيون فعال است و به نظر

 رسد که جوانان٬ زنان٬  می
 دانشجویان و روشنفکران او را تایيد

 . کنند

 در عين حال خانم شيرین عبادی  7
 به هيچ سازمانی وابسته و در هيچ
 سازمانی عضو نيست و این خود

 ی مثبتی است برای این نماد  نکته
 . شدن

 ی مرد ساالر ایرانی  در جامعه  8
 نامزدی یک زن در ميان فعاالن
 اجتماعی و سياسی ایرانی و

 همچنين در محافل خارجی از اهميت
 بيشتری نسبت به نامزدی یک مرد

 برای ریاست جمهوری برخوردار
 . خواهد شد

 خانم شيرین عبادی زنی است  9
 کرده٬ آشنا به جهان  جوان٬ تحصيل
 المللی و همچنين پر  آزاد و روابط بين
 تواند یک گروه کاری  انرژی که می

 ی خود  شایسته و کارآمد را در کابينه
 جمع آورد و مبارزه را برای رسيدن به

 . اهداف حاکميت ملت رهبری کند

 رسد که در شرایط  به نظر می
 کنونی٬ یک زن و به ویژه کسی که از

 خصوصياتی که برشمردیم برخوردار
 تواند توافق و تفاهم  باشد٬ بهتر می

 المللی را برای ایجاد و برقراری  بين
 صلح در ایران و پایان دادن به

 . های حاضر اکتساب نماید  کشمکش

 شایسته است به علت حساسيت
 موقعيت کشور از نظر داخلی٬ منطقه

 المللی٬ این مهم در  ای و بين 
 نهایت آرامش ممکن انجام پذیرد تا
 شاید از اتالف نيروهای مادی و

 . معنوی جلوگيری شود

 ها و  رژیم جمهوری اسالمی ماه
 بار خود را  های پایان عمر خفت  سال
 گذراند٬ نياز فعلی اپوزیسيون  می

 معرفی یک آلترناتيو مقتدر است که
 ی جمهوریخواهان از  قادر باشد همه

 جمله چپ و راست و ميانه٬ مجاهد و
 مذهبی و غيرمذهبی را پيرامون
 محور دمکراسی و حاکميت ملت٬
 گردآورد و حتا فعاليت طرفداران

 باید گفت . سلطنت را پوشش دهد
 ی باقيمانده  که سازندگی این ویرانه

 از جمهوری اسالمی٬ نياز به بازوی
 ی پویا و همبستگی  توانا و اندیشه

 . تمامی نيروهای ایرانی دارد

 بنابراین از تمامی نيروهای
 کنم٬ در جهت  اپوزیسيون دعوت می

 تحقق این امر وارد عمل شوند و از
 خانم شيرین عبادی بخواهند با نظر
 مثبت به این پيشنهاد عطف توجه

 . داشته باشند

 با اعالن نامزدی خانم شيرین عبادی
 ی ریاست  برای انتخابات آینده

 جمهوری٬ اپوزیسيون داخل و خارج

 کشور٬ درایت و هوشياری سياسی
 اپوزیسيون . خود را نشان خواهد داد

 بی  های گذشته  نباید با شيوه
 حاصل عمل کند٬ همواره باید

  ی جامعه  دمکراسی را برای آینده
 در مد نظر داشته باشد و باید با

  پافشاری بر دمکراسی و با مطالبه
 ی بی قيد و شرط حقوق فردی و
 اجتماعی برای حرکت به سوی
 برقراری و استمرار دمکراسی و
 حاکميت ملت٬ از خانم شيرین

 حرکت . عبادی پشتيبانی کند
 ی اپوزیسيون  یکپارچه و گسترده

 امری بسيار مهم و تعيين کننده
 ی ما  در واقع به نفع جامعه . است

  ی افراد و سازمان  است که٬ همه
 هایی که طرفدار دمکراسی و

 حاکميت ملت و استقالل ميهن و
 خواهند که  الئيسيته هستند و می

 جمهوری اسالمی برکنار و سرنگون
 گردد٬ به نامزدی خانم شيرین عبادی

 گفته و از او بخواهند  اصول " آری "
 حداقل زیر را که پيشنهاد نگارنده

 ی سياسی و  است٬ در برنامه
 احتمالی خود برای بازسازی ایران٬ در

 . مد نظر قرار دهد

 اصول ده گانه حداقل : پيشنهاد

 ٬ تنها از طریق حاکميت ملت  1
 و حقوق اساسی فردی و  آزادی

 ی انتخابات  اجتماعی که به وسيله
 ی نهادهای جامعه  آزاد در همه

 . امکان پذیر است

 . و قانونی کردن آن لغو اعدام  6

 به معنای رد هر گونه جمهوریت  7
 حاکميت موروثی و استقرار نظامی

 ی  که در آن رهبری جامعه و اداره
 . کشور٬ بدیل پذیر باشد

 با مشارکت کنفرانس ملی  8
 نمایندگان منتخب اقوام ایرانی٬ برای
 یافتن یک راه حل پایدار به طوری که

  ی اقوام ایرانی بتوانند در سایه  همه
 ی حقوق و  ی دمکراسی از کليه

 های قومی و ملی خود در  آزادی
 چارچوب مرزهای ایران برخوردار شده
 و تماميت ارضی و یکپارچگی ملی را

 های داخلی و بين المللی٬  به معنای اینکه در تصميم گيری استقالل  2
 ی حاکميت ملت به کار  اختيار فقط در دست دولتی است که در پروسه

 . گمارده شده است

 به معنای عدم دخالت در امور دیگر ملل و دفاع از تماميت ارضی  3
 ی داخلی و  ی تجاوزگرانه  مرزهای کشورو خنثی نمودن هرگونه توطئه

 . خارجی

 به معنای رعایت و احترام به روابطی است که اعتقادات الئيسيته  4
 ترین ممانعتی  مذهبی٬ عقيدتی و قومی هر شهروند  ایرانی٬ کوچک

 در این مورد به خودی خود هر . درحقوق فردی واجتماعی او به وجود نياورد
 . گونه حاکميت مذهبی و یا عقيدتی پذیرفتنی نيست

 های وابسته به  و تمامی ميثاق رعایت منشورجهانی حقوق بشر  5
 آن

 . صيانت و ضمانت نمایند

 به عدم تمرکز قدرت  9
 معنای تقليل تمرکز اداری و
 مالی به شرطی که در امر

 های الزم  ها وحرکت  فعاليت
 برای اداره و پيشرفت مملکت

 . سستی به وجود نياید

 به عدم تمرکز ثروت  10
 معنای به کارگرفتن مناسباتی
 از توليد٬ کاروخدمات که عدالت

 ی  اجتماعی در سرلوحه
 اهداف آن قرار گيرد و توان

 ... نمادینه کردن جنبش انتخابات آزاد : فرهنگ قاسمی
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 18 .... ادامه  صفحه

 شعری از فرخی یزدی

 در كف مردانگي شمشير مي
 بايد گرفت

 حق خود را از دهان شير مي
 بايد گرفت

 تا كه استبداد سر بر پاي آزادي
 نهد

 دست خود بر قبضه ي شمشير
مي بايد گرفت



 های توليدی٬ حضور در  آفرینش
 بازارهای رقابت جهانی در جهت
 منافع ملت و دولت ایران تضمين

 . گردد

 های خویش اشاره  بارها در نوشته
 دانم یک بار دیگر  ام و الزم می  کرده

 ی امکانات  اظهار دارم٬ همه
 جمهوری اسالمی از رفسنجانی و

 ی کارگزاران  خاتمی گرفته تا بقيه
 وابسته به رژیم هيچکدام٬ چه از نظر

 المللی٬  داخلی و چه از نظر بين
 دیگر حتا در نظر طرفداران سابقش

 . نيز اعتباری ندارند

 شوم که هرگاه  در خاتمه یادآور می
 و هر کجا گفتگو و عمل در جهت

 استحکام و همبستگی مبارزه توسط
 اپوزیسيون رژیم جمهوری اسالمی٬

 به ویژه توسط نيروهای ملی و
 باالخص جبهه ملی٬ برای براندازی
 رژیم و برقراری دمکراسی و آزادی

 وجود داشته باشد٬ من برای فعاليت
 اما هيچکس نباید . ام  حاضر و آماده

 روی من برای برهم زدن نيروهای
 اپوزیسيون و اختالف انداختن بين آنها

 به عنوان یک عنصر . حساب کند
 عدالت خواه و دمکرات و مستقل و

 ميهن دوست و طرفدار ترقی و تحول
 و پيشرفت حاضرم از این اصول در

 ی  همه جا٬ همه وقت و با همه
 نيروی خود دفاع و برای استقرارشان

 های  ریزی  به طور اصولی و با برنامه
. دقيق مبارزه کنم

24/10/2008 Paris 

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

 کارشناس دفتر فرانسوی کيفيت *
 در مدیریت آموزشی و عضو کميته
 اجرایی فدراسيون اروپایی مدارس

 عالی

 های فرهنگ  برخی از مقاله
 : قاسمی

 استانداردهای مکتب مصدق و 
 حکومت ملى

 ايجاد جنبش  " طرح پيشنهادی " 
 همگانی اپوزيسيون خارج کشور برای

 انتخابات آزاد در ايران

 درباره طرح پيشنهادی٬ براى ايجاد 
 برای انتخابات آزاد در همگانی جنبش
 ايران

 ائتالف و اتحاد عمل نيروها 

 تأمالتی بر حاکميت ملی 

 تعبيه و تدابير عملی اپوزیسيون 
 ایران در آستانه کنگره

 الئيک – خواهان دمکرات جمهوری

 تأمالتی در ايجاد تحرک و انگيزش 
 عملياتی در اپوزيسيون

 ۲ تا ۱ ما هر پنجشنبه ساعت  ۲
 عصر جمع ميشويم و در مورد شرايط

 و مجمع . کار خودمان تصميم ميگيريم
 . عمومي خودمان را تشکيل ميدهيم
 مجمع عمومي تشکل واقعي ما

 ما تشکيل سنديکا را . کارگرانست
 . حق خود مي شماريم

 ما خواهان انعقاد قرارداد با همه  ۳
 کارگران قراردادي وبازگشت آنها به

 . کار هستيم

 ما خواهان پرداخت فوري همه  ٤
 طلبهايمان بابد پاداش و بن هستيم

 ای کارگران نيشکر هفت تپه ماده ۶ بيانيه

 http://www.communshoura.com : منبع
 شکر هفت تپه نی

 برکناري مدير طرح نيشکر هفت تپه يک پيروزي ديگر براي ما
 کارگران

 مهر مطلع شديم که مديريت طرح نيشکر هفت تپه آقاي ۲٤ امروز
 برکناري مديريت يک خواست ما کارگران بود و اين . شفيعي برکنار شدند

 . را يک موفقيت ديگر براي خود ميدانيم

 ما به مديريت جديد آقاي مطيعي اعالم ميکنيم که کماکان بر خواستهاي
 : خواستهاي ما عبارتند از . خود پافشاري ميکنيم

 ما در انتخابات شوراي . شوراي اسالمي را مانع تشکل خود ميدانيم  ۱
 . اسالمي شرکت نميکنيم و شوراي اسالمي بايد منحل شود

 ما خواهان اجراي طرح  ٥
 طبقه بندي مشاغل هستيم

 ما خواهان برشمردن کار ما  ٦
 بعنوان کار سخت و زيان آور

 . هستيم

 ما تا رسيدن به خواستهايمان
 به اعتراضات خود ادامه

 ميدهيم و از مديريت جديد
 ميخواهيم به خواستهاي ما

 . فورا پاسخ دهد

 کارگران نيشکر هفت تپه

 ۸٦ مهر ۲٤

 ... نمادینه کردن جنبش انتخابات آزاد : فرهنگ قاسمی
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 عصيان فروغ فرخزاد

 به لبهايم مزن قفل خموشي
 كه در دل قصه اي ناگفته دارم

 ز پايم باز كن بند گران را
 كزين سودا دلي آشفته دارم
 بيا اي مرد اي موجود خودخواه
 بيا بگشاي درهاي قفس را

 اگر عمري به زندانم كشيدي
رها كن ديگرم اين يك نفس را



 پيش از شروع می خواهم روی این
 نکته تأکيد داشته باشم که در این
 یادداشت سخن پيرامون مذهب
 ستيری نيست٬ بلکه صحبت از
 مذهب زدایی از فرهنگ مبارزه

 در عين حال تأکيد . سياسی است
 داشته باشم که برای زدودن مذهب

 از فرهنگ سياسی باید آلترناتيو
 مشخص تر اینکه٬ تغيير . داشت

 بنيادین اندیشهء حاکم بر جامعه به
 اندیشه ای پویا و سارنده تنها در
 صورتی امکان پذیر است که باور
 جایگزین در حد تأثيرگذاری مذهب

 در گام نخستين . فورموله شده باشد
 باید آنچه را که بر اذهان حاکم است

 . بهتر بشناسيم

 یکی از خصيصه های بارز فاشيست
 ناتوانی اش درتحمل حرف مخالف

 نمی تواند دگراندیش را تحمل . است
 فاشيست بصورت سيستماتيک . کند

 آنکه آنطور نمی اندیشد – دگراندیش
 که فاشيست می اندیشد٬ را مورد

 . تهاجم قرار می دهد
  شکل حادتر فاشيست٬ فاشيست

 نه تنها مخالف خود را . مذهبی است
 تحمل نمی کند٬ بلکه با استفادهء

 ابزاری از خدا و پيغمبر و دگر باورهای
 مذهبی٬ مخالف خود را در سلولی
 محصور با اختناق و تهمتهایی مانند

 منافق و مرتد و کافر و باغی و مفسد
 فی االرض٬ و  بدتر و خطرناکتر از

 مخالفت با رهبر٬ که امام – همه
 گونه دربارهء اندیشه و حرکات و

 اعمال تو فتوا می دهد٬ محبوس می
 . کند

 اسالم ) دین ( فاشيست چون لباس
 بر تن دارد٬ می تواند با تفاسير
 مختلف از آیات الهی٬ و فتاوی در
 زمانهای الزم راهکارهای جدیدی

 برای پيشبرد اهداف سياسی خود
 آیات قران به او این امکان . ابداع کند

 را می دهد که با تفسير آیات محکم
 و متشابه٬ ناسخ و منسوخ٬ و خالصه
 با استفادهء ابزاری از دین٬ جامعه را
 متعهد و ملتزم به بينش مشخص

 آن موقع که الزم است٬ . خود بکند
 چادر بر سر زن می کند٬ هر موقع که
 الزم شد روسری بر سرش می کند٬

 و وقتی الزم باشد دختران را با
 لباسهای چسبان به نمایش می
 گذارد٬ و در هر مرحله عمل خود را

 عين دموکراسی و آزادمنشی تفسير
 زن٬ برای فاشيست . می کند

 تا دیروز زن می . مذهبی ابزار است
 بایست پشت سر مرد نماز به خواند٬

 آزادی . و امروز می تواند قاضی شود
 زن٬ نه از جایگاه زن در جامعه و بنا به

 انتلکت زن٬ بلکه از جایگاه تفسير
 . آیات قران تعيين و تکليف می شود
 اگر زن آزاد بتواند احترام به قران و

 اسالم را دو چندان کند٬ زن با ارجاع
 به فالن آیه قران٬ آزاد می شود٬ و
 اگر الزم باشد که به تاریک ترین

 نقطه در آشپزخانه کشانده شود٬
 آیاتی از قران به خدمت گرفته می

  در اندیشهء فاشيست . شوند
 مذهبی زن همانقدر ابزار است که

 زن همانقدر در نقش . خود دین
 چماق جامعه را منکوب می کند٬ که

 . خود دین
 نظام فاشيست فرد٬ دین٬ اندیشه و

 خالصه همه چيز و همه کس را
 بمثابهء ابزار برای ادامهء حيات

 مذهب و پایه ریزی جامعه ئی دینی
 به کار می گيرد٬ و چون بر ُگردهء
 توهمات دینی جامعه سوار است٬
 هميشه خيل عظيمی از مردم را به
 همراه دارد٬ و آن را نمادی از داشتن
 . پایگاه مردمی خود ارزیابی می کند

 مذهبی با جامهء سياسی  فاشيسم
 بر تن٬ می خواهد از منافع ملی٬ از

 با پناه . دموکراسی و آزادی دفاع کند
 جستن به باورهای دینی که رنگ و
 بوی ملی و وطن پرستی به خود
 گرفته است٬ نه تنها مخالف را در

 مواقعی بخاطر باور های غير مذهبی
 تکفير می کند و یا القا می کند که

 چماق به دستانش مخالفين را تکفير
 کنند٬ بلکه با برچسبهایی که

 محتوای به ظاهر دینی اما کامال
 سياسی دارند اما بر گرفته از

 اندیشه و فرهنگ مذهبی است٬
 مخالفين را خاموش و از صحنه حذف

 . می کنند
 سال است که جامعهء ایران با 28

 این شکل از فاشيسم مبارزه کرده
سال است که شاهد 28 . است

 نعمتی بوده و دین – جنگ حيدری
 عرصهء . نقشی محوری داشته است
 مبارزه را فقط مذهبيون عليه

 مذهبيون پر کرده است٬ و الئيک و
 سکوالر یا از صحنه خارج شده اند٬ و
یا در اولين یورش فيزیکی حذف شده

 با حذف مخالفين سکوالر٬ . اند
 فاشيست سعی می کند تا به همه
 بقبوالند که تمام داستان براندازی در
 این است که کدام قرائت از دین باید

 گویی تمام درد مردم . حکومت کند
 ستمدیده انتخاب بين این رهبر

 مذهبی با فالن قرائت دینی و آن

 به روز در این تنيده تار اسيرتر می
 شود٬ و فاشيست مذهبی از این

 قشر تغذیه می کند و به حيات خود
 . ادامه می دهد

 سال است که اینچنين بوده 28
 خصيصهء بارز دیگر فاشيسم . است

 وابستگی اش به قوای نظامی
 است٬ و از آنجا که نمی تواند در برابر

 آزادی بيان ایستادگی کند٬ از این
 ابزار برای سرکوب هر چه بيشتر
 مخالفان تا به آن حد استفاده می

 کند که غيبت نيروی نظامی و
 سرگوبگر مترادف می شود با

 وابستگی به نيروی . فروپاشی نظام
 نظامی٬ قدرت مانور را از حاکم و

 رهبران گرفته و در مرور زمان ماهيت
 مذهبی٬ به  سياسی فاشيست

 . مذهبی تبدیل می شود  نظامی
 حرف آخر را نيروهای مسلح می

 هرچند ماهيت حکمرانی تغيير . زنند

 و در برابر اعتراض٬ دریایی . رهبر عقيدتی با بهمان قرائت دینی بوده است
 از خون شهيد را بعنوان اثبات بر حقانيت راه و روش و اندیشهء خود٬ در

 در چنين جامعه که هژمونی چنين فرهنگی بارز . قرار داده می شود
 است٬ منطق و پيام انتلکتوئل و اندیشه ورز در برابر سرخی خون شهيد

 . ماهيت اندیشه ورزی و دگراندیشی به زیر سوال می رود . رنگ می بازد
 با ایجاد جّو اختناق و خفقان٬ بازبينی حرکت و عمل و اندیشهء عمامه به

 . سرها و یا رهبران مّکالی امام گونه٬ به فازی دیگر حواله می شود
 . و ملت مانده است در مقابل زورگویانی که قران را بر سر نيزه کرده اند

 تشنه گان به قدرت سياسی٬ که مسلح به خون شهيد و نام خدایند و با
 سوء استفاده از فرهنگی عقب نگاه داشته شده که با مفاهيم

 سکوالریسم و جدایی دین از دولت آشنایی ندارد٬ ماهيت مبارزه را باز
 در این جدال و در اولين گام٬ ليبراليسم در عام ترین نوع . سازی می کنند

 فرهنگ چند صدایی و تحملگرایی مورد تهاجم قرار گرفته و به  تعریف
 آزاد منشی٬ آزاد اندیشی٬ و مبارزه . خاطر ماهيتش شکست می خورد

 برای آزادی خلق٬ در یورش بی امان  موج سواران مذهبی حذف می
 شود٬ تا به آن حد که جای ظالم و مظلوم در اذهان عوض می شود٬ و

 مذهبی حق است و  ستمدیدگان به این باور می رسند که فاشيست
 قشر عظيمی از جامعه قوانين ارتجاعی . دگراندیشی و سکوالریسم باطل

 در جنگ . به پای چوبه های دار٬ برای تماشا می رود . را پذیرا می شود
 و روز . حق عليه باطل شرکت می کند٬ شهيد می دهد و شهيد می شود

 کرده است٬ اما جامعه
 همچنان در چمبرهء باورهای
 مذهبی نگاه داشته می

 شود٬ و سکوالریست و آزاد
 اندیش همچنان سرکوب می

 . شود
 به راستی در مقابل فاشيسم
 مذهبی چه می توان کرد؟

 قبول داغ و درفش یکی از راه
 اما پذیرش داغ و . ها است

 درفش زمانی راه گشاست که
 اندیشه و باوری راهگشا و غير
 مذهبی نوید دهنده و جایگزین

 اندیشهء حاکم بر جامعه
 چگونه می توان با . باشد

 اندیشهء مذهبی به جنگ
 مذهبی رفت؟  فاشيسم

 مذهب ستيزی یا مذهب زدایی : علی ناظر

 مذهب ستيزی یا مذهب زدایی : علی ناظر
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 شاملو

 بودن

 گر بدين سان زيست بايد
 پست

 من چه بي شرمم اگر فانوس
 عمرم را به رسوائي نياويزم
 بر بلند كاج خشك كوچه بن

 بست

 گر بدين سان زيست بايد پاك
 من چه ناپاكم اگر ننشانم از

 ايمان خود٬ چون كوه
 يادگاري جاودانه بر تراز بي

! بقاي خاك



 اعتقاد به مبارزه سياسی را نشان
 داده و سعی نمودند که به افکار
 عمومی توضيح دهند که مبارزه

 مسلحانه نه یک امر انتخابی بلکه٬
 ضرورتی است که به جهت

 سياستهای رژیم درنده جمهوری
 . اسالمی به آنها تحميل شده است

 حوادث نيمه دوم دهه هفتاد در
 کردستان ایران و جوش و خروش
 مردمان در آذربایجان٬بلوچستان٬

 ترکمن صحرا و اعراب اهواز در طرح
 مطالبات ملی خود٬هدف این جنبش
 ها را برای طرح سياسی و متمدنانه

 این نوع از . خواست ها نشان داد
 مبارزه سياسی فریادی بود نسبت
 به سياست تحقير و توهين عليه

 مليتهای غيرفارس توسط جمهوری
 اسالمی و بانگی رسا بود که همه
 درک کنند٬ باور به مبارزه سياسی
 کماکان اولویت جنبش کردستان و
 . دیگر ملل تحت ستم ایرانی است
 اما از دید من هنگامی که جنبش
 های ملی و در آن ميان جنبش

 کردستان به طور مشخص٬ نشان داد
 که مبارزه سياسی را اصل حقيقی و

 مبارزه مسلحانه را امر مکمل و
 جانبی حل مسئله ميداند و طرح
 مطالبات را به شکلی کنکرت و

 فرمولبندی شده ارائه داد٬ برخی از
 نيروهای اپوزیسيون به درست یا به
 غلط چنين استنباط کردند که طرح
 مطالبات ملی و فرهنگی٬ ضدیت با
 ملت فارس است و همين را نيز تا در

 انتقاد . توان داشتند٬ تبليغ نمودند
 روشن جنبش کردستان هرگز نه رو

 به جامعه فارس ایرانی٬ بلکه انتقاد از
 نژاد پرستی افراطی در هشتاد سال

 چرا هنگامی که در . گذشته است
 آلمان مبارزه با نژاد پرستی اصلی
 همگانی و امر آحاد جامعه قلمداد

 ميشود٬ این مبارزه مشروع و
 رواست؟ اما اگر جنبش های ملل
 تحت ستم ایرانی٬ خواهان رفع

 آپارتاید ملی و فرهنگی از تار و پود
 جامعه خود است٬ این مبارزه

 کشاندن ایران به چند دستگی٬
 انحطاط تاریخی٬ نژاد پرستی و راه
 انداختن حمام خود در ميان مردم
 ایران نام نهاده ميشود؟ باور به

 دمکراتيزه کردن ایران آینده نميتواند
 به سان دوره های قبل صرفًا با

 شعارهای دهن پر کن٬ توضيح داده
 شود بلکه باورمندی هر حزب٬

 سازمان و فعاالن سياسی در عمل و
 اتخاذ راهکاری دمکراتيک برای کاری
 مشترک و همبسته است که ميتواند

 . نوید ایرانی متحد را بدهد

 دهه هفتاد به طور کلی و سال های
 پایانی آن را ميتوان دوران تدقيق در
 مسائل ملی و انتخاب راه کارهای

 این دهه عليرغم . تازه نام نهاد
 مشکالت و نارسایی هایی که

 جنبش کردستان آن را سپری نمود٬
 با تجربه . دوره کم دستاوری نبود

 دهه هفتاد و گذر از داالن های
 گوناگون سياسی مانند دوران

 رفسنجانی ها و خاتمی ها٬ زمينه و
 بستر تازه ای برای عبور به دهه

 هشتاد فراهم شد و در چنين اوضاع
 و احوالی بود که جنبش مليتهای

 تحت ستم ایرانی وارد دهه هشتاد
 . شد

 آغاز دهه هشتاد که با انتخاب مجدد

 خاتمی اما در موقعيتی ضعيفتر از
 قبل به عنوان رئيس جمهور همراه

 شد٬ تغير چندانی از نظر برخورد رژیم
 به مردم کردستان حاصل نشد و این
 منطقه بيشتر از قبل در فقر٬ بيکاری٬

 محروميت٬ فشار سياسی و
 کارشناسان علوم . فرهنگی فرو رفت

 اجتماعی بر این باورند که انسانها
 زمانی احساس فقر ميکنند که

 نسبت به موفق نبودن خود در به
 دست آوردن دارایی بيشتر با تبعيض
 و بی عدالتی در ميان طبقات مختلف

 در ایرانی که . جامعه مواجه شوند
 فقر در ابعاد وسيعی قابل مشاهده
 بوده و هست٬ در ایرانی که تبعيض و
 تقسيم مردم به خودی و غير خودی
 اصل الینفک سياست رژیم محسوب

 ميشود٬ کردستان در فشاری
 کردستان حتی در دوره . مضاعفتر بود

 دوم ریاست جمهوری خاتمی هم
 شاهد هيچ تحولی در برخورد دولت

 عالی ترین . مردان به منطقه نبود
 پست های دولت به روال دیگر

 سالهای عمر جمهوری اسالمی٬
 هرگز به مردم بومی داده نشد٬
 ... استاندار٬ فرماندار٬ شهردار و

 هميشه از ميان غير بوميان انتخاب
 شده و ارزشی برای مردم کرد در این

 ایجاد فضایی . انتخاب قائل نبودند
 کامًال امنيتی در کردستان به سان
 دیگر سال ها کماکان ادامه داشته و
 دارد و همواره جای تاکيد است که از
 نظر جمهوری اسالمی٬ کردستان
 منطقه ممنوعه و از نظر اپوزیسيون
 کرد٬ این سياست سياست تبدیل

 در  چهارشنبه  شب  در
 گوهردشت 1 اندرزگاه  زندان

 که ساعاتی  اتفاق افتاد  کرج
 بعد قاضی کوهکمره ای برای
 رجایی  زندان  وارد  بازپرسی

 . شهر شد

 زندان رجایی شهر محل تبعيد
 برخی از زندانيان سياسی نيز
 می باشد که در برخی از بند
 در  پراکنده  بصورت  آن  های
 بين زندانيان عادی و خطرناک
 اخيرا ٬   شوند  می  نگهداری
 زندانيان  از  برهانی  آقای  نيز
 این  به  اوین  در  سياسی

 قتل فجيع در زندان رجایی شهر

 4/8/86 : تاریخ
 86  392 : شماره

 به نام آزادی

 مهران  آقای  رجایی شهر  زندان  از  رسيده  برگزارشات  بنا
 از  یکی  توسط  زندان  این  در  محبوس  زندانيان  از  فتحی

 . زندانيان رجایی شهر به قتل رسيد

 کردن  خفه  پس از  بتوئی شب چهارشنبه  آقای ابوالفضل
 بر بدن  پی چاقو  وارد کردن ضربات پی در  مهران فتحی و
 این زندانی منجر به مرگ فجيع وی شده است ٬ این قتل

 شده  منتقل  زندان
 . است
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 پروانه فروهر

 توجه داشته باشيد كه پيكار با
اي كه سخت به عده

هاي قدرتشان جايگاه
 اند و به هيچ قيمتي چسبيده

 هم حاضر نيستند اين جايگاه
 هاشان را ترك كنند٬ ديدگاه

 هاي درجه با ديدگاه 180 هم
 آزاديخواهان و ايران دوستان و
 معتقدين به مردم ساالري

 متفاوت است٬ چنين
 . كند هايي را ايجاد مي امكان

 اما آن ها كه بر سر اين
 هستند كه در اين راستا نبرد
 كنم را ادامه بدهند٬ تصور نمي

 ها بيم و هراسي از اين توطئه
 . داشته باشند

 : گزارشگر در پاسخ به سوال [
 خانم فروهر٬ ديروز خبري در

 هاي ايراني چاپ امريكا رسانه
 منتشر شد مبني بر اين كه
 يك توطئه سوء قصد عليه

 همسر شما داريوش فروهر
 در اين . چيده شده است

 گزارش آمده بود كه به دولت
 هشدار داده شده است

 دست از چنين اعمالي بردارد٬
 اي و وگرنه آيت اهللا خامنه

 رفسنجاني هر دو تقاص اين
 . عمل را پس خواهند داد

 ] 1375 آذر 5  ماجرا چه بوده؟
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 . کردستان به یک پادگان بزرگ است
 صراحتًا باید گفت که عملکرد

 جمهوری اسالمی را نمی توان به
 مفهوم یک ایدئولوژی مذهبی در

 برخورد به مردم کرد بررسی
 دیدگاه رژیم به مثابه یک سری . کرد

 عقاید سياسی درباره اهداف و نتایج
 یک عمل اجتماعی سازمان دهنده
 نيست٬ بلکه بيشتر توصيف یک

 سيستم مخصوص حکومتی و بيزار از
 مردم است که در ميان کسانی که

 مورد ظلم قرار داده ميشوند٬ عده ای
 فشار جمهوری . را بيشتر می آزارد

 اسالمی بر مردم کرد و محروم کردن
 آنها از کمترین حقوق خود در حالی
 آزارش بيشتر احساس ميشود که

 سکوت معنی دار اپوزیسيون را به آن
 اپوزیسيون ایرانی بهتر از هر . بيفزایيم

 کسی ميداند دمکراسی به مثابه یک
 حکومت خودگردان عمومی تفهيم
 شده٬ زمانی که صحبت از حکومت
 توسط مردم مورد نظر باشد٬ بهرحال
 نظرهایی مانند اینکه مردم باید در
 حکومت خودشان شرکت کنند٬

 بتنهایی بيانگر این نيست که به چه
 شکلی باید شرکت کنند و یا تا چه
 حدی باید این اصل پياده شود٬ اما

 حداقل تبعيض در سپردن موقعيت ها
 سوال . باید مورد انتقاد باشد

 اینجاست که چرا بخش زیادی از
 اپوزیسيون ایرانی که خود را

 اپوزیسيون سراسری هم ميداند٬
 چگونه است که در برابر این همه بی
 عدالتی در کردستان یا سکوت محض

 اختيار کرده یا اگر در مواردی هم
 اضهار نظری کرده باشد با گاردی

 . بسته به مسئله برخورد کرده است
 اینجاست که اپوزیسيون باید از خود

 بپرسد که چرا به کرستان انگ تجزیه
 طلبی زده ميشود٬ اما همان عوامل
 گوناگونی که شکاف ميان مليت های

 ایرانی را تشدید و بزرگتر ميکند
 نادیده ميگيرند؟ آیا جای سوال

 نيست که کردستان بپرسد چرا در
 نشست و همایش های بزرگ

 کمترین توجه " سراسری " اپوزیسيون
 به اتخاذ راهکاری عملی برای حل
 مسئله ملی نشده است؟ بحران از
 کجا ناشی ميشود؟ آینده ایران را
 مگر چه عواملی ميتواند بحرانی
 نماید؟ پس بی جهت نيست که

 گفته باشيم حل موضوع و رسيدن به
 راهبری حقيقتًا عملی باید محصول
 همفکری نيروهای سياسی ایرانی
 در تمام سطوح و انطباق صحيح
پالتفرم . خواسته ها با همدیگر باشد

 این موضوع باید هم برآورد کننده
 خواست مليت های ایرانی و هم
 رافع نگرانی نيروهای اپوزیسيون

 باشد که از احتمال تجزیه ایران و یا
 . درگيری های ملی در هراسند

 کردستان . به بحث اصلی بازميگردم
 در چنين شرایطی آرام آرام ميرفت
 با . که شرایط طاقت فرسا را برنتابد
 آمدن احمدی نژاد و اتفاقی که

 کردستان را به صحنه نبرد رژیم با
 مردم کرد تبدیل کرد ٬ صبر مردم کرد
 پایان یافت و جنگی شدید و نابرابر در

 کشته شدن شوانه قادری . گرفت
 خشم مردم کرد را چنان لبریز کرد که

 یک ماه تمام کردستان در خون و
 در سالگرد این حادثه من . آتش بود

 طی مقاله ای به عنوان مرور
 رویدادها تفسيری نوشتم که در اینجا

 خبر . بخشی از آن را نقل ميکنم

 همين خبر . کوتاه اما تکان دهنده بود
 سرآغاز یک اعتراض سراسری در

 ۱۸ روز شنبه . مناطق کردنشين شد
 تير ماه مامورین جمهوری اسالمی
 چند جوان مبارز شهر مهاباد را هدف
 تيراندازی قرار داده و دو تن از آنان را

 یکی از زخمی ها به . زخمی کردند
 اسم شوانه قادری که از جوانان فعال
 مهاباد بوده٬ عليرغم آن که به شدت
 زخمی بوده٬ توسط نيروهای حکومت

 وحشيانه شکنجه شده و به قتل
 روز بعد جنازه مثله شده . می رسد

 شوانه قادری توسط قاتالن به
 مردم . خانواده اش تحویل داده شد

 معترض و ناراضی شهر مهاباد با
 اطالع از این جنایت در مناطق مختلف
 شهر به اعتراض و تظاهرات پرداخته

 طی . و عليه حکومت شعار دادند
 چند روز فضای اعتراضی در شهر

 مهاباد همچنان ادامه داشت و شهر
 انتشار . حالت غيرعادی به خود گرفت

 تصاويری از جنازه او که نشانه های
 شکنجه بر خود داشت به تحريک
 احساسات عمومی و بروز تنش

 انجاميد که از شهر مهاباد به ديگر
 شهرهای کردنشين غرب ايران
 سرايت کرد و تعدادی کشته و

 خسارات گسترده برجای
 مراجع قضائی و امنيتی٬ . گذاشت

 شوانه قادری را فردی شرور معرفی
 کردند که به اتهامات متعددی تحت
 تعقيب بوده و قتل او در پی مقاومت
 در برابر دستگيری و حمله به مأموران

 آنان شکل . انتظامی رخ داده است
 فجيع جنازه شوانه را ناشی از
 خودزنی و همچنين شستشوی

 . جنازه وی با آب داغ دانستند

 موضع جمهوری اسالمی بر . است
 کسی پوشيده نيست و انتظاری
 بيش از آن از چنين رژیم دیکتاتوری
 بيهوده است اما آیا به جا نيست که

 بخش کثيری از اپوزیسيون مبارز
 ایرانی که حاضر است دستگيری یک
 جوان دانشجو  در تهران٬ صدور احکام
 چند ماهه برای فعالين سياسی و یا

 تجمعی کوچک را در ابعاد وسيع
 پوشش دهد٬ به چنين رویدادهای

 مهمی که عامل بحران سازی و دور
 افتادگی و عدم همبستگی خواهد
 بود٬ توجه بيشتری مبذول دارد؟

 قریب به یک سده بعد از تشکيل
 حکومت در دوره مدرن در ایران ٬
 مسئله ملی کماکان یک موضوع
 الینحل بوده و تا به امروز ادامه

 نادیده گرفتن هویت و . داشته است
 خواسته های ملل غيرفارس و تالش

 از شمال ترین نقاطی که . سراسر مناطق کردنشين را اعتراض فرا گرفت
 کردها در آن ساکن بودند تا جنوبی ترین نقطه٬همه در یک اتحاد همه گير

 همه اذعان دارند که این گستردگی . به سياستهای حکومت معترض شدند
 نقطه اوجي بود در جنبش كردستان و به خوبي هم نشان داد كه مساله

 مردم کرد با تحصنهای . آنطوري كه مقامات مي خواهند وانمود كنند نيست
 آرام ٬مدنی و مسالمت آميز نشان دادند که مي خواهند مسائلشان را از
 راه آرامش و به شيوه های صلح آميز به پيش ببرند و به هيچ وجه طرفدار

 اما این حسن نيت کردها با سياستهای دولت منطبق . خشونت نيستند
 نشد و صاحب نظران گفتند كه برخي از خشونت هايي كه اتفاق افتاده به
 خصوص در شهر سقز با تحريك نيروهای دولتی بوده و دستهايي در كار
 بوده كه مي خواستند به روي مردم تيراندازي شود و گویا همين سبب

 شد که متاسفانه عده زيادي كشته شوند و به نقل از خود مسئول هياتي
 كه براي تحقيق به كردستان رفته بود و عضو شوراي امنيت ملي مجلس

 یکی از نقاط . تن دستگير شدند 500 شورای اسالمی هم بود٬ بيش از
 کردنشين که در صدد حفظ وجه مسالمت آميز اعتراضات برآمد٬شهر

 این اعتراض آرام به خشونت کشيده شد . سنندج و فعاالن مدنی آن بودند
 و سازمان دهندگان آن به شدیدترین شيوه ها با برخورد حکومت مواجه

 از تابستان هشتاد و چهار تا نگارش این مقاله یعنی قریب به سی . شدند
 ماه بعد از مرگ شوانه و کشتار شمار زیادی از مردم معترض کرد٬شاهدیم

 که هيچ دادگاهی به پرونده رسيدگی نکرده و کسی محاکمه نشده

 برای ساختن ملت واحد که در
 نوشته برخی از فعاالن

 اپوزیسيون هم هویداست ٬
 نتایج منفی در بر داشته و
 خلقهای ایرانی نفی هویت

 خود را از جانب مليت حاکم و
 قدرت متمرکز ٬ بسته و

 در . ایدئولوژیک ٬ دیگر نميپذیرند
 همان وقایع تابستان هشتاد و
 چهار کردستان ٬ مردم به جان
 آمده از فرط تبعيض ملی٬ بی
 عدالتی ٬ بيکاری ٬ بی حرمتی
 ٬ شهروند درجه چندم قلمداد
 شدن و هزار و یک علت دیگر
 که بخش عمده آن متاثر از
 ستم ملی است عصيان

 در این وضعيت که همه . کردند

 (1) کردستان عبور از بحران های پی در پی : وریا محمدی

 (1) کردستان عبور از بحران های پی در پی : وریا محمدی
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 23 .... ادامه  صفحه

 اخوان ثالث

 كاوه يا اسكندر ؟

 موجها خوابيده اند ٬ آرام و رام
 طبل توفان از نو افتاده است

 چشمه هاي شعله ور
 خشكيده اند

 آبها از آسيا افتاده است
 در مزار آباد شهر بي تپش

 واي جغدي هم نمي آيد به
 گوش

 دردمندان بي خروش و بي
 فغان

 خشمناكان بي فغان و بي
 خروش

 آهها در سينه ها گم كرده
 راه

 مرغكان سرشان به زير بالها
 در سكوت جاودان مدفون

 شده ست
 هر چه غوغا بود و قيل و قال

 ها
 آبها از آسيا افتاد هاست

 دارها برچيده خونها شسته
 اند

 جاي رنج و خشم و عصيان
 بوته ها

 پشكبنهاي پليدي رسته اند
 مشتهاي آسمانكوب قوي
 وا شده ست و گونه گون

رسوا شده ست



 چگونه می توان خواهان سرنگونی
 نظام ایدئولوژیک بود٬ و از سوی دیگر
 خواهان تأسيس نظام ایدئولوژیک با

 قرائتی متفاوت شد؟ چگونه می توان
 کمبودها و کاستی های نظام

 ایدئولوژیک٬ مقتدی به رهبر را با
 نظامی مشابه با آن  جایگزین کرد؟
 اگر دیکتاتوری عامل اصلی رشد و

 مذهبی است٬ چگونه  نمو فاشيسم
 می توان به هرگونه دیکتاتوری باور
 داشت؟ چگونه می توان با نام خدا
 شروع کرد و فتوا به جدایی دین از
 دولت داد؟ آیا نتيجه به جز رفورم و
 استحاله چيز دیگری خواهد بود؟ آیا

 مبارزه با حاکم می تواند جدا از
 مبارزه با اندیشهء فاشيسم مذهبی

 باشد؟ آیا سرنگونی نظام حاکم٬
 بدون پرداختن به اندیشهء آن نظام٬
 عملی انقالبی است؟ مگر نه اینکه
 انقالب نتيجهء کن فيکون شدن کليه

 مناسبات و تغيير باور هاست؟

 خالصه اینکه اگر می خواهيم رفورم
 کنيم٬ چه اصراری به تقبيح استحاله
 چی؟ و اگر به دنبال تغييری ریشه
 ای هستيم٬ چرا به ریشه نمی
 پردازیم؟ و اگر می خواهيم برای
 سرنگونی رژیم از باورها و خرافات
 مردم سوء استفاده کنيم٬ خط بين

 عمل انقالبی با اپورتونيستی در کجا
 رسم می شود؟ آیا در نبود مرزی
 روشن و شفاف مردم گمراه نمی
 شوند؟ به تاریخ نگاه کنيم؛ نتيجهء
 استفادهء مذهب عليه مذهب چه
 بوده است؟ آیا حکومتهای مذهبی
 تضعيف شده اند و یا اینکه بيشتر

 رشد کرده اند؟ آیا فاشيسم مذهبی
 حاکم با استفاده ابزاری از مفاهيم

 مذهبی همچون باغی٬ مفسد فی
 از خرافات .... االرض٬ منافق٬ معاند٬ و

 و باورهای مذهبی مردم سوء
 استفاده نکرده است؟ آیا اگر
 مخالفينش غير مذهبی بودند٬

 فاشيست مذهبی حاکم کمتر می
 کشت یا بيشتر٬ و یا فرقی نمی کرد
 چرا که حاکم می خواهد حکومت
 کند و تنها برای این هدف است که

 می کشد؟
 تأثير منفی تبدیل کردن مبارزهء

 مردمی به مبارزهء مذهبی قابل توجه
 . و بررسی مستمر است

 سال گذشته پيش روی 28 آنچه در
 مردم قرار داشته٬ پروسهء انقالب
 عليه نظام اسالمی نبوده٬ بلکه فاز

 رفورمی بوده که می خواسته
 فورمولی برای برونرفت از قرائتی از
 دین که حاکم است کشف کند تا

 بتواند با قرائت دیگری از دین حکومت
 به همين خاطر و از آنجایی که . کند

 مردم نقش فورماليستی داشته اند
 و چون مردم هيچ موقع موضوع –

 اصلی نبوده اند و در نتيجه فرهنگ
 مبارزاتی مردم ارتقا نيافته است٬ اگر
 به بحران های موجود در سيستم

 حکومتی و یا در سطح جامعه
 نگاهی گذرا بيندازیم٬ می بينيم که

 ریشه ای . بحران ها زودگذر بوده اند
 . نبوده اند بلکه مقطعی بوده اند

 دانشجو . مستمر و هدفمند نبوده اند
 بر می خيزد٬ و بعد خاموش می

 کارگران بر می خيزند٬ بعد . شود
 معلم بر می . ساکت می شوند

 منظور . خيزد٬ بعد تنش می خوابد
 بی ارزش کردن تنش ها٬ خيزش ها
 و سرکشی های طبقهء زحمتکش و

 و نقش نيروهای . یا انتلکتوئل نيست
 سرکوبگر فاشيست نادیده نگرفته

 هدف بلکه مشخص کردن . شده اند
 کم عمق بودن علل خيزش های خود

 سال 28 بخودی است٬ و اینکه در
 گذشته فرهنگ مبارزاتی ارتقا پيدا

 معلم و کارگر و دانشجو . نکرده است
 خواستهای صنفی و مقطعی دارند٬ و

 انقالبی و طبيعتا  نه سياسی
 دانشجو می خواهد . طوالنی مدت

 نشریه منتشر کند و اگر مستبدین
 حاکم حداقلی از آزادی را رعایت

 نگفتم ( کنند٬ دانشجو تا مدتها
 کارگر و . خرسند است ) هميشه

 معلم می خواهد حقوقش را که ماه
 به معلم . ها عقب افتاده است بگيرد

 حقوق مکفی داده شود٬ تا مدتها
 شهر شاهد تظاهرات برای سرنگونی

 توجه شود که به این . نخواهد بود
 . خواستها نمی توان انتقاد داشت
 اینها خواستهای به حق مردم

 نان٬ کار و مسکن . ستمدیده است
 پایهء اصلی تمام یورش ها و انقالب

 و بی شک٬ جمهوری . هاست
 اسالمی توان اقتصادی٬ سياسی و
 ایدئولوژیک برآورده کردن این حداقلها

 نمی تواند حقوق مکفی . را ندارد
 نمی تواند حتی نشریه . بدهد

 دانشجوی دفتر تحکيمی را تحمل
 ولی اگر توان برآورد کردن ... کند٬ و

 این خواستها را داشت و می
 توانست حداقلها را تحمل کند٬ آنوقت
 خواستهای دانشجویان  سرنگونی

 طلبانه نبود٬ چرا که فرهنگ مبارزاتی
 نعمتی  تنها بر روی جنگ حيدری

 چون فرهنگ . استوار بوده است
 . انقالبی آموزش داده نشده است
 فرهنگ مبارزاتی حاکم٬ فرهنگ

 . سرنگون کند٬ توان انسجام ندارد
 اتحادی بين کارگر و . پراکنده است

 معلم و دانشجو نيست٬ چرا که
 خواستهای این سه برگرفته از یک
 فرهنگ مبارزاتی همه گير و عميق

 صوری است٬ و نه  نيست٬ صنفی
 سياسی و سرنگونی طلبانه٬ و چون
 نيروهای سرنگونی طلب در انسجام

 و سازماندهی این سه عنصر٬
 دخالتی مؤثر نداشته اند انرژی به

 متاسفانه نيروهای . هرز رفته است
 چپ هم یا از صحنه حذف شده اند و
 . یا توان رهبری و سازماندهی ندارند
 سالها پيش از قيام بهمن٬ داستان

 در آن . این چنين بود٬ که امروز است
 روز سه اندیشمند٬ لباس رزم بر تن
 . کرده٬ و با گذشتهء خود وداع کردند

 جامعه را با عينکی دیگر دیدند و برای
 . جامعه نسخه ای دیگر نوشتند

 اميرپرویز پویان٬ مسعود احمدزاده و
 بيژن جزنی آمدند٬ راه را نشان دادند

 دقيقا به این . رفورميستی است
 دالیل است که بحران موجود بحران

 انقالبی نيست بلکه بحران فروپاشی
 دانشجو٬ کارگر٬ و معلم هنوز . است

 به نقطه ای نرسيده است که برای
 سرنگونی نظام اسالمی اعتراض

 نه اینکه درد را با پوست و . کند
 استخوان خود حس نمی کنند٬ نه
 از – اینکه خواهان سرنگونی نيستند

 روز اول این رژیم را نمی خواستند٬
 بلکه اینگونه نياموخته اند که باید

 اعتراض خود را در مداری پيچيده تر
 آن معدود افرادی هم که . ابراز کنند

 آموخته اند و اعتراض خود را به
 عریانی خورشيد ابراز کرده اند٬

 مدافعی برای خواست خود نيافته اند
 و یا به اندازه کافی آموزش برای دفاع

 مدافعين آزادی . از خود ندیده اند
 زمانی به صدا آمده اند که دیگر دیر

 . و این اشکال دوم است . شده است
 اگر جامعه بپذیرد که می خواهد

 . و رفتند
 گویی زمان آن رسيده که

 مدافعان آزادی در داخل کشور
 از تنيده تار فاشسيم مذهبی
 خود را رها کرده و با توجه به
 شرایط مشخص٬ راهی نو با

 اندیشه ای نو پيش روی
 اما اول و باید . جامعه بگذارند

 به این باور و اصل بارز برسند
 که با اندیشه های پشين و

 کهنه نمی توان آینده را
. ساخت

 2007 اکتبر 27 – علی ناظر

 بحران

 مذهب ستيزی یا مذهب زدایی : علی ناظر

 مذهب ستيزی یا مذهب زدایی : علی ناظر
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 فریدون نيکوفرد کارگر
 نيشکر هفت تپه توسط
 مامورین وزارت بازداشت

 شد

 نمايندگان پارلمان اروپا با
 تصويب قطعنامه شديد

 اللحني٬ رژيم آخوندي را به
 خاطر نقض شديد حقوق
 . بشر محكوم كردند

The next organizing 
meeting of the Toronto 
Coalition to Stop the 
War 
Tuesday, October 30 
6:30pm to 8:00pm 
TrinitySt. Paul's Centre 
427 Bloor Street West



 شاهد فشار شدید بر مردم کرد و
 دیگر مليت های تحت ستم هستيم٬
 برخی از فعاالن اپوزیسيون حاضر به
 پذیرش آنها به عنوان مليت نيستند و

 آن را موضوع مناقشه ای شدید
 از دید مليتهای ایرانی و . ساخته اند

 خصوصًا خلق کرد موضوع از این قرار
 است که  خلقهای ایرانی مليت

 سازی نکرده اند٬ بلکه بوده اند و عده
 ای ندیده یا نخواسته اند که

 هنگامی که به همين جرم در . ببينند
 بلوچستان که از توسعه نيافتگی

 بيشتری در مقایسه با سایر مناطق
 ایران به ویژه مرکز برخوردار است

 مردم محکومند و محکومند که به این
 مردم بلوچ بر . شرایط تن بسپارند

که 81 اساس گزارش اقتصادی سال
 توسط سازمانهای دولتی رژیم اعالم

 " 54 " شد با شاخص توسعه انسانی
 هنگامی که در . از آخر اول شدند

 اهواز همين چند سال پيش شاهد
 بودیم که مردم در اعتراض به

 پاکسازی ملی که دستور باالترین
 مقامات جمهوری اسالمی بود چگونه
 به خيابانها ریختند و در حالی که به
 وحشيانه ترین شيوه سرکوب شدند
 با دهن کجی مقامات دولتی مواجه

 این ماجرا در ترکمن صحرا . گردیدند
 فراتر " مناقشه ساده " هم از یک

 است ٬ چون گذشت هشتاد سال
 سياست استعماری ٬ بخش بزرگی
 از سرزمين ترکمن صحرا را به اشغال

 غير ترکمنها در آورده و ترکمنهای
 ایران که از کمترین حقوق خود

 محرومند ٬ حتی حق نامگذاری و
 انتخاب اسم فرزندان خود را ندارند

 اسامی زیبای ترکمنی همچون .
 ٬ " آیسان " ٬ " آیتين آی " ٬ " آیالر "

 ... و " آیدینگ " ٬ " گونش " ٬ " یاغمير "
 آرام آرام فراموش ميشود و جای خود
 را به اسامی فارسی و اکنون عربی

 هم٬ ميدهد و علت هم نه در
 رویگردانی مردم از فرهنگ خودی ٬
 بلکه در ممانعت رژیم دینی ایران از

 این . حق انتخاب ترکمن هاست
 موضوع در ميان اکثر مليتهای ایرانی

 در کردستان هنگامی . صادق است
 که کسی برای دریافت شناسنامه

 فرزندش با ليستی از اسامی
 مذهبی روبرو ميشود٬ پس موضوع
 به سادگی تحليل های عداه ای
 نيست که ميخواهند با پاک کردن

 صورت مسئله٬ خود مسئله را از بين
 . ببرند

 برای پایان دادن به دوری باطل که
 کشاکش ميان مليت های ایرانی را

 از بين ببرد٬ ضروری است که به نکات
 بحران زا و بحران ساز توجه ویژه ای

 در حالی که اکثر قریب . مبذول شود
 به اتفاق خلقهای ایرانی همواره در
 فقر و محروميت به سر برده اند و
 قدرت مرکزی قریب به هفتاد درصد
 بودجه اختصاصی به آن مناطق را
 صرف عمليات و تدابير اطالعاتی و
 نظامی امنيتی کند و در یک کالم

 تجهيز ماشين سرکوب را در اولویت
 قرار داده است٬در حالی که فقر
 شدید ذکر شده بر تار و پود مردم
 اثرات مضر و جبران ناپذیر به جا

 گذاشته و مامورین دولتی و امنيتی
 ها در این مناطق در شهرکهای ویژه
 و محالت حفاظت شده زندگی کنند
 و از حداکثر امکانات برخوردار باشند٬

 برای مردم این مناطق گارانتی
 متافيریکی بی معناست و چشم

 اميد به توافقات احتمالی آینده
 ضمانت عملی به این . نخواهند بست

 سبب طلب ميشود که اگر در
 کردستان فيلتر اطالعات و پيشتر

 ساواک٬ زندگی را بر مردم تلخ کرده
 بود و فقر ناشی از بيکاری سر به
 آسمان کشيده٬اگر در بلوچستان٬
 بلوچها در کپرهای حصيری با فقر و

 بدبختی و بيماری و گرسنگی
 سرکرده و ميکنند و در اهواز هر از
 چند گاهی فاجعه محمره را عليه

 مردم بی دفاع تکرار کنند٬ پس ترس
 از تکرار چنين فجایعی ميتواند بی

 به این . اعتمادی شدیدی بيافریند
 نکته که در اعترافات جمهوری

 این اعتراف . اسالمی آمده توجه کنيد
 کم توجهی به نابرابری : جالب ميگوید

 های منطقه ای منجر به مهاجرت از
 استانهای فقير به استانهای

 خلقهای ایرانی . پيشرفته تر ميشود
 به دليل فقر و گرسنگی و تبعيض به
 دیگر استانهای کشور نظير شهرهای
 مرکزی و بزرگ ایران مهاجرت ميکنند
 و حتی کردها برای هر کاری خود را
 به خطرات بی شمار مرزهای ایران

 سپرده اند که هر چند وقت یکبار هم
 خبر کشته شدن تعدادی از این

 زحمتکشان که تنها جرمشان کسب
 درآمد برای تامين معيشت خانواده

 های چند نفری است منتشر
 در عرصه امکانات آموزش . ميشود

 ساليانه هزارن نفر از این مليتها و در
 این بحث به طور مشخص در

 کردستان ایران٬عليرغم قبولی در
 کنکور ٬ به دليل عدم گزینش

 سياسی ٬ عقيدتی از تحصيالت
 هر نوع . دانشگاهی محروم ميشوند

 اعتراض به وضع حاکم با برخوردهای

 سيستمی فدارل در ایران بعد از
 . جمهوری اسالمی است

 اظهارات بدبينانه٬ ضد خلقی و
 مغرضانه هرگز راه صحيح برخورد به

 همانطور که . مسئله مليتها نيست
 57 بعد از مصادره انقالب در بهمن

 شاهد بودیم تغيير ساختار زاینده
 هيچ تحول و اميدی نبود و همگان را

 . سخت متعجب کرد

 ایران آتی اگر قرار است دستخوش
 انشقاق٬ تجزیه و درگيری نشود ٬باید

 از هم اکنون تضمين برای آینده
 خلقهای آن ایجاد کرد که به آنها
 اطمينان داده شود که ایران آتی

 ٬ایرانی برای همزیستی مسالمت
 . آميز و برابر است

 ... ادامه دارد

 من اینجا ميخواهم در پایان به این نتيجه . شدید امنيتی روبرو ميشود
 برسم که موارد ذکر شده که بخش ناچيزی از مشکالت موجود مليت های
 ایرانی و خصوصًا مردم کردستان است باید به شکلی صحيح و مدبرانه حل
 شود زیرا بر این اعتقادم که دیگر نميتوان مليت های ایرانی را پشت دروازه

 هویت " های فرهنگ و تمدن نگاه داشت و با واژههای پرطمطراق چون
 . خاک به چشم آنها پاشاند " اصالت آریائی " و " ایرانی

 در ایرانی با شش مليت مشخص٬ در ایرانی با سابقه طوالنی اعمال
 ستم ملی٬ در ایرانی که احساسات ملی هر کدام از این ملل قابل چشم

 پوشی نيست و در کوچکترین واکنشهای ضد حکومتی از کردستان و
 اهواز گرفته تا ترکمن صحرا و بلوچستان خود نمائی ميکند و شماری از
 مدعيان دمکراسی که مسبب بحران در ایران آینده اند حاضر به دیدن و

 اعتراف به آنها نيستند باید گفت که ایران کشور خلقهاست و هيچ مليتی
 این همان اصلی است که به مذاق بحران سازان . بر دیگری برتری ندارد

 . واقعی ناخوشایند است

 ختم کالم آنکه آزادی و دمکراسی در چنين کشور وسيع٬ ثروتمند و چند
 فرهنگی٬ تنها از طریق عدم تمرکز قدرت و سياست و شرکت دادن تمام

 مليتهای ایرانی در قدرت سياسی و اداره کشور است که ميتواند به
 وحدت واقعی منجر شود ٬ که مناسبترین روش در شرایط حاضر استقرار

 (1) کردستان عبور از بحران های پی در پی : وریا محمدی

 (1) کردستان عبور از بحران های پی در پی : وریا محمدی
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 نقل قول از علی شریعتی

 آزادی انسانی را تا آنجا
 حرمت نهيم كه مخالف را و

 حتی دشمن فكری خويش را
 به خاطر تقدس آزادی٬ تحمل
 كنيم٬ 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٬

 كه 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
 زيرا . فاشيستی پايمال نكنيم

 غالب « ديكتاتوري » هنگامی كه
 است٬ احتمال اينكه عدالتی
 در جريان باشد٬ باوری فريبنده
و خطرناك است و هنگامی

 حاكم « سرمايه داري » كه
 است ٬ ايمان به دموكراسی و
 آزادی انسان يك ساده لوحی

. است
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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
 1386 شهریور

 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
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