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 همکاران اين شماره

از همان روزی که امير پرویز 
پویان برخاست، تا به روزی که 
موسی خيابانی به خاک افتاد، 

جنگ یا صلح؟ : سوال این بوده
پيش از پاسخ باید هم جنگ و 

 .هم صلح را تعریف کرد
برای درک بهتر از موقعيتی که 
ایران و آمریکا در آن قرار دارند 

شاید بهتر است به بخشی از 
فرمایشات رفسنجانی توجه 

   روز در مقابل همان"کنيم 
  در آن.   آردم  سخنراني مجلس

 را   و حقايق  جزئيات سخنراني
 و بعد   بود گفتم  آه همانگونه

   مطبوعاتي  مصاحبه  يك هم
  آمريكائيها در مخمصه.  گذاشتم

   جمهوري  رئيس افتادند و براي
 شد   افتضاحي آمريكا مسأله

   سالح  ايران گفتند به  مي چون
 فروختند در  فروشند، آه نمي

  گفتند مذاآره مورد گروگانها مي
  اين.  آردند آنند، آه نمي

   از سياستهاي  بعضي مسأله
   بودند به  زده  هم  را به آنان
   مخالفان  به  پول  از اين عالوه

 آناهيتا اردوان
 جعفر پويه

 بهرام رحمانی
 علی فياض
 کيوان کابلی
 وریا محمدی
 علی ناظر
 بيژن نيابتی

 فهرست 
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 فهرست مطالب
 مقدمه

روایت های مختلف در مورد تشکيل 
 سپاه پاسداران

گوشه هایی از تناقضات روایات رفيق 
دوست، یزدی، محمد غرضی و 

 سازگارا
مختصری درباره رحيم صفوی فرمانده 
قبلی و محمد علی جعفری فرمانده 

 جدید سپاه
برخی از چهره های سرشناس سپاه 

 و وزارت اطالعات
 نيروی برون مرزی؛ سپاه قدس

نيروهای مسلح حکومت اسالمی 
 ایران

 واحد اطالعاتی و وزارت اطالعات

موقعيت زنان کارگر بعنوان ستمدیده 
ترین افراد طبقه کارگر تحت حاکميت 

مذهبی والیت فقيه  -استبدادی
. بسيار ناگوار و غيرانسانی است

آنان از یکسو به مثابه جنس دوم 
تحت حمایت پدر، همسر و یا برادر 
خود هویت پيدا می کنند و فاقد هر 

قانون . گونه هویت مستقلی هستند
از این تبعيض و مناسبات نابرابر در 
مورد زنان آشکارا حمایت می کند؛ 
اینگونه زنان کارگر مانند دیگر زنان 
اقشار و طبقات مختلف جامعه از 

حقوق دموکراتيک خود محروم می 
از دیگر سو به دليل بحران . مانند

اقتصادی ساختاری رژیم که برنامه 
هایی همچون تعدیل اقتصادی، 

مدت کوتاهی پس از انجام آخرین 
قتل های افشا شده سياسی 

که گفته می  –توسط رژیم حاکم 
شود بيش از هشتاد تن را شامل 

می شود و البته باید بسيار بيشتر 
، سردمداران  -از این تعداد باشد 

نظام پرداختند و " جراحی"رژیم به 
با قربانی کردن تعدادی از احشاء و 

اعضای سازمان اطالعات  -امحاء 
به تالش برخاستند تا به  –خود 

با قربانی "!  آبرومندانه"نحوی 
کردن عده ای از مجریان و آمران 

دست چندم این سلسله جنایت 
ها، به قطع کردن سرنخ هایی که 
به شناسایی عناصرعمده و اصلی 

آنان . می انجاميد بپردازند

 25....  ادامه  صفحه  4.... ادامه  صفحه 

....زنان -زنان کارگر: آناهيتا اردوان ...سپاه پاسداران: بهرام رحمانی  ...قتل های زنجيره : علی فياض 

علی رغم ادامه حالت آرامش 
قبل از طوفان ، تمامی نشانه 

ها حاکی از ورود منطقه 
خاورميانه به يک رويارويی 

نظامی جديد و شکل گيری  
صف بنديهای نوين در عين آماده 

سازيهای سياسی و نظامی  
مرتبط با  اين رويارويی محتوم 

 .می باشند

 به اينسو ، 2005از مقطع سال 
معادالت بسياری تغيير کرده اند 

که اگر چه بر روی کليت 
طرح خاورميانه " استراتژيک 

 نگذاشته کيفیتاثير  " بزرگ
است اما به لحاظ تاکتيکی هم 

هزينه پياده شدن طرح مذکور را 
بسيار باال برده است و هم 

مرحله بندی زمانی آنرا بسا به 
مهمتر . تاخير انداخته است 

ازهمه مشروعيت سياسی آنرا 

 ...بحران جنگ، صف : بيژن نيابتی

 5.... ادامه  صفحه 

طی بخش اول این مقاله که در 
شماره گذشته بولتن بحران به 

چاپ رسيد به نقاط و نکاتی کلی 
از موضوع جنبش کردستان و 

تحوالت آن در سال های بعد از 
در این . انقالب بهمن اشاره رفت

بخش و از آنجا که موضوع جدید 
یعنی موانع سال های اخير این 

جنبش و اشتباهات آن بحثی همه 
گير، کلی و با تفاسير گوناگون را 

ميتواند شامل شود، به طور 
اختصار به برخی مواردی اشاره 

ميشود که نه به عنوان دفاع از یک 
حرکت سياسی مشخص در 

کردستان قلمداد شود و نه به 
معنای کلی نگری و در بردارنده 

همه موضوعات مورد مناقشه 
زیرا بطور مشخص بعد از .باشد

سال ها مبارزه سياسی در 
کردستان عليه رژیم سياسی 
حاکم، تقریبا تمامی گروههای 

 )2... (کردستان: وریا محمدی

12... ادامه صفحه  10... ادامه صفحه    

 .نظر به این که جمهوری اسالمی شما رژیمی استبدادی مذهبی و دشمن آزادی و منافع ملی ما مردم ایران است
ما به ستوه آمدگان از ظلم و ستم رژیم بيدادگر شما تکرار می . نظر به این که رژیم مذهبی منشاء بی عدالتی است

کنيم که به هيچ وجه به قوانين ظالمانه گردن نمی گذاریم و با اتحاد و همبستگی داد خود را از رژیم ستمگر والیت 
 .فقيه بستانيم

نظر به این که این رژیم در بيست و هشت سال گذشته بی وقفه اقدام به دستگيری، زندانی کردن، شکنجه و قتل 
 .آزادیخواهان ایرانی کرده است

نظر به این که این رژیم در تاریخ ننگين خود بيش از صد و بيست هزار نفر از فرزندان رشيد و دلير مردم ایران را به جرم            
 .آزادیخواهی به شيوه های متفاوت به قتل رسانده و یا سربه نيست کرده است

2...ادامه صفحه   

 طلبان خط سرخ صلح -" قطعنامه:  "جعفر پویه

6... ادامه صفحه   

...جنگی آزادیبخش : علی ناظر  

 گفتگو با کيوان کابلی

با تشکر برای شرکت در این گفتگوی 
 .کوتاه

 

لطفا خودتان را معرفی : سایت بحران
 .کنيد

کيوان کابلی سخنگوی  :کيوان کابلی
 .حزب سبزهای ایران هستم

ایران لحظه به لحظه به : سایت بحران
آیا این جرقه . جنگ نزدیکتر می شود

های کوچک به آتشی غيرقابل کنترل 
 تبدیل خواهند شد؟

پيشگویی این مسئله : کيوان کابلی
که چه زمانی جنگ می شود مشکل 

بيایم از زاویه احتماالت به . است
به نظر من سه . موضوع نگاه کنيم
اول اینکه در بهترین . حالت وجود دارد

حالت ممکن برای مردم ایران و 

 8... ادامه صفحه 



 

نظر به این که در همه این سالها 
دستگيری خود سرانه، شکنجه های 

قرون وسطایی، اعدام در مالء عام 
 .ادامه داشته است

نظر به این که هر گونه فعاليت 
سياسی، صنفی، اجتماعی، 

فرهنگی در ایران ما ممنوع بوده و 
فعاالن عرصه های مختلف از جمله 

کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، 
فعاالن مطبوعاتی و حقوق بشر و 

شهروندی مورد پيگرد قرار می گيرند 
 .و زندانی و شکنجه می شوند

نظر به این که رژیم شما با قوانين 
ظالمانه و غير انسانی خود در 

بيدادگاههای شرع مردم ایران را به 
احکامی همچون، سنگسار، دار، 
قطع اعضاء بدن، شالق، سوار بر 

چهار پایان در خيابان گرداندن، 
زندانهای طوالنی مدت در بدترین 
شرایط و اعدام، محکوم و احکام 

ظالمانه و غير انسانی خود را اجرا 
نموده و کرامت انسانی مردم ایران را 

 .لگدمال کرده است

نظر به این که در همه این سالها روز 
بروز اوضاع اقتصادی بدتر، بيکاری 

بيشتر، امکانات اوليه زندگی گرانتر، 
اوضاع معشيتی عامه مردم بدتر 

شده و به همين دليل عده بسياری 
جالی وطن کرده و یا بی خانمان و 

کارتن خواب شده اند، زنان و دختران 
بسياری به تن فروشی روی آورده 

اند، جوانان بسياری اسير اعتياد 
شده اند و رژیم شما بدون توجه به 
این موارد درآمدهای حاصل از ثروت 

ملی آنها را صرف اقدامات 

تروریستی، صدور بنيادگرایی 
اسالمی و خرید جنگ افزار و هزینه 

 .بمب هسته ای کرده است

نظر به این که اکثریت پایوران این 
رژیم بخشی از درآمد حاصل از ثروت 
ملی مردم را دزدیده و به حسابهای    

شخصی خود و افراد خانواده 
 .هایشان واریز کرده اند

نظر به این که با نابودی منابع 
جنگلها، تاالبها، خشکاندن «طبيعی 

رودخانه ها با سد سازیهای بی 
مورد، احداث جاده های غير ضروری، 

» برداشت های نادرست از معادن
محيط زیست را نابود و چرخه زیست 

را به خطر انداخته و باعث تبدیل 
بخشهایی از کشور به زمين سوخته 

 .شده است

نظر به این که ما مردم ایران با تاریخ 
و مدنيتی سه هزار ساله، صلح 

 .دوست و ستایشگر آزادی هستيم

نظر به این که ما مردم ایران آزادی را 
حق خود می دانيم و خواهان 

برخورداری از حق آزادی اندیشه، 
بيان، برپایی احزاب و تشکالت 

 .صنفی، فرهنگی، اجتماعی هستيم

نظر به این که ما مردم ایران 
برخورداری از رفاه و آسایش را حق 

 .خود می دانيم

نظر به این که داشتن شغل 
شرافتمدانه و برخورداری از فرصتهای 
 .برابر شغلی را حق خود می دانيم

نظر به این که ما تبعيض را امری 
مذموم و نکوهيده می دانيم و مخالف 

 .هرگونه تبعيض و تبعيضگر هستيم

نظر به این که ما مردم ایران از هر     
مليت خواهان رفع همه گونه قوم و 

خواهان برخورداری تبعيض بوده و 
برابر همه شهروندان ایران از امکانات 

اقتصادی و سياسی و اجتماعی 
 .کشور خود هستيم

نظر به این که ما خواهان و طرفدار 
 .دوستی بين ملتها هستيم

نظر به این که حضور در جوامع و 
مراجع بين الملل و برخورداری از 

جایگاه و موقعيت مناسب را حق خود 
 .و کشورمان می دانيم

نظر به این که دخالت در امور داخلی 
کشورهای دیگر را مذموم می دانيم، 
پس دخالت شما در امور داخلی دیگر 

کشورها را محکوم کرده و خواهان 
عدم دخالت هر کشور دیگری در امور 

 .داخلی کشور خود هستيم

نظر به این که تروریستهای وابسته 
به شما و رژیمتان در قتل و بمب 

گذاری و ترورهای بسياری از جمله 
آزادیخواهان ایرانی در داخل و خارج 
کشور، و همچنين عليه شهروندان 

 .دیگر کشورها دست دارند
نظر به این که دستور قتل و ترور در 
شورایی از باالترین رده های رهبری 

حکومت اتخاذ شده و توسط رهبر 
 .جمهوری اسالمی تایيد می شود

نظر به این که تروریسم و متوسل 

دست پرورده های خود و برکشيدن 
آنان در مقامات کشوری و لشکری، 

مردم این کشور را با مشکل و معضل 
 .اساسی روبرو کرده اید

نظر به این که با دخالت در لبنان و 
برپایی و حمایت از حزب اهللا و با 

سازی و جنگ و  تشویق به بحران
درگيری، باعث رنج و مشقت مردم 

 .آن کشور شده اید

نظر به این که با دخالت در امور 
منطقه خود مختار فلسطينی و 

تقویت مخالفان صلح و هزینه 
ميليونی از کيسه مردم ایران 
تروریسم را تقویت و منطقه 

فلسطينی را در آشوب فرو برده و 
باعث دو تکه شدن آن شده اید که 

رنج و مشقت مردم بی پناه 
 .فلسطينی بسيار بيشتر شده است

نظر به این که با دخالت در 
افغانستان، چچن، پاکستان، ترکيه، 

سوریه، سودان، مناطقی از 
باعث نا ... یوگوسالوی سابق و 

امنی و تقویت تروریست و جنگ و 
درگيری و به قتل رساندن انسانهای 

 .بيگناه شده اید

شدن به بمب گذاری و قتل 
شهروندان دیگر کشورها را به هر 
دليلی غير موجه و غير قابل قبول 

می دانيم، پس سياست حمایت از 
تروریسم و گروههای تروریستی در 

دیگر کشورها توسط شما را محکوم 
 .می کنيم

 

نظر به این که این رژیم با دخالت در 
اوضاع داخلی کشورهای دیگر باعث 

برهم خوردن روابط دوستانه و 
دیپلماتيک بين کشور ایران و دولتها و 

 .ملتهای دیگر شده است

نظر به این که در یک جنگ بی حاصل 
با کشور همسایه عراق برای صدور 

انقالب اسالمی، باعث قتل و کشتار 
بيش از یک ميليون نفر و ناقص و 

معلول شدن چندین ميليون انسان در 
دو کشور و نابودی خانه و کاشانه 

بسياری از مردمان و خسارتهای بی 
 .حساب و غير قابل جبرانی شده اید

نظر به این که با دخالت در امور 
داخلی عراق و گسيل کردن 

های ایدئولوژیک و  تروریست و وابسته

نظر به این که رژیم والیت فقيه 
با زیر پا گذاشتن تعهدات، 

نامه ها و  کنوانسيونها، مقاوله
پيمانهای بين المللی از جمله 

منشور جهانی حقوق بشر، 
مقاوله نامه های سازمان 

جهانی کار و دیگر پيمانهای بين 
المللی از جمله آژانس بين 

المللی انرژی اتمی و سازمان 
ملل متحد باعث بوجود آمدن 

درگيری و بحران بين کشور ایران 
و دیگر مجامع جهانی شده 

 .است

نظر به این که در یک پروژه 
مخفی و دور از چشم مردم و 

نهادهای بين المللی، اقدام به 
ای کرده و با  ساخت مراکز هسته

غنی سازی اتمی و دست زدن 
به ساخت مخفيانه بمب هسته 

ای، امنيت بين المللی و صلح 
جهانی را به خطر انداخته و 
همچنين باعث در خطر قرار 

گرفتن محيط زیست مردم ایران و 
 .منطقه شده اید
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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 



 

نظر به این که با زیر پا گذاشتن 
حقوق بين الملل و قوائد و قوانيين و 
تعهدات بين المللی از جمله آژانس 

بين المللی انرژی اتمی و عدم توجه 
به توصيه های آن و زیر پا گذاشتن 

قطعنامه های شورای امنيت سازمان 
ملل و کاغذ پاره خواندن آنها، عملن 
مردم ایران را به جانب یک رویارویی 
 .نظامی با جامعه جهانی کشانده اید

نظر به این که با بحران سازی و 
سرسختی در برابر نهادهای بين 

المللی و زیر پا گذاشتن تعهدات و 
دروغ گفتن به مردم و جلوگيری از 

گردش درست اخبار و اطالعات، 
کشور ما را به سوی یک جنگ و 

 .درگيری می کشانيد

نظر به این که ما راه حل مشکالت 
پيش آمده بين کشورها را به شيوه 
سياسی و در تعامل دوستانه می 
دانيم به همين دليل با رژیم حّتاک، 

جنگ افروز و جنگ طلب شما به 
 .شدت مخالف هستيم

 بنابراین از اعمال ضد صلح، ضد 
آزادی و ضد دوستی و همزیستی  

بين ملتها توسط رژیم جمهوری 
ِاعمال . اسالمی برائت می جوئيم

تبعيضهای مذهبی، جنسی، ملی و 
قومی سردمداران آن را محکوم می 

کنيم و اقدامات تروریستی آنها را 
مستوجب عقوبت در دادگاهی 

 .عادالنه می دانيم

ما  همراه با زنان و مردان ایران و 
فعاالن سياسی و اجتماعی و 

روشنفکران ایران فارغ از هر جنس، 

قوميت، مذهب و مليت هرگونه جنگ 
طلبی و ستيزه گری رژیم جمهوری 

اسالمی با جامعه جهانی را محکوم 
کرده و خواستار زندگی در صلح و 

آرامش در کنار دیگر ملتها در جهان 
 .امروز هستيم

از اینرو ما هرگونه صدای صلح طلبی 
و اقدام به برقراری روابط دوستانه با 

دیگر ملتها، جوامع، احزاب، تشکلهای 
مدافع صلح و حقوق انسانها را وقتی 
اصولی ارزیابی می کنيم که از کانال 

محکوميت رژیم حاکم بر ایران بگذرد و 
با این رژیم که برهم زننده آرامش و 

همزیستی مسالمت آميز ملتها 
است به صورت شفاف مرز بندی 

 .داشته باشد

ما اعالم می کنيم که در ایران و در 
منطقه خاورميانه آرامش بر قرار 

نخواهد شد مگر این که رژیم مبتنی 
بر والیت فقيه که مردم ایران را صغير 

دانسته و آنها را شایسته تصميم 
 .گيری نمی داند برچيده شود

حق مردم ایران است که در مورد 
سرنوشت خود و رویدادهایی که به 

آنان مربوط می شود خودشان 
این حقی است که . تصميم بگيرند

بنابر حقوق به رسميت شناخته 
شده کنونی جوامع انسانی که 

حاصل دست آورد مبارزات تاریخی 
همه بشریت است به مردم ایران 

 . تعلق دارد

بنابر اصول ابتدایی دموکراسی و 
منشور جهانی حقوق بشر و حقوق 
انسانی، حق تصميم گيری در نوع 

حکومت، قانون اساسی و مجلس 
مردم، حق به رسميت شناخته شده 

مردم ایران است که اصل والیت 
 .مطلقه فقيه آن را نقض کرده است

مردم ایران طبق قوانين رژیم والیت 
فقيه حق تصميم گيری ندارند و این 

حق طبق اصل والیت مطلقه فقيه در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی از 

چنين رژیمی . آنان سلب شده است
ای مردم  ناقض حقوق اساسی و پایه

ایران بوده و به همين دليل نامشروع 
بنابراین هرگونه تصميم یا . است

اقدام برای منافع عالی مردم به 
دالیل باال از نظر مردم ایران از چنين 

رژیمی سلب شده و پایوران این رژیم 
تصميمات آنها . غاصب و تبه کارند

مشروعيت ندارد و هر گونه قرار داد 
کالن اقتصادی به ویژه در موضوع 

نفت و گاز که ثروت ملی مردم ایران 
است، با آنها از درجه اعتبار ساقط و 

همکاری اقتصادی و سياسی و یا 
نظامی با چنين رژیمی غير قانونی و 
 .عليه منافع عالی مردم ایران است

ما با صدای بلند و قویًا اعالم می 
کنيم که رژیم جمهوری اسالمی به 

رهبری و والیت فقيه علی خامنه ای 
دشمن مردم ایران و برباد دهنده 

موجودیت کشور و ضد آزادی، ضد 
صلح، ضد قوانين انسانی و 

شرافتمندانه، ضد زن، ضد کارگر، ضد 
 . انسان و ضد ایران و ایرانی است

ما به دنبال صلح واقعی و 
همبستگی با مردم سراسر جهان 

هستيم و از اینرو به عنوان 
شهروندان ایران وظيفه خود می 

دمکراسی، صلح، آزادی و زندگی 
 . انسانی فرامی خوانيم

ما صلح طلبيم و به همين دليل با 
رژیم جنگ طلب حاکم بر کشورمان 

مبارزه می کنيم و می جنگيم تا آن را 
سرنگون کنيم؛ و یکی از موانع صلح و 

آرامش منطقه را از پيش پای مردم 
 .برداریم

صلح و آزادی در گرو همبستگی و 
مبارزه مشترک همه آزادیخواهان و 

 . طلبان منطقه و جهان است صلح

ی  صلح دوستان و آزادیخواهان همه
ملتها، ما را یاری کنيد تا برای رسيدن 

به صلح و آزادی گامی به پيش 
 .برداریم

ما برای رسيدن به صلح و آزادی کمر 
چشم یاری ما برای . ایم بسته

 .رسيدن به این مقصود به شماست

   

دانيم که نظام دینی و تروریستی 
حاکم بر ایران را به عنوان مسئول هر 

فاجعه ای که برای کشور و مردم 
ایران به وجود آید معرفی کنيم و از 

همين رو ما سازش و صلح و 
صلح «مماشات با حکام تهران را 

که همان جنگ ویرانگر است » مسلح
 . می دانيم

تضاد بين مردم به ستوه آمده ایران با 
نظام والیت فقيه تضادی آشتی 

ناپذیر است و این تضاد نمی تواند 
تحت الشعاع جنگ احتمالی خارجی 

ما در جبهه مردم ایران . قرار گيرد
همچون بيست و نه سال گذشته، 

در هر شرایطی برای به زیر کشيدن 
نظام جهل و جنایت حاکم به مبارزه 
خود ادامه خواهيم داد و موضوعاتی 

همچون جنگ در این ميانه حکم 
ثانویه دارد و نمی تواند مبارزه ما با 

 .رژیم را از دستور خارج کند

ما مخالف جنگيم و از همين رو 
جهانيان را به دفاع از حق مسلم 

مردم ایران برای برچيدن رژیم جنگ 
طلب والیت فقيه و رسيدن به 
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 4شماره  

 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



 

انحصاری کردن هر چه بيشتر مراکز 
توليدی و رانت خواری جهت تامين 
امنيت سرمایه داری انگلی محور 

اصلی آن را تشکيل می دهد می 
بایست فشار ستم طبقاتی را نيز 

اعمال سياستهای . متحمل شوند
ضد کارگری که فقر روز افزون، عدم 

تامين امنيت شغلی و رکود روزافزون 
دستمزدها را به وحشتناکترین شکل 

ممکن برای طبقه کارگر ميهنمان 
فراهم کرده، مطمينا موقعيت زنان 

کارگر را با توجه به تبعيض جنسيتی 
حاکم بيش از مردان مورد تجاوز قرار 

 .می دهد

از آنجا که اصوال تحت لوای قوانين 
مردساالرانه رژیم، زنان در تمام 

عرصه ها حقوقی نازلتر از مردان 
دارند ميزان دستمزد زنان کارگر به 

مراتب کمتر از همکاران مرد آنهاست، 
زنان کارگر بر خالف مردان کارگر از 

اکتساب شغل دوم و سوم معذورند 
زیرا بعنوان پاسدار خانواده می 

بایست نگهداری از فرزندان و کار 
. خانگی را نيز انجام دهند  

در کارخانه ها و واحدهای توليدی که 
اکثر به اتفاق کارگران آن را زنان 

تشکيل می دهند نه تنها از وجود 
مکانی برای نگهداری کودکان و دیگر 
امکانات رفاهی الزم خبری نيست، 
بلکه زنان از زمان کافی برای شير 

دادن به نوزادان خود محروم می 
تشکل های زرد وابسته به . باشند

رژیم که خود را مدافع حقوق کارگران 
می دانند نيز مسلما فقط از منافع 

صاحبان سرمایه و مدیران کارخانجات 
حمایت می کنند و هيچگونه اهميتی 

به نيازهای واقعی و ابتدایی زنان 

کارگر نمی دهند و در واقع دست 
کارفرما را باز می گذارند تا ساعات 

شيردهی، مرخصی زایمان و غيره را 
بدین ترتيب . به کلی نادیده بگيرند

زنان کارگر در صورت زایمان، کار خود 
را از دست می دهند و یا بدليل زن 

بودن زودتر از همکاران مرد خود تحت 
تاثير خطر بيکاری فزاینده قرار می 

طرح افزایش مرخصی زایمان و . گيرند
یا طرح کاهش ساعات کاری زنان بر 

اساس تجلی نهاد خانواده در 
راستای سرمایه گذاری بر روی تربيت 

کودکان و کاهش آسيب های 
اجتماعی  نيز که در ماههای اخير از 
طرف دولت احمدی نژاد عنوان شده 

 نه در مسير تامين منافع طبقاتی 
زنان کارگر بلکه برعکس سياست 

خارج کردن هر چه بيشتر نيروی زنان 
از پروسه توليد و همچنين پرداخت 
دستمزد و مزایای کمتر، با طرحی 

حساب شده از طرف کارفرما به زنان 
کارگر را دنبال می کند و همچنان 

. منافع طبقاتی کارفرما را مد نظر دارد  

دستمزد، حقوق مستمری و 
بازنشستگی زنان کارگر بدون شک 

بر طبق قانونی که تعریف انسانی از 
زن ندارد و با توسل به آیه های 

آسمانی زن را نازلتر از مرد و نصف او 
به حساب می آورد، از مردان کمتر 

بعنوان مثال به گزارش . خواهد بود
خبرگزاری حکومتی کار مورخ سه 

هفتاد آارگر زن "بهمن هشتاد و پنج، 
ريسندگي و بافندگي زابل، ماهيانه 

 هزار تومان دستمزد مي گيرند و 50
کارفرما با اخراج کارگران زنی که 

بيش از چهارده سال تجربه کاری 
دارند به استخدام دختران محصل 

." مبادرت ورزیده است  

از آنجا که ستمگيری های اقتصادی 
رژیم والیت فقيه حاصلی جز 

ورشکستگی بسياری از صنایع و 
تعطيلی واحدهای توليدی و صنعتی 
کشور نداشته، پس بحران در صنایع، 

تعطيلی و رکود صدها واحد توليدی 
صنعتی به یک معضل سُترگ 

اجتماعی تبدیل شده  و پيامدهای 
نگران کننده آن از جمله بيکاری، 

موقعيت زنان کارگر را بيش از پيش 
در . تحت تاثير خود قرار می دهد

همين رابطه بر اساس گزارش مدیر 
نرخ "کل دفتر ریاست مرکز آمار 

بيکاری سال هشتاد و شش  بين 
مردان هشت و نيم درصد و در بين 
زنان پانزده و سه دهم درصد بوده 

."است  

در حقيقت اگر چه در ساختار 
اقتصادی رژیم والیت فقيه سود و 
درآمد نه مانند کشورهای مدرن 

سرمایه داری از طریق توليد، بلکه از 
طریق غارت منابع طبيعی و ثروت 

ملی بدست می آید که بخش اعظم 
آن به جيب طبقه حاکم سرازیر می 

شود و اصوال نياز چندانی به کار زنان 
همين جا باید متذکر شد که (نيست 

رشد متوسط ساالنه سهم کارکنان 
زن در بخشهای توليدی واحدهای 

صنعتی فقط یک درصد است در 
صورتيکه سال هشتاد و پنج شاهد 

فزونی پذیرش دختران نسبت به 
پسران در رشته های صنعتی بوده 

اما در همين ساختار ). است
سياسی جهت مقابله با فشار از 
پایين که از جانب زنان آگاه اعمال 

می گردد همواره سعی می شود با 
زنده نگاه داشتن سنتهای عقب 

افتاده جوامع پدرساالر در قالب نهاد 

نيروی انسانی و یا پایين آوردن 
بعنوان . مزایای کارگران بوده است

مثال فرار از دادن مرخصی زایمان به 
زنان کارگر و همچنين محدودیتهایی 
مثل کارخانگی که زنان کارگر با آن 

دست به گریبان هستند باعث شده 
که ميزان کارگران زن این کارخانجات 

انبوه . بزرگ به شدت کاهش پيدا کند
زنان اخراج شده که با وضعيت 
معيشتی بسيار بغرنجی روبرو 
هستند به ناچار به عرصه توليد 

کارگاهی پناه می برند که در 
اینصورت نه تنها دستمزدی کمتر از 
پيش دریافت می کنند بلکه  فرصت 

بهره گرفتن از همان قانون ضد 
کارگری رژیم را نيز از دست می 

زیرا این کارگاههای کوچک . دهند
توليدی دیگر حتی زیر پوشش همان 

قانون کار ضد کارگری رژیم نيز 
زنان کارگر در چنين . نيستند

شرایطی از کوچکترین مزایای 
. حقوقی و امنيتی برخوردار نيستند

آنها از ساعات کار طوالنی، 
دستمزدهای بسيار پایين، عدم بيمه 

درمانی و بيکاری و دیگر مزایا به 
در بسياری . شدت رنج می برند

موارد مورد خشونت فيزیکی و 

دین و یا خانواده بر روابط توليدی، از یکطرف با آگاهی رشد یافته زنان که 
اکنون روابط توليدی حاکم را به چالش گرفته اند به مقابله بپردازد و آنان را 
پاسدار  »هر چه بيشتر روانه کنج خانه کند و با محول کردن کارخانگی و 
تفاوتی فاحش بين زن و مرد در رابطه با توليد قایل  «خانواده ناميدن زنان 

از طرف دیگر با استفاده از همان ابزارها و تقسيم بندی جنسيتی . شود
کار اجتماعی، فعاليت مردان و زنان کارگر را در رقابتی بيرحمانه قرار دهد و 

بدین طریق نقش زنان را در پروسه توليد بيرنگ کرده و ارزشی کمتر از 
اینگونه آنها ارزش اضافی حاصل شده از توليد را . مردان برای آن قایل شود

. به نفع خود بيشتر افزایش می دهند  

در جامعه ای که ابزارهای سرکوب حاکميت بطور مداوم کوچکترین صدای 
حق طلبی طبقه کارگر را به فجيع ترین شکل ممکن به صورت آدم ربایی و 

زندان و شکنجه پاسخ می دهد، حتی تحمل  مطالبات کارگران در 
چارچوب قوانين رژیم را ندارد و هيچ ارزشی برای حق تشکل آزاد و 

مستقل کارگری قایل نيست و همواره تالش می کند قانون کار را با ترفند 
به نفع کارفرما بيش از پيش تغيير دهد و بالخره قانون کار نيز  «اصالح  »

مانند تمام قوانين دیگر رژیم آنقدر سست و بی پایه است که کارفرما می 
سخن . تواند هر آن بطور قانونی از آن عليه منافع طبقه کارگر استفاده کند

به ميان آوردن از حقوق بی حقوق ترین افراد این طبقه همانا زنان کارگر 
که اصوال حق اشتغال بيرون از خانه را ندارند و به قول مسوول دفتر امور 

نقش اصليش تربيت فرزندان و گرم کردن کانون  »زنان سپاه پاسدارن رژیم 
شاید چيزی فراتر از کفر در چارچوب رژیم ایدیولوژیک ضد  «خانواده است

. زن و ضد کارگر والیت فقيه به حساب آید  

اعمال سالها سياست تعدیل اقتصادی، رکود و تعطيلی کارخانجات بزرگ 
توليدی به موازات اعمال تبعيض جنسيتی چه در زمان استخدام و چه در 

زمان اخراج، تالش کارفرمایان در باال نگه داشتن  نرخ سود به شيوه تعدیل 

جنسی قرار می گيرند بدون اینکه 
قانونی در حمایت از آنان موجود 

باشد و به دليل ایمن نبودن شرایط 
کار از آسيبهای فيزیکی در محل کار 

نيز در امان نيستند و در موارد 
بيشماری به دليل استرس در محيط 

کار به بيماریهای روحی و عصبی 
زنان و دختران جوان . مبتال می گردند

کارگاههای کوچک فرش بافی 
روستاهای اطراف استان فارس و یا 
زنان فرش باف گناوه از نمونه های 

زنانی که زندگيشان . بارز آن هستند
در کنار دار قالی سپری می شود 

ولی خود هيچ سهمی از توليد 
دختران جوانی که ضربت . ندارند

شانه زدن بر دار قالی آنان را بسياری 
شنيده اند اما صدای ذره ذره آب 

شدن آنان ميان هر تار و پود نازک و 
کلفت رد کردن آنان به گوش بسياری 
ناآشناست و البته به گوش کارفرما و 

ناگفته نماند که . طبقه حاکم خوشنوا
پدیده دختران جوان فرش باف بعنوان 
کودکان کار در این کارگاههای قالی 

.بافی بسيار بارز است  

  )1(زنان تن فروش  -زنان کارگر:  آناهيتا اردوان
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 4شماره  

 9.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از بيژن جزنی
 

چون هدف از اولين 
تغيير , اقدامات مسّلحانه

فضاي سياسي جامعه و 
به طورآلي تبليغ 
عمليات , مسّلحانه است

مسّلحانه در روستا و شهر 
ميتوانند يكديگر را آامل 

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

به مثابه يك عامل , و شهر
, حمايت آنندة تاآتيكي

مي تواند مورد استفاده 
جنبش ... قرارگيرد

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

به خود جلب آنند و با 
, اجراي عمليات مسّلحانه

قواي دشمن را در مناطق 
وسيعي به خود مشغول 

دارد و اين مناطق را به 
“ سياسي”طور وسيعي 

جنبش , همچنين. آند
چريكي شهري با برهم 

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

عصبي دشمن را نيز مورد 
 آسيب قراردهد



 

 بسيج نيروی  
تسلط سپاه بر صنایع حساس کشور 

 و بنيه مالی آن
سایه سنگين نظاميان در کابينه 

 ...احمدی نژاد و مجلس و 
 مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع

صادق محصولی، وزیر نفت 
 پيشنهادی احمدی نژاد

فساد و اختالس اقتصادی در دستگاه 
 حکومت اسالمی

ادعاهای فرمانده کل سپاه پاسداران 
 در مورد قدرت تجهيزات نظامی سپاه

تبليغی  -بودجه نهادهای سياسی 
 مذهبی

رابطه نزدیک خامنه ای با فرماندهان 
سپاه و مدیران رده باالی وزارت 

 اطالعات
پایان جنگ ایران و عراق و سپاه 

 پاسداران
تحریم سپاه پاسداران از سوی دولت 

 آمریکا
مختصری درباره تروریسم حکومت 

 اسالمی ایران
 نتيجه گيری

 منابع

 مقدمه

همهء دولت های بورژوازی و به ویژه         
دولت های دیکتاتوری از نوع و جنس         
حکومت اسالمی، همواره اتکایشان      
به نيروی های سرکوبگر ارتش،              
پليس، انواع و اقسام سرویس های        
اطالعاتی و ضداطالعاتی، سپاه،           
بسيج، چماق داران لباس شخصی        
. ها و انصار حزب اهللا و غيره است             

این حکومت ها، به دليل این که                
پایگاه مردمی ندارند لذا نيروهای            

مخوف سرکوبگر خود را گسترش و          
به سالح های مخرب تجهيز می کنند       
تا با سرکوب شدید و بی رحمانه              
مخالفين و جنبش های اجتماعی           

 .بقای حکومت خود را تضمين کنند

، 1357 دی      22آیت اهللا خمينی،         
یعنی در روز شادی و سرور تاریخی          
مردم ایران از سرنگونی حکومت             
سلطنتی، با اميد و آرزوی دست             
یابی به یک جامعه آزاد، برابر، عادالنه       
و انسانی، در پيامی تشکيل شورای       

این شورا از     .  انقالب را اعالم کرد       
ماموریت داشت تا شرایط            جمله

تاسيس دولت انتقالی را مورد                
بررسی قرار دهد و مقدمات اوليه آن         

خمينی، آیت اهللا     .  را فراهم سازد    
سيدمحمد    مرتضی مطهری، آیت اهللا   

بهشتی، آیت اهللا                                  
موسوی اردبيلی،       سيدعبدالکریم

محمدجواد باهنر و حجت االسالم           
اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان      
هسته اوليه شورای انقالب تعيين          
کرد و اجازه داد که افراد دیگر با اتفاق         
نظر این پنج نفر اضافه شوند و ترکيب        
شورا از اعضای روحانی و غير                  
روحانی به نسبت مساوی و نزدیک         

اعضای دیگر این شورا     .  به هم باشد  
حجت االسالم    :  عبارت بودند از       

سيدعلی خامنه ای، آیت اهللا                 
سيدمحمود طالقانی، آیت                    

مهدوی کنی، احمد صدر حاج            اهللا
سيدجوادی، مهدی بازرگان، دکتر          
یداهللا سحابی، مصطفی کتيرایی،         
سرلشکر ولی اهللا قرنی و سرتيپ          

 . علی اصغر مسعودی

در آستانه پيروزی انقالب مردم ایران،       

شورا، مهندس مهدی بازرگان را به          
عنوان نخست وزیر دولت موقت              
پيشنهاد و خمينی نيز وی را به                
عنوان ریيس دولت موقت منصوب           

با شروع کار مجلس شورای          .  کرد
اسالمی، شورای نگهبان و دیگر             
نهادهای اساسی، مسئوليت و             
ضرورت وجودی شورای انقالب هم به      

آخرین اعضای شورای     .  پایان رسيد  
آیت اهللا    :  انقالب عبارت بودند از         

خامنه ای، آیت اهللا بهشتی، آیت اهللا       
موسوی اردبيلی، محمد جواد باهنر،      
آیت اهللا هاشمی رفسنجانی، حسن     
حبيبی، عباس شيبانی، مهدی             
بازرگان، عزت اهللا سحابی، صادق           
قطب زاده، مهندس علی اکبر معين        

 .فر و ابوالحسن بنی صدر

برای اولين بار عباس اميرانتظام،             
سخنگوی دولت موقت برای اولين بار       

، خبر شكل    1357 اسفند ماه      2در  
گيری سپاه پاسداران انقالب                   

در .  اسالمی را به مطبوعات داد           
ضوابط و کنترل سپاه پاسداران                
کشمکش و رقابتی بين دولت موقت       
به نخست وزیری مهدی بازرگان و            
دیگر سران حکومت، به ویژه رهبری         
گروه های مسلح مذهبی وجود              

 .   داشت

پليس مخفی حکومت سلطنتی            
که در دوران شاپور بختيار،       )  ساواک(

آخرین نخست وزیر شاه، منحل شده      
بود کليه امکانات و اموال و اسناد آن،         
پس از سرنگونی حکومت سلطنتی       

از این رو،   .  در اختيار سپاه قرار گرفت     
به نوعی می توان گفت که سپاه             

بنياد شهيد نيز بنياد دیگری است که        
به لحاظ اقتصادی قدرت مند است و         

بنياد شهيد  .  به لحاظ اجرایی مستقل   
 و به فرمان خمينی        ١٣۵٨در سال    

 . تاسيس شده بود

در مورد وزن و جای حقيقی بنيادها و         
های وابسته در اقتصاد ایران،       شرآت  

. هيچ اطالع دقيقی در دست نيست      
هر سال بودجه کالنی به این بنيادها        
اختصاص داده می شود، اما آن ها نه        
به دولت و نه به مجلس، هيچ                  
گزارشی و حساب و کتابی از دخل و         

زیرا .  خرج خود پس نمی دهند             
گردانندگان اصلی این بنيادها از مهره      
اصلی حکومت هستند و به صالحدید      
خود این ثروت های هنگفت را هزینه         

مسئولين .  و سرمایه گذاری می کنند    
و دست اندرکاران بنيادها توسط رهبر      
حکومت اسالمی، انتخاب می شوند      
و بنابراین، در بهترین حالت گزارشات       
الزم و ضروری خود را نيز به رهبر می         

از این رو، کسی هم از غارت و        .  دهند
دزدی و فساد درون این بنيادها                

بنابراین، ارگان   .  چندان خبری ندارد    
های مذهبی و نظامی، بيش ترین          
بودجه ساالنه کشور را دریافت می         
کنند که در پایين دوباره به این                  

نخست جای ساواک را گرفت و نقش آن را در سرکوب نيروهای انقالبی و               
، 57در واقع چندین گروه شبه نظامی که در مقطع انقالب            .  انقالب ایفا کرد  

توسط طرفداران خمينی به وجود آمده بود، پایه های اوليه سپاه را بنيان                 
اما به مرور زمان سپاه به یک نيروی شبه نظامی و نظامی              .  گذاری کردند 
 . تبدیل شد

، همچنين با فرمان آیت اهللا خمينی، بنيان گذار              1979  -  1357در سال    
های متعلق     ها و شرآت        حکومت ارتجاعی اسالمی، بسياری از دارایی      

اش و سرمایه داران بزرگ آن حکومت مصادره شدند، به             به شاه و خانواده     
سپس بنيادهای  .  بنياد تازه تاسيس مستضعفان و جانبازان واگذار گردیدند        

 . دیگری نيز به وجود آمدند

اهللا خمينی، با      با فرمان آیت     ١٣۵٧ اسفند سال    ۴بنياد مستضعفان در روز     
هدف تسلط و کنترل دارایی باقی مانده از بنياد پهلوی به وجود آمد و با                    
مصادره اموال سران و مقامات بلندپایه حکومت سلطنتی، و همچنين                  

 هایی که صاحبان آن ها زندانی و اعدام و یا از کشور                      مصادره کارخانه 
 .گریخته بودند به یک قدرت عظيم اقتصادی تبدیل شد

ها و مؤسسات مختلف،       بنياد مستعضعفان و جانبازان، از طریق شرآت           
بگير در اختيار      حقوق   400000 ميليارد دالر دارایی و بيش تر از          12بيش از   
 هزار سند مالکيت ثبت شده در        ۴امروز بنياد مستضعفان نزدیک به       .  دارند

 . اختيار دارد

 و به قدرت رسيدن هاشمی             1989پس از مرگ خمينی، در سال               
دوست رئيس بنياد     رفسنجانی به عنوان ریاست جمهوری، محسن رفيق         

مستضعفان شد و این بنياد به دومين بنگاه اقتصادی ایران تبدیل گردید،                 
 .یعنی پس از شرآت نفت آه عمدتا شرآتی دولتی است

 .مسئله برخواهيم گشت

جنگ ایران و عراق موقعيت سپاه را        
مستحکم تر کرد و پس از پایان                
جنگ، به ویژه پس از به قدرت                 
رسيدن احمدی نژاد که خود سابقه       
سپاهی و عضویت در جوخه های          
ترور برون مرزی نيز دارد، پروژه های         
عظيمی هم چون سد سازی، جاده       
سازی و بسياری از شرکت ها و             
موسسات ساختمانی، مخابراتی،      
صنایع نفت و غيره به سپاه واگذار           

 . گردید

سرکوب نيروهای انقالبی، آزادی          
خواه، سکوالر، چپ و کمونيست، و        
تعقيب و دستگيری فعالين سياسی     
و شکنجه و اعدام آن ها، به ویژه در          

، یکی از   57سال های اوایل انقالب      
مهم ترین و اساسی ترین وظایف           

یعنی در واقع کاری که        .  سپاه بود 
ساواک نتوانست انجام دهد سپاه        
 .به وحشيانه ترین شکلی انجام داد

جنگ ایران و عراق در سال های             

 ) 1! (سپاه پاسداران حکومت اسالمی این نيروی تروریستی مخوف؟:  بهرام رحمانی
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 17.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از محمد مصدق
 

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

ملت است نمي تواند صداي 
ملت را خفه آند و نگذارد 

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

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

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

. خواست نميتواند بكند   
بايد به صرف ملت و آرزوهاي 

. ملت توجه آند   
موجوديت دولت من روي افكار 

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

 گرفت و خفه اشان آرد 



 

   تخلف  بودند آه  نيكاراگوا داده دولت
 در آمريكا   موضوع  بود و اين ديگري
. شد"   گيت ايران"   اصطالح  به تبديل
   براي  مسئله  از اين  هم  مخالف حزب

   استفاده  جمهوري  رئيس فشار به
   موضوع  پيگيري  براي آنان. آرد

   دادند، آميسيون  تشكيل آميسيون
   داد اما هدف  خود را ارائه گزارش
   مسأله  بود آه  اين  آميسيون اصلي
  وقتي.  آند  ختم  نحوي را به

 خود را منتشر آرد،   گزارش آميسيون
   ديده  نادرست  آنها مواردي در گزارش

   در ايران هائي شد لذا يادداشت مي
   در آن  موضوع  شد و حقايق تهيه
   حاضر به  در حال  گرديد آه مطرح
   شده  چاپ  بزرگ  آتاب  يك صورت

   آه  است  اين منظورم.  موجود است
   نشان  نيت  آمريكا حسن آنجا هم

   بود آه  شده  شروع  جرياني يك. نداد
شدند و   آزاد مي  آمريكائي گروگانهاي

، و در   گرفتيم  اسلحه  مقداري ما هم
 از آنها  ، آشور و انقالب  از ملت دفاع

   قطعه  اين  نظر من ، به  آرديم استفاده
   دوره  يك  جزئياتش  با تمام تاريخي

ما '  ، منتهي  است افتخارآميزي
   سياسي برداري  بهره نخواستيم

  هاي  استفاده  موضوع ، يا از اين آنيم
   آه  حدي  در آن ، فقط  بكنيم داخلي
....   بشوند گفتيم  مطلع  بود مردم الزم

،   با مسعود سفيري مصاحبه
برگرفته [". 1378 مهر 5نگار ـ  روزنامه

 ] از سایت رفسنجانی
همانطور که در نقل قول باال مشخص 

است آمریکا و رژیم با وجود اینکه در 
رسانه ها مواضعی خصمانه می 

گيرند اما چون به خلوت می روند آن 
بی شک در . کار دیگر می کنند

ایرانی که خط فقر هر روز تعداد 

بيشتری را محصور خود می کند، در 
ایرانی که معضل بيمارستان، 
مدرسه، و در ایرانی که کار و 

مسکن، اعتياد و تن فروشی درد 
روزانهء مردم است، در چنين ایرانی 
صحبت از داشتن توانمندی هسته 
ای نه تنها ُپز عالی با جيب خالی 
است، نه تنها غرور آفرین نيست، 

بلکه عاملی است که بحران 
اقتصادی و سياسی را تشدید می 

کند، و هزینهء آن از جيب مردم خرج 
به نظر نگارنده، برای . خواهد شد

ایران تا زمانی که با معضالت 
زیربنایی دست به گریبان است، 

انرژی هسته ای نه تنها حق  مسلم 
نيست، بلکه بازدارندهء مردم از 

احقاق حقوق اوليه خود بوده، و بی 
شک تضمين کنندهء وابستگی ایران 

 . به جهانخواران است
منطقا، برای حل مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی، کليه سایت های اتمی 

باید تعطيل شده و کليه انرژی و 
توانمندی مالی صرف مسائل زیر 

اما از آنجایی که انجام . بنایی شود
این مهم، بدون همکاری عموم مردم 
غير ممکن است و خيلی وقت است 
که دیگر امتی در صحنه نيست، و از 

آنجا که رژیم جمهوری اسالمی در 
راستای منافع مردم گام بر نمی 
دارد، تنها راه پيش رو سرنگونی 

تماميت رژیم به دست مردم و 
: تأکيد می کنم. فرزندانش است

سرنگونی، و نه رفراندوم، و یا 
استحاله و یا مماشات و الس زدن با 

رژیم و یا حملهء نظامی آمریکا به 
 .ایران

 
 جنگ ضد مردمی

گفته می شود که اگر رژیم تعليق 
نکند، آمریکا حملهء نظامی خواهد 

با توجه به این فرض، سوال . کرد
آیا با فاشيسم مذهبی . ساده است

باید جنگيد یا نه؟ آیا باید برای 
سرنگونی فاشيسم مذهبی دست 

به اسلحه برد یا نه؟ آیا می توان 
تحت شرایط بخصوصی با فاشيسم 

مذهبی کنار آمد و حتی اگر برای 
مدت کوتاهی هم که شده با رژیم 
صلح کرد یا نه؟ پاسخ به دو سوال 
اول مثبت و به سوال سوم منفی 

 ساله ثابت کرده که 28تجربه . است
نمی توان و نباید با این رژیم صلح و 

سازش کرد، چرا که رژیم زبان 
 .مسالمت و سازش نمی فهمد

این بدان معنا نيست که چون باید با 
رژیم جمهوری اسالمی جنگيد، پس 

جنگ . اصال. هر جنگی درست است
زمانی درست است که جنگ بين 
مردم و نيرو های مسلح مردمی 

عليه رژیم اسالمی باشد، و نه جنگ 
جنگی که . بين دو نيروی ضد خلقی

مردم در آن نقشی نداشته و خواهان 
آن نيستند، جنگی که بين نيروهای 
توسعه طلب جهانخوار از یک سو و 

رژیم اسالمی حاکم بر مردم ایران از 
سوی دیگر باشد، مردود و محکوم 

چنين جنگی ویران کنندهء . است
جنگی است . ایران و ایرانی است

بين دو گرگ بر سر الشهء گوسفندی 
بی دفاع، و نباید در آن به نفع یکی از 

در صورت . دو طرف نقش آفرینی کرد
درست بودن این فرض که آمریکا 

حمله خواهد کرد، باید با تمام توش و 
 .توان از وقوع آن جلوگيری کرد

این بدان معنا نيست که همسویی 
نکردن با جهانخواران در تجاوز و در 

. بيشتر هم که شده ادامه دهند
امامشان زهر خورد، اینها بدترش را 

حتی اگر الزم باشد یک (می خورند 
 -گلوله خرج احمدی نژاد می کنند 

روزنامه جمهوری اسالمی اولين گام 
به شرطی که ) را برداشته است

اصال . امنيت و بقای آنها ضمانت شود
اینها توانمندی هسته ای را می 
. خواهند که بتوانند بيشتر بمانند

آمریکا هم می داند که اگر مردم را با 
رژیم اسالمی تنها بگذارد دیر یا زود 

مردم و فرزندانش تار و پود نظام 
اسالمی را در هم خواهند پيچيد، و 

خواست . این خواست آمریکا نيست
آمریکا همانطور که بارها با زبان 

اشهدش اذعان کرده تغيير رفتار رژیم 
احمدی نژاد برود، . است و بس

خامنه ای برود و . الریجانی بياید
رفسنجانی بياید؛ همين قدر برای 

آمریکا برای . سازشکاران کافيست
این تغيير رفتار حاضر است هر بهایی 

بپردازد، حتی نادیده گرفتن کليه 
معاهدات و کنوانسيونهای بين 

قبال برای خوشایند رژیم . المللی

تخریب و انهدام زیر بنای یک کشور، همسویی با رژیم حاکم بر آن کشور 
صلح دوستی یک غریضهء انسانی و خصوصيت بارز انسانهای . است

 ساله ایران و عراق ادامه 8آیا زمانی که جنگ . مترقی و آزادیخواه است
داشت ما مخالفين رژیم اسالمی، از حملهء عراق دفاع کردیم؟ آیا برای 

 8پایان یافتن آن و آتش بس فعال نبودیم؟ آیا فعال شدن عليه جنگی 
ساله که نمی بایست اتفاق بيفتد اما به دالیل متعدد اتفاق افتاد، به 

معنای دفاع از رژیم اسالمی و یا صدام بود؟ در آن روز، مگر رژیم حاکم بر 
عراق جنگی بود بين دو -مردم ایران فاشيست مذهبی نبود؟ جنگ ایران

یکی در پناه پان . دولت مستبد که خواست مردم برایشان ارزش نداشت
عربيسم و دیگری در پناه اسالم عزیز که جنگ را موهبت الهی می 

 . دانست، جان صدها هزار انسان را فنا کردند
در جنگ فرضی کنونی، هدف آمریکا از حمله به ایران نه سرنگونی رژیم 

هدفش فقط و فقط کمک به . است، نه امنيت منطقه عليه بمب اتم
. ماندگاری نظام اسالمی در منطقه برای کسب سهم بيشتر است

مذاکره کرده » محور شرارت«همانطور که در باال خواندیم، آمریکا قبال با 
» شيطان بزرگ«رژیم اسالمی هم قبال با . است، اینبار هم می کند

 »و همانطور که رفسنجانی گفت . مذاکره کرده است، اینبار هم می کند
امت در صحنه را با »  بشوند  مطلع مردم«باشد   » الزم  آه  حدي  در آن فقط

ساده تر اینکه گفتگو می کنند، زد و بند می کنند، منافع . خبر می کنند
در آن حدی «ملی را به تاراج می دهند، کشور را می فروشند، ولی فقط 

دفاع «می کنند، و همهء اینها را در پناه » مردم را مطلع«باشد » که الزم
و یا » حق مسلم ملت«و یا » صلح دوستی«و یا » از تماميت ارضی

و روزی که . انجام می دهند» مبارزه ضد امپریاليستی و یا صهيونيستی«
الزم باشد، عقب می نشينند تا به عمر کثيف خود حتی برای یک روز 

خوش رقصی کرده، باز هم می 
 .کند

چند روز پيش اعالم شد که این 
دو دوست دیرینه دوباره قرار بر 
این دارند که بر سر ميز مذاکره 

نشسته تا برای تاراج خاورميانه 
چند . به توافق های جدید برسند

هفته پيش از آن، ریيس 
پاسداران گفت که سپاه به 

مسائل درونمرزی و سرکوب 
به (مردم خواهد پرداخت 

یادداشت پيشين نگارنده در     
تازگی ها ).  توجه شود2بحران 

ُمد شده که افسران ارشد ارتش 
آمریکا در عراق یک در ميان صف 
کشيده تا یکی پس از دیگری از 

کم شدن عمليات تروریستی 
نشأت گرفته از سپاه قدس رژیم 

ساده تر . اسالمی، خبر بدهند
اینکه می خواهند ابقا کنند که 

رژیم اسالمی در رفتار خود 
تجدید نظر کرده است و می 
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 7.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از حسين فاطمی
 

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

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

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

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

مملکت و مّلت را که 
خواهد حيات نهضت خود  می

را نجات دهد آرمان و آرزوی 
هزارها و صدها هزار، 

هموطن خود را بيشتر 
درست است ... رعایت کنند

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

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

در راه نهضت و سعادت 
. هموطنانم صرف شود

هرحال در دادگاه ما  به
توانيم بسياری حقایق را  می

فاش کنيم و داغ باطله بر 
کنسرسيوم و حاميان او 

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

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

بخشش کنيم و چند سال 
االمر  زندان برای ما، حسب

زیر بار ِشّق . تعيين کنند
آخری بنده هرگز نخواهم 

 .رفت



 

شود با او کنار آمد، و در راستای 
اثبات ُحسن نيت خود تروریستهای 
دستگير شده در عراق را آزاد می 

برای اینکه دل به ریيس جمهور . کنند
آینده آمریکا نبندیم، چند روز پيش تر، 

هيلری کلينتون اعالم کرد که اگر 
انتخاب شود در باره همه چيز با رژیم 

روسيه و چين که . مذاکره خواهد کرد
قربانشان بگردم، برای بستن      

ی با رژیم از ميلياردقراردادهای   
بنا به . یکدیگر سبقت می گيرند

گزارش رویترز، وزیر امور مالی آلمان 
در اشپيگل هشدار می دهد که اگر 

بانک ملی در ليست تحریم قرار 
بگيرد، آلمان یک ميليارد دالر ضرر 

 « هنوز آنگال مرکلالبته . خواهد کرد
در جهت یافتن راه حل دیپلماتيک 

برای حل اختالف بر سر برنامه اتمی 
ایران از گزینه تشدید تحریم اقتصادی 

نخست وزیر . »استفاده می کند
منتخب استراليا، کوین راد، اعالم 

کرده که نيروهای خود را از عراق فرا 
 هم که جان بولتون . خواهد خواند

معرف حضور همه است بنا به 
مخالف اقدام «گزارش بی بی سی 
است، بولتون » نظامی عليه ایران

گزینه نظامی در برابر «می گوید 
ایران جذابيتی ندارد و برای منافع 

خوب، .  »آمریکا خطرات زیادی دارد
. اینها حرفها و مسائل بيگانگان است

شد چه باید کرد و » جنگ«اینکه اگر 
دوست و دشمن کجا قرار می گيرند، 

بنا . بيشتر یک بحث آکادميک است
به شواهد فوق، نه جنگی خواهد بود 
که بخواهيم دوست و دشمن را از آن 

طریق بشناسيم و نه صلح پایداری 
که بتوان آینده را بر مبنای آن برنامه 

اما آنها که جنگ را واقعی . ریزی کرد

می بينند، تمام مدافعان و فعاالن 
صلح در سطح جهان باید پيام رسان 

: حرف و موضع اصلی مردم باشند
برای آزادی و صلح پایدار؛ و برای 

نجات خاورميانه از بحران و بالتکليفی 
جان بولتون هر چند . باید رژیم برود

اشک تمساح می ریزد، اما بر روی 
یک نکته درست انگشت می گذارد 

کاش در چهار سال گذشته برای «
سرنگونی حکومت دینی در ایران 
تالش کرده بودیم تا دچار شرایط 

 .»سخت فعلی نمی شدیم
در چارچوب بحث آکادميک، موضع 

مستقل در برابر جنگ باید فراسوی 
شعارها و مواضع و روابط این آمریکا و 

باید خواست و منافع . رژیم باشد
طوالنی مدت مردم در نظر گرفته 

خواست مردم تغيير دموکراتيک . شود
تغيير دموکراتيک هم . نظام است
یعنی تغيير نظام به . معنی دارد

دست توانای مردم و فرزندانش، و 
. بدون دخالت قدرتهای خارجی

قدرتهای خارجی اگر راست می 
گویند جلوی پای مردم و فرزندانشان 

 . سنگ نيندازند
ما نباید حرف و خط مان را هر روز 

بخاطر مواضع و یا بده و بستانهای 
یک  –بين رژیم و آمریکا تغيير دهيم 

روز بگویيم سرنگونی، روز بعد بگویيم 
یک روز از بحران انقالبی و . رفراندوم

سرنگونی سوسياليستی حرف 
بزنيم، و روز بعد از صلح با رژیم برای 

اگر می . »تماميت ارضی«دفاع از 
گویيم، و هميشه هم گفته ایم که 

جنگ به ضرر مردم و جنبش 
سرنگونی طلبانه است، باید بر آن 

اگر گفته ایم که با . پایفشاری کنيم
رژیم نباید سازش کرد، چرا که 

سازش عمر ررژیم را طوالنی می 
و اگر . کند، باید بر آن پایفشاری کنيم

گفته ایم تغيير دموکراتيک، باید 
راهکارهای تغيير دموکراتيک را ارائه 

ولی اگر فکر می کنيم که هر . دهيم
چه تا بحال گفته ایم داستان بوده و 

آن خط غلط بوده است، وظيفه داریم 
که حرفمان را به روشنی و بدون پيچ 
و خم بيان کنيم تا از گيج کردن مردم 

 .جلوگيری شود
 

 جنگ مردمی
برگردیم به سر آنچه که واقعی 

آنچه که واقعی است جنگ . است
بين مردم ایران و فرزندانش با 

این شعله . فاشيسم مذهبی است
تکرار می کنم، . نباید خاموش شود

این شعله، حتی اگر به اندازهء 
شعلهء یک کبریت باشد نباید 

در این نقطه است که . خاموش شود
مرز بين دوست و دشمن مشخص 

به نظر نگارنده، هر کس، . می شود
به هر دليلی و با تشکيل هر کميته 

با هر نامی از ماندگاری این رژیم 
دفاع کند، عليه منافع مردم موضع 

گرفته است، و این را بار ها و بار ها 
از به دامان خاتمی . تجربه کرده ایم

غلطيدن، تا برای شعار های توخالی 
اگر کسی . احمدی نژاد هورا کشيدن

موافق صلح است، باید مشخص و 
روشن بيان کند که مخالف ماندگاری 

رژیم هم است، و برنامه اش برای 
» دوران صلح«سرنگونی رژیم در 

در غير اینصورت، هم صلح . چيست
پایدار نخواهد بود، و هم جنگ بوقوع 

اما گویی برخی به . خواهد پيوست
گویی این . این نکته توجه نمی کنند

بر می گيرد و یا اینکه تنها خواست 
آنها کوتاه آمدن آمریکا از بمب باران 

ایران است؟ فرض بگيریم آمریکا بمب 
باران نکرد، بعد ِچی؟ گام بعدی 
چيست؟ فرض بگيریم که رژیم 

برنامهء هسته ای را تعليق کرد، 
خوب، گام بعدی چيست؟ شرکت در 
انتخابات مجلس اسالمی؟ موقعيت 
آنهایی که مقيم ایران هستند و این 
واقعيت که صحبت از سرنگونی رژیم 

برای آنها خطرات جانی به همراه 
. دارد، برای من قابل درک است

موقعيت مردم جهان، حتی افرادی 
چون نوام چامسکی، که از وقوع 

جنگ ابراز نگرانی می کنند و از صلح 
) حتی ماندگاری رژیم(به هر قيمتی 

. دفاع می کنند هم قابل درک است
اما موضع صلح طلبانی که مقيم 
خارج هستند و جانشان در خطر 

نيست و حتما از ماهيت و ترفندهای 
رژیم بخوبی آگاه هستند، ولی بر 

صحيح ترین راهکار اصرار نمی ورزند، 
 الریجانی . سوال برانگيز است

نمایندهء خامنه ای در شورای عالی 
 ایران «امنيت ملی رژیم می گوید 

 سال اخير نتوانسته اند ماهيت تماميت رژیم را فورموله 28جماعت در 
رژیم دشمن خود را خوب . ایکاش می توانستند از رژیم بياموزند. کنند

شناخته و هر لحظه در بارهء دشمن و اهداف خود دچار دگردیسی و شک 
تمام هم و غم خود را صرف پاسيو کردن، همسو . و شبهه نمی شود

 سال 28. بکار می گيرد) یعنی اپوزیسيون و مردم(کردن، و حذف دشمن 
هيچ موقع چشمش را از روی . است که به این رسم ادامه داده است

 سال، بخشی از 28از سوِیی دگر در همين . هدف بر نداشته است
از دل . هر روز دل به یکی از اعضای نظام اسالمی می بندد) ؟(اپوزیسيون 

از . بستن به سروش و گنجی و عبادی بگير تا برسيم به دکتر احمدی نژاد
انرژی هسته ای «استحاله و رفورم و گفتگوی تمدنها بگير تا برسيم به 

عراق بگير تا برسيم به -از جنگ حق عليه باطل ایران. »حق ملت ماست
هر روز دل به اميدی . جنگ عليه امپریاليسم جهانی به سرکردگی آمریکا

و هر روز با به هرز کشاندن انرژی ها، به عمر رژیم می . واهی می بندند
و لبهء تيغ جنگ واقعی و مردمی، جنگ مردم عليه جمهوری . افزایند

 تا دیروز می خواست به لشگر عبادیشيرین . اسالمی را ُکند می کنند
استشهادیون بپيودند، امروز برای پيشگيری از جنگ، از تعليق برنامهء 

جنگ  اگر ايران در اثر  « می گوید گنجیاکبر . هسته ای صحبت می کند
خواهي طرفين نابود شود، رفتن به دنبال اين امور خود به خود منتفي مي 

و پيشنهاد می » .خواهد کرد شود و خطر ناامني و تجزيه کشور را تهديد 
طور مشترک در  بايد جامعه مدني ايران با جامعه مدني جهاني به «کند 

 این مواضع نه تنها گمراه کننده هستند، .»جنبش ضد جنگ شرکت کند
صلح زمانی معنی پيدا می کند که حقوق . بلکه برای رژیم زمان می خرند

حقوق بشر زمانی نقض نمی شود که این رژیم . بشر در ایران نقض نشود
سوال این است که آیا زیربنای حرکتهای . سرنگون شده باشد، و الغير

دفاع از حقوق انسانی مردم ایران را هم در ) در داخل یا خارج(صلح طلبانه 

خواهان جلو بردن کار خود با 
تفاهم است و نمی خواهد برای 

اتمی شدن، هزینه زیادی را 
این حرف . »برای کشور بگذارد

اگر . یعنی چی؟ ساده است
فشار بين المللی افزایش یابد، 

اگر هزینه ای که رژیم قرار است 
بدهد بيشتر از آنچه که محاسبه 
شده بشود، آنوقت رژیم از وسط 

ترک بر می دارد و دچار تزلزل 
نمی خواهد «می شود، چون 

» برای اتمی شدن، هزینه زیادی
اما با وجود این عالئم . بپردازد

تسليم و فروپاشی، باز هم 
بخشی از اپوزیسيون می گوید 
. فشار را از روی رژیم کم کنيد

می خواهم جمله گنجی را با 
عوض کردن فقط یک لغت 

بايد جامعه »: اینطوری تغيير دهم
مدني ايران با جامعه مدني 

طور مشترک در  جهاني به 
بجای ضد [جنبش ضد رژیم 

  جنگی آزادیبخش برای صلحی پایدار: علی ناظر
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 9.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از صمد بهرنگی
 

 »:ماهي سياه کوچولو گفت
مي خواهم بروم ببينم آخر 

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

و هنوز که هنوز است ، 
نتوانسته ام چيزي سر در 

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

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

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

 «.چه خبرهايي هست



 

جهانيان، رژیم عقب نشينی کند و 
دست از ماجراجویی های اتمی اش 

این یعنی که در برابر . بکشد
فشارهای یکپارچه و متحد بين 

دوم اینکه . المللی عقب نشينی کند
جهان غرب به دالیل مختلف با یک 
. ایران اتمی سازش کند و آنرا بپذیرد

و سوم اینکه جنگ در بگيرد و آن 
زمانی است که رژیم در حال حاضر بر 

خواستهای اتمی و کشورگشایی، 
تسخير عراق و محو اسرایيل به پيش 

برود و برخی از کشورها نيز جلویش 
احتمال دوم را که خدمتتان . بایستند

عرض کردم  هم نهایتا به جنگی با 
در حال . ابعاد بزرگتر منجر خواهد شد

حاضر احتمال شق دوم که هزینه 
بسيار گزافی دارد بيشتر از بقيه 

در مجموع دو تا از سه حالتی . است
که گفتم به ناچار به جنگ ختم می 
شود و این بمعنی اینست که ایران، 

خاور ميانه و کل جهان به احتمال زیاد 
دیر یا زود با خطر جنگ روبرو می 
شود که به عقيده من تنها، تاکيد 

می کنم تنها مسبب آن رژیم 
فاشيسم مذهبی حاکم بر ایران 

البته سياست مماشات و . است
دستگاه اپيزمنت از نوع اروپایی و یا 

چينی با قدرت تمام در کار -روسی
است تا جایی که مقدور است با 

رژیم کنار بياید که در نهایت احتمال 
عقب نشينی رژیم را اکنون کم می 
. کند و به خطر جنگ دامن می زند

فکر نکنيد که این مماشاتگران فقط 
بسياری از ایرانيان . خارجی هستند

از گروهها گرفته تا اشخاص در درون 
و پيرامون و همراه این دستگاه 

 . اپيزمنت فعالند

عواقب محيط زیستی : سایت بحران
 چنين جنگی چه خواهد بود؟

چند نکته در اینجا حائز : کيوان کابلی
احتياج به گفتن ندارد . اهميت است

که در هر جنگی حتی از نوع 
متعارفش، محيط زیست به نابودی 

حال اینکه موضوع . کشيده می شود
مناقشه بر سر مواد رادیو اکتيو و 

هسته ای باشد که دیگر تصور ابعاد 
تخریب و حدس زدن آن کار سختی 

نکته دیگر اینکه فاجعه . نيست
انسانی و زیست محيطی یه حدی 
خواهد بود که ممکن است به یک 

فقط . فاجعه جبران ناپذیر تبدیل شود
تصور کنيد که اگر یک گرم اورانيوم 
غنی شده به محيط زیست نشت 

 سال طول خواهد کشيد 400کند، 
که تا اثرات مخرب این یک گرم خنثی 

جمهوری اسالمی هم تاکنون . شود
نشان داده که نه برای جان انسانها 

ارزش قائل است و نه برای محيط 
در نظرگاه ما جایگاه . زیست ایران

انسان در کنار محيط زیست است که 
معنی می دهد و تفاوتی ميان این 

بنابراین جان . دو قائل نيستيم
انسانهایی که در محيط زیستشان 

اکنون در خطر است، با توجه به 
مناقشه هسته ای، فقط برای نسل 

بدون شک در . کنونی نخواهد بود
صورت وقوع چنين فاجعه ای، 

نسلهای پی در پی صدمه خواهند 
این رژیم ضد محيط زیست و ضد . دید

بشر برای رسيدن به مقاصد خود 
دست به هر کاری می زند حتی 

 .نابودی چندین نسل

به مقوله جنگ از زاویه : سایت بحران

اگر جنگ شود، . ای متفاوت بنگریم
. آن می شود که خاطر نشان کردید

حال اگر جنگ نشود، ماندگاری رژیم 
طوالنی تر خواهد شد، که عواقب آن 

 کدام مضرتر است؟. مشخص است

همانطور که گفتيد از : کيوان کابلی
گزینه . زاویه ای متفاوت نگاه کنيم

. عدم وقوع جنگ به دو صورت است
یا اینکه رژیم کامال از مواضعش عقب 

نشينی می کند که البته این 
مستلزم کنار گذاشته شدن 

سياست مماشات توسط غرب و 
برخی از گروهها و شخصيتهای 

منطورم آنهایی است که (اپوزسيون 
رژیم را از طریق وعده جنگيدن در 

کنارش در صورت حمله خارجی 
تشویق ميکنند و یا آنهایی که مخالف 

تحریم های گسترده هستند و در 
و فشار )مجموع صلح طلبان قالبی
و یا اینکه . یکپارچه بر روی رژیم است

نه، رژیم بر سر موضعش ایستادگی 
-می کند و جهان یک رژیم پاسدار

حالت . آخوندی اتمی را می پذیرد
اول بهترین گزینه و حالت دوم بدترین 

اضمحالل فاشيسم، در . گزینه است
حالت عقب نشينی متصور است و 

برعکس پيروزی و پيشروی برای یک 
رژیم فاشيستی آنهم از نوع مذهبی 
اش، فاجعه ای برای بشریت خواهد 

 . بود

برخی با تحریم : سایت بحران
اقتصادی موافقند، و برخی آن را عليه 
منافع مردم بخصوص مردمی که توان 

اقتصادیشان روزانه قليل تر می 
 شما چه می گویيد؟. شود

از نظر ما این رژیم تنها یک دیکتاتوری معمولی یا . هر کس باید با توجه به این واقعيت به این سوال پاسخ دهد که ماهيت این رژیم چيست: کيوان کابلی
اگر با این نظر موافق نيستيم، بهتر . از نظر ما جمهوری اسالمی یک رژیم فاشيسم مذهبی است. توتاليتر و یا حتی بنيادگرای مذهبی مانند طالبان نيست

اگر هم واقعا معتقدید که ماهيت رژیم فقط دیکتاتوری، سلطانی و یا صرفا قرون وسطایی است و بالطبع . است قبل از بحثهای دیگر به این موضوع بپردازیم
ده، دیر یا خودش با توجه به علم و تکنولوژی امروزه بشر مضمحل می شود، صبر کنيد چون اگر تا به حال پيه ابعاد بين المللی این فاشيسم به تنتان نخور            

 .زود بيشتر مستفيض خواهيد شد

قط باید اگر هم معتقدیم که این یک رژیم فاشيستی آن هم از نوع مذهبی است، دیگر شوخی هایی از قبيل اینکه تحریمها باید هوشمند باشد و یا اینکه ف            
و یا اینکه رژیم بتواند . مثل این است که بگویيد لطفا بگذارید این رژیم نصفه و نيمه به جنایتهایش ادامه بدهد. سياسی باشد و غيره معنی نمی دهد

حزب اهللا را گفتم یادمان باشد برخی از همين چپهای وطنی سال گذشته عمال از حزب اهللا در . برگهای حماس و حزب اهللا لبنان و تروریسمش را بازی کند
یا همين موضوع تحریم سپاه . معلوم است که برای مبارزه ضد صهيونيستی شان، رژیم را برای تغذیه حزب اهللا نياز دارند.  روزه حمایت کردند33جنگ 

تسليحاتی  -بسياری از گروههای بقول شما شناسنامه دار که البته شناسنامه شان مدتهاست باطل شده و در گذشته شعار تحریم نظامی. پاسداران
به از رژیم را می دادند، وقتی آمریکا سپاه را در ليست تروریستی گذاشت، گفتند که مگر می شود ارتش یک کشور را تحریم کرد و در ليست گذاشت؟ الت            

گ و غيره دید آنها هر کاری که آمریکا انجام دهد، سياست جهانخواری امپریاليسم است حتی تحریم سپاه که تمام ارکان رژیم از اقتصاد تا سياست و فرهن                 
 .را در اختيار دارد

اگر فاشيسم است، باید به هر طریق ممکن، تاکيد می . با دوگانگی نظری و تناقض فکری نمی شود با این رژیم مبارره کرد، چه رسد به سرنگون کردنش
 .بهترین راه عملی همکاری مشترک با همه دنيا، جبهه ضد فاشيسم مذهبی است. کنم به هر طریق ممکن و با کمک همه دنيا این رژیم را سرنگون کرد

مثل این است که در . بگذارید راجع به آنهایی که می گویند باید هم با امپریاليسم و هم با رژیم همزمان جنگيد دیگر چيزی نگویم. مطلب به درازا کشيد
 .فقط به آنها می گویم بفرمایيد بکنيد. زمان جنگ جهانی دوم عده ای بيایند بگویند با متفقين و متحدین می خواهيم همزمان مبارزه کنيم

د از این همانطور که گفتم اگر معتقدیم که این رژیم فاشيسم نيست و یا ضرورت مبارزه با امپریاليسم و صهيونيسم بيشتر است، دیگر بحث فایده ای ندار                
 .جهت که به اندازه کافی شده است

 گفتگو با کيوان کابلی
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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

 24... ادامه صفحه 



 

به راستی کدام . »شرکت کند] جنگ
جمله رژیم را بيشتر تخت فشار می 

برد؟ به راستی چرا اکبر گنجی و 
جامعه مدنی «، ... شيرین عبادی و 

را ترغيب نمی کنند که برای » جهانی
رژیم یک ) حتی مسالمت آميز(تغيير 

تظاهرات چند صد هزارنفره سازمان 
چرا اینها مدام برای رژیم زمان . بدهند

می خرند؟ اینها که هر روز یک جایزه و 
می ... مدال افتخار همفری و نوبل و 

گيرند چرا یک فراخوان برای تظاهرات 
ضد رژیم نمی دهند؟ چرا به تمام 

کميته های مخالف جنگ و مدافع صلح 
نمی گویند که بهترین راه برای ... و

پيشگيری از جنگ سرنگونی رژیم 
 است؟

من با هرکس که برای صلح فعاليت 
» صلح«می کند موافقم، بشرطی که 
من با . ماندگاری رژیم را تضمين نکند

کوبيدن بر طبل جنگی که آمریکا رهبر 
ارکستر آن باشد مخالفم و آن را عليه 

منافع مردم می دانم و اگر زورمان 
برسد و کسی به حرفمان گوش بدهد 

باید از وقوع آن جلوگيری کنيم، به 
شرطی که همزمان بر طبل جنگ عليه 

تماميت  نظام اسالمی هر چه پرتوان 
به رژیم نباید مهلت . تر کوبيده شود

بر روی آتش خشم . نفس کشيدن داد
 سال تجربه 28. مردم نباید آب پاشيد

ثابت کرده که ما نمی توانيم با رژیم 
. اسالمی مسالمت آميز کنار بيایيم

آمریکا می تواند و می خواهد، ولی ما 
 .ما سرنگونی طلبيم. نباید کنار بيایيم

در عين حال، برای جنگيدن با رژیم باید 
تنها . تفاوت دو جنگ را هم تعریف کنيم

حرف صحيح زدن کافی نيست، باید 
حرف صحيح را آنطور زد که دوست و 

یعنی دشمن نتواند . دشمن آنرا بفهمند

از آن پيراهن عثمان درست کرده و تو 
را وابسته و دنباله روی بيگانه معرفی 

کند، و دوست هم بتواند به یاری تو 
مواضع باید طوری گرفته . بشتابد

شود که یک لشگر برای تفهيم و 
باید . توضيح و توجيه آن الزم نباشد

منظور را روشن و بدون در نظر گرفتن 
پروتوکلهای دیپلماتيک، و به زبان 

ساده آنطور که هر کس در هر ده 
کوره ای آن را شنيد بفهمد، بيان 

مشخص کرد که در جنگ ضد . کرد
مردمی نه ما نقشی داریم و خواهيم 

نه ما از آن دفاع . داشت و نه مردم
نه ما توان و . می کنيم و نه مردم

قدرت پيشگيری آن را داریم و نه 
از سوی دیگر، هم ما و هم . مردم

مردم می توانيم جنگ ضد مردمی را 
با تکيه . به جنگ مردمی تبدیل کنيم

به مردم، می توان بحران موجود، که 
می تواند به جنگی بيانجامد که 

تهدیدش متوجه مردم ستمدیده و 
آسيب دیده است، را به جنگی که از 
. منافع مردم دفاع می کند تبدیل کرد

جنگی که مردم مستقيما در آن 
اما برای این . نقش آفرینی می کنند
نمی توان با . منظور باید در صحنه بود

شعار دادن، و با دفاع از صلحی که 
متضمن بقای رژیم و ماندگاری سایه 
شوم و جنگ طلب آمریکا بر سرمان 
است، با رژیم مبارزه کرد، بلکه تنها 

در عين . برای رژیم زمان خریده ایم
حال، به دوست خود به روشنی 

هشدار بدهيم که آنچه آمریکا بر سر 
مردم خواهد ریخت، ُگل و یا دالر 

بمب . بمب. بمب است. نيست
هایی که زیر ساختار کشور را در هم 

ساختمانها را بر سر مردم . می کوبد
فاضالب و آب . خراب خواهد کرد

آشاميدنی با هم یکی خواهند شد، 
بيمارستانها با کمبود دارو و خون 
روبرو خواهند شد، و هوای شهر 

بمب .  آلوده و بيماری زا خواهد شد
باران آمریکایی نسل جوان کنونی و 
آینده را دچار بيماری های سرطانزا 

باید به جهان گفت که . می کند
صدای بمبهای آمریکایی، صدای 
. خشم مردم را خفه خواهد کرد

دقيقا به این دالیل است که باید 
عليه این جنگ روشن و شفاف 

موضع گرفت و هر چه سریعتر در 
زمان آن . سرنگونی رژیم کوشا بود

رسيده که از خود محوری و خود 
. »یکی شویم«بينی دست برداریم و 

بخاطر صلح، بخاطر . باید یکی شویم
تماميت ارضی، و بخاطر خلق باید 

 .یکی شویم
 

 جنگ یا صلح؟
صلحی که پایدار . خالصه بنویسم

نباشد و یا در نقش کپسول اکسيژن 
بخواهد رژیم را برای مدتی دیگر بر 
سرپا نگاه دارد، بدون شک منافع 

مردم را در نظر نگرفته است و حتما 
به ضد خود با ابعادی وسيعتر تبدیل 

در عين حال، جنگی که . خواهد شد
برای آزادی و دموکراسی نباشد، 

ارمغانی بجز گسترش فاشيسم و 
فراموش . دیکتاتوری نخواهد داشت

 .نکنيم که ما سرنگونی طلبيم
به نظر نگارنده تنها جنگ آزادیبخش 
در دفاع از جنبشهای اجتماعی می 

 . تواند ضامن صلح پایدار باشد
 

  2007 نوامبر 28 –علی ناظر 
 بحران

این . بپردازد) کارخانگی(خصوصی 
مساله مخصوصا در ميهن ما که 
خانواده اصلی ترین عنصر جامعه 

محسوب می شود و در رابطه با این 
مساله تاکيد و تمجيد می شود، 

. شدت و حدت بيشتری پيدا می کند
به بيانی دیگر زن کارگر بعد از 

استثمار در محل کار مجددا در خانه 
مورد ستم قرار می گيرد و می 

بایست خدمت خصوصی در قالب 
کارخانگی که به نظر بسياری مولد 
ارزش مصرفی است را بطور رایگان 

در واقع زن کارگر اینبار . انجام دهد
بعنوان زن خانه دار در خانه مجددا از 

طرف سيستم مردساالر بطور غير 
این . مستقيم استثمار می شود

موضوع برای زنان کارگر و بطور کل 
همه زنان حتی زنانی که به 

شغلهای طبابت و حقوق نيز مبادرت 
.دارند صادق است  

کارگر در خانه،فقط خود را بيرون از »
محل کارش احساس می کند و در 
او . محل کارش،خود را تهی از خود

 وضعيت این زنان و دختران جوان کارگر زمانی فجيعتر می شود که حتی 
در کارگاههای کوچک نيز استخدام نمی شوند و در اینصورت مجبورند در 

خانه به خياطی، خشک کردن سبزی، پيچيدن پيچ  و بسته بندی به 
برای بسياری از کارفرماها دادن کار به زنان در . سفارش کارفرما شوند

خانه آنهم در بيشتر مواقع با ساعات کار متغيير و یا بصورت نيمه وقت 
بيشتر به صرفه نزدیک است تا استخدام دایم آنها، زیرا در اینصورت نه تنها 
سخنی از مزایایی کارگری در ميان نيست بلکه با پرداخت دستمزد بسيار 
پایينتر ارزش اضافی حاصل شده به شکل قابل توجه ای افزایش می یابد، 

این زنان کارگر به . اما نقش آنان در توليد اصال در نظر گرفته نمی شود
عنوان کارگران ناشناخته بيشتر در حاشيه شهرهای بزرگ مانند اکبرآباد، 

اسالم شهر و یا محله های فقيرنشين شهرهای بزرگ زندگی مملو از 
شاید یکی از بهترین نمونه های این . استثمار خود را سپری می کنند

استثمار را در محله امامزاده یحيی بيابيم که زنان با انگشتان سوزن 
خورده که حکایت از سالها کار و زحمت دارد برای دوختن یک دکمه بيست 

و یا زنان محله نظرآباد کرج که در خانه )  آبان8 -سرمایه( تومان می گيرند 
.  مشغول به قالی بافی برای مشتری هستند  

نکته دیگر اینجاست که ستم اعمال شده بر زنان کارگر بعد از بازگشت از 
از زمانيکه که صنعت کار خانگی با . سر کار به خانه نيز پایان نمی گيرد

پيدایش خانواده پدرساالر و از آنهم بيشتر با تشکيل خانواده فردی تک 
همسری تغيير کرد و اداره کار خانه خصلت عمومی خود را از دست داد و 
دیگر امری نبود که مربوط به جامعه باشد و به یک خدمت خصوصی تبدیل 
گشت، زن اولين خدمتکار خانگی گشت و همين مورد نيز باعث شد که از 

بنابراین زن کارگر نيز . شرکت در توليد اجتماعی تا حد زیادی محروم گردد
که در توليد اجتماعی شراکت دارد می بایست بعد از آن خدمت به خدمت 

زمانی خود را در خانه احساس 
می کند که کار نمی کند و 

زمانيکه کار می کند خود را در 
کارگر .خانه احساس نمی کند

فقط هنگام بر آوردن نيازهای 
غریزی اش مانند 

خوردن،نوشيدن و نزدیکی 
جنسی احساس می کند 

فعاليتی آزادانه انجام می دهد، 
یا در بهترین حالت در سکنی 
. گزیدن و لباس پوشيدن و غيره
اما برای زن خانه دار حتی این 
امکان نيز وجود ندارد زیرا خود 

خانه، کانون موقعيت از 
از او انتظار . خودبيگانه اوست

می رود به مراقبت و پرورش 
دیگران بپردازد بی آنکه مکان و یا 
چشم اندازی برای خود او وجود 
دست نوشته ( «داشته باشد

های اقتصادی و فلسفی 
.)مارکس  

  )ادامه دارد(
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 4شماره  

 نقل قول از طاهره قره العين
 

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

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

 نمي توانيد بگيريد



 

سياسی کرد که اصطالحًا جملگی خود 
را یگانه رهبر جنبش ميدانند ، متناوبًا در 

نقاط مختلف جهان، جلسات بحث و 
گفتگو در رابطه با مساله این جنبش 

تشکيل داده و سعی کرده اند راجع به 
مسائل آن دیدگاه های خود، نقاط ضعف 

از .و کًال کمبودها را توضيح دهند
مهمترین اشکالت این مبحث و اگر صریح 

بخواهم به آن اشاره کنم، مبری 
دانستن ارائه دهندگان صورت مسئله از 

هر نوع ایراد و اشکال و همزمان متهم 
کردن دیگر طرف های حاضر در این 

جنبش به انواع اتهامات رنگارنگ است 
که ممکن است بخشًا صحيح اما در 

اغلب موارد تهی از استنتاجی حقيقی 
 .است

پرداختن به یکایک این اشتباه ها نه 
جای این نوشته و نه وظيفه نگارنده این 

در این بخش از نوشتار . سطور است
سعی خواهد شد که عاری از مغرض 

نگری به کلياتی اشاره شود که تا آنجا 
که من به آن ها واقفم مورد تایيد 

شماری از مبارزان سياسی در این 
 .عرصه است

برای پيشگيری از انحراف مباحث حول 
اشتباهات جنبش کردستان تا زمانی که 

ارگان منتخب ومسئولی ایجاد نشده ، 
صاحبنظران و کسانی که به نوعی 

مبارزات مردم کردستان را رهبری کرده 
اند، باید به هم برخوردی صميمانه  

داشته باشند و از اظهار نظر به شيوه 
در .های متمدنانه خودداری نکنند 

خصوص اشتباهات و یا به اشتباه هدایت 
شدن ناعامدانه جنبش کردستان نيز 

مسائل اساسی را باید به بحث 
گذاشت و مانع کشيده شدن بحث ها 

به همين .به مسائل حاشيه ای شد 
منظور است که از دید من  جمعبندی 

و نتيجه گيری از بحث ها و تعيين 
موضوع برای بحث های تازه ضروری 

 .است 

در حال حاضر که احزاب اپوزیسون 
کردی با مشکل تبعيدی بودن مواجه 

اند و همزمانی این بحران با بحران 
اتمی و تشنجی که جمهوری 

اسالمی با جامعه جهانی ایجاد کرده 
است،طرح و بررسی مباحث 

اساسی در فضایی سراسر حقيقی 
و بدون اتهام زنی را مشکل می 

سازد، اما نمی توان به بهانه اینکه 
سرنگونی جمهوری "اولویت ما 
است، از مباحثه در مورد " اسالمی

اشتباهات آن به منظور ممانعت از 
 .تکرار آنها غافل شد 

بی گمان تاریخ اشتباهات سياسی 
در کردستان ایران تنها به سه دهه 
اخير بر نخواهد گشت و باید ریشه 

آن را در هشت دهه استبداد شاهی 
. و دینی در ایران جستجو کرد

همزمان با آغاز و پایه گذاری استبداد 
در ایران و شکل گيری دوره نوین از 
مبارزات سياسی، همزاد دانستن 

اشتباهات تاکتيکی و "و " مبارزه"امر 
اصلی غير قابل چشم " سياسی

 .پوشی است

با به قدرت رسيدن خاندان پهلوی در  
ایران و در حالی که قبل از آن هم 
مردم حال و روز خوشی از دست 

حکومت مرکزی و سردمداران مملکت 
نداشتند و باز هم در شرایطی که به 
عقيده برخی صاحب نظران سياسی 

این به قدرت رسيدن، شاخص پس 
رفت دیگری بر معادالت سياسی 
فرهنگی ایران افزود و بر فالکت و 

نابسامانی در کشور عمق بيشتری 
بخشيد،کردستان و جنبش سياسی 
آن به جهت مبازرات مداوم و گاهًا از 
سر آشفتگی، نتوانست حقایق این 

جدل را به سود پيروزی خود 
تشخيص دهد تا از آن برای تضعيف 

 .رقيب بهره جوید

با نيم نگاهی سریع به آن دوران 
متوجه ميشویم که اگر واکنشی    

ی که ميرفت به تقوی در برابر سياس   
تدریج استفاده از زبانهای غيرفارسی 

در ایران را ممنوع کند و به عنوان 
نمونه عدم استفاده مستقيم زبان 

کردی در کردستان را در مجامع 
رسمی به دیدگاه حاکم تبدیل 

کند،وجود ميداشت، اگر دفاعی 
محکم در برابر توهين و تحقير 

مليتهای غيرفارس و در این بخش، 
مردم کردستان به طور مشخص بروز 

داده ميشد که صورتی علنی تر به 
خود ميگرفت و اگر مقاوتی سنگين 

البته با علم به شرایط آن روزهای (
سخت و حفظ انتقاد از اشتباهات آن 

در دفاع از جمهوری کردستان و ) دوره
 شکل 1946دستاوردهای آن در 

ميگرفت، شاید امروز موقعيت جنبش 
کردستان در جاهای دیگری بود و 

مردمی تشنه آزادی ميتوانستند به 
دور از حسرت آن روزها، امروز در 

فضایی بازتر در کنار دیگر مردم ایران، 
ایرانی که هم مبارزات سياسی و 

هم احزاب آن، باید مورد بازبينی 
منتقدانه قرار داده شود، زندگی 

 .کنند

 مهر خود را بر تحوالت زده 2005
مردم کرداگر چه در اکثر اوقات و .اند

در زمانهای عدم فعاليت، گاهًا با 
احتياط رفتار کرده اند اما در زمان ابراز 

نقش،بسيار شورانگيز حضور پيدا 
 .ميکنند

در ميان همين مردم، عده ای جوان 
پر شور و پر انرژی  با توجه به قرار 

گرفتن در گروه سنی خاص و وجود 
دهه ها مبارزه سياسی در افکار 

پيشينيانشان، دارای نقشی رادیکال 
و تندرو در خيزش های ضد رژیمی 

این طيف از سياسيون کرد بدليل . اند
جوانی و نداشتن مسئوليتهای 

خانوادگی و زندگی، توانایی 
فعاليتهای فکری و اجرایی را به 

صورت مستمر دارا ميباشد و در تمام 
ادواری که در جنبش کردستان دوران 

ساز شده است، نقش این الیه 
اجتماعی قابل انکار و اغماض 

جوانان کرد در اکثر مبارزات .نيست
سياسی و دوران سياه دیکتاتوری از 

پيشروان صفوف مبارزه بوده و بی 
هيچ چشم داشت و صرفًا با آرمان 

رسيدن به آزادی یک ملت تحت ستم 
از یوغ تبعيض و نابرابری به کارزار 

اين تصور باطل که نقد کارکردهای یک دوره مشخص به قرائت های افراد 
جداگانه ، شخصيت ها و سازمانهای سياسی بستگی دارد ، به آشفتگی 

در سنجش واقعی دامن زده و دست سو استفاده گران را برای توجيه 
قوانين و سيستم . ظلم و ستم های غيرقانونيشان باز خواهد گذاشت

های حقوقی استبدادی که ناقض حقوق مردمان ایران چند مليتی اند ،که 
ميبایست دهه ها قبل همراه با ظلم و ستم های ناشی از آن از ميان 

برداشته ميشد که پيش شرط ايجاد يک جامعه قانونمند باشد، در حقيقت 
جنبش کردستان که جدای از  .نقطه ثقل موضوع این دیدگاه انتقادی است

خواسته ها، آرمانها و جغرافيای خود غالبًا در درون خود از الیه های 
اجتماعی مختلفی تشکيل شده و ارتباطی دیناميک بين آنها برقرار بوده 

که مایه پویایی و حرکت جنبش شده است، در ابعادی عملی نتوانست به 
 .خوبی از فرصت های به دست آمده بهره ببرد

این فرصت سوزی را نميتوان و نباید صرفًا به بخشی از مردم کرد، رهبران 
با توضيحی کوتاه .سياسی و حتی سازمان و احزاب مشخصی نسبت داد

سياسی در کردستان در اینجا سعی -بر الیه های متفاوت اجتماعی
خواهد شد که به عدم وجود یک سازماندهی صحيح، کار همبسته برای 

 .نيل به مقصود و شناخت نقاط حقيقی ضعف کمک کرد

کردستان که دهه هاست در محروميت شدیدی نگاه داشته شده، 
مردمی را در خود دارد که این مردم بعنوان حامی و پشتيبان اصلی 

جنبشهای سياسی موجود در آن مطرح ميباشند که به علت مشکالت 
اقتصادی، درگيری روزمره گيهای زندگی و غيره، نقشی مقطعی و نه 

هميشگی داشته و دارند ، به این معنی که این بخش کثير از مردم 
کردستان در مواقع نياز و لزوم به اثبات نقش و حمایت خود و به صورت 

این مردم در مقاطعی تاریخی از جمهوری کردستان . اجرایی پرداخته اند
 و حتی خيزش های تابستان 1979 گرفته تا مقطع انقالب بهمن 1946در 

 .رفته اند

در کنار این مبارزان جوان، نسلی از 
مبارزان قدیمی جنبش کردستان 

حضور دارند که با کوله باری از 
تجارب سياسی، امروز و بعد از سال 

ها کماکان در حسرت رهایی از 
این . چنگال استبداد به سر ميبرند

عده جدا از آنکه مسئوليت یک 
زندگی مشترک را به دوش دارند، در 
همان حال با راهنمایی های خود به 
طيف جوان و مبارز تا حدود زیادی به 

این تعریف از . آنها یاری رسانده اند
الیه های اجتماعی در کردستان را 
ميتوان تا چند مورد دیگر ادامه داد 

اما چون بحث را ممکن است گاهًا از 
مسير خود خارج کند و از اصل 

موضوع دور سازد، لذا به همين 
موارد اکتفا شده و قصد دارم نشان 
داده باشم که با چنين مردمی و با 

وجود مبارزان قدیم و جدید در جنبش 
کردستان ، به عالوه کليت مردمی 

که هر آن ميتوانند پشتوانه یک 
مبارزه جدی عليه رژیم باشند، 

احزاب سياسی و رهبران آنها در 
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 11.... ادامه  صفحه 

نقل قول از موسی 
 خيابانی

 
آنيم؛  دانيم چه آار مي مي

آنيم؛  ما آور حرآت نمي
معني حرف مان را 

فهميم؛ راه درست را  مي
از انحراف تشخيص 

دهيم؛  ما اهل  مي
تبليغات دروغين و توخالي 

گونه آه  همان, نيستيم
هيچ نيروي انقالبي و 

اصيلي چنين آاري 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 آه آينده مال 
آينده مال . شماست

نيروهاي . انقالبيون است
ميرا از صحنه حذف 

 خواهند شد



 

کردستان، اگر چه شاید با مدیریت 
مقطعی، مهر خود را بر تحوالت 

سياسی ایران کوبيده اند، اما به 
شکلی پيگير، صحيح و مدبرانه از 

تمامی شانس ها و رویدادهای تاریخی 
بهره نجسته و قادر به فرم دادن صحيح 

این  .جنبش در سطحی وسيع نبوده اند
ارتباط ارگانيک و ناتوانی در استفاده 

بهينه از آن را اگر چه نميتوان به فضای 
کار و وجود خفقان سياسی منتصب 

نکرد، اما به همان نسبت ممکن بوده و 
هست که اشکال و روشهای مختلفی 

برای مبارزه سياسی طرح و بررسی 
کرد و ميشد از فضاها و امکانات دیگر و 

این .  گرچه محدودتری استفاده کرد
عدم توان را در ادامه همين موضوع 

بيشتر باز خواهم کرد و تالش ميکنم به 
 .سهم خود دالیل آن را توضيح دهم

جنبش کردستان از جنبش های 
هميشه زنده در تاریخ معاصر ایران بوده 

است؛ ویژگی اصلی این جنبش، 
ماهيت آزادی خواهانه آن و تالش در 
راستای ایجاد یک جامعه دمکراتيک و 

برابر و رسيدن به تساوی حقوق مليت 
در یک . ها در ایرانی آزاد بوده و هست

صد سال اخير، از دوران مشروطيت به 
این سو هر گاه سخن از مبارزات 

سياسی بوده، مبارزه مردم کردستان 
در راستایی که تا حدودی توضيح داده 

شد، کامًال هویدا بوده است اما نبود 
سيستمی صحيح و با برنامه که جهت 

های اصلی و آینده این مبارزات را در 
خود حمل کند، از نقاط ضعف اصلی آن 
محسوب ميشود و من این گرانيگاه را 

بی ارتباط با رقابت های گاهًا نابه جای 
احزاب سياسی در کردستان با یکدیگر 

گرچه همگی این احزاب در . نميدانم
استنتاج از موضوع، خود را مقصر 

نميبينند و دیگری را متهم به 
ميکنند، " خيانت"کارشکنی و گاهًا 

اما در ابعاد کلی به اعتقاد من هر 
کدام در این اتفاقات به نوعی سهيم 

از آنجا که محور بحث بيشتر . بوده اند
باید حول سه دهه گذشته و 

رویدادهای آن بچرخد، از همين رو به 
 و سال 1979مقطع انقالب بهمن 

با آغاز . های پس از آن اشاره ميکنم
قيام توده ای در ایران عليه استبداد 

شاهنشاهی، مردم کرد همراه با 
دیگر ایرانيان یکی از ستون های این 
مبارزه بودند و تا برهه سرنگونی یک 

جنبش  .دم از مبارزه باز نایستادند
آزادی خواهانه کردستان،که انقالب 

بهمن پروسه رشد و انکشاف شعور 
ملی مردمش را یک فاز بزرگ به 
پيش رانده بود،دوره ای را که در 

شرایط معمولی شاید طی دهه ها و 
آنهم با کار ترویجی مداوم، ممکن بود 

به پيش رود در فاصله یک مقطع 
زمانی کوتاه طی کرد و شعور 

سياسی خود را طی این مرحله 
این جنبش سياسی نوین  .رشد داد

برای فعالين سياسی کرد آینده 
بسيار روشنی را نوید داد و اگر چه 

مانند مبارزات ملی مردم آذربایجان از 
گستردگی به پهنای ایران دور بود اما 
برای فعالين سياسی ایرانی مامنی 

مناسب و درخور برای ادامه کار و 
فعاليت شان چه از نظر کار سياسی 

و چه از نظر مبارزه مسلحانه 
همين ویژگی باعث پيوندی .شد

محکم ميان احزاب و سازمان های 
سياسی کرد و دیگر مليت های تحت 

ستم ایرانی در کنار دیگر اپوزیسيون 
در اینجا الزم است اشاره کنم . شد

اگر چه آن زمان چنين ارتباطی مبرم 

و ضروری بود، اما بعدها به جای 
انطباق فکری این فعالين با هم و 

گستراندن سطح مناسبات، برخی از 
نيروهای اپوزیسيون که با نيروهای 

کرد کار مشترک سياسی کرده بودند 
و یا آنکه با آنها حزب مشترک و یا به 

ایجاد کرده " سراسری"قول خودشان 
بودند، مشکالتی را بر جنبش 

کردستان تحميل کردند که امروز هم 
 .خسارات آن کماکان برجاست

به دوران انقالب و تحوالت آن 
پروسه انکشاف و رشد . برميگردم

شعور سياسی مردم کردستان و 
مبارزات آن،محدود نماندن در چارچوب 

تنگ خواستهای ملی و پرداختن به 
خواستهای دموکراتيک عمومی 

در واقع جای دفاع از آزادی .جامعه بود
بيان، اجتماعات، مطبوعات و سایر 

آزادیهای فردی و اجتماعی در 
مبارزات سياسی آن دوران در 
کردستان خالی نبود و اگر چه 

کمترین حقوق هم دریافت نشد اما 
به هر حال جنبش کردستان از معدود 

جنبش هایی بود که همه عرصه 
های مبارزه را پر کرده بود و ميدانی 

برای اضهار نظر منفی عليه خود 
تنوع احزاب .باقی نگذاشته بود

سياسی در آن دوران اگر چه کم بود 
اما کيفيت شعارهای آنان و ارائه طرح 

-های متعدد به جنبش سياسی
اعتراضی، سبب گردید که جنبش 

کردستان، با چهره ای جدید مبارزات 
 .خود را پيش ببرد

دليل این امر صف بندی سياسی 
اگر تا . تازه در کردستان ایران بود

پيش از انقالب بهمن عمدتًا جنبش 

شد با انقالب بهمن، جنبش 
کردستان به دور جدیدی پا گذاشت و 

توانست با جمع آوری الیه های 
اجتماعی در آن -گوناگون سياسی

دوران، مقبوليت بيشتری برای کار 
سياسی بيابد و در همان حال که 

جوابگوی مطالبات مختلف مردم شد، 
رابطه ای به مراتب بهتر با فعاالن 

اپوزیسيون در سطوح گوناگون ایجاد 
 .کند

از دید جنبش کردستان در زمان 
انقالب بهمن جنبشهای ملی و در آن 

ميان جنبش فوق الذکر، در بستر 
خویش جنبشهایی دموکراتيک و 

. جویانه تلقی شده و ميشوند عدالت
این بدین معناست که این جنبش در 

همان ایام تشخيص داده بود که 
نسبت به بررسی و ارائه راه حل 

ی مسائل مربوط به مليت های  کليه
ی زن  تحت ستم و از جمله مسئله

بی تفاوت نباشد و چاره ای برای آن 
اگر چه در سراسر ایران .بياندیشد

بودند کسان و احزابی که صرفا در 
ی زبان نگاه هایشان  چارچوب مسئله

را محدود نگاه داشته بودند و در واقع 
جز اینکه محدودیت فکری خود را به 
نمایش بگذارند، هنر دیگری از خود 

کردستان با سيمای یک جنبش تک حزبی در اذهان تداعی ميشد، با 
 نسل جدید مبارزان قد علم کردند و سطح خواست 1979انقالب بهمن

های سياسی این جنبش را به مرحله دیگر و سطوح تازه تری سوق 
 .دادند

من در اینجا با ارائه تصویری عمومی از صف بندی آن دوران تالش مينمایم 
، که هم بروز تفکرات جدید سياسی را معلوم کنم و هم زمينه ای باشد 

که در بخش پایانی این نوشته ،آینده این صف بندی و تاثير انشقاق و 
جدایی ميان این احزاب را بر سرنوشت جنبش کردستان، رابطه اینها با 

احزاب اپوزیسيون در ایران و سمت دهی به ساختار آینده ایران را توضيح 
 .دهم

همانطور که در باال اشاره شد، اگر چه حتی به اشتباه ، اما تا قبل از قيام 
، جنبش کردستان با سيمای جنبشی تک حزبی تعریف 1979بهمن 
این اشتباه و صد البته فقدان دیگر احزاب سياسی برای کاری . ميشد

جدی، هم امر را به آن حزب مشتبه کرده بود که جنبش کردستان تنها یک 
قيم دارد و هم به اپوزیسيون و فعاالن سياسی امر مشتبه شده بود که 

دومين ضعف . کردستان، یعنی یک حزب معلوم الحال و با سياستی معلوم
جدی جنبش کردستان تا مقطع انقالب بهمن، غرق شدن در خود و عدم 

اینکه جمهوری کردستان در . توانایی در دیدن واقعيتهای پيرامونی بود
 بزرگترین تحول سياسی در مبارزات مردم کرد است، شکی در آن 1946

نيست؛ ولی واقعيت اینست که بغير از حزب مورد اشاره، افراد و شخصيت 
های مختلفی حضور داشتند که اگر چه مبارزه برای احقاق حقوق ملی و 

فرهنگی برای تمامی آنها مخرج مشترک بزرگی بود ، اما به دیگر 
موضوعات مورد مناقشه که به سرنوشت ایران و موقعيت کردستان در این 

کاتاگوری مربوط ميشد، بی توجه نبودند اما صدای آنها در آن بين یا کم 
شنيده ميشد یا اگر هم شنيده شد با نوعی از مخالفت ضمنی و گاهًا 

با رفع این معضل که همزمان . عمدی مواجه و نتيجتًا در نطفه خفه شد

 بودند، تبلور دیدگاه چپ در  بروز نداده
کردستان در قالب نگرشی فرموله 
شده، موضوع تازه ای بود که هم 
تغييری اساسی در کليت دیدگاه 

سياسی جنبش کردستان بود و هم 
اینکه جنبش مردم کرد را با جنبش 
های آزادی خواهی، برابری طلبی 

جنسی و سياسی و عدالت خواهانه 
در دیگر مناطق ایران، پيوندی تازه 

 .بخشيد

روشنفکران کرد، به نوعی زمينه این 
ارتباط و پيوند جدید را فراهم 

آنها با وضوح و بسيار شفاف .آوردند
ای که اعتنائی به  اعالم کردند جامعه

حقوق برابر  برای همگان، به حقوق 
حقه مليت های تحت ستم، برابری 
جنسی، احساس و پيوندی ارگانيک 

ميان قشرها و طبقات مختلف 
اجتماعی و آزادی در معنای 

جهانشمول آن ندارد، نخواهد 
ی  توانست جایگاه مناسبی در جامعه

ایران برای خویش دست و پا 
های  پافشاری روی جنبه.کند

مشترک دگرجنبشهای اجتماعی 
جنبشهای زنان، جوانان، کارگران، (
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 14.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از خسرو گلسرخی
 

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

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

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

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

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

حتی اگر مرا به گور بسپارید 
آه خواهيد سپرد مردم از 

جسدم پرچم و سرود می 
 .سازند



 

درميان حاميانش تماما بزيرعالمت 
در راس اين . سوآل برده است

معادالت شکست فاحش دولت 
حرامزاده اسرائيل در لبنان و زمينگير 

شدن همدستان آمريکايی آنان 
 .درعراق می باشند

سرمايه " اگر اوضاع بر وفق مراد
و عامالن اجرايی آن " متمرکز يهود

به پيش می رفت ، " جناح بازها"در
سياسی ايران " تعويض رژيم"نوبت 

 .  ميالدی بود2005در سال 

 ريشه های بحران

 ، دولت اسرائيل  1992در سال 
" تصميم  خود برای  براندازی 

را به اطالع  "  جمهوری اسالمی
اين خواست . دولت آمريکا می رساند

در ضمن وارد سند سياسی ارائه 
" شده توسط استراتژيسينهای 

پاول  " يعنی " جناح بازها
" ، "ريچارد پرل" ،  " ولفوويتز

اريک ادل " ، " لوييس لی بی
هم  " زآلمای  خليل زاد" و "  مان

می شود که  اندکی  پيشتر در 
 8 ،  تهيه شده و در 1991دسامبر 

 نيز بخشی از آن در  1992مارس 
نيويورک " روزنامه  صهيونيستی  

 . انتشار می يابد" تايمز

در اين سند طبقه بندی شده که  
 defense policyتحت عنوان 
planning   طراحی  " به معنی

به نخبگان هيئت " سياست دفاعی
حاکمه  آمريکا ارائه شده  بود ، 

جهان  تک " بصراحت  استراتژی  
ونقش و جايگاه اياالت " قطبی

متحده به مثابه تنها ابرقدرت و شيوه 
های تحقق اين استراتژی  و ابزار آن 

يعنی اتکاء بی حد ومرز به 
owerwhelming power يا "

، به تصوير "قدرت نظامی توانکاه
در مقدمه .  کشيده شده  است 

 :سند آمده است 

  پيشگيریهدف اول عبارت است از   " 
از ظهور يک رقيب جديد  که  قادر به 
ايجاد  تهديدی  از نوع  تهديد قبلی  

شوروی  درهر نقطه از جهان  
 ."باشد 

، سند ديگری در ميان 1998در سال 
هيئت حاکمه " اليت سياسی"

اياالت متحده  منتشر می شود که 
" و" ريچارد پرل" عالوه  بر امضاهای 

، مزين به  امضای  "داگالس هيت
نخست وزير سابق  رژيم  نژاد پرست 

"  بنيامين  نتانياهو" اسرائيل  يعنی 
برای  فهم  فلسفه !  نيز می باشد 

موضع  خط دهندگی  يک عضو 
" رسمی دولت اسرائيل در ميان 

تنها  ابرقدرت  " اليت سياسی
موجود نيز بايد دنبال پيدا کردن  

 !پرتقال فروش رفت 

فتح " در اين سند صراحتا به ضرورت 
" که گشاينده  راه  برای  " بغداد

است ، "  فتح  تهران  و دمشق
 .اشاره  شده  است 

به اعتقاد استراتژيسينهای رژيم 
راسيستی ، ايران کشوری است که 

 . بزرگ است ! بيش از اندازه ضروری 

 سپتامبر و در دستور قرار 11بدنبال 

و " طرح خاورميانه بزرگ" گرفتن 
جرج " متعاقب آن اعالم صريح 

مبنی بر قرار گرفتن رژيم " بوش
، " محور شرارت " حاکم بر ايران در

بر روی ميز " تعويض رژيم" پرونده  
سياست خارجی آمريکا قرار می 

 .گيرد 

جمهوری " از سوی  ديگر رژيم 
حمايت " که  با شعار   "  اسالمی

" و "  از جنبشهای آزاديبخش 
برسر کار آمده ، " صدور انقالب

همزمان با اين تغيير و تحوالت ،  
" اقدام به  واکنش در کادر  

. می کند "  استراتژی بسط 
استراتژی " اعتقاد  محوری  در

" براين  بوده  است که در  "  بسط
کنونی  جهانی  و  "  تعادل قوای

جنگ " منطقه ای  محصول  پايان 
جمهوری " ،  محصور ماندن " سرد 

در چارچوب  مرزهای   "  اسالمی
خودی  به  معنی  مرگ  تدريجی  و  

. در نهايت  نابودی کامل آن است 
 "  حفظ  نظام" بنابراين  الزمه 

بسط  و گسترش  در خارج  از 
اين  .  مرزهای  جغرافيايی آنست 

جمهوری " استراتژی  رژيم 
را  عمال  تبديل  به  يک   "  اسالمی

 " بحران زی" و  "  بحران زا" رژيم  
نموده  و مناسبات  آن  با  جهان 

خارج  را در يک  تقابل  مداوم  تبيين  
 .  می کند 

عملکرد  مادی  اين  استراتژی  در 
جهان  خارج  و بويژه  درسطح  

منطقه ای  در دراز مدت  راه  به  
شکل گيری  جبهه  اعالم  نشده ای  

می برد که اعضای  آن  هر يک  به  

تضمين " فقط و فقط گرفتن يک 
است و حداقل آنچه که  " امنيتی

آمريکا بدنبال آن بوده و هست فقط و 
واليت " فقط کنار گذاشته شدن 

است که البته هيچ " مطلقه فقيه
"  تعويض رژيم"مفهومی جز همان 

بقيه قضايا هر چه . نداشته و ندارد 
که باشد ، در اين رابطه ارزش 

حاشيه ای  و تاکتيکی داشته  و 
 ! دارند 

هيچ بسته مشوق وهيچ امتيازی که 
 تضمين امنيتی" در زير سقف اين 

باشد، مطلقا برای رژيم قابل " 
تضمينی که برخالف .  پذيرش نيست

مورد کره شمالی هرگز ازسوی 
آمريکا به رژيم تهران داده نخواهد 

 .شد

اينها و مجموعه ای  ديگر از عوامل 
تاکتيکی ديگر که قبال طی مقاالت 

گذشته مفصل بدان اشاره کرده ام ،   
 ، تا آنجا که به مورد ايران برمی گردد     

ايست  " نظريه" پايه های تئوريک 
 سپتامبر 11که بدنبال تقطه عطف  

جنگ جهانی "  ، تحت عنوان 2001
خالصه . مدون کرده ام  " چهارم

منطقه "  تهديد" را  به مثابه  يک "  جمهوری اسالمی " درجاتی  رژيم 
در ايران می " تعويض رژيم" ای  قلمداد کرده  و متمايل به سياست 

 .گردند

و بر زمينه "  طرح خاورميانه بزرگ "برآيندعملی اين سياست در بطن
پايدار ميان رژيم "  آنتاگونيسم"زاينده يک "  تعويض رژيم"سياست 

ايران و دولت آمريکا می گردد که هيچ چيز جز يک درگيری نظامی راه حل 
 .آن نمی باشد 

همان عامل اساسی و خط دهنده ای  است که "  آنتاگونيسم"اين 
جمهوری " مبنای اصلی تقابل به ظاهر غير منطقی و ديوانه وار نظام 

به عبارت ديگر    . با اياالت متحده  و اسرائيل  می باشد  "  اسالمی
 رژيم حاکم بر ايران  نه  بخاطر سازش ناپذيری و ظلم استراتژی تهاجمی   

و نه از موضع قدرت  و ضديت با استکبار جهانی و ! ستيزی نظام مقدس 
صهيونيزم بين المللی  که دقيقا از موضع ناچاری و با انگيزه حفظ نظام می    

 . دارد خصلت دفاعیباشد و تماما  

وگرنه دستار بر سران جنايتکاری که بيش از يک ربع قرن خون ملتی را را 
در شيشه کرده اند، اگر کوچکترين اميدی  به امکان ادامه حاکميت خود و 

"  طرح خاورميانه بزرگ "حفظ واليت مطلقه فقيه در کنار و موازی با 
می داشتند ، بی ترديد حاضر به هر وطن فروشی و ساخت و پاختی با 
همان استکبار و صهيونيزم بودند و هستند و در اين راه قائل به هيچ حق 

مسلمی هم نه برای خود و نه برای ملت ايران نبوده و نيستند اال حق 
 .ادامه حاکميت پليدشان 

به همين اعتبارهم بود که  همانگونه که بارها موکدا اشاره کرده ام 
تمامی آنچه که رژيم در طول سالهای گذشته بدنبال آن بوده و هست 

شده  برخی از اين پايه ها در مورد 
 :ايران  بشرح زير است 

 ــ  ايران به داليل عديده  1
جنگ " محور .....  ژئوپليتيکی  و 

 .است  " چهارم

با " جنگ چهارم"  ــ  سرنوشت2
 طرح "شکست يا پيروزی
 .گره می خورد " خاورميانه بزرگ 

در ايران "  تعويض رژيم" ــ  3
بخش جدايی ناپذير سياست آمريکا 
در کادر طرح  مذکور بوده و حاکميت 
بر اين کشور و يا در بدترين شرايط 
برای اياالت متحده ، خنثی کردن 

پارامتر ايران در فعل و انفعاالت 
منطقه ای از سوی دولت آمريکا    

 . است صرفنظر ناکردنی 

" جمهوری اسالمی" ـ واکنش 4
) خودکشی ( تسليمدرمقابل يا  

 ). مرگ با عزت  ( تقابلاست يا  

  بحران جنگ ، صف بنديهای نوين: بيژن نيابتی
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 4شماره  

 13.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از ميرزاده عشقی
 

خاآم به سر، ز غصه به سر، 
خاك وطن آه / خاك اگر آنم 

 رفت، چه خاآي به سر آنم؟ 
من آن نيم آه يكسره تدبير 

تسليم هرزه گرد قضا و / مملكت 
 قدر آنم 

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

 راحت هدر آنم 
.... 

 
شهر فرنگ است اي آاله نمدي 

موقع جنگ است اي آاله / ها 
 ... نمدي ها 

بنده قلم دستم است و دست 
بيل و آلنگ است اي / شماها 

 آاله نمدي ها 
 فكر چه آاريد اي آاله نمدي ها 
 دست در آريد اي آاله نمدي ها

/ ما دگر اين مرد را قبول نداريم 
 راي بر اين خائن عجول نداريم 

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

 نداريم 
حرف من و دوستان من همه حق 

اين گنه ما بود آه پول / است 
 نداريم 

 گوش بداريد اي آاله نمدي ها 
دست درآريد اي آاله نمدي 

 ...ها 



 

 ــ رژيم حاکم بر ايران در واکنش به 5
، تقابل  "  تعويض رژيم"سياست 

 . را  برمی گزيند 

 الزامات تقابل 

  تکپايهاولين الزام سياست تقابل     
 . شدن رژيم است 

دومين الزام، صدور بحران به خارج از 
مرزهای خودی و مديريت بحران در 

 .آنجاست 

سومين الزام، مسلح شدن به 
تکنوژی هسته ای  به منظور ساختن 

قابل " بمب کثيف" به اصطالح 
استفاده  در عمليات انتحاری  در 

 . کشورهای اروپا ، آمريکا و آسياست 

الزم به توضيح است که تبليغات 
" ارتش رسانه ای تحت حاکميت 

مبنی بر  " سرمايه متمرکز يهود
تهديد مسلح شدن رژيم به 

کالهکهای هسته ای و موشکهای 
بالستيک ، خزئبالتی است که تنها  

در کادريک جنگ روانی  گسترده بدرد 
آماده کردن فضای  جوامع غربی در 
رابطه با ضرورت  تهاجم نظامی به 

وگرنه . ايران می خورد و ديگر هيچ 
برای هر کسی که کوچکترين 

اطالعی در اين زمينه داشته باشد ، 
به واضح و مبرهن است که حتی    

 در صورت دستيابی فرض محال
ارتجاع حاکم بر ايران بر امکان 

ساختن کالهکهای هسته ای  و 
موشکهای بالستيکی که توان حمل 
اين کالهکها را داشته باشند ، پيش 

از خارج شدن موشکهای مذکور از 

فضای ايران و يا هر کشور ديگری ، 
توسط سپر حفاظت موشکی اياالت 

. متحده ، منهدم خواهند گرديد 
دستيابی اياالت متحده به اين 

جنگ " تکنولوژی  که حاصل پروژه 
بود ، بر خالف تحليلها  و " ستارگان

تفاسير رسمی ، دليل عمده و 
اساسی شکست اتحاد شوروی  در 

موسوم به  " جنگ سوم" پايان 
جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق 

منهدم کردن موفقيت آميز  يک . بود
ماهواره در فضا توسط موشک پرتابی 

جمهوری خلق " از سوی ارتش 
در ماه های  اخير هم تنها در  " چين

همين کادر و در راستای آمادگيهای  
ضروری  ابر قدرت آينده  به مثابه 

در  " جنگ چهارم" هدف نهايی 
مقابله  با  اياالت متحده  می باشد 

 . که البته اين بحث ديگری است 

چهارمين الزام تغييرساختاری 
درسازمان رزم نيروهای مسلح 

وسازماندهی    " جمهوری اسالمی"
  می نامتعارفنوين در کادر جنگهای    

 .باشد 

پنجمين الزام ، سازماندهی هسته 
های ترور در کشورهای دوست 

آمريکا درجهان بويژه در کشورهای  
 .اسالمی است 

ششمين الزام بسيج  خيابانهای 
خاورميانه به منظور متزلزل کردن 

حاکميتهای وابسته به آمريکا و ايجاد 
زمينه های اجتماعی به منظور 

تسهيل عضوگيری برای هسته های      
  برموج  سوار شدنترور از طريق   

نفرت عميق شونده  و بحق توده ها  

 .  عليه اسرائيل است 

هفتمين الزام متمايل شدن به چين   
 بر تضادهای سوار شدنو روسيه و   

موجود ميان اروپا و آمريکا در کادر 
و در  " جهان چند قطبی"استراتژی 

جهان تک "تقابل با استراتژی 
 .است" قطبی

کنترل هشتمين و مهمترين الزام   
معادله .  درداخل می باشدمطلق

 :کنترل در داخل دو موئلفه دارد

 ــ پاسيفيزم بدنه اجتماعی از 1
طريق اعمال رعب و وحشت و 

 حاکميت ترور 

 ــ منحرف کردن نخبگان از طريق 2
ترويج  گفتمان سازيهای مورد نظر 

 رژيم

گفتمان صلح  در تقابل با  گفتمان 
 سرنگونی

جاانداختن اين گفتمان درجامعه و در 
ميان نيروهای اپوزيسيون ، بزرگترين 
موفقيتی است که در شرايط کنونی 

" جمهوری اسالمی"برای رژيم
اين گفتمان اساسا . متصور است

درتقابل با گفتمان سرنگونی شکل      
 آن ورای هر نتيجه عملیمی گيرد و 

تحليل تئوريکی که در پشت آن باشد 
، در واقع امرهيچ چيزنيست جز 

خريدن فرجه برای رژيمی که 
هرلحظه حاکميت پليدش برعليه 
مردم ايران ، تماميت ايران و آينده 

فراترازآن اهانتی است .  ايران است 
در مقابل . به انسان در تماميت خود 

جمهوری " تا آنجا که به مورد ايران و رژيم . اين گفتمان بايد ايستاد و آنرا اقشا کرد
برمی گردد ، هيچ تهديدی  خطرناکتر از ادامه حاکميت ننگين آن بر اين مردم و بر " اسالمی

هيچ دشمنی دشمن تر از آنان در شرايط کنونی برای ايران و ايرانی . اين سرزمين نيست 
" نابهنگامی تاريخی" متصور نيست و هيچ ضرورتی باالتر از سرنگونی تام و تمام اين 

 . نبوده و نيست 

، بيش از آنکه اعالم مخالفت با جنگ باشد ،  " شورای ملی صلح" در اين راستا تشکيل 
نه يک کالم بيشتر ،  نه يک  " .  آلترناتيو سرنگونی" ارائه آلترناتيوی است در مقابله با 

اعضای تشکيل دهنده آن ، همان دار و دسته های عضو جبهه شکست خورده . کالم کمتر 
همان جبهه متحد " . جمهوری اسالمی"همان جبهه اصالح طلبان درون نظام .  خردادند 2

نقطه اشتراک آنان نه مخالفت با نظام . ارتجاع  تجزيه شده به حاکمان و موافقان غير حاکم 
 آنان  با  پسرخاله نسيهمخالفت  . مقدس که ضديت با انقالب و سرنگونی طلبی است 

  با  نقد شانهای  عقيدتيشان در راس حاکميت همواره تحت الشعاع  ضديت بيمارگونه      
آلت فعل های  نظام فقاهتی در . راديکاليسم موجود در جامعه و اپوزيسيون رژيم بوده است 

 . هر برهه از تاريخ  خونبار معاصر ميهنمان 

ملغمه متعفنی از سازش  و همکاری  در جنايت و سرکوب که يک سر آن در موسسه 
تحقيقات استراتژيک رژيم در داخل است و سر ديگرش در ميان جريان خوشنام توده ـ 

و شرکت عملی در گزارش  " جبهه متحد ارتجاع" يکروز درچارچوب . اکثريتی درخارج
نويسی و لودادن و اعدام و شکنجه انقالبيون با ادعای سخيفانه مبارزه ضدامپرياليستی ، 

يکروز با لب و لوچه خيس و آويزان . روز ديگر بدنبال سراب استحاله رژيم صد هزار اعدام 
" بدنبال مدراسيون رفسنجانی و روز ديگر مفتون شارالتانيزم  خاتمی  و نام نويسی در 

و حاال هم ظاهرا در واهمه از جنگی که هنوز واقع نشده  برای پوشاندن "  جبهه اصالحات
"  جبهه صلح" جنگی که نزديک به سه دهه ، مستمر و بی وقفه جريان داشته است ، در 

 . و البته  با از اولويت انداختن ضرورت سرنگونی نظام واليت مطلقه فقيه 

مثل اين است  که  حيات و ممات اينها  آنچنان  با نظام مقدس عجين گرديده که  امکان 
زندگی که نه ، زنده ماندن خفيف و خائنانه شان در خارج  از جارچوب  آنرا از اساس متصور و 

مثل آن است که با اين نظام آمده و .  مفروض نمی دانند 
 .با اين نظام نيز خواهند رفت 

 بحثی در سلسله مراتب  تضادها 

و به تبع  آن سلسله  " تضاداصلی" تشخيص درست 
مراتب تضادها در پروسه  انقالب ، همواره  از يک نقش 

مبنايی برخوردار بوده  و  تمامی شکستها  و  پيروزيها  به  
اهميت . نحوی از انحاء  وابسته  و منتج  از آن  می باشند

اين  تشخيص به آن اندازه  است  که اضافه  بر  تاثيرات  
تعيين کننده  آن  بر کليت  هر استراتژی ،  تاکتيکها   و  
تنظيم  رابطه  با  مالء  پيرامون  و  نيروهای   متعلق به  
طبقات گوناگون اجتماعی  و نحوه  سازماندهی آنان  نيز 

 .   به ميزان  بسياری  منبعث از  آن می باشد 

  و جهانی عامابتدا به ساکن جنبه   کهی تضاد اصل   اين 
  و منطقه ای  خاصدارد ، همواره  خود را در غالب  

.    گفته  می شد تضاد عمدهنشان  می دهد  که به آن  
بدون حل  اين  تضاد عمده  ،  امکان  حل  تضاد اصلی  

به عبارت  ديگر حل  تضاد  اصلی  از کانال  !  وجود  ندارد 
حل  و  فصل  تضادهای  عمده ای  می گذرند  که  

متناسب  با  شرايط  خاص  هر  کشوری  تشخيص  داده  
به همين  ترتيب  هم  حل  مجموعه  تضادهای  . می شود 

فرعی  در هر جامعه ای   منوط   به  حل  و  فصل  همان   
حاال  برگرديم  به  شرايط  امروز  .  تضاد  عمده  می باشد 
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نقل قول از ميرزا جهانگير خان 
 صوراسرافيل

 
ما هم از اين جانبازى و 

فداآارى عارى نداريم و هيچ 
وقت نمى گوييم آه چرا ما 
مغلوب مستبدين و بى دين 

ها شديم زيرا آه 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 آرده 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 آنيم 

آه ماييم پيش صف هاى 
 شهداى راه آزادى

 16... ادامه صفحه 



 

ی  ی کليه ، مطالبه)خواهان دموکراسی
خواستهای دموکراتيک در کنار مطالبات 

ملی، از وظایف گریزناپذیر روشنفکر 
جنبش ملی شمرده شد و این سرآغازی 

تازه در مبارزات ملی در کردستان ایران 
 .بود

اگر به طور مشخص بخواهم از طيف های 
مختلف سياسی در کردستان نام ببرم، 

چون کار مشکل و زمان بری است، از 
نقاط حاشيه ای گذر کرده و صف بندی 

های واضح و آشکار را نام خواهم برد که 
این صف بندی ها پيرامون خود، جریانات و 

 .احزاب مختلفی را نيز پناه داده بودند

 کردستان با 1979در زمان انقالب بهمن 
سه طيف مشخص از سياسيون روبرو 

عده ای که از سال ها قبل در قالب . بود
تعریف شده خویش یعنی مبارزه برای 

رهایی ملی شناخته ميشدند، عده ای 
از فعالين چپ که با سازمان دهی جدید 

و قالب حزبی به ميدان آمده و علنی 
ساخته بودند و گروه های اسالمی که به 
قصد احيای مدل حکومتی خود، مشغول 

 الزم به اشاره است که .مبارزه بودند
های سياسی  ها و بلوك گيری قطب شكل

تواند پدیده مثبتی  البته به نوبه خود می
 . باشد

این صف بندی اگر چه در نوع خود، امری 
مثبت بود اما پالریزه شدن مبارزات 

مردمی حول این قطب های سياسی ، 
ابتدا . چند اشکال با خود به همراه آورد

اینکه نوعی از تقابل منفی و متهم کردن 
یکدیگر به انواع و اقسام اتهام های گاهًا 
ناروا شکل گرفت و ثانيًا در حالی که اميد 
ميرفت این پالریزاسيون که توانسته بود 

خواست های متفاوت سياسی در 

کردستان را نمایندگی کند و طيف 
وسيعتری را برای مبارزه در خود جای 

دهد، به جای آنکه جبهه متحدی 
برای کار سياسی مشترک ایجاد 
کند، نه تنها به این مقصود نرسيد 

بلکه در برخی جاها به تضعيف 
انسجام و اتحاد سياسی در 

گروه ها و دسته .(کردستان انجاميد
جات اسالمی در این مبحث به هيچ 

عنوان در صفوف مبارزان جای 
نميگيرند و عمدتًا از دید من نقش 
منفی و غير قابل گذشت داشته 

 ).اند

مردمی که تا قبل از آن برای رهایی 
از ستم استبداد و تحقير حتی در 

نهان هم به نوعی از اتحاد مبارزاتی 
ایمان داشتند و نيروی اساسی 

مبارزه به حساب می آمدند، اگر چه 
مقاومت های قهرمانانه خلق کردند 

اما اگر درایت سياسی رهبران بيشتر 
از این بود و دل فراوانی بيشتر را 
شاهد بودیم، بی شک ایجاد یک 

اتحاد حقيقی تر ميان همين مردم که 
رسالت هر رهبر و جریان سياسی 

است،دستاورد های بيشتری 
این اتحاد .ميتوانست داشته باشد
چالش  آنجا ضروری ميشد که 

جمهوری اسالمی برای دستيابی به 
استقرار و ضعف یک دولت تازه به 

قدرت رسيده که قصد داشت انقالب 
را به سراسر جهان صادر کند و این 

ادعاها، افکار عمومی جهان و بويژه  
قدرتهای جهانی و در صدر آن آمريکا 
را با  نگرانيهای جدی مواجه ساخته 
بود، ميتوانست بهتر از اینها هدایت 

شود و از فرصت تاریخی آن دوره بهره 
فعل و . های بيشتری جست

انفعاالت سياسی در سطح جهان ، 
اگر چه در سطح کوچکی بر معادالت 
سياسی در کردستان اثر داشت، اما 

در . نميتوان تاثير آن را نادیده گرفت
آن دوران و با وجود دو ابر قدرت در 

جهان، بسياری از کش و قوس های 
سياسی از سوی این دو قدرت بزرگ 

نظاره ميشدند و تا حدود زیادی هم 
متاثر از برخورد و تقابل جهانی آنها 

در واقع رژيم جمهوری اسالمی . بود
با تاکيد به استراتژی مقابله با غرب و 

دميدن در فضای مذهبی منطقه به 
مثابه اهرم سياسی، از نظر قدرتهای 
جهانی از زوایای مختلفی مورد اتهام 
بود و در کردستان با وجود یک جنبش 

سياسی مسلحانه ميشد کارهای 
بيشتری با همين پشتوانه های 

منظور من از .جهانی ترتيب داد
کارهای بيشتر، انکار مبارزات 

درخشان سياسی در کردستان 
نيست بلکه قصد من آن است نشان 
دهم که اگر از برخی محدود نگری ها 

فاصله گرفته ميشد و آینده روشن 
برای رهایی ، مبنا قرار ميگرفت، 

امروز جنبش کردستان دستاورد های 
 .بيشتری ميتوانست داشته باشد

به هر حال این اشتباهات سبب شد 
که کمتر به اتحاد مبارزاتی توجه شود 
و هر یک از جریان های سياسی، با 
متد خاص خود به موضوع مقابله با 

دیکتاتوری نگاه کنند و روش های 
دیگران را یا بيهوده و یا بی اثر تلقی 

با ابن وجود نيز جنبش . کنند
کردستان تا آخرین توان در برابر 

استقرار جمهوری اسالمی مقاومت 
کرد و در حالی که زیر توپ و خمپاره 

باران شهرهای کردنشن، مبارزه 

تجربه نشان داده است آه .باشد
 و بی  مبارزات مردم آرد به تنهایی

پشتوانه سایر مردم ایران موفق 
از همين رو و از آن جهت .نبوده است

  که بسياری از نيروهای سياسی
ایران در گذشته در دفاع از حقوق 
دموآراتيك مردم آرد و دیگر مليت 
های تحت ستم ایرانی آوتاهی 

اند، حضور عده ای از سياسيون  آرده
ایرانی که با افکار چپ به کردستان 
آمده بودند تا گویا یک یا چند حزب 

ایجاد کنند، مورد " سراسری"
استقبال قرار گرفت و این استقبال 

" تجزیه طلبی"نشان داد که مارک 
عنوانی بی معناست و زمينه کار 

مشترک و همبسته در کردستان، اگر 
از سایر نقاط بيشتر نباشد کمتر 

 .نيست

در این ميان اگر چه احزاب مختلف 
بسياری در کردستان پایگاه و نيرو 
داشتند، اما آنچه به موضوع فوق 
الذکر اهميت ميبخشد، اتحاد یک 

_ سری از این سياسيون با کومه له 
سازمان انقالبی زحمتکشان 

گروه سهند که . کردستان ایران بود
برای همکاری با کومه له آمده بود، از 

پشتوانه مردمی و پایگاه اجتماعی 

همچنان ادامه داشت، شماری زیادی از سياسيون ایرانی که در دیگر 
شهرهای ایران امکان ادامه زندگی نداشتند به کردستان آمده و در آنجا و 

 .تا عقب نشينی نيروهای پيشمرگ از شهرها در این مناطق ماندند

نيروهای کرد اپوزیسيون در همان حال که نيک آگاه بودند هيچ آدام به 
تنهایی قادر نيستند در برابر هجوم جمهوری اسالمی به کردستان به 

عنوان یگانه نيرو، ایستادگی کنند و مردم را سازمان دهند و پيكاری همه 
جانبه را رهبری نمایند، اما با این وجود اگر در مواردی هم زیر فشار مردم 

به اتحادی لرزان رسيده بودند، به سرعت پس از نشست های خود با 
از . هيات های پی در پی جمهوری اسالمی به مخالفت یکدیگر ميپرداختند

این رو اگر در جایی هم ندای اتحاد و ائتالف که از هر سوی به گوش 
رسيد توانسته بود احزاب سياسی را تحت فشار به ائتالف برساند، در  می

برد و به جای  های سياسی راه  بندی ها و بلوك سازی نهایت فقط به قطب
بررسی علل عدم رسيدن به یک .اميد بخشی، موجب یاس ميگردید

ائتالف همه گير در کردستان را باید همانند دیگر تالش های ناموفق 
اپوزیسيون در ایران برای یک اتحاد سياسی در یک جبهه مشترک بررسی 

امروز اگر اینک نيز همين اپوزیسيون از آنجا که شماری مبنای ایجاد . کرد
آنند آه تنها بخشی از اپوزیسيون  یک جبهه مشترک را طوری تعریف می

و برخی دیگر با یک سو نگری خاص خود .  خود را در بر بگيرد همسوی
به نتيجه . انتظار دارند آه دیگران به اتحاد تعریف شده آنان بپيوندند 

 . نرسيده اند، جنبش کردستان نيز به همين درد دچار بود

مشکل به همين جا ختم نشد، زیرا آمدن نيروهای سياسی غير کرد به 
کردستان ، فضا را تغيير داد و این تغير را به صورت اختصار در اینجا توضيح 

 .ميدهم

مبارزه مردم کردستان عليه دیکتاتوری و استبداد نميتواند فارغ از 
همبستگی با دیگر مردم ایران جهت رسيدن به آزادی و تنها و یک تنه 

این حزب در کردستان نهایت استفاده 
را برد و خود را در قالب حزب 

 .کمونيست ایران جای داد

این سری از فعاالن سياسی که خود 
را متعلق به تفکرات 

انترناسيوناليستی ميدیدند، از دید 
من نه تنها خدمتی به 

انترناسيوناليزم جهانی نکردند بلکه تا 
توان داشتند در راه تضعيف جنبش 

  اینان. کردستان، گام نهادند
   را از مبارزه  مردم خواستند ذهن می
 رهایی از ستم ملی و استبداد  برای

   برای  مبارزه و خفقان و نابرابری به
   سازند و به  منحرف انقالب کارگری

 انقالب  جنبش کردستان بقبوالنند آه
»  ساز سرنوشت«  ای کارگری مسئله

 و با   است  انسان قرن بيستم برای
 نيرو کوشيدند از توان جنبش  تمام

کردستان، جنبشی که با همه وجود 
قيمت باالیی در مبارزه سياسی داده 
بود، به سود ایده های خود که بعدها 

ثابت شد جز شعارهای دهن پرکن 
از . چيز دیگری نيست، بهره جویند

همين رو بيش از هر زمان دیگری 
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 15....  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 

 



 

اثبات شد، جنبشی که ابتدا در صدد 
رهایی و آزادی خود گام برندارد، توان 
همراهی و همياری دیگر جنبش ها و 

اعتراضات سياسی و اجتماعی را 
 .نخواهد داشت

اما این اشتباه باز هم از یک سو به 
صداقت سياسی شماری از رهبران 

جنبش کردستان بر ميگشت و از سوی 
دیگر نميتوان و نباید نقش و کارکرد 

هژمونی چپ در سطح جهانی و تاثير 
آن بر این موضوع را بدون تامل و تدقيق 

با این حال من بر این . پشت سر گذارد
 در ایران،   آه  است اعتقادم درست
  برند و طی  بسر می مليتهای گوناگون

 مستبد و   حاآمان  دراز ستم ساليان
 بر مليت های   شاهی و دینی مرتجع

 وجود   مختلف غير فارس در اشكال
   را بين ، تضادهایی  واقعيت  و این داشته
 صرفًا  ،ولی  است  بار آورده  مليتها به این

 مرکزی آنقدر ستمگر و  های آیا اگر دولت
 اند و آنقدر مليتهای تحت   بوده مرتجع

ستم و خصوصًا مردم کردستان را 
   از جهان  و بيگانه ، بسته مانده عقب

 اند و دیگران نقشی نداشته  نگهداشته
اند، درست است؟ آیا سکوت معنی دار 

شمار زیادی از اپوزیسيون سال های 
دور و نزدیک ایران در برابر این مسئله 
نباید در برابر یک عالمت سوال بزرگ 

قرار داده شود؟ از همين رو جنبش 
کردستان برای مانع شدن از بروز چنين 
اشتباهی، ابتدا ميبایست حوزه روابط 

خود با این سياسيون را تعریف، و 
سپس به کارزار کاری مشترک با آنها 

در ایرانی چند مليتی که . ميپرداخت
ستم ملی خارج از تصور بيداد کرده و 

ميکند، در ایرانی که سال هاست 
تبعيض و نابرابری بيداد ميکند و در 

ایرانی که سخن راندن از حقوق ملی 
به درازای چند دهه ، ضد ایرانی گری 
و تجزیه طلبی لقب گرفته و ميگيرد، 

سخن "کسانی که مدعی بودند 
شرمزاری بشریت " گفتن از مليت

است، پس چگونه بود با پشتوانه 
همين جنبش حاضر شدند برای خود 
اعتبار بخرند؟ چرا اینک و پس از سال 

ها، کماکان کادرهای اصلی و 
استخوان دار احزاب چند شقه ایشان 

را همان عناصر جنبش کردستان 
 شامل شده اند؟

به هر حال این موضوع در خود جای 
بحث بسيار دارد که مقاالت بسيار و 

مصاحبه های فراوانی در موردش 
اما به هر . نوشته و انجام شده است

حال نقش منفی این گرایش بر 
جنبش کردستان، خصوصًا پس از 

جنگ خليج و فروپاشی اتحاد جماهير 
شوروی که چپ را در سطح جهان 
دستخوش تغييرات اساسی کرد، 

قابل اغماض نيست و باید درس های 
این اشتباه تاریخی چندین و چند بار 
 .مورد بازبينی و نقد قرار داده شود

از نظر من امروز آن دیدگاه سکت و 
غير واقع بين آنها که صرفًا با شعار ، 

در پی ایجاد انقالب کارگری بودند 
رخت بر بسته و ایده دولت غير 

متمرکز از نظر شمار زیادی از فعاالن 
اپوزیسيون اعم از کرد، ترک، 

بعنوان ... فارس،بلوچ، ترکمن و
مناسبترین راه حل مشکل ملی در 

ایران ميرود که پذیرفته شود و 
آمادگی تمرکز زدایی از هر زمان 

حقيقتًا اشتباه .دیگری بيشتر است
بخشی از سازمان های سياسی 

کرد در قرار گرفتن حزبی با این 
دیدگاه اگر جای خود را به ایده 

سياسی امروز آنها ميداد، جنبش 
کردستان در جایگاهی ایده آل تر 

البته نباید از نظر دور داشت .ميبود
اگر امروز یخهای منجمد شده 
مغزهای شونيسم ایرانی و یا 

بخشی از چپ ناواقع بين در حال 
ذوب اند و ميرود که هر چه بيشتر 

ضرورت پذیرش شرکت دادن نيروهای   
سياسی مليت های تحت ستم، در 
قدرت و حکومت آینده ایران به امری 

اجتناب ناپذیر تبدیل شود و تقریبًا این 
ایده ميرود که ثابت شود بدون آن 

آینده ای برای یک ایران متمدن قابل 
تصور نيست، در آن روزها و سال 

های پایانی دهه پنجاه شمسی و 
دهه شصت، گاردی شدید در برابر 

این تفکر موجود بود که این انتخاب را 
با قيمت بسيار گزاف همسان 

قریب به یک دهه همکاری  .ميساخت
مشترک سياسی و همراهی با این 

که " سراسری"بخش از اپوزیسيون 
هرگز نه تنها حزب بعدی شان 

سراسری نشد بلکه همان عده 
معدود هم با چند انشعاب مواجه 

شدند درستی این حقيقت را ثابت 
کرد که اگر آن دوران و همين حاال نيز 
هرگز گامی در دفاع از مليتهای تحت 

ستم و یا اعتراف به حقوق آنها در 
تشکيل حکومت غير متمرکز ایران 
برنداشتند و حتی در طول دوران 

همراهی این عده با جنبش 
کردستان، به آنان به چشم متهمی 

نگریسته شد که باید برائت خود را به 
اثبات رسانند، مبرهن و اضح است 

که چشم اميدی به سياست گذاری 
این بحث .این چنينی نباید بست

فعاالن شناخته شده این جنبش و 
چهره های منفرد سياسی، علی 

العموم بر این نظرند که اگر سال ها 
اصيل ترین قوم "در ایران کردها را 

ميخواندند و ميخوانند و در " ایرانی
پس پرده با ستمی سيستماتيک 

مانع دستيابی آنان به حقوق واقعی 
شان شده و ميشوند ، اگر عده ای 

در لوای دفاع از کيان ایران زمين 
مدعی ميشوند که در وضعيت فعلی 

ایران کرد و فارس هر دو تحت ستمند 
و محروميت کردها را از تدریس زبان 
مادری و برابری حقوق سياسی و 
اجتماعی و فرهنگی و غيره نادیده 

ميگيرند و این از دید همگان در 
کردستان، تعمدی و آگاهانه است، 
اگر شماری از فعاالن سياسی در 

تالشند که به افکار عمومی در ایران 
بقبوالنند که باید بدیده شک و تردید 

به کردها نگریست و به محض 
صحبت از حقوق کرد، انها را تجزیه 

طلب جلوه دهند که باز هم 
سياستی سوخته و از رده خارج 

شده است، اگر نخبگان سياسی بر 
این نظرند که مسئله ستم ملی در 
کردستان و حقوق برابر برای کردها 
مسئله ای با اهميت و قابل اولویت 
دادن نيست و معتقدند که مسائل 

بسی مفصل تر از آن است که بتوان در نوشتاری این چنين کوتاه بدان 
پرداخت و نباید از کنار اشتباه دیگر جریانات سياسی کرد به سادگی گذر 

از آنجا که جنگ داخلی در کردستان ایران در دهه شصت، از . کرد
ناگوارترین و سياه ترین برگ های جنبش کردستان در کارنامه خویش است 

و چون بحثی قوس دار و بحث برانگيز است از اشاره به آن خودداری 
همين بس که جنگ ناالزم ميان احزاب کرد که به جان باختن چند . ميکنم

صد تن از بهترین فرزندان مردم، شریف ترین مبارزان سياسی و پيکارگران 
راه آزادی انجاميد، امروز هم دردی است که بر پيکره این جنبس سنگينی 

 .ميکند

پرداختن به این موضوع باید دقيق، موشکافانه و کلی باشد و با نقد جدی 
تجربه کردستان عراق، در حالی که . و صریح آن از تکرارش جلوگيری کرد

دو حزب رقيب با هزاران تهدید و چندین دشمن خارجی به یک ميزان دست 
به گریبان بودند، آزمونی تلخ است که باید از هر احتمالی که منجر به تکرار 

این مهم، ممکن نيست . این حادثه در ابعاد گوناگون گردد، ممانعت کرد
مگر با به دست گرفتن سالح نقد در برابر کسانی که آن روزها خواسته یا 

بی گمان هر کس و هر . ناخواسته، عامدانه یا تحميلی به آن دست زدند
طرف از ماجرا که طبق معمول دیگری را متهم به جنگ افروزی خواهد کرد، 

این جنگ . باید در همان حال اقرار کنند که جنگی بيهوده و فرسایشی بود
جز تضعيف جنبش کردستان در مقطع سنگين مبارزه مسلحانه عليه 

اسناد در این مورد . دیکتاتوری جمهوری اسالمی هيچ فایده ای نداشت
. بسيار است و باید در آینده به موضوع یک بررسی اجمالی تبدیل گردد

سخن را در این رابطه کوتاه ميکنم و از ادامه آن به دليل برخی معذورات 
که در این نشریه باید رعایت گردد و سبکی بی طرفانه در نوشتار را اتخاذ 

 .کرد، خودداری ميکنم

امروز بعد از پشت سر گذاشتن پستی و بلندی های بسيار که جنبش 
کردستان را در شرایط امروز قرار داده است، سازمان های سياسی کرد، 

مهمتری همچون نبود دمکراسی در 
اولویت قرار دارد، و جدًا در این 
اشتباهند که حقوق مردم کرد 

بخشی از مبارزه برای دمکراسی در 
ایران نيست، نتيجه باید گرفت که 
جنبش کردستان بخشی از ندای 

آزادی خواهی و حق طلبی در 
قالبی دمکراتيک است که قصد دارد 
با تعهد به داده های یک دمکراسی 
 .مدرن، از حقوق خویش دفاع کند

اگر چه این نوشته جامع و کامل 
نبود، اما ميتواند زمينه گستراندن 

بحثی فراگير حول جنبش کردستان 
، دستاوردهای آن و اشتباهات 

 .تاکنونی اش باشد

در بخش پایانی این نوشته به قطب 
بندی های جدید سياسی در 

کردستان ایران و آینده احتمالی این 
صف بندی ها و کًال تصور شخصی 
خویش از روابط اپوزیسيون کرد با 
دیگر جریان های سياسی ایرانی 

 .خواهم پرداخت

 ...ادامه دارد
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 نقل قول از کریم پور شيرازی
 

من جدًا مصمم هستم آه اين 
مبارزه سرسخت و 

ناپذير را تا سرحد مرگ  آشتي
شرافتمندانه و سرخ آه 

آل و آرزوي ديرين من  ايده
جنگ ما يك . است دنبال آنم

دار وسيع و ملي  جنگ دامنه
 …است



 

 .و  سلسله  مراتب  تضاد ها 

 تضاد اصلی 

  برمی عامتا  آنجايی که  به  پهنه  
برای  تمام   "  تضاد اصلی" گردد ، 

نيروهای انقالبی و ترقيخواه در سطح 
سرمايه " جهانی ، همچنان 

و عوامل اجرايی آن  "  متمرکز يهود
در تمامی سطوح  اجرايی  و تصميم 

اياالت متحده " گيرنده  دولت 
به مثابه تنها ابرقدرت  " آمريکا

. موجود در شرايط کنونی می باشد 
تعيين  ، عامل اساسی و سرمايهاين 
  در جريان چهار جنگ جهانی کننده

در طول يکصد سال اخير بوده است و 
  کاردر تقابل مستمر با اردوی جهانی     

هيچ  حاکميت . قرار داشته  و دارد
انقالبی و ترقيخواهی بدون تقابل با 
اين سرمايه ، اساسا امکان تحرک  

مستفل  و حرکت به سمت آرمانهای 
آزاديخواهانه  و استقالل طلبانه خود 

 .را  نخواهد داشت 

 علی رغم اختالفات اين سرمايه
مشخص درون خود ، رهبری  نظامی 
، سياسی  و مالی  جهان  کنونی را 

در پيچيده ترين اشکال  خود در اختيار  
" داشته  و با  دو اهرم  اساسی 

 " کنترل بازار" و  " کنترل فرد
" بدنبال  تسلط  و  تثبيت  حاکميت 

 "  دستگاه ارزشی" و  "  فرهنگ
.  خود  بر جوامع  بشری  است

سيستمی  که  تجسم عينی  آنرا  
" در  شرايط  کنونی می توان در  

به مفهوم  عام   "  گلوباليسم
ی   تمامضرورت  برچيده شدن   

مرزهای  سياسی ،  نظامی ، 

جغرافيايی ، اقتصادی ، اجتماعی و 
فرهنگی در مقابل  حرکت  آزاد 

  کالن  و  حاکميت  بی سرمايه
"  دستگاه ارزشی" چون  و چرای 
 .آن  بر دنيا  ديد

به  همين  .    است عاماين تضاد،  
بنابراين  بايد .    است  مجرداعتبار  

يعنی  عام  را  در  .    کردخاصآنرا  
يعنی  آنرا  .  خاص  پياده  کرد 

بعد  هم  بايد  از .     کردمجسم
ميان  سلسله  تضادهای  خاص  و  

مجسم ، تضادی  را  برگزيد  که  
يعنی  بدون  حل  آن .    است عمده

، امکان  حل  و  فصل  تضادهای  
   فرعیديگر  که  نسبت  به  آن  

 .هستند ،  وجود  ندارد 

انتخاب اين  تضاد عمده  نيز صرفا  
ويژگی  تضاد     .  با ما  نيست 

  ، عملعمده اين است  که در     
خواه ناخواه  در دستور روز قرار 

 .می گيرد 

 تضاد عمده 

در " تضاد عمده" تشخيص درست 
شرايط حاضر ،  يکی از پيچيده ترين  

" و دشوارترين  بخش هر گونه 
تحليل مشخص از شرايط 

در اوضاع  و احوال کنونی " مشخص
پيچيدگی اين تشخيص . است 

" درست بويژه در اين نقطه است که 
" در شرايط  ضعف و غيبت  " ارتجاع
، پرچم  ضديت عوامفريبانه  "انقالب 

را در ميان  " تضاد اصلی" با 
نيروهای ترقيخواه جهانی و توده 
. های خاورميانه ، باال برده است 

دشمن ترين دشمنان مردم ايران و 
منطقه ، به مصاف با منفورترين 

رژيمهای دنيای معاصر در ميان مردم 
خاورميانه  يعنی رژيم آپارتايد در 

اسرائيل و اشغالگران آمريکايی و 
 . انگليسی رفته است 

تضاد " بديهی است که خود اين
در جای جای دنيای کنونی و " عمده

در ميان کشورهای گوناگون جهان با 
درکوبا و . يکديگر متفاوت است 

ونزوئال و نيکاراگوئه ممکن است اين 
تضاد، زمين تا آسمان با آنچه که ما 
در ايران با آن رودررو هستيم ، فرق 

اگرچه . داشته باشد و فرق هم دارد
 تضاد اصلی" در رابطه با تشخيص 

ممکن است تناقضی موجود " 
اگر غيراز اين بود که ديگر . نباشد 

تحليل مشخص از " نيازی به 
خيلی ! نبود " شرايط مشخص

. راحت می شد کپی برداری کرد
همانگونه که خيليها کرده و می 

 .کنند

درشرايط مشخص " تضادعمده" 
کنونی جامعه ما بی هيچ ترديدی ، 

در " جمهوری اسالمی"رژيم  
تماميت سياسی ، تشکيالتی و 

هر . ايدئولوژيک آن بوده و هست 
تضاد ديگری نسبت به اين تضاد ، 

عمده . انحرافی است . فرعی است 
کردن هر تضاد ديگری  و همسان 
" نماياندن هر تهديد ديگری با اين 

اگر يک سرش بدرون " تضادعمده
رژيم ضد بشری  حاکم بر ايران 

برنگردد ، بدون شک نهايت ساده 
. لوحی و پرتی از مرحله  است 

 .عوامفريبی محض است 

بدون حل و فصل اين تضاد ، هيچ تضاد ديگری در جامعه  حل شدنی 
هم از  " تضاد اصلی" اصال ورود به يک  رودررويی جدی  با . نيست 

بدون اعتقاد به ضرورت بی قيد و . کانال  حل قهرآميز اين  تضاد می گذرد 
شرط  گذار پيروزمندانه از روی الشه نظام متعفن فقاهتی ، ضديت نسيه 

با امپرياليسم و صهيونيسم تنها بدرد خالی کردن خود و توجيه  بريدگی 
اين کدام صلحی است که در . سياسی و مبارزاتی  می خورد و الغير 

ادامه حيات رژيمی متصور باشد که نزديک به  سه دهه  در جنگ مداوم با 
 جامعه و نيروهای سياسی آن بسر می برد ؟ 

در اين راستا . جنگی را که رژيم آغاز کرده  است ما به پايان خواهيم برد 
سرنگونی " هر پرچمی را که در کنار و هم عرض پرچم ظفرنمون 

به اهتزاز درآورده شود ،  قاطعانه  "  جمهوری اسالمی" رژيم "  قهرآميز
هيچ  فتنه ای  ما را از راهمان منحرف نخواهد کرد . بزير خواهيم کشيد 

که ما ديرزمانی است که چشمهايمان را  لحظه ای ، آری  لحظه ای  هم 
هيچ . از خيمه و خرگاه دشمنترين دشمنان ايران و انسان بر نگرفته ايم 

را در کنار و هم " گفتمانی" قرآنی بر نيزه ها ما را نخواهد فريفت  و هيچ  
نه جنگ با . به رسميت نخواهيم شناخت "  گفتمان سرنگونی" عرض 

عراق اين گفتمان را به حاشيه راند و نه تهاجم نظامی آمريکا توان آنرا دارد 
ما قصد بازکردن بند از بند اين رژيم ضد .  که بر اين گفتمان پرده بيافکند 

ما را هيچ بازگشتی نيست که پلهای  پشت سرمان را . ايرانی کرده ايم 
 . دير زمانی است يکی پس از ديگری  منفجر کرده ايم

 . در اين واقعيت پرشکوه هيچکس ترديدی  نداشته باشد 

 1386هفتم آذرماه 
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: غالمحسين ساعدی
 کالس درس

 
آار ما اين است آه 

يك يا دو . بشوريمش
سطل آب مي پاشيم 

وبعد چند تكه پنبه . رويش
ميگذاريم روي چشم 

هايش و محكم مي بنديم 
؛.آه ديگر نتواند ببيند  

با يك خط چشم هاي مرد 
را بست و بعد رو به ما آرد 

؛ فكش را هم بايد :و گفت
پارچه اي را از زير . ببنديم؛

فك رد مي آنيم و باالي 
. آله اش گره مي زنيم

چشم ها آه بسته شد 
دهان هم بايد بسته شود 

؛.آه ديگر حرف نزند  
فك پايين را به آله دوخت 

؛ شست پاها را به :و گفت
هم مي بنديم آه راه رفتن 

.تمام شد  



 

 سبب شد که سپاه       1988 تا    1980
پاسداران به دومين ارتش ایران تبدیل      

گفته می شود که این نيرو در        .  شود
 نفر نيروی   10000، حدود   1980سال  

 نفر   50000مسلح، سال بعد به            
در پایان جنگ ایران و عراق          .  رسيد

.  نفر بالغ گردید    450000این نيرو، به     
 به بعد،   1985سپاه پاسداران از سال     

به عنوان یک ارتش منظم دارای سه        
. قوای زمينی، دریائی و هوائی شد        

سپاه، همچنين دارای وزارت خانه و         
 .بودجه اختصاصی کالنی است

براساس گفته ها و نوشته های              
محسن سازگارا، از بنيان گذاران             
سپاه پاسداران که اکنون در خارج            
کشور بسر می برد و از سوی رسانه        

و فعال  »  کارشناس«های آمریکایی    
معرفی می شود؛      »  حقوق بشر  «

ادعا دارد اساسنامه سپاه را نوشته        
است، می نویسد هنگامی که               
خمينی از عراق رهسپار پاریس شد       
وی، قطب زاده و یزدی و غيره راهی         
آن جا شدند و خمينی را همراهی           
کردند، ایده تشکيل یک نيروی                

در .  نظامی نيز در آن جا مطرح شد          
عين حالی که خمينی و نزدیکان و            
همراهان وی با سران حکومت                
شاهنشاهی دیدارهای مخفی و           
علنی برگزار می کردند و یا با دولت           
های امپریاليستی مشغول بند و            
بست و معامله برای مهار انقالب             
بودند تا تعميق و گسترش پيدا نکند،        
از جمله در مقابل شعار انقالبی              

، »ارتش ضدخلقی منحل باید گردد      «
ارتش برادر     «شعار ضدانقالبی          

را »  ماست خمينی رهبر ماست         
بنابراین، روشن بود     .  پيش کشيدند  

که خمينی و اطرافيان وی در تالشند        
نه تنها ارتش و پليس و ژاندارم و                
حتی ساواک حکومت سلطنتی را          
دست نخورده تحویل بگيرند، بلکه           
نيروی جدیدی نيز به وجود بياورند که        
از یک سو در واقع کنترل نيروهای             
سرکوبگر شاه را به عهده بگيرند و از         
سوی دیگر در دفاع از حاکميت                
اسالمی جدید، مخالفين به خصوص       
شخصيت ها و سازمان ها و احزاب           
چپ و کمونيست، تشکل های               
کارگری و آزادی خواه و دموکراتيک را         

بنابراین، .  بی رحمانه از بين ببرند         
نيروی اوليه سپاه با سرکوب                   
مخالفين حکومت اسالمی، کشتار        
در کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان     
و نقاط دیگر ایران پایه گذاری شد و            
همه دست اندرکاران آن نيز                    
مستقيما در همه این جنایات شریک       
و دخيل بوده اند؛ و همچنين سپاه            
سازمان دهی جوخه های مرگ را           
سازمان داد که فعالين سياسی             
مخالف حکومت در داخل و خارج               
 .کشور را تهدید و تعقيب و ترور کنند

اطالعات سپاه، در کشف خانه های        
مخفی مخالفين و سرکوب خونين آن       
ها مسئوليت و نقش مهمی به               

از سوی دیگر بعد از        .  عهده داشت 
تشکيل وزارت اطالعات و امنيت که         
مقدمات تاسيس آن به سعيد                 
حجاریان، شاهچراغی، علی ربيعی      
و خسرو تهرانی واگذار شده بود،            
عمال اطالعات سپاه بخشی از               
تشکيالت کل امنيتی، یعنی وزارت         
اطالعات شد و مسئوليت اطالعات         

 ها و     سپاه، تا درصد باالیی در جبهه      
پشت جبهه و داخل عراق، محدود           

 .گردید

بسياری از فعالين و فرماندهان سپاه       
به کشورهایی مانند لبنان و مناطق         
اشغالی فلسطين و عراق و                   
افغانستان و غيره اعزام شدند تا             
نيروهای حزب اهللا این مناطق را               
سازمان دهی و آموزش دهند و               

 .مسلح کنند

سپاه پاسداران دارای ارگان های            
تبليغاتی و زندان و بخش اطالعاتی         
ویژه است و جوخه های مرگ سپاه         
عالوه بر سرکوب شدید اعتراضات،         
تاکنون صدها نفر از فعالين اپوزیسيون      
را در داخل و خارج کشور ترور کرده            

 .است

برخی از نيروهای سياسی تحت            
در »  حسن الهوتی    «فرماندهی     

ای ديگر    عده  .  باغشاه مستقر بودند  
محمد منتظری و    «نيز با سرپرستی     

در »   بجنوردی     محمدآاظم موسوی  
اداره گذرنامه   (مرآز گارد شهربانی       

. استقرار پيدا آرده بودند         )  فعلی
نيز به   )  ابوشريف(»  عباس زمانی  «

همراه نيروهای خود پادگان                    
با نظر  .  جمشيديه را در اختيار داشت    

شورای انقالب تصميم گرفته شد آه       
نيروهای مسلحی تحت عنوان               

» سپاه پاسداران انقالب اسالمی       «
برای تصميم   .  سازمان دهی شود     

گيری در اين مورد نيروهای سپاهی        
مستقر در مناطق تهران، نمايندگان        
خود را برای بحث و بررسی در                  
. خصوص اين موضوع معرفی آردند        

 نفر بودند    12افراد معرفی شده آه       
بعدها به عنوان اعضای شورای               

نبوی، سازگارا و افرادی نظایر این ها        
که صفوف حکومت اسالمی را ترک         
کرده اند و در خارج کشور به سر می         
برند هنوز هم در مورد ابعاد جنایات           
این نيرو، به خصوص ترورها و قتل             
عام زندانيان سياسی، کشتار مردم       

یا ...  کردستان، ترکمن صحرا و            
اظهارنظر نمی کنند و یا این که به             
طور سربسته و دیپلماتيک در مورد          

 .آن ها سخن می گویند

پس از جواد منصوری، مرتضی                
، )قائم مقام فعلی             (رضائی       

فرماندهی کوتاه مدت سپاه را به             
سبزوار «سپس سپاه،    .  عهده گرفت 

محسن «که به نام     »  رضائی ميرقائد 
معروف است، با حکم آيت       »  رضائی

اهللا خمينی فرماندهی سپاه                 
بر این   .  پاسدارن را بر عهده گرفت        

محسن رضايی، سومين       اساس،    
فرمانده سپاه پاسداران، در سرکوب       
انقالب و انقالبيون نقش مهمی              
داشت، به طوری که خمينی درباره         
نقش او در سرکوب مردم گنبد                 

همين جوان به    «:  کاووس، گفته بود   
 ».درد فرماندهی سپاه می خورد

، در  1360محسن رضایی که در سال      

 . فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی معرفی شده بود

عباس زمانی، جواد منصوری، عباس         «:  اين نمایندگان عبارت بودند از        
دوزدوزانی، محمد منتظری، يوسف آالهدوز، محمدآاظم موسوی                     
  بجنوردی، مرتضی الويری، محمد بروجردی، محسن رضايی، محسن رفيق        

از طرف شورای انقالب نيز اآبر هاشمی          »  . منفرد   دوست و علی دانش    
 . رفسنجانی به اين مجموعه معرفی شد

برای تعيين فرمانده سپاه جواد منصوری، عباس زمانی و محمدآاظم                   
بجنوری نامزد بودند آه در نهايت جواد منصوری به عنوان اولين                 موسوی  

اولين حکم شورای    .  فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعيين شد         
فرماندهی جديد را آیت اهللا بهشتی، به عنوان رييس شورای انقالب صادر             

 نفر منتخب دادند و     7 در محل سپاه به       59و حكم دوم را ارديبهشت       .  کرد
بدین ترتيب جواد منصوری فرمانده سپاه، يوسف آالهدوز مسئول آموزش            
و عضو شورای فرماندهی، عباس زمانی مسئول واحد عمليات و عضو                  
شورای فرماندهی، علی محمد بشارتی مسئول اطالعات و تحقيقات                 
ستاد و عضو شورای فرماندهی، سيداسماعيل داودی شمسی مسئول           

دوست مسئول تدارآات و مرتضی الويری            اداری و مالی، محسن رفيق       
 . مسئول روابط عمومی منصوب شدند

 فعاليت    سپاه پاسداران، برای دفاع از حکومت اسالمی، به تدریج بر دامنه           
های خود در عرصه های تبليغی، تربيت کادر برای دستگاه حکومتی و نيز                 

اقتصادی افزود و به صورت یک ارگان اقتصادی، تبليغی و نظامی قوی                     
کادرهای عمده و رده باالی حکومت اسالمی، از صفوف این نيرو به             .  درآمد

اکثریت چهره های سرشناس جناح های            .  مقامات باالیی رسيده اند      
حکومت اسالمی، که دیروز و یا امروز برخی از آن ها نماینده مجلس،                     
استاد دانشگاه، شهردار، فرماندار، وزیر و غيره شده اند، در همه جنایات               

حتی کسانی هم چون اکبر گنجی، ابراهيم            .  این نيرو شریک بوده اند       

سن بيست و هفت سالگی، به             
حکم آیت اهللا خمينی به فرماندهی       
سپاه رسيده بود، در مقام                     
فرماندهی سپاه پاسداران، دانشگاه    

علوم «،      »امام حسين     «های      
دانشکده «و   »  پزشکی بقيه اهللا     

از .  را تاسيس کرد  »  فرماندهی سپاه 
، با پایان جنگ، سپاه          1368سال   

قرارگاه بازسازی خاتم      «پاسداران   
را راه انداخت و اجرای چند          »  النبيا

پروژه عمرانی را تحت نظر دولت اکبر       
هاشمی رفسنجانی، ریيس               

 .جمهوری وقت بر عهده گرفت             
محسن رضائی، تا دهم خرداد ماه          

 که استعفای وی از سوی        ٧۶سال  
آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر                
جمهوری اسالمی پذيرفته شد،           
فرماندهی سپاه را بر عهده داشت        

به دبيری مجمع       و پس از آن،             
تشخيص مصلحت نظام اسالمی و        
رييس کميسيون اقتصاد کالن مجمع      

 . گمارده شد

چهارمين فرمانده سپاه، يحيی رحيم     
 تا  1376صفوی است که از تير ماه         

 ) 1! (سپاه پاسداران حکومت اسالمی این نيروی تروریستی مخوف؟:  بهرام رحمانی
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 4شماره  

 18.... ادامه  صفحه 

 شعری از فرخی یزدی
 

در آف مردانگي شمشير مي 
 بايد گرفت

حق خود را از دهان شير مي 
 بايد گرفت 

تا آه استبداد سر بر پاي آزادي 
 نهد 

دست خود بر قبضه ي شمشير 
 مي بايد گرفت 



 

 اين پست را در         1386 شهریور     10
 10تا این که در تاریخ        .  اختيار داشت 

، علی خامنه ای، رهبر     1386شهریور  
حکومت اسالمی، رحيم صفوی را بر       
کنار کرد و محمد علی جعفری را به          

 .این سمت گمارد

امروز بين آن دسته از مسئولين و             
بنيان گذاران اوليه سپاه پاسداران در       
مورد این که اهداف و اساسنامه آن          
را چه کسی نوشت و یا چه کسی           
آن را فرماندهی و سازمان دهی کرد        
. رقابت و روایات مختلفی وجود دارد        

حتی آن هایی که امروز در                      
ساختارهای درونی حکومت                  

 .مسئوليتی ندارند

روایت های مختلف در مورد              
 تشکيل سپاه پاسداران

روايت محسن رفيق دوست       -  1
   از تشكيل سپاه پاسداران

دوست، اولين و تنها          محسن رفيق  
وزير سپاه انقالب اسالمی، در                
سالگرد صدور فرمان خمينی، برای         
تاسيس سپاه پاسداران انقالب             
اسالمی، در گفتگو با ايسنا، به               
بازخوانی و روايت چگونگی تشكيل         

: اين نيرو پرداخت و اظهار داشت             
پيش از پيروزی انقالب در رابطه با           «

تاسيس سپاه، پيشنهادات مختلفی     
. مطرح و جلسات متعددی برگزار شد     

اين جلسات و بحث ها پس از پيروزی        
هم ادامه داشت و البته جای ثابتی         

جلسات در منزل    .  هم پيدا آرده بود    
آقای اخوان در خيابان ايران برگزار             
می شد و من هم در آن جلسات              

تا اين آه، امام در     .  شرآت می آردم  
مورد تشكيل سپاه حكمی به آقای         

دولت موقت هم برای     .  الهوتی دادند 
سامان دادن اين بحث حول محور             

امام  هم     .  دستی آرد     خود پيش     
زير نظر   !  فرمودند آه آقای الهوتی      

دولت موقت سپاه پاسداران انقالب        
 ».اسالمی را تشكيل دهيد

در همان    «:  وی، خاطرنشان آرد      
روزهايی آه من در مدرسه رفاه              
فعاليت می آردم، مرحوم شهيدان         
بهشتی و مطهری مرا فرا خواندند و         
گفتند آه امام، فرمانی برای تشكيل       
سپاه زير نظر دولت موقت صادر آرده        
است، شما هم آارها را در مدرسه         
. رها آن و به آن سپاه بپيوند                    

ای از برادرانی     مشخص شد آه عده     
اندرآار بودند، به خصوص        آه دست    

بيش تر افرادی آه جزو انجمن                 
اسالمی دانشجويان اروپا و آمريكا          
بودند، در محل پادگان لجستيكی            
ارتش آه تا چند روز قبل فرماندار              
. نظامی تهران بود، جمع شده بودند       

من هم به آن جا رفتم، ديدم عده ای          
از آقايان مثل مهندس صباغيان،              
تهرانچی، مرحوم علی فرزين،               
جعفری، محسن سازگارا، سنجقی       

سالم آردم  .  آن جا جمع شده اند    ...  و
پرسيدم قرار است سپاه    .  و نشستم 

بر روی  .  تشكيل شود؟ گفتند آه بله     
سپاه پاسداران    «آاغذی نوشتم        

 -1:  انقالب اسالمی تشكيل شد        
و آن     »  محسن رفيق دوست         

 ».يادداشت را مقابل ديگران گذاشتم

همان روز  «:  رفيق دوست ادامه داد     
های مفصل        پس از طرح بحث             

شورای فرماندهی موقت تعيين و           
منفرد هم به عنوان           آقای دانش      

من هم به     .  فرمانده انتخاب شدند    
عنوان مسئول تدارآات، موظف شدم      
. مكانی برای سپاه تهيه آنم                 

فكرآرديم دستگاهی آه از بين رفته،      
بهتر است ساواك را      .  ساواك است 

تحويل بگيريم و سپاه را در محل               
  در اداره   .  ساواك تشكيل دهيم       

مرآزی ساواك بسته بود و آقای دآتر        
وزير در    يزدی به عنوان معاون نخست      

امور انقالب، نگهبانانی برای آن جا           
 چهارم ساواك آه       اداره.  گذاشته بود 

. باالتر از آن جا قرار داشت، خالی بود       
 ها را     ای از بچه    عده  .  آن جا را گرفتيم   

برای تميز و آماده آردن آن محل                
به آقايان هم گفتيم      .  مسئول آرديم 

فردی به نام آقای           .  فعال بياييد   
شادنوش از طرف آقای يزدی مسئول      

.  مرآزی ساواك بود      نگهداری از اداره  
درب آن جا را باز آرد اجبارا و با زور               
مقدار زيادی آاغذ و خودآار و لوازم           

هايی پر    را در آارتن      ...  التحرير و      
های    در تعدادی از ماشين         .  آرديم

ساواك را آه در آن جا پارك شده بود           
ها را با     را به زور باز آرديم و ماشين          

يك سره آردن سوويچ روشن آرديم        
افرادی هم آمدند و به سپاه       .  و برديم 

افرادی چون آقای       .  ملحق شدند   
مهندس غرضی و محمدرضا طالقانی     
پسر آقای طالقانی، اصغر صباغيان،        
آقای بشارتی، ناصر آالدپوش،                

 » ...محمودزاده و 

پس از مدتی احساس آردم اين            «
گيری    سپاهی آه در حال شكل           

است، سپاهی نيست آه مدنظر           
 3از طرف ديگر در       .  امام بوده است   

جمشيديه آه دست ابوشريف بود          
پس از  .  مرتب جلساتی تشكيل شود   

 جلسه موضوع را به       2 يا    3تشكيل  
 مان در شورای انقالب مطرح        دوستان
ای،    آقای بهشتی، خامنه        .  آردم

اين آار   .  جمع بودند   ... هاشمی و  
. بسيار مورد استقبال قرار گرفت            

آقای هاشمی مامور شد به فعاليت        
های ما نظارت داشته باشد و بعضا            

هم در جلسات ما شرآت می آرد و         
 ماه طول    2  -  3اين جلسات شايد      

 ».آشيد

 بيان خاطراتش از              وی در ادامه      
نخستين روزهای فعاليت سپاه              
پاسداران در حفاظت و سازمان دهی      
حکومت جهل و جنایت اسالمی،            

به خاطر دارم ارديبهشت         «:  افزود
 به ما گفتند شهربانی             58سال    

. ها گرفتند   مسجد سليمان را چپی       
نيرو آماده آرديم و        .  نيرو بفرستيد  

قبل از ادغام اولين پولی     ...  فرستاديم
 ميليون تومان   20آه به ما داده شد        

دولت موقت   .   بود  58در شهريور      
چكی در وجه آقای هاشمی                   

ايشان هم به     .  رفسنجانی نوشت  
فردا صبح  .  نام من پشت نويسی آرد    

عكس پشت و روی اين چك را در              

تشكل ديگر هم نيروهای به صورت مسلح فعاليت می آردند آه شامل                 
با نظارت شهيد    )  پاسا(گارد انقالب تحت نظر ابوشريف، گارد دانشگاه              

 های مسلح مبارز قبل از انقالب آه سازمان              محمد منتظری و افراد گروه     
شدند و در ساختمان آيا        مجاهدين انقالب اسالمی شكل داده بود، می          

 ».آردند در خيابان دآتر شريعتی و ساختمانی در بهارستان فعاليت می 

سپاه تشكيل شده بود و آار ادامه داشت اما            «:  دوست اضافه آرد    رفيق
هم خوانی مناسبی ميان افرادی آه در اين سه تشكل فعاليت می                      

بعضا هم با افرادی آه در جاهای مختلف بودند، درگيری پيدا              .  آردند، نبود 
می .  مثال خبر می دادند آه جايی اسلحه جمع شده است            .  می آرديم 

ديديم قبل از ما گروه آقای منتظری يا ابوشريف رسيده است؛             رفتيم و می      
 ».چند بار اين اتفاقات به اين شكل افتاد

یک روز تصميم گرفتم مراآز فعال ديگر را به هر نحو ممكن در سپاه ادغام               «
از ابوشريف و شهيد منتظری و شهيد محمد بروجردی از                58 پاييز.  آنم

سوی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی را دعوت آردم و درب اتاقی آه               
 داشتم آن را    45يك آلت آمری    .  در آن جا جمع شده بوديم را قفل آردم          

شناسم،    گروه موجود می      4روی ميز گذاشتم و گفتم افرادی آه از هر             
همه يك هدف را تعقيب می آنند آه ايجاد نيرويی برای حفاظت از انقالب               

است آه ما   )  ره(حكم ما از سوی امام       .  شما مبنای قانونی نداريد   .  است
انتقاد عمده آن ها به      .  را مجاز به فعاليت زير نظر دولت موقت آرده است           

سپاه نظارت دولت موقت بر آن بود آه گفتم در هر صورت اين حكم امام                    
 نفر  3ای برسيم، اول شما       گفتم اگر در اين جلسه نتوانيم به نتيجه      .  است

خوشبختانه در آن    .  را می آشم، بعد خودم را و همه راحت می آنم                  
جلسه به اين نتيجه رسيدند آه حرف منطقی است و بهتر است                          

قرار شد از هر آدام     .  بنشينيم و با هم مذاآره ای برای ادغام انجام دهيم          
 نفر بنشينند و بحث ادغام را           12اين  .   نفر انتخاب شوند     3از اين مراآز      
قرار شد در محل پادگان     .   ها افرادی آمدند     از هر آدام از گروه    .  پيگيری آنند 

 آارگر آه متعلق به چريك               روزنامه
های فدايی بود چاپ آردند و نوشتند         

هنوز هيچ اتفاقی نيفتاده، غنايم             
بعد هم بودجه    !!  انقالب تقسيم شد   

 ميليون تومان هم دولت موقت          100
. ارتباطمان با دکتر يزدی بود           .  داد

. مرتب درخواست مالقات می کرديم      
وقتی که به ما اختصاص می داد پس        

 شب بود و معموال من و    12از ساعت  
به ديدار ايشان   ...  مهندس غرضی و    

 ».می رفتيم

سپاه در حال شکل     «:  وی ادامه داد   
گيری بود و فراز و فروهايی هم                 

ابوشريف هم به اين ائتالف       .  داشت
پادگان وليعصر را هم        .  پيوسته بود  

من و تيمی که       .  آماده کرده بوديم    
همراه من بودند در آن پادگان بسيار          

ابوشريف ادعای   ...  زحمت کشيديم  
فرماندهی داشت و چندان زير بار            
سپاه مرکز نمی رفت، اختالف                
شديدی بين عمليات و فرماندهی          

پس از آقای منصوری         .  سپاه بود  
وقتی بنی صدر رييس جمهور شد           
حکم فرماندهی سپاه را به آقای             
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 19.... ادامه  صفحه 

 عصيان فروغ فرخزاد
 

 به لبهايم مزن قفل خموشي 
 آه در دل قصه اي ناگفته دارم 

 ز پايم باز آن بند گران را 
 آزين سودا دلي آشفته دارم 

 بيا اي مرد اي موجود خودخواه 
 بيا بگشاي درهاي قفس را 

 اگر عمري به زندانم آشيدي 
 رها آن ديگرم اين يك نفس را 



 

ايشان بسيار   .  مرتضی رضايی داد     
ای   جوان، شريف، محترم و انقالبی         

بنی صدر  .  طرفدار بنی صدر نبود   .  بود
. تصور می کرد آه او طرفدارش است      

از طرفی چون بنی صدر حکم داده            
من .  بود سپاه زير بارش نمی رفت         

اين جا به عنوان واسطه عمل می            
از ايشان خواستم مرحوم          .  کردم

شهيد کالهدوز را قائم مقام خود             
امور سپاه را شهيد کالهدوز          .  کند

 ».اداره کند و او فقط فرمانده باشد

 گفتگو با         رفيق دوست در ادامه        
آقای «:  ايسنا، خاطرنشان آرد         

منتظری هم هيچ گاه مخالف سپاه          
البته بعضا با بعضی از حرکت       .  نبودند

اما .  های سپاه مخالفت می کرد          
سپاه خود را موظف به اطاعت از              

پس از ادغام،    .  ولی فقيه می داند     
.  خود آمد          ابوشريف با مجموعه      

. سازمان مجاهدين دو قسمت شد        
آن هايی که می خواستند کار                 

آن هايی  .  سياسی کنند بيرون رفتند   
هم که می خواستند نظامی باشند        

از تشکيالت آقای     .  در سپاه ماندند    
. محمد منتظری هم عده ای آمدند         

يک .  خودش نيامد، قبول هم نداشت     
روز من و ابوشريف به محل گارد               

درب آن جا را قفل     .  دانشگاه ها رفتيم  
گفت شما  .  کرد و ما را نگه داشت        

سپاه .  اشتباه کرديد وارد سپاه شديد    
نبايد زير نظر دولت موقت تشکيل            

بعد هم  .  يک روز آن جا بوديم      .  شود
پس از آن خود منتظری مجبور      .  آمديم

چون .  شد پاسا را تعطيل کند              
ما قدرتمند شده    .  امکاناتی نداشت 

با ما ارتباط داشت و آن جا را          .  بوديم
 ».با توصيه رفقا تعطيل کرد

 زمانی آه بنی صدر رفت        60سال  «
پيشنهاد کرديم حضرت امام به عنوان      
فرمانده کل قوا؛ فرماندهی براي             
سپاه منصوب آنند تا سپاه منسجم        

ايشان هم    .  شود و قوت بگيرد          
فرمودند آه شورای فرماندهی سپاه      

در آن مقطع     .  فردي را معرفی کند      
زمانی بود که آقای رضايی مسئول          

آقای .  اطالعات سپاه شده بود           
بشارتی نيز نمايندگی مجلس را            

 جاسوسی فتح     النه.  برعهده داشت 
شده بود و عده ای از بچه های النه           
جاسوسی نيز به سپاه آمده بودند          
افرادی مثل رضا سيف اللهی آه             
البته با آقای رضايی در اطالعات کار          

 ».می کرد

برای اجماع  «:رفيق دوست ادامه داد     
روی يك فرد همه ما به باغ شيان،             

آن باغ به   .  باغ پذيرايی ساواک، رفتيم   
عالوه بر   .  طور کلی دست من بود        

افراد عضو شورای فرماندهی؛ شهيد     
محالتی و آقای موسوی خوئينی ها        

به اتفاق آرا به      .  هم حضور داشتند   
اين نتيجه رسيديم که بهترين کسی       
را که برای فرماندهی سپاه می              
توانيم خدمت امام معرفی کنيم،            

بنا شد اين     .  شهيد کالهدوز است    
موضوع را فردای آن روز خدمت حاج          

به خاطر دارم     .  احمدآقا اعالم کنيم    
زمانی آه پس از پايان جلسه به              
خانه رفتم صبح هنوز هوا تاريک بود،         

در را  .  متوجه شدم کسی در می زند     
ديدم شهيد کالهدوز در        .  باز کردم  

حالی آه عبايی بر دوش انداخته،           
از زير    .  پشت در ايستاده است         

عبايش قرآنی در آورد و مرا به قرآن            
. قسم داد آه او را فرمانده نکنيم             

دليلی هم برای اصرار بر خواسته            
پرسيدم آه پس چه     .  خود مطرح کرد  

کار کنيم؟ گفت آه محسن را انتخاب        
 ».کنيد

آقای رضايی در آن جلسه سه رای         «
آورده بود در حالی آه شهيد کالهدوز       

باالخره يک رای اضافه    .   رای داشت  7
 4کرديم و رای آقای رضايی به                  

شهيد محالتی با فرماندهی      .  رسيد
خدمت حاج  .  آقای رضايی مخالف بود    

احمدآقا زنگ زدم و قضيه را کامال              
دليل مخالفت آقای      .  تشريح کردم  

کالهدوز با فرماندهی خودش را هم        
ايشان دليل را هم         .  به او گفتم     

 نفر با آقای رضايی       3گفتم  .  پسنديد
مخصوصا آقای محالتی با او     .  مخالفند

احمدآقا می گفتند    .  مخالفت داشت 
مطلب را به امام اطالع دادند و امام           
هم فرموده بودند آه چون من تا به            
حال برای فرمانده سپاه حکم ندادم         
. خود آقايان متنی بنويسند و بياورند        

من و رضا سيف الهی متنی                    
. متن را به احمدآقا دادم         .  نوشتيم

البته در نهايت متنی که امام نوشتند       
به .  غير از آن متنی بود که ما داديم          

ظاهرا امام می   .  کلی عوض شده بود  
خالصه !  خواستند ما را امتحان کنند      

تا زمان  .   راديو حکم را خواند    2ساعت  
رحلت امام آقای رضايی فرمانده             

 ».سپاه باقی ماند

 گفتگو با         رفيق دوست در ادامه        
ايسنا، اقدامات سرکوبگرانه سپاه در      
بدو فعاليت اش را نيز چنين توصيف           

  حزب توده، جريان فرقان، قائله     «:  کرد
را سپاه    ...  گنبد، کردستان و            
 » ...شناسايی و مهار کرد

ابراهيم یزدی، وزیر امور خارجه دولت       
موقت بازرگان و دبيرکل فعلی نهضت       

 1386 شهريور     20 آزادی، سه شنبه  
، درباره تشکيل    2007 سپتامبر    11  -

ما جایزه نمی    «سپاه با این عنوان        
در ابتدای پيروزی    :  گفت»  ...خواهيم

تشکيل نيروی    )  اسالمی(انقالب    
گارد ملی بر عهده من گذاشته شد         
و من این نيرو را به نام سپاه                     
پاسداران انقالب اسالمی راه اندازی      

 .کردم

ابراهيم یزدی، در گفتگو با یک نشریه       
هفتگی، همچنين یادآور شد،                

افرادی مثل مرحوم بهشتی و آقای       «
موسوی اردبيلی قصد داشتند این          

را به بازوی     )  سپاه پاسداران  (نيرو   
نظامی حزب جمهوری اسالمی             
تبدیل کنند و به صراحت نيز آن را بيان      
کردند و حتی در جلسه ای به ما               
گفتند که محمد منتظری را به                 

 ».فرماندهی سپاه بگمارید

من، به دليل این که          «:  وی افزود  
انقالب «محمد منتظری نظراتی مثل      

که من نام آن ها را        -داشت  »  جهانی
با   -تروتسکيست ایرانی گذاشته ام     

. فرماندهی او در سپاه مخالفت کردم     

وی همچنين به چگونگی تاسيس بخش اطالعات سپاه اشاره آرد و با                  
: بيان اين آه تاسيس اين بخش توسط بشارتی انجام شد، اظهار داشت              

می .  اين بخش سپاه با آمدن آقای محسن رضايی کامال قدرت گرفت                «
 درصد از آادر و       90توان به جرات گفت وزارت اطالعات تشکيل شده از               

درصد از اطالعات نخست وزيری، کميته       10دستاوردهای اطالعات سپاه و      
به واقع هسته اصلی وزارت اطالعات از        .  انقالب و ساير نهادهای ديگر بود      

 درصد کسانی که وزارت      90بيش از   .  همه سپاهی بودند  .  سپاه جدا شد  
اطالعات سپاه اطالعات بسيار     .  اطالعات را تشکيل دادند سپاهی بودند       

. بچه های خوبی جمع شده بودند و با قدرت هم عمل کرده بود              .  قوی بود 
به ياد دارم که وقتی اطالعات سپاه حزب توده را زد، خود آن ها می گفتند                

 درصد اين موفقيت را نتوانسته بود در دوران طاغوت          20حکومت شاه حتی    
 » ...پيدا کند

در بين  «:  وی، در مورد خرید سالح و مهمات از کشورهای دیگر گفت                  
کشورهايی که با ما معامله می کردند از همه بيش تر کشور بی طرف                   

چين هم به ما    .  سوئيس بود که در حد بااليی به ما مهمات خوب فروخت            
. بلغارستان، لهستان، مجارستان هم به ما سالح فروختند         .  خوب فروخت 

از ليبی هم در حد بااليی       .  کره شمالی که هر چه داشت به ما می داد            
 ) 1(» .سالح های استراتژيک مجانی آورديم

 روایت ابراهيم یزدی - 2

واژه سپاه  .  سپاه را من تاسيس کردم    :  ابراهيم یزدی، دبيرکل نهضت آزادی    
پاسداران انقالب اسالمی را من اول بار به جای گارد ملی پيشنهاد کردم                

سپس شورایی را معين کردیم با حضور نمایندگان وزارت           .  که تصویب شد  
کشور، دادستانی انقالب، ستاد مشترک ارتش، دولت موقت و یک نماینده           

 .از سوی رهبری

دولت (پس از آن سپاه را از ما                  
گرفتند و زیر نظر شورای           )  موقت

 ».انقالب قرار دادند

واژه سپاه    «:  یزدی، اضافه کرد       
پاسداران انقالب اسالمی را من اول      
بار به جای گارد ملی پيشنهاد کردم        

سپس شورایی را    .  که تصویب شد   
معين کردیم با حضور نمایندگان             
وزارت کشور، دادستانی انقالب،          
ستاد مشترک ارتش، دولت موقت و       

 ».یک نماینده از سوی رهبری

من حکم مرحوم     «:  وی تاکيد کرد    
الهوتی را برای نمایندگی از طرف          

اگر چه برخی از    .  امام خمينی گرفتم  
دوستان روحانی در شورای انقالب        

 ».با مرحوم الهوتی موافق نبودند

این شورا با حضور          «:  وی افزود   
سرهنگ ایرجی از ستاد مشترک          
ارتش و خودم به عنوان نماینده              
دولت موقت و سه نفر دیگر که                
اسامی آن ها در خاطرم نيست،            
تشکيل شد و من از آقای مهندس          
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 20.... ادامه  صفحه 

 شاملو
 

  بودن 
 

گر بدين سان زيست بايد 
 پست 

من چه بي شرمم اگر فانوس 
 عمرم را به رسوائي نياويزم

بر بلند آاج خشك آوچه بن 
 بست

  
 گر بدين سان زيست بايد پاك
من چه ناپاآم اگر ننشانم از 

 ايمان خود، چون آوه
يادگاري جاودانه بر تراز بي 

 !بقاي خاك



 

توسلی دعوت کردم تا آیين نامه و            
باالخره .  اساسنامه سپاه را بنویسد     

هم این کارها شد و آن پنج نفر ستاد         
وی زمان   »  .هماهنگی سپاه شدند    

تشکيل آن جلسه پنج نفره را چند            
روز پس از انقالب در دفتر نخست             

 .وزیری عنوان کرد

یزدی با رد سخنان محسن رفيق             
دوست که در خاطراتش گفته بود،           
دستور انتقال هدایت سپاه از دولت         
موقت به شورای انقالب را امام               

خيلی «:  خمينی داده اند، گفت         
عجيب است که آقایان این حرف ها          

امام خمينی دولتی   .  را االن می زنند   
را منصوب کرده و این دولت مسئول          
در برابر ناامنی ها بوده و بنابراین              
ابتکار به خرج داده و یک نيروی                 

. مردمی شکل داده است       -نظامی
حال آیا می شود گفت که این نيروی         
نظامی قرار نبوده زیر نظر دولت               

) امام(اصال ایشان     ...  موقت باشد؟  
آقای الهوتی را به نمایندگی از خود         
در شورای هماهنگی سپاه منصوب        

کسانی که چنين ادعایی را        .  کردند
می کنند، باید حرف خود را ثابت               

 ».کنند

وی در خصوص ساختار سپاه و دولت        
در آن جا، سپاه           «:  موقت گفت   

بخشی بود در درون دولت و نهادی           
همچنين شورای  .  بيرون از دولت نبود   

پنج نفره بر آن نظارت داشت تا                 
اقدامات سپاه با هماهنگی با آن ها         

نگاه ما به سپاه یک نگاه      .  انجام شود 
 ».عمودی و از باال به پایين نبود

برخی «:  ابراهيم یزدی اذعان کرد        

ابو شریف و شهيد محمد           (آقایان   
در پادگان جمشيدیه          )  منتظری

گروهی را به صورت جداگانه تشکيل       
این در حالی بود که دولت            .  دادند

موقت تاسيس سپاه پاسداران              
انقالب اسالمی را اعالم کرده و در           
یکی از سالن های پادگان عباس آباد       
کنفرانسی گذاشتيم و در خصوص آن      
توضيح دادیم که در آرشيو صدا و               

 ».سيما موجود است

آن هایی که    «:  یزدی در پایان گفت     
می خواهند بگویند خودشان این            
کارها را کرده اند، اشکالی ندارد،             

ما هم می گویيم که جایزه را       .  بگویند
ما جایزه نمی    (!)  به آن ها بدهيد        

خواهيم ولی تاریخ را باید آن گونه که         
(»  ...اتفاق افتاده است، روایت کرد      

2( 

 روایت محمد غرضی - 3

محمد غرضی پس از تشکيل                  
حکومت اسالمی، سمت های              
مختلف در سپاه پاسداران،                    
استانداری کردستان و استانداری          
خوزستان را به عهده داشت و در             

، به عنوان وزیر نفت             1360سال
، وزیر  1376 تا   1364انتخاب و از سال     

 .پست و تلگراف و تلفن بود

روزنامه اعتمادملی در شماره روز یک      
شنبه اول مهرماه خود به مناسبت          

ای دارد    هفته دفاع مقدس مصاحبه       
، استاندار      »محمد غرضی     «با      

خوزستان در زمان جنگ و از بنيان             
 .گذاران سپاه پاسداران

محمد غرضی را همه با     :  اعتماد ملی 
عنوان پست و تلگراف و تلفن می            

شناسند چه امروز ايرانيان اولين              
 های همراه خود را از دوران                تلفن

 اند، اما      محمد غرضی دريافت آرده     
شخصيت غرضی زوايای ديگری نيز         
دارد آه آم تر درباره آن سخن گفته           

غرضی درباره استانداری    .  شود  می  
خوزستان آه اولين استانداری در            

و نقش خود در          زمان جنگ است       
ب   گيری سپاه پاسداران انقال       شكل  
او .  می آم تر سخن گفته است       اسال

ای آه      در اين مصاحبه به جلسه           
خدمت حضرت امام رفته و مجوزی آه    
برای تشكيل سپاه گرفته و اتفاقات         
پس از آن درباره فرماندهی سپاه            

طبقه دهم سازمان    .  آند  اشاره می   
ملی زمين و مسكن جايی است آه        
اين روزها غرضی در آن روزگار می            

 .گذراند 

گيری سپاه چه         شما در شكل         
 نقشی داشتيد؟

 خدمت حضرت   57بنده در اواخر سال     
امام رفتم و مجوزی برای تشكيل             

به محض اين آه اين        .  سپاه گرفتم 
مجوز صادر شد دولت موقت و بقيه           

اولين اتفاقی آه افتاد      .  درگير شدند 
اين بود آه دولت موقت گفت ما                

من فرمانده  .  دهيم  سپاه تشكيل می    
سپاه بودم اما آقای يزدی و                      
دوستانشان ما را برنتابيدند و                  
خودشان فرمانده تعيين آردند و ما به       

 .تدريج فاصله گرفتيم

 فرمانده تعيين شده چه آسی بود؟

ها نام     قول      ها و نقل     اما در مصاحبه  
 فرمانده سپاه قبل از آقای محسن         4

رضايی عنوان می شود و نام آقای           
منصوری به عنوان اولين فرمانده             

شود ولی نامی از        سپاه برده می      
 شما نيست؟

من فرمانده بودم و در اتاق                       
فرماندهی نشسته بوديم آه شهيد       
محمد منتظری به همراه آقای                

هاشمی و آقای منصوری آمدند و              
خواهيم فرمانده تعيين        گفتند می     

گفتم فرمانده آه داريم، اما به       .  آنيم
هشت نفری در همان      -هر حال هفت  

هاشمی رای    جا جمع شدند و آقای       
گيری آرد و منصوری را به عنوان                

من ديدم آه    .  فرمانده انتخاب آردند   
هدف آنان برداشتن من است رفتم          
خدمت حضرت امام و گفتم آه آقايان        
نظرشان اين بوده است آه آقای             

حضرت امام  .  منصوری فرمانده شوند   
گفتند منصوری آيست من گفتم از          

 .آقايان بپرسيد

 اين اتفاقات برای چه بود؟

آسانی آه در قدرت سياسی بودند        
شخصی مانند من آه خيلی به آن           

به نظرم آقای يزدی يك مدتی                  
زمانی آه من      .  مسئوليت داشت  

فرمانده بودم آقای دانش منفرد در آن       
جا ماموريت داشت و آن ها بيش تر          

آردند وقتی هم آه        با او آار می        
 جمهور شد آقای        صدر رئيس   بنی  

يك اتفاق  .  رضايی را فرمانده آردند     
ديگر هم افتاد و آن اين آه آقای                
. ابوشريف را به جای من گذاشتند          

شناخت و      ابوشريف من را می           
زمانی آه آمد و ديد من در اتاق                

ام رفت      فرماندهی سپاه نشسته       
بيرون و يك دفعه من صدای رگبار              
شنيدم، آمدم بيرون و ديدم ابوشريف      
آف زمين را به رگبار بسته است من        
فهميدم منظور اين است آه شما           

 .برويد

نقل شده آه همراه شما در جلسه         
با امام افراد ديگری از جمله آقای             

 اند؟ دوست هم بوده  رفيق 

من رفتم خدمت حضرت امام و                
دوست   ديگران نبودند اما آقای رفيق       

و افراد ديگر خيلی تمايل داشتند آه        
من تا زمانی آه         .  فرمانده باشند  

طالقانی رخ  ...  ماجرای فرزندان آيت ا   
 .داد در سپاه بودم

نزديك نبود را برای فرماندهی سپاه        
من وابسته به گروه    .  خواستند  نمی  

خاصی نبودم و صرفا وابستگی             
خاصی به حضرت امام داشتم لذا           
مجموعه نهضت آزادی، مجموعه          
حزب جمهوری، مجموعه سازمان         

  می و گروه     ب اسال   مجاهدين انقال 
 .تابيدند   های ديگر من را برنمی           

ب    اعضای سازمان مجاهدين انقال       
چه نقشی در تاسيس سپاه                 

 داشتند؟

 ها به        هيچ آدام از اين مجموعه        
آردند و      تشكيل سپاه فكر نمی          

وقتی آه سپاه تشكيل و يك قدرت          
شد همه به سمت آن هجوم                 

من يك آلمه خدمت حضرت       .  آوردند
امام گفتم آه تنها خطری آه ما را            

آند آودتا است و تنها          تهديد می    
ای آه می تواند ما را حفظ         مجموعه  

 .آند سپاه است

... در ماجرای بازداشت فرزندان آيت ا     
 طالقانی شما چه نقشی داشتيد؟
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 نقل قول از علی شریعتی
 

آزادی انسانی را تا آنجا 
حرمت نهيم آه مخالف را 

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

او را از آزادی تجلی 
انديشه خويش و انتخاب 

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

مقدس ترين اصل را، آه 
آزادی رشد انسان ازطريق 

تنوع انديشه ها و تنوع 
انتخاب ها و آزادی خلق و 

آزادی تفكر و تحقيق و 
انتخاب است، با روش 

های پليسی و 
. فاشيستی پايمال نكنيم

زيرا هنگامی آه 
غالب است،  «ديكتاتوري»

احتمال اينكه عدالتی در 
جريان باشد، باوری 

فريبنده و خطرناك است و 
سرمايه »هنگامی آه 

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

 .است



 

ما طرفدار حل صلح آميز : چين گانگ
اي ايران به شيوه  مساله هسته

ديپلماتيك هستيم و اين مساله با 
خواست جامعه جهاني از جمله 

 13ایرنا ( .آمريكا و چين منطبق است
 )86آذر 

رييس آميسيون  [عالالدين بروجردي
امنيت ملي و سياست خارجي 

اين ]: مجلس شوراي اسالمي
اعتراف بايد مبناي سياست رسمي 

 آذر 13ایرنا ( .دولت آمريكا قرار گيرد
86( 

: در نامه صدها مادر طرفدار صلح آمده
ما مادران صلح می خواهيم با این "

نامه نگرانی عميق خود را از وضعيت 
... بحرانی کشورمان اعالم کنيم 

موضعگيری ها و اقدامات برخی از 
مسئوالن کشور، به آمریکا کمک 
کرده تا بهانه الزم را برای القای 

اتهامات خود مبنی بر خطرناک بودن 
ایران و مسلمانان برای جهانيان، به 

این در حالی است که . دست آورد
تاوان گفتار و رفتار نسنجيده را ملت 

بی (." ایران و فرزندان ما می پردازند
 )86 آذر 12بی سی 

در گزارش تازه منتشر شده شورای 
اطالعات ملی آمریکا ادعا شده که 
ایران برنامه اش برای دستيابی به 

 2003سالح هسته ای را در سال 
اما در این گزارش . متوقف کرده است

هشدار داده شده که ایران به غنی 
سازی اورانيوم ادامه می دهد و 

ممکن است بتواند در عرض هشت 
سال آینده، سالح هسته ای توليد 

شورای اطالعات ملی آمریکا . کند

 سازمان 16سازمانی است که از 
اطالعاتی ارشد آمریکا از جمله 

) سيا(سازمان اطالعات مرکزی 
تشکيل شده است و باالترین نهاد 
اطالعاتی آمریکا به شمار می رود 

 )86 آذر 12بی بی سی (

احمدی نژاد به عنوان ميهمان ناظر در 
بيست [نشست عمومی این اجالس 

و هشتمين اجالس سران کشورهای 
حضور می یابد و قرار است در  ]عرب

حاشيه اجالس با سران کشورهای 
شرکت کننده به طور دوجانبه مالقات 

 )86 آذر 12بی بی سی (. کند

به گفته يکي از نمايندگان مجلس، 
در کميسيون مشترکي که ميان 

مجلس و دولت تشکيل شد اين نکته 
اعالم شد که در صورت ادامه روند 

موجود تا پايان سال شاهد نرخ تورم 
 12اعتماد (.  درصدي خواهيم بود30
 )86آذر 

هوگو چاوز، ریيس جمهوری ونزوئال 
شکست در همه پرسی برای تغيير 

اما گفت  قانون اساسی را پذیرفت،
» هم اکنون«که این اصالحات،

شکست خورده اند ولی کماکان زنده 
مقامات انتخاباتی ونزوئال  …. اند

بامداد روز دوشنبه اعالم کردند که 
 درصد از شرکت کنندگان در این ۵١

 ۴٩همه به پرسی، پاسخ منفی و 
درصد از آنها به اين تغييرات رای 

 )86 آذر 12رادیو فردا (. مثبت داده اند

معاون سياسي وزير [عليرضا افشار 
با آغاز فعاليت ستاد انتخابات ]: آشور

وزارت آشور از پانزدهم آذرماه، روند 

انتخابات هشتمين دوره مجلس 
شوراي اسالمي در آشور رسمًا آغاز 

 .مي شود
در » عليرضا افشار«به گزارش ايرنا 

گفت وگو با خبرنگاران در حاشيه 
سومين همايش توجيهي انتخابات 

هشتمين دوره مجلس شوراي 
تمامي : اسالمي در اهواز افزود

امكانات و تجهيزات سخت افزاري و 
نرم افزاري براي برگزاري اين دوره از 

 .انتخابات مهيا شده است
در انتخابات مجلس : وي اظهار داشت

 10هشتم پيش بيني شده حدود 
هزار داوطلب نمايندگي ثبت نام آنند 
آه احتماال تعدادي از اين داوطلبان به 
دليل نداشتن شرايط الزم حذف مي 

 .شوند
 شهر 13 آرا در شمارش  : افشار گفت

آشور آه داراي سه نماينده و يا 
بيشتر مي باشند به صورت رايانه اي 

 )86 آذر 12کيهان (. مي باشد

يك تفاوت مهم دولت نهم با مدعيان 
اصالحات اين است آه اين دولت 

احترام و دستاورد را در سفر خارجي، 
عكس يادگاري و تيتر روزنامه ها و 

ثبت سال در مجمع عمومي سازمان 
ملل نمي داند بلكه آنچه براي آن 

مهم است امتيازي است آه طرف 
مقابل پاي ميز، واقعًا حاضر به 

آقاي امين . واگذاري آن شده است
زاده البد خوب مي دانند آه اآنون 
چه پيشنهادهايي روي ميز ايران 

است آه اگر تنها گوشه چشمي به 
آنها نشان دهد، همه اين سر و صدا 

آه ايشان آن را هزينه هاي بزرگ 
مي خواند يك شبه دود مي شود و 

آنچه اآنون غربي ها . به هوا مي رود

اظهارات وي در مجلس ششم آقاي 
آروبي به عنوان رئيس مجلس با 

آقاي «: عصبانيت خطاب به او گفت
شيرزاد شما همين جا بايستيد من 

اگر راديو . يك سؤال از جنابعالي دارم
اسرائيل بگويد همين چيزها را تندتر 

از شما مي گويد؟ شما جواب 
 سال ما به مردم دروغ 19بدهيد؛ 

! گفتيم و به دنيا هم دروغ گفتيم؟
شما آل نظام را زير سؤال برديد اين 

را همين جا جواب بدهيد آه مردم 
و سپس عده فراوان » .بفهمند

ديگري از نمايندگان اآثريت و اقليت 
مجلس ششم ايشان را به خاطر 

همنوايي با اسرائيل مورد سرزنش 
قرار دادند، از جمله آقاي مجيد 

انصاري به شدت نسبت به اظهارات 
موهن شيرزاد اعتراض آرده و از آقاي 

آروبي به خاطر موضع برحق و 
منطقي آه عليه شيرزاد گرفته بود 

قدرداني آرد و آقاي ابوالفضل 
شكوري شما را وطن فروش ناميد و 
با اعتراض به سخنان جنابعالي فرياد 

اي وطن فروش ها نبايد مزدور «زد 
کيهان (.. . و» آمريكا و اسرائيل شويد

 )86 آذر 12

حاضرند بر سر آن با ايران معامله 
آنند چيزي است آه اگر آار به 

دست آقايان اصالح طلب باقي بود، 
صد سال ديگر هم امكان ارائه شدن 

حداقل . آن به ايران وجود نداشت
آاري آه دولت نهم انجام داده و 

اصالح طلبان هرگز توان آن را 
نداشتند اين است آه محتواي 

پيشنهادهاي غربي ها را اساسًا 
دگرگون آرده و آن را به سطحي 
بسيار فراتر از آنچه ديپلمات هاي 

اصالح طلب آن را سطح مطلوب مي 
 12کيهان (. خواندند ارتقا داده است

 )86آذر 

ادعا آرده اند آه ] احمد شيرزاد[
اظهارات ايشان در مجلس ششم آه 

 سال درباره 19ايران «گفته بودند 
فعاليت هسته اي خود به دنيا دروغ 

به نقل از يك روزنامه » گفته است
-اروپايي بوده است آه فراموشكاري 

. ايشان تعجب آور است -البته عمدي
ايشان در آن نطق پيش از دستور با 

نقل مطلب فوق از روزنامه هاي 
اروپايي گفته بود مدارك و مستندات 
آنها نشان مي دهد آه درست مي 

گويند و گفتني است آه بعد از 

چين که از حق وتو در شورای امنيت 
سازمان ملل متحد برخوردار است، 

پيشتر اعالم کرده بود که در دور تازه 
تحريم ها عليه جمهوری اسالمی 

نيکالس .  شرکت نخواهد کرد ایران
برنز، معاون وزير امور خارجه آمريکا 

که رياست گفت و گوهای مهم 
پشت درهای بسته در پاريس را به 

من خوشحالم «:عهده داشت، گفت
نظر با دولت  که توانستيم در تبادل
 12رادیو فردا (» .چين پيشرفت کنيم

 )86آذر 

" مينستر درباره ايران آميسيون وست
آه سال گذشته با هدف ارتقاي 

گذاران ايران و  تفاهم ميان قانون
اي  بريتانيا تشكيل شد، در بيانيه

در دوره زماني يك : اعالم آرد
  تا ٧  (نوامبر ۵  اآتبر تا ٢٩  اي از  هفته
مقاله به نام ايران  ١١٢ ، در )آبان١۴

در مطبوعات ملي اشاره شده بود آه 
بودند " آشكارا منفي"درصد آنها ٨٩  

 )86 آذر 12ایرنا (

 گزیدهء  خبرها
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. آن جا ما دچار اين مصيبت شديم            
طالقانی رفتم و    ...  من سراغ آيت ا     

گفتم آه اين فرد متهم است تو                
پرونده دارد و آقای طالقانی به من            
فرمودند آه اين فرد خانه من بوده             

زاده در      است فردای آن روز قطب           
روزنامه آورد آه غرضی او را گرفته            
است در حالی آه ربطی به من               
نداشت چون يك عده با هم درگير             
. شده بودند و او بازداشت شده بود         

طالقانی من را تحويل           ...  آيت ا   
هادوی داد    دادستان وقت يعنی آقای     

ما .  هادوی من را زندانی آرد       و آقای   
رفتيم زندان، آقای رحيمی دژبان آن         

صبح فردای آن روز      .  موقع ارتش بود   
گيرد در آن زمان آقای        قضيه اوج می     

عراقی در قم نزد حضرت امام بودند          
آنند آه غرضی        امام سئوال می       

آيست مرحوم عراقی به امام می          
ما در  .  گويند حيدری خودمان است       

امام .  نجف به حيدری مشهور بوديم      
گويند برويد    اشراقی می   ...  به آيت ا  

 .غرضی را آزاد آنيد

اشراقی ما را نزد حضرت امام      ...  ا  آيت
ما هم رفتيم خدمت حضرت          ...  برد

امام، امام به من فرمودند آه با آقای         
بهشتی برويد و آقای طالقانی را             

من نزد آقای بهشتی رفتم و       .  بياوريد
ديدم جو مناسب نيست خدمت آقای      
اشراقی گفتم آه جو مناسب نيست      

علی .  گفتند علی بابايی را پيدا آن       
بابايی آقای طالقانی را مخفی آرده        

خره از آانال های مختلف             بود باال  
متوجه شديم آه در يكی از باغ های         

... ا     آيت.  آرج مخفی هستند         
طالقانی را نزد امام    ...  ا  اشراقی، آيت 

طالقانی آن  ...  ا  برد و بعد هم آه آيت      

بعد هم آقای    .  های زيبا را زد       حرف  
طالقانی ما را در افتتاح مجلس                

عما سلف  ...  ا  خبرگان فرمودند عفی   
 .آه من البته در پاسخ چيزی نگفتم

طالقانی متهم بود    ...  ا  اما فرزند آيت   
 های      آه در ماجرای درگيری بچه         

مسلمان و مجاهد و ماجرای تقی           
شهرام و شريف واقفی دامنه درازی        
دارد مرتبط است اما به هر حال اين           

ب و    آشی بين انقال     اتفاق يك خط      
 )3... (ب ترسيم آرد  ضدانقال

 روایت محسن سازگارا - 4

محسن سازگارا، از بنيان گذاران و           
طراحان اوليه سپاه پاسداران که با          
شکست جناح دوم خرداد، به خارج          
کشور رفته و از سوی رسانه های            
فارسی زبان راست و آمریکایی با            

فعال «و   »  کارشناس«القابی نظير     
و غيره معرفی می        »  حقوق بشر  

شود، سال گدشته طی مقاله بلند         
سپاه و سه      «باالیی تحت عنوان        

نوشته و در سایت شخصی     »  انحراف
خود قرار داده است، از جمله روایت          
خود در رابطه با تشکيل سپاه                  

 :پاسداران را چنين شرح داده است

خاطرم می آید که در ماه آبان سال         «
 در نوفل لوشاتوی فرانسه،                57

نخستين بار این فکر مطرح شد که           
چون ممکن است دوره مبارزه                 
انقالبی به درازا بکشد باید به فکر            

هيچ کس   .  یک ارتش مردمی بود       
تصوری از پيروزی سریع انقالب                

بيش تر مدل انقالب الجزایر       .  نداشت
یا کوبا پيش چشم ما بود و یک دوره           

به همين دليل فکر       .  جنگ طوالنی  
تشکيل یک ارتش مردمی مطرح             

آموزش تئوریک و سپس نظامی     .  شد
کادرهایی از ایران و اروپا و آمریکا آغاز        

من یک اتاق در مهمانخانه            .  شد
دهکده نوفل لوشاتو اجاره کردم که         
جز یکی دو نفر کسی از آن اطالعی         

خودم در ساختمان باغ          .  نداشت
سيب همراه دیگران می خوابيدم و         
آن اتاق را به کالس درس آموزش             

با همکاری  .  تئوریک تبدیل کرده بودیم   
صادق قطب زاده و سپس نيز آقای           
مهندس غرضی و دوستان ایشان از        
دو کانال متفاوت چندین گروه برای           
آموزش نظامی به خاورميانه اعزام          

اما تقریبا تمامی آن ها پس از       .  شدند
 .پيروزی انقالب به ایران باز گشتند

پيروزی برق آسای انقالب، در فردای        
 1357 بهمن ماه    23روز پيروزی یعنی    

. ما را با چند سئوال جدی مواجه کرد        
اول آن که سالح های پخش شده در        
ميان مردم چگونه باید جمع آوری             
شود و تحت قاعده و قانونی قرار              
بگيرد که بتوان در کوتاه ترین زمان،           
نظم و امنيت را به کشور اعاده                 

 ...نمود؟

بدین ترتيب، جدا از ادعای سازگارا،         
کسانی که در اطراف خمينی جمع          
شده بودند، از جمله ایشان مشغله        
شان را این مسئله مهم گرفته بود           
. که چگونه مردم را خلع سالح کنند         

همين مشغله بود که آن ها در                 
روزهای پایانی حکومت پهلوی و از           
این که حکومت سلطنتی به حکومت      
تحت رهبری بالمنازع خمينی انتقال       
داده شود به معامالت و بند و بست          

آن ها با سپاه، آقای هاشمی                 
رفسنجانی از سوی شورای انقالب        
شرکت می کرد و صورت جلساتی          
تنظيم و امضاء گردید و بدینسان              
. ادغام آن ها در سپاه قطعی شد            

پس از آن در کميسيونی مرکب از             
بنده و آقای یوسف کالهدوز با کمک         
گرفتن از آقای داودی شمسی، در          
اساسنامه سپاه هم تغييراتی به           

خاطرم .  عمل آمد و نهایی شد            
هست حدود یک ماه بعد از پيروزی           
انقالب، شبی در مقر سپاه تازه               
تشکيل، با دکتر مصطفی چمران که        
به تازگی از لبنان برگشته بود جلسه       

تمامی .  طوالنی و مفصلی داشتم      
فکرهای منجر به تشکيل سپاه را با          

هدفم استفاده  .  او در ميان گذاشتم    
از دانش و تجربه او بود پيشنهادات           
بسيار مفيدی برای کادرسازی در           
. سپاه و نحوه سازماندهی آن داشت     

دکتر چمران کمی بعد، معاون                 
نخست وزیر در امور انقالب و سپس         

 . هم وزیر دفاع شد

در طرح اوليه سپاه سه حلقه پيش          
حلقه اول مرکب از      .  بينی شده بود   

حداکثر (جمع اندکی کادر چند جانبه       
به صورت ثابت و در          )   نفر  500تا   

های نهان و آشکار خود از جمله با دولت های امپریاليستی و برخی از                    
ارتش برادر ماست خمينی    «سران ارتش تا حدودی مطمئن شدند؛ شعار         

که »  ارتش ضدخلقی منحل باید گردد      «را در مقابل شعار       »  رهبر ماست 
شعار گرایش چپ جامعه در مقابل گرایشات ناسيوناليستی و مذهبی                

 . بود، سر دادند

روز بيست و سوم بهمن آقای الهوتی         «:  سازگارا، چنين ادامه می دهد     
نزد آقای خمينی رفت و از ایشان حکمی برای جمع آوری سالح های                     

اعالميه ای هم تنظيم شد که بارها از رادیو تلویزیون ملی               .  تهران گرفت 
کشور پخش شد و از مردم خواسته شد تا سالح ها و اموالی را که از                       

من به همراه آقای    .  پادگان ها برده بودند به باغشاه آورده و تحویل بدهند           
الهوتی از دبيرستان رفاه عازم باغشاه شدم و در آن جا ظرف یک هفته                   
ضمن جمع آوری سالح های شهر، طرح تشکيل سپاه پاسداران انقالب                

این اسم هم پيشنهاد آقای مهندس محمد        .  اسالمی را هم نهایی کردیم    
توسلی بود که کمی بعد در دولت آقای مهندس بازرگان مسئوليت                       

طرح تهيه شده برای سپاه توسط آقای دکتر          .  شهرداری تهران را پذیرفت    
. یزدی معاون نخست وزیر در امور انقالب به دولت و شورای انقالب رفت                 

ستاد مرکزی این نيروی نظامی تازه تاسيس از باغشاه به عباس آباد و در               
کم تر از یک هفته به یک ساختمان خالی و تازه ساز متعلق به ساواک                     
. منتقل شد که ظاهرا قرار بود اداره چهارم ساواک در آن ساختمان باشد               

ساختمان جدا از باغ مهران، مقر ساواک، در چند خيابان باالتر از آن در                     
انتهای یکی از خيابان های فرعی سلطنت آباد که امروزه خيابان پاسداران            

فرماندهی سپاه مرکب از آقایان دانش           .  ناميده می شود قرار داشت        
اندکی بعد که فهميدیم دو     .  منفرد، غرضی، رفيق دوست، افروز و بنده بود       

سازمان مسلح دیگر کم و بيش با همين اهداف تشکيل شده اند، به                     
خواهش بنده حاج مهدی عراقی پا در ميانی و در واقع ریش سفيدی کرد                
و جلساتی را تشکيل داد که سازمان های مسلح و انقالبی دیگر هم                    

در جلسات هماهنگی نهایی ميان      .  همگی پذیرفتند که به سپاه بپيوندند      

امور فرماندهی  .  استخدام سپاه بود  
و ستادی سپاه توسط همين ها            

کادرهای تربيت شده   .  اداره می شد  
برای فرماندهی ارشد جنگ های          
چریکی هم قرار بود از ميان همين          

حلقه دوم یک کادر    .  کادر ثابت باشد  
 هزار نفر   500نيمه وقت و حداکثر تا       

این افراد از ميان اقشار مختلف       .  بود
مردم و به صورت داوطلب جذب              

این ها به   .  شده و آموزش می دیدند    
صورت فرماندهان دسته های               
چریکی مردم انجام وظيفه می              

اینان می توانستند حقوق        .  کردند
. مختصری هم بابت این کار بگيرند         

درحالی که شغل اصلی ایشان چيز       
دیگری بود، به صورت منظم، مثال           
یک روز در ماه انواع مهارت ها و                
تاکتيک های جنگ های چریکی را          

حلقه سوم  .  باید تمرین می کردند     
هم شامل همه مردم می شد،             

در مدارس،   .  هرچه بيش تر بهتر       
دانشگاه ها، کارخانجات، ادارات،          
مزارع و خالصه در همه جا، هر                
داوطلبی، می توانست آموزش ببيند     
و الاقل سالی یک بار در مانورهایی         

 ) 1! (سپاه پاسداران حکومت اسالمی این نيروی تروریستی مخوف؟:  بهرام رحمانی
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 خطبهء زمستانی نادر نادرپور
 

 !  هان ای ستيغ دور
 : آيا بر آستان بهاری که می رسد
 تنهاترين صدای جهان را سکوِت تو

 امکان انعکاس تواند داد؟ 
نفس -ء من آيا صدای گمشده

  -زنان
 راهی به ارتفاع تو خواهد ُبرد؟ 

 آيا دهان سرد تو را، لحن گرم من 
 آتشفشان تازه تواند کرد؟ 

 آه ای خموِش پاک، 
 ای چهرهء عبوس زمستانی، 

 ! ای شير خشمگين
آيا من از دريچهء اين غربت 

 : شگفت
 بار دگر، بر آمدن آفتاب را 

 از گردهء فراخ تو خواهم ديد؟ 
 آيا تو را دوباره خواهم ديد؟ 

 
  ١٣٧١ديماه ١٩-لوس آنجلس

  ١٩٩٣ ژانويهء ٩



 

 )4(» ...شرکت نماید

شایان ذکر است که بهزاد نبوی،             
هنگامی که پست وزارت در حاکميت       

یک :   گفته بود   ٨۴داشت، در سال      
در نخست  «معاونت سياسى مهمى    

بود آه آقاى محسن سازگارا      »  وزیری
مسئول آن بودند و خيلى از آارهاى         
سياسى هم آه بايد در وزارت آشور       

شد در اين معاونت به              انجام مى  
 .سرانجام می رسيد

گوشه هایی از تناقضات روایات       
رفيق دوست، یزدی، محمد             

 غرضی و سازگارا

 در محل       :روایت رفيق دوست      
پادگان لجستيكی ارتش آه تا چند          
روز قبل فرماندار نظامی تهران بود،          

من هم به آن جا       .  جمع شده بودند   
رفتم، ديدم عده ای از آقايان مثل              
مهندس صباغيان، تهرانچی، مرحوم      
علی فرزين، جعفری، محسن                

آن جا جمع     ...  سازگارا، سنجقی و    
. سالم آردم و نشستم      .  شده اند  

پرسيدم قرار است سپاه تشكيل            
بر روی آاغذی   .  شود؟ گفتند آه بله    

سپاه پاسداران انقالب         «نوشتم     
محسن   -1:  اسالمی تشكيل شد    

و آن يادداشت را مقابل     »  دوست  رفيق
 ».ديگران گذاشتم

 ابراهيم یزدی، دبيرکل    :روایت یزدی 
سپاه را من تاسيس      :  نهضت آزادی 

واژه سپاه پاسداران انقالب        .  کردم
اسالمی را من اول بار به جای گارد           
. ملی پيشنهاد کردم که تصویب شد       

سپس شورایی را معين کردیم با             
حضور نمایندگان وزارت کشور،               
دادستانی انقالب، ستاد مشترک          
ارتش، دولت موقت و یک نماینده از          

 .سوی رهبری

این شورا با حضور سرهنگ ایرجی        «
از ستاد مشترک ارتش و خودم به            
عنوان نماینده دولت موقت و سه نفر        
دیگر که اسامی آن ها در خاطرم              
نيست، تشکيل شد و من از آقای            
مهندس توسلی دعوت کردم تا آیين        
. نامه و اساسنامه سپاه را بنویسد         

باالخره هم این کارها شد و آن پنج            
» .نفر ستاد هماهنگی سپاه شدند       

وی زمان تشکيل آن جلسه پنج نفره        
را چند روز پس از انقالب در دفتر                

 .نخست وزیری عنوان کرد

بنده در اواخر سال    «  :روایت غرضی 
 خدمت حضرت امام رفتم و                 57

به .  مجوزی برای تشكيل سپاه گرفتم    
محض اين آه اين مجوز صادر شد             
. دولت موقت و بقيه درگير شدند             

اولين اتفاقی آه افتاد اين بود آه              
دولت موقت گفت ما سپاه تشكيل          

من فرمانده سپاه بودم      .  دهيم  می  
اما آقای يزدی و دوستانشان ما را            
برنتابيدند و خودشان فرمانده تعيين        

 .آردند و ما به تدريج فاصله گرفتيم

 فرمانده تعيين شده چه آسی بود؟

به نظرم آقای يزدی يك مدتی                  
زمانی آه من      .  مسئوليت داشت  

فرمانده بودم آقای دانش منفرد در آن       
جا ماموريت داشت و آن ها بيش تر           

آردند وقتی هم آه بنی       با او آار می     
 جمهور شد آقای رضايی        صدر رئيس   

يك اتفاق ديگر هم     .  را فرمانده آردند  
افتاد و آن اين آه آقای ابوشريف را به         

ابوشريف من را    .  جای من گذاشتند   
شناخت و زمانی آه آمد و ديد            می  

من در اتاق فرماندهی سپاه                   
ام رفت بيرون و يك دفعه            نشسته  

من صدای رگبار شنيدم، آمدم بيرون        
و ديدم ابوشريف آف زمين را به رگبار        
بسته است من فهميدم منظور اين         

 ».است آه شما برويد

من به همراه آقای       :روایت سازگارا 
الهوتی از دبيرستان رفاه عازم                
باغشاه شدم و در آن جا ظرف یک            
هفته ضمن جمع آوری سالح های          
شهر، طرح تشکيل سپاه پاسداران        
. انقالب اسالمی را هم نهایی کردیم      

این اسم هم پيشنهاد آقای مهندس       
فرماندهی ...  محمد توسلی بود        

سپاه مرکب از آقایان دانش منفرد،          
غرضی، رفيق دوست، افروز و بنده          

پس از آن در کميسيونی مرکب      ...  بود
از بنده و آقای یوسف کالهدوز با               
کمک گرفتن از آقای داودی                     
شمسی، در اساسنامه سپاه هم         

 .  تغييراتی به عمل آمد و نهایی شد

در هر صورت تناقضات در مورد                  
تشکيل سپاه پاسداران، در اظهارات       
رفيق دوست، یزدی، غرضی و                

قطعا .  سازگارا، بسيار مشهود است    
هر کدام از این دست اندرکاران                
تشکيل سپاه، از دید و منافع خود             
تاریخ را می نویسند و صد البته                
طوری هم می نویسند که پای                
خودشان را از عملکردهای جنایت           
کارانه و سرکوبگرانه سپاه کنار               

از این رو، شکی نيست که        .  بکشند
حقيقت را پنهان کنند و یا نيمه ای از          

 .آن را بر زبان بياورند

شکی نيست که تاریخ روزی روزگاری      
از این ها و هم سران و فرماندگان و           
مدیران رده باالی سپاه، ارتش و              
اطالعات و غيره حسابرسی خواهد        

 !کرد

 ...ادامه دارد

کانال سوئز به سمت خليج فارس در 
به گفته منابع . حرکت است

دريانوردي مصري، عبور اين ناو 
هواپيمابر و رزمناوهاي همراه آن از 

کانال سوئز تحت تدابير شديد امنيتي 
صورت گرفت، به طوري که هرگونه 

فعاليت ماهيگيري، حمل ونقل 
مسافر با کشتي و قايق و تردد در 
جاده هاي موازي اين کانال ممنوع 

اين منابع افزودند؛ مسووالن . شد
اداره کانال سوئز هنگام عبور کاروان 

نيروي دريايي امريکا از اين کانال 
چنين تدابير امنيتي شديدي را به 

 )86 آذر 11اعتماد ( .اجرا مي گذارند

فقيه در  نماينده ولى[على سعيدى 
هرگونه عمليات ضد ايران ]: سپاه

واکنش شديد ملتهاى مسلمان در 
کشورهايى مثل عراق، شرق آسيا و 

آسياى ميانه را به دنبال خواهد 

در چارچوب مصالح نظام اسالمي، بدين وسيله استعفاي خود را تقديم 
 )86 آذر 12فارس (. مي دارم

جلوه جواهری، دومين فعال حقوق زنان که همزمان نويسنده سايت 
نيز به شمار می آيد، بازداشت و به زندان » تغيير برای برابری«اينترنتی 

تغيير برای « و » زنستان«سايت های   به گزارش. اوين منتقل شده است
، خانم جواهری صبح روز شنبه و در پی احضار کتبی به دادگاه »برابری

انقالب مراجعه و پس از چند ساعت بازجويی در دادسرای ويژه امنيت، که 
رياست آن را حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد بر عهده دارد، به 

نشر اکاذيب از «،»تبليغ عليه نظام«، »تشويش اذهان عمومی«اتهام
بازداشت و به زندان » طريق انتشار اخبار کذب در سايت تغيير برای برابری

 )86 آذر 11رادیو فردا (. اوين منتقل شد

وگو با  اسداله عسگر اوالدی، ریيس اتاق مشترك ایران و چين، در گفت
 LC های دولتی چين در هفته اخير از گشایش ایسنا با بيان اینكه بانك

های چينی هنوز دليلی  بانك: آنند، افزود برای تجار ایرانی خودداری می
اند متاسفانه ادامه این روند به مبادالت تجاری و  برای این اقدام بيان نكرده

 )86 آذر 11آفتاب (روابط اقتصادی دو آشور صدمه خواهد زد 

همراه با شش رزمناو امريکايي ديگر با عبور از » هري ترومن«ناو هواپيمابر 

البته توان دفاعى . داشت
نيروهاى مسلح کشورمان 

  براى جواب دادن به هر توطئه
.  و تهديدى کافى است

  )86 آذر 11رسالت (

آنچه مسلم است اينکه رويکرد 
ضدروسى اياالت متحده آمريکا 

به .نقطه پايانى نخواهد داشت
نظر مى رسد که کاخ کرملين 

در درک اين حقيقت مسلم 
. دچار مشکل شده است

مسکو بايد با آمريکا به عنوان 
اصلى ترين جريان تهديد کننده 
خود در نظام بين الملل برخورد 

اين در حالى است که .نمايد
کاخ کرملين هنوز اين نوع نگاه 

 ) 1! (سپاه پاسداران حکومت اسالمی این نيروی تروریستی مخوف؟:  بهرام رحمانی
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 24... ادامه صفحه 

 سياوش کسرایی
دگر به جوخه آتش نمي : از

 دهند طعام
 

  چه مي آنيم ؟
 آجاييم ؟

 شهر مامن آو ؟
شهاب شب زده اي در مدار 

 تاريكي 
هجوم از چپ و از راست دام در 

 هر راه 
عبوروحشت ماهي در آبهاي 

 سياه 
بگو به دوست اگر حال ما 

 بپرسد دوست 
نمي آشند آسي را نمي زنند 

 به دار 
دگر به جوخه آتش نمي دهند 

 طعام 
نمي زنند آسي را به سينه 

 غنچه خون 
 شهيد در وطن ما آبود مي 

 ميرد 
 بگو آه سرآشي اينجا آنون 

 ندارد سر 
بگو آه عاشقي اين جا آنون 

 ندارد قلب 
 بگو بگو به سفر مي رويم بي 

 سردار 
بگو بگو به سفر مي رويم بي 

 سر و قلب 
 بگو به دوست آه دارد اگر سر 

 ياري 
 خشونتي برساند به گردش 

 تبري



 

آیا تنها به تحریم : سایت بحران
اقتصادی بسنده کردن بازده مطلوب 

 را توليد خواهد کرد؟

ما معتقدیم که در برابر : کيوان کابلی
این رژیم باید گسترده ترین تحریمها، 

شدیدترین واکنشها و محدودیتها 
حال این . بطور یکپارچه اعمال شود

محدودیتها و تحریمها شامل چه 
چيزهایی باشد که بازده مطلوب را 

دهد؟ به نظر من باید برای 
بيشترینش خيز برداشت و تا هر جا 

که ممکن است به تحریمها و 
 .مواردش افزود

برخی های می گویند فقط 
تحریمهای سياسی و یا تکنولوژی و 

یا تسليحاتی و غيره باید اعمال 
ببينيد االن یک پرونده  ای در . شود

شورای امنيت وجود دارد که با هزار 
مکافات و کارشکنی مماشات گران و 

دستگاه اپيزمنت اروپا تا به حال دو 
قطعنامه نه چندان شدید عليه رژیم 

در حال حاضر . صادر کرده است
عملی ترین اقدام، پيشبرد موضوع 

روی ميز شورای امنيت برای 
. قطعنامه سوم عليه رژیم است

اینکه االن ما ایرانيان بگویيم که نه 
لطفا این کار را نکنيد و مثال مثل 

آفریقای جنوبی فعال نمایندگان رژیم 
عملی . را از سازمان ملل اخراج کنيد

بگذارید آنچه که اکنون در . نيست
دسترس است انجام شود تا بعد به 

برخی . درخواستهای بعدی برسيم
هم می گویند که رژیم را برای 

مسئله اتمی تحت فشار قرار ندهيد، 
مسئله حقوق بشر مهمتر است و 
قطعنامه را برای نقض حقوق بشر 

حاال که چنين پرونده ای . صادر کنيد
وجود دارد، استفاده کنيم و سعی 

کنيم که پرونده حقوق بشری و 
محيط زیستی رژیم را هم به سازمان 

حاال که برای دولتهای . ملل بکشانيم
غربی مسائل دیگر فعال مهم نيست، 

اشتباه است بگویيم که پس ما 
 .خواهان این هم نيستيم

موثر ترین راههای اقدام برای صدور 
قطعنامه های بيشتر و گسترده تر، 

مبارزه بی امان با دستگاه اپيزمنت و 
سياست مماشات است که عامل 
اصلی جلوگيری از فشار بيشتر بر 

فشار بيشتر بر رژیم . رژیم است
احتمال جنگ را کمتر می کند و 

در . معکوس آن نيز صادق است
نهایت این تحریمها و فشارهای بين 

المللی با مکمل جبهه ضد فاشيسم 
مذهبی بازده مطلوب که سرنگونی 

اما همين . رژیم است را خواهد داد
تحریمها و قطعنامه های شورای 

امنيت راه را برای ایجاد جبهه هموار 
 .تر می کند

آیا به لحاظ بهزیستی، : سایت بحران
تکنولوژی اتمی برای کشوری به 

پهناوری و با محدودیت های محيط 
زیستی و اقتصادی، سودمندتر 

 نيست؟

تکنولوژی . به هيچ وجه: کيوان کابلی
اتمی یک راه بسيار پر ریسک و خطر 

و به لحاظ اقتصادی پر هزینه است 
که اکنون بسياری از کشورهای 

دارای چنين تکنولوژی در حال کنار 
اگر منابع گاز و . گذاشتن آن هستند

نفت ایران را هم در نظر نگيریم و 

راجع به یک کشور فرضی صحبت 
کنيم، االن بسياری از تکنولوژی های 
برتر و سبزتر مانند استفاده از انرژی 
خورشيدی، آب، هيدروژنی و غيره با 
سرعت بسيار زیاد در حال پيشرفت 
هستند و تا یکی دو دهه دیگر و یا 

شاید هم زودتر به بهره برداری 
برای ما . اقتصادی عام خواهند رسيد

االن بصرفه ترین منبع، استفاده از گاز 
. طبيعی برای نيروگاههای برق است

ایجاد چنين نيروگاههایی در حدود یک 
بيستم هزینه را به لحاظ اقتصادی 
نسبت به نيروگاه اتمی دارد، البته 
اگر منظورمان توليد برق است و نه 

همچنين سرمایه گذاری ! بمب اتمی
روی منابع دوباره تجدید شونده که 
پيشتر عرض کردم این فرصتها را در 

اختيار ما می گذارد که برای تغيير به 
انواع دیگر تکنولوژی در آینده نزدیک 

البته از رژیم جمهوری . آماده باشيم
اسالمی که انتظار چنين اقداماتی 
نمی رود و یک دولت دمکراتيک در 
آینده برای حرکت به سوی توسعه 
پایدار  باید از چنين تکنولوژی هایی 

 .استفاده کند

با سپاس به این گفتگو : سایت بحران
 .در آینده ادامه می دهيم

من هم از شما : کيوان کابلی
 .متشکرم

وجود دارد آه مدعيان اصالحات نه يك 
بلكه تقريبًا ... بار و دو بار و سه و

همواره در تخاصم ميان مردم مظلوم 
فلسطين و صهيونيست هاي 

وحشي و خونريز، جانب اسرائيل را 
 )86 آذر 11کيهان (مي گيرند؟ 

محسن دعاگو عضو شورای 
پس از : سياستگذاری ائمه جمعه

صدور و اعالم احکام قضایی، 
رویارویی با موازین قانونی و استمرار 

تضعيف و تخریب، بدمنشی، جرم 
سياسی تعرض جفامدار به 

های مدنی و وحدت و امنيت  ميثاق
 )86 آذر 11آفتاب ( . ملی است

به گزارش رويترز و به نقل از اين 
ديپلمات، جليلی به مسئول 

سياست خارجی اتحاديه اروپا تاکيد 
است که او به عنوان مذاکره  کرده 

اي ايران به  کننده جديد هسته
تعهداتی که علی الريجانی، دبير 

امنيت ملی سابق  شورای عالی 

 11رسالت (. را در مناسبات سياست خارجى خود حاکم نساخته است
 )86آذر 

رئيس آميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي [اميدوار رضايي 
متاسفانه وجود برخي تعصبات فرهنگي در آشور باعث شده ]: اسالمي

است بسياري از آمارهاي ما واقعي نباشد؛ به طوري آه هم اآنون 
وي با .درصد داليل انتقال بيماري ايدز در آشور ناشناخته مانده است٢٤

اشاره به ضعف آموزش و پرورش و انتقاد از عملكرد اين ارگان در ارائه 
متاسفانه : آموزان در خصوص اين بيماري خاطرنشان آرد آموزش به دانش

هاي بين بخشي دراين رابطه وضعيت نامطلوبي دارد به طوري  همكاري
آه وزارت آموزش و پرورش در تعامل با وزارت بهداشت بسيار ضعيف عمل 

 )86 آذر 11خراسان (. آرده است

در ]: معاون امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشكي[حسن هويدا 
حال حاضر نظام سالمت در آشور به دليل رعايت نشدن اين قانون از 

توجهي وزارت بهداشت، خسارت بسيار  سوي پزشكان و در عين حال بي
 )86 آذر 11خراسان (. شود هاي مختلف متحمل مي زيادي از جنبه

هاي آمريكا عليه ايران باعث شده است آه  واقعيت اين است آه تحريم
اي جز خريد  ايران براي نوسازي، تجهيز و توسعه ناوگان هوايي خود چاره

 )86 آذر 11خراسان (دوم نداشته باشد  هواپيماهاي دست

چه رابطه احتمالي ميان جبهه اصالحات و اسرائيل : حسين شريعتمداري

  .پذيرفته، پايبند نخواهد بود
 )86 آذر 11آفتاب (

بنابر گزارش رویترز، در این 
نشست در حاليکه آمریکا و 

متحدان اروپایيش خواهان 
تصویب دور سوم تحریمها عليه 
ایران هستند، روسيه و چين در 

برابر این درخواست مقاومت 
این خبرگزاری در ادامه . اند کرده

مقاله خود با ارائه ليستی از 
هایی که در دو قطعنامه  تحریم

پيشين شورای امنيت عليه 
ایران تحميل شده است، در 

خاتمه یاد آور شده است مفاد 
قطعنامه جدید احتمالی عليه 

های  تواند کشکمکش ایران می
جدی در شورای امنيت در پی 

 )86 آذر 11آفتاب ( .داشته باشد

: دفتر سياسی جبهه مشارکت

 گفتگو با کيوان کابلی
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 27.... ادامه  صفحه 

 اخوان ثالث
 
 آاوه 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 

خشمناآان بي فغان و بي 
 خروش 

آهها در سينه ها گم آرده  
 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 
 



 

اصطالحی را مطرح کردند که طرح 
خود همين اصطالح حکایت از توطئه 
ی گسترده ی دست اندرکاران این 
جنایت ها برای پنهان نگه داشتن 
. نقش عمده و اساسی خود آنها بود
جنایاتی که در ابعادی گسترده و با 
رضایت و حتی آمریت بخش رهبری 

آنها . کننده حاکميت انجام شده بود
به جای قتل های سياسی زنجيره 
ای و یا حتی عنوان رایج شده قتل 

قتل های "های زنجيره ای، اصطالح 
را به کار گرفتند تا با جا " محفلی

انداختن این اصطالح، جنایات فوق را 
" خودسر"به محفلی مستقل و 

مربوط بدانند که به صورت خودسرانه 
اقدام به انجام این کشتارهای ضد 

 .بشری نموده است

و این همه در حالی بود که با تالش 
برخی از روزنامه نگاران و اصالح 

که  به هر حال به  -طلبان حکومتی 
دليل ارتباطات خود با الیه های اصلی 

قدرت و در مواردی وزارت اطالعات، 
کسانی چون اکبر گنجی و عماد 

الدین باقی، که گفته می شود منابع 
اطالعاتی هر دو سعيد حجاریان بوده 

سرنخ ها تا باالترین مقامات  –است 
رژیم رسيد و دامن حتی رهبر و ولی 

 . سفيه نظام را نيز گرفت

سعيد امامی به هر حال از کادرهای 
اصلی و هدایت کننده ساوامای رژیم 

فقها بود که پس از فالحيان که آن 
زمان وزیر اطالعات بود، نفر دوم آن 
وزارت خانه به شمار می رفت که 

طبيعتا در ارتباط تنگاتنگ با کليه 
رابطه . سران رژیم به سر می برد

اکبر بهرمانی رفسنجانی به عنوان 

ریيس دولت و بعدها ریيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، بدون شک 

رابطه ای عادی با وزیر اطالعات و 
دست اندرکاران امنيت رژیم نبوده 

و اتفاقا این وزارت خانه . است
حساس ترین وزارت یک دولت به 

شمار می رود که می بایست امنيت 
شهروندان، و تحرکات عناصر بيگانه را 

به دقت زیر نظر بگيرد و به ریيس 
و اگر به این . دولت گزارش دهد

مسئله توجه کنيم که زنده یاد دکتر 
کاظم سامی، نخستين چهره 

شناخته شده قربانی شده توسط 
این شيوه ها بود و پس از آن تا سال 

 نفر در یک فاصله 6 و قتل 1377
زمانی کوتاه، زمانی طوالنی برای 

کشف و ردیابی این جنایات، در اختيار 
سردمداران رژیم بوده است، و آنان 

طی آن همه مدت، هيچ اقدامی 
برای پی گيری انجام ندادند، خود 
برای نشان دادن آگاهی و رضایت 
مجموعه رهبری کننده حاکميت و 

سهيم و دخيل بودن آنان در این 
 .جنایات کافی می باشد

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که 
نام موجوداتی همچون محسنی اژه 
ای، اکبر رفسنجانی، علی فالحيان، 
دری نجف آبادی، مصباح یزدی، روح 

اهللا حسينيان، احمد جنتی، و سعيد 
تعدادی دیگر ... امامی یا اسالمی، و 

از حاکمان ریز و درشت، هنگام ارائه 
که نتيجه اش  –ی افشاگری ها 

زندانی شدن برخی از عناصر فعال 
به  –پيشين در ارگان های رژیم بود 
عنوان آمرین این قتل ها مطرح 

 .شدند

فقها به صراحت دم از قتل و 
 !کشتار دگراندیشان می زنند

عبداهللا نوری در دادگاه خود خواسته 
بود که نام برخی از آمرین را افشا 

کند که گردانندگان دادگاه مانع 
او پس از جلسه دادگاه "البته . شدند

می خواستم "صریحا گفته بود که 
بگویم که چه کسی دستور قتل پيروز 

دوانی را داده و از قضا او از کسانی 
است که در مجموعه دادگاه ویژه 

 ) 1." (روحانيت هم حضور دارد

به بيانی دیگر تمامی آمرین قتل ها، 
یا مطلعين و موافقين آن، همه در 

دستگاه های رهبری و اجرایی، به 
ویژه امنيتی و قضایی سر نخ اصلی 

شان به هدایت گران رژیم از قبيل 
ولی فقيه، مجمع تشخيص مصلحت 

 . می رسيد... نظام، قوه قضایيه و 

در همين رابطه هاست که شيخ 
مصباح یزدی که مورد تایيد و احترام 
بيشتر آخوندها و روحانيون، از جمله 

است، به " مقام معظم رهبری"
: صراحت هر چه تمام می گوید

لزومی ندارد ما از غير خودی ها به "
صرف اینکه پستی دارند حمایت کنيم 

بلکه باید همواره با آنان بجنگيم و 
هيچگونه رحم و مروت و رافت برای 

و البته ) 2" !! (آنان نداشته باشيم
این خشونت ایشان نسبت به پست 

" خودی"و مقام دار ها است که 
وی در جایی !!! محسوب می شوند

اگر تحقق : "دیگر به صراحت گفته بود
اهداف اسالمی به جز از راه 

خشونت امکان پذیر نباشد، این کار 

فعاالن سياسی و روشنفکران و 
نویسندگانی پرداخت که در عرصه 

با یک نگاه . های مختلف فعال بودند
کلی به این چهره های شناخته 

شده، می توان آنها را در چند طيف 
این گزینش ها . دسته بندی نمود

نشان می دهد که رژیم در هيچ 
عرصه ای منتقدان خویش را به حال 

خود رها نکرده و تنها یک گروه و یا 
یک جریان خاص فکری را هدف قرار 

 نداده است؛

نویسندگان، روزنامه (روشنفکران  -
که خود به دو ) نگاران و مترجمان

 :دسته تقسيم می شوند

 عناصر الیيک و غير مذهبی . الف 

روشنفکران و فعاالن فرهنگی با . ب 
نکته اشتراک این [گرایشات مذهبی 

هر دو گروه، ظلم ستيزی و عدالت 
خواهی و کنجکاوی ها و دغدغه 

 .] های فکری آنان بوده است

 فعاالن اقليت های دینی -

 فعاالن سياسی -

 ) 3". (ضروری است

در همين رابطه "!! رهبر معظم انقالب"آخوند خزعلی، یکی دیگر از نزدیکان 
گندگاو "قداره بندان زورگوی،  –با بی شرمی هر چه تمام به سبک لمپن 

. این قلم به دستان باید نابود شوند: "عربده می کشد که" چاله دهان
 ) 4". (اینها همه رفتنی هستند

 قربانيان این جنایات دارای چه هویتی بودند؟

الزم است بر این نکته تاکيد کنم که وقتی از قتل های زنجيره ای صحبت 
می کنيم، نباید این تصور را ایجاد کنيم که همه ی قربانيان این سلسله 

در ليست این ! بوده اند"! قهرمان ملی"جنایات تروریستی و ضدبشری، 
قربانيان، افرادی نظير احمد سنجری و فاطمه قائم مقامی هم وجود 

داشتند که نه تنها سياسی نبودند و فعاليتی عليه رژیم نداشتند، بلکه 
خود به نوعی در ارتباط با وزارت اطالعات و دار و دسته ی سعيد امامی 

حتی مرگ احمد خمينی که خود وارث و شریک تمامی جنایات ) 5.(بودند
روح اهللا خمينی بود نيز احتماال توسط همين باند و در همين سلسله قتل 
. ها صورت پذیرفت، تا یکی از قربانيان رقابت های درونی رژیم به شمار رود

در همان روزهای اوج افشاگری باندها و جناح های درونی رژیم، گفته شد 
که آخوند نيازی در دیداری با حسن خمينی، به وی گفته است که برخی 

از " محفل"از دستگير شدگان اعتراف کرده اند که پدر شما را نيز همين 
و البته سخنان تند احمد خمينی چند ماه قبل از مرگش، . بين برده اند

 . می توانست تایيدی بر صحت این نکته باشد

اما عالوه بر این چند مورد و موارد کم تر شناخته شده که مربوط به 
و  نيز قربانيان ] و هست[درگيری ها و تضادهای درونی خود آنها بوده 

گمنام و ناشناخته دیگر که تنها در فردای فروپاشی این رژیم آشکار 
خواهند شد، بایسته است به  طيف بندی و انگيزه خوانی قتل های 

برای اثبات هر کدام از موارد طرح 
شده در باال می توان نمونه های 

 زیر را ارائه نمود؛

روشنفکران غير مذهبی و 
احمد ميرعالیی، ابراهيم : الیيک

زال زاده، محمد مختاری، محمد 
 جعفر پوینده، سعيدی سيرجانی

محمد : روشنفکران مذهبی
حسين برازنده، مجيد شریف، دکتر 

تفضلی، حميد حاجی زاده، سيد 
 خسرو بشارتی  

دکتر احمد : اقليت های دینی
صياد، ماموستا محمد ربيعی، 

ماموستا فاروق فرساد، کشيش 
مهدی دیباج، کشيش ميکایيليان، 

 دکتر عبدالعزیز بجد 

دکتر کاظم : فعاالن سياسی
سامی، داریوش فروهر، پروانه 

 فروهر 

آنچه که می تواند بيانگر انگيزه قتل 

  نگاهی دوباره -قتل های زنجيره ای سياسی : علی فياض
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 پروانه فروهر
 

توجه داشته باشيد آه پيكار با 
اي آه سخت به  عده

هاي قدرتشان  جايگاه
اند و به هيچ قيمتي  چسبيده

هم حاضر نيستند اين جايگاه 
هاشان  را ترك آنند، ديدگاه

هاي   درجه با ديدگاه180هم 
آزاديخواهان و ايران دوستان و 

معتقدين به مردم ساالري 
متفاوت است، چنين 

. آند هايي را ايجاد مي امكان
اما آن ها آه بر سر اين 

هستند آه در اين راستا نبرد 
آنم  را ادامه بدهند، تصور نمي

ها بيم و هراسي  از اين توطئه
 .داشته باشند

: گزارشگردر پاسخ به سوال     [
خانم فروهر، ديروز خبري در 

هاي ايراني چاپ امريكا  رسانه
منتشر شد مبني بر اين آه 

يك توطئه سوء قصد عليه 
همسر شما داريوش فروهر 

در اين . چيده شده است
گزارش آمده بود آه 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؟



 

همه آنها به . بودن آنان است" دگراندیش"این افراد باشد، در وهله نخست، 
نوعی خارج از چهارچوب معيارها، ضوابط و مالک های رژیم می اندیشيده 

باشند " خودی"چرا که در سيستمی که همه باید . اند و رفتار می کرده اند
ایجاد . و تابع دیدگاه رهبر و یکسان اندیش، دگر اندیش حق حيات ندارد

پرسش، حتی بی خطر ترین آنها، می تواند اما و اگر های دیگری را به 
دنبال خود داشته باشد که در نظام های توتاليتربه هيچ روی قابل تحمل 

دسته بندی فوق همچنين نشان می دهد که برای گردانندگان . نيستند
رژیم تفاوتی نداشته است که این افراد دگراندیش به کدام گرایش فکری 

 . تعلق داشته اند

 انگيزه ها و چرایی این قتل ها

مخالفان . در این باره دیدگاه ها و نقطه نظرات متفاوتی ارائه شده است
رژیم هر کدام بر اساس مواضع سياسی خود  نسبت به رژیم در همان 
روزها تحليل هایی  در این باره منتشر نمودند که خوانندگان این سطور 

اما تحليل ها و دیدگاه های . کمابيش آن مواضع را خوانده و یا شنيده اند
جناح ها و دسته بندی های درونی رژیم که عامل اصلی این جنایات می 

 ! باشند، تامل بر انگيز و خواندنی است

وعده داده شده وی، یکی از " جامعه مدنی"طرفداران محمد خاتمی و 
به ویژه قتل هایی که در ماه های آبان و  –دالیل عمده و اصلی این قتل ها

مقابله با تحقق جامعه مدنی و آزادی "را برای   - صورت پذیرفت 1377آذر 
و در " در قانون و شکست پروژه سياسی خاتمی] ؟[مصرح !!] ؟[های  
 . ارزیابی کردند) 6" (بی اعتبار کردن خاتمی"نهایت 

وی، از قبيل حسين شریعتمدار، آخوند " جامعه مدنی"خاتمی و " مخالفان"
این قتل ها را توطئه های از پيش طراحی شده ... نيازی، آخوند جنتی و 

توسط نفوذی های خود " استکبار جهانی"و " صهيونيسم بين الملل"توسط 
برای ضعيف نشان دادن نظام و بی اعتبار کردن آن !!] همان عناصر خودسر[

بازجویی هایی که از باند سعيد امامی و همچنين زن وی به عمل . دانستند
آمد، نشان می داد که بازجویان با همان شيوه های آموخته از حسين 

شریعتمدار، فالحيان و خود سعيد امامی، چگونه آنان را وادار می سازند تا 
در همين رابطه آخوند نيازی، ریيس . از ارتباط خود با اسرایيل پرده بردارند

سازمان قضایی نيروهای مسلح به صراحت مواضع این جناح را اینچنين مورد 
 :تاکيد قرار داد

انگيزه طراحان این قتل ها این بود که نظام را در عرصه بين المللی و "
داخلی با مشکل مواجه کرده و مسئوالن نظام و دولت را با این گونه مسائل 

 ) 7." (درگير کنند

از دیدگاه های این قداره بندان عربده 
کش که همواره شمشير را از رو 

بسته اند و با قلدری و خشونت با 
دیگران مواجه شده و می شوند و 

قطع سر انگشتان "هر جنایتی را، یا 
تحریکات "و یا " استکبار جهانی

" صهيونيست ها و استکبار بين الملل
ناميده و می نامند که بگذریم، 
توجيهات خاتمی و طرفدارانش 

) و هست(خواندنی و شنيدنی بوده 
که هم ریاکارانه و فریبکارانه، و هم 

این . ارائه می شود"! متمدنانه"
نقطه نظرات نياز به نقد و ارزیابی 

جدی تری دارد تا نتوانند در پس این 
توجيهات، دایره جنایات و سرکوب 

گری های سيستماتيک و دائمی این 
رژیم را به مقطع کوتاهی از تاریخ و 

آن هم به دليل وجود شخص شخيص 
ایشان و اصالح طلبان حامی او 

 . محدود سازند

طرفداران خاتمی برای سرپوش 
گذاردن بر جنایات تکان دهنده دهه 

 خورشيدی و وارونه جلوه دادن  60
خود، در ماجرای "! امام راحل"نقش 

این قتل ها تا آنجا که توانستند، همه 
این جنایات را به دليل حضور خاتمی 

و اصالح طلبان در صحنه سياسی 
ارزیابی کردند و اینکه فقط برای خراب 

کردن وی این جنایات صورت پذیرفته 
اینها چنان فریبکارانه از این . است

وقایع سخن گفته و می گویند که 
گویی بنيانگزاران و سردمداران این 
رژیم از بدو تاسيس و پيدایش خود 
هيچ جنایتی انجام نداده و تنها در 

ریاست جمهوری "سال های 
برای شکست پروژه وی " خاتمی

آن هم چنان . دست به کار شده اند
که گویی خاتمی دشمن آنها بوده و 

خارج ازچهارچوب حاکميت و 
مناسبات آن پای به عرصه سياست 

به همين دليل نيز آنها . گذارده است
 و کشتار 60درباره دهه خونين 

دگراندیشان، اعدام های خيابانی، 
تجاوز به دختران و زنان زندانی، 
... کشتار دسته جمعی زندانيان و 

لب به سخن نمی گشایند و حتی 
بریده های به خارج آمده منتظر مدال 
لياقت نيز کالمی درباره آن سال ها 

 !بر زبان جاری نمی کنند

 از این نوع قتل هاهمه می دانند که  
سال های پيش از آمدن خاتمی و 
. شرکا، در دوره رفسنجانی آغاز شد
و بدون شک همه سردمداران این 

شاید . نظام مخوف از آن آگاه بوده اند
بتوان گفت که این نوع جنایات با قتل 

دکتر کاظم سامی در دوم آذر ماه 
 سال 10یعنی حدود .  آغاز شد1367

خاتمی و جنجال " انتخاب"قبل از 
 . های اصالح طلبان حامی وی

واقعيت این است که این نوع تحليل 
ها در پاسخ به چرایی این جنایات، 
آن هم از سوی کسانی که خود در 
مقطعی آن هم نه چندان کوتاه، در 

خدمت به همين رژیم و حفظ 
حاکميت اهریمنی آن، به همه گونه 
تالش دست زدند، برای کسانی که 
از همان آغاز تاسيس این حکومت، 
به نبرد با آن برخاستند، چيزی جز 

سرپوش گذاشتن بر جنایات تاریخی 
انجام شده توسط خمينی و شرکا 

 تا تاریخیتاکيد می کنم . نيست
ازبدو پيدایش این حاکميت را در بر 

 . بگيرد

 خورشيدی 60آنچه  از اواخر دهه 

ایجاد رعب و وحشت در مخالفان و  -
منتقدان، و به سکوت و انزوا کشاندن 

 ! ها" غير خودی"

! عدم وجود دالیل محکمه پسند -
چرا که تقریبا همه . برای این قتل ها

" قانونی"این افراد فعاليت علنی و 
داشته و در نتيجه به طور علنی و 

فعاليت داشتند و بدون " رسمی"
بودن آنها، نمی شد " مجرم"اثبات 

مثال به جرم . آنها را اعدام نمود
نوشتن کتاب آن هم در چهارچوب 

، یا صرفا به دليل روشنفکر "قانون"
 !بودن؟

و باالخره اینکه همانطور که همه  -
آگاهان سياسی می دانند، و این 

رژیم را می شناسند، تماميت خواه 
بودن، تساهل و تسامح ناپذیر بودن و 

اینکه بقای آن در گرو سرکوب، 
 . خشونت و ارعاب می باشد

      __________________ 

عمادالدین باقی، تراژدی ) 1
 50 ، ص 1دموکراسی در ایران، جلد 

سياسی معروف  –شروع شد و بعدها زیر عنوان  قتل های زنجيره ای 
 با نویسنده کشی 60ما، در همان آغاز دهه . گردید نيز پدیده تازه ای نبود

حبيب اهللا آشوری و سعيد سلطان پور . و روشنفکر کشی مواجه بودیم
 . نمونه های شاخصی از این دست می باشند

بنا بر این آنچه که به قتل های زنجيره ای معروف گردید، نه به قصد 
عوامل نفوذی "؟ وی، و نه توسط !تضعيف خاتمی و شکست پروژه

، بلکه در تداوم دگراندیش "صهيونيسم بين الملل و استکبار جهانی
جامعه از غير خودی " پاک سازی"کشی، مخالف و حتی منتقد کشی و 

. ، توسط همه دست اندرکاران و کارگزاران حکومت صورت پذیرفت...و 
شدن، سال ها در کابينه رفسنجانی و دیگر " ریيس"خاتمی تا پيش از 

ارگان های رژیم مشغول خدمت بود و خود یکی از ده ها فرد گرداننده 
وی همکار و همپالکی نزدیک علی فالحيان و . حکومت به شمار می رفت

بنا بر این او نيز طبيعتا از بسياری از اعمال کليدی و . اکبر رفسنجانی بود
 ! نظام مطلع و آگاه بوده است" سرنوشت ساز"

آن  -اما اینکه چرا این قتل ها به طور غير رسمی و غير علنی انجام شد 
به "! قانونی"و " رسمی"هم از سوی رژیمی که همواره به طور علنی، 
ریشه در دالیلی دارد که  –قلع و قمع مخالفان خود پرداخته و می پردازد 

نشان می دهد شرایط موجود، درنده خو ترین و خشن ترین رژیم حاضر را 
در مقطعی به مخفی کاری و ترور غير علنی مخالفان و منتقدان وادار 

 :ساخته بود

تنفر روز افزون مردم از رژیم و سران آن که به صورت تصاعدی و به توانی  -
در آمده و انزجار آنان از قتل و کشتارهای مداوم ) به معنای ریاضی آن(

 . حکومتی، و در نتيجه اعتراضات تلویحی و عملی آنان

  78 آذر 14روزنامه ایران، ) 2

 خرداد 17روزنامه صبح امروز، ) 3
1378 

 1378 خرداد 17روزنامه سالم، ) 4

الزم به توضيح است که اگر در ) 5
اینجا از باند و دار و دسته ی سعيد 

امامی نام برده می شود، به معنای 
جدا کردن آن از مجموعه گردانندگان 

نظام یا وزارت اطالعات و یا کليت این 
رژیم قوام یافته بر بستر جنایت 

بلکه توضيح و تشریح . نيست
عمليات و جنایاتی است که به طور 
مشخص زیر نظر نامبرده و استادش 
علی فالحيان و ریيس بزرگشان اکبر 
بهرمانی رفسنجانی انجام می شده 
است، بدون اینکه الزم بدانند تا آنها 
را علنی و رسمی کنند و مسئوليت 

 !  انجام آنها را بر عهده بگيرند

عمادالدین باقی، تراژدی ) 6
  23 ، ص 1دموکراسی در ایران، جلد 

  1378/ 3/ 31روزنامه رسالت، ) 7

  نگاهی دوباره -قتل های زنجيره ای سياسی : علی فياض
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 )86 آذر 11آفتاب ( .هم رقيبی برای دانشگاه آزاد ایجاد کند و هم توسعه این دانشگاه را به نام خود ثبت کند

المللی متمایل به  به نظر من فضای بين«: گفت] عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس[فالحت پيشه 
 )86 آذر 10آفتاب (» سمت صدور یک قطعنامه تازه است

مسئوالن کنونی با اتخاذ این سياست : محسن امين زاده، معاون وزارت امورخارجه ایران در دوران محمد خاتمی
  تواند از این طریق در عرصه بين آورد و می  کنند کشور اقتدار و عزت به دست می  فکر می " ماجراجویانه"خارجی 

المللی در موضعی باالتر از قبل قرار گيرد و در آن شرایط معامله کند، مسئوالن سياست خارجی بنابراین سياست           
های    تندترین حرفها را می زنند و در عين حال تمایل به گفتگو هم ابراز می کنند، غافل از آنکه این ترفند همه پایه        

 )86 آذر 10بی بی سی (.  کند تعامل ایران با جهان را سست می

ادامه سياست هویج و چماق و : "علی اصغر سلطانيه، سفير و نماینده دائم ایران در آژانس بين المللی انرژی اتمی
 )86 آذر 10بی بی سی (. " لحن تهدیدآميز عليه ایران غيرسازنده است

استفاده از کاپشن های کوتاه ومانتوهای کوتاه وتنگ که حداقل تا زانو را «]: فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ[رادان 
استفاده از کاله بدون «: وی افزود» .نپوشاند نيز مشمول اجرای طرح برخورد بدحجابی و بد پوششی قرار می گيرد

دراين ««:» .روسری و مقنعه نيز ممنوع بوده و باهمه کسانی که از اين نوع پوشش استفاده نمايند برخورد می کنيم
رادیو فردا (» .طرح باهمه کسانی که ازچکمه های بلند و شلوارهای تنگ و چسبان استفاده می کنند برخورد می شود

 )86 آذر 10

تهران  امارات متحده عربی، روز شنبه بار ديگر ادعای مالکيت بر جزاير سه گانه ایران در خليج فارس را مطرح کرد و از
 )86 آذر 10رادیو فردا (. ، در مذاکرات دو جانبه شرکت کند»حل اين مساله«خواست که برای 

 )86 آذر 9رادیو فردا (درگذشت ژاله اصفهانی، پس از شصت سال زندگی در غربت 
 پرندگان مهاجر در اين غروب خموش 

 که ابر تيره تن انداخته، به قله کوه 
 شما شتابزده راهی کجا هستيد

  کشيده پر به افق، تک تک و گروه گروه؟

دادگاه ویژه ای در بریتانيا رای بر آن داده است که دولت این کشور نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست               
 )86 آذر 9بی بی سی (. گروههایی که آنها را تروریستی خوانده و فعاليتشان غير قانونی اعالم شده، حذف کند

 

 گزیدهء  خبرها
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اعضای دفتر سياسی جبهه 
مشارکت در ادامه، رای اخير 

کميسيون استيناف 
شده  های تحریم سازمان

انگليس را که در پی 
 تن از نمایندگان 35درخواست 

مجالس عوام و اعيان این 
کشور در خروج نام سازمان 

از ) منافقين(مجاهدین خلق 
ليست تروریستی این کشور 

صادر شده، یک حکم 
مبنا دانسته و  سياسی و بی

خواهان جلوگيری دولت این 
کشور از تایيد این حکم 

 )86 آذر 11آفتاب ( .شدند

در اين طرح آمريكا متعهد مي 
شود از دولت عراق در برابر 
آودتاهاي احتمالي داخلي 

حمايت آند و امنيت عراق را 
در مقابل دولت . تامين نمايد

عراق عالوه بر موافقت با 
ماندن دراز مدت نظاميان 

آمريكائي در اين آشور 
امتيازاتي نيز براي سرمايه 

گذاري به آمريكائي ها 
جمهوری اسالمی ( .ميدهد

 )86 آذر 11

درباره دالیل [عبداللهی 
محمود «استعفای 
ریيس جمهور ]: »فرشيدی

دانشگاه پيام نور را به عنوان 
رقيب دانشگاه آزاد علم کرده 

کند اگر دانشگاه  و تصور می
آزاد به نام آقای هاشمی 
رفسنجانی ثبت شده، با 

گسترش دانشگاه پيام نور 
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خصوصيت ویژه بولتن بحران چند صدایی و وابسته نبودن آن به نهاد و . ارسال می شوند
 .اندیشهء مشخص است

در صورت تمایل می توانيد . هدف اصلی ما تبادل نظر و ایجاد ارتباط با داخل کشور است -8
 .به ما ارسال کنيد) و حتما با اجازهء صاحب ای ميل(ای ميل هایی را که دارید 

به زبان انگليسی ترجمه می شود ، و بولتن ) در صورت امکان و توان(مطالب هر بولتن  -9
انگليسی به ژورناليست ها، سردبير روزنامه ها، رادیو تلویزیون ها، سياستمداران  –بحران 

و وکالی مجلس، و نهاد های مدافع حقوق بشر در سطح اروپا و آمریکا و خاورميانه توزیع 
منتشر ) به زبان انگليسی که بزودی تأسيس خواهد شد(خواهد شد، و در سایت بحران 

ای . از شما درخواست می کنيم ما را در جمع آوری ای ميل ها یاری رسانيد. خواهد شد
 .ميل ها را می توانيد یکجا در یک پوشهء ورد آفيس به ما ارسال کنيد

مخصوصا اخباری که به . خواهش می کنيم ما را در جمع آوری اخبار از داخل یاری کنيد -10
 .اعتراضات مردمی، کارگری و یا نقض حقوق بشر مرتبط می شود

از دوستانی که می توانند به زبان انگليسی بنویسند و تمایل به همکاری با بولتن  -11
 . دارند، تقاضا می کنيم که با ما تماس بگيرند) انگليسی(بحران 

طبيعتا حق انتخاب و انتشار مطلب . کليه مطالب ویژه بولتن بحران نوشته شده اند -12
باز . کپی رایت کليه مطالب به بولتن بحران تعلق دارد. برای بولتن بحران محفوظ می ماند

 .تکثير مطلب بدون ذکر منبع اکيدا مجاز نيست

 uk.co.yahoo@irancrises  آدرس تماس  -13

 با سپاس
 بولتن بحران

 1386شهریور 

 با سالم به شما عزیزان
وعده داده شده ) 1385 اسفند 21 -دیدگاه (» انتقال تجربه –پایان نامه «همانطور که در  -1

بود، در راه اندازی و پيشبرد بولتن بحران بجای سایت دیدگاه کوشش شد و آنچه در پيش 
متأسفانه، به علت سنگين شدن حجم بولتن، در هر شماره . روی دارید اولين گام است

 .امکان انتشار تنها چند مقاله را خواهيم داشت
بولتن در این مسير به آهستگی جلو خواهد رفت و در شروع کار در حد توان یک  -2

 .نشریه نوپا منتشر می شود
بولتن بحران، به هيچ سازمان و یا نهاد بخصوص سياسی وابسته نيست و نمی  -3

 .خواهد باشد
می خواهند و برای . نویسندگان و همکاران بولتن بحران سرنگونی طلب هستند -4

حرفهء اصلی برخی از آنها نویسندگی نيست، . سرنگونی تماميت رژیم قلم می زنند
به آزادی و . بلکه فعاليت سياسی در راستای سرنگونی رژیم اسالمی است

دموکراسی، به عدالت اجتماعی و به نظامی سکوالر که دین حرف اول و آخر را نزند باور 
 .دارند

هر کدام به . نویسندگان بولتن بحران به آزادی اندیشه، بيان و مطبوعات باور دارند -5
اندیشه و ایدئولوژی متفاوت و یا مشترکی معتقدند، و با توجه به این تکثر آرا، و چند 

صدایی، بولتن بحران از نگرش بخصوصی دفاع نخواهد کرد و بر زبان و قلم دگراندیش قفل 
 .نخواهد زد

. بولتن بحران در آرشيو سایت دیدگاه ثبت خواهد شد و در آنجا قابل دسترسی است -6
به . در عين حال، می دانيم که رژیم هر روز یک سایت و یک وبالگی را فيلتر می کند

همين خاطر بولتن بحران در هفته های اول به هزاران ای ميل و در مرور زمان به ده ها 
از شما می خواهيم که به مجرد دریافت ای . هزار ای ميل مستقيما ارسال می شود

 .ميل، متن بولتن را کپی کرده و به ای ميل های شخصی خود جداگانه ارسال کنيد
بولتن بحران به همهء رسانه ها در داخل، همهء سازمانهای اپوزیسيون، همهء  -7

شخصيتهایی که آدرس ایميل آنها را داشته ایم، و خالصه از چپ ترین تا راست ترین 
می دانيم که نشریات متعددی با این روش . دریافت کننده، بال استثنا، ارسال می شود

 در باره بولتن بحران

 معرفی کتاب، سی دی، وبالگ، سایت
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تحليل روشها و راهکارها برای سرنگونی رژیم 
 اسالمی

نقد و بررسی بحرانهای سياسی، اجتماعی، 
 ایدئولوژیک و ساختاری در نظام جمهوری اسالمی

نگاهی به جنبشهای مردمی و تحليل دستاوردها و 
 شکستها

 اهداف بولتن بحران


