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می توان با ایمان و با اميد، و دانش به . باید به سرنگونی تماميت رژیم باور داشت
اینکه اگر مغول رفت، و اگر اعراب از ایران رانده شدند، این اراذل عمامه به سر هم به 

اصلی . زبالهء تاریخ سپرده خواهند شد، چشم اندازی زیبا برای مردم ایران داشت
ترین اصل، استوار ترین تکيه گاه برای ملتی ستمدیده اميد و ایمان است؛ باید به این 

سالح مسلح شد، و هرگز اجازه نداد هيچ کس و نهاد و رژیم و ستمگری ما را خلع 
تمام هم و غم و کوشش زورگویان، خودمحوران، جهانخواران و حاکمان در . سالح کند

می خواهند دخترک تن فروش نا . راستای خلع سالح انسان ها از اميد و ایمان است
می خواهند معتاد از زندگی دل ببرد، می خواهند دانشجو به توان خود . اميد شود

شک کند، می خواهند کارگر و معلم برای حق خود اعتراض نکند؛ و می خواهند 
می خواهند آن ُکنی که آنها می گویند، آن شوی که آنها می . دگراندیش نيندیشد

به خود و توان خود . خواهند، از خود و توان خود دل بکنی و تن به سرنوشت بدهی
می . می خواهند به تو بگویند که فقط یک نفر بيشتر نيستی. باور نداشته باشی

پاسخ به این خواست هميشه . می خواهند منزوی شوی. خواهند خلع سالح شوی
یکنفر هستم اما به اندازه یکنفر از رژیم متنفرم و به اندازهء ! هرگز: یک کلمه است

 . یکنفر گوشه ای از شانهء رژیم را به خاک خواهم رساند
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کارخانگی که حفاظت از کودکان، 
شستشو، آشپزی و دیگر کارهای 

داری را شامل  می شود بخش  خانه
عظيمی از توليد ضروری اجتماعی را 

اما با اینکه در جوامع . تشکيل می دهد
سرمایه داری مدرن توليد کاالیی به 

باالترین حد خود رسيده است و از طرف 
دیگر نيروی انسانی زیادی صرف کار 

خانگی می شود اما هنوز توليد خانگی 
در قلمرو ارزش ساده مصرف باقی 
ی  مانده و از آنجایی که خارج از حوزه

تجارت و بازار قرار دارد به معنای واقعی 
« . کلمه ماقبل سرمایه داری است

 »مارگارت بنسون 

در رابطه با مقوله کارخانگی از دیرباز 
تحقيقات زیادی انجام شده که هنوز 

ادامه دارد و بر سر چگونگی آن توافقات 
و اختالف نظرهای فراوانی نيز وجود 

بعنوان مثال والی سکومب معتقد . دارد
خانه داري آار است و اگرچه :  بود که

به دليل بي مزد بودن، نامرئي به نظر   
 بايد وجهي از توليد نظام ، امامي رسد

چون به . سرمايه داري به حساب آید
سرمايه دارها امكان مي دهد نيروي 
آار مردان را بيشتر استثمار آنند واز 

اين راه ارزش اضافي بيشتري به دست 
نظام سرمايه داري بدون آار   . آورند

 زيرا خانه ؛خانگي از هم مي پاشد
داري خدمت رايگاني است آه اگر قرار 

بود با نرخ هاي بازار تامين بشود به 
پس استثمار .  هزينه ها مي افزود

آننده زنان، سرمايه داري است آه از 
آار رايگان آنان ارزش اضافي آسب مي 

آند و از همين رهگذر به سرمايه دارن 
امكان مي دهد دستمزد آمتري به 

 کارگر نيروی کار خود را .آارگران بپردازند
ميفروشد در حالی که زن متاهل نيروی 

حق . کارش را به رایگان واگذار ميکند
انحصاری و نپرداختن مزد با هم ارتباط 

نزدیک دارند، عرصه کار خانگی در چهار 
در ) ازدواج(چوب رابطه شخصی و عام 
 .اصل نوعي بردگی است

به » داالکوستا « و » پگی مورتون « 
نقش کارخانگی در تامين و بازتوليد 
نيروی کار برای صاحبان ابزار توليد و 

تثبيت نقش زنان بعنوان ارتش ذخيره 
آنها معتقد بودند که . کار اشاره کرده اند

کارخانگی زنان از نظر تاثيری که بر 
زندگی و روبط زنان با جامعه و خانواده 
ایجاد می کند موقعيت آنان را مستقل 
از اینکه به چه طبقه ای متعلق باشند 
یا در کجا زندگی می کنند، تعيين می 

آنان همچنين معتقد بودند که زنان . کند
با کارخانگی و نقش خود در توليد مثل 

نه فقط ارزش مصرفی بلکه کاالی 
اساسی در نظام سرمایه داری یعنی 

بدین . نيروی کار کارگر را توليد می کنند
ترتيب بقای طبقه کارگر در گرو وجود 
خانواده کارگری است و از برکت کار 

خانگی زن برای مردان، کارگر و خانواده 
زن برده مرد کارگر . تامين می شود

است که خود برده کارفرماست و 
بردگی او در خانه تداوم بردگی مزدی 

شوهرش را تضمين می کند و در نتيجه 
مبارزه زنان طبقه کارگر عليه خانواده 
. یک ضرورت حياتی محسوب می شود
کار خانگی مولد است و ارزش اضافی 

حاصل از آن از طریق مرد کارگر به جيب 
بسياری . سرمایه دار ریخته می شود

دیگر نيز بر این اعتقادند که تا زمانيکه 
کارخانگی به عنوان توليد خصوصی و 

تحت مسووليت زنان باقی بماند، آنان 
.  صرفا بار سنگين دو کار را بدوش دارند
پس نظام سرمایه داری از طریق کار 

مجانی زن در خانه بطور غير مستقيم 
بهره می برد و بدین شکل زن را تحت 

 . استثمار خود قرار می دهد

بسياری از مارکسيستها که در این 
رابطه به تحقيق و نگارش پرداخته اند 

معتقدند که یکی از فاکتهای رهایی 
زنان، اجتماعی کردن کارخانگی و در 

نتيجه تغيير شکل ساختار کنونی 
خانواده است که البته نظام سرمایه 

داری خود مانع اصلی بر سر این تحول 
زیرا سرمایه داری با  خصوصی . است

کردن هرچه بيشتر کارخانگی بعنوان 
بازتوليد نيروی انسانی ارزش اضافی 
هر چه بيشتری را به جيب می زند و 

آنچنان سود هنگفتی می برد که هرگز 
 .حاضر به از دست دادن آن نيست

انعکاس این پدیده در رابطه با زنان 
ميهن ما به بدليل ساختار ایدیولوژیک 

سياسی حاکم که حامی سنتهای 
عقب افتاده و پدرساالرانه است و 

همواره تالش دارد که بر خانواده بعنوان 
اصلی ترین عنصر جامعه تاکيد ورزد 

بدون شک . بسيار آشکار و بغرنج است
زمانی که زنان طبقه محروم جامعه 

برای انجام کار خانگی صرف می کنند  
به مراتب بيشتر و بغرنجتر از زنان طبقه 

 .مرفه جامعه است

در رژیم تحت حاکميت والیت فقيه با 
توجه به تاکيد هزار باره بر این مساله 

کار زنان و » کارخانگی « که 
مسووليتی الهی است که از طرف خدا 

به آنان واگذار شده به موازات اعمال 
تبعيض جنسيتی خشن در تمام فعل و 
انفعاالت اجتماعی مخصوصا در رابطه با 

اشتغال و بحران ساختاری اقتصادی، 
بيکاری و فقر، بخش عظيمی از زنان به 

پستوی خانه کشانده شده اند و 
بسياری از زنان ميهن ما را به بردگان 

بدین ترتيب . خانگی تبدیل کرده است
زنان ميهن ما حتی آنانی که دارای 
مدارک دانشگاهی هستند به جای 

شرکت در پروسه توليد بعنوان نيروهای 
مولد جامعه در کنج خانه نشسته اند و 

تنها به انجام کارخانگی مبادرت می 
نرخ : 86 شهریور 18اعتماد ( ورزند 

 2 برابر با 1345بيکاري زنان در سال 
 3/13 ، 1375درصد بوده و در سال 

 درصد 3/18 به1380درصد و در سال 
افزايش يافته است،سهم زنان در بازار 

 درصد 9 تنها 2000کار ایران در سال 
بوده، حال آن که اين رقم در کشورهاي 

 درصد را به خود اختصاص 1/41صنعتي 
 ).داده است

در چنين سيستم استبدادی و عقب 
افتاده زنان بعنوان جنس دوم تعریف می 

آنها همواره سعی می کنند تا .  شوند
فقط مسووليت توليد ارزشهای مصرفی 
 . ساده در رابطه با خانه را به زنان بدهند

از سوی دیگر تاثير مخرب فرهنگی 
ترویج و اشاعه این تفکر که مسووليت 

الهی زنان همانا نگهداری کودکان و 
ست از سوی  زایيدن و کار خانگی

نمایندگان زن و مرد والیت فقيه در طی 
سالهای متمادی بر روی نگرش برخی 

زنان و مردان ميهن ما را نمی توان منکر 
این مساله آنقدر گسترش پيدا . شد

کرده است که حتی برخی از زنان و 
مردان نه تنها به آن باور آورده اند بلکه 

آن را موردی بسيار طبيعی و کامال 
 .مرتبط به بيولوژی زن می دانند

بر طبق تحقيقات علمی ابتال به  
بيماریهای روحی و حتی فيزیکی زنانی 
که خانه نشين هستند بيشتر از زنانی 

است که بيرون از خانه در توليد 
به بيانی دیگر . اجتماعی شرکت دارند

خانه نشينی  دقيقا بر خالف بيولوژی 
اما . زن  و کال انسان عمل می کند

همانطور که در قسمت اول این مطلب 
عنوان شد رشد و آگاهی روزافزون 
زنان، سازماندهی اعتراضات عليه 
سياستهای رژیم اسالمی جهت 

دستيابی به حقوق حقه خود آن را با 
وجود اعمال خشونت بی حد و مرز و 

تصویب قوانين ارتجاعی در راستای 
هرچه خانه نشين تر کردن زنان به 

 .چالش گرفته است

حضور زنان کارگر دوشادوش مردان 
کارگر در اعتراضات کارگری در مدت سه 

دهه حاکميت ارتجاع قابل تحسين و 
از بارزترین نمونه آن . ستایش است

شرکت زنان و دختران کارگر و یا 
همسران کارگران مرد که خود به کار 

خانگی مشغولند در راهپيمایی 
سراسری روز یازده اردیبهشت ماه 

امسال و یا تجمع کارگران قند یاسوج به 
همراه پنجاه نفر از زنانی که 

شوهرانشان در این کارخانه کار می 
کنند در مقابل استانداري آهگيلويه و 

 11خبرگزاری کار (بويراحمد است 
 ). اسفند9اردیبهشت، خبرگزاری فارس 

امنيتی  -امروزه تحت لوای دولت نظامی
احمدی نژاد که سياست سرکوب 

جنبشهای اجتماعی در داخل و صدور 
بحران به خارج را در دستور کار قرار 

داده، زنان کارگر و مزدبگير راهی جز 
شرکت منسجم در مبارزه طبقاتی و 

باال بردن پرچم مبارزه برای دموکراسی، 
عدالت اجتماعی و طرد رژیم با همه 
آنها . جناحها و باندهای درونی آن ندارند

از این رهگذر قادرند عالوه بر مبارزه 
برای خواستهای مشترک خود با دیگر 

زحمتکشان بر تحقق مطالبات خود 
مبنی بر رفع تبعيض جنسيتی نيز تاکيد 

تاریخا هر جا که حقی از حقوق . کنند
طبقه کارگر تحقق یافته است منفعت 

دیگر نيروهای اجتماعی را نيز در 
اگرچه رسيدن به . برداشته است

کوچکترین مطالبه کارگری در چارچوب 
رژیمی که حتی تحمل تشکلهای زرد 

کارگری را ندارد و در صدد است که 
سرمایه بيشتری را در دست سرمایه 

داری انگلی جامعه انباشت کند ممکن 
اما این حرکتها و . نيست و نخواهد بود

اعتراضات کارگری و شرکت گسترده 
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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 



 

زنان در آن قادر است با تاکيد به تضاد 
بين کارگران و مزدبگيران کشور و 

تعميق آن از یکسو و کل حاکميت از 
سوی دیگر راه را برای عبوراز تشکلهای 
زرد و حرکت به سوی  تشکلهای قرمز 
هموار کرده و مبارزه سراسری مردم را 

هر چه بيشتر رادیکال و همه گير کند، و 
بدین ترتيب سرنگونی رژیم ضد کارگری 

شرکت زنان . را به سرانجام رساند
کارگر و زنان دیگراقشار اجتماعی و 

حتی زنانی که به دليل قدرت مطلق 
والیت فقيه به گوشه خانه، این بختک 

بيماریهای روحی و روانی کشيده شده 
اند در مبارزه طبقاتی نقش بسيار 

عمده و اساسی در پروسه تغيير بازی 
می کنند؛ زیرا تغييرات بزرگ اجتماعی 

بدون خمير مایه نيروی تعيين کننده زنان 
 . غير ممکن است

 زنان تن فروش

پيش از پرداختن به این موضوع می 
بایست متذکر شد که تن فروشی 

بعنوان معضل جوامع طبقاتی از دیرباز 
این معضل تنها . وجود داشته است

مربوط به زنان نبوده بلکه مردان را نيز در 
عالوه بر این تجارت سکس . بر می گيرد

امروزه یکی از بزرگترین و پر درآمدترین 
راههای کسب سود در جهان سرمایه 

 . داری می باشد

ریشه های تن فروشی که امروز با آن 
روبرو هستيم را می بایست در نظم 
سرمایه داری که نشان از موجودیت 
.  ضد انسانی اش دارد جستجو کرد

ای که بر اساس فرمول  شيوه توليدی
کاال را » پول، کاال، پول « اقتصادی 

جهت کسب سود می خرد و یا توليد 
می کند و این سيکل مجددا برای سود 

بيشتر تکرار می شود، خود مولد 
معضالت اجتماعی از جمله تن فروشی 

 .است

در این سيستم هر خریدی فروش  
است، بنابراین توليد نه برای تامين 

مایحتاج انسانها بلکه برای کسب سود 
این دوره تناوبی را هيچ . انجام می گيرد

پایانی نيست زیرا هدف سيستم 
سرمایه داری انباشت است و دوباره 
سرمایه گذاری کردن بخشی ازمازاد 

سود بدست آمده از چرخه پيشين 
رقابت بين صاحبان سرمایه . است

باعث می شود که آنان مسير سرمایه 
گذاری مجدد، جهت افزایش توليد کاال و 

توليد انبوه ميل . بسط آن را ادامه دهند
برای صاحب . به توسعه و بسط دارد

سرمایه سود آخرین حرف را می زند، 
خواه کاالیی که خریداری و یا توليد می 
شود نياز انسان نباشد و یا اصوال برای 

سرمایه در چنين .  انسان مضر باشد
سيستمی همواره گرایش به تمرکز در 
دست طبقه کوچکی دارد که صاحبان 

نتيجه چنين فرایند . ابزار توليد هستند
منحطی چيزی جز افزایش فقر، تعميق 
اختالفات طبقاتی و معظالت حاصل از 

زمانيکه توليد، فروش و توزیع . آن نيست
نه برای رفع مایحتاج انسانها بلکه جهت 
کسب سود هر چه بيشتر انجام بپذیرد 

خود انسان و نيروی کار آن نيز به 
کاالیی تبدیل می شود که مورد مبادله 

تداوم و بسط چنين . قرار می گيرد
سيستم اقتصادی همراه با رشد 

فزاینده فقر،بيکاری،کاهش دستمزدها، 
جنگ، مهاجرت و در کل پيدایش 

روزافزون انبوه محرومان که قادر به 
تأمين هزینه های اوليه زندگی خود 

نيستند معضالت فراوانی به همراه می 
» تن فروشی « آورد که یکی از آنها 

در حقيقت سيستمی که بر . است
اساس بهره کشی انسان از انسان 

استوار است و تنها  سود هر چه 
بيشتراز آنرا مد نظر قرار داده همواره به 

توليد و بازتوليد معضالت اجتماعی از 
قبيل تن فروشی مبادرت می ورزد و 
 .آنهم مجددا برای کسب سود بيشتر

که خود مورد بهره کشی » تن فروش « 
شدید جنسی قرار می گيرد ارزشی 

بلکه او  در اکثر موارد از . ایجاد نمی کند
روی فقر و تهيدستی به این عمل روی 

اما او نقش رابط جمع آوری . آورده است
بخش باقی مانده ارزش در جيب 

کارگران و مزدبگيران و انتقال آن به 
جيب صاحبان سود و سرمایه و به 
بيانی دیگر همان غولهای مافيای 
زیرا، . سکس در جهان را بازی می کند

یک سيستم انگلی پيچيده بين کسی 
که سکس می خرد وآنکه می فروشد 

موجود است که در این ميان پول 
چندانی نصيب خود تن فروش نمی 

شود؛ بلکه بخشی از ارزش توسط او از 
جيب خریدار که خود می تواند کار 

مزدی انجام  دهد به چرخه انباشت 
در واقع  تن فروش . انتقال پيدا می کند

که خود قربانی سيستم طبقاتی است 
به انباشت هر چه بيشتر سرمایه در 

دست صاحبان قدرت که همان سرمایه 
 .داران هستند کمک می کند

از آنجهت که زنان نسبت به مردان در 
جهان ميزان بيشتری از بيکاران و 

محرومان را به تشکيل داده اند، بنابراین 
اکثریت کسانی که مجبور به تن 
به . فروشی می شوند نيز زن هستند
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هفتاد درصد از فقيرترین افراد جهان را 

زنان تشکيل می دهند و تنها یک دهم 
 .کل ثروت دنيا متعلق به زنان است

به موازات وضعيت وخيم در ایران 
اقتصادی در عرصه توليد و بيکار شدن 
کارگران و مزدبگيران و تشدید وضعيت  

 هر روزه بر لشگر وخيم معيشتی مردم
  گرانی .بيکاران افزوده می شود

 وضع همچنين ومایحتاج عمومی
قوانينی که تنها منافع والیت فقيه و 

گزمه های او را تامين می کند، امنيت 
شغلی طبقه زحمتکش ایران روز به روز 
کاهش پيدا کرده، فقر، فحشا، اعتياد، 

اینها  .  خودکشی نيز تشدید یافته است
 افزون بر این، دستاورد  مواردیو

 حکومت ادعایحاکميتی است که 
 و خود را از هر  بر جامعه داردروحانی

 .!! می داندراعيب و نقصی مب

با نگاهی به رشد فزاینده تن فروشی 
بين زنان و دختران ميهن ما که نشان از 

بحرانهای اقتصادی،فرهنگی و 
اجتماعی است درمی یابيم که از درون  

ی ضد  ارزشهای،فرمانروایی این روحانيت 

 فرهنگی بيرون زده که تن اخالقی و
.  فروشی یکی از نمادهای آن است

جمهوری اسالمی با یک بحران اخالقی 
و فرهنگی روبروست که نمی تواند با 

موعظه و سرکوب از زیرآن شانه خالی 
بنيادهای اخالقی و اجتماعی . کند

 -جامعه تحت لوای حاکميت استبدادی
مذهبی والیت فقيه در معرض خطر قرار 
گرفته و تن فروشی و اعتياد به معنای 

در . فروپاشی معيارهای اخالقی است
جامعه ای که استبداد راه هر گونه ابراز 

نظر علمی در رابطه با حل معضالت 
اجتماعی را بسته است، در جامعه ای 
که ثروت ملی حاصل کار طاقت فرسای 

زحمتکشان توسط ساختار سياسی 
عقب افتاده صرف اقدامات تروریستی، 

صدور بنيادگرایی اسالمی و خرید جنگ 
افزار و هزینه بمب هسته ای می شود  
و هر صدای مخالفی را در گلو خفه می 
کنند بدون شک ضد ارزشها جای پدیده 

 . های ارزشی را می گيرند

« در جامعه ای که سردمداران مرتجع 
را که نماد فحشای » صيغه اسالمی

قانونيست تبليغ و ترویج می کنند پس  
یکی از » تن فروشی« بنابراین رواج 
 .  عقب افتاده استرژیمسياستهای 

در جامعه ای که تعریفی انسانی از زن 
ندارد و با تصویب قوانينی به غایت 
ارتجاعی دیوار بسيار ضخيمی بين 

ارتباط زنان و مردان جامعه ایجاد کرده، 
در چنين محيطی تمایل به کارهای 
مخفی افزایش می یابد که در این  

سواستفاده انسان از انسان ذر گره
د و فضایی مناسب برای  یابرشد می 
 واسطه های مافيای فعال شدن

 . سکس توليد می شود

در جامعه ای که نهادهای مخوف 
سربازان نظامی در لباس   -امنيتی
 امام زمان، بسيج، وزارتخانه های گمنام

وابسته به والیت فقيه و نيروهای 
 انتظامی همانند اختاپوسی بر شاهرگ 

 اقتصادی مملکت چنبره زده اند مبادالت
و در صددند تا ثروت هر چه بيشتری را  

صرف تثبيت و تامين امنيت نظام خود 
کنند، تباهی درشکل تن فروشی 

بی شک برای . گسترش پيدا می کند
این مسببان فقر و تباهی چپاول منابع 

ملی کافی نيست، پس برای کسب 
 هر چه بيشتر، خود از مهمترین ودس

عناصر تشکيل دهنده مافيای سکس در 
ایران هستند و نقش بسيار عمده ای 

در فروش دختران و پسران جوان کشور 
ما جهت بهره کشی جنسی به 

 آینان   . دارندهمسایهکشورهای 
 که  هستنددختران و پسرانی

حقوقشان برای داشتن شغلی مناسب 
برای رفع مایحتاج اوليه انسانی توسط 

 .همين جانيان پایمال شده است

تن فروشي در خيابان تخت طاووس « 
در ازاي رقمي بين بيست تا پنجاه هزار 

رانندگان . تومان صورت ميگيرد
ماشينهايي آه به سرعت مي خواهند 

خود را به آانون معامله نزديك آنند 
عموما در مسيرهاي ميدان فاطمي، 

تخت (فتحي شقاقي، استاد مطهري
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 نقل قول از مسعود احمدزاده
 

ما چکار بايد بکنيم؟ در برابر 
جنبش کمونيستی ايران چه 

راهی قرار دارد؟ جنبش 
تواند  کمونيستی چگونه می

خود را به پيشرو واقعی 
مبارزه ضدامپرياليستی خلق 

ما مبدل سازد؟ چگونه 
تواند خود را از گنداب  می

محيط روشنفکری که اساسًا 
در آن گرفتار است بيرون 

ها ارتباط  بکشد و با توده
 عميق برقرار کند؟ 

جنبش کمونيستی بايد و   
تواند يک پاسخ عينی،  می

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

توان سلطه جابرانه  می
امپرياليستی را که عمدتًا 

متکی به نيروهای 
کننده مسلح است  سرکوب

در هم شکست؟ چگونه 
جزيره ثبات "توان افسانه  می

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

دست گرفتن قدرت برای 
استثمارشدگان و 

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

به ميدان مبارزه کشانيد؟ به 
نظر ما جنبش کمونيستی 

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

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

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

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

جنبش نوين کمونيستی 
پذيرفته پس تعلل معنايی 

تجربيات انقالبی معاصر . ندارد
و تجربيات خود ما راه کلی 

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

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

تبديل شد و شرايط را به 
اصطالح برای مبارزه 

. ای فراهم کرد مسلحانه توده
در شرايط کنونی هر مبارزه 

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

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

 9.... ادامه  صفحه 
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 5.... 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

بر اساس آمار منتشره از طرف سازمانهای بين المللی حقوق بشری، و همچنين برخی از رسانه های دولتی رژیم اسالمی ایران،     
بدليل نبود مطبوعات آزاد، اسامی کاملی از . سرکوب، آزار و شکنجه شهروندان ایرانی در سال گذشته رو به افزایش بوده است

کليه بازداشت و اعدام شدگان در دست نيست، اما موارد روزمره و آشکار نقض حقوق بنيادی شهروندان ایرانی، سرکوب و شکنجه         
جمع آوری و ارسال . آزادیخواهان و اجرای روزانه اعدامهای دسته جمعی جوانان در ميادین شهرها دیگر بر کسی پنهان نيست

موارد نقض حقوق بشر در ایران توسط فعاالن مدنی و حقوق بشر در درون مرز، سانسور شدید حکومتی را به ميزان قابل توجهی          
بی تاثير نموده است به حدی که دیگر رژیم و حاميان بين المللی اش بسختی ميتوانند مانع محکوميت رژیم جمهوری اسالمی در     

 قطعنامه ای را عليه نقض ١٣٨۶عمومی سازمان ملل متحد در آذر ماه مجامع بين المللی گردند، چنان که شاهد بودیم که مجمع   
  .تصويب کرد» شکنجه، شالق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در مال عام«حقوق بشر در ايران شامل 

گزارش حاضر بر اساس 
اطالعات منتشر شده از طرف 

سازمان های حقوق بشر 
جهانی، فعالين حقوق بشر 
ایرانی درون و برون مرز تهيه 

قطعا اسامی و . شده است
مشخصات اعدام شدگان که در 

رسانه های داخلی منتشر 
شده اند تنها بخشی از تعداد 

واقعی قربانيان ميباشد، از 
اینرو در جای خود از آمار 

سازمانهای جهانی عليه حکم 
اعدام هم استفاده شده 

 . است

 ٢٨۶مجموعا حکم اعدام : حکم اعدام
 تا ١٣٨۵نفر در فاصله زمانی آذر ماه 

 به اجرا در آمده است که ١٣٨۶آذر 
نسبت به همين فاصله زمانی در سال 

 در صد افزایش داشته ١۴٠قبل حداقل 
 نفر دیگر توسط نيروهای ٣٢. است

 نفر بطرز ٣انتظامی کشته شده و 
مشکوکی توسط نيروهای امنيتی 

همانطور که از ] ١. [بقتل رسيده اند
نمودار ذیل مشاهده ميشود، در هيچ 

زمانی از سال صدور و اجرای حکم 
 .اعدام متوقف نشده است

 بنظر ميرسد که افراد معدودی در . حکم اعدام صادر نموده است٣١٩در همين فاصله زمانی دادگاه های رژیم اسالمی ایران 
سراسر ایران شهروندان را به این سهولت 

 بنا به اطالعات .به اعدام محکوم ميکنند
منتشر شده در رسانه های حکومتی، در 
استان تهران، تنها دو نفر بنامهای قاضی 

نوراهللا عزیز محمدی و قاضی قاسم 
حسينی کوه کمره ای اکثر احکام اعدام را 

 . صادر کرده اند

 نفر از اعداميان سال گذشته در ٧۶سن 
. رسانه های داخلی ذکر شده است

 سال است و در ٣٠ميانگين سنی این تعداد 
 سال بيشتر از ٢۵ تا ٢١این ميان جوانان 

 . همه اعدام شده اند

درمقياس جهانی، ایران بيشترین حکم 
اعدام را در سال گذشته به اجرا در آورده 

 اعدامی که بطور ۶١۶ازمجموع .  است
 اعدام توسط ٢۵٧رسمی ثبت شده است ، 



 

حکم اعدام را به اجرا درآورده  ٢٨، و پاکستان ۵۴، عراق ١۵٧، عربستان ۴٣امریکا .  حکومت اسالمی ایران به اجرا درآمده است
 کل اعدام ٪۴٣ایران به تنهایی حکومت  ] ٢.[ اعدام در مقام دوم قرار دارند١۵٧ در مقام اول وعربستان سعودی با ٢۵٧ایران  با . اند

بی تردید یکی از علل . های سال گذشته جهان را بخود اختصاص داده است و از اینرو خشن ترین رفتار را با شهروندان خود دارد
اصلی این رقم سرسام آور کشتار شهروندان این است که رژیم ایران به دالیل شخصی و بيهوده که در هيچ کجای جهان جرم      

به استثنا عربستان سعودی ، در اکثر کشورها حکم اعدام به کسانی . شمرده نميشود، مردم ایران را به جوخه های اعدام ميبرد
تعلق ميگيرد که مرتکب قتل شده باشند ولی در ایران فعاليت در گروه های سياسی و یا حتی تنها ارتباط با آنها، نگهداری، حمل       
و قاچاق مواد مخدر، روابط نا مشروع از جمله زنا، ارتداد ازدین اسالم، ادعای نبوت، ادعای عرفان ،رابطه احساسی و جنسی با           

اتهامات نامشخصی مانند اخالل در امنيت . جنس موافق، تعرض جنسی، سرقت، آدم ربایی همگی مشمول مجازات اعدامند
عمومی، محاربه، مفسد فی االرض، انتساب به ارازل و اوباش و شرارت که هيچ تعریف حقوقی ندارند نيز قربانيان بسياری را به     

 :موارد زیر از این جمله اند. جوخه های اعدام کشانده است

و تشکيل باند فساد و فحشاء و شرب خمر به حکم قوه قضائيه در شهرستان صحنه واقع  در جرم لواط ـ شهروز مروتی به 
 )12/7/86جمهوری اسالمی .(استان کرمانشاه در مالء عام به دار آویخته شد

 دیوان عالی کشور در 27 به حکم شعبه شش دادگاه تجدید نظر قم و با تائيد شعبه عمل لواط ساله به جرم 26ـ محمد صادقی 
  )8/12/85جمهوری اسالمی .(ميدان نکویی قم در مالء عام به دار آویخته شد

 با شکایت مدعی العموم به حکم دادگاه سنندج و با تائيد اتهام رابطه جنسی با دوست دخترش ساله به 21ـ مصلح زمانی 
 ساله بوده و 17نامبرده در زمان وقوع حادثه .  دیوان عالی کشور به ریاست محمدرضا بروجردی محکوم به اعدام شد27شعبه 

  ) 20/4/86انجمن دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر . ( شاکی خصوصی ندارد

 به حکم شعبه محارب ، تجاوز به عنف به عنوان اخالل در امنيت عمومیـ وحيد ع ، محمد الف و احمد ع به اتهام آدم ربایی ، 
جمهوری . (  دیوانعالی کشور در ميدان معلم شيراز در مالءعام به دار آویخته شدند32 دادگاه کيفری شيراز و با تائيد شعبه 5

  )  26/7/86اسالمی 

 و همکاری با حزب ملی گرای" جاسوسی"اتهام ـ حسين فرهوده معروف به حسين خطيبی از اهالی شهرستان خوی به 
 ماه زندان و شکنجه به حکم قاضی حسين زاده رئيس شعبه یک دادگاه انقالب خوی در زندان 8حرکت ملی ترکيه پس از تحمل 

 )24/1/86کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربایجان .(اروميه اعدام شد

خبرگزاری . ( توسط قوه قضائيه محکوم به اعدام شدرابطه با یکی از مبارزین بلوچ ساله به جرم داشتن 17ـ سعيد قنبر زهی 
 )23/12/85بلوچستان 

ـ به گفته غالمحسين اسماعيلی دادستان عمومی و انقالب مشهد پنج نفر به نامهای مهدی م ، هادی ص ، مهدی و ، رضا س      
 به حکم دادگاه کيفری مشهد و با تائيد ارتکاب اعمال خالف اخالق و عفت عمومیو احمد الف به اتهام تجاوز به عنف ، 

دیوانعالی کشور در انتهای بولوار امامت در منطقه آزاد شهر مشهد با حضور مقامات انتظامی و قضایی در مالء عام به دار آویخته 
  )10/5/86ایسنا . ( شدند

 به حکم دادگاه روحانيت محکوم به اعدام شده بود، پس از انتقال به سلول ادعای نبوتـ محمد علی جعفر زاده که به اتهام 
 )6/3/86فعاالن حقوق بشر در ایران .( روحانيت در زندان اوین تهران اعدام شد500انفرادی در بند 

.  بدستور دادگاه ویژه روحانيت در زندان اوین تهران اعدام شدارتداد از دین اسالمبه اتهام ) معروف به صفا بابا(ـ محمد جابری
فعاالن حقوق بشر در ایران .( زنان زندانی می باشد3 سال زندان محکوم شده و در بند 5دختر نامبرده بنام رقيه جابری به 

11/3/86( 

، به اتهام اغفال و تجاوز به زنان شوهر دار به حکم قوه قضائيه در قم عرفان و ارتباط با اوليا بودـ سيد محمد که مدعی  
 )2/1/86بازتاب .(محکوم به اعدام شد

 در شعبه دوم دادگاه انقالب قزوین به ریاست قاضی عباس قمی زاده و به اتهام مفسد فی االرض" شرور"ـ یک مرد با عنوان 
 )24/1/86کيهان .(محکوم به اعدام شد

. در بسياری از موارد محکومين به اعدام قبال شکنجه و زجرکش ميشوند و در موارد متعددی اعضا بدنشان از پيش قطع ميگردد
 :سنگسار از پليد ترین اعمال غيرانسانی در ایران است که همچنان قربانی ميگيرد بویژه زمانی که به مرگ حتمی منتهی نگردد

 ساله همسر حوریه ، 32 ساله به جرم قتل محمد نجاتی 23 ساله  و فرهاد 24 ساله ، رضا 29 ـ حوریه شالق قبل از اعدام
 ساله  پدر ، مادر و برادر همسر حوریه به حکم شعبه 36 ساله و حسين نجاتی 60 ساله ، زهرا گل محمدی 70محمدرضا نجاتی 

 در ميدان پيش قدم محله  ضربه شالق173 دیوان عالی کشور هرکدام پس از تحمل 32 دادگاه کيفری تبریز و با تائيد شعبه 12
  ) 24/4/86جمهوری اسالمی . ( ماراالن تبریز در مالء عام به دار آویخته شدند
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 15....  ادامه  صفحه 

 نقل قول از محمد مصدق
 

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

ملت است نمي تواند صداي 
ملت را خفه آند و نگذارد 

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

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

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

. خواست نميتواند بكند   
بايد به صرف ملت و آرزوهاي 

. ملت توجه آند   
موجوديت دولت من روي افكار 

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

 گرفت و خفه اشان آرد 



 

در ماهی که گذشت اتفاقات مهمی 
در منطقه خاورميانه رخ داده است 

که هر کدام به تنهایی محتاج به 
در . بررسی و تحليل جداگانه است

اینجا به برخی از آنها اشاره می 
 :شود

 که روزگاری به همه احمدی نژاد -1
پيشنهاد می کرد تا تأثير برنامه 

اقتصادی اش را از سبزی فروش 
محله اش بپرسند، پيش از سفرش 

»  از مردم طلب حالليت آرد«به مکه 
البته با هزار و یک اما و اگر و شرط و 

 اگر احيانًا اشتباه آوتاهي و «شروط 
سستي بوده و خداي نكرده 

ايم از حقوق ملت، دفاع  نتوانسته
آنيم، ملت عزيز به بزرگي خود آن را 

اما از . »بخشيده و ما را حالل آنند
آنجایی که تنگدستی و تورم غوغا 

می کند و بخششی در کار نيست، 
وی در زیر فشار های همه جانبه از 

، به »خودی«سوی مردم و دشمنان 
ناچار از برنامه اقتصادی خود انتقاد 

جناب دکتر بدون آنکه خود را . کرد
مستقيما مسوول گرانی و تورم 

روزافزون معرفی کند، دالیل متعددی 
از جمله سقوط ارزش دالر، باال رفتن 
بهای نفت، بی ثباتی و هرج و مرج 

در چاپ پول چک، تأثيرات منفی 
برنامه اقتصادی دولت خاتمی، و البته 

بدون آنکه از رفسنجانی نام ببرد، 
فساد در رأس نظام جمهوری 

اسالمی را نام برد؛ و بدون ارائه 
برنامه ای مشخص، با دادن وعده و 
از  . وعيد نتيجه را به آینده محول کرد

 که بوی خون رفسنجانیسوی دیگر  
 «: به مشامش رسيده بود گفت

بحث تورم ميدان تفرقه، دعوا و نزاع 
 ما  نيست، اگر تورم مهار شود همه

آنيم و اگر مهار نشود  استفاده مي
. آند  ما، انقالب و نظام ضرر مي همه

شود اين  با دعوا و مشاجره نمي
بايد نظرهاي . مسئله را حل آرد

آارشناسي در اين خصوص را جمع و 
اين . يابي آرد اين مسئله را ريشه

. »بازي نيست مسئله جاي سياست
 در بيانيه تحليلی جمعيت ايثارگران 
رنج مردم از گراني « خود از جمله به 

مقابله با تورم از توصيه هاي « ، »
بهتر « ، »جدي مقام معظم رهبري 

بود رئيس جمهوري شخصا برخي 
« ، »اشكاالت را هم مي پذيرفتند

بايد « ، و »جلوگيري از خلق پول 
 درصدي و 39بررسي آرد آه رشد 

 درصدي در حجم نقدينگي 40باالي 
 ماهه اول 5 و 85به ترتيب در سال 

»  چگونه رخ داده است؟ 86سال 
اما برای اینکه طرف . اشاره می کند

مقابل  نتواند از این جریان آتو تبليغات 
انتخاباتی بگيرد بخشی از تقصير را 

اگر « به گردن رقيب می اندازد 
بخواهيم آارنامه گراني ها را بررسي 

درصدي در سال 2/35آنيم تورم هاي 
 از 74درصدي در سال 4/49 و 1373

؛ و یا به »اذهان قابل مرور خواهد بود 
گرانی و تورم و فساد : زبانی ساده تر

هم در سالهای رفسنجانی و خاتمی 

. بوده و هم در دوران احمدی نژاد
  رآود تورمي را سيدآميل طيبي

ارزیابی کرد و در » شرايط بحراني«
 و تشدید 87آستانهء ارائه بودجه 

درگيری مجلس اسالمی با دولت 
اسالمی، به احمدی نژاد یادآوری 

بودجه ريزي به عنوان «می کند که 
يك ابزار مهم اقتصادي، از اهميت 

اما کو گوش . است» خاصي برخوردار
 در مرآز پژوهشهاي مجلس     . شنوا

همين راستا خاطر نشان می کند که 
در چارچوب پيشنهادي دولت هيچ «

گونه عنصري آه دولت را به لحاظ 
عملياتي در مقابل مجلس شوراي 
» .اسالمي متعهد آند، وجود ندارد

خالصه اینکه فشاد مالی تا باالترین 
رده های دولت و نظام بيرون زده و 
بحران اقتصادی می رود تا رژیم را 

 .بيشتر به زیر ضرب ببرد
با تمام این وجود، نکته قابل تأمل این 

است که احمدی نژاد یک مرتبه رام 
از خود انتقاد می کند،  -شده است 

به گردهمایی سران عرب می رود، و 
در عربستان سعودی حاجی می 

آیا اینها عقب نشينی های . شود
موقتی پيش از بودجه و انتخابات 

مجلس اسالمی است، و یا اینکه 
عالئم چرخش رژیم به راست ميانه 

پيش از مذاکرات آینده با آمریکا 
است، هر چه باشد تا چند ماه دیگر 

فقط به این  . مشخص نخواهد شد
دیوید ميلی بند، نکته قناعت کنم که 

وزیر خارجه دولت فخيمه در مقاله ای 
که در دیلی استار لبنان به چاپ 

 هدف غرب، تغيير «رسيد نوشت 
. »سياست ایران است نه تغيير رژیم
. فکر نکنم احتياج به تفسير باشد

دولت وی در حالی که می داند در 
بصره و جنوب عراق چه می گذرد و 

ریشه از کجا آب می خورد، اما بنا به 
خطی که از زمان جک استراو تعيين 
شد، به دنبال تغيير رفتار رژیم است، 

!) ظاهرا(و رژیم اسالمی هم ظاهرا 
این تغيير را . در حال تغيير رفتار است

بگونه ای دیگر در رفتار آمریکا هم 
خدای «برای اینکه  . می شود دید

کسی مرا به افتادن در چالهء » نکرده
» کار کار انگليسياست«تئوری توطئه، و 

ریيس متهم نکند، به این جمالت 
به نظر من «توجه کنيد جمهور آمریکا 

در . راه بهتری پيش روی ایرانيان است
دوران پرزیدنتی من، روزگاری بود که 

اميد ما این . دیپلماسی راهگشا بود
است که بتوانيم به آن راه و رسم 

تا آمدن احمدی نژاد همه .... بازگردیم
چيز خوب کار می کرد، و اميدواریم به 

البته برای رسيدن » .آن روزها بازگردیم
به » بسته تشویقی«به آن روزگار 

 .شکل یک گزارش تقدیم شد

 از مقام های بلندپایه دونالد کر  -2
اطالعاتی آمریکا در دفاع از گزارش 

 سازمان جاسوسی مبنی بر 16
اتمی خود -اینکه رژیم برنامه نظامی

 کنار گذاشته است می 2003را از 
ما نسبت به تحليل های ارایه « گوید 

شده و نتایج مندرج در این برآورد 

بخاطر » احساس اطمينان می کنيم 
داشته باشيم که در متن همين    

اين « مورد نظر آمده است گزارش
ها به طور آلي بر  ها و قضاوت ارزيابي

شده  آوري اساس اطالعات جمع
و بازهم » . هستند آه اغلب ناقصند

بخاطر داشته باشيم که همين 
ادارات پيش از حمله به عراق 

می کردند که » احساس اطمينان«
صدام بخت برگشته سالح های 

در همين حال، . کشتار جمعی دارد
« آسوشيتدپرس اطالع می دهد که 

 که نخواست مقام ارشد بريتانيايی   
نامش فاش شود، در گفت و گويی با    

، چاپ لندن، ساندی تلگرافروزنامه   
اعالم کرد که ما در مورد صحت 

برآورد اطالعات «گزارش سازمان 
اياالت متحده آمريکا، در مورد » ملی

» . برنامه هسته ای ايران ترديد داريم
گویی آمریکا سهم خود را گرفته و 

تردیدهایش برطرف شده، ولی دولت 
فخيمه سهم بيشتری از سفرهء 

منابع ملی خاورميانه و ایران طلب 
کسی نمی پرسد چرا . می کند

آمریکا با تمام توانمندیهای 
جاسوسی اش نتوانست برنامهء 
مخفی رژیم را کشف کند و آنقدر 

صبر کردند تا عاقبت بقول خودشان 
یک  گروه اپوزیسيون آن را افشا کند؟ 

اینها که می توانستند از یک سوزن 
در عراق از کيلومترها باالتر از سطح 

دریا عکس برداری کنند و با همين 
دستاویز و عکس ها جنگ عراق را 

شروع کردند، چرا نتوانستند پيش از 
 تاکنون سایت های اتمی رژیم 2003

را عالمت گذاری کنند؟ چه احتياجی 
به گروه اپوزیسيون ایرانی داشتند؟ 

یعنی دستگاه های جاسوسی 
آمریکا اینقدر ناتوان هستند؟ از سوی 

دیگر اگر اینها و موساد اینقدر بی 
دست و پا هستند که نمی دانند 

محور شرارت در حال پختن چه آشی 
برای آنهاست، چرا امروز که همان 
گروه اپوزیسيون می گوید رژیم یک 

سایت را تعطيل می کند که بعدی را 
شروع کند، به حرفهایش گوش نمی 
دهند؟ به نظر من گزارش حاضر تنها 

پایين  –یک هدف کوتاه مدت داشت 
همانطور . کشيدن فتيله جنگ طلبی

 4بحران که در نوشته پيشين خود در   
خاطر نشان کرده بودم، اینها 

سربزنگاه با هم مذاکره و مسامحه و 
این تازه . خواهند کرد... مصالحه و 

طولی نخواهد . شروع کار است
کشيد که چرخش در روابط واضحتر 

تشنج نظاميگری در . مشاهده شود
ایران شاید فروکش کرده باشد، اما 

 .در منطقه ادامه دارد

پيشرفت طالبان و حاميانش در  -3
افغانستان، از طریق پاکستان، باعث 

نگرانی انگلستان و آمریکا شده 
اما مشرف چندی پيش اعالم . است

کرد که از ورود سربازان آمریکایی به 
 خاک کشورش برای سرکوب حاميان 

 ...چه خبر: علی ناظر
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 21.... 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



 

  زنجيره ای وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در داخل کشور-اسامی بخشی از قربانيان قتل های سياسی
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 8.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از صمد بهرنگی
 

 »:ماهي سياه کوچولو گفت
مي خواهم بروم ببينم آخر 

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

و هنوز که هنوز است ، 
نتوانسته ام چيزي سر در 

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

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

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

 «.چه خبرهايي هست

 گفتگو با عمر ایلخانيزاده

.با تشکر برای شرکت در این مصاحبه کوتاه:سایت بحران  

. من هم به نوبه خود از شما تشکر ميکنم که امکان این مصاحبه را فراهم نمودید:عمر ایلخانيزاده  
 

.لطفا خودتان را معرفی کنيد: سایت بحران  
 1349از سال . التحصيل رشته زمين شناسی دانشکده علوم دانشگاه تبریز هستم- عمر ایلخانيزاده، فارغ:عمر ایلخانی زاده

در این مدت مسئوليتهای مختلف در ارگانهای سياسی، . له فعاليت تشکيالتی را آغاز نموده ام-به طور رسمی با کومه
تا . ام-له عضو بوده- در کميته مرکزی و دفتر سياسی کومه1360تشکيالتی، نظامی و تبليغاتی به عهده داشته ام و از سال 

انشعاب کمونيسم کارگری از حزب کمونيست و بعد از آن هم تا جدایی ما از این حزب، عضو کميته مرکزی این حزب نيز 
. خط رفرم هستم_له-اکنون نيز دبير کميته رهبری کومه. ام-بوده  

.تشریح کنيد» بحران«ممنون می شوم اگر ارزیابی خود از جنبش کردستان را بصورتی فشرده برای خوانندگان : سایت بحران  
ای در خاورميانه است که در معادالت - جنبش کردستان یکی از جنبشهای ملی و دمکراتيک با پایگاه توده:عمر ایلخانی زاده

ای که منجر به قيام بهمن -در ایران و بعد از جنبش توده. پوشی است-و توازن سياسی در این منطقه مؤثر و غير قابل چشم
در شرایط کنونی .  گردید، یکی از فاکتورهای دمکراسی خواهی و دفاع از سکوالریسم در مبارزات مردم ایران بوده است1357

هم، جنبش کردستان نه تنها یکی از پایه های مبارزات سکوالر و دمکراتيک در ایران است، بلکه بر روند مبارزات و خواستهای       
جنبش کردستان در انظار مردم ایران به عنوان مظهر مقاومت و ایستادگی در . ملی و مترقی مليتهای ایران تأثير فراوانی دارد

برابر حکومت شناخته شده و دارای اعتبار و جایگاه خاصی در ميان اپوزیسيون ایرانی است و ارتباط تاریخی و تنگاتنگی با دیگر       
.  جنبشهای دمکراتيک در ایران پيدا کرده است که باید و ضروری است تا این رشته های پيوند تقویت شوند  

 داشت و در اولين سال های حاکميت 1357از دید شما جنبش کردستان چه تاثيری در روند تغيير نظام در بهمن : سایت بحران
 جمهوری اسالمی چگونه عمل کرد؟

شعارها و خواستهای .  مردم کردستان وسيعًا در جنبش سراسری برعليه رژیم سلطنتی شرکت نمودند:عمر ایلخانی زاده
جنبش کردستان سریعًا از شعارهای اسالمی و مذهبی فاصله گرفته و آشکارا دفاع از دمکراسی و سکوالریسم به هدف و     

از همان بدو اوج گرفتن مبارزات عمومی و مردمی آن دوره، صفبندی و کشاکش مابين . شعار اصلی این جنبش تبدیل شد
نيروهای مذهبی از یکسو و نيروهای دمکرات، مترقی، چپ و سکوالر از سوی دیگر، چالشی اجتماعی را موجب گردید که       

به جرأت ميتوان گفت این کشاکشها بيشترین آگاهی سياسی را بازدهی نمود به . بسياری از شهرهای کردستان را فرا گرفت
طوریکه سد اجتماعی بزرگی را به وسعت همه کردستان در برابر اسالمگرایان در راه ایجاد نمود و ماهيت غير دمکراتيک نظام      

گی خاصی در کردستان -ميتوانم بگویم که یکدستی و یکپارچه. اسالمی را نه تنها برمال نمود، بلکه آن را به چالش کشيد
.حاصل شد که توانست پشتيبان قدرتمندی برای تداوم جنبش سراسری برعليه رژیم شاه باشد  

گذشته از اینها بر همه روشن است که کردستان در سالهای اول بعد از قيام بهمن، سنگری برای تداوم جنبش 
چه با مسما بود که آزادیخواهان و نيروهای مترقی ایرانی، نام . خواهی در تقابل با جریان واپسگرای اسالمی بود-دمکراسی

دليل نبود که دانشجویان، کارگران آگاه و مبارزین درگير با نهضت -بی. را بر کردستان نهادند" سنگر آزادی و دمکراسی ایران"
مقاومت مردم و نيروهای مترقی کردستان در برابر . طلب اسالمی، دسته دسته به بازدید شهرهای کردستان ميآمدند-سلطه

های سکوالریسم در کردستان را تقویت نمود، بلکه -اسالمگرایان و شکست دادنشان در یک مبارزه سياسی حاد، نه تنها پایه
تا به امروز نيز سرمایه با ارزش و مهمی برای نهصت آزادیخواهی و دمکراسی در سراسر ایران است و قطعًا مهر خود را بر         

.  سالهای اول بعد از قيام بهمن نيز کوبيد  
از آن روز تاکنون، آیا مردم ایران نسبت به جنبش کردستان آگاه تر شده اند؟ اگر آری آیا به اهداف و خواستهای        : سایت بحران

 بهمن ماه 28  منوچهر صانعی کارمندی که بر روی اسناد و مدارک بنياد مستضعفان کار می کرده و فيروزه کالنتری، در  -2و1) 1(
دکتر احمد نفضلی ، -3. شد  ضربه چاقو کشته شده بودند، کشف 13 اسفند در حالی که با 3 مفقود شدند و جسدشان در 75

جمجمعه اش شکست و ".کشف شد"  جنازه او روز بعد در حوالی تهران . محقق و نویسنده ، در راه خانه خود مفقود شد
 جنازه 16/10/73در تاریخ . برازنده، مفقود در مشهد مهندس حسين  -4. استخوان های پا و دست وی از جا در آورده شده بود

احمد  -5. تملق از سران رژیم را شرک آلود می دانست  او فردی مذهبی که . او در نزدیکی زندان وکيل آباد کشف شد
او پزشک حسين علی . که در جلو چشمان فرزندانش به قتل رسيد دکتر فالح یزدی  -6.  به قتل رسيد2/8/74ميرعالئی در 
 به جرم های مختلف از قبيل، ارتباط با سيا و خرید و فروش مواد مخدر 72سال  استاد سعيد سيرجانی، در  -7. منتظری بود

معصومه مصدق،دختر دکتر غالمحسين مصدق،و نوه محمد  -8. سعيد امامی کشته می شود  به دست 6/9/73دستگير، و در 
 ضربه کارد، پاره 15سينه و پشت او را با .  به قتل رسيد76 ناپدید و در فروردین 5/12/75ابراهيم زال زاده در تاریخ   -9. مصدق 

کشيش هاپک   -12. 1373کشيش ميکائيليان در کرج ، مرداد  -11.  در کرج1373کشيش دیباج در مرداد  -10. پاره کرده بودند 
و در آستانه جشن ازدواج ،   ساله گی 28 ، در سن 75 آبان 13سيامک سنجری ، در  -13.  در کرج1373هوسپيان ، در مرداد 

 مفقود شده 75نجف آبادی ، در دی ماه  عليان  -15. خانم برقعی در وزارت اطالعات قم به قتل رسيده است -14. کشته شد
غفار حسينی  -18.  مفقود شد76ميدانی ، در فروردین  سيد محمود  -17.  مفقود شد75امير غفوری ، در اسفند  - 16. است

 -21.  ساله اش در کرمان ربوده و کشته شدند9حاجی زاده و فرزند  حميد  -20و19.  در اصفهان ربوده و کشته شد75در آبان 
دوستی با استاد سعيد سيرجانی ، او را پس از دستگيری مورد شکنجه قرار دادند که  حسين سرشار، خواننده اپرا ، به جرم 

 21... ادامه صفحه 



 

مردم کردستان نزدیکتر شده اند؟ اگر 
 نه، چرا؟

 آری به نظر من :عمر ایلخانی زاده
مردم ایران هم نسبت به جنبش 
اند و -کردستان و اهدافش آگاهتر شده

هم به نسبت گذشته سمپاتی خاصی 
به مبارزات مردم کردستان پيدا 

تسليم نشدن کردستان در . اند-کرده
برابر رژیم جمهوری اسالمی، آفرین 

دیگر مردم و مليتهای ایرانی را موجب 
اما در مورد اینکه مردم بخشهای . شد

دیگر ایران تا چه اندازه به اهداف این 
اند یا به چه -جنبش نزدیک شده

اند، -بخشی از این اهداف نزدیک شده
در موارد مختلف و اهداف معين تفاوت 

در زمينه مسئله حقوق ملی . ميکند
هنوز به کار آگاهگرانه بيشتری نياز 
هست، هنوز تفکر ناسيوناليستی 

. ایرانی بر ذهنيت مردم سنگينی ميکند
ولی در دیگر موارد، خواستهای 

دمکراتيک و سکوالر جنبش کردستان 
بسيار بيشتر از گذشته، همراهی دیگر 

.      مردم ایران را با خود دارد  

احزاب موجود در : سایت بحران
کردستان ایران را چگونه می بينيد و آیا 

اثر گذاری آنها بر مبارزات سياسی در 
سه دهه اخير را مثبت ارزیابی می 

 کنيد؟ مشکالت بر سر راه چه بوده اند؟
 بی گمان احزاب :عمر ایلخانی زاده

موجود در کردستان نقش مثبتی در 
. اند-مبارزات سه دهه اخير ایفا نموده

ای نيز در -اما مشکالت و موانع جدی
کار و فعاليت احزاب کردستان ظهور 

اند، مهمترین آنها تنها ماندن -نموده
جنبش کردستان در طول بيش از دو 

دهه است، واقعيت اینست که در این 
ای -دوره نسبتًا طوالنی، جنبش توده

مداوم و چشمگيری به جز در کردستان 
این امر بر کار احزاب . وجود نداشت

سياسی کردستان نيز تأثير نهاد و 
مشکل دوم یعنی تبدیل شدن این 

احزاب به احزاب تبعيدی را با خود به 
ای و -عليرغم نفوذ توده. همراه آورد

محبوبيت این احزاب، اما مدتهاست 
رهبری و بخش عمده کادرهایمان در 

تبعيد و در کنار مرزهای کردستان ایران 
گذشته از این دو مشکل . به سر ميبرند

مهم، فقدان یک جبهه و چتری که 
فعاليتهای احزاب کردستان ایران را 

هماهنگ نماید یکی دیگر از دردهایی 
است که همه ما از آن رنج ميبریم و 

هنوز هم توان واقعی این جنبش 
.    پراکنده و نامتشکل است  

صف بندی های سياسی : سایت بحران
در کردستان چگونه است و در صورت 

امکان ائتالف ها و اتحاد های این عرصه 
تا چه حدی به واقعيت نزدیک شده 

 است؟
 هنوز هم در :عمر ایلخانی زاده

کردستان دو جریان کومه له و دمکرات 
عليرغم . جزو احزاب اصلی هستند

جدایيهایی که در هر دو جریان رخ داده 

است، اما هنوز این جریانات احزاب 
. اصلی در کردستان را تشکيل ميدهند

مراودات و روابط خوشبختانه دوستانه و 
مدتهاست که . در جهت همکاری است

بحث تشکيل یک جبهه کردستانی 
مطرح است، اما هنوز پيشروی خاصی 

به نظر . در اینباره صورت نگرفته است
من در آینده ممکن است شاهد 

ائتالفهایی ميان احزاب کردستانی 
باشيم و این امر را بيشتر در دسترس و 

همانطوریکه فوقاً . ممکن تر می بينم
بيان شد مسئله اصلی کار کردن در 

تر با جنبش -جهت ایجاد پيوند فشرده
مردمی و فاصله گرفتن بيشتر از 

این امر .  موقعيت حزب تبعيدی است
تنها با کار یک حزب مقدور نيست، بلکه 

هماهنگی و نقشه فراتر از راهکار یک 
عامل مهم دیگری . طلبد-حزب را می

که در بهتر نمودن موقعيت کنونی مؤثر 
خواهد بود، تالش همگانی برای 

گسترش تقویت و رشد جنبش مدنی و 
.        نهادهای مربوطه است  

صحبت از نوعی : سایت بحران
دستگيری های گسترده در ماه های 

اخير در کردستان بوده، این دستگيری 
ها عالوه بر فعالين سياسی، حتی 

شماری از افراد مذهبی را نيز شامل 
از دید شما کًال سياست . شده است

تعقيب شده از سوی جمهوری 
اسالمی به چه معناست؟ آیا هدف 

رژیم دامن زدن به اختالفات مذهبی در 

شده جنبش کردستان در این مورد چه 
دیدگاهی دارید و آینده را چگونه می 

 بينيد؟
این مسئله : عمر ایلخانی زاده

حساسيت خاصی دارد، چون این دو 
دار ایران -ملت از مليتهای بزرگ و ریشه

به همين دليل در طول تاریخ، . هستند
رژیمهای سرکوبگر ایران تالش 

اند تا برای بقا و تأمين سلطه -نموده
. خود کرد و آذری را به جان هم بياندازند

ایجاد تفرقه مابين مليتهای موجود در 
های تداوم حاکميت -ایران یکی از پایه

. رژیمهای دیکتاتور ایران بوده است
جمهوری اسالمی نيز از بدو روی کار 

آمدنش این سياست شوم را شناخته و 
برپا نمودن جنگ نقده، . بر آن تکيه نمود

ایجاد فضای دشمنی ميان کرد و آذری 
از طریق گسيل سربازان و سرباز 
پاسداران آذری به کردستان برای 

سرکوب مردم و بالعکس اعزام سربازان 
کرد برای سرکوب آذریها و باألخره ایجاد 

تنش در مناطقی که آذری و کرد 
مشترکًا در آن سکونت دارند، از 

 ایران است؟
 اینکه مدتهاست جمهوری اسالمی در تالش است تا :عمر ایلخانی زاده

اختالفات مذهبی و فراتر از آن جنگ مذهبی در کردستان را برپا کند بر همگان 
به راه انداختن تفرقه ميان سنی و شيعه در کردستان دقيقًا برای . روشن است

در عينحال گرایشات مذهبی در . دو شقه کردن جنبش و مردم کردستان است
کردستان در خأل حضور عملی احزاب سياسی کردستان در تالشند تا بار دیگر 

موقعيت خود را تحکيم نمایند و ما شاهد هستيم که رژیم اسالمی خود 
مشوق و پشتيبان آنان است، اما برای مهار و کنترلشان نيز کار ميکند و 
. ایم-مواردی از دستگيریهای مذهبيهایی که نافرمانی ميکنند را شاهد بوده

های مختلف در راستای -دستگيریهای اخير و تشدید فشار بر فعالين عرصه
الزم است اشاره نمایم که . سرکوب و ایجاد خفقان بيشتر در کردستان است
طلبان نيز در حاکميت، فشار -درطول این سالها و حتی در دوره حضور اصالح

ما بارها طی . رژیم در کردستان و بر فعالين سياسی و مدنی کاهش نيافت
ایم که اعدام سياسی در کردستان قطع نشده -هایی بيان داشته-اطالعيه

تردیدی نيست که . است و آشکارا اجحافات رژیم در این عرصه مشهود است
کردستان در فعل و انفعاالت سياسی آتی در ایران دارای نقش بيشتری از 

هم اکنون مسئله کرد در منطقه بسيار بيشتر از پيش . گذشته نيز خواهد بود
برجسته شده و تأمين امنيت سياسی منطقه بدون حل درست مسئله ملی 

همين واقعيت و هم عوامل داخلی سران رژیم را . کردستان، ممکن نخواهدبود
.  واميدارد تا اولين موج سرکوبها و تشدید آن را از کردستان آغاز نمایند  

یکی از نگرانی های در پيش رو موضوع برخورد های احتمالی : سایت بحران
شما به عنوان یکی از فعاالن شناخته . ميان ُکرد و آذری در ایران آینده است

شگردهای این رژیم برای تفرقه ميان 
. کرد و آذری بوده و هست  

گذشته از سياست منحوس رژیمهای 
نظر -سرکوبگر حاکم، نيروهای تنگ

ناسيوناليست و مذهبيون متعصب از 
هر دو سو، آتش بيار معرکه هستند و 
. آب به آسياب رژیمهای حاکم ميریزند
اما در تاریخ نزدیک ما شاهد دوستی 

. و برادری این دو ملت هستيم
جمهوریهای خودمختار آذربایجان و 

کردستان، توانستند هم پيمان 
دوستی و همکاری ببندند و هم در 

تعيين مرز این دو جمهوری به توافق 
همچنين در زندگی . دست یابند

واقعی کرد و آذری در مناطقی که با 
هم زندگی ميکنند، دارای مناسبات 

. فاميلی و ازدواج هستند  
به نظر من در شرایط کنونی تالش 

ها یکی -برای خنثی نمودن این توطئه
از وظایف همه آزادیخواهان کرد و 

 گفتگو با عمر ایلخانيزاده
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 9.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از کاک فواد
 

روزی که خورشيد تابناک 
حزب کمونيست ایران 

روز . کند-طلوع می
-رستاخيز سرخ زحمت

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

! رفقا. های ستم است
 خورشيد را به جنبانيم



 

... بيکاری، آموزشی، بهداشتی و 
پرداخت دستمزد کافی در ازای هشت 
ساعت کار در روز که همه هزینه های 

زندگی انسانها را تامين سازد، ایجاد 
خانه های امن و همچنين کار فرهنگی 
گسترده از طریق رسانه های گروهی 
می توان با معضل تن فروشی برخورد 

اما هيچکدام از این تدابير و یا حتی . کرد
کمتر از آن در چارچوب ساختارهای 

اقتصادی کنونی حاکم بر  -سياسی
همانطور که در در باال عنوان ( ميهن ما 

شد خود مهمترین عامل تن فروشی 
 .، امکان پذیر نيست)همه گير است

تنها با سرنگونی این رژیم با اتحاد و  
سازماندهی جنبشهای اجتماعی و یک 

انقالب دموکراتيک در راستای تامين 
حقوق حقه مردم می توان اولين و 

ابتدایی ترین گامهای جدی در راستای 
مبارزه با معضل تن فروشی را برداشت 
و در عين حال نيروهای اجتماعی را به 
سوی مبارزه برای سوسياليسم سوق 

داد، زیرا که با ایجاد جمهوری 
دموکراتيک تناقض بين طبقات از ميان 

برداشته نمی شود بلکه برعکس عرصه   
.  تدارک می بيند طبقاتیرا برای جنگ  

، سهروردي و برگشت از شهيد بهشتي و مصالي بزرگ و نيمه تمام )طاووس
طي دو يا سه ساعتي آه در هر آجاي . تهران و باز خيابان مطهري در ترددند

اين مسير ده آيلومتري ايستاده باشي و به دقت خيابان را در نظر بگيري تعداد 
زيادي خودرو را در حال چرخش به دور محيط اين مسير مستطيلي خواهي 

اين ماشين ها عموما تك سرنشين و يا با يك همراه هستند آه با وجود . ديد
. روسپيان زياد اين مسير شايد ساعتها به دنبال روسپي دلخواه خود ميگردند

بنا بر آمار رسمي پليس تهران هر روسپي حداکثر پنج دقيقه از وقت خود را در 
خيابان منتظر مشتري مي ماند، بنابراين سرگرداني اين ماشين ها تنها به 

حامد که خود یکی از مشتریان سکس ... دليل يافتن زن يا ترنسي ويژه است
این زنان از سوی تعدادی از بسيجی ها حمایت : " خيابانی است معتقد است

او دليل باور خود به این موضوع را شهادت بسياری از زنان تن " می شوند
مهدی که محل زندگی او در .... فروش خيابانهای اصلی و پر مشتری می داند

خيابان الرستان است و معموال شبها در پياده روهای خيابان تخت طاوس و 
گروهی از ماموران : "وليعصر قدم می زند در اظهار نظر مشابهی معتقد است

". پليس و عوامل بسيج گردانندگان اصلی روسپيگری در این مسيرها هستند
این : "وی که از مشاهدات خود در این ارتباط استفاده می کند می گوید

حمایت دولتی بسيار واضح است، چرا که زنانی که تجارت سکس می کنند با 
ظاهری مشخص تا نيمه های شب بدون اینکه کسی مزاحمشان شود در این 

کافی است مثال کسی آنها را به زور سوار ماشين خود . مسير پرسه می زنند
کند باالفاصله سر و کله یک مامور پيدا می شود و کارشان به پایگاه بسيج یا 

هر چند همه راه فرار را هم بلدند و کافی است در . ساختمان وزرا می کشد
طول مسير از خير وجه المعامله بگذری و این پول را به عنوان وجه المصالحه دو 

ایران "... دستی تقدیم پاسداران حریم ارزشهای اخالقی کنی تا آزاد شوی
 .» 86 مهر 30پرس نيوز 

اگرچه حل معضل تن فروشی با مبارزه برای سوسياليسم که بدیل جهان 
 گره خورده است اما می توان با یسرمایه داریست و حل مساله غامض طبقات 

به نظر نگارنده یکی از . اتخاذ تدابيری ميزان این معضل را تا حدودی کاهش داد
مهمترین این تدابيرغيرقانونی کردن واسطه گریست، دست واسطه ها می 

با همگانی کردن امکانات رفاهی از جمله بيمه های . بایست قطع گردد

 گفتگو با عمر ایلخانيزاده
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 نقل قول از طاهره قره العين
 

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

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

  )قسمت آخر ( زنان تن فروش  -زنان کارگر: آناهيتا اردوان

نظرانه از هر دو سو را مهار نمائيم و بکوشيم تا فضای برادری و همکاری مابين -ما باید تالش کنيم گرایشات تنگ. آذری است
این مسئله باید چون یک امر مهم نگریسته شود و برای ایجاد اتحاد و همکاری مابين کرد و آذری از . این دو ملت را تقویت کنيم
.   هيچ کوششی دریغ نورزیم  

ارتباط اپوزیسيون ُکرد با دیگر نهادهای اپوزیسيون را چگونه دسته بندی می کنيد و آن را در آینده چگونه پيش :  سایت بحران
 بينی می نمایيد؟

اما مشکل اینست که این ارتباطات . ای با اپوزیسيون ایرانی است- اپوزیسيون کرد دارای روابط گسترده:عمر ایلخانی زاده
اول اینکه اپوزیسيون ایرانی خود پراکنده است و در حد مبارزات عمومی و دمکراتيک امروزی، : نيز پراکنده است، به دو دليل

ثانيًا احزاب کرد نيز دارای روش و سياست یکسانی در تنظيم ارتباط با اپوزیسيون . دارای گفتار مشترک و هماهنگی نيست
.ایرانی نيستند  

ضروری است که احزاب اصلی کردستان ضمن گسترش همکاری مابين خود، سياست روشنی در قبال هم پيمانی با احزاب و      
از نظر ما این سياست باید بر مبنای دوستی و اتحاد مليتهای . جریانات دیگر ایرانی تعيين نمایند و صریحًا آن را اعالم دارند

خواهی، دفاع از سکوالریسم، تأکيد بر حقوق برابر زنان -ایرانی و احترام به و رعایت حقوق ملی آنها، تقویت جنبش دمکراسی
المللی حقوق بشر و ضمایم آن، قبول پلوراليسم سياسی و استقالل و حق -با مردان، دفاع از و رعایت همه موازین بين

  .   حاکميت سياسی مردم ایران باشد

آیا معتقدید که اپوزیسيون از بحران و تشتت درونی رنج می برد؟ سياست درست جنبش کردستان برای عبور از :  سایت بحران
 بحران و دست یافتن به اتحادی فراگير ميان اپوزیسيون ایرانی به منظور استقرار دمکراسی در ایران در چه می تواند باشد؟

اما بحران و تشتت درونی . های اصلی استقرار دمکراسی را در سؤال پيشين بيان نمودم- به نظرم پایه:عمر ایلخانی زاده
باید بپذیریم که اپوزیسيون خارج هرچند . اش ناشی از موقعيت تبعيدی طوالنی اپوزیسيون ایرانی است-اپوزیسيون بخش عمده

جنبش کردستان . وزن خاصی در معادالت سياسی ایران دارد، اما از جنبشهای موجود و مردم ایران دور و با آن بی ارتباط است
بيشتر با این اپوزیسيون در ارتباط است، ولی در حين تقویت این ارتباط،ضروری است که رابطه خود با اپوزیسيون داخل ایران را          

جنبش و احزاب کردستان ميتوانند در تقویت ارتباط جنبش داخل و . هم برقرار نماید و هم جایگاه خاصی بزای آن قایل شود
.خارج نقش مؤثری ایفا کنند  

گذشته از اینها الزم است باید بدانيم که سياست همه باهم در اتحاد اپوزیسيون ایرانی مقدور نيست و در گام نخست باید یک       
طبيعی است که حنبش مبارزاتی کردستان متحدان بالواسطه خود را در ميان اپوزیسيون دمکرات، . نوع طيف بندی را پذیرفت

 10.... ادامه در صفحه



 

الئيک و مترقی و به خصوص جنبشهای 
مدنی در داخل ایران جستجو کند و در 

تالش ایجاد یک ائتالف دمکرات، الئيک و 
جمهوریخواه ميان اپوزیسيون داخل و 

چنين ائتالفی باید به . خارج، برآید
صراحت حقوق ملی مليتهای ایران را 

های تضمين -بپذیرد و آن را یکی از پایه
در . استقرار دمکراسی در ایران بداند

این صورت و با شکلگيری چنين 
تر -ائتالفی،تالش برای اتحاد عمومی

.   اپوزیسيون ایرانی سهلتر خواهد بود  

چندی است که آمریکا بر : سایت بحران
عراق حاکم است، رژیم ایران هم در 

ترور، و کشت و کشتار نقشی فعال و 
مخرب دارد، موضع جنبش کردستان در 

این ميان چه بوده و چه می تواند 
 باشد؟

 هم احزاب :عمر ایلخانی زاده
سياسی و هم مردم کردستان خواهان 
ایجاد مناسبات حسن همجواری و عدم 

دخالت در امور داخلی کشورهای 
ما دخالتهای ایران در . همسایه هستند

امور عراق را در هر شکلی و به هر 
ای که باشد، محکوم ميکنيم و -بهانه

حق حاکميت مردم عراق بر سرنوشت 
خودشان را به رسميت ميشناسيم و 

مبرهن است . به آن احترام ميگذاریم
که رژیم ایران یکی از صادر کنندگان و 

این . حاميان تروریسم در عراق است
سياست جمهوری اسالمی مستقيماً 
برعليه منافع و مبارزات مردم ایران نيز 

کوتاه نمودن دست ایران در . هست
امور عراق به نفع جنبش مبارزاتی و 

دمکراتيک در ایران است، حاکميت و یا 

حصور آمریکا در عراق به هيچوجه عذر 
موجهی برای دخالتهای ایران در عراق و 

رژیم ایران با . گسترش تروریسم نيست
و - اجرای این سياست دارد زمينه

های دیکتاتوری و خفقان در ایران و -پایه
برعليه ستمدیدگان را مستحکم 

نماید و باید بدون اما و اگر به -می
افشای این سياست پرداخت و آن را 

. محکوم نمود  
نکته دیگری که اشاره به آن ضروری 

است دشمنی بی پایان جمهوری 
اسالمی با جنبش و مردم کرد است، 

لذا بخش مهمی از سياست رژیم 
اسالمی ایران به شکست کشاندن 

پيشرویهای تاکنونی مردم کردستان در 
از این زاویه نيز ما مخالف . عراق است

حضور، دخالت و تروریسم جمهوری 
. اسالمی در ایران هستيم  

آیا موافقيد که آزادی و : سایت بحران
دموکراسی برای مردم کردستان بدون 

سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی 
امکان پذیر نيست؟ اگر آری چه می 

 توان کرد؟ اگر نه، چگونه؟
 قطعًا در سایه :عمر ایلخانی زاده

حاکميت و وجود جمهوری اسالمی، 
ميتوانند به رهایی -مردم کردستان نه

. ملی و نه حقوق دمکراتيکشان برسند
اما جنبش کردستان به تنهایی 

ميتواند رژیم ایران را سرنگون نماید و -نه
یا این کار را با اتکا به توان این جنبش 

در دستور قرار دهد، بلکه تنها در 
هماهنگی و اتحاد با دیگر جنبشها و 

مردم ایران است که شرایط سرنگونی 
به این دليل . این رژیم مهيا ميشود

سياست اتحاد و دوستی با دیگر مردم 
و جنبشهای دمکراتيک در ایران برای 
. مردم و جنبش کردستان حياتی است

  
با سپاس، به این گفتگو : سایت بحران

.در آینده ادامه می دهيم  

 من هم از شما :عمر ایلخانيزاده
تشکر ميکنم و اميدوارم در آینده نيز با 
بازدید کنندگان سایت شما در ارتباط و 

.دیالوگ باشم  

 گفتگو با عمر ایلخانيزاده

  شورای مبارزاتی دانشکده ها و دانشگاه ها  : کورش عرفانی
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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

از یکسونيروهای سياسی توان نمایندگی خواست های اجتماعی را ندارند و ازسوی دیگر نيروهای . مبارزات اجتماعی در ایران در وضعيتی خاصی بسر می برد
عالوه بر شکاف فکری و ایدئولوژیک، که سابقه ای طوالنی دارد، شکاف نسل . اجتماعی با تشکل های سياسی اپوزیسيون خارج از کشور احساس نزدیکی ندارند

امروز، نسل جدیدی در صحنه ی مبارزات سياسی در ایران روی آمده است که هم حرف دیگری دارد و هم حرف هایش را به گونه ای دیگر می . ها نيز عمل می کند
ب تفکر و ادبيات سياسی نسل گذشته برای نسل جدید جذابيت چندانی ندارد هر چند که شباهت هایی ميان آرمان های هر دو نسل موجود است و این چس          . زند

 . واقعی ميان آنها می باشد

این مبارزات فاقد خصلت طبقاتی است و درواقع .  مبارزات دانشجویی در این ميان نمود خواست های مهمی در عرصه ی سياسی و اجتماعی کشورمان می باشند
این ویژگی سبب می شود که حرکت هایی که به طور ذاتی دارای . حرکتی است که در برگيرنده ی مجموعه ای از نيروهای دارای پایگاه های طبقاتی متفاوت است

اما در جامعه ای مانند . خصلت طبقاتی هستند، مانند جنبش کارگری، نتوانند خود را در جنبش دانشجویی باز شناسند و مسيری کم یا بيش متفاوت را دنبال کنند
 طبقاتی ایران که بخش عظيمی از جامعه عالوه بر فقر مادی، دچار مسخ روانی، فقر فرهنگی و ناآگاهی طبقاتی هستند جنبش دانشجویی، با وجود خصلت فرا    

به همين خاطر اهميت آن چندین برابر جنبش دانشجویی در . خویش، می تواند محلی برای ابراز خواست های وسيع اجتماعی، سياسی و مطالبات اقتصادی باشد
 . جامعه ای می باشد که در آن، آزادی و دمکراسی به صورت نهادینه وجود دارد

ت آزادیخواهی در جامعه جنبش دانشجویی در یک کشوراستبداد زده مانند ایران که با یک رژیم جنایتکار سرو کار دارد می تواند اگر نه یگانه که مهمترین سنگر مبارزا     
تجربه ی قيام دانشجویی . باشد و به همين دليل نيز باری را به دوش می کشد که بسيار سنگين است و گاه، سنگين تر از آنچه به راستی قادر است انجام دهد

به .  نشان داد که گذاشتن مسوليت سرنگون سازی رژیم برعهده ی جنبش دانشجویی، به تنهایی، کاری است نادرست و شانس موفقيتی نيز ندارد1378 تير 18



 

همين دليل باید ظرفيت های عينی 
جنبش دانشجویی را شناخت و توقع 

خویش از آنرا بر اساس امکان های 
 . موجود و توان دانشجویان قرار داد

بدیهی است که در این ميان نباید توان 
بالفعل جنبش دانشجویی را با توان 
بالقوه آن اشتباه گرفت و به ارزیابی 

به همان . بيش از حد کم آن پرداخت
ترتيب که تصور توان بالقوه جنبش 

دانشجویی به جای توان بالفعل آن می 
تواند به یک ارزیابی بيش از حد زیاد در 

اما یک ارزیابی . این باره منجر شود
دقيق ازاین توان بستگی مستقيم به 

شرایط ذهنی دانشجویان مبارز از 
یکسو و شرایط عينی جامعه از سوی 

بهتر است به این دو عامل . دیگر دارد
 : بپردازیم

 شرایط ذهنی دانشجویان 

نخست باید دانست که هر دانشجویی 
هيچ جوانی به صرف . مبارز نيست

همان . دانشجو بودنش مبارز نمی شود
طور که برای مبارز بودن نياز به دانشجو 

بودن نيست، برای دانشجو بودن نيز 
مبارز بودن امری جبری محسوب نمی 

در ميان دانشجویان، اکثریت . شود
عظيمی هستند که ناآگاه یا ترسو و یا 
ازطبقه مرفه هستند، آنها به مبارزه ی 

سياسی نه عالقه ای دارند، نه 
شهامتی برای آن و نه یا حتی منفعت 

طبقاتی شان ایجاب می کند که در 
در ميان . چنين مبارزه ای وارد شوند

دانشجویان تنها می توان روی کسانی 
حساب کرد که به این درک رسيده اند 
که شرایط جامعه به طورعام و شرایط 
دانشگاه و دانشجو به طور خاص جز با 
مبارزه ی سياسی و اجتماعی تغييری 

نمی کند و به همين دليل از مرحله 
جهل و ترس گذشته، خطرات پذیرفته و 

وارد ميدان مبارزه شده اند، زیرا نيک 
. می دانند که جز این راهی نيست

اینک می ماند که این دانشجویان مبارز، 
که اقليت دانشجویان را تشکيل می 

دهند، در چه موقعيت ذهنی قرار دارند 
و تا کجا می توانند یک مبارزه ی جدی 

 . و سرنوشت ساز را به پيش برند

این امردر درجه ی اول بستگی به این 
دارد که درک این دانشجویان از مبارزه 

برخی به غلط اینگونه پنداشته . چيست
اند که مبارزه ی سياسی یعنی 

زیرا اعتراض در حکومت . اعتراض گری
استبدادی ممنوع است و به همين 

دليل نيز اعتراض گری به خودی خود 
این دیدگاه . مبارزه محسوب می شود

هر چند که توجيه خود را در نظام 
استبدادی دارد اما بدان معنا نيست که 
بتواند به طور واقعی نيز منجر به تغيير 

این در حاليست که مبارزه . شرایط شود
ما می . تعریف مشخص خود را دارد

توانيم بگویيم مبارزه عبارت است از 
. کاهش فاصله ميان واقعيت و آرمان
واقعيت اشاره به شرایط نا مطلوب 

موجود دارد و آرمان به شرایط مطلوبی 
. که می خواهيم به آن دست پيدا کنيم
مبارزه تالش برای کاهش فاصله ميان 

هر چه آرمان نزدیک تر به . این دو است
واقعيت باشد مبارزه آسانتر و عملی تر 

است و هرچه آرمان دورتر از واقعيت 
باشد، کارمبارزه سخت تر و چه بسا 

مبارزه ی . ناممکن می شود
دانشجویی می تواند آرمان های 

خویش را چنان منطبق با واقعيت ها 
تنظيم کند که مبارزه اش به راستی 

این بدان معنا . کارآیی داشته باشد
نيست که مبارزات دانشجویی باید 

آرمان های عالی و بلندپروازانه را کنار 
بگذارد و به خواست های کوچک و گذرا 

اما از طرف دیگر باید دانست . تن دردهد
که دستيابی به آرمان های دورتر به 

یعنی . طور عملی دیرتر صورت گيرد
در هر . تدریجی ومرحله به مرحله

مرحله جنبش دانشجویی باید تالش 
کند آرمان هایی را برای خود تعيين کند 

که به او اجازه دهد تحت مجموعه ی 
شرایط ذهنی وعينی موجود با تالش 

به طور مثال . هایی ممکن به دست آید
به جای طرح شعارهای کلی در باره ی 

برابری، که البته ارزش نمادین  –آزادی 
خود را دارد، به طرح موضوعاتی بپردازند 
که می تواند عملی شده و به سرعت 

به طور مثال از بين بردن . نتيجه دهد
طرح های مختلف جداسازی دختران از 

پسران، کنار گذاشتن طرح های امنيتی 
کنترل رفت و آمد و حضور و تجمع 

دانشجویان، امکان ناپذیر ساختن احضار 
و بازداشت دانشجویان مخالف، تضمين 
انتشار آزاد نشریات دانشجویی، بهبود 

کيفی امکانات و خدمات و رفاه 
در سایه ی تامين این ... دانشجویی، و 

گونه از خواست های اوليه شرایط 
دانشگاه ها به طور عمومی برای 

فعاليت های سياسی و فرهنگی هر 
در . چه بيشتر و بهتر فراهم می شود

آن صورت می توان به سوی آرمان 
هایی دیگر رفت که مهم تر، وسيع تر و 
عمومی تر هستند و این روند می تواند 
به شکلی منظم، منطقی و مرحله ای 

 . ادامه یابد

این تنظيم توان بالفعل دانشجویی با 

شرایط عينی سبب می شود که امکان 
شکوفایی و بروز توان های خاموش و 

بالقوه ی دانشجویی فراهم آید و از این 
طریق از تغييرات کمی پيوسته به 
این . سوی تغييرات کيفی ناگهانی رویم

روند چيزی نيست جز همان پویایی 
 . موجود در هر جنبش اجتماعی موفق

این روند در حال حاضر در درون جنبش 
در این جنبش، . کارگری موجود است

کارگران کشورمان بدون طرح شعارها یا 
مطالبات دوردست با طرح خواست 

هایی مشخص مانند پرداخت حقوق 
های عقب افتاده، پرداخت پاداش، 
افزایش دستمزد، طرح طبقه بندی 

مشاغل و در نهایت خواست تشکيل 
سندیکاهای مستقل کارگری دولت ضد 

خلقی جمهوری اسالمی را به پای 
دیواری گذاشته اند که عبور از آن جز با 

از این نظر . عقب نشينی ناممکن است
جنبش کارگری موفق شده است 

فاصله ی ميان آرمان و واقعيت را با 
اما اشکال . دیدی منطقی تنظيم کند

این جنبش در این است که نمی تواند 
این . از توان بالقوه خویش استفاده کند
استفاده در قالب هماهنگی ميان 

نيروهای مختلف کارگری تجسم می 
هر ماه دهها و شاید صدهها تجمع . یابد

و اعتراض کارگری صورت می گيرد اما 
به صورت پراکنده، متشتت و بدون 

ایجاد ارتباط ميان کارگران در . هماهنگی
سراسر کشور در حال حاضر از توان 

جنبش کارگری خارج است و الزم است 
تا فعاالن این جنبش در داخل و خارج از 

کشور تالش هایی خویش را بر آن 
 . متمرکز سازند

  شرایط عينی  فعاليت دانشجویان 

در حالی که ایجاد هماهنگی ميان 
واحدهای کارگری سخت جلوه می کند 

در مورد واحدهای دانشگاهی این امر 
ممکن تر و قابل اجراتر به نظر می 

اگر دانشجویان بتوانند آرمان های . رسد
خویش را براساس واقع گرایی تنظيم 

کنند دستيابی به آنها با یک حرکت 
هماهنگ دانشجویان مبارز به راستی 

بدیهی است که . ممکن خواهد بود
برای این منظور یک سری  سازماندهی 

 : ها مورد نياز است

دانشجویان هر دانشکده فعاليت های 
جمعی خویش را درحد دانشکده 

 . سازماندهی کنند

دانشجویان دانشکده های مختلف یک 

  شورای مبارزاتی دانشکده ها و دانشگاه ها  : کورش عرفانی
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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



 

در استانه سال نوی ميالدی هستيم و 
این بهانه ای شد تا نيم نگاهی به 

جنبش معلمين در ایران در سالی که 
سالی که . گذشت داشته باشيم

معلمين برای احقاق حقوق مسلم خود 
حرکتهای اعتراضی  بزرگی را از اسفند 

حرکتهایی که .  بر پا و تجربه کردند85
بار دیگر نشان داد و به اثبات رسانيد که 
نه تنها معلمين بلکه هيچ قشر و طبقه 

دیگر، در مقابل رژیم توتاليتر مذهبی 
حاکم بر ایران جز از طریق قهر انقالبی  
نميتواند به حقوق مسلم و قطعی خود 

 . دست یابد

حرکتهای اعتراضی معلمين بدليل 
گستردگی تاثير گذاری بر اقشار و 
طبقات دیگر اجتماعی هميشه از 
اهميت و جایگاه خاصی در ایران 

گستردگی حوزه . برخوردار بود ه است
تاثيرگذاری این جامعه از انجایی قابل 

توجه ميباشد که جامعه معلمين با 
جمعيتی بالغ بر هفتصد هزار نفر دامنه 
کاری و فعاليتی ان تنها به توده هفده 
به . ميليونی دانش اموزی ختم نميگردد

جمعيت دانش اموزی مدارس باید الزاما 
جمعيت عظيم والدین و خانواده های 
دانش اموزان را هم اضافه کرد که در 

این صورت   گستردگی حوزه تاثير 
گذاری فعاليتهای معلمين برای ما قابل 

 . لمس تر  ميگردد

معلمين به عنوان کارگران و مزدبگيران 
فکری ، وابستگی و تعلق طبقاتی خود 

را در صفوف طبقه گارگر ميبينند و از این 
روست که حرکتها و جنبشهای معلمين 

یکی از جدی ترین و پيگير ترین 
جنبشهای اجتماعی، سياسی 

 . محسوب ميشود

نظام بورژوازی از نيروی کار فکری 
معلمين در جهت توليد ارزش اضافی  

که نتيجه کار معلمين بر روی دانش 
اموزان هست تنها به انباشت سرمایه 

در دست مشتی سرمایه دار زالو صفت 
مياندیشد و در این مسير از هيچ 

اجحافی در حق این توده مزدبگيران 
قبل از اینکه وارد . فکری کوتاهی نميکند

مبحث مطالبات و خواسته های جنبش 
معلمين در ایران گردیم بجاست که 

سری به محيط کار و فعاليتهای شغلی 
معلمين زده و ویژگيهای حرفه ای این 
قشر اجتماعی را مورد کنکاشی چند 

 . قرار دهيم

مدرسه ،یک واحد توليدی یا پادگان 
 اموزشی؟

پاره ای از پژوهشگران و تئوریسينهای 
علم پداگوژی  مدرسه را به یک واحد 

توليدی تشبيه نموده اند که در این 
واحد توليدی دانش اموزان به عنوان 

مواد خام و معلمين کارگران فکری ان 
در این واحد توليدی . محسوب ميشوند

دانش اموزان پس از طی مراحل 
تحصيلی و پایان دوره متوسطه به 

شکل محصول توليدی اماده استفاده به 
. بازار کار سرمایه داری عرضه ميشوند

از این محصوالت توليد شده در پروسه 
توليد، برای چرخاندن ماشين توليدی 
سرمایه داری  استفاده ميشود و هر 

کدام از این محصوالت دارای ارزش 
 . اقتصادی در سيستم سرمایه ميباشند

معلمين در طول مراحل مختلف 
تحصيلی دانش اموزان با استفاده از 
مواد درسی که از یک مرکز و سنتر 

تصميم گيرنده که همانا دولت سرما یه 
داری هست به  ورز دادن و شکل دادن 
مواد خام برای قابل استفاده نمودن ان 

 . در بازار کار مبادرت ميورزند

اما در حکومت اسالمی ایران و تحت 
حاکميت مذهب باید موارد دیگری را نيز 

در . به خصوصيات مدرسه اضافه نمود
تحت حکومت قرون وسطایی مذهبيون 
در ایران، مدرسه وظيفه دیگری عالوه 
در . بر یک واحد توليدی بر عهده ميگيرد

اینجاست که ایده اليسم مذهبی هدف 
، فلسفه وجودی و فعاليت  مدرسه را 
تعليم و تربيت و توليد افرادی  که هم 
بتوانند در اینده چرخ ماشين توليد ی 
نظام سرمایه داری را بگردانند و هم 

بتوانند از انان به عنوان یک فرد پایبند به 
موازین مذهب و ارزشهای حکومتی در 
حفظ حکومت و نهادهای مذهبی خود 
بر . نهایت بهره برداری را بنمایند ميداند

مبنای چنين تعریفی از مدرسه 
،حاکمان مذهبی که از یک طرف حيات 

خود را مرهون بقاء نظام سرمایه داری و 
از سوی دیگر در ادامه ترویج و گسترش 

جهل و خرافات ميبينند مدرسه را به 
عنوان یک محل و مرکزميخواهند که  

ميباید تمام و کمال تحت کنترل مرکز و 
 . حاکميت پليسی انان باشد

تحت حکومتهای توتاليتر و مذهبی 
مدرسه باید بمانند یک مرکز سربازگيری 
. برای حفاظت از نظام حاکم عمل نماید
در نتيجه در یک چنين سيستمهایی ، 
مطلوب ترین نظام اموزشی ، نظامی 

ميتواند باشد که در ان دیسيپلين و 
حرف شنوی و اطاعت از اوامر باالدست 

در یک چنين نظام . حرف اول را ميزند
اموزشيی دانش اموز ضعيفترین و کم 
قدرت ترین حلقه را تشگيل ميدهد و 
حکومت مرکزی و نهادهای حکومتی 

عامل قدرتمند و تصميم گيرنده 

 . ميباشند

معلمين نيز در اینجا نقشی به جز 
اجرای اوامر و انتقال ارزشها و ایده 
الهای حکومت مذهبی و توتاليتر را 

بالطبع در چنين سيستم . ندارد
اموزشی که دانش اموزان ميباید با ایده 

الهای نظام مذهبی، اموزش و تعليم 
ببينند ، محصولی که پس از طی دوره 

متوسطه اموزشی به بازار کار ارائه 
ميگردد نميتواند بطور کامل مناسب بازار 

همانطوریکه در مقاله قبلی . کار باشد
ام ذکر کرد ه ام بدليل تضاد بين مذهب 

و تکنولوژی و علم روز، مواد اموزشی در 
یک چنين مدارسی در تطابق کامل با 

دانش و تکنولوژی روز نميباشد و  دانش 
اموزان پس از اتمام دوره تحصيالت 

متوسطه در حالی با بازار کار مواجه 
ميشوند که اموزشهای الزم را نداشته 

و در نتيجه اپ دات و مناسب دنيای 
. مدرن با تکتنولوژی پيشرفته نميباشند

بی دليل نيست که ساالنه درصد 
باالیی از دانش اموزان ترک تحصيل 

مينمایند تا بتوانند خود بطور مستقل راه 
 . خود را به بازار کار بگشایند

مقامات وزارت آموزش و پرورش ایران   
 هزار دانش آموز ١١۵اعالم کردند حدود 

مقطع ابتدایی امسال بعد از ثبت نام، 
 .ترک تحصيل کرده اند

این در حاليست که بر اساس آمار 
 هزار ۴٠٠موجود، سال گذشته بيش از 

دانش آموز دوره ابتدایی و راهنمایی 
 ٨١ هزار و ٢٠۴ترک تحصيل کرده اند و 

نفر از این تعداد به مقطع ابتدایی 
 .اختصاص دارد

 مدیر یک دبستان دخترانهخانم نجمی، 
در تهران عامل اصلی ترک تحصيل   

مشکالت اقتصادی، دانش آموزان را 
فرهنگی و ضعف سيستم آموزشی 

می داند و می گوید سالهاست از لزوم 
ایجاد برخی تغييرات در سيستم آموزش 

و پرورش صحبت می شود اما تا کنون 
 .تدبيرراهگشایی اندیشيده نشده است

از سوی دیگرخانم نجمی با اشاره به 
اینکه آمار دانش آموزان ترک تحصيلی 

به طور کلی زیاد است می گوید برخی    
خانواده ها درزمينه ادامه تحصيل و    

د و امنيت شغلی بچه ها تردید دارن 
همين تردید را به فرزندانشان هم 

منتقل می کنند و موجب می شوند 
روحيه دانش آموزان تضعيف شده با 
اولين مشکل کنار بکشند و نا اميد 

 ]1[. شوند
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 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 



 

 !مطالبات جنبش معلمين
هر چند حکومت اسالمی بقای خود را 
در ادامه و ثبات نظام اقتصادی سرمایه 

داری ميبيند اما  بنا بر ماهيت  اسالمی 
خود نميتواند و نميخواهد به اصول 

دمکراسی پایبند گردد و در نتيجه تاب و 
تحمل حتی شنيدن زمزمه های تغيير و 

. تحول در نظام اموزشی را نيز ندارد
تغييراتی که در سراسر اروپا و امریکا 

 ميالدی اغاز و 1960حتی قبل از دهه 
 . به مرحله اجرا گذاشته شده است

تنها نظام و سيستم اموزشی که 
مناسب و ایده ال نظام  توتاليتر مذ 

هبی جمهوری اسالمی ميباشد همان 
مدرسه ای است که به شکل نصف و 
نيمه هم در نقش یک واحد توليدی و 

هم در شکل یک پادگان اموزشی بتواند 
مدرسه ای که هم اجزای . ظاهر گردد

اینده ماشين توليد سرمایه داری را به 
بازار عرضه نماید و هم پاسدار ، مروج و 

اشاعه دهنده ارزشها و ایده الهای 
 .نظام اسالمی باشد

 بدین ترتيب خواسته ها و مطالبات 
جنبش معلمين در ایران را ميشود بطور 

واضحتر و اشکار به دو بخش عمده 
بخش اول را باید تغيير و . تقسيم نمود

تحول اساسی و کيفی در نظام 
اموزشی  ناميد و بخش دوم را در 

تشابه با سایر طبقات و اقشار 
اجتماعی دیگر  در مطالبات اقتصادی و  
 .بهبود وضعيت معيشتی انان دانست

در رابطه با بخش اول از مطالبات جنبش 
معلمين در ایران یعنی همان تغيير 
بنيادی در نظام اموزشی مشاهده 

ميشود که رژیم هر روز برای فرو 
نشاندن اعتراضات معلمين بيش از 

پيش به سمت تصفيه مدارس از 
معلمان اگاه و مترقی و پر کردن جای 
انان با عناصر خود فروخته وابسته به 

رژیم . وزارت اطالعات رژیم  پيش ميرود
مذهبی که بخوبی به این امر واقف 
هست که هر گونه تغيير و بهبود در 

نظام و سيستم اموزشی معنی مرگ 
اندیشه های قرون وسطایی اسالمی  
را دارد تا انجا که ميتواند تالش در حفظ 

به عبارتی . وظعيت دلخواه خود را دارد
ساده تر رژیم اسالمی با تالش بی 

وقفه سعی در هر چه مکتبی تر کردن 
که این به معنی . محيط مدرسه دارد

تهی شدن مدرسه از محتوای علمی و 
جایگزین شدن ان با تعاليم خرافی  بر 

 . مبنای باورهای مذهبی

 در این راستا بر طبق اطالعيه های 
انجمنهای صنفی معلمين در طی 

سالی که گذشت حکومت اسالمی 

اقدام به اخراج و یا پرونده سازی برای 
 معلم اگاه و مترقی نموده 320بيش از 
در اقدامی دیگر مبادرت به . است

 45بازنشسته نمودن  زود هنگام حدود 
هزار معلم در سراسر کشور کرده است 

که  از این تعداد اکثریت انان را زنان و 
معلمين قدیمی اگاه با اندیشه های 

نکته قابل . مترقی تشکيل ميدهند
توجه در این ميان این است که رژیم 

مذهبی حاکم بر ایران در ازای 
بازنشسته کردن این جمعيت چهل و 

پنجهزار نفره معلمين اگاه و مترقی  در 
 هزار نفر که 25صدد استخدام حدود 

انهم طبيعتا از ميان وابستگان رژیم 
 .اسالمی ميباشد هست

در گزارشی دیگر به نقل از انجمنهای 
صنفی معلمين امده است که به دليل 

فشار های اقتصادی ناشی از نرخ باالی  
بيکاری در ایران دولت اسالمی درصدد 

استخدام حدود ده هزار معلم از طریق  
شرکت در ازمونهای ایدئولوژیکی و از 

 هزار فارغ التحصيل 200ميان بالغ بر 
ميباشد که تازه از این ده هزار نفر که 
قرار است از گذشتن از صافی امتحان 
ایدئولوژیکی به استخدام درایند تعداد 

هزار و پانصد نفر بعنوان سهميه  وزارت 
اطالعات از ميان عناصر خود فروخته 
بسيجی ، اطالعاتی انتخاب خواهند 

 .  شد

ناگفته پيداست که ان دسته از معلمين 
اگاه و مترقی که در محيط پادگانی، 

اطالعاتی مدرسه باقی ميمانند چگونه 
باید هم خود و شغل خود را حفظ نمایند 

و هم بتوانند از ایده ها و افکار مترقی 
 .  خود دفاع نمایند

دربخش دوم از مطالبات و خواسته های 
معلمين  مشاهده ميکنيم که این  قشر 
زحمتکش  بمانند سایر طبقات و اقشار 

زحمتکش در تحت شدید ترین فشار 
مسئله چند . های اقتصادی قرار دارند

شغله بودن و داشتن کارهای دیگر 
همچون رانندگی  در کنار شغل معلمی 
یکی از امور متداول و معمول برای این 
قشر زحمتکش ميباشد تا بلکه بتوانند 
از این راه گوشه ای از بار و سنگينی 

.  مشکالت معيشتی خود  بکاهند
معلمان این کارگران فکری با حقوقی 

تومان  250000 تا 130000ماهانه مابين 
را ميتوان جزء  محرومترین اقشار  

در کشوری . جامعه  تقسيم بندی کرد
که گرانی بيداد ميکند و  کرایه یک خانه 
دو اتاقه بيشتر از ميزان حد اکثر حقوق 

ماهانه یک معلم ميباشد بسادگی 
ميتوان تصور کرد که معلمين در زیر چه 

فشار طاقت فرسای اقتصادی قرار 

تازه به این  موارد نيز  مواردی . دارند
همچون عدم پرداخت بموقع  و یا به 

تعویق افتادن چند ماهه حقوق ماهانه 
را هم اگر بيافزایيم انگاه به صراحت 
ميتوان شرایط معيشتی این قشر از 

 . کارگران فکری را فاجعه  ناميد

به گزارشات و اخبار مربوط به  حرکتهای 
اعتراضی معلمين نظری بيافکنيم، 

بالدرنگ در ميابيم که  هر چند مطالبات 
عمده معلمين در رابطه با وضعيت 

معيشتی و در واقع غا لب اعتراضات 
این قشر زحمتکش در پوشش 

خواستهای صنفی  بوده است ولی 
حکومت اسالمی بدون کوچکترین 

انعطاف و نرمشی با انان به مقابله 
سرکوب گسترده  .  پرداخته است

 23 و 22حرکت اعتراضی در روزهای 
اسفند گذشته در مقابل مجلس 
اسالمی یکی از نقطه های اوج  

خشونت  حکومت اسالمی، پليسی  
حاکم بر ایران در مقابل حرکت 

به .  مسالمت اميز معلمين  بوده است
سایر گزارشات که نظری بيافکنيم 

مشاهده یک نکته در همه انها واضح و 
تهدید، دستگيری، اخراج .  عيان هست

و پرونده سازی برای کسانی که تنها 
قصد شرکت در یک اعتصاب ساده چند 

 .ساعته را داشته اند

 قصد ضميمه کردن ليستی از اقدامات 
سرکوبگرانه نيرو های وزارت اطالعات و 

برخی مدیران وابسته به وزارت 
اطالعات  رژیم برای جلوگيری از 

اعتصابات معلمين را در اینجا ندارم، چرا 
که براحتی ميشود به این اخبار در 
گوشه و کنار و در سایتهای خبری 

نکته ای که در . متفاوت دست یافت
اینجا قصد استنتاج انرا دارم این است 

که  در پس هر کدام از حرکتهای 
اعتراضی  معلمين و سایر اقشار 

زحمتکش  جامعه اسالم زده ایران ، یک 
درس و تعليم اساسی نهفته است که 

اموختن  و عمل نمودن به ان  شاید 
بتواند در اینده راهگشای حرکتهای 
مردمی باشد، و انهم این استکه  

حکومت مذهبی حاکم بر ایران هيچگاه 
و در هيچ مقطعی نخواسته و نميخواهد 
به خواستهای بر حق زحمتکشان گردن 
نهد، مگر انجا که با نيروی قهر و خشم 
تود ه ها ناچار به عقب نشينی و دادن 

 . امتياز گردد
 مسعود ابراهيم نژاد 

 2007دسامبر 
18.12.07:منابع
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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



 

دانشگاه فعاليت های جمعی خویش را 
 . با هم هماهنگ کنند

دانشجویان دانشگاه های مختلف یک 
شهر فعاليت های مشترک 

 . سازماندهی کنند

دانشجویان دانشگاه های شهرهای 
یک استان فعاليت های خود را به 

 . صورت هماهنگ درآورند

دانشجویان استان های سراسر کشور 
در جهت سازماندهی حرکت های 

 . مشترک با هم هماهنگی کنند

بدیهی است که تقسم بندی فوق می 
تواند در شرایط زمانی و مکانی متفاوت 
تقسيم بندی های خرد یا کالن دیگری 

اما آنچه مهم است اینکه . به خود بگيرد
دانشجویان باور داشته باشند هرچه 

حرکت گسترده تر باشد زودتر دشمن 
مشترک آنها را به عقب نشينی وادار 

 . خواهد ساخت

یک بار دیگر تاکيد کنيم که تجربه نشان 
داده است ایجاد شورا در هر واحد 

. دانشگاهی روش قابل توجهی است
دانشجویان مبارز و معترض در هر 

دانشکده ای می توانند با تشکيل 
شورای مبارزاتی دانشکده به تصميم 

گيری جمعی و دمکراتيک درباره ی 
یک نماینده از . فعایت هایشان بپردازند

هر شورا مسوليت هماهنگی فعاليت 

ها با شوراهای دیگر را در سطح 
. دانشگاه برعهده خواهد داشت

مجموعه ی نمایندگان شوراهای 
مبارزاتی دانشکده ها به طور عملی و 
بدون آنکه برای خود حق تصميم گيری 

در ورای اختيار شورای مبارزاتی 
دانشکده قائل شوند می توانند نوعی 

شورای مبارزاتی دانشگاه را شکل 
شورای دانشگاه هيچ تصميم . دهند

گيری خاصی نمی کند بلکه با مشورت 
نمایندگان شوراهای دانشکده ها کار 
هماهنگی فعاليت ميان آنها را انجام 

یکی دیگر از وظيفه های . می دهد
شورای دانشگاه این است که یک یا دو 
نماینده انتخاب کند تا آنها با نمایندگان 

شوراهای دانشگاه های دیگر همان 
مجموعه . شهر به هماهنگی بپردازند

ی نمایندگان شوراهای دانشگاه های 
یک شهر می توانند یک نماینده انتخاب 

کنند تا با نمایندگان سایر شوراهای 
شهرهای دانشگاهی دیگر هماهنگی 

بدین ترتيب بدون آنکه یک . کند
سيستم سلسله مراتبی و عمودی 

شکل گيرد یک شبکه ی افقی بوجود 
می آید که دارای هيچ مرکزیتی نيست 

این شبکه . اما دارای هماهنگی است
فقط نقش هماهنگ سازی را ایفا می 

کند و در نهایت تصميم ها همه از پایين 
و در سطح دانشکده ها و توسط 

دانشجویان مبارز یک دانشکده اتخاذ 
چنين شبکه ای می تواند با . می شود

کمی هشياری و کار ارتباطی شکل 

گيرد و به صورتی حتی بهتر از آنچه در 
برخی از کشورها به عنوان اتحادیه 
 . های دانشجویی وجود دارد عمل کند

در این الگو که بنا به شرایط و جو حاکم 
می تواند به صورت علنی، نيمه علنی 

یا مخفی باشد شبکه ی هماهنگی 
می تواند به مثابه یک تشکل افقی، 
دمکراتيک، غير متمرکز و سراسری 
نقش مهمی را در پيشبرد مبارزات 

دانشجویی ایفا کند و اجازه دهد که 
جنبش دانشجویی از حالت پراکنده، 
ضعيف، متشتت و قابل سرکوب خود 

مهمترین مزیت برقراری چنين . درآید
شبکه ای این است که تجارب، اخبار، 

اطالعات و گزارش های مبارزات و یا 
سرکوب دانشجویان به صورت منظم 
وسریع  مورد تبادل قرار می گيرد و 

امکان کنش یا واکنش جمعی را برای 
دانشجویان در سراسر کشور فراهم 

 .می کند

 تغيير معادله ی قدرت  

بدیهی است که رژیم تالش خواهد کرد 
چنين شبکه ای را شناسایی و از هم 

اما چنان که گفتيم خصلت غير . بپاشاند
متمرکز این شبکه سبب می شود که 

ضربه هایی مانند دستگيری نفرات 
شبکه بتواند با جایگزین ساختن نفرات 

دستگير شده به سرعت بازسازی 
مزیت مهم شبکه در این خواهد . شود

بود که سرکوب را برای رژیم بسيار 

اجتماعی زیاد است می تواند به 
ناگهان جنبش دانشجویی را به باروت 

انفجار خشم جامعه بدل ساخته و 
شورشی بپا کند که کليت نظام را با 

 . خود جارو کند

پس برقراری این شبکه هماهنگی تنها 
و تنها می تواند برای جنبش 

دانشجویی و مجموعه ی جنبش های 
به محض . اجتماعی در ایران مفيد باشد

تشکيل این شبکه به صورت عملياتی و 
اجرایی خود، دو انتخاب به رژیم تحميل 

یا عقب نشينی گام به : خواهد شد
گام و حذف تدریجی  ویا هجوم 
 . سرکوبگرانه و حذف ناگهانی

رژیم از این سناریو آگاه است و به 
همين دليل نيز به طور پيشگيرانه تالش 

خود را متمرکز ساخته است تا با 
سرکوب، دستگيری، تهدید، زندان، 

شکنجه، مرگ، نه اعتراضات را بلکه 
شکل گيری این شبکه ی هماهنگی 

به همين خاطر . مبارزات را مانع شود
نيز موج سرکوب های اخير دائم 

بدین معنا که رژیم اگر بداند با دستگيری هر . پرهزینه خواهد ساخت
دانشجویی امکان بروز یک حرکت سراسری را در تمامی دانشگاه های کشور 

بوجود می آورد در یک مرحله حاضر نخواهد بود خطر را بپذیرد و لذا وادار به 
محتاط شدن و عقب نشينی می شود؛ ما می دانيم که هر گام عقب نشينی 

 . دشمن یگ گام برای پيشروی ما جا باز می کند

با شکل گيری چنين شبکه ای رژیم به وحشت افتاده و مجبور می شود برای 
این امر . پرهيز از حرکت های سراسری، عقب نشينی های دردآوری را بپذیرد
شرایط را برای باج گرفتن از رژیم در جهت تامين خواست های برحق 

چنين پدیده ای سبب خواهد شد که دانشجویان . دانشجویی فراهم می کند
هر چه بيشتر به قدرت شبکه ی مبارزات دانشجویی باور بياورند و ترس و 

این امر سبب تقویت جنبش . محافظه کاری را کنار گذاشته به آن بپيوندند
دانشجویی می شود و به آن اجازه می دهد که هر بار خواست هایی مهم تر 

 . و جدی تر مطرح کند

این فرایند رژیم ضد انسانی جمهوری اسالمی را در مقابل دو راهی بسيار 
 : خطرناکی قرار خواهد داد

یا باید از ترس قدرت شبکه هماهنگی مبارزات دانشجویی هربار عقب نشينی 
کرده و باج تازه ای بدهد، که این امر خود عبارت است از هل دادن رژیم از 

یا باید برای باج ندادن دست به هجوم . تغييرات کمی به سوی دگرگونی کيفی
ببرد که دراین صورت، باید این خطر را بپذیرد که با واکنش وسيع، سراسری و 

این مقابله در شرایطی . هماهنگ مجموعه ی دانشگاه های کشور روبرو شود
که نارضایتی مردمی و وخامت اقتصادی در اوج خود بوده و احتمال انفجار 

کسانی را هدف قرار داده است که 
به طور فعال و آگاهانه در پی آن بوده 
اند که مبارزات دانشجویی را به هم 

 . پيوند زنند

دانشجویان باید با آگاهی بر چرایی 
شدت گرفتن سرکوب تال ش های 

خود را برای ایجاد این شبکه ی 
هماهنگی سراسری هرچه بيشتر، 

سریع تر و هوشمندانه تر کنند و برای 
این منظور نيز هيچ چيز بهتر از 

بکارگيری روش های مختلف 
یعنی روش ترکيبی . ارتباطاتی نيست

بدین معنا که دانشجویان . ارتباطات
مبارز برای ایجاد ارتباط ميان خویش در 

سطح دانشکده، دانشگاه، شهر، 
استان و یا کشور می بایست از همه 

امکانات سنتی و نوین برای پيشبرد 
ارتباط رودرو و : کار خویش سود ببرند

مستقيم، جلسه های گروهی، نامه، 
 ... تلفن، اینترنت، تلفن همراه و 
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 16....  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 

 



 

 101 سال زندان به حکم قاضی اصحابی رئيس شعبه 11 ساله به اتهام زنای محصنه پس از تحمل 47 ـ جعفر کيانی سنگسار
تاکستان توسط قاضی صادر کننده حکم و ماموران امنيتی سنگسار » آقچه کند « دادگاه کيفری تاکستان در قبرستان روستای 

 قانون مجازات اسالمی سنگسار شده 83جعفر کيانی بر اساس ماده : عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه اعالم کرد. شد
.  ساله متهم دیگر این پرونده به سنگسار در مالء عام محکوم شده است43الزم به یاد آوری است ، مکرمه ابراهيمی . است

 4 و 11 سال پيش با هم شروع به زندگی کرده اند و دارای دو فرزند 13گفته می شود جعفر کيانی و مکرمه ابراهيمی حدود 
. اما قاضی پرونده ازدواج این دو تن را قبول نکرده و رابطه آنها را براساس علم خود زنا تشخيص داده است. ساله می باشند

  )    19/4/86 و 18اعتماد ملی (
 ساله جاری 99در محضر عقدو ازدواج برای جعفر کيانی و موکلم صيغه عقد : شادی صدر وکيل مدافع مکرمه ابراهيمی گفت 

تاکستان » آقچه کند« ساله  فرزند بزرگ جعفر و مکرمه دارای شناسنامه بوده جعفر در روستای 14وی افزود  افشين . شده بود
جعفر پس از سنگسار در حالی که گو ش : وی با اشاره به سنگ هایی که جعفر با آنان کشته شده است گفت . سنگسار شد

یک بلوک با .........و بينيش کنده شده بود و له شده بود همچنان زنده بود و وقتی پزشک قانونی زنده بودن او را تایيد کرد آقای 
 )22/5/86عصر ایران . ( و او را به قتل می رساند گ بر سرش می کوبدرسيمانی بز

 . مورد قصاص چشم به اجرا در آمده است١ مورد قطع دست و ٨ همچنين در سال گذشته :قصاص
 مجازات حکم اعدام جوانان

به گزارش سازمان عفو بين الملل، ایران و سپس پاکستان . حکومت ایران همچنان در مقام اول اعدام کودکان در جهان قرار دارد 
: " سازمان دیدبان حقوق بشر در آخرین گزارش خود مينویسد. دو کشوری بودند که در سال گذشته کودکان را اعدام کرده اند

مجيد سگوند و .  مجرم جوان را اعدام کرد که این آمار بيش از هر کشور دیگری است١٣حکومت ایران در سال گذشته حداقل 
دو جوان که قرار بود .  سال داشتند اعدام شدند١٧ که هر دو در زمان اجرای حکم ٢٠٠۶ می سال ١١مسعود نقی بيرالوند در 

 اجرا شود، اما حکمشان به ٢٠٠۶ سپتامبر ٢٠ ساله بودند، حکم اعدامشان در ١٨برای قتل هائی که در زمان ارتکاب آنها زیر 
 مجرم جوان در زیر حکم ٣٠در حال حاضر . تعليق در آمد تا خانواده قربانيان با پذیرش دیه به جای قصاص موافقت کنند

 ]٣ [."اعدام قرار دارند
 سرکوب جامعه مدنی 

احضار و بازداشت فعاالن سياسی و اجتماعی و دیگر شهروندان از جمله ابزار دائمی سرکوب توسط رژیم جمهوری اسالمی 
به مناسبت روز جهانی حقوق " فعالين ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی" در گزارش کوتاهی که . ميباشد

منتشر نموده اند، ارقامی از دستگيری ، احضار، بازجوئی و محاکمات فعالين جامعه مدنی را منعکس ) ١٣٨۶ مهر ماه ١٨( بشر 
 .کرده اند

 تعداد تقریبی احضار و بازداشت ها

امار رو . اخراج فعالين جامعه مدنی از محل کار و تحصيل یکی دیگر از ابزار سرکوب اجتماعی است که روزانه گسترش پيدا ميکند
 : به افزایش اخراج دانشجویان، کارگران، خبرنگاران و فعاالن سياسی، اجتماعی این حقيقت را بروشنی آشکار ميکند

 تعداد تقریبی اخراج ها

همچنين نهادهای دانشجوئی، کارگری و مطبوعاتی ، هنری و . برای دانشجویان صادر شده استنيز  حکم تعليق از تحصيل   ٢۴
 .فرهنگی بسياری نيز منحل شده و یا مورد حمله قرار گرفته اند

 :منابع
  ٨۶آبان  – ٨۵گزارشات ماهيانه از نقض حقوق بشر در ایران، آذر ماه . ١

org.Komitedefa.www 

 گزارشات ماهيانه اعدامها در سطح جهان . ٢

 html.world/uk.co.btinternet.32clark.richard.www 

  به زبان فارسی٢٠٠٧گزارش رویدادهای . ٣

htm.14914iran/11/01/2007/doc/persian/org.hrw://http 
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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
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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  

با توجه به سياست سرکوبگرانه ی رژیم باید تالش شود تا آنجا که ممکن است اصول مخفی کاری و رعایت نکات امنيتی مورد       
اما در عين حال باید احتمال و پيش بينی ضربه خوردن را داد و . توجه قرار گيرد تا بتوان شبکه را از ضربه خورد ن در امان داشت

به هر روی مخفی کاری نباید تا آنجا پيش رود که منجر به کند شدن و یا منزوی شدن حرکت . برای آن راههای جایگزین یافت
 . شود

بدیهی است که با بروز خيزش های های اعتراضی جمعی و سراسری ابعاد موضوع بسيار وسيع شده و چتر تبليغاتی آن تغيير 
پوشش رسانه ای و نيز جلب حمایت داخلی و خارجی برای چنين حرکت سراسری بسيار آسانتر و شدنی تر خواهد . می کند

 . بود

ضمن آنکه این گونه حرکت ها فرصتی بوجود می آورد تا سایر نيروهای اجتماعی نيز به قدرت کار جمعی و هماهنگی ميان     
 .  واحدها و مناطق مختلف پی ببرند و مسيرهای تازه ای را برای سازماندهی مبارزات پراکنده ی خویش بيابند

 نتيجه گيری 

به عنوان نتيجه گيری باید بگویيم که وخامت اوضاع اقتصادی و نيز نارضایتی اجتماعی گسترده در ایران به طور عام و بی آیندگی   
. نسل جوان و دانشجویان به طور خاص شرایط بسيار مناسبی را برای رشد جنبش های اعتراضی خودجوش فراهم کرده است

جنبش دانشجویی در این ميان از بيشترین شانس برای موفقيت برخوردار است زیرا توان وامکان سازماندهی حرکت های      
آنچه در این نوشتار آمده بود یکی از راه های سازماندهی حرکت های اعتراضی ميان . سراسری در آن بسيار باال می باشد

بدیهی است که این پيشنهاد باید در صحنه مبارزاتی با واقعيت ها تطبيق . دانشجویان مبارز دانشگاه ها در سراسر کشور است
اما این مسلم است که در مقابل رژیم های تماميت گرا بهترین پاسخ کنش هایی است که تماميت نظام را به خطر . داده شود
بلکه الزم است . برای این منظور اما نمی توان از همان ابتدای جنبش دانشجویی موضوع تغيير نظام را مد نظر قرارداد. می اندازد

مقاومت دانشجویان در . مرحله به مرحله دشمن را ضعيف کرد تا به موقع بتوان ضربه ی نهایی براندازی را به او وارد ساخت
. بسيار الزم است... مقابل رفتارهای سياسی منفی مانند جدا عمل کردن، غير هماهنگ عمل کردن، تک روی، خودمحوری و

اینها همه خصلت های منفی گذشته است که به مدت بيش از سه دهه اپوزیسيون ایرانی را در فرهنگ سياسی استبداد زده      
مبارزان سياسی نسل جدید نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنند و از . ی خویش محصور کرد و آنرا به جمعی ناتوان بدل ساخت

. هر طریق ممکن باید در تقویت اتحاد آگاهانه،همبستگی ارادی و هماهنگی کارکردگرا ميان نيروهای فعال در صحنه اقدام کنند
برخورد دمکراتيک، سالم وشفاف که توام با احترام به یکدیگر و احترام به انسان به عنوان پایه و اصل هر کنش سياسی باشد     

 . ازملزومات موفقيت مبارزان نسل جدید باشند

تجربه نشان داده است که تغيير تاریخ کاری است بسيار دشواروقتی نمی دانيم چگونه باید تغيير را ایجاد و مدیریت کنيم و کاری       
دانشجویان ما امروز با مشاهده ی فاجعه انسانی، . است بسيار آسان وقتی منطق تغيير آفرینی و مدیریت آن را می شناسيم

بحران اقتصادی، از هم پاشيدگی اجتماعی، فقر فرهنگی و بن بست سياسی خوب می دانند که کمترین شانسی برای کوچک     
پاسدار بر کشورمان حاکم است وجود ندارد، به دليل همين درک نيز -بازاری-ترین بهبودی، تا زمانی که باندهای مافيایی آخوند

اگر هنوز دانشجویان مبارز در اقليت . انگيزه ی الزم  برای وارد شدن به مبارزه ای تمام عيار برای بسياری از آنها موجود نيست
ازميان بردن . بسر می برند به دليل کمبود دليل یا ضعف انگيزه نيست بلکه به خاطر عدم باور به مفيد و موثر بودن مبارزه است

برای این منظور . این عدم باور نيز نه از طریق حرف و شعار و آرزو، بلکه فقط وفقط از طریق عمل مشخص و موثر ممکن است
دانشجویان مبارز باید به سوی هماهنگ ساختن حرکت های خویش در سطح دانشگاه، شهرها و کشور روند تا در عمل نشان         

دهند که وارد شدن به مبارزه نه تنها بی نتيجه نيست بلکه، برعکس، می تواند دست آوردهای مهم،  مشخص و ارزشمند با 
 .خود داشته باشد

 .   و در نهایت باز تکرار کنيم که هيچ ملتی در جهان طعم آزادی را بدون پرداخت بهایش نچشيده و نخواهد چشيد

* * 

 com.yahoo@korosherfani 

27 December 2007 
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 18.... ادامه  صفحه 

 شعری از فرخی یزدی
 

در آف مردانگي شمشير مي 
 بايد گرفت

حق خود را از دهان شير مي 
 بايد گرفت 

تا آه استبداد سر بر پاي آزادي 
 نهد 

دست خود بر قبضه ي شمشير 
 مي بايد گرفت 

در يررسي سه دهه روابط و تنش بين آمريكا و حكومت جمهوري اسالمي ايران، به جاي نوشتن مقدمه اي در اين باب،               
 آخرين سفير آمريكا در ايران را به عنوان ويليام سوليوانمناسب ديدم، تا، چند نكته از مطالب و خاطرات مستند 

 سفير سابق سر آنتوني پارسونزخاطرات سفير آمريكا به همراه خاطرات . مقدمه اين بررسي، گزينش و پردازش آنم
، با ترجمه محمود طلوعي، توسط انتشارات علم، در ايران خاطرات دو سفيرانگليس در ايران، در آتابي تحت عنوان، 

 .چاپ و منتشر شد آه، با استقبال  نيز همراه بود

 ويليام سوليوان مي نويسد،

.  پيش آمد1977اولين بحران عمده در روابط ايران و آمريكا آه، در دوران ماموريت من در ايران، روي داد، در تابستان سال 
موضوع سفارش اين . اين بحران مربوط به پيشنهاد فروش هواپيما هاي اآتشافي و جاسوسي آواآس به ايران بود

هواپيماها از طرف شاه در نخستين مالقات من با پرزيدنت جيمي آارتر قبل از عزيمت به ايران مطرح شده و رئيس           
با وجود اين، چند ماه بعد، با آمال تعجب . جمهوري موافقت خود را با فروش اين هواپيماها به ايران ابراز داشته بود

اطالع يافتم آه رئيس جمهوري نتوانسته است نظر خود را به مقامات دولتي در واشنگتن بقبوالند و موضوع فروش          
 .هواپيماهاي آواآس به ايران با مشكالتي روبرو شده است

طرفداران حقوق بشر آه در جريان مبارزه ات انتخاباتي آارتر،در آنار او بودند و چند تن از پر حرارت ترين آن ها در وزارت                
امور خارجه مشغول آار شده بودند، موضوع فروش هواپيماهاي آواآس را براي طرح مسئله نقض حقوق بشر در ايران 

آن ها مدعي بودند آه فروش اين هواپيماها به ايران آه، در عين حال مبين حمايت حكومت . مورد استفاده قرار دادند
جديد آمريكا از شاه خواهد بود، در حكم تاييد سياست اختناق و فشار در ايران و بر خالف وعده هاي انتخاباتي در باره            

ويليام سوليوان سفير . خاطرات دو سفير/ 111ص .(مراعات مسائل مربوط به حقوق بشر سياست خارجي آمريكا است
 ).مترجم محمود طلوعي. نشر علم. سفير انگليس در ايران..…………سابق آمريكا در ايران و 

 موضوع سومي آه اطمينان داشتم در مذاآرات واشنگتن مطرح خواهد شد، برنامه هاي ايران و ساير آشورهاي             …
من نه فقط برنامه هاي وسيعي را آه شاه براي احداث نيروگاه هاي اتمي در . منطقه براي استفاده از نيروي اتمي بود

آشور در نظر گرفته بود مطرح آردم،بلكه به نگراني آلي آمريكا از طرح هاي احتمالي توليد سالح هسته اي در منطقه           
در . اشاره آردم و مخصوصا نگراني هائي را آه از برنامه هاي احتمالي پاآستان در اين مورد وجود دارد ياد آوري نمودم

او ضمن اين آه، بر طرح هاي خود براي توسعه نيروگاه هاي اتمي پافشاري . اين مورد شاه، خيلي محكم و جدي بود
آرد،با قاطعيت فكر استفاده از اين نيروگاه ها را براي ساختن سالح اتمي رد آرد و گفت اگر پاآستان هم چنين نقشه             

شاه گفت آه، در اين . هائي داشته باشد حاضر است براي صرفنظرآردن پاآستان از تعقيب اين طرح با ما همكاري آند
نخست وزير پيشين پاآستان مذاآره آرده است و به او خاطر نشان )منظور ذوالفقار علي بوتو است(مورد قبال با بوتو 

 همان 119ص(ساخته بود آه اتالف منابع محدود مالي پاآستان براي رقابت اتمي با هندوستان آار بيهوده و عبث است
 ).اثر

 وزارت امور خارجه پس از تعييرات مختصري آه در متن پيشنهادي من براي مذاآره با آيت اله خميني داد سرانجام             …
منظور (شخصيت انتخابي ،ونس . شخصيتي را آه بايد مسئوليت انجام اين مذاآرات را به عهده بگيرد تعيين آرد

پس از . …براي اين ماموريت ،تئودوراليوت،بازرس آل وزارت خارجه بود) سايروس ونس وزير وقت امور خارجه آمريكا است
انجام اين مقدمات و تعيين اليوت، براي مذاآره با آيت اله خميني دستور تازه اي از واشنگتن به من رسيد آه جريان امر            
را به طور آامل به اطالع شاه برسانم، در دستور العمل واشنگتن قيد نشده بود آه نظر شاه هم در اين مورد خواسته              

 )..همان اثر…ص.(شود يا نه،و اگر شاه با اين تصميم مخالفت آند چه روشي بايد در پيش گيريم

بعد از ماه ها ابهام و بالتكليفي در سياست آمريكا نسبت به ايران، از اين آه باالخره تصميمي گرفته شده و حرآتي در         
 جديد واشنگتن ظاهرا نتيجه آنفرانس سران غرب درخط مشي . واشنگتن به وجود آمده است خوشحال بودم

در اين آنفرانس پرزيدنت آارتر با رهبران فرانسه ، انگلستان و آلمان غربي مالقات آرد و رهبران سه . ، بودگوادلوپ،
آشور غربي رئيس جمهوري آمريكا را قانع آردند آه راهي براي نجات شاه باقي نمانده و غرب بايد براي حفظ منافع           

 )همان اثر(حياتي خود در اين منطقه حساس جهان چاره اي بينديش

با تاآيد بر اين واقعيت ها آه، از زبان سفير آمريكا و يكي از بازيگران اصلي صحنه سياست غرب در  حكومت شاه بيان             
انگليسي ها . مي شود، آينده سياست آمريكا و متحدان غربي آن، در ايران ومنطقه با چرخش هاي جديدي روبرو شد

آه، در حكومت موسوم به آهنين شوروي سابق، نفوذ و قدرت زيادي داشت و سرانجام شرائط و مراحل سقوط آن و               
بلوك شرق را فراهم ساخت، روي توانائي ماليان ايران در به آشوب آشيدن منطقه و حفظ منافع غرب در ايران و              

در اين سرمايه گذاري ،آمريكا در شرائط موسوم به جنگ سرد . منطقه، سرمايه گذاري استراتژي جديدي را انجام دادند
 .،با بلوك شرق، عمال دنباله رو سياست هاي انگليس در بيش از دو دهه در ايران بود

اولين حضور چين بعد از انزواي ( در تهران1974بعد از حضور جمهوري خلق چين در بازي هاي ورزشي آسيائي در سال 
و سپس اخراج اسرائيل از آنفدراسيون هاي آسيائي آه با تائئد حكومت شاه اين اخراج همراه شد، ) چندين ساله بود

جناح صهيونيست ها در دولت آمريكا از يك سوي از سر ستيز با شاه در آمد و از سوي ديگر طرفداران جيمي آارتر با          
هدف اشاعه و رعايت حقوق بشر انتخابات را به نفع آارتر به پايان بردند و حقوق بشر وسيله اي شد تا جناح نيرومندي                 

آمي به . در داخل حكومت آارتر بر عليه رژيم سلطنت پهلوي شكل گيرد و سرانجام  و نتيجه آن جمهوري اسالمي شد
عقب بر مي گرديم و در سفر تاريخ، زواياي حوادث و پي آمدهاي سياسي در روابط ايران و آمريكا بعد از روي آار آمدن               

 .سپس به وضعيت آنوني و چشم انداز آن نظر مي اندازيم. جمهوري اسالمي مرور و بازخواني مي آنيم

 جيمي آارتر رئيس جمهور وقت آمريكا، ايران را جزيره ثبات خواند ، اما، ديري نپائيد آه اين جزيره دچار 1977در دسامبر 
حمالت پراآنده اي آه در مدت آوتاه دولت مرحوم شاهپور بختيار . طوفان و اغتشاشي شد آه هم اآنون نيز ادامه دارد

بر عليه سفارت آمريكا در تهران انجام مي شد به عنوان بخشي از طبيعت اغتشاشات از سوي آمريكائي ها تفسير 
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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 

زماني آه ژنرال هايزر معاون ناتو و از فرماندهان ارشد . مي شد
ارتش آمريكا به تهران رسيد تا  زمينه هاي عدم دخالت ارتش  در 
اوضاع سياسي ايران فراهم آند ، مشخص شد آه رژيم پهلوي 
شانسي براي بقا ندارد و مهم ترين آانون حمايت از سلطنت با 

هر . اشاره هايزر در منازغات سياسي وقت اعالم بي طرفي آرد
چند  در ادامه اين رويه نيز، تني چند از افسران تند رو ارتش شاه  

نظير خسرو داد ، ناجي، رحيمي  و ديگران را تحويل حكومت 
 .اسالمي داد

سرانجام،حكومت شاه سقوط آرد و دولت موقت به رهبري 
مرحوم مهدي بازرگان از رهبران نهضت آزادي قدرت آذائي را به 

در اين مدت شاه و  خانواده او هم چنان وضعيت . دست گرفت
مشخصي نداشتند و هيچ آشوري  به او پناه نمي داد، لذا 

موضوع پناه دادن به شاه يا تحويل او به حكومت مال ها، به ابزار 
در آتاب . تبليغاتي جناح هائي از آخوند ها تبديل شده بود

خاطرت شاه تحت عنوان آخرين سفر،فرح به مواردي اشاره مي 
آند آه بي شك طرفداران آن با خواندن جمالت آتاب نمي توانند 

زيرا آمريكائي ها متحد . از سرازيري اشك خود جلوگيري آنند
قديمي شاه، نه فقط او را به آمريكا راه ندادند بلكه بدترين اهانت 
. ها را به او روا داشتند تا دوستي خود را به اثبات رسانده باشند
پي آمد سرنوشت شاه و خانواده او، در حالي آه وزارت خارجه 

حكومت موقت در يد قدرت ابراهيم يزدي از رهبران نهضت آزادي 
و از طرفداران پر و پا قرص آمريكا بود ، زمان زيادي طول نكشيد، 

آه با اشاره و رهنمود عوامل شوروي سابق از جمله حزب توده و 
نوامبر (هم خطي هاي آن،سفارت آمريكا در سيزده آبان سال 

 به اشغال گروهي موسوم به دانشجويان خط امام 1358)1977
 نفر از آارآنان سفارت آمريكا به گروگان گرفته 54و . در آمد
جيمي آارتر رئيس جمهور وقت آمريكا در اولين واآنش . شدند

دارائي هاي ايران را مسدود آرد و حكم به تحريم ارسال آاالها 
چالش بر سر اين موضوع بيش از يك سال به . به ايران را داد
در مهمترين حوادث مربوط به اين روي داد، استقرار . طول انجاميد

آماندوهاي آمريكائي در صحراي طبس خراسان با هدف عزيمت 
نظير اقدام آماندوهاي .(به تهران و نجات گروگان ها  بود

 در اوگاندا آه به آزادي گروآان هاي 1354اسرائيلي در سال 
اما، با رديابي شوروي ها از طريق ). اسرائيلي منجر شد

گرجستان، هواپيماها و آماندوهاي آمريكائي  توسط موشك 
هاي شوروي منهدم شدند و آسي از اين واقعه جان سالم 

در حالي شوروي ها اين اقدام را انجام دادند آه مالها آن را . نبرد
سپس نوبت به مالقات مرحوم . به عوامل غيبي و نسبت دادند

بازرگان با برژنيسكي، مشاور امنيت ملي دولت آارتر در سال 
در الجزاير رسيد آه با حمله روحانيون مواجه شد و بازرگان 1981

اندآي بعد با تاآيد بر هر ومرج و وجود چند دولت در آشور،از 
 . سمت خود استعفا آرد

روزهاي پاياني حكومت آارتر و در آستانه ورود رونالد ريگان به 
حكومت جمهوري اسالمي با آگاهي از تند ) 1981(آاخ سفيد

روي هاي ريگان، و ترس از اقدامات بعدي آمريكا، گروگان هاي 
ريگان در مدت حكومت خود با حمله به آاخ . آمريكائي را آزاد آرد

معمر قذافي و بمباران آن عمال بين ليبي و جمهوري اسالمي 
وقتي هواپيماهاي عراق فرودگاه . فاصله در بسط روابط انداخت

مهر آباد را بمباران آردند،ابوالحسن بني صدر رئيس جمهور وقت 
با مهم جلوه دادن آمبودهاي ارتش و لوازم يدآي، بخشي از 

جنگ افزارهائي آه حكومت شاه از آمريكا خريداري آرده بود و به 
خصوص هواپيماهاي فانتوم،به دنبال راهي بود تا روابط با آمريكا 

را بهبود دهد و از سوئي موازنه قدرت در جنگ با عراق را متعادل 
از اين به بعد هر . اما، او نيز به سرعت  از قدرت ساقط شد. آند

اتفاق و حادثه اي آه پي آمد نظامي يا خشونت  در ايران روي 
تب قيام در . مي داد به آمريكا و عوامل آن نسبت داده مي شد

اقشار . اوائل دهه شصت توده هارا به خيابان ها سرازير مي آرد
مردم با هدايت مالها و آخوندهاي تشنه قدرت، شعار مرگ بر 
آمريكا را بيشتر از ساير شعارها در فضاي نامعلوم ايران به هوا 

در ابتداي سال هاي جنگ بود، آه مك فارلين . مي فرستادند
مشاور حكومت آمريكا با سفر مخفيانه به تهران و اقامت در هتل 
هيلتون آيك و قطعه اي از فانتوم را آه به شكل چاقوي آيك بر 

در آمده بود، در داخل سيني براي مذاآره با ايرانيان به تهران 
گفته مي شد ارتشبد طوفانيان و محمد قرباني از . آورده بود

رابطين اصلي حكومت اسالمي با حكومت آمريكا در جريان سفر 

 .مك فارلين بودند

به هر حال پس از افشاي آن توسط جاسوسان 
انگليس در سفارت شوروي سابق و اطالعات 

مهدي هاشمي و گروه (نزديكان آيت اله منتظري،
حكومت مجبور شد در اين خصوص اطالعاتي ) او

ايران گيت و . را منتشر آند اما، از موضع خود
ايران آنترا دومين حادثه مهمي بود آه در دوران 

زمامداري رونالد ريگان و حكومت  جمهوري 
اسالمي ايران در موضوع ارسال سالح از 

ساندنيست هاي نيگاراگوئه به حزب اله لبنان 
پس از اين حوادث، جنگ ايران و . روي مي داد

عراق وارد هشت سال مي شد، آه ،در خليج 
فارس دوبار بين نيروي دريائي سپاه پاسداران و 
ناوگان هاي آمريكائي مستقر در منطقه درگيري 
به وجود آمد آه با تلفات سنگين نيروهاي ايراني 

اصرار حكومت اسالمي بر ادامه جنگ از . توام شد
يك سوي و اصرار ملل متحد براي پايان دادن به 

آن، موجب شد، تا ناوگان ارتش آمريكا مستقر در 
آب هاي خليج فارس در يك واآنش غير نظامي و 

غير انساني هواپيماي اير باس خطوط هوائي 
 در 67 سرنشين در تير ماه سال 356ايران را با 

واقعه اي آه . آب هاي خليج فارس سرنگون آند
به معناي جنگ با ايران توسط آارشناسان 

در پي سقوط اين هواپيما و . نظامي ارزيابي شد
گزارش هاي فرماندهان ارتش و سپاه مبني بر 

عدم توانانئ در ادامه دادن به جنگ بود آه، 
 سازمان ملل متحد را 598حكومت ايران قعطنامه 

مبني بر اعالم آتش بس در جنگ پذيرفتپس از 
، خامنه اي جانشين 1368مرگ خميني در سال 

انتخاب علي اآبر هاشمي رفسنجاني به . او شد
عنوان رئيس جمهوري حكومت اسالمي موجبات 

گرايش به سمت و سوي، گفت و گو و باب 
. مذاآره با آمريكا را در داخل حكومت تقويت آرد

رفسنجاني براي گذار از موانع، ابتدا همكاري با 
به ويژه با . اعراب را در دستور آار خود قرار داد

. عربستان سعودي متحد مهم آمريكا در منطقه
تعدادي از مشاوران سلطنت طلب و عامل آمريكا 

در ايران، سياست شاه در ايجاد بنادر آزاد براي 
عبور از بعضي موانع سياسي را به اآبر شاه 

)اين لقب توسط مردم به او داده شده بود(ثاني
توصيه آردند و ابتدا از جزيره آيش شروع آرد تا 
بسياري از آاالهاي ممنوعه آمريكائي و خارجي 

از طريق اين بندر به ايران به بازارهاي ايران 
با آن آه خستگي مردم ناشي از .سرازير شود

جنگ فرصت هائي را براي رفسنجاني به وجود 
آورده بود،اما، سمت و سوي حرآت او در گشودن 

ارتباط با آمريكا شبيه بخشي از سياست هاي 
همين امر موجب شد تا . روزهاي آخر شاه بود

بخشي از بدنه حكومت آه هنوز تندرو و معتقد به 
واليت فقيه بودند شمشير را از رو بكشند و 
 .مانعي براي به ثمر رسيدن اهداف او شوند

زمان به سرعت مي گذشت ، ارتش عراق در 
 به آويت حمله برد، آه پي آمد آن، 1990سال 

سقوط حكومت آويت و فرار خاندان آل صبا به 
آمريكا آه به بهانه جنگ ايران و عراق و . غرب بود

حفاظت از خليج فارس به منطقه آمده بود در 
بهترين وضعيت براي گسترش حضور نظامي خود 

سرانجام با آمك ارتش انگليس در . قرار گرفت
 با تار و مار آردن ارتش عراق به 1991فوريه 

اشغال آويت پايان داد و منطقه حفاظتي در 
در اين .  مرزهاي هوائي و زميني عراق ايجاد آرد
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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

سال ها موضوع حقوق بشر و فعاليت هاي تروريستي حكومت اسالمي ايران مهمترين موضوعاتي بودند آه مورد توجه 
فروپاشي شوروي و بلوك . بيل آلينتون به سياق سلف قبلي خود جيمي آارتر، به اين دو موضوع بها مي داد. آمريكا بود

در اين .  موجب شد تا موازنه قدرت دو قطبي بهم ريزد و آفه آن به سود آمريكا سنگين شود1992 تا 1990شرق از سال 
. بين، اروپا، آه عمر آوتاه اتحاديه خود را سپري مي آرد، چاره را در آن ديد، تا روابط خود را با آمريكا گسترش دهد

 از تهران به علت محكوميت چند تن از رهبران اسالمي در ترور رهبران 1997فراخواندن سفراي اتحاديه اروپا در سال 
افزون بر اين، . حزب دموآرات آردستان ايران در رستوران مينوآوس در برلين از جمله اثرات فشار آمريكا بر اين اتحاديه بود

 زخمي به جاي گذاشت به همراه 200 آشته و 85 در بوئنس آيرس آرژانتين آه 1994انفجار ساختمان يهوديان در سال 
اقدامات تروريستي حكومت اسالمي در ترور مخالفان خود و حمايت و پشتيباني و دخالت در اقدامات گروه هاي             

تروريستي در لبنان و فلسطين و برخي از نقاط جهان و سرآوب آزادي هاي فردي و اجتماعي در داخل آشور، از جمله            
 .موضوعاتي بود آه آمريكائي ها را به اتخاذ مواضع سخت در برابر حكومت مالها رهنمون مي آرد 

اتحاديه اروپا تالش زيادي آرد تا ضمن حفظ حكومت آه با بحران بزرگي و در آستانه طغيان . نوبت به محمد خاتمي رسيد
دولت او مصادف .  او جاي هاشمي رفسنجاني را گرفت1997سال . اجتماعي قرار داشت،محمد خاتمي به قدرت برسد

. ،خاتمي دعاي جديدي را پيچيد آه در داخل آن، گفت و گوي تمدن ها بود) 1991/1998(بود با ادامه حكومت بيل آلينتون
به اصطالح اصالح طلبان طرفدار خاتمي تالش زيادي آردند تا مبدا گفت و گوي تمدن ها تهران باشد و مقصد آخر آن 

در اين بين چراغ هاي چشمك زن شروع به ارسال عالئم آردند، تا جائي آه آمال خرازي در مصر به گفت و             . واشنگتن 
سپس تني چند از به اصطالح اصالح طلبا ن عازم آمريكا شدند تا دعاي . گو با آلين پاول وزير خارجه آمريكا نشست 

در اين ايام واقعه اي ورزشي روي داد آه تنور سياست بين دولت . خاتمي را به آب آاخ سفيد آغشته و متبرك آنند
يعني  هم گروهي تيم فوتبال جمهوري اسالمي باتيم ملي فوتبال آمريكا . خاتمي و دولت بيل آلينتون را گرم و داغ آرد

همه منتظر بودند تا اثرات اعزام تيم تنيس روي ميز آمريكا در دهه هفتاد به جمهوري خلق .  فرانسه1998در جام جهاني 
مدتي قبل از مسابقه، آاخ سفيد . چين براي ذوب آردن يخ هاي بين دو آشور با انجام مسابقه ايران و آمريكا تكرار شود

روز مسابقه فرا رسيد دو تيم با حلقه هاي گل و آئين ياد بود، . و حجره خاتمي به اظهار نظر در باره اين مسابقه پرداختند
فدراسيون (مسابقه و گل اول جمهوري اسالمي، از سوي فيفا. هم ديگر را در آغوش آشيدند و عكس يادگاري گرفتند

براي اين آه، همه چيز بر وفق مراد باشد، ماير، داور سوئيسي آه . لقب قرن را به خود اختصاص داد) بين المللي فوتبال
خاتمي آماده بود تا پيام . آشورش حافظ منافع آمريكا در جمهوري اسالمي است، قضاوت اين مسابقه را انجام داد

مسرت بخش آلينتون را دريافت آند آه سيد علي خامنه اي با ارسال پيامي به خاطر پيروزي فوتبال اسالم بر شيطان           
 .بزرگ ،خاتمي و به اصطالح اصالح طلبان را هم ميخكوب آرد و هم اين آه  در خط خود هدايت آرد

حكومت طالبان در افغانستان بر مسند قدرت بود و رابطه سران ) 2001(وقتي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا شد
از جمله ابو مصب ! القاعده با رهبران جمهوري اسالمي ايران، گرم و برادرانه و از نوع تروريستي و اسالمي آن بود

زرقاوي، از رهبران آليدي القاعده ،روابط نزديكي با علي فالحيان وزير اطالعات رژيم تهران داشت و بار ها در مورد              
 تعدادي از عوامل 2000زمستان سال .موضوعات امنيتي، اين دو تروريست،در تهران و آابل به گفت و گو نشسته بودند

آمريكا در ايران در لباس بازارياب و بازرگان سفارش هاي بزرگي را به چند آارخانه بافت پتو،آفش، ارائه دادند آه ماهيت                
معلوم بود . نظامي داشت و مقرر بود پس از گذراندن مراحل ارزي و بانكي اين اقالم پس از توليد  به امارات ارسال شود

در پي انفجارهاي مهيب در مرآز تجارتي آمريكا و حمالت .  فرا رسيد2001 سپتامبر 11. آه تدارك جنگي در راه است
تروريستي به مراآز ديگر اقتصادي و سياسي آمريكا، جرج بوش متحدان اروپائي خود را متقاعد آرد تا حكومت طالبان در             

 سپتامبر، حكومت اسالمي با مردم آمريكا اظهار همدردي آرد اما، منشا اين 11پس از حوادث . افغانستان را ساقط آنند
حضور آمريكا و . سرانجام  در آمتر از دو ماه ، حكومت طالبان از قدرت ساقط شدند. حمالت را دولت آمريكا دانست

از سوئي . متحدان در مرزهاي شرقي ايران، زنگ خطري بود براي بخشي از رهبري حكومت جمهوري اسالمي ايران
ديگر، در منطقه غرب و جنوب نيز با محاصره عراق توسط آمريكا و انگليس با تكيه بر قعطنامه هاي سازمان ملل متحد،              

رهبران حكومت اسالمي تالش آردند تا از طريق پاآستان  با  . جمهوري اسالمي، بيشتر خود را در محاصره مي ديد
در . زلماي خليل زاد ،سفير خود مختار آمريكا در منطقه به خصوص در امور افغانستان و پاآستان باب گفت و گو را باز آنند

اين جهت جمهوري اسالمي ايران، تعدادي از افراد القاعده را تحويل مقامات سعودي و اردني داد تا به اصطالح حس نيت 
زلماي خليل زاد تا آستانه تهيه مقدمات مذاآره نيز بيش رفت آه موضوع عراق و اتهام وجود .خود را نشان داده باشد

 آمريكا 2003سالح هاي شيميائي در اين آشور به منازعه اي جديد در سطح جهان تبديل شد و سرانجام در ماه مارس 
و انگليس بر خالف قعطنامه هاي شوراي امنيت حمالت هوائي و زميني خود را براي اشغال عراق انجام دادند آه به           

 .   ساقط شدن حكومت بعث و صدام حسين منجر شد

در جريان جنگ تبليغاتي آمريكا و انگليس بر عليه رژيم صدام حسين و سپس اشغال نظامي عراق، حكومت تهران به 
 و آن زماني آه، عراق  توسطس 1990قبل از اين،  در دهه . حمايت تبليغاتي از حكومت بعثي و ارتش عراق پرداخت

آمريكا، انگليس و سازمان ملل متحد، محاصره سياسي ،نظامي و اقتصادي شد، اقليم آردستان عراق به محدوده اي             
اين وضعيت  . آزاد تبديل شده بود آه، در آن اتباع خارجي به خصوص غربي ها و اسرائيلي ها به رفت و آمد مشغول بودند

را جمهوري اسالمي به عنوان زنگ خطري براي خود احساس مي آرد، لذا با تكيه بر دوستان  و دست نشاندگان خود            
در منطقه نظير جالل طالباني، بخشي از نيروهاي سپاه قدس را در اقليم آردستان عراق در پوشش افراد تاجر و بازرگان 

 .آه اين موضوع خوش آيند آمريكا و اسرائيل نبود . مستقر آرد

 سپتامبر جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا، جمهوري اسالمي ايران،آره شمالي و سوريه را به عنوان 11پس از 
 . آشورهاي محور شرارت و منشا و گسترش تروريسم در جهان لقب داد و خطاب آرد

از ابتداي روي آار آمدن جرج بوش در رابطه با حكومت اسالمي ايران،چهار موضوع مهم مورد توجه حكومت آمريكا در 
امنيت اسرائيل و مداخله حكومت . سالح هسته اي. حقوق بشر.تروريسم. درجه اول و اتحاديه اروپا قرار گرفته است

 .جمهوري اسالمي ايران در عراق ، فلسطين و لبنان

 آه نتيجه افزايش نارضايتي و اعتراض مردم، به خصوص دانشجويان به 1376طغيان و آشوب هاي خرداد و تير ماه 



 

حكومت بود، فصل جديدي را در جنگ 
تبليغاتي بين حكومت تهران و 

بدين معني . واشنگتن پديد آورد
حكومت معترضين و قيام آنندگان را 

مقامات . عامل مستقيم آمريكا خواند 
امنيتي رژيم، براي نخستين بار، 
موضوع انقالب مخملي و نرم را 

قيام دانشجويان سرفصل . مطرح آرد
جديدي را در منزغات سياسي و 

اين بار، هر . طبقاتي ايران پديد آورد
دو جناح حكومت مورد اعتراض و 

در اين . تهاجم مردم قرار گرفتند
اوضاع و احوال دو گروه مشخص از 

نخست . ايران عازم آمريكا شدند
گروهي آه افراد آن را از به اصطالح 
اصالح طلبان و معتقدان به جمهوري 

اسالمي تشكيل مي داد و عمده 
هدف اين گروه آمك به رژيم در خارج 

از آشور و متقاعد آردن مقامات 
آمريكا براي مذاآره با حكومت تهران 

گروه دوم را زندانيان و . بود
دانشجوياني تشكيل مي دادند، آه 
. توانسته بودند از اسارت فرار آنند

پي آمد حضور تعدادي از گروه اول، 
موضوع انقالب نرم و مخملي به 

عنوان تالش آمريكا براي سرنگوني 
حكومت از سوي مقامات رژيم در 
افكار عمومي بسط داده شد آه 

منجر به دستگيري و زنداني ده ها 
در اين ارتباط حكومت . نفر شد

اسالمي اختصاص هفتاد ميليون دالر 
توسط دولت آمريكا براي آمك به 
مخالفين رژيم اسالمي با هدف 
اشاعه دموآراسي در ايران را، 

دخالت آمريكا در جمهوري اسالمي 
 .قلمداد مي آرد

پس از افشاي ساخت سالح هسته 
اي و افزايش توليدات نظامي و 

جنگي در جمهوري اسالمي آه با 
آمك آره شمالي و پاآستان همراه 
بوده، موجب شد تا آمريكا و متحدان 

آن  اقدامات تازه اي را عليه جمهوري 
در اين ميان، . اسالمي سازمان دهند

. دو ،موضوع در دستور آار قرار گرفت
تغيير رژيم جمهوري اسالمي يا تغيير 

به تبعيت از اين . رفتار حكومت
موضوع ، دو ديدگاه آلي در دولت 

آمريكا و آانون ها قدرت آن نظير 
پنتاگون در مقابله با جمهوري 

اسالمي ايران مورد توجه واقع شده 
نخست فشار از طريق . است

سياسي و ديپلوماسي و دو ديگر 
 .اعمال گزينه نظامي

اگر جيمي آارتر با حربه حقوق بشر 
به عمر حكومت شاه پايان داد،اينك 

جرج بوش با حربه توليد سالح 
هسته اي در صدد است تا رفتار رژيم 

حكومت آمريكا . تهران را تغيير دهد
تمايل چنداني به سرنگوني حكومت 

در آانون مناقشه، .اسالمي ندارد
آمريكا چند موضوع را بر عليه حكومت 

از . اسالمي مطرح مي آند
جمله،حقوق 

بشر،دموآراسي،حمايت از 
تروريسم،حمايت از گروه هاي تندرو 
شيعه در لبنان و فلسطين، دخالت 

در اوضاع عراق و سرانجام توليد 
 . سالح هسته اي

آارنامه دولت آمريكا در خصوص 
حقوق بشر و دموآراسي در ايران 
نشان داده است آه آمريكائي ها 

فقط در شعارهاي تبليغاتي خود به 
آن استناد مي آنند و تاآنون اقدام 

بين المللي موثري را آه بر خاسته از 
عزم آمريكا  بر عليه جمهوري 

. اسالمي باشد را انجام نداده اند
آمريكا برخالف تك روي با انگليس در 

اشغال عراق، آه با پشيماني 
روسيه،چين ،فرانسه و آلمان همراه 
بود،جبهه ي بزرگي از اتحاد جهاني 

را بر عليه رژيم تهران براي فشار 
. جهت تغيير رفتار آن تشكيل داده اند

محور و آانون اين فشار موضوع 
دست يابي حكومت جمهوري 

اسالمي ايران به سالح هسته اي 
مانور هاي سياسي آمريكا در . است

قبال بحران لبنان و فلسطين در 
وضعيت مناسب براي حصول به 

حكومت . نتيجه مورد نظر قرار دارد
جمهوري اسالمي ايران آه در عمل 
به دنبال تضمين آمريكا و غرب براي 
بقا و ادامه حيات است، از وضعيت 

بيش آمده در عراق براي گفت و گو با 
آمريكا حداآثر تالش را انجام داده 

وقتي نخست وزير استراليا از . است
حكومت تهران خواست تا پاي ميز 

مذاآره با آمريكا به بهانه عراق 
بنشيند، جمهوري اسالمي ايران اين 

وقتي . پيشنهاد را بي درنگ پذيرفت
آنفراني آناپوليس با هدف فراهم 

آردن شرائط صلح در آناپوليس 
تشكيل سد، حكومت جمهوري 

اسالمي دريافت آه تتمه قدرتش در 
لبنان و فلسطين نيز در حال زوال و 

اين آنفرانس در ضمن . نابودي است
هشدار جدي به حكومت تهران براي 

پس از اجماع . تغيير رفتار خود بود
جهاني و به خصوص اجماع اعراب در 
برابر حكومت جمهوري اسالمي ، با 
اين آه ،در شعار ،براي فريب مردم 

به تبليغات تكراري خود ادامه داد،اما، 
درعمل از ترس سقوط راه مذاآره را 

قعطنامه هاي . در بيش گرفت
سازمان ملل متحد و سياست هاي 
دو پهلوي تحريم و آمك اتحاديه اروپا 

و هم چنين ژاپن و آره جنوبي در باره 
اعمال تحريم هاي بازرگاني و 

اقتصادي بر عليه رژيم اسالمي، 
ناشي از فشار آمريكا بر عليه رژيم 

زيرا در مجموع ، . اسالمي است
دولت آمريكا و جامعه جهاني در 

شرائط آنوني در مشارآت در جنگ 
از . جديدي، آمادگي الزم را ندارند

ابتدا معلوم بود آه تاآتيك و 
استراتژي آمريكا در قبال حكومت 

اسالمي بر اساس فشار سياسي و 
با در نظر . جنگ رواني استوار است

گرفتن انتخابات سال آينده رياست 
جمهوري آمريكا از يك طرف و از طرف 

ديگر انتخابات مجلس موسوم به 
شوراي اسالمي ايران، چالش 
سياسي در حالت جنگ سرد 
افزون . تبليغاتي ادامه خواهد داشت

بر آن چين منتظر دريافت سفارش 
جديد آمريكا براي واردات آااللي 

بيشتر به اين آشور است، در اين 
حالت چين نيز در آينده تصميم گيري 

با آمريكا همراه خواهد شد، زيرا به 
اندازه آافي با جمهوري اسالمي 

قرارداد منعقد آرده است و ضمانت 
هاي  آالني را از حكومت جمهوري 

اينك . اسالمي دريافت آرده است
جرج بوش توپ را در زمين روسيه 

زيرا روس ها ، نيز . فرستاده است
متقاعد شده اند آه رژيم ايران به 

شكست . سوخت اتمي نياز ندارد
اقتصادي روس ها در عراق و از 

دست دادن بازار آن آشور به عنوان 
تجربه و زنگ خطر جديدي براي آاخ 

گزارش اخير . آرملين تلقي مي شود
سازمان هاي اطالعاتي آمريكا آه در 

پي گزارش البرادعي رئيس آژانس 
بين المللي اتمي  منتشر شد، يك 

آار آامال حساب شده و برنامه ريزي 
شده از جانب سازمان سيا و دولت 

اين گزارش قبل از تبرئه يا . آمريكا بود
محكوميت طرفي، به منزله راهي 
جديد براي فرار از بن بست موجود 

اينك نوبت آن رسيده تا نيروي . بود
سومي هم چون نيروي موسوم به 
اصالح طلبان در داخل ايران شكل 
بگيرد و دربخشي از قدرت سهيم 

اين تشكل،مسير و فاصله . شود
. تهران و واشنگتن را هموار مي آند
تغيير رفتار رژيم از اين نفطه شروع 

 .خواهد شد
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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



 

بينظير بوتو، . القاعده استقبال نمی کند
نخست وزیر پيشين پاکستان که از 

حمایت آمریکا برخوردار بود و می 
توانست راهگشای نفوذ بيشتر آمریکا 

در پاکستان بشود، و پس از سالها 
اقامت در خارج اخيرا به کشورش 

بازگشته بود در یک عمليات انتحاری به 
قتل وی در کوتاه مدت . قتل رسيد

پاکستان را دچار هرج و مرج کرده 
آیا قتل بوتو به گسترش فعاليت . است

اسالمی ها در پاکستان کمک خواهد 
کرد یا نه تا چند هفته دیگر مشخص  

نواز شریف، نخست وزیر . خواهد شد
پيشين پاکستان که تا امروز چندان 

 8اميدی به پبروزی در انتخابات عمومی 
ژانویه ندارد، شرکت در انتخابات را 
تحریم و خواهان استعفای مشرف 

وی هواداران پرویز مشرف . شده است
 . را مسوول قتل بينظير بوتو می داند
نکته مهم در این است که القاعده 
مسووليت قتل را به عهده گرفته و  

 مقيم انگلستان به این کارشناسان
نتيجه رسيده اند که ریسک دستيابی 

القاعده و مسلمانان تندرو به بخشی از 
توانمندی هسته ای پاکستان افزایش 
یافته که متعاقبا عضویت پاکستان در 

کلوب اتمی را مورد سوال قرار می 
این واهمه می تواند حذف . دهد

تدریجی توانمندی هسته ای پاکستان 
یادآور شوم . را در دستورکار قرار دهد

که بخشی از توانمندی هسته ای رژیم 
 . اسالمی مرهون پاکستان است

با توجه به گذشتهء پاکستان، اگر هرج 
و مرج ادامه یابد پاکستان با کودتا بجای 

انتخابات آزاد روبرو خواهد شد، و اگر 
مشرف با درگيری های خيابانی برخورد 

نکند کشور با آنارشيسم مواجه می 
در هر صورت در شرایط حاضر . شود

انتخابات آزاد امکان پذیر نخواهد بود و 
پاکستان آینده ای بحرانی و ناآرام 

خواهد داشت، که بی شک در روند 
کنترل بحران در افغانستان تأثير خواهد 

 .گذاشت
در همين ماه، فریدون گيالنی که به  -4

نحوهء برخورد پليس آلمان با شرکت 
کنندگان در تطاهرات اعتراض کرده بود، 

خود مورد ضرب و شتم پليس قرار 
گرفت که از ناحيه دست و پا و گوش 

مجروح و هماکنون تحت درمان و 
واقعه فوق موجی از . معالجه است

اعتراض در ميان شخصتيها، نهادهای 
سياسی، و رسانه های شنيداری و 

در اینجا فقط برخی . انترنتی بر انگيخت
 .از موضعگيریها گزارش شده اند

 در شروع نامه اش با عنوان مينا اسدی
درنگ نمی آنم «ساکت نمانيم نوشت 

ضرب و شتم فريدون   :بگويم   آه
گيالنی شاعر و روزنامه نگار تبعيدی ، 

صد البته محكوم است . محكوم است 
.« 

) در تبعيد (کانون نويسندگان ايران
روز شنبه پانزدهم دسامبر «نوشت 

 ، پليس ضدشورش آلمان فريدون 2007
گيالنى، نويسنده و شاعر مبارز وعضو 

را ) در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 
وى پليس . مورد ضرب و شتم قرار داد

آلمان را در رابطه با ضرب و شتم جوانان 
معترض آلمانى و جلوگيرى از کار 

خبرنگار و عکاس رسمى آلمان در 
تظاهرات چندين هزار نفرى بر عليه 
سياست هاى دولت آلمان در شهر 

هامبورگ مورد سئوال قرار داد؛ اما با 
يورش بى رحمانه پليس مواجه شد که 
صحنه هاى مختلفى از ضرب و شتم تا 

دستگيرى او در سايت هاى اينترنتى 
 گواهى پزشکى .منتشر شده است

نشان مى دهد که فريدون گيالنى در 
اين هجوم غيرانسانى پليس، از ناحيه 
گوشراست، کتف راست و زانوى چپ 

ما اين اقدام ... .آسيب ديده است
پليس آلمان را شديدا محکوم مى کنيم 

و از شهود دعوت مى نماييم که در 
پيگيرى پرونده فريدون، فعاالنه در دادگاه 

 ».شرکت کنند و او را تنها نگذارند
در همين رابطه در بخشی از اطالعيه   

) توفان(حزب کار ایران« آمد حزب توفان
ضرب و شتم آقای فریدون گيالنی 

نویسنده، خبرنگار تبعيدی و یکی از 
فعاالن مبارز عليه رژیم جمهوری 

اسالمی را محکوم کرده و به پليس 
آلمان برای این رفتار غير انسانی 

 ».معترض است
اي   در احكام جداگانهسعيد جليلي -5

هاي سياست  مديران حوزه
اي دبيرخانه  خارجي،اقتصادي و رسانه

شوراي عالي امنيت ملي را منصوب 
جليلی ابراز اميدواری کرده است . آرد
مديران جديد بتواند امنيتي پايدار « که 

را براي نظام جمهوري اسالمي ايران به 
بدین منظور سياست . آورند» ارمغان

خارجي  را به مهدی بخارايي زاده از 
رزمندگان و جانبازان دوران دفاع «

، و  مدیریت رسانه ای را یه »مقدس
رئيس «احمد خادم المله با پيشينهء 

ستاد تبليغات جنگ درغرب آشور در 
. سپرده است» دوران دفاع مقدس

 8 در محمدعلی جعفرییادآور شوم که  
ماموریت سپاه حفظ « مهر گفته بود 

دستاوردهاي انقالب و مقابله با 
تهديدهاي داخلي است و هر تهديدي 

آه به دستاوردهاي نظام جمهوري 
اسالمي ايران خدشه وارد آند سپاه به 

بنا به . ».مقابله با آن خواهد پرداخت
ماهيت و پيشينهء منتصبين، و با توجه 
بحران اقتصادی که بی شک به شعله 

ور شدن آتش جنبش های مردمی 
خواهد انجاميد، گویی رژیم خود را برای 

 . روزهای سخت تری آماده می کند
 سال پيش در چنين 30و باالخره  -6

جيمی کارتر در ميهمانی ) شبی(روزی 
پر شکوهی که شاه در تهران برایش 

جزيره ثبات در «مهيا کرده بود، ايران را 
» يکی از آشوب زده ترين نقاط جهان

 فارسی تاریخ نقل منابعبرخی  (خواند 
 دسامبر آورده 31 اکتبر بجای 31قول را 

   رابرت دریفوسبنا به نوشتهء). اند
به وارد «دولت کارتر همزمان شروع کرد 

آوردن فشار به شاه ایران برای انجام 
اصالحات و مذاکرات محرمانه و فشرده 

با گروه های اپوزیسيون ، از جمله 
این سياست ، . رهبران کليدی مذهبی 

منجر به تضعيف ثبات شاه ، گيج شدن 
رژیم او ، و تحکيم طيف راست مذهبی 

 . »شد
یک سال بعد سلسلهء پهلوی سرنگون 

 .شد
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محمد تقی  -22. وی را در آبادان رها کرده و توسط یک تصادف ساختگی به قتل رساندند. دست داد براثر آن حافظه خود را از 
 به 13/10/1377شيخ محمد ضيایی، امام جمعه بندرعباس در  -23.  به قتل رسيد9/10/1377و زبان شناس در  زهتابی مورخ 

کاظمی استاد   -27. ماموستا فاروق ، امام جماعت در کرمانشاه -26. ماموستا ریيعی ، امام جمعه کرمانشاه -25. قتل رسيد 
، به دستور مستقيم  فاطمه قائم مقامی  -30. رستمی ، در همدان ربوده و کشته شد -29. پيروز دوانی  - 28. دانشگاه

ناصر سبحانی از  -32. کشته شد  ربوده و سپس 76 اسفند ماه سال 1زهرا افتخاری در  -31. فالحيان کشته شده است
ضربه چاقو کشته شده بود در سعادت آباد پيدا   30قيدی از پرسنل نيروی هوایی جنازه او را که با  -33. شاگردان مفتی زاده

 با 75فرزانه مقصود و خواهرزاده اش ، در اسفند  -36و35  .  ، در برابر خانه اش کشته شد78حسين فتاپور، آذر  -34. کردند
پس از دریافت امان نامه . خسرو قشقائی -38. کردند" خودکشی"را  عزت اهللا علی زاده ، او  -37. ضربات چاقو کشته شدند

روئيت هاشمی رفسنجانی و خامنه ای رسيده بود ، در حمام خانه رجبعلی  از خمينی با تالش رجبعلی مالیری که به 
داریوس فروهر، در آبان  -40. 77دکتر مجيد شریف آبان سال  -39. شيراز به قتل رسيد مالیری توسط مصطفی کاظمی در 

 به وسيله طناب 77محمد مختاری در آذر سال  - 42.  ضربه چاقو30 با 77اسکندری فروهر در آبان سال  پروانه  -41. 77سال 
مصدق و  شمس الدین امير عالیی ، هم کار  -44.  توسط طناب خفه شد77محمد جعفر پوینده در آذر سال  -43. شد خفه 

مهندس  – 46.  و 45  .  در اثر تصادف ساختگی کشته شد73اولين سفير ایران پس از انقالب اسالمی در فرانسه ، در مرداد 
جواد امامی ،  – 48 و 47. رسيدند  در منزل خود به قتل 77 دیماه سال 26کریم جلی و همسر او فاطمه اسالمی ، در 

زهره ایزدی ،  -49. خانه خود کشته شدند  د ر 77 دیماه سال 25کارشناس دادگستری و همسرش سونيا آل یاسين در 

 ...چه خبر: علی ناظر

زنجيره ای وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در داخل -اسامی بخشی از قربانيان قتل های سياسی
  کشور
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جوامع انسانی در مسير حيات 
سياسی و اجتماعی خود همواره 

شاهد ظهور انواع و اقسام حاکميت 
های دیکتاتوری با مشخصات مشترک 

سرکوبگری، ستمگری، جنایت پيشگی 
و تحميل عقاید و روشهای زندگی بر 

دیکتاتور ها . مردم آن جوامع بوده اند
عموما از تئوری هدف وسيله را توجيه 

حال اگر به . می کند پيروی می کنند
این هدف جنبه الهی نيز داده شود، 
قابليت سرکوب و حذف مخالفين و 
منتقدین، توسط دیکتاتور ها به بی 

این نوع حکومت . نهایت خواهد رسيد
ها خوب می دانند که برای حفظ پایه 

های قدرت و دست یابی به اهداف 
ارتجاعی خود الجرم باید از خط قرمز 

هایی عبور کنند که جامعهء بين المللی 
انجام آنها را برای رژیم های غير 

. مسئول و خطرناک جایز نمی شمارد
بنابراین، اینگونه حکومتگران برای بقای 

خود و در امان ماندن از واکنش های 
بين المللی مجبورند که به قمارهای 

بزرگی نيز دست بزنند، که بنا بر داوری 
تاریخ هميشه بازندهء نهایی این 
 .قمارهای خودساخته بوده اند

استبداد مذهبی حاکم بر کشورمان بنا 
 ساله اش بدون 28به سوء پيشينهء 

شک در غالب دیکتاتوریهای نوع دوم 
حضور کثير شيعيان در . می گنجد

برخی از کشورهای همجوار و امکانات 
وسيع مالی کشور، از دیر باز رسالت 

جهان شمول کردن حکومت 
خودساختهء آخوندی را برای بسياری از 
تصميم گيرندگان کليدی و صاحب نفوذ 

رژیم بسيار وسوسه انگيز ساخته 
چنين ایده ای از ابتدای حاکميت . است

آخوندها بر کشور وجود داشته است، 
که اولين تبعات سياست مخرب صدور 
انقالب آنها را مردم ایران به وضوح در 

 ساله ایران و عراق لمس 8کوران جنگ 
تحت چنين معادالت . کرده اند

استراتژیکی است که می بينيم، 
سردمداران رژیم بی اعتنا به مسائل 

 3معيشتی مردم و آیندهء کشور، 
استراتژی موازی را همواره به پيش 

 .برده اند
سرکوب بيرحمانهء مردم و ایجاد  -1

 .فضای اختناق در داخل و خارج از کشور

ایجاد جای پا در مناطق نبازمند و  -2
آسيب دیدهء مسلمان در منطقهء 
خاورميانه و سودای صدور انقالب 

اسالمی نوع آخوندی در این مناطق و 
 .حتی مناطق مستعدی در آفریقا

دستيابی به سالح اتمی که ایده  -3
اش طبق نامهء محرمانهء رضایی 
فرماندهء وقت سپاه پاسداران به 

خمينی، به اواخر جنگ ایران و عراق 
منتشر شده توسط . (برمی گردد

 ).2006رفسنجانی در اکتبر 

در مورد اول ماهيت اصلی حاکمان 
جمهوری اسالمی را در کشتارهای 

 و تابستان 61-60بيرحمانهء سالهای 
 به وضوح دیده و شناخته ایم و از 67

پروندهء سياه حقوق بشری رژیم هم 
در مورد دوم هم با . اطالع کافی داریم

نقش آفرینی های مخرب و بحران 
آفرینی های این رژیم در عراق، جنوب 

لبنان، فلسطين و افغانستان آشنا 

هستيم و نمونه های فراوان آن را طی 
 .چند سال اخير همواره شاهد بوده ایم
اما برخالف موارد فوق، برنامهء اتمی 

رژیم به دليل پنهان کاری های گسترده 
ای که از سوی حکومت تهران برای 

سّری نگهداشتن مراحل پيشرفت آن 
 سال گذشته صورت گرفته، 22ظرف 

 .همچنان وضعيت ابهام آميزی دارد
در این نوشتار، ابعادی از کل ماجرای 

هسته ای رژیم بطور خالصه مورد 
بررسی قرار می گيرد، تا زوایایی از 

واقعيتها و انکار ها در پس رقص هسته 
در ابتدا بطور . ای رژیم روشن شود

مختصر نگاهی به تاریخچه شکل گيری 
 .انرژی هسته ای در ایران می اندازیم

 
شکل گيری برنامه هسته ای در 

 ایران
 

بنا به روایات موجود، اولين بار در اواخر 
 ميالدی رژیم گذشته بفکر 60دهه 

 1967برنامه هسته ای افتاد و در سال 
اولين تاسيسات تحقيقاتی کشور در 
دانشگاه تهران با کمک آمریکایيان راه 

 1968بدنبال آن در ژویيه . اندازی شد
 NPTایران، به جمع امضا کنندگان پيمان 

آنگونه که یکی از دیپلومات .پيوست
های دوران زمامداری جرالد فورد رئيس 

جمهور آمریکا طی مصاحبه ای با صدای 
 عنوان کرد، 2007آمریکا در ماه نوامبر 

محمد رضا شاه بنا به روابط نزدیکش با 
ریچارد نيکسون، توانست توافق آمریکا 
را برای ساختن تأ سيسات هسته ای 

 ميالدی 1975در سال . بدست آورد
 مبنی بر موافقت 292سند رسمی 

آمریکا برای ایجاد تاسيسات هسته ای 
صلح آميز در ایران، بين دو کشور ایران و 

بعد از استعفای . آمریکا به امضا رسيد
نيکسون و در زمان جانشينش جرالد 

فورد، وی حتی عالیق خود را برای 
ساختن سالح هسته ای با آمریکایيان 

در ميان گذاشته بود، که با عدم 
. استقبال دولت جرالد فورد روبرو شد
بعد از سرنگونی شاه و شروع کار 

جمهوری اسالمی، برنامه اتمی ایران 
بنا به تصميم دولت بازرگان، متوقف 

پس از گذشت چند سال حکومت . شد
جدید، مجددآ ادامه پروژه اتمی را در 
دستور کار خود قرار داد، که با فراز و 

از جمله . نشيب هایی مواجه بود
شرکتهای زیمنس آلمان، کنسرسيومی 

از کمپانی های آلمانی، اسپانيایی و 
آرژانتينی و چند شرکت اروپایی دیگر 

 تا 80بعلل سياسی در طول دهه 
، یک به یک انصراف خود 90ابتدای دهه 

را از ادامه ساخت و ساز نيروگاه هسته 
 در جنگ ایران و 2بوشهر  (1ای بوشهر 

. اعالم کردند) عراق بشدت آسيب دید
مدتی پس از آن در سفری که 

رفسنجانی رئيس جمهور وقت رژیم به 
 1990مسکو داشت، سرانجام در مارچ 

موافقت گردید که تکميل نيروگاه بوشهر 
از آن پس روسها . به روسها واگذار شود

طبق قراداد رسمی شان با رژیم ایران 
، در بوشهر، کار تکميل 1995در سال 

این نيروگاه را عهده دار شدند، تا اینکه 
 سازمان مجاهدین خلق، 2002در اوت 

پرده از برنامه مخفی هسته ای ایران 
گشود، برنامه گسترده ای که شامل 

چندین سایت تحقيقات هسته ای، 
ایجاد راکتور اتمی و امکانات و تجهيزات 

بعد از . غنی سازی اورانيوم در نطنز بود

افشای جهانی برنامه اتمی رژیم که با 
عکس های ماهوارهای آمریکا از سایت 

های مذکور مورد تایيد واقع گردید، 
خاتمی رئيس جمهور وقت رژیم، ضمن 
تایيد خبر، بناگزیر اعالم کرد که اهداف 

هسته ای آنها صلح آميز بوده و تنها 
 مگاوات 6,000قصدشان توليد 

الکتریسيته برای نيازهای کشاورزی و 
 2010پزشکی و توليد انرژی تا سال 

این ادعا با ارزیابی های اوليه . ميباشد
غرب و آژانس جهانی انرژی اتمی از 
روند مخفيانه پروژه هسته ای رژیم 

ایران، مورد تردید قرار گرفته و در مقابل 
آمریکا و غرب حاکمان تهران را متهم به 
تالشی غير قانونی در جهت دستيابی 
به انرژی هسته ای کردند،که این اتهام 

امروزه شکل جدی تری به خود گرفته 
 .است

 
صلح آميز یا  –برنامه هسته ای 

 نظامی؟

در رابطه با ادعاهای رژیم، مبنی بر 
صلح آميز بودن برنامه اتمی شان، 

ناباورانی که رژیم آخوندها را به ساختن 
بمب هسته ای متهم می کنند، 

سواالت ساده و مشخصی را مطرح 
می کنند، که تاکنون از سوی نمایندگان 

حکومت تهران پاسخهای منتطقی و 
قانع کننده ای به این سواالت داده 

 :از جمله. نشده است
چنانچه رژیم ریگی در کفش نداشت  -1

با توجه به عضویتش در آژانس بين 
المللی انرژی اتمی و قبول پيمان منع 

. ان(گسترش سالح های هسته ای 
که در بند چهارم آن حقوق ) تی. پی

بدون تبعيض کشورهای عضو در 
استفاده از انرژی هسته ای برای 

توسعهء علمی، توليد و استفاده برای 
مقاصد صلح آميز با نظارت آژانس به 

رسميت شناخته می شود، چه نيازی 
 سالهء برنامهء 18به مخفی کاری 

 هسته ای اش داشت؟
اگر رژیم مثل امروز مدعی است که به 
علت عضویتش در آژانس بين المللی 
انرژی اتمی از حق دستيابی به فن 
آوری هسته ای صلح آميز برخوردار 

است، و در این مسير حتی در مقابل 
قطعنامه های شورای امنيت 

ایستادگی می کند، چرا این حق را قبل 
از افشای برنامهء هسته ای اش در 

 توسط مجاهدین برای 2002اوت سال 
 خود قائل نبود؟

اگر هدف اصلی رژیم استفادهء صلح  -2
آميز از تکنولوژی هسته ای است، چه 

توجيهی برای ساختن رآکتور آب 
 مگاواتی و کارخانه های 40سنگين 

توليد سوخت مورد نياز این رآکتور وجود 
دارد؟ همچنين چه نيازی به گسترش 

 دستگاه سانترفيوژ، برای غنی 3000
سازی اورانيوم که خود مورد اعتراض 

شورای امنيت سازمان ملل است، به 
  هزار دستگاه سانترفيوژ دارد؟56 -50

 
چرا رژیم حاکم پيشنهاد  -3

سخاوتمندانهء دوستان اروپایی اش را 
در رابطه با اهدای بستهء مشوق شان 

در مقابل تعليق برنامهء غنی سازی 

 تعبير خواب اتمی آخوند ها:  سعيد اطلس
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 بلوف نصرت رحمانی
 

... 

... 
 اینک 

 ، آه .. هر تک گلوله 
 . قرص مسکنی ست

تنها آنها که مرده اند از مرگ   
 نمی ترسند 

 چون من 
 چون من که بارها 

 مردانه مرده ام 
 تابوت خویش را همه ی عمر 

 . بر دوش برده ام
 بازی کنيد   

 از باختن نهراسيد 
 پيروزی است باخت 

 یا آنکه زار، زار بگریيد 
بر پای من که در وطن ام 

 خشت می زنم 
 در غربت قریب دیارم 

 بازی کنيد   
 از باختن نهراسيد 

 هرگز شکست حقارت نيست 
 و پيروزی 

 پاسدار اسارت نيست 
 این کهنه قصه را 

 ! زنجير های پاره به من گفتند
زنجير های پاره به من   

 : گفتند
در هر قمار ، در هر نبرد، در  -

 هر تضاد وتفاهم 
 ! پيروزی است باخت 

 شب تلخ و خسته است 
 من ميروم 

بر جدول سطوح متون ، باز  
 . اکردوکر  بازی کنم 

   
 با دستهای خالی و خونين 

 تنها 
با مردگان قمار توان کرد، شب 

 ! بخير
 



 

خود نپذیرفته است؟ چرا پيشنهادات ایجاد کنسرسيوم مشترک غنی سازی اورانيوم با روسيه و بعد از آن عربستان سعودی           
 را که تحت عنوان طرح مشترک کشورهای مسلمان ارائه شد، رد کرده است؟

 توسط مجاهدین که حکایت از برنامه های مخفی نظامی 2003 در اواسط سال 1-چرا پس از افشای طرح شيان لویزان -4
هسته ای رژیم در این سایت نظامی سپاه پاسداران داشت، رژیم سایت مذکور را بطور کامل تخریب نمود و حتی منطقهء         

اگر هدف غير نظامی بود، چرا تا چندین ماه به بازرسان سازمان ! درختکاری مشرف به این سایت را با خاک یکسان کرد؟
 آژانس جهانی انرژی اتمی اجازهء روادید و بازدید از این سایت داده نشد؟

چرا همزمان با توسعهء برنامه های هسته ای، رژیم بطور موازی پروژهء توسعهء صنایع موشکی و افزایش برد موشکهای       -5
 شهاب را در اولویت برنامه های خود قرار داده است؟ آیا ارتباطی بين کالهک هستهای با ابزار پيشرفته پرتاب آن وجود ندارد؟

اینها همه نشانه هایی هستند که از نظر افراد ناباور، پرده از اهداف اصلی رژیم در توسعه برنامه های هسته ای اش بر می 
 .دارد

در مقابل، کشور ها و شخصيت های سياسی ای قرار می گيرند که معتقدند، رژیم با توجه به فشار های بين المللی از       
 .پروژه های نظامی هسته ای خود دست کشيده و باید با تعامل و مدارای بيشتر به گفتگو با رژیم حاکم بر ایران ادامه داد

این که رژیم جمهوری اسالمی در گفته ها و کرده هایش صادق بوده است یا نه، موضوعی است که بهتر است، بعد از       
خواندن اظهارات حسن روحانی، رئيس سابق هيئت مذاکره کننده اتمی رژیم و رئيس شورای امنيت ملی دوران ریاست      

 . جمهوری محمد خاتمی، در موردش به قضاوت بنشينيم

وی که هم اکنون از وابستگان باند رفسنجانی است و در مقام رئيس مرکز تحقيقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت    
 در تهران برگزار شد، سخنرانی می کرد در بخشی از 2007نظام در اولين جشنوارهء توليد کنندگان جوان که در اواخر نوامبر 

 سپتامبر و پس از پيروزی آمریکایی ها در عراق در خصوص مسالهء هسته ای آنها می خواستند به 11در «اظهاراتش گفت 
درست است که ما تعليق را پذیرفتيم، البته تعليق برای . ایران حمله کنند که ما با تدبير توانستيم این تهدیدات را رفع کنيم

ما توانستيم در این دوران، اصفهان و اراک را بسازیم و هرچيزی که ناقص بود را تکميل . تعطيلی نبود، بلکه برای تکميل بود
غرب می خواست ما از تعليق به تعطيلی برسيم ولی ما تعليق کردیم تا . کنيم و هرچه که کامل بود داوطلبانه تعليق کردیم

نباید بهانه به دست دشمنان داد و با ... تکميل کنيم که با این کار هم از خطر عبور کرده و هم فن آوری خود را تکميل کنيم
باید با تدبير بين منافع آمریکا و سایر کشورها فاصله بيندازیم و از ] خطاب به احمدی نژاد[سخنان نسنجيده آنها را تحریک کرد 

 »...ما امروز زمان زیادی برای تصميم گيری نداریم و وقت تنگ است. این امر استفاده کامل را ببریم

ناگهان با « در تکرار حرفهای باال می گوید 2007وی طی مصاحبه ای دیگر با روزنامه حکومتی جام جم در اواسط ماه دسامبر 
تمام . به وسيله آژانس، سر و صدای زیادی ایجاد شد] اورانيوم غنی شده[کشف مسالهء نظنز و سپس آلودگی سطح باال 

تمام . تالش این بود که پروندهء ما را به شورای امنيت بفرستند و بالفاصله تحریم و سپس حملهء نظامی را شروع کنند
آنزمان، تمام دنيا از آمریکا و اسرائيل گرفته تا تمام کشورهای . اقتصاد کشور قفل و نفس ها در سينه ها حذف شده بود

در آن شرایط، ما تهدیدات را رفع کردیم و پرونده را . اروپایی همه ما را به فعاليت مخفيانه برای ساخت بمب اتمی متهم کردند
 ».از پشت در شورای امنيت به شورای حکام بازگردانيدیم

حسن روحانی که بنا به مقام و مسووليتش از همهء تصميم گيری های پشت پردهء رژیم در سطوح باالی آن مطلع بوده    
است، در این دو مصاحبه در جهت غسل تعميد دادن خود، به آنچه که جامعه بين الملل بر روی آن انگشت ميگذارد یعنی غير        
قابل اعتماد بودن ادعاهای رژیم صحه گذاشته و هدف اصلی آنها یعنی برنامهء نظامی هسته ای رژیم را ناخواسته افشا می 

 . کند

 تردیدهای مضاعف چيست؟

یکی از اصلی ترین انگيزه های دوئل غربی و بویژه آمریکا در متوقف کردن گسترش برنامهء غنی سازی اورانيوم در ایران،       -1
 .اظهارات پی در پی احمدی نژاد در نابودی اسرائيل و کمک به کشورهای اسالمی در کسب این فن آوری است

تبدیل رژیم آخوند ها با سابقهء تروریستی اش، به پایگاه امن گروه های افراط گرای اسالمی در خاورميانه است که        -2
چنانچه شاهد آن بوده ایم، رژیم با صرف هزینه های هنگفت، آنها را در خدمت آمال سياسی آشوبگرانه اش در منطقه به کار      

در اینجا . می برد که به سان تندروهای مرتجع ساکن تل آویو، مانع از ایجاد صلح  ثبات در این منطقه آشوب زده می شود
برای پی بردن به نيات واقعی رژیم به یکی از مصاحبه های والیتی وزیر خارجه پيشين رژیم و مشاور عالی امور بين المللی   
خامنه ای ولی فقيه نظام آخوند ها که چند ماه پيش توسط خبرگزاری دولتی مهر به عمل آمد و در سایت بازتاب برای مدت      

 .کوتاهی منعکس شد، اشاره می کنم
والیتی در مقابل سوال خبرنگار مهر که از او پرسيد مردم می پرسند که چرا بجای ینکه امکانات مالی کشور صرف بهبود      

اینکار برای امنيت نظام الزم است، اینهایی که این سواالت : وضعيت آنها شود، راهی فلسطين و جنوب لبنان می شود، گفت
را مطرح می کنند باید بدانند که اگر دشمن را به دور از مرز هایمان مشغول نکنيم، آنوقت باید در مرزهایمان بهای سنگين       

 .تری برای امنيت مان بپردازیم

بنابراین در اینجاست که اظهارات سران رژیم از جمله خامنه ای مبنی بر وظيفهء ملی و اسالمی خواندن کمک های رژیم به     
جالب اینکه این وظيفهء اسالمی شامل . گروه های افراطی فلسطينی و حزب اهللا لبنان معنا و مفهوم واقعی پيدا می کند

 .حال مثال مسلمانان بخت برگشتهء چچن نمی شود که در معرض سرکوبهای مستمر دولت روسيه قرار دارند
) رادیو آکتيو(بنابراین خوف جهان از دسترسی گروه های افراطی مسلمان حامی رژیم به ابزار و سالح ها و گلوله های پرتو زا 

و به شّدت مخرب و کشنده بر عليه شهروندان شان، انگيزه قوی دیگری است، که این کشورها را نگران دستيابی جمهوری       
 .اسالمی به تکنولوژی نظامی هسته ای و حتی فن آوری چرخه سوخت هسته ای می کند

 سال گذشته در 28زیر سئوال بودن سرمایه گذاری های کالن هسته ای در کشوری است، که حکومتگران آن در طول  -3
تمامی کارشناسان امور انرژی کشور بر این . حفظ و رسيدگی الزم به چاه های نفت اش اهتمام جدی ای بخرج نداده اند

بودجه % 70واقعيت صحه می گذارند که به علت عدم سرمایه گذاری های ضروری در صنعت نفت و گاز کشور که بيش از 
ميزان . کشور از قبل آن تأمين می شود، رژیم حاکم  در کاستن از عمر چاه های گاز کشور نقش مخربی ایفا نموده است

 ميليارد 100سرمایه گذاری های الزم در صنعت نفت و گاز کشور بنا به گفته شخص خاتمی رئيس جمهور پيشين رژیم به 
 ميليارد دالر سرمایه گذاری در این صنعت 600بعضی از کارشناسان امور انرژی حتی صحبت از ضرورت . دالر بالغ می گردد

 قابل صادر کردن 2015 سال آینده می کنند و معتقدند که در غير اینصورت نفت ایران فقط تا سال 10مهم کشور در عرض 
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 24.... ادامه  صفحه 

 خيام
 
من بنده عاصيــــم رضـائـــی تـــو  

 کجــاست
تاریک دلم نـــــور و صفائـــی تـو 

 کجاسـت
برمن بهشت ار بــطا عـــت 

 بخشــــــــــــی
این مـــزد بود لطف و عطــــای تو 

 کجاسـت
-- 

نيکی و بـــدی کــه نهـــــــاد 
 بشــــــراست

شادی و غمــــــی که در قضا و 
 قدر است

با چــــرخ مکــن احواله کانـــدر ره 
 عقــل

چـــرخ از تـــو هزار بار بيچـاره 
 تراسـت

-- 
زنهـــار زجـــام مـــی مرا قوت 

 کنيــــــد
وین چهـــره کهــربا چــــو یاقوت 

 کنيــــد
چـــون مرده شوم ببــــاده شویـــد 

 مـــــرا
وز چـــوب رزم تخـتـه تابـوت کنيد 

 مــرا
 



 

 .خواهد بود
موضوع دیگر دروغ های شاخدار عوامل رژیم در قبوالندن مرجح بودن انرژی هسته ای نسبت به سایر منابع انرژی غير 

. از جمله اینکه انرژی هسته ای تنها انرژی مناسب جایگزین نفت و گاز کشور بعد از اتمام آن است. فسيلی به مردم است
شایان ذکر است که در حال حاضر تعداد قابل شماری از نيرگاه های هسته ای مستهلک در کشورهای پيشرفتهء جهان پس 

 ! ساله شان روی دست دولت ها مانده است30از پایان عمر 
جدا از بحث فوق، موضوع بر سر این نيست که استفادۀ صلح آميز از انرژی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی غير فسيلی     

بخصوص در مورد کشوری مثل . مردود شناخته شود، اما در جهان امروز هيچ کارشناسی به آن به دیدهء اولویت نمی نگرد
ایران، آنهم با چنين حاکميتی واپس گرا و بحران آفرین، سرمایه گذاری های کالن بر روی انرژی هسته ای نه تنها از نظر     

مالی و فنی از اولویت برخوردار نيست، بلکه قرار داشتن ایران در گسل زلزله از یک سو و طينت بحران زایی سران رژیم و بی          
ثباتی سياسی کشور از سوی دیگر، از جمله عواملی هستند که می توانند عوارض پر ریسک و غير قابل پيش بينی ای      

و خطر ) High Level Waste(انتقال پسماند سوخت نيروگاه های هسته ای . برای مردم کشورمان بدنبال داشته باشد
آفرینی وحشتناک عنصر پلوتونيوم باقيمانده در سوخت اورانيوم برای انسان آنهم در مقياس یکهزارم گرمی آن و همچنين      

رعایت سایر اصول ایمنی نيرورگاه هسته ای در کشوری که از نظر رعایت استاندارد های ایمنی و ميزان تصادفات، رکورد دار         
(و آب ) Wind(در حالی که منابع انرژی های ماندگار و بی خطر مثل باد . است، کاری است بسيار پر ریسک و خطر آفرین

Hydro ( و خورشيد)Solar ( و منابع انرژی درون زمين)Geothermal ( که به وفور در ایران وجود دارند، شایان توجه بيشتر و
سرمایه گذاری های با صرفه تری نسبت به توليد انرژی هسته ای در ایران است که در صورت گسترش آن الجرم باید برای       

 .ساليان سال افسار آن را به دست روس ها و یا دیگران سپرد

فقط کافيست که ) Renewable Energy(امروزه می بينيم که در رابطه با گسترش توليد انرژی های موسوم به سبز یا 
وضعيت آب و هوایی و جغرافيایی ایران را با کشور های صنعتی اروپا مقایسه کنيم که از موهبت آفتاب آنچنانی برخوردار        

و افزایش اوليه ) Photovoltaic(نيستند اما صنعت انرژی خورشيدی آنها از جمله در تأمين بخشی از برق مورد نيازشان با 
حتی در کشوری مثل قبرس، اکثر صاحبان . به شدت رو به افزایش است) Solar thermal(دمای آب سيستم گرمایی شان 

کشاورزان سوئد و . منازل مسکونی برای تأمين آب گرم مورد نياز خود از چنين سيستمی بجای گاز یا نفت بهره می گيرند
(دیگر کشورهای اسکاندیناوی برای تأمين برق پمپهای آبياری در مزارع شان، بطور گشترده ای پذیرای توربين های بادی 

Wind Power (ميليارد پوند فقط برای انجام تحقيقات جهت ارتقاء تکنولوژی های بادی و 2کشور انگلستان اخيرا . هستند 
اختصاص داده است، و زمينه های دیگری که در حوصله این ) Tidal & Wave Action(توليد انرژی از موجهای اقيانوسها 

 .نوشتار نيست
در چنين وضعيتی آیا دنيا حق ندارد که بر روی ولع و اشتهای عجيب حاکمان تهران برای دستيابی به انرژی هسته ای آنهم با     
اهدافی مشکوک حساس شود؟ در حالی که زمينه های فراوانی برای سرمایه گزاری های ارجح تری در رابطه با انرژی های         

 .جایگزین در ایران وجود دارد
 نتيجه گيری

 شورای امنيت سازمان ملل متحد بر عليه 1747 و 1737مجرد از فضای سياسی ایجاد شدۀ سياسی پس از قطعنامه های 
 2007 و گزارش سازمانهای اطالعاتی آمریکا در سوم دسامبر 2007 اوت 30رژیم ایران و بدنبال آن گزارش محمد البرادعی در 

، که تحليل جدا گانه ای را می طلبد، ميتوان پيش بينی کرد، که رِژیم با همين بافت و ترکيب فعلی خود در رابطه با پروژه 
 که در زیر بطور خالصه به آن اشاره ميکنم،.  راه بيشتر پيش روی خود ندارد3اتمی اش، 

مّصر بودن در ادامهء حرکت قطار بی دنده و ترمز اتمی شان بسمت مقصد تعيين شده، همراه با پذیرش ریسک حملهء      -1
اگر چه این حمالت بنا به دالیل گوناگون سياسی، جغرافيایی و نظامی به . نظامی از سوی آمریکا و برخی از متحدان اش

احتمال زیاد محدود و موضعی بوده و راه به اشغال کشور نمی برد، اما یقينأ خرابی و نابودی بسياری از تأسيسات و صنایع      
شواهد و قرائن نشان می دهد که تنها کسانی که از درگيری نظامی با آمریکا خود را . زیر بنایی کشور را در بر خواهد داشت

. متضرر نمی یابند، همان هستۀ طالبانی رژیم است، که هم اکنون کنترل کليت نظام جمهوری اسالمی را در دست خود دارد
به نظر این جماعت سوپر مرتجع، وقوع چنين حمله ای دست آنها را برای براه اندازی یک سرکوب مهيب داخلی جهت صاف        

البته اینگونه . کردن آخرین موانعی که بر سر راه ایجاد نوعی حکومت یک دست شيعه طالبانی در کشور است، باز می کند
تئوریسين های عقب مانده و مرتجع هيچگاه از گذشته و تاریخ آنگونه که باید درس نمی گيرند و همواره در نوعی یکجانبه  

 .نگری و خوش خيالی سير می کنند

در ادامه سناریوی فوق، در صورت چپه شدن قطار بی دنده و ترمز اتمی رژیم در مسير حرکت کنونی خود و شکست         – 2
سقوط قطار اتمی رژیم و . کامل تالشهای اتمی رژیم در این ماجراجویی اتمی، سناریوی دوم، می تواند به واقعيت بپيوندد

تالشی کامل آن البته به ميزان تأثير پذیری فشارهای فزاینده احتمالی دوئل آمریکا و غربی در اعمال تحریم های هوشمندی    
چون قطع بنزین وارداتی کشور، اخالل گری در سيستم بانکی و اعتباری کشور، مسدود کردن قسمت اعظم راههای      

در صورت وقوع این سناریو، طرف به زانو . ارتباطی ایران با جهان خارج و تحریم های موثر دیگر از سوی این کشورها دارد
درآمده باید به بازرسی های همه جانبه نمایندگان آژانس، شبيه به آنچه که در عراق اتفاق افتاد، تن در داده و البته این       

رشته سر دراز خواهد داشت و ممکن است که حتی مسائل مختلفی چون درخواست محاکمهء بعضی از دست اندر کاران 
در هر صورت سرانجام تاریکی در انتظار رژیم خواهد . رژیم در دادگاه های بين المللی نيز از سوی طرف پيروز مد نظر قرار بگيرد

بود، اما در صورت انجام کوچکترین غفلتی از سوی نيروهای مسئول و مردمی اپوزیسيون، وقوع این سناریو ممکنست که به      
 .یک جانشين مردمی راه نبرد

 
رسيدن به یک راه حل بينابينی با غرب برای محدود کردن دامنهء فعاليتهای هسته ای کنونی خود در مقابل دریافت پاره       -3 

پذیرش این راه حل از سوی رژیم کامأل محتمل است، وقوع این . ای امتيازات سياسی و اقتصادی و شاید هم امنيتی محدود
سناریو مسلما رهبر جمهوری اسالمی و رانندهء قطار بی دنده و ترمز اتمی اش، احمدی نژاد را در موقعيت سياسی بسيار       

دشواری قرار خواهد داد و به احتمال زیاد راه به تحوالت و دگرگونی های سياسی اجتناب ناپذیری در سطوح باالی رژیم 
چنين رخدادی با توجه به وضعيت شکنندهء داخلی رژیم و وجود نارضایتی های فراگير در جامعه نمی تواند در         . خواهد برد

 .سکوت و بی تفاوتی نيروهای مردمی صورت بگيرد و مسلما برای رژیم پر هزینه خواهد بود

در این ميان آنچه که می تواند مسير سناریو های پيش بينی شدۀ فوق را در جهت منافع مردم ایران کاناليزه نماید، و از بروز        
فجایع ملی جلو گيری کند، ورود فعاالنه اقشار مختلف مردم از جمله دانشجویان، کارگران، معلمين و مردم  زحمتکش و جان       

به لب رسيدۀ ایران به فعاليت های اعتراضی هدفدار و برنامه ریزی دقيق اپوزیسيون موثر برای مواجهه با هر یک از سناریو 
بدیهی است که موفقيت این تالش ملی و تاریخی در گرو همدلی و همکاری نيروهای پيشتاز و اقشار . های فوق است

این تنها راه برای جلو گيری از وارد آمدن زیانهای غيرقابل . ملت، جدا از تنوع عقاید و سليقه ها و باورهای آنها با هم دارد
 .  جبران بر کشور و دستيابی به دمکراسی و آزادی و دوباره ساختن است
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 فردوسی
 

 خرد بهتر از هرچه ايزد بداد
  ستايش خرد را به از راه داد

 
 خرد رهنماي و خرد دلگشاي

 خرد دست گيرد به هر دو سراي
 

 از او شادماني، از اويت غم است
 از اويت فزوني، ازويت آم است
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 مولوی
 

هست عاقل هر زمان اندر پی پيدا 
  //شدن

هست عاشق هر زمان در بی 
 خود و شيدا شدن

 
عاقالن از غرقه گشتن در گریز و در 

  //حذر
عاشقان را کار و پيشه غرقه دریا 

 !شدن 
 

عاقالن را راحت از راحت رسانيدن 
  //بود

عاشقان را ننگ باشد بند راحت 
 ها شدن

-فاجعه قتل بی نظير بوتو بار دیگر نشان داد که امروز در سياست نه تنها اخالق وجود ندارد، بلکه خشک مغزی و تعصب می
اکنون این سوال . های موحشی نشان دهند-تواند تا جایی پيش برود که عالقمندان به قدرت و صاحبان آن از خود درندگی

های مردم -آید آیا دوران مروت و جوانمردی در رقابت به پایان رسيده است یا اینکه قدرت و ثروت برای چپاول توده-پيش می
 های انسانيت و حق و عدالت، دیگرکاربردی ندارد؟--اند که مقوله-چنان در هم گره خورده

ی -در سياست به مانند هر فعاليت و تالش دیگر اگر رقابت وجود نداشته باشد بدیل، حضور پيدا نخواهد کرد و چون مقوله
توان گفت رقابت در سياست امری الزم و طبيعی است، در یک وضعيت متعادل و -بدیل غالبا سبب رشد باید باشد، پس می

باشد، یکی رقبایی که در داخل اپوزیسيون -معمولی هر عنصر فعال یا سازمان سياسی حداقل با دو نوع رقابت مواجه می
های سياسی باید غالبا با هر دو جبهه در چالش -فعاالن و سازمان. باشد-رژیم حاکم هستند و دیگری خود حاکميت می

اما نباید فراموش کرد که هر رقيب در مقام . باشند و برای هر کدام باید راهکاری مجزا و منطبق با مشخصات آن در نظر گرفت
ی ابزار را به -توانند به تنهایی خطرناک باشد زیرا در رقابت برای به دست گرفتن قدرت، بسياری به کار گرفتن همه-خود می

ی مشروع یا نامشروع مفهومی ندارد، انصاف و -متاسفانه برای به دست گرفتن قدرت، دیگر وسيله. دهند-خود اجازه می
باشد، چرا -جوانمردی در این رقابت بی مفهوم است، از بين بردن رقبا حتی حذف فيزیکی آنها در سياست توجيه پذیر می

 . که سياست امروز بر ستون منافع اقتصادی اتکا دارد و منافع افتصادی اخالق پذیر نيستند

هر کسی که سياست را جدای از اخالق نداند و در سياست، اخالق را محترم بشمارد باید با رقبای خود بر اساس ضوابط و          
ها و حقوق فردی و اجتماعی آنها مورد تهاجم و تجاوز قرار نگيرد، رعایت این اصل به استقرار -اصولی برخورد کند که آزادی

. گردد-در یک حکومت مبتنی بر حاکميت ملت است که آزادی رقبا و دگراندیشان تضمين می. کند-حاکميت ملت کمک می
های -در حاکميت. باشد-احترام به این حقوق ساده اما اساسی، نخستين تضمين حرکت به سوی روند دمکراسی می

های توتاليتر و فاشيستی که به تبع خود، مخالف سکوالریسم هستند این اصول رعایت -مبتنی بر ایدئولوژی واحد و در رژیم
-های آدم سوزی، گوالک-شوند، در نتيجه در این جوامع، جنگ، جنگ داخلی، کشتارهای دسته جمعی مخالفان، کوره-نمی

 .گيرند-ای و غيره و غيره جای رفتار سالم و احترام به حقوق انسانی را می-های زنجيره-ها، اعدام و قتل

ای انجام شده توسط جمهوری اسالمی نشان داد که این رژیم در اعمال -های زنجيره-تا به امروز کشتارهای گروهی و قتل
گری، بی پروا و زبردست است؛ حاکميت مبتنی بر مذهب به ویژه مذهب اسالم که در تاریخ خود در -خشونت و وحشی

ی -های صليبی و دوران انگيزاسيون مسيحيت نيست، برای رسيدن به قدرت و حفظ آن به بهانه-جنگ و کشتار کمتر از جنگ
های زنجيره-قتل. ی تجاوز به حقوق دیگران را به خود داده است-دفاع از عقاید مذهبی و منافع گروهی و فردی هرگونه اجازه

ای که ماهی پيش در اثر سالروز آن، موضوع صفحه اول مطبوعات مخالف رژیم جمهوری اسالمی قرار گرفت، مبحثی است -
در سيستم مدیریت مطلق رسم بر این . ی بسته یا مدیریت مبتنی بر قدرت مطلق-ی مدیریت یک جامعه-مهم در شيوه

شود، مجریان آن هيچگونه حق تغيير و تبدیل آن را ندارند و اگر -ی اجرای فرمان از باال دیکته می-است که فرمان و نحوه
اما . گردد-ی عملياتی حذف شده و به جای او فرد عملياتی دیگری انتصاب می-ی پروسه-کسی با آن موافق نبود از گردونه

در مدیریت باز و متحول، اصول مدیریت باید مبتنی بر رفتار و کردار و گفتار و زیستار دمکراتيک قابل انطباق با منافع مردم و     
ی برنامه اجتماعی تدوین گردد، این ویزیون و این -باید بينش و ویزیونی در حيطه. چشم اندازهای استراتژیک کشور باشد
گرا برای ارتقای جامعه به مردم ارایه شده و به رأی گذارده شود و برندگان در یک -پروژه باید توسط رهبران و مدیران عمل

این مدیران و رهبران طبق قانون . ی اجرایی گردند-انتخابات آزاد برای مدتی که توسط قانون تعيين شده است وارد مرحله
 .باید حقوق مخالفان را تضمين و تأمين کنند

های ملت -ی اجتماعی منطبق با خواست-از بدو تأسيس در جمهوری اسالمی، ویزیون مدرنی وجود نداشت تا یک پروژه
ی انتخابات، حق انتخاب کننده و انتخاب شونده -ایران و در راستای پيشرفت جهان امروز تدوین کند، از همان نخستين دوره

ی عملياتی -ای قرار گرفت که در فنون مدیریت کارآمد نبودند و تجربه-پایمال شد، در نتيجه رهبری جامعه در کف قدرت عده
-کافی برای اداره مملکت نداشتند و به ناچار برای نگهداری قدرت به حذف رقبای خودی و ناخودی پرداختند، در نتيجه می

هر وقت . ی ایران بوده است-ترین عملکردهای جمهوری اسالمی حذف زنان و مردان شایسته-توان گفت یکی از برجسته
. کند-شود، اندوهی جانگداز و رنجی بزرگ بر اندرون هر انسان آزادیخواهی غلبه می-ای می-های زنجيره-سخن از قتل

ی آنها قطعا در مخالفت -ی سياسی گوناگونی داشتند ولی همه-قربانيان جمهوری اسالمی با وجود اینکه هر کدام گذشته
هرچند در روزهای نخستين انقالب، برخی . با جمهوری اسالمی، خدمت به مردم و اعتالی ميهن خود نقاط مشترک داشتند

خمينی را باور کردند و با رژیم جمهوری اسالمی ساختند و زمانی کوتاه به وزارت پرداختند و برخی از همان ابتدا با او به       
ی آنها با شهامت و فداکاری چنان با رژیم درافتادند که تبدیل به -اما سرانجام همه. مخالفت برخواستند و بر او باور نياوردند

برند یا شجاعانه جان -ی حيات رژیم شدند و به همين جهت یا امروز در زندان و تبعيد به سر می-خطری واقعی برای ادامه
 . اند-اند و به نمادهای ارزشمند در استقامت و مبارزه عليه جمهوری اسالمی تبدیل شده-باخته

کاظم سامی، موسی خيابانی، صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردالن، نوری دهکردی، کاظم رجوی، پروانه فروهر،         
عبدالرحمان برومند، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، احمد تفضلی، عبدالرحمان قاسملو، عبداله قادری، مالمحمد رسول        

ابراهيم زال زاده، معصومه مصدق دختر دکتر جراحت، غالم کشاورز، حسين برازنده، احمد ميرعالئی، سعيد سيرجانی،     
البته این ليست . های جمهوری اسالمی هستند-قربانيان قتل... غالمحسين مصدق و نوه دکتر مصدق، خسرو قشقائی و

ی آقای بهرام رحمانی در این زمينه -باشد و نوشته-ی بيشتری می-کامل نيست، برای تکميل آن نياز به تحقيق و مطالعه
 .1بسيار با ارزش است

شاپور بختيار و داریوش فروهر دو قربانی جمهوری اسالمی، قبل از انقالب در جبهه ملی ایران رفيق و هم پيمان بودند، هر دو           
ی کاروانسراسنگ حضور داشتند و هر دو در آن حادثه صدمه دیدند، نگارنده شاهد شکستن دست بختيار و -نفر آنها در حادثه

های چاقوی جمهوری -شکستن سر فروهر بود، هر دو نفر آنها در اثر انقالب به دو راه مختلف رفتند و هر دو نفر آنها با ضربه
 .ای کشته شدند-اسالمی به طور وحشيانه

ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، دری نجف آبادی،  مصطفی -ها را باید با شخص خمينی شروع کرد، علی خامنه-بانيان قتل
 .روند-ها به شمار می-هر کدام مشوقين و عامالن این قتل... کاظمی، علی فالحيان، سعيد امامی و

 ها و کشتارها جلوگيری به عمل آید؟-سوال اساسی این است که چه باید کرد تا در آینده از این قتل

ای که از آن باقی -تواند به عمر خود ادامه دهد، خرابه-اعتقاد دارم که رژیم جمهوری اسالمی تحت شرایط حاضر نمی
چيزی که این . ظرفيت این قدرت بازسازی در ایران وجود دارد. ی ملت ایران بازسازی گردد-خواهند ماند باید به همت و اراده
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دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران ، در 
جمشيد  دکتر  -50.  کشته شد73سال 

پرتوی ، متخصص بيماری های قلبی ، 
 24پزشک مخصوص احمد خمينی در 

به شکل   در خانه خود 77دیماه سال 
دکتر  -51. مشکوکی به قتل رسيد

. خاکسر در تهران به قتل رسانده شد
با نام (   محمد روانبخش ، کشيش  -52

در ) محمد باقر یوسفی گزارش شده 
محمد نظری ، عضو حزب  -53. 73مرداد 

 -54. 92دسامبر   12رنجبران در بندخان 
مسلمان ( حسن شاه جمالی 

 - 55. 73در مرداد ) مسيحی شده 
ترکيه به ایران  کریم نور علی ، وی را از 

محمد بابائی ، در سقز به  -56. آوردند
 ژوئيه 19عبد اهللا باک ،  -57. قتل رسيد

عثمان زورایی ، در   -58.  در بوکان95
احمد فاطمی ،  -59.  سردشت91سال 

محمد  -61.  در سر دشت 92 اوت 12
 -62.  در بازپان 95ژانویه   12ناتوئی ، 

 63.  مریوان 92علی تالوره ، در ژوئن 
.  در اروميه 94 اوت 16بهروز تقی زاده ، 

 94 اوت 22الدین جاجوری ،  سراج  -64
محمد سعيد جادری ،  -65. در اروميه

 -66.  در کوی سانجاق 94 دسامبر 22
 - 67.  در باسرمه 95 آوریل 1،  جا کرده 

 در 96 مارس 21عبدالکریم جاللی ، 
 1ساالر جاللی ،  -68. کوی سنجق 

محمد  -69.  در نو سود 92  سپتامبر 
.  در پيرانشهر 91 سپتامبر 21جليل ، 

 در 97 دسامبر 8رفعت حسينی ،  -70
 1الماس خدر ،  -71. سنجق  کوی 

محود  -72.  در اشنویه91سپتامبر 
 -73.  در پيرانشهر 92 ژوئن 2رحمانی ، 

 در ویالز 95 اوت 24رستمی ،  اصغر 
ضمنآ نام دکتر کاظم سامی . رستم 

وزير بهداری کابينه مهندس مهدی (
در اين ليست از قلم افتاده که  ) بازرگان

 به طرز فجيعی 67نامبرده نيز در سال 
در مطب خود بوسيله آدمکشان رژيم به 

منوچهر صانعی  -2و1) 1. (رسيد قتل 
کارمندی که بر روی اسناد و مدارک 

بنياد مستضعفان کار می کرده و فيروزه 
 مفقود 75 بهمن ماه 28کالنتری، در  

 اسفند در 3شدند و جسدشان در 
 ضربه چاقو کشته شده 13حالی که با 

دکتر احمد نفضلی -3. بودند، کشف شد 
، محقق و نویسنده ، در راه خانه خود 

حوالی  جنازه او روز بعد در . مفقود شد
جمجمعه اش ".کشف شد"تهران 

شکست و استخوان های پا و دست 
مهندس   -4. وی از جا در آورده شده بود

در . حسين برازنده، مفقود در مشهد
 جنازه او در نزدیکی 16/10/73تاریخ 

فردی  او . زندان وکيل آباد کشف شد
مذهبی که تملق از سران رژیم را 

احمد  -5. شرک آلود می دانست 
 -6.  به قتل رسيد2/8/74ميرعالئی در 

دکتر فالح یزدی که در جلو چشمان  
او پزشک . فرزندانش به قتل رسيد

استاد  -7. حسين علی منتظری بود
 به جرم 72سيرجانی، در سال  سعيد 

های مختلف از قبيل، ارتباط با سيا و 
خرید و فروش مواد مخدر دستگير، و در 

 به دست سعيد امامی کشته 6/9/73  
معصومه مصدق،دختر  -8. می شود

دکتر غالمحسين مصدق،و نوه محمد 
ابراهيم زال زاده در تاریخ  -9. مصدق  

 به قتل 76 ناپدید و در فروردین 5/12/75
ضربه   15سينه و پشت او را با . رسيد

کشيش  -10. کارد، پاره پاره کرده بودند

 -11.  در کرج1373دیباج در مرداد 
کشيش ميکائيليان در کرج ، مرداد 

کشيش هاپک هوسپيان ،  -12. 1373  
سيامک  -13.  در کرج1373در مرداد 

 28 ، در سن 75 آبان 13سنجری ، در 
ساله گی و در آستانه جشن ازدواج ،  

خانم برقعی در وزارت  -14. کشته شد
 -15  . اطالعات قم به قتل رسيده است

 75عليان نجف آبادی ، در دی ماه 
امير غفوری ،  - 16. مفقود شده است

سيد  -17.  مفقود شد75در اسفند 
 مفقود 76محمود ميدانی ، در فروردین  

 در 75غفار حسينی در آبان  -18. شد
 -20و19. اصفهان ربوده و کشته شد

 ساله اش 9حميد حاجی زاده و فرزند  
 -21. در کرمان ربوده و کشته شدند

حسين سرشار، خواننده اپرا ، به جرم 
دوستی با استاد سعيد سيرجانی ، او  

را پس از دستگيری مورد شکنجه قرار 
دادند که براثر آن حافظه خود را از 

وی را در آبادان رها کرده و . دست داد 
توسط یک تصادف ساختگی به قتل 

محمد تقی زهتابی مورخ  -22. رساندند
 به قتل 9/10/1377و زبان شناس در  

شيخ محمد ضيایی، امام  -23. رسيد
 به 13/10/1377جمعه بندرعباس در 

ماموستا ریيعی ، امام  -25. قتل رسيد 
ماموستا فاروق ،  -26. جمعه کرمانشاه

کاظمی   -27. امام جماعت در کرمانشاه
 -29. پيروز دوانی  - 28. استاد دانشگاه

رستمی ، در همدان ربوده و کشته 
، به  فاطمه قائم مقامی  -30. شد

دستور مستقيم فالحيان کشته شده 
 اسفند 1زهرا افتخاری در  -31. است

. کشته شد  ربوده و سپس 76ماه سال 
ناصر سبحانی از شاگردان مفتی  -32
قيدی از پرسنل نيروی هوایی  -33. زاده

ضربه چاقو کشته   30جنازه او را که با 
. شده بود در سعادت آباد پيدا کردند

 ، در برابر 78حسين فتاپور، آذر  -34
فرزانه  -36و35  . خانه اش کشته شد

 75مقصود و خواهرزاده اش ، در اسفند 
عزت  -37. با ضربات چاقو کشته شدند

" خودکشی"را  اهللا علی زاده ، او 
پس از . خسرو قشقائی -38. کردند

دریافت امان نامه از خمينی با تالش 
روئيت هاشمی  رجبعلی مالیری که به 

رفسنجانی و خامنه ای رسيده بود ، در 
حمام خانه رجبعلی مالیری توسط 

شيراز به قتل  مصطفی کاظمی در 
دکتر مجيد شریف آبان سال  -39. رسيد

داریوس فروهر، در آبان سال  -40. 77
اسکندری فروهر در آبان  پروانه  -41. 77

محمد  - 42.  ضربه چاقو30 با 77سال 
 به وسيله طناب 77مختاری در آذر سال 

محمد جعفر پوینده در  -43. شد خفه 
 -44.  توسط طناب خفه شد77آذر سال 

شمس الدین امير عالیی ، هم کار 
مصدق و اولين سفير ایران پس از  

انقالب اسالمی در فرانسه ، در مرداد 
.  در اثر تصادف ساختگی کشته شد73

مهندس کریم جلی و  – 46.  و 45  
 26همسر او فاطمه اسالمی ، در 

 در منزل خود به قتل 77دیماه سال 
جواد امامی ،  – 48 و 47. رسيدند 

کارشناس دادگستری و همسرش 
 77 دیماه سال 25سونيا آل یاسين در 

زهره  -49. خانه خود کشته شدند د ر 
ایزدی ، دانشجوی پزشکی دانشگاه 

 -50.  کشته شد73تهران ، در سال 
جمشيد پرتوی ، متخصص بيماری  دکتر 

های قلبی ، پزشک مخصوص احمد 
 در خانه 77 دیماه سال 24خمينی در 

. به شکل مشکوکی به قتل رسيد خود 
دکتر خاکسر در تهران به قتل  -51

محمد روانبخش ،  -52. رسانده شد
با نام محمد باقر یوسفی (   کشيش 

محمد  -53. 73در مرداد ) گزارش شده 
نظری ، عضو حزب رنجبران در بندخان 

حسن شاه  -54. 92دسامبر   12
در ) مسلمان مسيحی شده ( جمالی 

کریم نور علی ، وی را از  - 55. 73مرداد 
محمد بابائی  -56. ترکيه به ایران آوردند 

عبد اهللا  -57. ، در سقز به قتل رسيد
عثمان   -58.  در بوکان95 ژوئيه 19باک ، 

 -59.  سردشت91زورایی ، در سال 
 در سر 92 اوت 12احمد فاطمی ، 

ژانویه   12محمد ناتوئی ،  -61. دشت 
علی تالوره ، در ژوئن  -62.  در بازپان 95
 16 بهروز تقی زاده ، 63.  مریوان 92

الدین  سراج  -64.  در اروميه 94اوت 
 -65.  در اروميه94 اوت 22جاجوری ، 

 94 دسامبر 22محمد سعيد جادری ، 
 1،  جا کرده  -66. در کوی سانجاق 

عبدالکریم  - 67.  در باسرمه 95آوریل 
 در کوی 96 مارس 21جاللی ، 
 1ساالر جاللی ،  -68. سنجق 

محمد  -69.  در نو سود 92  سپتامبر 
.  در پيرانشهر 91 سپتامبر 21جليل ، 

 در 97 دسامبر 8رفعت حسينی ،  -70
 1الماس خدر ،  -71. سنجق  کوی 

محود  -72.  در اشنویه91سپتامبر 
 -73.  در پيرانشهر 92 ژوئن 2رحمانی ، 

 در ویالز 95 اوت 24رستمی ،  اصغر 
ضمنآ نام دکتر کاظم سامی . رستم 

وزير بهداری کابينه مهندس مهدی (
در اين ليست از قلم افتاده که  ) بازرگان

 به طرز فجيعی 67نامبرده نيز در سال 
در مطب خود بوسيله آدمکشان رژيم به 

  .رسيد قتل 

  زنجيره ای وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در داخل کشور-اسامی بخشی از قربانيان قتل های سياسی
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 از دفاعيه تقی ارانی
 

تمام پرونده ! واقعًا شرم آور است
های متهمين ُپر است از 

آیا شما فالن « : سئواالتی که 
کتاب را خوانده یا ترجمه کرده یا 
امانت داده یا فالن بحث علمی 

 ...»را کرده اید یا نه؟
چرا این همه از ستمدیده و 

رنجبر می ترسيد ؟ چقدر زننده 
است که مأمورین شهربانی تا 

چشم شان به ورقه ای که کلمه 
رنجبر دارد، می افتد با سر و کّله 

جن از بسم ! هجوم می آورند
اهللا به اندازه شهربانی از رنجبر 

 . نمی ترسد
مگر رنجبر تمام جزئيات حيات 
شما را تأمين نمی کند؟ مگر 

اکثریت ملت ایران به نسبتُ نه 
َدهم، رنجبر نيست؟ مگر 

مخالفت با رنجبر مخالفت با 
همان مشروطه و دموکراسی 

 ... نيست؟
این نوع تعقيب و محاکمه واضح 

می کند که شما نه فقط با توده 
مخالفيد ، بلکه نيز،  از آن سخت 

 ...هراسانيد
  



 

باشد، -کند همبستگی ملی اپوزیسيون می-ظرفيت را تضمين می
اما پيش از هر چيز باید یک یک مبارزان سياسی برای رویارویی با 
اشتباهات احتمالی گذشته باید رفتار و کردار و زیستار خود را در 

-در جامعه .های فردی و اجتماعی تغيير دهند-جهت احترام به آزادی
ی ما همانند بسياری از جوامع دیگر که در امر احترام به حقوق فردی 

های -ها و همکاری-و اجتماعی عقب مانده هستند، دوستی
سياسی بسيار سطحی و بی اندازه بی عمق است، به کوچکترین 

های -جبهه بحران" ای-خواسته"ترین -نسيمی و در اثر بی ارزش
چنانچه راهکاری . گردند-های ددمنشانه بازمی-شدید و دشمنی

اصولی برای به قدرت رسيدن وجود نداشته باشد، چنانچه اصل بدیل 
گرایی رعایت نگردد، چنانچه حق دگراندیشی محترم شمرده نشود، 

" در"چنانچه رسيدن به قدرت متکی به آرای عمومی نباشد، این 
ی ما در این دور باطل -کماکان بر همان پاشنه خواهد چرخيد وجامعه

ها -ی ما ظرفيت سعيد امامی-خواهد ماند؛ فراموش نکنيم که جامعه
 !را هنوز هم دارد

های -این نوشته را با شعری از محمد مختاری، یکی از قربانيان قتل
، در 1358، دوم اسفند 27شماره " جمعه" ای که در کتاب -زنجيره

 .دهم-ایران چاپ شده است، پایان می

 

 شود-پيشانی از هجوم وقاحت کبود می

 کنند-وقتی که بر مزار شهيدان عبور می

 شکافند-ی هوا را می-وقتی که سينه

 هاشان-و باد جامه

 بر شعار دیوارها                   

 .دمد-می                                      

 

 های عزا را به عاریت-اینان که جامه

 اند-پوشيده                                            

 از قعر چشم خلق

 ميراث روشنای شهيدان را

 کشند-بيرون می                               

 

 گل در نهيب تند گلوله شکفت

 ها-و اکنون کنار سنبله

 های کاکتوسی-اندام

 .اند-سر برکشيده

 

 های بيم-های فربه از سوراخ-کلپاسه

 در هرم انقالب خالیق

 اند-بيرون خزیده

 آیند-های مردم باال می-وز شانه

 زنند-و موج می

 .در آفتاب پيروزی

 

 های حمق-خورشيد در تأللو اندام

 .رود-سرافکنده می                                      

 های بلند را-بازارها که پارچه

 اند-حراج کرده

 فوج بلند جامگان را

 گردانند-در چشم آفتاب می

 و روز

 .کند-بر انحنای تند شرارت افول می

 

 .کشند-ها سياه می-بر چشم

 .کشند-ها سياه می-بر قلب

 .گردانند-ها قساوت را می-بر شانه

 ها را-و سفره

 ی خالیق-بر گرده

 کنند-پهن می                   

 ها را در هاون-ی گنجشک-ی فشرده-خونابه

 کشند-سر می

 .شان بيفزاید-تا باه

 بندند-های گورستان را آذین می-و سنگ

 های شهيدان را بر تریج قبا-و نام

 .دوزند-می                                      

 

برای اطالع بيشتر از خوانندگان گرامی دعوت  -1
ی مستند آقای بهرام رحمانی -شود به مقاله-می

 . مراجعه کنيد1992چاپ ماه می 
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 خوره از محمد مختاری
... 
... 
 
 
 جانور از پاي سنگ صدا مي آند  

زوزه بكش آه آساني اآنون و 
 مختصر 

 زوزه بكش پيش از آمبوجيه 
 زوزه بكش پيش از قابيل 

 زوزه بكش پيش از برگ انجير 
 . زوزه بكش پيش از گناه اول

 
 

تاخته است و شتاب مي گيرد 
 حشره
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هزاران ای ميل و در مرور زمان به ده ها هزار ای ميل مستقيما ارسال می 
از شما می خواهيم که به مجرد دریافت ای ميل، متن بولتن را کپی . شود

 .کرده و به ای ميل های شخصی خود جداگانه ارسال کنيد
بولتن بحران به همهء رسانه ها در داخل، همهء سازمانهای اپوزیسيون،  -7

همهء شخصيتهایی که آدرس ایميل آنها را داشته ایم، و خالصه از چپ ترین تا 
می دانيم که نشریات . راست ترین دریافت کننده، بال استثنا، ارسال می شود

خصوصيت ویژه بولتن بحران چند . متعددی با این روش ارسال می شوند
 .صدایی و وابسته نبودن آن به نهاد و اندیشهء مشخص است

در صورت . هدف اصلی ما تبادل نظر و ایجاد ارتباط با داخل کشور است -8
) و حتما با اجازهء صاحب ای ميل(تمایل می توانيد ای ميل هایی را که دارید 

 .به ما ارسال کنيد
به زبان انگليسی ترجمه می ) در صورت امکان و توان(مطالب هر بولتن  -9

انگليسی به ژورناليست ها، سردبير روزنامه ها، رادیو  –شود ، و بولتن بحران 
تلویزیون ها، سياستمداران و وکالی مجلس، و نهاد های مدافع حقوق بشر در 

به زبان (سطح اروپا و آمریکا و خاورميانه توزیع خواهد شد، و در سایت بحران 
از شما . منتشر خواهد شد) انگليسی که بزودی تأسيس خواهد شد

ای ميل ها را . درخواست می کنيم ما را در جمع آوری ای ميل ها یاری رسانيد
 .می توانيد یکجا در یک پوشهء ورد آفيس به ما ارسال کنيد

مخصوصا . خواهش می کنيم ما را در جمع آوری اخبار از داخل یاری کنيد -10
اخباری که به اعتراضات مردمی، کارگری و یا نقض حقوق بشر مرتبط می 

 .شود
از دوستانی که می توانند به زبان انگليسی بنویسند و تمایل به همکاری  -11

 با سالم به شما عزیزان
) 1385 اسفند 21 -دیدگاه (» انتقال تجربه –پایان نامه «همانطور که در  -1

وعده داده شده بود، در راه اندازی و پيشبرد بولتن بحران بجای سایت دیدگاه 
متأسفانه، به علت . کوشش شد و آنچه در پيش روی دارید اولين گام است

سنگين شدن حجم بولتن، در هر شماره امکان انتشار تنها چند مقاله را 
 .خواهيم داشت

بولتن در این مسير به آهستگی جلو خواهد رفت و در شروع کار در حد  -2
 .توان یک نشریه نوپا منتشر می شود

بولتن بحران، به هيچ سازمان و یا نهاد بخصوص سياسی وابسته نيست  -3
 .و نمی خواهد باشد

می خواهند . نویسندگان و همکاران بولتن بحران سرنگونی طلب هستند -4
حرفهء اصلی برخی از آنها . و برای سرنگونی تماميت رژیم قلم می زنند

نویسندگی نيست، بلکه فعاليت سياسی در راستای سرنگونی رژیم 
به آزادی و دموکراسی، به عدالت اجتماعی و به نظامی . اسالمی است

 .سکوالر که دین حرف اول و آخر را نزند باور دارند
هر . نویسندگان بولتن بحران به آزادی اندیشه، بيان و مطبوعات باور دارند -5

کدام به 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  -6

در عين حال، می دانيم که رژیم هر روز یک سایت و یک . دسترسی است
به همين خاطر بولتن بحران در هفته های اول به . وبالگی را فيلتر می کند

 در باره بولتن بحران

 معرفی کتاب، سی دی، وبالگ، سایت
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در سایت دیدگاه آرشيو مطالب  

 پيوندها

 یادداشت هفته

 یادداشت روز

 آمفی تئاتر

 عکس و نقل قول

 سينما در دیدگاه

 ویژه نامه ها

 فراخوان ها

 مقاالت کارورزان

 مقاالت کاربران

 حقوق بشر

 تنظيم رابطه با جوانان در ایران
 تبادل نظر و ازتقا دانش و آگاهی

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


