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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
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 هيچ مرگی بيش از «
در سنگر ماندن و شليک نکردن، 

  »زودرس نيست



 

، » در مقابل کوی دانشگاه تهرانتجمع اعتراضی دانشجویانادامه «خبر های رسانه ها پيرامون 
 در شيراز بهائیپيگرد قضائی فعاالن اجتماعی «، »افغانستان -در فراه  'اسلحه ایرانی'کشف «
ابراهيم لطف  –درخواست تحقيق دیده بان حقوق بشر درباره مرگ دانشجوی سنندجی «، »

  ، مواضع متناقض سران رژیم پيرامون حل و فصلانتخابات مجلس اسالمی، نمایش »الهی
 آن وعيدی، و » چهل روز«  مدت راعلی باقری(موضوعات باقيمانده مربوط به پرونده هسته ای 

ء کشورهای عرب همسایه، آمریکا و اسرائيل تهديد قابل مالحظه ،) تخمين می زند»ها ماه«را 
 جهت تحریمی که هيچموقع تحریم قطعنامه سوم، و البته تصویب محمد علی جعفریتوسط 

 .نبود، دور می زند
 

 . به ایران می پردازیمحملهء احتمالی اسرائيلدر اینجا به خبر 

 وزیر ترابری هشدار داده که اگر رژیم اسالمی مسلح به سالح اتمی شود، اسرائيل آن موفاز -1
 ژانویه به هنگام خوش آمد جرج 9، ریيس جمهور اسرائيل در شيمون پرز. را تحمل نخواهد کرد

 زده و به دولت اسرائيلاگر سری به سایت . »برای جنگ هيچ موقع دیر نيست«بوش گفت 
موضعگيری های سران سياسی و نظامی اسرائيل دقت کنيم، اکثرا بر روی راهکار نظامی در 

 . صورت اتمی شدن رژیم تأکيد داشته اند

 معتقد است که زمان برخورد نظامی با رژیم به سر آمده است و بوش از چنين جان بولتون -2
، وزیر خارجه آمریکا بر این نکته تأکيد کرده و می گوید کاندليزا رایس. طرحی حمایت نخواهد کرد

 .که مسالهء اتمی شدن رژیم نهایتا به آرامی حل خواهد شد

 در عکس العمل به تشدید تحریم اقتصادی می گوید که رژیم دست از اتمی احمدی نژاد -3
 اسرائيل گفته است که اسرائيل جرأت نخواهد تهدید نظامیشدن برنخواهد داشت، و در مقابل 

 . کرد

، از مشاوران کلينتون و بوش معتقد است که دنيس راس. پشت پرده چه می گذرد خدا داند -4
سفر بوش به خاورميانه تا حدودی در راستای متقاعد کردن دوستانش بوده که بين رژیم و بوش 

نشده است، هرچند دوستان بوش در منطقه چندان حرفش را باور نکرده، و معتقدند » گاوبندی«
 با دنيس راس موافق پادهرتس. که عبای جدیدی برای تن مال بریده و دوخته شده است

نيست، بلکه معتقد است که آمریکا می خواهد خود را کنار کشيده و ریش و قيچی حمله را به 
 .اسرائيل بسپارد

 با خانواده اش در یک سفر  الریجانیاز سوی دیگر چندی پيش شرق االوسط گزارش داد که -5
)  دسامبر26(، صدای آمریکا فردای آنروز )2007 دسامبر 25(وارد مصر شد » غير رسمی«

بوش دو هفته بعد در سفرش به خاورميانه، با .  وارد مصر شداهود براکگزارش کرد که 
آیا اصرار رژیم بر . صحبت می کند» 2008صلح در «اطمينان، و در برابر دهانهای باز خبرنگاران، از 

بودن سفر الریجانی به این خاطر بوده که با براک مالقات داشته یا نه را بگذاریم » غير رسمی«
 مذاکره «به عهدهء تاریخ، فقط یادآوری کنم که حدود یکسال پيش سایت آفتاب نوشت 

آیا امروز . ، اما طولی نکشيد که باب مذاکره با آمریکا باز شد»الریجانی و گيتس شایعه است
باب مذاکره بين اسرائيل و رژیم اسالمی در حال باز شدن است؟ آیا مالقاتی در مصر صورت 

به نتيجه ای نرسيده اند و گرد و خاک کنونی در  ) در فاز نخست(گرفته ولی  اسرائيل و رژیم 
نوار غزه جهت گرفتن امتياز بيشتر پيش از بازشدن باب مذاکره است؟ موضعگيری وزیر خارجهء 

من هر بار که به همایش «می گوید  سيپی ليونیت.  اسرائيل در داووس بوی جنگ نمی دهد
اگر شما بزرگان دنيا . داووس می آیم، بحثهای آکادميک درباره یک واقعيت مجازی می شنوم

می خواهيد اثر گذار باشيد و خطر اتمی شدن حکومت ایران را برطرف کنيد، باید سرمایه 
گذاریهای اقتصادی خود در آن کشور را متوقف سازید و آنگاه ببينيد که مشکل اتمی شدن ایران 

 .  معلوم خواهد شد2008نتيجه تا پایان . »در ظرف مدت کوتاهی حل خواهد شد
، کارشناس اسرائيلی، بنا به گزارش مجلهء تایمز، معتقد است که افرایم اینباراز سوی دیگر،  -6
رآکتور اتمی  1981همانطور که در سال » اگر جامعه جهانی اسرائيل را به حال خود رها کند«

بعيد نيست که این کشور خود « سایت اتمی سوریه را بمباران کرد 2007 سپتامبر 6عراق، و در 
ظاهرا طرفهای اروپایی و آمریکایی، پيش از سفر الریجانی به مصر، به . »دست به کار شود

افزایش ندهد، ولی احمدی نژاد ) »خط قرمز« (3000رژیم پيام داده اند که تعداد سانترفيوژ را از 
 ای با حضور مقام معظم رهبری  در جلسه] دوسال قبل[« گفته ) 86آبان (در سخنرانی بيرجند 

 ای آغاز شود و از آن روز تهدیدها آغاز شد و  آميز هسته تصميم گرفته شد که فعاليتهای صلح 
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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 



 

 ».کردند و ما را تهدید به حمله نظامی کردند شروع به حنجره درانی 
عراق و بدون دخالت مستقيم آمریکا به لحاظ ) هوایی(حمله به ایران از طریق مرزهای  -7

اگر اسرائيل به عراق و سوریه . عملی، و هم به لحاظ حقوق بين المللی امری غير ممکن است
در مورد اول عراق در . حمله کرد، اول با صالحدید آمریکا بود، و دوم اینکه یک حمله بيشتر نکرد

موقعيت تالفی جویی نبود، و در مورد دوم، حتی خود اسرائيل هم اعتراف نمی کند که دست 
قاعدتا و منطقا، اسرائيل نمی تواند با یک یا حتی چند بمب باران . به چنين عملی زده است

هوایی رژیم را به سکوت بکشاند، و نتيجتا مجبور است وارد یک جنگ فرسایشی شده که به 
برای پرواز و یا حملهء موشکی، ) استفاده از مرزهای هوایی اردن و عراق(لحاظ بين المللی 

 ریيس بخش امور خارجه اسرائيل آرون آبراوميچاین در زمانی است که . انجام پذیر نخواهد بود
» ظاهرا تحریم اقتصادی موفق«هرچند رژیم را از اتمی شدن برحذر می دارد، معتقد است که 

فراموش نشود که در جنگ کوتاه مدت با حزب اهللا لبنان، و یا درگيری کنونی با . بوده است
از سوی دیگر، استفاده از . حماس، اسرائيل نتوانسته به اهداف نظامی چشمگيری دست یابد

فضای عراق برای پرواز در صورتی امکان پذیر می شود که دولت حاکم بر عراق گرایش به رژیم 
 سعی بر عادی شدن کاندليزا رایس. نداشته باشد، و آمریکا هم اذن دخول بدهد که نخواهد داد

حسن می خواند، و » شجاع«، کاندی رایس وزیر خارجه آمریکا را   منوچهر متکیروابط دارد،
). اول حاجی شد و حاال کربالیی( از سفر احمدی نژاد به بغداد  خبر می دهد آاظمي قمي

، سفير واشينگتن در بغداد، برای اینکه موضوع بيخ پيدا نکند گفته که سفر رایان کراکرالبته، 
ِصرف انجام گرفتنِ  چنين «نيست و » دارای اهميت چندانی«احتمالی محمود احمدی نژاد

دیداری هایی، و حرفهایی که در ضمنِ  آن زده می شود مهم نيست؛ آن چه مهم است عمل 
به نظر من، پی آمد این سفر، برخالف آنچه ایشان می فرمایند، به » .کردن به آن حرف هاست

لحاظ امنيتی و دیپلماتيک بسيار مهم تر از سفر احمدی نژاد به نيویورک است، و بيانگر دو نکته 
اول اینکه اسرائيل نمی تواند حمله کند، و دوم اینکه برای سفر به عراق، آمریکا امنيت . است

دیپلماتيک احمدی نژاد را تضمين کرده است، و این در زمانی است که سوابق احمدی نژاد در 
حمایت از تروریسم بين الملل و دست داشتن سپاه قدس در ایجاد تشنج و کشتار سربازان 

 . آمریکایی و مردم عراقی بر کسی پوشيده نيست
 

درست هستند، و اسرائيل ) و برداشت های من تاحدودی(سوال این است که اگر این نکته ها 
. هم بخوبی از آن آگاه است، چرا چنين شتابان بر طبل جنگ می کوبد؟ به نظر من به سه علت

برای امضای معامالت پر منفعتی که رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در سفر خود به 
» هسته ای«خاورميانه داشته اند و کشورهای عربستان و امارات و حتی ترکيه را ترغيب به 

. تاج داشت، امروز عمامه» لولو« 1357پيش از . دارد» لولو«شدن کرده اند، منطقه احتياج به 
دليل دوم مذاکراتی است که اسرائيل و مقامات فلسطينی جهت صلحی پایدار به آن مشغول 

دليل سوم در راستای تغيير رفتار . سد پيشرفت آن است) بخوانيد رژیم ایران(بوده و حماس 
 و بعد احمدی نژادآثار این چرخش را می توان در نطق . رژیم و چرخش آن به راست ميانه است

هاي سه  احياي گفتگو«خواندند، و یا » خليج دوستی« که خليج فارس را سعيد جليلیاز آن 
 و متکی دربارهء آن در کنفرانس داووس دیوید ميلی بندکه » جانبه ايران، انگليس و افغانستان

 با شرق متکی عليه احمدی نژاد، و یا در گفتگوی خامنه ایموضعگيری همفکری کرده اند، و یا 
طرح «االوسط که من غير مستقيم برقراری روابط عادی با آمریکا را مشروط به تأکيد بر 

به موضوع «دانست، و اینکه » ]استانبول که در آنزمان به رأی گذاشته نشد[پيشنهادي ايران 
» مشكالت گروه هاي تروريستي و همچنين خروج نيروهاي بيگانه از عراق و نيز مسئله آرآوك

آیا رژیم اسالمی و آمریکا به شرایط یکدیگر تن خواهند داد یا نه . پرداخته شود، مشاهده کرد
مهم نيست، نکته در این است که هر دو طرف از عادی شدن روابط صحبت می کنند، تا به آنجا 

آن روزى . ى با آمريكا براى ما مفيد است نبود رابطه! نه آقا« می گوید یزدکه خود خامنه ای در 
. »ى با آمريكا مفيد باشد، اول آسى آه بگويد رابطه را ايجاد بكنند، خود بنده هستم آه رابطه

» شيطان بزرگ«و » محور شرارت«قربانی اینهمه هوچيگری، خاک پاشيدن، و خالصه رابطهء 
 .کسی نخواهد بود به جز مردم ایران و منطقه

 2008 ژانویه 27 –علی ناظر 
 بحران

  )ژانویه... (چه خبر: علی ناظر
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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



 

  )پایانی  - 4بخش (نظام والیت مطلقه فقيه و کارکرد حزب، گروه، دسته و باند در آن : جعفر پویه
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 14.... 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

رژیم جمهوری اسالمی به عنوان پدیده ای ُبغرنج در پایان قرن بيستم بر بستر شرایطی در ميهن 
ما روئيد که موقعيت بين المللی و توازن نيروهای آن در عرصه کشاکش جنگ سرد فراهم کرده 

ای که زیر بار یک خودکامگی تاریخی دست و پا می زدند از یک  منهای این اقشار اجتماعی. بودند
سو برای گریز از این وضعيت کمرشکن دست به تحرکاتی زدند که به دليل فضای به شدت بسته 

یعنی اختناق . داخلی و موقعيت بين المللی نتوانستند راه به سوی دریای آرزوهای خود باز کنند
خفقان آوری که در پشت سد خودکامگی رژیم پهلوی تجمع کرده بود موفق به شکستن آن قدرت 
 .بازدارنده شد اما بجای رسيدن به دریا با انحراف از مسير درست بسياری را با سيل آب خود برد

یکی از دالیل این برآمد را می شود عدم درک درست از موقعيت بين المللی و شناخت توان خود 
برای برقراری ساختاری نوین دانست و دو دیگر را وارد شدن عناصر اثر گذار خارج از معادالت مردم 

که از بيرون ناظر بر آن بوده و همه تحوالت را با توجه به منافع دراز مدت خود َرَسد می کرد 
 .دانست

جهانی که در معاهدات و پيمانهای همکاری بين المللی با توجه به توليد و توزیع و نيروی کار آن 
تقسيم بندی شده بود، این حق را برای سردمداران قدرتمند جهان آنروزگار فراهم می کرد که خود 
. را محق به دخالت در امورات کشوری بدانند که در تقسيم کار جهانی سهم آنها تلقی می گردید

توجه به این موضوع به آن دليل اهميت دارد که منهای بار و توان دخالتگری نيروهای داخلی، نقش 
اثر گذار و مهم نيروهای بين الملل نادیده گرفته نشود و حد و اندازه آنرا در اتفاقی که افتاده و 
 .مسير زندگی تاریخی ما را تحت تاثير خود قرار داده است؛ را بدانيم و به بررسی آن بپردازیم

شرایط آنروز جهان و تالش امپریاليسم آمریکا که سرکردگی امپریاليسم جهانی را دارا بود در جنگ 
ای را در دستور قرار می دهد تا برای هرچه بيشتر محدود کردن  سرد با اتحاد شوروی سابق تئوری

طرح "شوروی و عدم دسترسی آن به آبهای گرم و جلوگيری از رشد و گسترش کمونيست  که به 
در این مسير پاکستان جز اولين کشورهایی است که جمهوری . شهرت دارد" کمربند سبز

اسالمی برپا می کند و با قدرت گرفتن فهد در عربستان سعودی نوعی از اسالم برکشيده می 
شود که مسلح به جنگ افزارهای مدرن و چریکهای قدرتمندی است که در یک دست حکم جهاد 
مالهای بومی و در دست دیگر سالح های مرگبار توليد شده در کمپانی های غربی را در دست 

اگر نه تنها اما یکی از دالیل شکل گيری جمهوری اسالمی در ایران همين کمربند سبز و . دارند
سابقه تاریخی اسالم گراهایی است که برای رسيدن به قدرت حاظر به دست زدن به هرکاری 

همين بخش از . اینان ساليان دراز بخشی از قدرت حکومتی در رژیم های سلطنتی بودند. بودند
قدرت با توان نهفته در بطن جامعه که ریشه در بازار و روابط سنتی توليد و توزیع دارند، دستمایه 

بر بستر . ای می شوند برای ساختن رژیمی که یکی از تحفه های پایانی قرن بيست بوده است
شرایطی از ناآگاهی که حاصل خودکامگی شاهان ستمگر است و حمایت های بين المللی 

در بخش های . موجودی زائيده می شود که امروزه ما آنرا با نام جمهوری اسالمی می شناسيم
گذشته این نوشته به سوابق و موقعيت تاریخی، شرایط سياسی و اقتصادی و تئوری ساخت 

در این بخش سعی خواهم کرد که به والیت فقيه بعنوان . های مختصری کردم قدرت در آن اشاره
به سابقه تاریخی آن نگاه مختصری بيندازم و انطباق . پایه و اساس رژیم جمهوری اسالمی بپردازم

مرادم از این نگاه متواتر کردن این . آنرا با استبداد شرقی و شيوه توليد آسيایی بيشتر توضيح دهم
نظریه است که رژیم جمهوری اسالمی سيستمی استبدادی است، این استبداد از نوع آسيایی 

هرچند در حقيقت . آن و بنا بر سوابق تاریخی در اقتصاد از شيوه توليد آسيایی پيروی می کند
مالکيت خصوصی بر زمين و ابزار کار به شيوه سابق کارکرد ندارد اما نقش مخرب دولت در آن و 

فقدان توان و قدرت نهادهای منبعث از مالکيت خصوصی و جلوگيری از بسط و قوام یافتن نهادهای 
مدنی کار کردی است که رژیم جمهوری اسالمی بر اساس آن قدرت مطلقه والیت فقيه بعنوان 

 .سمبل استبداد را تحکيم می بخشد

در قبل اشاره داشتم که دولت استبدادی برفراز جامعه قرار دارد و بجای نمایندگی طبقه ای خاص 
این سيستم هيچ طبقه یا بخشی را خارج از خود به رسميت . حاکم بر تمام زوایای جامعه است

. نمی شناسد و تمام تالش خود را بکار می گيرد تا با برافراشتن موانع جلو تکوین و برآمد آنرا بگيرد
دولت بعنوان یک قدرت بالمنازع، مالکيت ابزار توليد، زمين، آب، راهها و منابع طبيعی را در دست 

در رژیم . این به معنی تحت تسلط داشتن همه ارکان توليد ثروت برای بقای خود است. دارد
جمهوری اسالمی تملک دولت بر ثروت ملی مردم به ویژه نفت و تحت کنترل داشتن آن به معنی 
منبع توليد ثروت، این امکان را برای او مهيا می سازد تا مابقی بخش های اقتصادی را با واگذاری 



 

 
 سال از برآمد سياهکل، داوری  و ٣٨پس از گذشت 

ارزیابی این رخداد تاریخی، هرچند دیر و اکنون معمایی 
آسان، اما بازنگری و نقد آن فصل از تاریخ از زوایای  

ویژه برای  تواند به هميشه ضروری و هنوز می گوناگون،
کارگری درایران پژوهشی مهم  -جنبش سوسياليستی

این نوشتار، پيش و بيش از آنکه یک .  به شمارآید
جابنه باشد، بيشتر مروری و درنگی است  همه بررسی
 .های بنيانگزاران این کارزار بر دیدگاه

 »آنچه یک انقالبی بایستی بداند«

علی اکبرصفایی فراهانی، عضو دستگير نشده گروه 
 و به جنبش ١٣۴۶های سال  جزنی در دستگيری

فلسطين پيوسته، در بازگشت دوم خود به ایران 
همراه محمد صفاری آشتيانی، همراه با شرکت در  به

های فدایی خلق، همدوش با  سازماندهی چریک
آنچه یک « زیر نام۴٩ی در تابستان سال  در نوشته... مفتاحی، حميد اشرف و -پویان -احمدزاده

شود که این نوشته از بيژن جزنی  می گفته.  مانيفست گروه را نوشت»انقالبی بایستی بداند
به هر روی این نوشته نسبت به نوشتارهای . نام صفایی امضاء شده است اسير در آن زمان و به 

ی کوتاه کمتر از  این نوشته. جزنی رنگ دیگری دارد و به نام صفایی به دفتر تاریخ نشسته است
صفایی در این نوشته . باشد می» چفخا«ای، کی از درخشانترین نوشته تحليلی   صفحه٣٠
او نخستين کسی است که برخالف . کند پرداز جلوه می ترین نظریه یکی از برجسته سان به

های سوسيال دمکراتيک راست و ميانه ایرانی  و دیگر گرایش های غيرعلمی حزب توده   برداشت
دریافت  به. شمارد را در ایران، دیگر یک افسانه می» بورژوازی ملی«،۴٠های  در سال
مبارزات بعدی شکست خورده و در تمام «و در» بورژوازی ملی در انقالب مشروطه ناکام«:صفایی

. است» این دوران در بورژوازی کمپرادور یا وابسته تحليل رفته و شخصيت خود را از دست داده
برد که راه رشد بورژوازی مستقل و ملی سد شد و شکست   ميالدی نام می١٨صفایی، از سده 

حضور «و هژمونی و » نبود بورژوازی صنعتی و ضعف بورژوازی متعارف«انقالب مشروطه را 
این بورژوازی واپس مانده در جایگاه دالل کاال، فاسدترین بخش . داند می» بورژوازی تجاری

صفایی . باشد  می» نماینده فروش توليدات انحصارات جهانی«بورژوازی را تشکيل داده و 
ناميم، دیگر یک جناح از همه بورژوازی ایران  آنچه که ما امروز بورژوازی کمپرادور می«: نویسد  می

 برخالف ادعاهای تضاد اصلیبا این دریافت، در ایران، . »نيست، بلکه تمام بورژوازی ایران است
تمام [بورژوازی «این .  است »تضاد بين کار و سرمایه«های پروچينی و پروروسی،  گروه

ی ما  تفکر بورژوازی ملی از جامعه«با این همه، . »با دیکتاتوری به امپریاليسم تکيه دارد] بورواژی
، یعنی که در این فرایند، »رخت بر نبسته و خرده بورژوازی، وارث این افکار و تمایالت است

پایين تر، . را به عهده دارد» های اقتصادی از استثمار سرمایه از کار و تایيد نابرابری«پشتيبانی
جزنی، خرده بورژوازی را در ایران، . نشان خواهيم داد که بيژن جزنی چنين دیدگاهی ندارد

ناسيوناليسم «ی خود   اما در نوشته صفایی، . داند می» انقالبی«نيرویی هميشه تا به آخر 
» سنن«کند و ستمکشان را قربانيان این نگرش،  را افشا می» بورژوازی ملی و خرده بورژوازی

ست، زیرا که  ی چنين مناسباتی اش، نتيجه استبداد مضاعف سرمایه و دولت. داند می »توهمات«و
» دیکتاتوری نظامی سلطنتی«یا » سلطنت مطلقه« دولت این بورژازی و چنين مناسباتی، 

» رهبری طبقه کارگر« به» ای انقالب توده«صفایی، راه دستيابی به سوسياليسم را، . است
های بزرگ و خارجی و کشاروزی ووو آغاز   انقالبی در مراحل، که از دولتی کردن سرمایه. داند می

در این انقالب، حق . رسد های خصوصی می و سپس به اجتماعی کردن سرمایه
توانند در اولين فرصت  کردها می«: رسميت شناخته شده و برآن است که ها، به مليت سرنوشت

اگر پيوندهای نژادی و . دست آورند در یک اظهار نظر عمومی در کردستان حق خودمختاری به
زبانی باعث شود که تشکيل یک حکومت خودمختار ضرورت نداشته باشد، این خود کردها 

ها نيز چنين حقی را خواهند  همچنانکه بلوچ. هستند، که این ضرورت را نفی یا اثبات خواهند کرد
» پارچگی یک«را در » نابودی هرگونه ستم ملی و مذهبی«اما  صفایی در نوشته خود،» .داشت

از ضرورت تاریخ، تعبيری مکانيکی و  که آنان«پاخاست و پس باید به. داند جامعه و سوسياليسم می
زنند، جبر زمان کار خودش را بکند، نه  فيزیوکراتيک دارند و منتظرند در حينی که آنان چرت می

 ها  برآمد سياهکل، بنيانگزاران و جستاری بر دیدگاه: عباس منصوران
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 18....  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 

همانگونه که فلسفه سالح مادی "
يابد، پرولتاريا نيز  خود را در پرولتاريا می

سالح فکری خود را در فلسفه پيدا 
کند و همين که آذرخش انديشه  می

نشيند،  در خشت خام مردم فرومی
ها و تبديل آنها به  رهايی آلمانی

. موجوداتی انسانی تحقق می يابد
توان فلسفه  بدون انحالل پرولتاريا نمی

را واقعيت بخشيد، و پرولتاريا 
تواند خود را منحل کند، مگر انکه  نمی

 "فلسفه تحقق يابد



 

  )2! (این نيروی تروریستی مخوف؟ -سپاه پاسداران حکومت اسالمی : بهرام رحمانی
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 28.... 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

 )4بحران شماره  (لينک به بخش نخست

 بخش دوم

 مختصری درباره رحيم صفوی فرمانده قبلی و محمد علی جعفری فرمانده جدید سپاه

 برخی از چهره های سرشناس سپاه و وزارت اطالعات

 نيروی برون مرزی؛ سپاه قدس

_______________ 
 

 مختصری درباره رحيم صفوی فرمانده قبلی و محمد علی جعفری فرمانده جدید سپاه 

و فرمانده کل قوای مسلح ایران، روز شنبه   خامنه ای رهبر حکومت اسالمی  آیت اهللا علی
، یحيی رحيم صفوی را از فرماندهی سپاه پاسداران برکنار و به جای وی 1386دهم شهریور ماه 

 .محمد علی جعفری را به این سمت منصوب کرد

مقام فرمانده کل سپاه ایران، به رحيم صفوی ماموریت داد تا  ، یوسف کالهدوز، قائم59فروردین 
صفوی، . به کردستان برود و به نيروهای سرکوبگر برای سرکوب مردم انقالبی کردستان بپيوندد

 پاسدار اصفهانی عازم سنندج می شود و فرماندهی نيروهای سپاه در کردستان 200به همراه 
گذاری می  را برای سرکوب شورش مخالفان پایه » گردان ضربت«او، اولين . را برعهده می گيرد

 .اولين فرمانده گردان ضربت نيز، برادر وی سيدمرتضی صفوی بود. کند

این تغيير . فرماندهی سپاه پاسداران ایران را بر عهده داشت١٣٧۶از سال   یحيی رحيم صفوی
سپاه پاسداران  در نظر دارد زمانی صورت گرفت که رسانه های آمریکا اعالم کردند که واشنگتن

سخنرانی رحيم صفوی فرمانده کل سپاه در سال . را در ليست گروه های تروریستی قرار دهد
ما سنگی به چاه انداختيم تا مارها بيرون بيآیند و سرشان را «: ، در شهر قم، گفته بود1377
 »...قلم ها را می شکنيم و زبان های را می بریم. بکوبيم

 آيلومتر از متروی تهران به یكی از زیر ٢٧در فروردین گذشته قرارداد نسبتا بزرگ احداث 
این قرارگاه آه تحت مدیریت سردار وفایی . واگذار شد) انبياء قرارگاه خاتم(های سپاه  مجموعه

ها و  قرار دارد پيش از این نيز در بسياری از پروژه) ریيس دفتر رحيم صفوی، فرمانده سپاه(
 ١٦ و ١٥اقدامات اقتصادی آشور دخيل و ذیسهم بوده است و از جمله پروژه بزرگ انجام فازهای 

 . های گازی عسلویه را از آن خود آرده است ميدان

 لوله گاز از عسلویه به بندرعباس و  با قرارداد یك ميليارد و سيصد ميليون دالری برای ایجاد خط
االنبياء و وزارت   خرداد ميان قرارگاه سازندگی خاتم١٧سيستان و بلوچستان آه روز چهارشنبه 

های اقتصادی آالن آشور نقطه عطف  نفت منعقد شد، دخالت و سلطه سپاه پاسداران بر پروژه
بایست با  نژاد، قراداد بزرگی را آه می دیگری یافت و این نهاد از رهگذر به قدرت رساندن احمدی

های شرآت متقاضی واگذار شود بدون انجام هرگونه  انجام مناقصه و با درنظر گرفتن صالحيت
های اقتصادی آشور خيز بلند  تشریفات و مقرراتی از آن خود آرد و در چنگ انداختن بر فعاليت

 .دیگری برداشت

ها از سوی سپاه را به  در جریان انعقاد قرارداد مزبور رحيم صفوی به عهده گرفتن انجام این پروژه 
این نسبت داد آه در مناطقی مانند سيستان و بلوچستان و آردستان امنيت آافی برقرار 

 ... های خصوصی چندان رغبتی به فعاليت در این مناطق ندارند نيست و شرآت

سپاه پاسداران به عنوان یك نهاد عمومى، «: رحيم صفوى، پيش از امضاى این قرارداد گفته بود
انقالبى آه محصول فداآارى ملت بزرگ ایران است عالوه بر دو ماموریت دفاع از امنيت آشور و 
دفاع از انقالب اسالمى پس از پایان جنگ بزرگترین افتخارش آمك به دولت در سازندگى ایران 

 ».بوده است

وى با اشاره به این آه سپاه فرزند ملت است و نيروهاى جوان و متخصص نسبتا آاملى دارد 
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 36.... 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

  )بخش سوم و پاياني(آردستان عبور از بحران هاي پي در پي : وریا محمدی

در در بخش دوم اين نوشتار و در پايان آن آه ادامه را به اين بخش موآول نمودم، نوشتم آه 
بخش پایانی به قطب بندی های جدید سياسی در کردستان ایران و آینده احتمالی این صف 

بندی ها و کًال تصور شخصی خویش از روابط اپوزیسيون کرد با دیگر جریان های سياسی 
 .سخن را آوتاه آرده و به اصل موضوع به ترتيب باال خواهم پرداخت.ایرانی خواهم پرداخت

 :قطب بندي هاي جديد سياسي در آردستان ايران

اين مسئله . آردستان ايران را ميتوان يكي از نقاط صاحب تاريخ در عرصه تحزب يافتگي دانست
 به محل نزاع هاي سياسي و ،در همان حال آه فوائد بي آران داشته در برخي زمان ها

به آن جهت آه برخي جوانب امر تا حدودي مختصر در بخش هاي . فيريكي نيز بدل شده است
پيشين مورد اشاره قرار گرفته از آن فاصله ميگيرم و به تازه ترين مباحث حول آن خواهم 

 .پرداخت

قبل از هر چيز و از آنجا آه بررسي اين موضوع ميتواند ابعاد گوناگوني داشته باشد، قصد دارم 
با صراحت بيان آنم هر آنكس آه در مقام مخالفت با تحزب برآيد به صورت ناخواسته و شايد 

هم عامدانه، از ديدگاه من انديشه قرون وسطايي حكومت اسالمي و رهبر ديني آن را باد 
در ظرف يك سال آمتر ، دويست تا گروه در يك مملكت پيدا : خميني معقتد بود . خواهد زد

شوند اختالفات  ها هم زيادتر مي هرچه گروه.... شدن و دويست تا حزب اظهار وجود آردند 
حزب را در } انگليسها{اصل حزب بازي را ، به نظر من آه در صدر مشروطيت . شود زيادتر مي

ايران درست آردند ، حزب بازي را براي همين درست آردند آه نگذارند اين ملت با هم آشتي 
 ).25صفحه  - 12صحيفه نور جلد . (آنند

وجود فرهنگي ماالمال از آثار استبداد شاهي و ديني طي سال ها طوالني در ايران، عليرغم 
هر مخالفتي با اين نظر، چنان آرده آه ديدگاه حاآم بر فرهنگ سياسي برخي از ما همچنان 

در همان حال آه مدام داعيه دفاع از . آغشته به ديدگاه هايي شبيه به اين نظر مرتجعانه باشد
تحزب و پلوراليسم سياسي داشته ايم اما همزمان به نوعي با معيارهاي واقعي آن فاصله 

به هر . داشته و اين بي شك به تحميل سال ها استبداد سياه بر آشورمان بي ارتباط نيست
تا حدودي جا افتاده اما آماآان موانعي در اين راه موجود " ديگر پذيري"روي اگر چه فرهنك 

اين موانع از آن جهت سخت گذر نيستند آه همگان بر اين اصل همنظر و گاهًا بنا به . است
 .مجبور به پذيرش غير ارادي آنند" دمكراسي"عرف رعايت اصول 

اين نگرش اگر . آردستان امروز را عمدتًا نگرشي دمكراتيك، سكوالر و فدرال نمايندگي ميكند
چه يگانه پيشنهاد نيست و راهكارها و متد هاي مختلف ديگري هم موجود است، اما گفتمان 

 .غالب عرصه سياسي در اين منطقه است

مهمترين سازمان هاي سياسي در آردستان ايران يعني آومه له و حزب دمكرات بر اين نظرند 
وجود . آه ايراني دمكراتيك، سكوالر و فدراتيو ، سيستمي گنجيده با شرايط امروز ايران ماست

همان پيشينه از تحزب و باورمندي عمومي نيروهاي سياسي در آردستان ايران به اين اصل 
پذیرش دشواری غلبه بر مشکالت و برون شد از بحران ها ، با کمک خرد جمعی و از دل آه 

مشارکت صاحب نظران و متخصصان ميسر است، موجب گشته آه تفاهم و نوعي از 
جدًا همان گونه آه در بخش هاي پيشين هم توضيح دادم . همسويي بر ديدگاه ها  غالب شود

اگر چه نقش نيروهاي اسالم گرا و آساني آه قصد دارند از آيسه احساسات مذهبي به 
آرسي قدرت دست يابند را نبايد فراموش آرد، اما پيشينه مبارزه آزاديخواهانه و جانباختن 

هزاران انسان مبارز و رزمنده در سنگر هاي دفاع از آزادي، همانند گذشته مجالي به ابراز وجود 
پس قصدم آن است آه نشان دهم عليرغم وجود آنها در آردستان . اين نگرش ها نخواهد داد

ايران و در همان حال آه نبايد ناديده انگاشته شوند و بازهم از آنجا آه چون شانسي براي 
 .آاري قدرتمندانه ندارند پس بهتر است از آنان سخن نگفت

نقش مبارزات سه دهه گذشته در آردستان ايران و قوام و دوام نيروهاي سياسي آرد، دليل 
به حاشيه رفتن باندهای فرصت طلب و محافل و اشخاص سودجو  شده ، که در پی آسب 

 .قدرت ،از دریای متالطم شده ی تحوالت سياسي در آردستانند

از آنجا آه اصوًال همه بر اين اعتقادند آه در جوامع سنتي غالبًا ساخت قدرت مبتني بر 
اي و ارباب و رعيتي و به صورت متمرآز بوده است اما در  مراتب ايلي، قومي، قبيله سلسله



 

 و بورژواليبرال CIA ، MI6ماموران ! بيانيه ای آه روح اهللا موسوی خميني ، بنا برآن ، و با همياری 
هاي سرشناس ،ظرفيت انقالبي جامعه را دزديد ، نتيجه اي جز بحران هويت نمي توانست داشته 

جامعه اي آه ؛ بخصوص در بخش هاي شهر نشين ، در حمايت از جنبش هاي پي گير . باشد 
اجتماعي و جنبش آارگري چنين دچار تاخير شده باشد ، با ابزارهاي حكومتي ؛ آه بنا به بيانيه ي 

خميني خود را سازمان داده است ، آثار بحران هويت را آه به آن تحميل شده است ، به صراحت 
تزريق سيستماتيك فكر و تعميق دم افزاي تهديد و ارعاب و سرآوبي ، در دراز مدت . بيان مي آند 

اين بيماري ، ويروس خطرناآي داشته آه به . بخش قابل تاملي از جامعه را بيمار مي آند 
حاآميت بيمار ، . پزشكان هم ، آه تعبير من از روشنفكران آوتاه قامت است ، منتقل شده است 

ويروس آشنده خود را در سه دهه ي گذشته ، در نقاط مختلف اجتماعي پخش آرده و محدوده 
 .اپوزيسيون خود را هم در امان نگذاشته است

بحران سياسی ، اجتماعی و فرهنگي ناشي از تحميل اين بيانيه به جامعه ، چنان به صورت 
گردبادي هولناك جامعه را در نورديد و در جريان رشد خود به اسالم سياسي خميني فرصت داد تا 
استحكامات حكومتی و امنيتی و پليسی خود را بسازد و باال ببرد ، آه گمان ندارم حتي بسياري 
از رهبران سياسي ، آمتيه هاي مرآزي ، دفاتر سياسي و هيئت ها و شوراهاي اجرائي احزاب و 
سازمان هاي چپ و دموآرات و ملي هم ، در گرماگرم آن التهاب اجتماعي ، فرصت آرده باشند از 
سخنراني هاي خميني و پامنبري هايش فراتر روند و دست آم به بهانه ترس از برخورد با آن شور 

 مذهبي آه خميني و شرآايش ايجاد آرده بودند ، اوال نگاهي تحليل گرانه به آتاب  –اجتماعي 
 بيندازند و دو ديگر آن آه هويت گذشته ي خود او و »حكومت اسالمي « واليت فقيه 

 . اطرافيانش را مورد ارزيابي دقيق قرار دهند 

اين آتاب ، يا بيانيه و مانيفست ، رهنمود عمل جمهوري اسالمي خميني بود آه به سرعت 
و   CIAو   MI6گردباد ، حتي به نيروهاي سياسي چپ و دموآرات و ملي ، فرصت نداد نقش 

 را ، در جامعه اي آه مي توانست 1928اخوان المسلمين ساخت بريتانيا و اياالت متحده در سال 
 . ظرفيت شنيدنش را داشته باشد ، افشا آنند 

نياز به آگاهي داشت ، اوال » شور خميني « درست در گرماگرم نبرد آه جامعه ي دچار شده به 
نشريات سازمان ها و احزاب ، به چاپ مقاله ها و تحليل ها و نقل قول هاي تكراري و اغلب خارج 
از ظرفيت جذب اجتماعي بسنده آردند ، ثانيا متوجه نشدند آه وجوه افتراق پيشين خود را ، به 
صورت مقطعي و مشروط هم آه شده ، بايد آگاهانه تبديل به تقابل سازمان يافته و هماهنگ با 

هيوالی در حال رشد آنند ، و سه ديگر آن آه بدون التفات به شرايط در حال رشد مادی ، به 
تناقضات نظري دامن زدند و به دام حزب توده افتادند آه خود را به عنوان جريان سنتي ، پيشرو  و 

قرار داد و » انقالب اسالمي خميني « وابسته به آرملين ، به صورت حكيم فرموده در مقام مدافع 
حتي بعدها ، در مشارآت با فرزند خوانده اش سازمان  اآثريت ؛ در حالي آه به هر صورت و با 

خدمت امام « را  » عاشوراي حسيني « لنينست معرفي مي آرد  –رياآاري خود را مارآسيست 
 »    !تسليت گفت » « 

حزب توده ، در دام گستري زيرآانه ي خود ، از سوئي شروع آرد به نفوذ آردن در سازمان چريك 
هاي فدائي خلق ؛ آه پيشتر اشرف دهقاني با نظريه تداوم شرايط گذشته و ضرورت ادامه نبرد ، 

از آن جدا شده بود ، و از سوي ديگر ، با تهاجم قلمي به سازمان مجاهدين خلق آه هواداران و 
نفوذ اجتماعي بسياري داشت ، اين سازمان را به دام درگيري هاي قلمي آشاند تا در هر دو 

چيزي شبيه   –مثال دنيا  –صورت ، به جمهوري اسالمي خميني آه آن را در نشريات رسمي خود 
 . به انقالب لنين معرفي مي آرد ، فرصت استحكام بدهد 

از سوي ديگر ، حزب رنجبران نيز آه خود ؛ مثل ساير سازمان ها و احزاب ، متحمل تلفات سنگيني 
شد ، بيشتر به برخورد با سازمان چريك هاي فدائي خلق مي انديشيد ، تا به تمرآز در تحليل 

 . واقعيت هائي آه در درون مانيفست خميني و عناصر سازنده ي ساختمان حكومتي او نهفته بود 

 ، اغلب سري روزنامه آارآن روزها ، من هنوز از روزنامه آيهان جارو نشده بودم و پيش از انتشار 
به ستاد چريك هاي فدائي خلق در خيابان ميكده مي زدم ، اما از آن جا آه در آخرين ماه هاي 

، در آلمان و » انقالبي آه هرگز اتفاق نيفتاد « پيش از قيام ضد سلطنتي ، يا به قول آندره مالرو 
بخش ( ايتاليا براي گزارش  وقايع قيطريه  و ميدان ژاله به دعوت  آنفدراسيون  دانشجويان  

در  –حتي اندك  –مهمان اين جريان سياسي بودم ، رابطه ام را به قصد ايفاي نقشي ) سيس 
جهت وحدت هاي حداقل عليه خميني ، مدت آوتاهي به صورت چند مراجعه به دفتر اين حزب نگه 
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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
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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

« روزي آه از ستاد ميكده به دفتر نشريه عدالت  رفتم ، از بهرام دژبخش شنيدم آه . داشتم 
اين ، البته آخرين مالقاتم بود آه با مشاجره » . بايد جلو سازمان چريك هاي فدائي خلق ايستاد 

به پايان رسيد و از آن پس ، تا زماني آه هنوز با  دگنك از آيهان بيرونم نينداخته بودند ، رفيق 
و در ايتاليا من مهمان او و مصطفي صديقي بودم آه  –بود » بهمن ايتاليا « عزيزي آه معروف به 

، به آيهان مي آمد و خبر مي آورد آه من در آن   –اين هر دو مبارز را جمهوري اسالمي آشت 
همان گونه آه با خبرهاي سازمان چريك هاي . فضاي آشفته ، سعي در چاپ آن ها مي آردم 

فدائي خلق و پيكار و رزمندگان آزادي طبقه آارگر و مجاهدين و راه آارگر و ديگران ، در حد توان و 
برای آن آه ذهن تان آشفته نشود ، خود من سمپات سازمان چريك های . نفوذم مي آردم 

فدائی خلق بودم ، اما بر آن بودم ، و امروز هم هستم ، آه می شود به جای دامن زدن به وجوه 
 .  افتراق ، دنبال حداقل های وجوه اشتراك گشت تا دشمن از ضعف ما قوي تر نشود 

به هر صورت ، ضمن آن آه سازمان هاي پرجمعيت چريك هاي فدائي خلق و مجاهدين خلق به 
ضرورت برپا داشتن تظاهرات مشترك پي برده بودند ، سازمان پيكار و مجاهدين هم بر سر دعواي 
قديمي خود ، در چنان فضائي گرم جدل بودند و عموما ، يكپارچگي الزمي آه بايد از همان آغاز ، 

» دگر انديشان   «و ساختن پايه هاي اجرائي آن را براي قلع و قمع » واليت فقيه « مانيفست 
 . عمده مي آرد ، وجود نداشت 

ويروس حاآميتي آه به قول رابرت دريفوس در آتاب بازي شيطان ، اسالم سياسي را ، به نظر 
آه البته جاي بحث  –به قله قدرت پرتاب آرده بود » راه آارگر « سازمان آارگران انقالبي ايران 

، اغلب از مجراي حزب توده و عدم صالحيت آادرهاي رهبري آننده و استراتژيست هاي  –دارد 
اپوزيسيون ، به بدنه ي مخالفان زد و شرايط را براي بيرون آمدن شمشير اسالم سياسي از نيام 

آن چه مهم تر از همه از نظر دور ماند ، اين بود آه عين فاجعه اي آه مردم ايران . ، فراهم تر آرد 
را به اين روز انداخت ، پنج سال پيش از آن ، در مصر پيش آمده بود و جريان هاي مخالف ، فرصت 

 . نگاه آردن به آن را پيدا نكرده بودند 

اشكال اساسي آار هم اين بود آه رهبران سازمان ها و احزاب ، يا تا آستانه ي وقوع قيام در 
زندان هاي شاه بودند ، يا با ذهنيتي ديگر ، از خارج آمده بودند و همان دعواهاي آنفدراسيون 

 .دانشجوئي را با خود به ايران ملتهب آورده بودند 

، به صراحت در صفحات ) » حكومت اسالمی « واليت فقيه ( خميني در مانيفست خود به نام 
در شيوه اين حكومت ، .  ، شيوه حكومت و انواع جزاي اسالمي را مشخص مي آند 22 و 21

جائي براي حزب و سازمان و مردم و دموآراسي مدل غربي ، يا هر مدل ديگري ، باقي نمي 
جزاي اسالمي هم براي چنين حاآميتي تكليف روشن مي آند آه قانون را قبال نوشته اند . ماند 

حق دارند دست ببرند ، شالق بزنند و » رسول اهللا « مثل  –و بنا به آن قانون ، مجريان قانون 
است آه به مثابه جانشين » ولي امر « مسئوليت اين قانون و اجراي آن هم با . سنگسار آنند 

 : عمل مي آند » رسول اهللا « 

ما معتقد به واليت هستيم و معتقديم پيغمبر اآرم بايد خليفه تعيين آند و تعيين هم آرده ... « 
خود آن حضرت . آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است ؟ بيان احكام ، خليفه نمي خواهد . است 

، مي نوشتند و دست مردم ) منظور قرآن است ( بيان احكام مي آرد ، همه احكام را در آتابي 
ما خليفه . اين آه عقال الزم است خليفه تعيين آند ، براي حكومت است . مي دادند تا عمل آند 

 ... قانون  مجري الزم دارد . مي خواهيم تا اجراي قوانين آند 

. به همين جهت ، اسالم همان طور آه جعل قوانين آرده ، قوه مجريه هم قرار داده است ... « 
 ...ولي امر متصدي قوه مجريه قوانين هم هست 

درزمان رسول اآرم ، اين طور نبود آه فقط قانون را بيان و ابالغ آنند ، بلكه آن را اجرا مي ... « 
مثال قوانين جزائي را اجرا مي آرد ، دست سارق را مي . آردند ، رسول اهللا مجري قانون بود 

خليفه قانون گزار . خليفه هم براي اين امور است . مي آرد ) سنگسار ( بريد ، حد مي زد ، رجم 
مبارزه در راه ... خليفه براي اين است آه احكام خدا را آه رسول اآرم آورده ، اجرا آند . نيست 

 ... تشكيل حكومت اسالمي ، الزمه اعتقاد به واليت فقيه است 

اين را آه ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي اسالم در امور اجتماعي و سياسي ... « 

 10.... ادامه در صفحه



 

دخالت نكنند ، استعمارگران 
اين را . گفته و شايع آرده اند 
مگر . بي دين ها مي گويند 

زمان پيغمبر اآرم سياست از 
 ...ديانت جدا بود ؟ 

هيچ موضوع حياتي ... « 
نيست آه اسالم تكليفي براي 

آن مقرر نداشته و حكمي در 
 ». باره آن نداده باشد 

بي « تكليف اين طرز تفكر ، با 
ها آه سكوالرها و » دين 

مارآسيست ها را شامل مي 
شد ، آامال در اين مانيفست 

اسالم سياسي خميني آه بنا 
به فصل نهم آتاب بازي 

شيطان ، دستيار شماره يك 
آيت اهللا ابوالقاسم آاشاني 

. بود ، آامال روشن بود 
آاشاني و خميني آه براي 

براندازي دولت ملي دآتر 
 / 1953( محمد مصدق 

و بازگرداندن شاه به  ) 1332
تخت و تاج، از آرميت روزولت 

» آژاآس « مسئول عمليات  
پول آالني گرفته بودند ، 

نماينده اخوان المسلمين در 
اخوان المسلمين . ايران بودند 

را بنا به طرح و نظر سيد جمال 
الدين اسد آبادي ، حسن ال 

 با آمك و 1928بنا در سال 
حمايت مستقيم بريتانيا آه 
آارخانه ساختن فرقه هاي 

مذهبي بوده است ، در قاهره 
تاسيس آرد آه در زمان وقوع 

 بهمن 22قيام ضد سلطني 
 ، قدرتمندترين نيروي 1357ماه 

سياسي ، اقتصادي و بانكي 
و هنوز هم . در جهان بود 

اين جريان، در سال . هست 
 ميالدي ، آمونيست ها، 1974

سكوالرها و مذهبي هاي 
خارج از اخوان المسلمين را، 

در مصر قتل عام آرد ، 
دانشجويان را به مسلخ برد و 

حجاب اسالمي را به زنان 
انجمن های . تحميل آرد 

اسالمي و جريانی شبيه به 
دفتر تحكيم وحدت ، عامل 

اجراي اين جنايت و چرخش 
پشت ماجرا ، بريتانيا و . بودند 

اياالت متحده خوابيده بودند ؛ 
همانگونه آه پشت ماجراي 

قيام . خميني و دار و دسته او 

ضد سلطنتي ايران ، در سال 
 با مختصات مشابه و 1979

حمايت هاي مشابه اتفاق 
 . افتاد 

ابراهيم يزدي و صادق قطب 
زاده ، به نيابت از جانب اخوان 
المسلمين ساخت بريتانيا آه 

 اياالت متحده 1945از سال 
هم به صورت سهامدار عمده 
اش در آمد ، انجمن اسالمي 

. دانشجويان را برپا آردند 
اسم مستعار اين دو ، در 

آمريكائي ها « سازمان سيا 
بهشتي و چمران و . بود » 

بسياري ديگر از ياران خميني 
 بودند ، CIAهم ، يا ماموران 

 و فراماسون و MI6يا ماموران 
و هنوز هم .  آلوب روتاري 

 . هستند 

بنابراين ، تجربه مصر را بايد 
عينا در ايران تكرار مي 

از آن جا آه سازمان . آردند 
هاي اسالمي فرقان و آرمان 

مستضعفان و مجاهدين خلق 
ایران، زير بار مانيفست 

خميني نمي رفتند ، پيش از 
مارآسيست ها بايد آنان را از 

دم تيغ مي گذراندند ، آه 
آناني آه به دين . گذراندند 

مشابهي منتسب بودند و با 
آاريسما و روش او اشكال 

داشتند ، خطرناك تر به نظر 
مي رسيدند ، چرا آه به ابزار 

مشابهي مسلح بودند و با 
توده هاي مسلمان ، به زبان 

 . خودشان حرف مي زدند 

هجوم سازمان يافته به 
نيروهاي مارآسيست ، اعم 
از سازمان چريك هاي فدائي 

خلق و رنجبران و پيكار و 
رزمندگان و اتحاديه 

و    )سربداران ( آمونيست ها 
راه آارگر و رزمندگان و 

. سايرين ، وقت مي خواست 
وقت و روش و بهانه را ، وجود 
دفاتر سياسي دانشجوئي و 

راه افتادن لكوموتيو انقالب 
فرهنگي به فرماندهي 

ابوالحسن بني صدر ، به 
 . دست داد 

جرياني به نام انقالب 

فرهنگي ، درست از روزي آه 
معلوم شد سنگ قبر بيژن 

 جزني و چوپان 

زاده و ياران شان از سازمان 
هاي چريك هاي فدائي خلق 

 33و مجاهدين را در قطعه 
بهشت زهرا با تيشه و آلنگ 

خرد آرده اند ، تهاجمش را 
 . آغاز آرد 

ساعت ده صبح روز جمعه 
بيست و نهم فروردين ماه 

 ، جمعيت 1359سال 
عظيمي از مردم در بهشت 

زهرا جمع شده بودند تا 
سنگ هاي شكسته ي گور 
  بيژن جزني ، حسن ضياء

ظريفي، مشعوف آالنتري ، 
عباس سورآي ، محمد 

چوپانزاده ، احمد جليل افشار 
، عزيز سرمدي ، آاظم 

ذواالنوار و مصطفي جوان 
خوشدل را آه فردايش 

سالروز آشتارشان به دست 
سازمان امنيت رژيم پهلوي 

من خود . ( بود ، گلباران آنند 
در همه اين جريان ها فعال 

بودم و در آتاب شبيخون 
تاتارها ، آل ماجرا را به شيوه 

 . ) اي خاص نوشته ام  

پيش از آن ، در پيامد درگيري 
 گنبد ، توماج و 58فروردين 

مختوم و جرجاني و واحدي ، 
از رهبران مرآز فرهنگي خلق 
ترآمن را آشته بودند و در آن 
ساعت ده صبح ، مادر توماج 

داشت سخنراني مي آرد آه 
خبر رسيد سيد علي خامنه 

اي در دانشگاه تهران به منبر 
« :      رفته و با جمله ي 

حاال واآنش نشان ندهيد تا 
خودشان دفاتر شان را تعطيل 

، فرمان حمله صادر   »آنند 
 . آرده است 

زمينه را هم خميني در پيام 
 روز پيش 29سيزده ماده اي 

از آن ، عليه دانشجويان و 
سازمان هاي سياسي چپ ، 

خميني در . آماده آرده بود 
يازدهمين ماده اين پيام ، 
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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



 

 : گفته بود 

اآثر ضربات مهلكي آه ... « 
به اين جامعه خورده است ، 

اآثرا از همين گروه 
روشنفكران دانشگاه رفته 

 ...است 

براي روشنفكران ... « 
دانشگاه رفته ، چيزي آه 

مطرح نيست مردمند و تمام 
چيزي آه مطرح است ، خود 

 » ...اوست 

و نوبت به نيروهاي چپ 
آنقدر از ايشان ، . رسيد 

همان گونه آه از مجاهدين ، 
قتل عام آردند آه تا اين 

حكومت سرنگون نشود ، هر 
آماري فقط در حد حدس و 
گمان ، يا اطالعات محدود 

همزمان و . باقي مي ماند 
بدون وقفه ، هجوم سراسری 

به زنان ايران آه دست آم 
نيمي از جمعيت را تشكيل 

زنان . مي دادند ، آغاز شد 
بايد در حجاب اسالمي فرو 

مي رفتند و به قول لنين ، به 
ايفاي نقش برده خانگي در 

سرمايه  –جامعه اسالمي 
. داري بسنده مي آردند 

نماي ظاهري و حق انتخاب 
زن ، جلوه روش تفكر حاآم بر 

جامعه بود و نمي بايد به 
آه خود پر از ( صورت گذشته 

، باقي مي ماند ) تبعيض بود 
، و اال به چهره ظاهري و 

باطني اسالم عزيز لطمه مي 
زنان اعتراضات وسيعي . زند 

رژيم . را سازمان دادند 
اسالمي هنوز نهادهاي 

مجري اختناق را مثل امروز 
بنابراين ، . سازمان نداده بود 

الت و لمپن هاي خود را به 
يا « جان زنان انداخت آه     

و من . » روسري ، يا توسري 
خود در پل حافظ شاهد بودم 

آه وقتي موج معترض زنان 
اعتنائي نكرد ، ضرب و شتم 

جاهالنه آغاز شد و شعار هم 
هم رو « تبديل شد به   

.   »سري ، هم تو سري 
جامعه مردانه از اعتراض زنان 

اغلب مردان . حمايت نكرد 
سنتي ايراني ، دست آم در 

آن دوره ، همين را مي 
خواستند آه زن مطيع و متاع 
باشد و بنشيند به خانه داري 
و بچه داري و  وسيله اي سر 

. به راه براي اداره و ارضاي او 
و هنوز هم ، در به همان 

هنوز هم . پاشنه مي چرخد 
جامعه مردانه به حمايت از 

جنبش زنان بر نمي خيزد و در 
واقع در بخش وسيعي از خود 

، از قوانين اسالمي عليه 
زنان ، بهره خاص خود را مي 

 . برد 

دفاتر سياسي دانشجويان را 
در همه دانشگاه ها . بستند 

و مراآز آموزشي عالي ، بي 
رحمانه به داشنجويان هجوم 

احزاب و سازمان ها را . بردند 
بستند و نيروهاشان را ، از 

خرد و آالن ، هوادار و عضو ، 
به بند آشيدند و فله اي 

و اساسا دانشگاه . آشتند 
ها را به بهانه انقالب 

فرهنگي تعطيل آردند آه 
عامالنش اآنون مدعي 

 . شده اند ! دموآراسي 

 مي بينيد آه همان جنايت ، 
ضمن تداوم سي ساله ، 
امروز لجام گسيخته تر از 

دست آم . پيش شده است 
 هزار دانشجو را ، چه 54

هوادار و عضو سازمان ها و 
احزاب بودند ، يا نبودند، قتل 

خانه گردي . عام آردند 
لو دادن شروع . شروع شد 

خميني ارتش بيست . شد 
ميليوني را براي نابودي 

مسلمانان غير وابسته به او و 
و . نيروهاي چپ ، اعالم آرد 

حزب توده و سازمان اآثريت ، 
آنقدر همكاري آردند تا 

. خودشان هم زير تيغ رفتند 
اما ، باز هم از همكاري با 
اسالميست هاي وحشي 

دست بر نداشته اند و امروز 
هم سعي مي آنند جريان 

هاي مبارزه را به سود 
رفرميسم سازشكار خود ، 

 . دست آاري آنند 

بيانيه ، مانيفست ، يا رهنمود 
عمل اسالم سياسي 

خميني ، دقيقا واقعه ي 
 مصر را تكرار 1974خونين 

و اين تكرار ، هنوز هم . آرد 
در خود ، و در سطحي وسيع 

منتها ، . تر ، تكرار مي شود 
جامعه چنان مرعوب و بيمار 

شده است ، آه فرزندان 
دانشجو ، معلمان فرزندانش 
و آارگرانش را در ميداني آه 

مدام تكرار  و تعميق مي 
. شود ، ياري نمي دهد 

ويروس مانيفست خميني ، 
منشاء بحراني چند جانبه 

 . بوده است 

 1386بهمن ماه  

 فريدون گيالنی

com.gilani-f@gilani 

  بهمن ، منشاء بحران چند جانبه22: فريدون گيالنی
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 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



 

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

 . ممنون از این فرصت را در اختيار من قرار دادید: ایرج مصداقی

 .لطفا خودتان را معرفی کنيد: سایت بحران

قبل از انقالب  در آمریکا از طریق کنفدراسيون دانشجویان و محصلين ایرانی :ایرج مصداقی
 در ١٣۶٠در سال .  به ایران بازگشتم۵٧ سياسی روی آوردم و در آخر سال  به فعاليت) احياء(

پس از آزادی از .  سال زندان محکوم شدم١٠ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگير و به 
ام مجبور به فرار از کشور از  آمده  به همراه همسر و فرزند تازه به دنيا١٣٧٣زندان، در سال 

بعد از آزادی از زندان . طریق مرز ایران و ترکيه شدم که منجر به زندان سه ماهه ما در ترکيه شد
گرفتم و هم اکنون به عنوان یک  های سياسی ـ اجتماعی خودم را در خارج از کشور پی فعاليت

کتاب . پردازم ها به کار و تحقيق می فرد مستقل در زمينه حقوق بشر، حقوق کار و مسئله زندان
های جمهوری اسالمی است،  را که تلفيقی از خاطرات و گزارش از زندان» نه زیستن، نه مرگ«

های زندان  همچنين کتاب بر ساقه تابيده کنف را که مجموعه سروده. در چهار جلد منتشر کردم
این کتاب حاوی اشعاری است که در زندان های اوین و .  انتشار دادم٢٠٠۶است در سال 

هم . ها را از حفظ کرده و انتشار دادم  سروده شده و من آن۶٧گوهردشت در ارتباط با کشتار 
 و همچنين قبر، قيامت و واحد مسکونی در زندان ۶٧ کتاب جدید در ارتباط با کشتار ٢اکنون 

های  مقاالت و گزارش. های ایدئولوژیک آن را در دست نگارش و انتشار دارم قزلحصار و ریشه
های ضد انسانی  ی حقوق بشر و افشاگری بر عليه سياست ی مسئله متعددی را در زمينه

 .ام های اینترنتی فارسی زبان منتشر کرده جمهوری اسالمی، در سایت

به .  بهمن، و حماسهء هميشه زندهء سياهکل هستيم١٩در آستانهء سالگرد : سایت بحران
نظر من آنچه در سياهکل به وقوع پيوست نتيجهء ارزیابی از توان استثمارگر و شرایط 

ضرورت مبارزه «استثمارشونده در طول تاریخ بود، و به بهترین شکل در نوشتار اميرپرویز پویان 
تعرض "به اين ترتيب نظريه «وی می نویسد . جمع بندی شده است» مسلحانه و رد تئوری بقا 

برای اينکه باقی بمانيم مجبوريم تعرض "، لزومًا جای خود را به مشی "نکنيم تا باقی بمانيم
» چپی« که در زندان رژیم اسالمی بودید، همبند های ۶٧-۶٠بين سالهای » .دهد می" کنيم

  می خواهم از آنها بگویيد. در برابر رژیم به زانو درنيامدند» بقا«داشتيد که برای 

-۶٠های  موضوع مقاومت و ایستادگی در ميان زندانيان چپ تنها منحصر به سال: ایرج مصداقی
زیادی بودند که همچنان در زندان ماندند » چپ«زنان . های بعد هم ادامه یافت  نبود، در سال۶٧

که همچنان از » چپی«حتا در ميان همبندانم بودند زندانيان . و استواری نشان دادند
هایی هم که در  آن. کردند و در زندان باقی ماندند   هم دفاع می۶٧هایشان پس از سال  آرمان
غالب . ، در مقابل رژیم از پای در آمدند»بقا«ی این نبود که برای   آزاد شدند به منزله۶٧سال 
سياست رژیم پس از بيرون آمدن از یک کشتار وسيع تغيير کرده . ها همچنان ایستاده بودند آن
در زندان آن کسی . کشتاری که به قول خودشان صورت مسئله را بطور کلی پاک کرده بود. بود

. ایستاد آمد که به خدمت رژیم در آمده و رو در روی خط مبارزه و مقاومت می از پای در می
ها، اعم  زندانيان وابسته به کليه گروه. من نبود» چپ«ایستادگی هم تنها مربوط به همبندهای 

این . شان هم یکسان بود منطق. از مذهبی یا غيرمذهبی، راست یا چپ این خصيصه را داشتند
های   زندان بودم دليل بر این نبود که من پایدارتر از زندانيانی بودم که در سال٧٠که من تا سال 
 . توانست جای ما عوض شود می. قبل آزاد شدند

این تعرض در شرایط مختلف اشکال . از نظر من مقاومت در ذات خود همراه با تعرض است
ی ما وقتی  در جامعه. تن ندادن به خواست یک نظام یعنی تعرض. گيرد گوناگون به خود می

آیند، این  ی امکانات با آن سرو شکل بيرون می پذیرند و در محدوده زنانمان حجاب اجباری را نمی
تعرض در یک برهه یعنی روی . های ایدئولوژیک رژیم و این یعنی بقا یعنی تعرض آشکار به بنيان

  تعرض به شيوه. برای ماندن بایستی تعرض کنيم. آوردن به موسيقی زیرزمينی توسط جوانان
های  اتفاقُا تعرض انسان. توان انتظار داشت مردمی اینگونه است و بيش از این از مردم نمی

تواند  کنند می تعرضی که انسانهای آرمانگرا می.آٰرمانگرا برای به ميدان کشاندن مردم است
. جا حفظ جان اصل نيست بلکه درستی استراتژی و تاکتيک اصل است در آن. متفاوت باشد

مبارزه مسلحانه و قهرآميز و . تعرض این نيست که فقط به شکل خاصی از مبارزه روی آوریم

 گفتگو با ایرج مصداقی 
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 35.... 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 



 

به بهانه سالگرد ابو ایاد و با یاد او نگاهی خواهيم داشت به جنبش فلسطين، روند کنونی رابطه 
این مطلب را می توان به عنوان مقدمه . فلسطينی ها با اسرایيل و آنچه در خاورميانه می گذرد

 .  این بررسی، مورد مطالعه قرار داد

، خبرگزاری ها و رسانه های وابسته و غير وابسته که تحت تاثير 1991در تاریخ چهاردهم ژانویه 
هيجانات ناشی از لشکرکشی های امپریاليسم آمریکا و متحدانش عليه حکومت بعثی صدام 

حسين قرار گرفته بودند، به گونه ای شتاب زده خبر دادند که ابو ایاد، ابوالهول و ابومحمد عمری، 
با . در تونس به قتل رسيده اند) ساف(سه تن از رهبران و اعضای سازمان آزادی بخش فلسطين 

به شهادت رسيدن ابو ایاد، جنبش فتح یکی دیگر از بنيانگزاران نخستين خود، و باالخره ساف 
شهادت ابوایاد که می توانست یکی از مهم ترین . یکی از مهره های اصلی خود را از دست دادند

روی دادهای خاورميانه محسوب گردد، با غرش هواپيماهای امپریاليست های غربی و متحدان 
روز بعد از آن، جنگ علنی و .  ارتجاعی عربی و غير عربی شان، آن چنان که باید انعکاسی نيافت

سال ها بعد در تاریخ   سپتامبر، احمد شاه مسعود . عملی جورج بوش پدرعليه عراق آغاز شد
 سپتامبر و متعاقب آن لشکر 11چهره مردمی و مقبول افغانستان به قتل رسيد و سپس ماجرای 

که من هيچ  -جای خالی مسعود را . از طالبان پيش آمد" انتقام"کشی به افغانستان برای گرفتن 
 –یک سرمایه دار -تردیدی ندارم که در یک نقشه مشترک سيا و طالبان به اجرا گذاشته شد 

فردی که تا پيش از این نام و نشانی . تکنوکرات پرورش یافته در آمریکا به نام حامد کرزای گرفت
 . از وی به چشم نمی آمد

قتل ابو ایاد که بدون هيچگونه تردیدی یکی از برجسته ترین و رادیکال ترین رهبران الفتح و جنبش 
معروف " سازش"فلسطين به شمار می رفت زمينه ساز پروسه ای شد که بعدها به پروسه 

که مجموعه روایت های وی از تاریخ پر فراز و  - فلسطينی آوارهابو ایاد در ایران با کتاب . گردید
صرف نظر . شناخته شد  –نشيب فلسطين در گفت و گوی با اریک رولو، سردبير وقت لوموند بود 

از این آشنایی عمومی، آگاهان مسایل فلسطين می دانند که ابو ایاد در کنار ابوجهاد، عرفات و 
فاروق قدومی، از بنيانگزاران اصلی الفتح و از رهبران شاخص سازمان آزادی بخش فلسطين به 

 .      شمار می رفت

هر چند که او نيز . نقش ابو ایاد در جنبش فلسطين با کمتر کسی قابل مقایسه می باشد
از بنيانگزاران نخستين فتح و یکی از چهره ) فاروق قدومی(همچون ابوجهاد، ابوعمار و ابو لطف 

های اصلی جنبش خلق فلسطين به شمار می آمد، اما خصوصيات ویژه ای که در وجود وی 
 . نهفته بود، او را از بسياری از دیگر رهبران متمایز می نمود

بدون تردید او یکی از طراحان و سازمان دهندگان اصلی بسياری از موضع گيری ها و حرکت های 
دیدگاه ها و اظهار نظرهای وی در مقاطع حساس جنبش فلسطين، . ساف به شمار می رفت

نفوذ وی در بين نيروهای رادیکال و چپ جنبش . حالل و راه گشای بسياری از مشکالت بود
فلسطين، در موارد خطير، می توانست ساف را از فرو افتادن در بحران های داخلی رهایی 

بر همين اساس نه تنها سرویس های وابسته به موساد، بلکه بسياری از مامورین . بخشد
 . وابسته به رژیم های مختلف کشورهای عربی نيز گاه در پی قتل وی بودند

در پشت بسياری از موضع گيری های انقالبی، رادیکال و سازش ناپذیر ساف و همچنين حرکت 
وی که یکی از هوشمند ترین رهبران . های واقع گرایانه این سازمان نقشی اساسی داشت

جنبش فلسطين به شمار می رفت، با دیدار از کشورهای انقالبی چون چين و ویتنام در سال 
نظامی جنبش های  –و با بهره گيری از تجارب سياسی ) 1... ( و 1970، کوبا در بهار 1969

سياسی و تئوریک خود می  –انقالبی کشورهای گوناگون، هر چه بيشتر بر غنای تفکر انقالبی 
افزود، و با آگاهی از انحرافاتی که در بسياری از رهبران سياسی بر اثر بيگانگی با مسائل 

فرهنگی و ایدئولوژیک به وجود می آید، به مطالعات گسترده ای در ماهيت و شکل انقالب های 
بنا به اظهار خود وی، آثار لنين، مائو، فانون . جوامع مختلف و آثار فرهنگی آنها دست می یازید

 :را با اشتياق بی نظيری مورد مطالعه قرار می داد... و 

شجاعت او، خوش بينی عميق او، حتی در دوران تبعيدش در خارجه، . آثار لنين را می بلعيدم"
شيوه به دست گرفتن قدرت توسط بلشویک ها و مشکالتی که با آن رو . مرا به هيجان می آورد

با این . به رو بودند، آموزش های زیادی در بر داشت که به نظر من دارای ارزش های جهانی بود

  )1(در گرامی داشت سالگرد شهادت ابو ایاد  -جنبش فلسطين و روند کنونی مذاکرات  :علی فياض
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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

 46... ادامه صفحه 



 

های  به افراد، هم نوعی تيول و یا اقطاع را همچنان زنده نگه دارد و هم آنها را بعنوان دارایی
. عمومی که در گذشته با نام اراضی خالصه، دیوانی و وقف ناميده می شد ثبت و مال خود کند

زیرا هدف از این واگذاری ها نه . چنين واگذاری هایی ماهيتن ضد اقتصادی و غير کار آمد است
مالکيت بلکه تصاحب است و در ثانی کنترل قدرتمند و مجری سياستهای اقتصادی دولت 

تنها کافی است که کسانی که این شرکتها و یا . استبدادی شدن را نيز ميسر می سازد
را در تملک دارند اندکی تمرد کنند تا مورد واگذار شده از دست ... کارخانجات و زمينهای پر محصول 

بنابراین کسانيکه چنين منابع توليد ثروت را . آنها خارج و خودشان هم به شدت سياست شوند
برای آنها مورد . بعهده دارند با توجه به موقعيت خود، هدفشان سود و درآمد هرچه بيشتر است

برای مرمت . بلکه سود حاصله از آن مورد توجه است. واگذار شده از هيچ ارزشی برخوردار نيست
و نگه داری چنين مرکز توليد ثروتی هيچ کوششی بعمل نمی آید بلکه حتا موجب تخریب آن نيز 

ای همچون خصوصی  به همين دليل است که کارخانجاتی که تحت عناوین بی معنی. می شوند
سازی به ایادی خودی واگذار می گردند به سرعت ورشکسته می شوند و کارگران و کارورزان 

مشغول بکار در آنها یا به لشکر بيکاران می پيوندند و یا تبدیل به مواجب بگيران حکومتی و تحت 
یکی از نمونه های غرتگری این وابسته گان به قدرت استبدادی سوء . کنترل آن در می آیند

آنها یعنی کارفرمایان کارگران را . استفاده از کارگران و کارورزان واحدهای توليدی واگذار شده است
با بيکار کردن و یا تحت فشار اقتصادی که ناتوان از بدست آوردن معاش روزانه خود می شوند به 

این اعتراضات که بيرون از محل کار و در مقابل مراکز حکومتی انجام می . اعتراض می کشانند
گيرد موجب می شوند تا مبالغ گزافی بعنوان وام که بدون بهره است و اکثرن هم غيرقابل 

. بازگشت به کارفرمایان دزد وابسته به حکومت برای حل و فصل مشکل واحد توليدی پرداخت شود
که در اکثر مواقع این وامها نه برای بازسازی و بهره ور کردن کارخانجات و یا واحدهای توليدی بلکه 

آنها این پولهای باد آورده را در بيرون از مرزها یا سرمایه . مستقيمن به جيب کارفرمایان می رود
دليل اینکارهم . گذاری کرده و یا با سپردن به بانکها با سودهای باال به بهره آن قناعت می کنند

اش کنترل متمرکز مراکز  فقط سياست های بغایت ضد مردمی دولت استبدادی است که هدف
یا به زبان دیگر وارد کردن قدرت . توليدی و اقتصادی است نه توليد ارزش توسط توليد مواد مصرفی

زیرا . دولتی در پروسه کار بعنوان خللی در پروسه توليد که هدف آن توليد ارزش است وارد می کند
در این صورت توليد بر اساس نياز بازار و مصرف انجام نمی گيرد، بلکه سياستهای اقتصادی دولت 

 .استبدادی را به پيش می برد

بنابراین چنين دولتی مشروعيت خود را از طبقات و یا اقشار اجتماعی کسب نمی کند بلکه خود 
یعنی افراد و اقشار اجتماعی مشروعيت خود را از آن بدست می آورند و . منبع مشروعيت است

ساخت قدرت در رژیم استبدادی به . بنابر نزدیکی شان به قدرت موقعيت خود را تعریف می کنند
شيوه ای است که همه قدرتهای آن در یک نفر خالصه می شود و اوست که منبع مشروعيت در 

این قدرت برتر آنچنان توانی دارد که می تواند به راحتی هر غير ممکنی را ممکن کند . جامعه است
در رژیم جمهوری اسالمی . و برای توضيح اعمال خود نيز به هيچکس و هيچ جایی پاسخگو نيست

زیرا همه زوایای این موقعيت را در گذشته "ای که از قدرت داشتند،  آخوندها با شناخت تاریخی
. سيستمی ساختند که در آن همه راههای به والیت فقيه ختم می شود." تجربه کرده بودند

والیت فقيه بنابر تعریف تئوریسين های آن قدرت مافوقی است که همه مشروعيت های دینی، 
چنين قدرت برتری که مافوق طبقات و اقشار . اجتماعی را در خود جمع دارد –معنوی، سياسی 

اجتماعی قرار دارد نه تنها منبع مشروعيت است بلکه در سيستمی که او بر فرازش قرار دارد هيچ 
 .نيرویی توان برابری یا خود نمایی در مقابل او را ندارد

تعاریفی که تئوری سازان این سيستم از شيوه اعمال قدرت او می نمایند، آنگونه است که در 
جامعه ای مذهبی که دین حرف آخر را می زند، همه راههای فعاليت اجتماعی بسته می شود و 

هر تحرکی برای مقابله با قدرت الیزال او به معنای گناهی کبيره برآورد می شود که مستوجب 
 .عقوبتی بس سخت است

بنابر تعاریف حکومت اسالمی و یا همآنچه ما امروز بنام جمهوری اسالمی می شناسم که بر مدار 
زیرا رای مردم در چنين حکومتی . والیت مطلقه فقيه می چرخد دقيقن حکومتی استبدادی است

ارزش ندارد و منبع مشروعيت آن از دین و روابط مذهبی بدست می آید که والیت فقيه بر فراز آن 
حکومت اسالمی واقعًا والیت و : "مرتضا مطهری یکی از نظریه پردازان آن می گوید. اعمال می کند

سرپرستی است و در این والیت رأی و اراده مردم دخالت ندارد، نه از قبيل تفویض حق حکومت از 
طرف مردم است و نه از قبيل توکيل است، بلکه سلطةای است الهی و واقعًا والیت و سرپرستی 

 ."و قيوميت است و موضوع یک سلسله احکام شرعيه نيز هست

  )پایانی  - 4بخش (نظام والیت مطلقه فقيه و کارکرد حزب، گروه، دسته و باند در آن : جعفر پویه
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 15....  ادامه  صفحه 

 نقل قول از قاضی محمد
 

برای زندگی بی ارزش این 
دنيا خودمان را به دشمن 
نفروشيم، دشمن پس از 

رسيدن به مقصد ما را هم 
 ...از بين خواهد برد

با ملتم عهد بسته ام در 
ميان آنان زندگی کنم و به 

حاضر . خاطر آنان بميرم 
نيستم عهد و پيمانی را 
 ... که  بسته ام،  بشکنم 
اگر در راه آزادی ملتم 

به چنين ... کشته شوم 
مرگی مردانه افتخار می 

 ... کنم 
من خيلی وقت است 
 ...خودم را آماده کرده ام 

 



 

: یعنی چنين حکومتی الهی است و رهبر آن مقام الوهيت دارد همچنانکه خمينی می گفت
 ."والیت که از شئون نبوت است به عنوان ارث به فقها ميرسد"

در حکومتی که رای مردم . گفته های باال بيش از آن روشن است که نياز به توضيح داشته باشد
ارزش نداشته باشد، حاکم حتا به ظاهر نيز وکالت و یا تفویض حق از جانب مردم ندارد بلکه 

او قيم مردم است و بنابر این تعریف همه مردم صغير و یا ناتوان از . ش الهی است سلطه
. تشخيص مصالح خود هستند و باید مطيع اوامر کسی شوند که خود را نماینده خدا می داند

عهده داری والیت و رهبری جامعه به عهده شخصی است که : "چنانکه جوادی آملی می گوید
 ".از ناحيه خداوند بر این مقام منصوب شده، باشد

بسياری بر این نکته انگشت می گذارند که چون والیت فقيه منتخب مجلس خبرگان است و 
این . اعضا مجلس خبرگان هم چون انتخابی هستند، پس ولی فقيه منتخب مردم است

برداشت سفسطه گرانه از این موضوع بی ارزش است و در مباحثی که آخوندها مسلط بر آن 
باز به نظریات تئوری پردازانشان مراجعه می کنيم تا . هستند چنين استداللی موضوعيت ندارد

هرگز زمامدار : "جوادی آملی می گوید. پاسخ این استدالل بی ارزش را از زبان آنها بدانيم
مجلس خبرگان فقط خبره . اسالمی از طرف مردم یا خبرگان منصوب یا معزول نمی گردد

همين استدالل ." تشخيص انتصاب فقيه جامع یا انعزال از اوست، نه سبب نصب یا موجب عزل
واقعيت این است که آنچه . شنيده شده است... بارها از زبان مصباح یزدی، جنتی، مشکينی و 

. که در جمهوری اسالمی تحت عنوان انتخابات برگزار می شود، نوع متجدد شده بيعت است
بيعت که در شيوه حکومت اسالمی از صدر آن وجود داشته بعنوان پذیرش و تعهد به اطاعت و 

یعنی سوگند به وفاداری به حکومت . پيروی مردم از یک شخصی است که موقعيت مذهبی دارد
این همان درکی است که دغلبازان حاکم بر کشور ما . و حاکم اسالمی بيعت ناميده می شود

یعنی رای یک یا چند نفر به فردی برای احراز یک پست یا مقام بعنوان . ایران از انتخابات دارند
این افراد . بيعت با اوست که منتخب سيستمی است که والیت فقيه بر فراز آن قرار دارد

زیرا اگر . منتخبين رهبر یا شورای نگهبان هستند و رای مردم بيعت با آنان محسوب می شود
رای مردم مالک مشروعيت این افراد شود بنابراین دیگر مواردی که شامل این مضوع می شوند 

اما اینگونه نيست و در پایه آخوندها با آنچه با نام . باید نوعی دموکراسی را تداعی کنند
دموکراسی که در سيستم های حکومتی غربی عرفی شده است بيگانه اند و به طورکلی منکر 

حقيقت این است که حکومت به مفهوم دموکراسی با : "مرتضا مطهری می گوید. آن هستند
حکومت اسالمی واقعًا والیت و سرپرستی است و . حکومت به مفهوم اسالمی متفاوت است
: همين نظر را مصباح یزدی اینگونه بيان می کند." در این والیت رأی و اراده مردم دخالت ندارد

و ." ما هيچگاه نمی توانيم نظریه حکومت اسالمی و والیت فقيه را بر دموکراسی تطبيق کنيم"
زمامداری در محور والیت است، نه وکالت و نيابت تا آن که به تعين : "جوادی آملی نيز می گوید

در اسالم شخص حاکميت ندارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می . مردم تأمين شود
 ."از این رو ولی فقيه حق ندارد، به تبعيت از آراء مردم عمل نماید. کند

بيعت در : "و چون درک آخوندها از رای مردم بيعت است، بنابراین نگاه آنها نيز اینگونه است
 ."»جوادی آملی« فرهنگ تشيع و فقه شيعه اثنا عشریه عالمت حق است، نه علت آن

. یعنی رای دادن به معنای مشروعيت بخشيدن نيست، بلکه به معنای مشروعيت داشتن است
به زبان دیگر رای مردم به کسانيکه در انتخابات شرکت می کند نشانگر مشروعيت داشتن آن 

زیرا در رژیمی که والیت مطلقه . افراد است نه اینکه آن افراد از رای مردم مشروعيت می گيرند
چون . فقيه در آن اعمال می گردد منبع مشروعيت والیت فقيه و یا گماشتگان او هستند وال غير

ولی فقيه یا منتخبين او کسانی را تایيد کرده اند، پس این افراد از منبعی که مقام الوهيت دارد 
به همين دليل در . مشروعيت خود را دریافت کرده اند و رای مردم به آنها بيانگر این امر است

انتخابات هایی که در رژیم جمهوری اسالمی برگزار می شود تعداد بسياری رد صالحيت می 
گله و شکایت آنانی که سعی دارند به این عمل اعتراض کنند با این موضوع بيگانه است . شوند

که در صورت تایيد صالحيت آنها، دیگر نيازی به منبع دیگری ندارند تا مشروعيت خود را در چنين 
همه کسانيکه در . سيستمی به اثبات برسانند و موفق به بدست آوردن مقامی حکومتی شوند

رژیم جمهوری اسالمی وارد معرکه های انتخاباتی می شوند باید اعتقاد و التزام عملی به اصل 
این اعتقاد خود به خود برای آنها مشرعيتی . والیت مطلقه فقيه در قانون اساسی داشته باشند

در . بلکه این برگماردگان ولی فقيه هستند که باید به این موضوع صحه بگذارند. ببار نخواهد آورد
به همين دليل . ادامه رای مردم به آنها بعنوان بيعت با رهبر جمهوری اسالمی و تایيد نظر اوست
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 16....  ادامه  صفحه 

 نقل قول از کریم پور شيرازی
 

من جدًا مصمم هستم آه اين 
مبارزه سرسخت و 

ناپذير را تا سرحد مرگ  آشتي
شرافتمندانه و سرخ آه 

آل و آرزوي ديرين من  ايده
جنگ ما يك . است دنبال آنم

دار وسيع و ملي  جنگ دامنه
 …است
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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  

این . است که بسيار شنيده می شود که شرکت در انتخابات برای مردم واجب شرعی است
شرعی بودن شرکت در انتخابات به معنای ترمی مذهبی باید دليلی داشته باشد و اال چگونه 

واجب شرعی است . می شود چيزی واجب شود و نتوان برای آن دليل و توجيه مذهبی داشت
 .زیرا لبيک گفتن به رهبر و ولی فقيه نظامی دینی محسوب می گردد

به هرحال در نهایت اینگونه می شود گفت که رای مردم در رژیم جمهوری اسالمی در انتخاب و 
یا رد یک مقام حکومتی تاثير ندارد، زیرا منبع مشروعيت در چنين رژیمی مردم نيستند بلکه ولی 
فقيه است که بر فراز جامعه قرار دارد و از همان مقام غير قابل دسترس بودنش به مردم فرمان 

چه به او عمود خيمه نظام بگویند، . به زبان ساده او سمبل استبداد و اسوه آن است. می راند
 .چه نایب بر حق امام زمان و یا هر لقب دیگری به او بدهند

تئوری ولی فقيه که امتزاجی از اندیشه ایرانشهری، تشيع و تصوف است مقام ولی فقيه را 
اساس این نظریه با اقدامات عملی . بجایی می رساند که منبع همه مشروعيت ها می شود

خواجه نظام الملک و امام محمد عزالی شروع می شود و در زمان صفویه با محقق کرکی و 
خمينی در مخالفت با آخوندهایی که شریک . عالمه مجلسی به رشد حداکثر خود می رسد

کتاب والیت . قدرت دربار پهلوی بودند با زنده کردن دوباره آن برای قبضه کردن قدرت خيز برداشت
حسينعلی . فقيه او و نظریات تکميلی اش در دیگر نوشته هایش نشانده این موضوع است

منتظری، مرتضا مطهری و جوادی آملی از کسانی بودند که برای تثبيت نظریات خمينی تالش 
بخصوص منتظری که وارد کننده آن در قانون اساسی و از دیر باز یکی از مدافعان . بسياری کردند

اما از آنجا که اختالف بر سر قدرت در بين آخوندها به علت شکل و . سرسخت این اندیشه بود
منتظری بعد . نوع مرجعيت در تشيع و استقالل آنها از یکدیگر که هميشه وجود داشته باال گرفت

از خلع شدنش از وليعهدی خمينی پس از یکدوره سکوت تبدیل به یکی از مخالفان آن نظریه 
حال معلوم نيست که اگر منتظری خود ولی فقيه نظام می شد همين نظر را داشت؟ این . شد

همچنين کسانی چون خاتمی که یکی از مدافعان سرسخت ولی فقيه و نظریه . پر بعيد است
حاکم را رأی مردم تعيين نمی کند، حاکم را خدا معين می : "الهی بودن آن بود که می گفت

این امور، اموری نيست که به رأی مردم ... در اسالم رأی مردم، انسانی را حاکم نميگرداند . کند
همچنين کسانی چون هاشمی رفسنجانی، . حال منکر کرده خود است و ناقد آن." ایجاد بشود

در ... موسوی اردبيلی، یوسف صانعی، علی اکبر محتشمی، مجيد انصاری، موسوی تبریزی و 
جالب اینجاست که اکثریت این افراد در دفاع از نظریه ولی فقيه . این دسته جای می گيرند

دستشان به خون بسياری آلوده است و روزگاری که بر اسب قدرت سوار بودند تا می توانستند 
هم اینان بودند که با قصاوت والیت مطلقه فقيه را بر . تاختند و از کشته مردم پشته ساختند

کشور حاکم کردند اما امروز که از دایره قدرت به بيرون پرتاب شده اند نقاد نظریه ولی فقيه شده 
این نقد از زاویه منافع شخصی و نظر به قدرت داشتن آنها ناشی می شود، نه اینکه آنان . اند

کوچکترین اهميتی به رای و نظر مردم بدهند و یا برای آنها وظایف مذهبی شان در مقام یک 
مشکل را باید در . روحانی حاکم و صاحب قدرت بر توجه به رای و نظر مردم کم رنگ شده باشد

رقابت آنان با علی خامنه ای بعنوان ولی فقيه رژیم دید نه اشکال در نظریات مذهبی و تجدید 
به همين دليل ولی فقيه رژیم اسالمی به عنوان نقطه محوری استبداد . نظر در پایه و اساس آن

و مرکز قدرت قاهره آن سهی خواهد کرد تا هرچه بيشتر آنان منزوی و بيرون از مناسبات نگه 
زیرا به . زیرا او می داند در آرامشی که در جامعه وجود دارد نشان قدرت خودکامگی اوست. دارد

این موضوع . محض کوچکتریم خللی درآن که باعث خالء قدرت شود به آشوب منتهی می گردد
زیرا بحث امنيت ملی که تعریف دیگر آرامش در جامعه است به . از سابقه تاریخی برخوردار است

زیرا خالء قدرت و یا ضعف آن باعث خواهد شد که همه . تسلط کامل خودکامگی بر می گردد
دليل آنهم ضعف نهادهای مدنی و عدم حضور . رشته ها از بگسلد و به آشوب منتهی گردد

قدرتمند طبقات اجتماعی است که توسط قدرت استبداد جلو رشد و گسترش آن گرفته شده 
. در نبود چنين قدرت سامانيافته ای که نتيجه غيبت افراد و طبقات رسميت نيافته است. است

زیرا آنان فکر می کنند . احزاب حکومتی نماد اپوزیسيون می شوند و رهبری آنرا بعهده می گيرند
به دليل غيبت جامعه مدنی و سازمان یافته، اپوزیسيون نهادینه شده در خود قدرت و از داخل آن 

اینان که از نوع رابطه شان با دولت و بسته به دوری و نزدیکی با آن هویت پيدا . سر بر می آورد
. سعی دارند تا آنرا بعنوان یک هویت مدنی جا زده و رهبری اپوزیسيون را بدست گيرند. کرده اند

این احزاب حکومتی که بنابر سفارش قدرت استبدادی و بنابر نياز آن سازماندهی و ساختمان 
یافته اند، آنچنان از هویت تهی هستند که امکان هيچ حرکتی را خارج از توان نيروی استبدادی 

زیرا منبع مشروعيتی که آنها تا کنون از آن استفاده می کردند در راس سيستم قرار دارد . ندارند
نمونه خاتمی و . و آنها به هيچ وجه توان بروز هيچگونه حرکتی بيرون از دایره قدرت او را ندارند

زیرا در وضعيتی یک شهر . اصالح طلبان حکومتی را می شود از همين زاویه مورد مداقه قرار داد
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 24.... 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 

و دو نرخ از یکسو دولتی که خود را اصالحگر می داند رو به سوی قانون و توان نهادهای مدنی 
حکومت ساخته دارد و از دیگر سو حکم حکومتی که فرمان ولی فقيه است می تواند هر حرکت 

زیرا قانون در جامعه عرفی . و عمل او را که نپسندید خنثا کرده و از حيض انتفا ساقط کند
و دولت نيز منتخب مردم است و با رای آنها . مشروعيت خود را از نهادهای مدنی می گيرد

اما در رژیم والیت فقيه که همه نهادهای به ظاهر مدنی ساخته و . مشروعيت می پذیرد
پرداخته قدرت استبدادی هستند، نمی توانند با تدوین قوانين از منافع خود دفاع کنند زیرا 

به همين علت خاتمی . هرگونه که عمل کنند که با منافع قدرت خودکامه منافات خواهد داشت
غرض خود از طرح جامعه مدنی را مدینه النبی می نامد و کسانی همچون حجاریان، سروش و 

جوادی آملی . کدیور سعی می کنند تا با تئوریزه کردن آن راه گریزی از این وضعيت ُبغرنج بيابند
 ." در اسالم شخص حاکميت ندارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می کند: "می گوید

یعنی در حکومتی که فقهی است، اراده فقيه جامع الشرایط است که حاکم است و آنهم 
شریعتی که . چيزی نيست جز قوانين شرعی و فقهی که از سرمنشا در دستان فقهاست

فقها از : "آخوند نماد است مشروعيت خود را الهی می داند همانطور که خمينی می گفت
با یک چنين دریافتی از حکومت چگونه می ." طرف رسول اهللا به خالفت و حکومت منصوبند

شود به نهادی عرفی که حاصل روابط اجتماعی و اقتصادی پيچيده امروزی است اتکا کرد؟ و یا 
 صحبت از جامعه مدنی به ميان آورد که حاصل رشد روابط و مناسبات توليدی است؟

اما واقعيت اینست که در دنيای کنونی به دليل جهانی شدن مناسبات، ایران نيز بخشی از این 
اما به دليل سرسختی و مقاومت در برابر فرهنگ و دست آوردهای آن، در . مناسبات است

این وضعيت دوگانه و منطق آن خود یکی از پارادوکس هایی . بيرون این مناسبات جای می گيرد
هرچند . است که رژیم والیت فقيه از یک جانب و مردم ایران از جانب دیگر با آن روبرو هستند

سيستم استبدادی این انزوا طلبی خود را با سروصدا استقالل می نامد اما واقعيت این است 
زیرا ترس آن از گسترش مناسبات جدید و . که این انزوا طلبی نياز سيستم استبدادی است

دست آوردهای فرهنگی آن تا جایی است که دایم با توان بسيار آنچنان تبليغی از تهاجم 
این ترس . فرهنگی می کند که آنرا تبدیل به ترس واقعی از دشمنی فرضی کرده است

همگانی که نياز سيستم به یک دشمن فرضی است برای حاکم کردن نهادهای امنيتی و 
 .کنترل متمرکز اوست، و در نهایت کارکردی چند جانبه دارد

تالش اصالح طلبان حکومتی برای بيرون رفتن از این وضعيت نيز تالشی مذبوحانه بود و راه به 
زیرا بخوبی پيدا بود که سازگار کردن نهادهای استبدادی با روکشی از فرهنگ . جایی نبرد

مشکالت سيستم . غربی که حاصل رشد نيروهای مولده و جامعه مدنی مبتی بر آن است
زیرا آنچه اصالحگران . خودکامه را بيش از پيش می کند و آنرا با معضالت تازه ای روبرو می سازد

زیرا . دروغين استبداد دینی و نظریه پردازان آن دستمایه قرار داده اند بکلی با اصل منافات دارد
آن چيزی که آنها بعنوان مدنيت یا شهر نشينی که قوانين و توانایی های خود را دارد، در نظر 

آنها با توجه به سابقه تاریخی اتفاقی که در غرب افتاد و . داشتند بکلی از محتوا خالی است
خود را با رنسانس از وضعيت سابق عبور داد را مورد توجه قرار دادند، هيچ مشابهتی با وضعيت 

زیرا افول فئوداليسم در . سيستم های شرقی که ُمبتنی بر شيوه توليد آسيایی است ندارد
همين نيروهای . اروپا همراه بود با ظهور شهرها و بخش های آزاد در تجارت و اقتصاد و سياست

آزاد توانستند با استفاده از ابزارهای اجتماعی که ما آنرا نهادهای مدنی می خوانيم راه خود را 
در حاليکه استبداد شرقی بطور کلی بر توان شهرها . از سنگالخ مقابل باز کنند و به پيش بروند

این شهرها . شهرهایی که با کوچاندن روستائيان به آن هر روزه بزرگتر می شوند. استوار است
چيزی نيستند جز روستاهایی بزرگ با همان فرهنگ و روابط عقب افتاده و تحت کنترل دولت 

به دليل همين تمرکز قدرت در شهر مناطقی بنام بازار، جماعتی را سامان می دهد . استبدادی
اینها که یکی از مراکز توازن تجاری در قدرت استبدادی هستند . که به کار تجارت اشتغال دارند

مبادالت تجارتی بسيار وسيع و پيچيده ای را شکل می دهند که توسط قدرت مطلقه دیکته می 
یعنی . لغت بازرگان که به اینگونه افراد اطالق می شود از همين جا ناشی می شود. شود

همين بازاریان هستند که بارها از طرف خمينی . کسانيکه در بازار به شغل تجارت اشتغال دارند
مورد تمجيد قرار می گيرند و همين کسان هستند که بخشی از اهرم های قدرت را در استبداد 

شعاع عمل آنها توسط . اما دایره عمل آنها نيز محدود است. مذهبی کنونی در دست دارند
زیرا رشد بيش از اندازه آنها . سيستم تا اندازه ای اجازه داده می شود که موجب دردسر نشود

خواهی نخواهی موجب بروز و شکل یابی طبقه ای می شود که قدرت اقتصادی فراوانی دارد و 
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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 

او، . »هایی فریبکار هستند روشنفکر، بلکه کودن
» غير قابل رفرم«دستگاه حاکمه و مناسبات حاکم را 

انقالب . کند را پيشنهاد می» راه انقالب«شمارد و  می
است که جامعه را از بنياد  جنبشی«: به دریافت صفایی

اندازد  کند و حاکميت طبقات حاکمه را بر می دگرگون می
چنين جنبشی «و » گذارد جای می های تازه به و ارزش

این نيرو، جز . »نياز به نيرویی عظيم و شگرف دارد
کس دیگری  »ملت و آنهم وسيعترین قشرهای ملت«

چاشنی  -کشان زحمت«برای این هدف، . نيست
چگونه؟ با . را باید به جنبش کشانيد -» دیناميت انقالب

مهمترین مسئله در آغاز «زیرا که  !»هایی تاکتيک«
است که باعث گسترش  هایی جنبش انقالبی تاکتيک

صفوف توده «در» جنبش و ایجاد مبارزه انقالبی
اما برداشت صفایی، در رابطه با تاکتيک، . »شود می

همانند بيژن جزنی و مسعوداحمدزاده و اميرپرویيز پویان 
ای در  مستعدترین نيروی انقالب توده«کارگران این: است

پس به . »برند سر می نا اميدی و بی سازمانی به
در »جنبش«این . باید اميد داشت» جنبش روشنفکران «

ست که به ضرورت مبارزه مسلحانه  اینجا گرایشی 
» لنينيست -مارکسيست«رسيده است و خود را 

های آنزمان  اما برخالف دریافت» جنبش«. نامد می
ل -و حتا م» روشنفکر«ها، با صفت  بنيانگزاران چریک

این اصطالح اختراعی دوران استالين، برداشتی (
-طبقاتی نيست، زیرا با برداشت مارکس -دیالکتيکی

انگلس، این تنها طبقه کارگر است که در حاکميت 
با خود ویژگی انقالبی، دگرگون  داری، مناسبات سرمایه

کننده مناسبات حاکم بوده و  هم این طبقه است که 
اصلی را با نفی دیالکتيکی  بایستی سوی دیگر تضاد 

. بارآورد نفی و رفع نموده و سنتز سوسياليسم را  به
ای است   نفی، تنها و تنها آن طبقه نرابر نهاد این نفی

که فلسفه ماتریاليسم دیالکتيک معنویت آن است و 
صفایی به . ای خود این طبقه، مادیت چنين فلسفه

روشنفکرانی که به تاکتيک مبارزه «گوید  هرروی می
نها و  هدفی جز رهایی آ«زنند مسلحانه دست می

این دید با ماتریاليسم . »حاکميت زحمتکشان را ندارند
کارگر را از معادله  برکنار  دیالکتيک ناخواناست و طبقه

جز خود  تنها به این برهان که هيچ ناجی، به. سازد می
. تواند طبقه کارگر و جامعه را رهایی بخشد طبقه نمی

« کارگران و دیگر زحمتکشان شهر :افزاید اما صفایی می
باید توانایی خاتمه دادن به تسلط پليس را پيدا کرده و 

چرا تنها » .های انقالبی خود را تشکيل دهند ن سازما
؟ و نه درهم شکستن و »خاتمه دادن به تسلط پليس«

نابودی ماشين بوروکراتيک و نظامی سرمایه و به دست 
گرفتن قدرت سياسی به دست طبقه کارگر آگاه و 

انقالبی  -و نهادهای طبقاتی سازمانيافته در سازمان
صفایی، ! خویش و متحدین طبقاتی کارگران؟

داند و  سوسياليسم را تنها راه نجات جامعه می
سوسياليسم خود را از سوسيال دمکراسی اروپایی و 

او . شمارد آن جدا می» دوستداران ایرانی«
با سوسياليسم مسخ « سوسياليسم انقالبی را که 

. تمایزی آشکار دارد، جستجوگراست »شده بورژوازی
نابودی امپریاليسم «صفایی، هدف این سوسياليسم را

ای  جنبش انقالب توده«دانسته و به باور او اگر» درجهان

حکومت «توانيم به می» را برگزینيم
برای : افزاید و می. »ها دست یابيم توده

تمایالت «این دستيابی الزم نيست 
بازمانده دوره خاصی «که » روسو فيلی

است با ایديولوژی انقالبی یکی 
صفایی، به ایجاد . »بگيریم

سوسياليسم در یک کشور باورمند بوده 
می توانيم «است که و بر آن

سوسياليسم را در کشور خود بنا کنيم 
آنکه مجبور باشيم با مقتدرترین  بی

کشور سوسياليستی جهان حتی 
ی فعلی دستگاه  ای بيش از رابطه رابطه

، جدا از »داشته باشيم حاکمه با آن
باورمندی به برقراری سوسياليسم در 

یک کشور، این استقالل نظر و نقد 
مقتدرترین کشور «ضمنی رابطه

سوسياليستی با حکومت 
، خود  ، از زبان صفایی»شاهنشاهی

اشتباه « .یک درخشندگی تاریخی بود
خاطر پرداخت کفاره  نشود ما به

انحرافات واشتباهات دیگران مصالح 
ملت ایرانی را در توسعه روابط با اتحاد 

شوروی و دیگر کشورهای 
سوسياليستی زیر پا نخواهيم 

صفایی با این ارزیابی، به   »...گذاشت
ناسيوناليسم نهفته زیر پوشش 

ی  پنهان شده)سوسياليسم موجود(
های روس و چين و ماهيت  دولت

غيرسوسياليستی و هواداران 
آنها اشاره کرده  و با آنان  ایرانی

ای که  ویژگی انقالبی -کند مرزبندی می
جز از سوی  به(رفته رفته در چفخا

عليرضا نابدل در آذربایجان ومسئله 
حزب . شود زبان آورده می کمتربه) ملی

فاقد «توده ازدیدگاه صفایی فراهانی، 
و » تجربه و سزاواری رهبری سياسی

چون و چرای   دنباله رو بی«
های غلط شوروی و انحراف  سياست

استالينيستی حزب کمونيست شوروی 
لنينيسم  –از مارکسيسم 

صفایی . شود انگشت نما می »خالق
حزب توده را پرتاب شده به دورها 

... اگر بخواهد در جنبش«داند که  می
سهمی داشته باشد باید اساسا 

ایدئولوژی «باید . »تصفيه و اصالح شود
مستقل از سياست شوروی و انقالبی 

را اساس فعاليت خود قرار داده و بر 
سازمان ] انقالبی[مبنای این ایدئولوژی

نقد و افشا خط مشی « و» یابد
از باال تا پایين نخسيتن ...سياسی حزب
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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

های  ه  سياست و دیدگا. این نيز نيمی از ماهيت حزب توده بود.»گامی ست که باید برداشته شود
به هرروی صفایی، در  فرماندهی . حزب توده، هيچ همراستایی با طبقه کارگر نداشت

عمومی » ایجاد یک جریان سياسی انقالبی«برای  »  های انقالبی تدارک جنبش مسلحانه  هسته«
شرکت در . آید به چشم می» پوپوليستی«تدارک یک برآمد  درآمد دراینجا پيش. کند را پيشنهاد می

ترین کانون مبارزه طبقاتی را به  این دشوارترین، حياتی ترین و انقالبی -سازمانيابی طبقه کارگر
این . سپارد می »نظامی را ندارند -کسانی که در خود توان و تجربه چنين مشی سياسی«
هایی به    توانند با ایجاد هسته می «شود که   کسانی سپرده می انگاشته  شده و به» درجه دو«کار

بپردازند و ... ها و ها و دانشگاه گاه ها و آموزش های سياسی، صنفی و عمومی در کارخانه فعاليت
انتزاع پنداری تئوری . »های باشند های گرداننده فعاليت اما تئوری انقالبی را مد نظر داشته و چرخ

راز و رمز شکست و . ، بينش غير دیالکتيکی را به نمایش می گذارد و پراتيک انقالب پرولتری
 در این جدا  ها و به دورافتادن از مبارزه طبقاتی کارگران و سوسياليسم انقالبی پذیری چریک ضربه

های مسلح چریک شهری، استقرار و   صفایی به هسته. پراتيک بود-انگاری دیالکتيک تئوری
شود و نيز تز  دنگ، به کناری نهاده می تز مائو تسه. کند های بزرگ پافشاری می عمليات در شهر

هاست و  ه شهر، دریای تود«شوند، زیرا ، و الگوی آمریکای التين نيز پذیرفته نمی»رژی دبره«کوه 
صفایی . »دهقانان و روستا در حال حاضر آمادگی انقالبی ندارند«قلب ضربه پذیر دستگاه حاکمه و

تاکيد دارد و بر آن است » منزه بودن مبارزین از هرنوع وابستگی«در پایان نوشته خویش به ضرورت 
انقالبی راستين مرزعبور ناپذیری بين فرصت طلبی و همکاری شرافتمندانه با نيروهای «:که

پيوند با پيشبرد وظایف  او وحدت را در بستر و ميدان مبارزه و موضوعی هم. »خارجی قائل است
. »شود وحدت نيروهای انقالبی به تدریج  در مسير انقالب فراهم می«: شمارد  انقالبی می

گوارای ایران در فلسطين و  توان او را به ناسيوناليسم متهم ساخت، او درعمل همانند چه نمی
 .سياهکل نشان داد که، آرمانخواهی هومانيست و برابری طلب و آزاده است

 »رّد تئوری بقا و ضرورت مبارزه مسلحانه« 

گان حزب توده  ، برضد مشروطه ایرانی، بازمانده »سيا«١٣٣٢ سال پس از کودتای ١۶دراین برهه، 
های شوروی منزل گزیده و مبلغ سازش و رفرميسم زیر پوشش  در اروپای شرقی و در جمهوری

در مراحل مختلف » داری راه رشد غيرسرمایه«و  » گذار مسالمت آميز«تا  بودند،» بقا«
نگرش حاکم چپ به  .زد گر باشند، که هميشه در مرحله اول خود در جا می موعظه» هایی انقالب«

اردوگاه «ی چهل هنوز مبلغ آن بود که باید باقی ماند تا  پدرخواندگی حزب توده، در دهه
، مراحل  رشد پرولتاریا را سبب شود تا جامعه آنگاه با دخالتگری صنعتی در ایران، » سوساليسم

اما، رمز و راز و . بگذارد را یکی پس از دیگری پشت سر -اوولوسيون -تدریجی تکامل بورژوایی
ی نخست هميشه در فاز پيشا  در کار بود که به تحليل آنها، جامعه در مرحله» صالحی«

آورده  دیگر گزینه» بقایی« ، »بقایی«چنين » رّد«در چنين شرایطی در . داری درجا بزند سرمایه
ای که  مشی معتقد به پرهيز از نابودی باید در محدوده«  امير پرویز پویان ١٣۴٩در بهار . شد

پویان تز  بقاء تهاجمی . را مردود شمرد» دیکتاتوری نظامی را به مقابله بر نيانگيزد، عمل نمود
او که هرگز . ناميد» رّد تئوری بقاء«ی خویش را   پویان رساله. خویش را پيش روی گذاشت

نباید آنرا کامل تلقی کرد، به نظر خودم ... «نتوانست این نوشته را بازنگری کند، در آغاز آن نوشت 
توان ادعا کرد که پویان و دیگر بنيانگزاران  با چنين منشی، می. »گسترش آن امری الزم است

اگر به فاصله آن چند ماهه پس از تنظيم تزهای خود جان نباخته بودند، چه بسا که با » چفخا«
در چالشگری نظری، و بازنگری آزمون وخطاهایی که داشتند،   انگيزه، توان نقد و استعداد شگفت

نموده به  پویان، شرایط فعالين سياسی روی. یافتند های پرولتاریای انقالبی دست می به رهيافت
همچون «:چنين ارزیابی کرده بود صمد بهرنگی این» ماهی سياه کوچولوی«طبقه کارگر را همانند 

بی .... وحشت و خفقان... ها و مرغان ماهيخوار های کوچک و پراکنده در محاصره تمساح ماهی
ها را شکست تا رشد کرد و  ارتباطی با مردم خویش و کشف وسرکوبی آسان، باید مطلق

های  کارگران جوان به ویژه رغبت چندانی به آمورش. سازمان سياسی طبقه کارگر را به وجود آورد
کنند،  دهند، با پذیرش فرهنگ مسلط جامعه به شرایط موجود تمکين می سياسی نشان نمی

نيروی دشمن را مطلق و ناتوانی خود را برای رهایی از سلطه ... اند خصایص لمپنی پيدا کرده
را  به بيان پویان، بایداین دو مطلق شکسته شود و چریک این» .پندارند دشمن نيز مطلق می

. پرولتاریا به فرهنگ ترس و تسليم به ضدانقالب خو داده شده است«پویان نوشت که . تواند می
واژگونی روابط بورژوایی توليد، آغاز کرده  گردد که پرولتاریا به طرد این فرهنگ تنها زمانی ممکن می

خودآگاهی «پویان به این دریافت دست یافته بود که . این یک دریافت دیالکتيکی بود. »باشد
و این نيز یک برداشت از اندیشه مارکس » طبقاتی پرولتاریا تنها در جریان مبارزه سياسی است



 

، نه پرولتاریا، )ها قدرقدرتی حکومت و ترس توده(اما این مبارزه را در شرایط حاکميت دو مطلق. بود
همانی و عصاره طبقه کارگر است به پيش  -و این» نماینده«بلکه چریک که به دریافت پویان

انعکاس بخشی از «پرولتاریا که » پيشاهنگ«را  چریک پویان،. آليسم است دیگر ایده این،. برد می
: گوید یابد که پویان می همانی تا آنجا گسترش می-چنين این. نامد می »نيروی طبقه کارگر است

منفعل «، پشتيبانی »گردد جنگ چریکی است که خودآگاهی پرولتاریا به طبقه کارگر باز می«در
وحدت «و » انجامد شود و در ادامه خود به حمایت فعال می کارگران از مبارزه انقالبی آغاز می

سازمان واحد «ست که  یابد و آنگاه ، سرانجام می»در روند مبارزه مسلحانه ل ها، -سازمانی م
در عمل مسلحانه است که  . راستين» بقاء«این است آن . »آورد سياسی پرولتاریا را به وجود می

تسليم طلبی، «منفعل  را مردود شمرد، چرا که بقاء » تعرض نکنيم تا مصون بمانيم «توان شعار  می
سلطه مرا  با من کنار بيایيد تا باقی بمانيد، «: گوید دشمن می«که » ...دارد انحالل طلبی را در پی

تا شاهد مرگ خویش  کنم بازی کنيد در چارچوب و قوانين و زمينی که من تعيين می» بپذیرید
و این » هيچ مرگی بيش از در سنگر ماندن و شليک نکردن، زودرس نيست«:بيان پویان به. »نباشيد

 مشی ،»برای انکه باقی بمانيم، مجبوریم تعرض کنيم« .بقاء نيست، که خود مرگ است
تئوری  ضرورت مبارزه مسلحانه و ردّ «ی پایانی پویان در  این آخرین واژه. های فدایی گردید چریک
 در نبرد با نيروهای ١٣۵٠پویان یکسال پس از این نوشته در بيستم خرداد ماه . باشد می» بقاء

ای بر کتاب پویان، دو سال  مقدمه. بازد اش جان می مسلح سرمایه به همراه تنی چند از همرزمان
، »اقتصادی کارگران گسترش دهنده مبارزه«پس از کشته شدن وی،  مبارزه مسلحانه را 

کند و برآن  ارزیابی می» ها خدشه دارشدن مطلق رژیم در ذهن توده «های دانشجویی و خيزش
راه ... گسترش مبارزه مسلحانه در ميان توده ها و شرکت مستقيم آنان در پيکار رهایی«است که 

ن است که دراین   برآ١٣۵٢پيش بينی نویسنده پيشگفتار در سال . »درازی در پيش داریم
آورد و با شرکت فعاالنه خود در پيکار  مبارزه روی می«و توده به  »...شهدای بسيار خواهيم داد«روند

عمل تشکيل خواهد «بلکه در» حرف«مسلحانه، شرایط ایجاد حزب سراسری طبقه کارگر نه در 
اشان متشکل خواهد  دشمنان طبقاتی« در برابر »خلق«چنين حزبی است که وحدت... »شد

های آزادیبخش منطقه خاورميانه و خاور نزدیک خواهد جنگيد و  دیگر جنبش «و به همراه  » ساخت
طبقه در جهان ایفا  سرانجام نقش خود را در راه نابودی نهایی امپریاليسم و تحقق جامعه بی

ای در  نمودهای انترناسيوناليستی، چشمداشت به انقالب سوسياليستی منطقه. »خواهند کرد
ی چنين  جهانی، از نکات برجسته خاورميانه و خاور نزدیک و برقراری سوسياليسم در محو سرمایه

 .شود اما چریک، لوکوموتيو چنين روندی پنداشته می. است دریافتی

های  ضيا ظریفی و در آخرین سال- با تدارک گروه جزنی۴۵ها در  سال  نخسيتن عمليات چریک
 در ۴٩ بهمن ماه ١٩ تبریز آغاز و در ۵هایی در تهران و حمله به کالنتر ی   با مصادره بانک۴٠دهه 

سه بخش جدا از همی که در تبریز و تهران و مشهد به . سياهکل به انفجار بزرگ خود رسيد
با مسئوليت ( شاخه تبریز) با مسئوليت پویان(ی مشهد شاخه-بودند مشی مسلحانه رسيده

عليرضا نابدل، به همراه بهروز دهقانی، مناف فلکی، کاظم سعادتی، صمد بهرنگی، اشرف 
-حميد اشرف صفایی-به مسئوليت مسعوداحمد زاده به همراه مفتاحی(و شاخه تهران  )دهقانی
را ساختار دادند، تا بن بست سياسی زیر حاکميت » های فدایی خلق ایران چریک«، ...)جزنی و
 .ها را در هم شکنند مطلق

 » مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک«

.  به پایان رسانيد١٣۵٠این تز را مسعود احمدزاده، چهار ماه پس از  برآمد سياهکل، در بهار سال 
ای از روستاهای ایران به وسيله  توليدی در پاره -احمدزاده در پی پژوهش جامعه شناسی

با تجزیه و «نویسد   اشاره دارد و می١٣۴٩های  ها، در آخرین سال های تحقيقی چریک  هسته
تحليل شرایط ایران به این نتيجه رسيده بودیم که وظيفه هرگروه انقالبی آغاز مبارزه مسلحانه چه 

 ».باشد  در شهر و چه در روستا  می
نه «شود که هدف  در مقدمه کتاب احمد زاده، اما به نقش سياسی مشی مسلحانه اشاره می

برخالف » .وارد کردن ضربات نظامی بر دشمن، بلکه وارد کردن ضربات سياسی بر دشمن است
قدرت «را به » خلق«نقش تبليغی و سياسی که  در اینجا به.)هم ت. هم ا. م. م(عنوان نوشته

است، امکان مبارزه هست، دشمن را افشا کند، و خلق را  دشمن آسيب پذیر...خویش آگاه گرداند
 . اشاره دارد» آگاه گرداند

دراین نوشته احمد زاده نيز همانند پویان و صفای فراهانی از نبود حزب پرولتری، و  پيشينه و 
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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



 

ل که تنها  -حزب توده که فقط کاریکاتوری بود از یک حزب م«ی  آمدهای کارکردهای بازدارنده پی
» .زیر تيغ جالدان بياندازد و خود راه فرار را در پيش گرفت توانست عناصر فداکار و مبارزه حزب را به

 انقالبی، به عمل«در این ارزیابی و . »مبارزه متوقف شد«شود و اینکه به این گونه،  اشاره می
. این خود یک برداشت غير دیالکتيکی بود. شود شناسانده می» ...انقالبتنها تئوری مثابه 

ل این اختراع دوران استالين، به جای تئوری انقالب کارگری نيز عنوانی بود که -نشاندن م
 .سایه برد کمونيسم پرولتری را در جهان به

لنينيسم و تحليل شرایط  -با هدف عاجل آموزش مارکسيسم... گروه «به تحليل احمدزاده،
یا باید در پی ایجاد حزب پرولتاریا : به این دوراهی رسيد... اجتماعی تشکيل شده بود-اقتصادی

به بيان احمد زاده، ]. روستا[بود، یا در تشکيل هسته مسلحانه در روستا و آغاز جنگ چریکی در
احمد ازده خود به این دید . »های رفيق مائو عجين شده است حاال با نام و اندیشه«این دومی 
آغاز جنگ چریکی محکوم به شکست است، از سوی دیگر نپرداختن به این راه، به «است که 

ست که گروه در یک  با چنين ارزیابی. »گروه این راه را رد کرد«مفهوم ترس است، با این همه 
تناقض و دوراهی سخت، راه آموزش دانش مبارزه طبقاتی و اولویت سازمان انقالبی و حزب 
به [کارگری را مردود و مبارزه مسلحانه چریکی را ناگزیر دانسته، و به نقش شهر  و کوه و پرولتاریا

این دیدگاه رسيد که روستا برخالف دید مائوئيستی  گروه به. پردازد می] جای روستا و دهقانان
داری و کانونی  این دریافت درست، بر حاکميت مناسبات سرمایه. توانست پایگاه انقالب باشد نمی

تشکيل حزب پرولتاریا «بودن شهرهای بزرگ، جایگاه صنعت و طبقه کارگری رویکرد داشت و فکر 
. توانست در انتظار معجزه صنعتی سازی اردوگاهی بنشيند گروه از سویی نمی. »تقویت می کرد

اصطالح اردوگاه  این استدالل مضحک حزب توده که کمک به«:احمدزاده به همين سبب نوشت
ملت ایران، موجب رشد صنایع ، تسریع رشد پرولتاریا و  سوسياليسم به رژیم مزدور، به قول آنها به

شود، نه اشتباه تئوریک بلکه توجيه تمایالت عملی آنها  امپریاليسم می تقليل وابستگی رژیم به
حلقه «:فرا برسد» مبارزه قطعی«شد که هنوز خيلی مانده تا   با  تز حزب توده تبليغ می»  است

نيست، » دیکتاتوری خلق«و استقرار » دیکتاتوری شاه«اصلی مبارزه در شرایط کنونی سرنگونی 
در براب راین دیدگاه  . را درخواست کرد» دمکراسی«به  » دیکتاتوری شاه«بلکه باید تغيير

پذیرد که  فئوداليسم از بين رفته و تضادی جدید در مناسبات رخ  ضدکارگری حزب توده، مسعود می
، ضرورت مبارزه مسلحانه همچنان در دستور کار »با جابجایی تضاد«داده است، بنا براین 

مسعود . »گسترش نفوذ امپریاليسم در شهر و روستا بود] شاه[هدف از انقالب سفيد«. باشد می
رشده نکرده، زیر فشار « بورژوازی ملی در دوران امپریاليسم«همانند صفایی برآن است که 

دهد و باالخره به تدریج از ميان  سرمایه خارجی ضعيف شده، امکان تشکل طبقاتی را از دست می
و . تواند یک نيروی مستقل سياسی را تشکيل دهد نمی» بورژوازی ملی«و به این ترتيب . رود می

مبارزه با سلطه امپریاليسيت، یعنی سرمایه جهانی، «گيرد که  همين جاست که نتيجه می
محتاج بسيج «برداشت احمدزاده  این مبارزه، اما به. »را در بر دارد عناصری از مبارزه با خود سرمایه

به این دليل عناصری از یک انقالب سوسياليستی نيز در بطن این مبارزه . ها است وسيع توده
گيرترین دشمن  پرولتاریا پی... کند رشد می ضدامپریاليستی متولد شده و در جریان مبارزه شروع به

تواند رهبری جنبش ضدامپریاليستی را  ل می-سلطه امپریاليسم و فئودالی و با اتکاء به تئوری م
های  است که با انقالب» دمکراتيک طراز نوین-انقالب بورژوا«دید او،  انقالب اما به» .به عهده بگيرد

هدف عاجل آن، نابودی مالکيت خصوصی بورژوایی «و . بورژوایی کالسيک تفاوت آشکار داد
زمين به کسانی که روی آن کار [قطع سلطه امپریاليسم و نابودی فئوداليسم»بلکه  «نيست
احمدزاده، در این رابطه . »است] »و لغو هرگونه باج دولتی»طور رایگان تعلق گيرد کنند باید به می

 .آورد انقالب چين را نمونه می
به ضرورت حزب، به ضروت «شود، و   ای می  در یک روند دور و دراز است که مبارزه مسلحانه توده

سازمان سياسی انقالبی فراگير برای مبارزه با امپریاليسم به رهبری پرولتاریا به پيشرو واقعی 
. راه چين، راه ضرورت پيشاهنگی حزب کارگری با الگوی مائوئيستی است. »گردد]می[ها بدل  توده

ها را متقاعد کند مبارزه مسلحانه  شرایط را برای مبارزه مسلحانه فراهم کند، توده] باید[این حزب«
حزبی که استراتژی و تاکتيک مبارزه را تعيين ...تنها راه است و آنگاه عمل مسلحانه را آغاز کند، 

آید، چریک به جای  از آنجا که تشکيل چنين حزبی در ایران آن برهه، ناشدنی به چشم می. »کند
 او خود به انتقاد از خود .هم تاکتيکشود و   میهم استراتژی مبارزه چریکنشيند و  حزب می

یک «ماند و این غفلت را» مشخص کردن این راه دشوارغافل «پردازد که گروه، از و رفقایش می
آیا نمی توانستيم معتقد باشيم که شرط ایجاد نيرویی که « :سهل انگاری دانسته و می پرسد

شدیم که قيام  پيشرو باشد، خود عمل مسلحانه است؟ اگر دچار این اشتباه نمی بتواند واقعًا
دراین چه باید ... »...، یکی بگيریم]راه چين–راه کوبا [مسلحانه شهری را با مبارزه چریکی طوالنی
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کرد؟ به جنبش تمام خلقی 
شود، به این  کوبا پرداخته می

گسترش « تحليل که
مارکسيسم براساس واقعيت 

. گيرد نه بالعکس صورت می
تجربه کوبا را گسترش 

مارکسيسم براساس واقعيت 
دریافته و فراتر آنکه نقش 

ها و طبقه کارگر و حزب  توده
در انقالب، با همين گزینه به 

: شود پرسش گرفته می
از سویی هم بگویيم که ...«

چرا قيام . هاست قيام کار توده
ها است؟ مگر تجربه  کار توده

کوبا نشان نداد که موتور 
تواند قيام  می کوچک و مسلح 
ها  تدریج توده را آغاز کند و به

در این » را به قيام بکشاند؟
ها و اذهان به کوبا  برهه، نگاه

و چين دوخته شده است، 
بی آنکه به خود طبقه و 

فلسفه پرولتاریا یعنی 
نيروهای مادی و معنوی 

. انقالب، تمرکز یابند
درسرزمينی که درپی و 

واسپاری توده به دست حزب 
توده به کودتاچيان و تن 

سپاری و در همه جا تخم 
و  نااميدی و ترس پاشيده
سکون و سرخوردگی و 

تسليم حاکم که به تزهای 
این سانتيمانتال » رژی دبره«

سوسيال دمکرات فرانسوی 
گوارا با  به کوبا و چه

رمانتيسيسمی ضد کارگری 
مجذوب شده، روی آورده 

چنين شرایطی را . شود می
در باره آمریکای التين » دبره«

انبوه «:چنين تصویر کرده بود
. »کهنسال ترس و خفت

را » رژی دبره«احمد زاده، 
پس از کمی  سبک و سنگين 
کردن، سرانجام مورد پذیرش 

از دید . دهد قرار می
احمدزاده، در ایران آخرین 

ی چهل،  های دهه سال
مهيا » شرایط عينی انقالب«
زیرا که توده، بالقوه آماده . بود

بار انقالب «بود تا 
» ضدامپریاليسيت را حمل

شور و شوق «کند، 
، پليس »انقالبيون

جستجوی نيروهای «در

روشنفکری طبقات انقالبی و 
های پليسی،  یورش... مترقی
ها و کشتارها  وجود  شکنجه

های مبارزه   محافل و گروه
متعلق به همه طبقات 

مسعود  .»...ستمدیده
پرسد آیا  می
بدون شرایط «هاهمه، این

توانستند  عينی انقالبی می
احمد  »وجود داشته باشند؟
خود با  زاده، با این پرسش

پاسخی نهفته در یک 
« :گوید واره، چنين می پرسش

وار و  های جرقه آیا این جنبش
ها، دال بر وجود  پراکنده توده

شرایط عينی انقالب 
و با این ارزیابی » نيست؟

راه ما «پرسد  ست که می
کدام است؟ نباید به انتظار 

ای خودبخودی  جنبش توده
باید شرایط ... وسيع نشست

ذهنی را در جریان عمل 
انقالبی به کمال فراهم 

این برداشت از عين و » .کنيم
ذهن، یک برداشت دیالکتيکی 

انقالبی  پرولتاریا، عمل. نيست
را با قهرمسلحانه یکسان 

اندیشه انقالبی، . گيرد نمی
است و کار،  کار دورنی شده

این  -اندیشه مادی بيرونی
است راز و رمز دیالکتيک 

به بيان . پراتيک-تئوری
ها و  تمامی شکل... «مارکس
های آگاهی نه از راه  فرآورده

بلکه از  ...نقد ذهنی و نظری
راه سرنگونی عملی روابط 
اجتماعی واقعًا موجود که 

ی این رنگ و  آورنده پدید
اند  آليستی ی ایده ها نيرنگ

گشوده توانند شد، و اینکه 
نيروی محرک تاریخ و دین ، 

ها نه  فلسفه و انواع نظریه
» نقد، بلکه انقالب است

ای خودبخودی  اگرجنبش توده
آیند، نه  به چشم نمی

رشد ناکافی «ی  نشانه
تضادها، بلکه ناشی از 

سرکوبی مداوم پليس و بی 
پس چه » عملی پيشرو است

اینک پيشرو «باید کرد؟
انقالبی با توسل به حادترین 

شکل عمل انقالبی، یعنی 
عمل مسلحانه راه را به توده 

به دریافت . »بنمایاند
احمدزاده به عنوان یکی از 

رهبران برجسته و از 
گذاران یک تجربه تاریخی  پایه

خيزش در برابر استبداد 
طبقاتی، عمل مسلحانه 
مبارزه  چریک شهری، تبدیل به
. شود مسلحانه شهری می

حزب «راه چين که با 
و » کمونيست

وخطاهایی چند، مبارزه  تجربه
های  سياسی و قيام

شهری و راه پيمایی  مسلحانه
طوالنی را از سرگذرانيد و 

 به پيروزی ١٩۴٩انقالب سال 
انقالب بورژوا دمکراتيک ونه 

مردود و  کارگری رسيد،
رژی دبره  » انقالب در انقالب«

شود،   پيش روی گذارده می
شاید که از البالی این 

های غيرکارگری و  یادداشت
مکانيکی، با تجربه کوبا 

» مفاهيمی نوین درک شود«
پيشاهنگی در کوبا «اما 

انقالب را به پيش ُبرد که 
این را دبره »  .ل نبود -حزب م

. کند از فيدل کاسترو نقل می
ها درایران  و از اینروی چریک

این تز را خوشایند 
» روشنفکران قالب شکن«

دانسته و نخست آنرا 
اما در همان حال، . پذیرد نمی

ای قالب  احمدزاده نتيجه
دبره « :گيرد شکنانه می

گوید چریک نطفه حزب  می
و به دفاع از دبره  » است
آيد که و  برمی
دبره نقش «نویسد می

 -پيشاهنگ مارکسيست
. »کند لنينيست را انکار نمی

دبره با برداشتی مکانيکی  
گفت هر سالحی که از  می

دست یک چریک فروافتد 
کافی است با دست دیگران 

با این حکم، .  برداشته شود
اگر برداشته نشد، انقالبی 

دست . نيز  رخ نخواهد داد
چریک و سالح، جای انقالب، 

یعنی نيروی محرک تاریخ و 
دین و فسلفه و تمامی 

. گيرد های رنگارنگ می نظریه
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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
 



 

دهد، و طبقه کارگر در برابر برداشتن یک اسلحه از زمين،  دبره، کوه را در برابر شهر قرار می
بيند و انقالبی  او حتا بورژوائيزه شدن چریک را در حضور او در شهر می. شود تاخت زده می

 . شدنش را در کوه

اما محتوای مورد نظر دبره، یک جابجایی . »مسئله بر سر شکل است«به دریافت احمدزاده، 
ضد استبدادی و پوپوليستی است، نه یک جنبش انقالبی پرولتری، احمد زاده نبایستی خود 

ای  ، درونمایه»عمل انقالبی چریکی«به هرروی از دید او . دانست را با این دید یکسان می
آن  عمل انقالبی است که پيشاهنگ با توسل به«شکند است که ساختار را درهم می

نقش «است که همان » این سازمان نوین و عمل. تواند وظایف پيشاهنگی را انجام داده می
با  با کار سياسی، کار مسالمت آميز، کار مخفی،. کند و رسيدن به هدف را تعيين می» حزب

در شرایط کنونی هر مبارزه سياسی را باید بر . توان به پيشرو مردم تبدیل شد نمی«هيچکدام 
تواند موتور بزرگ  اساس مبارزه مسلحانه سازمان یابد و تنها موتور کوچک مسلح است که می

، »انقالب لکوموتيو تاریخ است«اگر مارکس برآن است که » .ها را به حرکت در آورد توده
ی  اندیشه[» شرایط ذهنی انقالب«دراین گذار . نشيند انقالب می دراینجا، چریک به جای

این مایيم که «:نویسد احمد زاده می. یابد تکامل می] و سازمانيابی طبقه) خودآگاهی(اندیشه
آیا این ... ایم   شویم، این ما هستيم که عمل مسلحانه را آغاز کرده پيشاهنگ مبارزه می

لنين که » چه باید کرد؟«اینرا شاید که بادریافت از » عاليترین تجلی عمل کمونستی نيست؟«
اگر پيشاهنگی «:آورد ی پافشاری شده بود می ا در آن، به ضرورت یک سازمان انقالبيون حرفه

ها دراین مبارزه مسلحانه طوالنی نتواند رهبری پرولتری انقالبی را دراین مباره تضمين  ل-م
ست که  »طوالنی«به برداشت احمد زاده در این روند. »تواند کند، هيچ چيز دیگر هم نمی

مبارزه با امپریاليسم به مبارزه « ی پرولتاریای انقالبی، نيز رهبری پيشاهنگ به ميدان آورنده به
شود، مبارزه با سلب مالکيت امپریاليستی، به سلب مالکيت  داری مبدل می با سرمایه

توده و پيشاهنگ و نيز اهداف آنها هم از دید تاکتيکی و هم ... شود سوسياليستی مبدل می
باید از شهرهای بزرگ شروع و به روستاها «مبارزه دراین فرایند» .شود استراتژیک یکی می

در شرایط کنونی، «:و سرانجام، جمعبندی احمد زاده در پایان کتاب، اینگونه است. »کشانيد
و  »در آغاز عمدتًا جنبه تبليغی دارد. دهد مبارزه مسلحانه شيوه عمده مبارزه را تشکيل می

چنين ... اگر حزب طبقه کارگر عبارت است از تلفيق جنبش کارگری با تئوری سوسياليستی«
تضادهای فرعی جامعه ما چون تضاد کار  «زیرا که » بی معنی است«شرایطی اکنون در ایران 

طبقه کارگر به عنوان . »است الشعاع تضاد اصلی خلق امپریاليسم قرار گرفته و سرمایه تحت
نه در یک جنبش کارگری، بلکه در یک مبارزه مسلحانه توده ای تشکل پيدا «یک طبقه، 

گيری یک  این روند، به شکل» .گردد حزب طبقه کارگر ایجاد می...یابد و خودآگاهی می ميکند،
در بطن جبهه واحد ضد امپریاليستی و امر تامين هژمونی «و . انجامد می» واحد جبهه«

 ».گيرد پرولتاریا و ادامه انقالب به شکل مشخص و مبرم در دستور روز قرار می
 

 »نبرد با دیکتاتوری فردی شاه«
بيژن جزنی  فراهانی جای خود رابه دیدگاه  –پویان  - به بعد بينش احمد زاده١٣۵٢های  سال

مضمون  ها به بعد است که به از این سال. دهد  در زندان بود می١٣۴۶که در آنزمان از سال 
پویان  -و کمتر سخنی از دیدگاه احمدزاده. شود تبليغی مبارزه مسلحانه چریکی پافشاری می

ی  شود و نظریه ، به بيان جزنی هدف نهایی می» نبرد با دیکتاتوری فردی شاه«است، 
های  شود که سال ، با بيانی آشکارتر و سوسيال دمکراتيک تری نمایانگر می»انقالِب مراحل«

و محو رنگ و » نبرد عليه دیکتاتوری شاه«با شعار. گردید  پيش، به تحليل حزب توده بيان می
» امت«جای خود را به » خلق«يابد،  گرایی ميدان می بوی طبقاتی مبارزه است که عوام

آگاهانه در ایران، حکومت  و فراطبقاتی و نا» های کور شورش«ور شدن  با شعله. دهد می
شوراهای کارگری . آید بار می شود و حکومت اسالمی به اسالمی سرمایه آلترناتيو می

 . گردید» شورای انقالب اسالمی« از جمله در آبادان خواهان شرکت در ١٣۵٨نفتگران در سال

بيان بيژن جزنی سه سال پس از خيزش سياهکل بر بينش و   به» نبرد با دیکتاتوری شاه«تز
های خویش، سيستم  ترین نوشته در این محوری١٣۵٢جزنی سال . روش چفخا چيره شد

نيمه «[کمپرادریسم –تکاملی از فئودال «نامد که  می» داری وابسته سرمایه«حاکم بر ایران را 
های ملی  سيستم دمکراسی«به برداشت جزنی، در این. »است] »نيمه فئودال –مستعمره 

به این . باشند ها، پس از رهایی از سلطه امپریاليسم می ای ادامه تکامل این سيستم و توده
گونه رهایی از امپریاليسم را با رفع دیکتاتوری سياسی این سيستم و در اینجا دیکتاتوری 

های  سيستم دمکراسی«داند که با جایگزینی  ، امکان پذیر می»رهایی بخش«شاه در نبردی 
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 26.... 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 توانست در صورت ضرورت دست به فعل و انفعاالتی بزند که منافع دولت خودکامه را 
به همين علت دولت نيز با واگذاری امتياز تجارت و همچنين استخراج نفت و حمل . بخطر اندازد

و مبادله آن به بيگانگان سعی می کند از رشد طبقه بازرگان جلوگيری کند و باعث نشود تا 
از جانب دیگر با اینگونه واگذاری این امکان . جریانی خارج از کنترل قدرت مطلقه او شکل گيرد

. برایش وجود دارد تا هر وقت که خواست آنرا ملغا کند و کنترل خود را بر آن اعمال کند
 .همانکاری که در گذشته با امالک واگذاری بصورت تيول و اقطاع می کرد که شرح دادیم

این نوعی مدرنيزایسيون در بنيه اقتصادی دولتی است که برپایه شيوه توليد آسيایی استوار 
یعنی منبع ثروت که دالرهای نفتی است جای خود را به مابقی انواع توليد ثروت داده و . است

سوار بر موج گرانی های بازار نفت و نياز روزافزون جهانی به آن از قدرتی برخوردار شده است 
با همين دالرهای باد آورده سيستم استبدادی حاکم، . که خود هم تصورش را نمی کرد

پيرامون خود را سروسامان می دهد و سعی می کند با بهره برداری حداکثری از آن برای بقای 
بدیهی است که با توجه به نهادهای حکومتی که در بخش های . خود سرمایه گذاری کند

گذشته به آنها اشاره کردیم و شيوه کنترل آنها و نوع مدیریت اعمال شده، انواعی از 
احزاب حکومتی نه حزب به معنای رایج و عرفی آن، بلکه . آستانبوسان متملق را سازمان دهد

سازمان یابی تعدادی از عمله های استبداد و بله قربان گوهایی است که دور هم جمع می 
حاصل این کار جمعی و . شوند تا برای ادامه حيات سيستم استبدادی خود هم اندیشی کنند

جستجو هرچه باشد زیر نظر ولی فقيه رژیم و بنابر دستور او پردازش می شود و برای اجرا 
 .تایيد می گردد

نهادهای حکومتی همچون وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، بنيادهای مستضعفان و شهيد و 
با بنيه مالی قابل توجهی طيفی از جریانات رنگارنگ را سازمان و رهبری می ... پانزده خرداد و 

... این تشکالت که تحت نامهای جعلی نهادهای مدنی همچون حزب و انجمن و کانون و . کنند
فعال هستند، ریشه اجتماعی ندارند بلکه همچون قارچ بر بستری از منابع و رهنمودهای 

بی ربط نيست که رهبر و فعاالن . حکومتی بنا شده اند و بنابه نياز آن انجام وظيفه می کند
در حاليکه در اصل سندیکا . سندیکای کارگران شرکت واحد اینگونه تحت فشار قرار دارند

تشکلی صنفی است و نياز اوليه و ابتدایی کارگران و کارفرمایان برای تنظيم رابطه در محيط کار 
اما چون خارج از کنترل و حيطه عمل نهادهای امنيتی کسانی فعال هستند تا نهادی . هستند

هرچند به ظاهر عمل . با آنها همچون دشمن برخورد می شود. صنفی را سازمان دهند
اما با توجه . موسسين سندیکا چندان خطرناک نيست و باید اجازه تاسيس به آنها داده شود

به ماهيت استبدادی حکومت و ترس و وحشت آن از نهادهای مدنی مستقل او را وادار می 
کند تا به شدیدترین وجه ممکن آنرا سرکوب کند و یا با فشار و تحدید فعاالن آنرا تبدیل به 

طبقات اجتماعی و حقوق دليل آنهم سعی سيستم استبدادی برای نفی . پادوهای خود نماید
زیرا در رژیم جمهوری اسالمی کارگر به مستضعف تغيير نام پيدا می کند و . طبقاتی آنها است

با این ترم مذهبی او ماهيت طبقاتی اش نفی شده و به طبع حقوق طبقاتی ای نيز برای او 
زیرا آنها با . همچنانکه برای نهادهای سرمایه داری چنين حقی قایل نيست. منظور نمی شود

نوع رابطه شان با دولت و قدرت سلطه هویت می یابند در غير این صورت به شدیدترین وجه 
 .ممکن سرکوب می گردند

در انتها رژیم جمهوری اسالمی سيستمی استبدادی است که برپایه شيوه توليد آسيایی بنا 
شيوه توليد آسيایی صورتبندی پيشاسرمایه داری است و با بافت کنونی جامعه . شده است

استبداد خودکامه وجه مشخصه بارز این شيوه توليد است و . ایرانی بطور کلی ناسازگار است
حضور دولت بر فراز جامعه بعنوان یک عنصر خارجی نه ابزار حاکميت طبقاتی خود نمایی می 

اینگونه استبداد بدون یک سيستم کنترل متمرکز پرقدرت نمی تواند ادامه حيات دهد و . کند
ترس از یک دشمن فرضی دست آویزی است که دایم این سيستم وحشت آفرین را فعال نگه 

به دليل ماهيت خودسرانه قدرت سياسی و ساختار راکد اقتصادی، غيبت جامعه . می دارد
به دليل حضور دولت برفراز جامعه، طبقات . مدنی در آن مشهود و یا به حداقل کاهش می یابد

اجتماعی یا حضوری کم رنگ دارند و یا بطور هدفمند توسط دولت سرکوبگر هویت آنها مخدوش 
بنا به همين دليل احزاب و دسته جاتی که به مناسبت های مختلف رخ . و یا انکار می شود

بلکه . می نمایند، مترسکی از واقعيت هستند و نماینده هيچ طبقه اجتماعی نيستند
عروسکهای دست آموزی هستند که توسط قدرت مطلق حاکم به ميدان رانده می شوند و 

باندها و دستجات حکومتی که تحت عنواین . پس از انجام فرایض مربوطه به قهقرا می روند
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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

 25... ادامه صفحه 
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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

متفاوت وجود دارند و گاه بسيار نيز قدرتمنداند از نظر کلی اوباشان و لمپنهایی هستند که 
وظيفه آنها حفاظت از سيستم سرکوبگر در مقابل مردم است و . جيره بگير استبداد حاکم اند

از نظر کلی تحت فرمان ولی فقيه قرار دارند که قدرتی مافوق همه قدرتها در سيستم 
چنين رژیمی به دليل موقعيت کنونی جامعه ایران و رشد و بالندگی . استبدادی حاکم هستند

به علت ناهمخوانی . نيروهای مولده و ابزار توليد بطور کلی با منافع ملی آن در تضاد است
این سيستم با وضعيت و توازن نيروهایی که ساختار جامعه را تشکيل می دهند، این رژیم 

برای بيرون رفتن از چنين . کاملن ارتجاعی است و مانع اصلی در رشد و بالندگی جامعه است
وضعيتی به دليل ماهيت قدرت سياسی حاکم، هيچ اميدی به اصالح و یا تغيير کلی به شيوه 

زیرا ماهيت سرکوبگر قدرت سياسی حاکم که در والیت . های متعارف و مدنی وجود ندارد
فقيه خالصه می شود و عدم تحمل هيچ قشر و طبقه اجتماعی که حقوق اجتماعی ای بر 
آن تعلق گيرد، و عدم رسميت داشتن آنها توسط حاکميت استبدادی امکان گفتگو و مذاکره 

زیرا چنين امکانی هنگامی امکان پذیر است که دو طرف یکدیگر را به . نيز سلب می شود
چنين چيزی را به هيچ جمهوری . رسميت بشناسند و برای حقوق یکدیگر احترام قایل باشند

زیرا با پذیرفتن . اسالمی و والیت فقيه آن نمی پذیرند و حاظر به زسميت دادن به آن نيستند
نيروها و طبقات اجتماعی که در جامعه حضور دارند و هویت یابی حقوقی و قانونی آنها 

به همين دليل تنها راه . ماهيت قدرت حاکم تغيير کرده و هر چيز دیگری هست اال استبداد
برون رفت از وضعيت بن بستی که حدود سی سال است مردم ایران با آن روبرو هستند 

تنها با پائين کشيدن ولی فقيه و قدرت مطلقه . برانداختن رژیم استبدادی مذهبی حاکم است
ولی فقيه به دليل ماهيت مذهبی . اوست که امکان هر فعل و انفعالی در جامعه ميسر است

پس هيچ راه . خود و رسالتی که برای خویش قایل است حاضر به پذیرش چنين حقی نيست
دیگری بجز برچيدن بساط استبداد والیت مطلقه فقيه حاکم و رهایی نيروهای بالنده جامعه از 

این چيزی است که از . بختکی که امکان نفس کشيدن را نيز از آن سلب کرده وجود ندارد
 . جمعبندی تالش سی ساله مردم ایران در استفاده از همه راههای ممکن بدست می آید

 جعفر پویه

  2008ژانویه  -آمستردام 

 

 .در نوشتن این مطلب از منابع زیر استفاده کرده ام
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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
  

و » داری فرماسيون سرمایه«داری وابسته، این سرمایه. گيرد سرانجام می» ای ملی و توده
آن درجه از تکامل  رشد کمی و کيفی بورژوازی کمپرادور است که این قشر از بورژوازی را به«

به دید جزنی، . »شود نقش یک طبقه حاکم را به تنهایی به عهده بگيرد رساند که قادر می می
ای دیگر  به گونه» باید باشد) بورژوازی(و سرمایه) پرولتاریا(در اینجا تضاد اساسی که بين کار«

در جامعه ما نه در گذشته و نه در امروز تضاد اساسی تضاد طبقه کارگر و « است
 این یک بازگشت به دیدگاه حزب توده و نشناختن ماهيت ».بورژوازی نبوده است

در حال حاضر از آن «دریافت جزنی در اینجا  به. باشد می امپریاليستی و جهانی شدن سرمایه
و » .اند و در این سوی بورژوازی ملی تضعيف شده است ها حذف شده سوی تضاد، فئودال

در تضاد بين خلق و امپریاليسم و متحدانش خرده بورژاوزی موضعی دوگانه و در حال نوسان ...«
، در دوران کالسيک سرمایه در کشورهای خرده بورژوازی در جایگاه بورژوازی ملیندارد، 

 مورد سوء ١٣۵٧این دیدگاه در آستانه سال . یابد نقشی انقالبی می رشد کالسيک موزون،
گيرد که خمينی  های چپ پوپوليست قرار می استفاده جناح غالب بر سچفخا و بسياری از گروه

هرروی برآن است که  جزنی به . زنند جار می» بورژازی ضد امپریاليست خرده«و  همراهانش را 
بخش ضد  آن یعنی تا پيروزی جنبش رهایی درآغاز سلطه استعمار تا پایان سلطه «

و  » .رود شمار می طور ثابت در طرف خلق قرار دارد و بخش مهمی از آن به امپریاليستی به
کوشند ميراث مبارزه ملی را با دیدگاه  های پيشرو خرده بورژوازی در این مرحله می جریان«

این . »طبقاتی طبقه کارگر به هم بياميزند و خالء ناشی از ضعف بورژوازی ملی را پر کنند
بورژوازی با  گونه، خرده این به. ست دیدگاه درهم ریختن طبقات، و نفی اساس دیالکتيک طبقاتی

. شود اش در اینجا یکدست و انقالبی شناسانده می های سنتی، مدرن، مرفه، ميانه الیه
رهايی طبقه "... :فشردند که الملل نخست برآن پای می مارکس و انگلس در بيانيه بين

  این آموزش، رهایی  سال پس از١٢٠اما ..." کارگر بايد توسط خود کارگران بدست آيد
ی  جزنی امپریاليسم به مثابه باالترین مرحله. شود کارگران به طبقات دیگر سپرده می

آن  ای را به  واره داری جدا کرده و شمایی مکانيکی و ماشين  داری را از سرمایه سرمایه
ی کم  بنا به این تعریف، رژیم شاه نيز پدیده. دهدکه گویا نقشی مکانيکی و خارجی دارد می

مستقلی است که در یک جبهه واحد با سرمایه و امپریاليسم قرار گرفته، اما شاه خود «وبيش 
خودکامگی شاه نه تنها طبقه کارگر و بقيه خلق، بلکه حتی صاحبان «: با هرسه در گير است

داران  در برابر خلق از نظر کلی امپریاليسم، رژیم و سرمایه. دهد سرمایه را نيز گاه عذاب می
دو «جزنی در تحليل خویش، » .دهند این هر سه یک جبهه ضد خلق را تشکيل می. قرار دارند

دراین شرایط مبارزه با دو عامل «نویسد شمارد و می می» عامل سرمایه و امپریاليست را فرعی
سلطه و استثمار «:افزاید و سپس می» فرعی تنها از طریق مبارزه با عامل عمده ميسر است

شود و با یک تجاوز مستقيم امپریاليستی روبرو نيستيم، رژیم  خارجی غير مستقيم اعمال می
ای که  ترین مسئله در این شرایط، عمده. های قدرت را به دست دارد شاه تمام تریبون و اهرم

جزنی از همين روی » .باشد سد راه جنبش رهایی بخش شده است دیکتاتوری شاه می
بایست به  می »اش های زنجيری مرگ بر امپریاليسم آمریکا و سگ«گيرد که شعار  نتيجه می

این شعار، در سرشت، همان . تبدیل شود» اش مرگ بر شاه دیکتاتور و حاميان امپریاليست«
و  » درود برخمينی«و » مرگ بر شاه« ی  عالوه  به۵٧بود که در قيام بهمن ماه   شعاری

مرحله انقالب حتا به بيان . بود تبلور یافت »حکومت اسالمی«که همان  »جمهوری اسالمی«
امروزه  که–برد  بورژوا دمکراتيک آن به رهبری طبقه کارگر که راهی جز راه چين و ویتنام نمی

برهان جزنی این . ی چفخا، رخت بربست  از بيانيه -اشان هستيم بورژوایی گواه مناسبات
ای رسيده است که برای انقالب دمکراتيک  تکامل اجتماعی در جامعه ما به مرحله«است
تدارک انقالب ... بایست تدارک ببينيم، معذلک هنوز تا رسيدن انقالب فاصله داریم ای می توده

پس گام نخست » .ای و از راه مبارزه دمکراتيک ضد دیکتاتوری قابل وصول است دمکراتيک توده
دراین مرحله، نبرد با دیکتاتوری . بسنده کنيم» آنچه قابل وصول است«را  یعنی به » انقالب«

بيان جزنی تضاد اساسی  به. فرا رسند» دموکراتيک -بورژوا«فردی شاه را بخواهيم، تا مراحل 
سرمایه، بلکه -ی تار و پودش را درنوردیده بود، نه تضاد کار ای که مناسبات سرمایه همه جامعه

بين شاه با » تضاد«بين شاه و امپریاليسم و » تضاد«بين سرمایه  و شاه،  -و نه اختالف -تضاد«
حتا دیدگاه احمد زاده، پویان، صفایی  بر کنار زده و . باشد  می] »منتزع«[ی  این دو پدیده

تضاد خلق با بورژوازی کمپرادور و امپریاليسم در حال حاضر با تمامی تضاد «: نوشت
دیکتاتوری رژیم که وجهی از این تضاد است، نقش عمده را « و »شود عمده محسوب نمی

برای رفع دیکتاتوری شاه، . ها بيشترشبيه بود چينی» سه جهان«این دید، به تز » .کند ایفا می
داری و آمپریاليسم را عمده نمود، پس تمامی مخالفين دیکتاتوری فردی شاه  نبایستی سرمایه
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در این روند همه . ریزند از جمله کارگران را درهم می
نقش تبليغی ] چریکی[مبارزه مسلحانه «با همی، 

یک مرحله از جنبش رهایی ] چریکی[دارد و جنبش 
و آشکار نيست رهایی چه الیه و » بخش است

با همی، ميسر  طبقه اجتماعی دراین همه
آنچه آشکار است که طبقه کارگر تا ! شود می

. مراحل بعدی، پياده نظام دیگر طبقات است
مقابله با دیکتاتوری شاه مهمترین هدف مبارزه «

، باشد که »مسلحانه در مرحله فعلی است
جزنی . ، جایگزین دیکتاتوری شاه شود»دمکراسی«
ها  دیدگاه درون سازمان چریک آنکه نام ببرد، به بی

در معرض « دهد که ما کند و  هشدار می اشاره می
مطلق [های چپ روی، این بيماری کودکانه  گرایش

قرار داریم و نه درمعرض ...] شدن نقش قهر انقالبی
ضرورت مبارزه مسلحانه مورد » .اپورتونيسم راست

برخالف دیدگاه  تائيدجزنی است، اما هدف اصلی
صفایی، حذف  -مفتاحی -پویان–احمد زاده 

جزنی، . باشد می »دیکتاتوری فردی شاه«
دیگر جنبش مسلحانه  ی پایه» سياسی -صنفی«کار
این شکل از مبارزه » استراتژیک«هدف . شمارد می

با این دریافت، مبارزه با یک فرد، نه طبقه حاکم و نه 
حتا دولت و روبنای سياسی مناسبات اقتصادی 

مبارزه با فردی خودکامه، نه خودکامگی و . حاکم بود
این دید، دولت   به. دولت -استبداد دوگانه سرمایه

این . شود ابزار حاکميت سرمایه دانسته نمی
ی اسير   آموزش، خيزش ضداستبدادی با توده

اش را به آدرسی دیگر روانه  استبداد سرمایه و دولت
 بهمن، صدها ٢٢از همين روی در روز . سازد می

هزار تن به چند چریک باقيمانده در زندان روی 
آورند و عناصری همانند فرخ نگهدار و  می

به . خوانند لبيک یا خمينی می همراهانش آنان را به
دست و دستبرد اکثریت رهبری سچفخا دوره قيام 

های تن ناسپار  گرویده به دیدگاه حزب توده، گرایش
های رنج و کار، اخراج، و حذف  و روی نموده به توده

این گونه، آنان، فدایيان و جنبش  به. شوند می
خانه حکومت  کارگری و سوسياليستی را به سالخ

در مبارزه و جنگ طبقاتی که در . اسالمی بردند
باورمند به  جز گرایش به(نگرفت، چپ به طور عموم 

و  ،)پویان و نيز کومله در کردستان -دیدگاه احمد زاده
این تجربه . ویژه از همان آغازشکت خورد سچفخا به

نشان داد که پدیده فدایی، به آنگونه که بنيانگذاران 
کردند، سبب پيوستن  بينی و تحليل می آن پيش

بورژوازی به ویژه چپ به فدایی  خيل گسترده خرده
بود، اما آنچه که دراین پروسه غایب مانده بود و 

نبودش فاجعه آفرین، رویکرد سچفخا به قدرت 
مذهبی سرمایه، به جای رویکرد به  –سياسی 

غيبت نقش طبقه کارگر و . مبارزه طبقاتی بود
خودآگاهی این طبقه، نبوِد سازمان و نهادهای 

برآمد چریکی، . طبقاتی در این راستا بود-انقالبی
نتوانست به شرکت در سازمانيابی و جنبش 

در حاليکه نيروی کارگری رها .سوسياليستی فراروید
ها به قيام پيوسته بودند،  شده در خيابان

های انقالبی و حزب انقالبی  سازماینابی سازمان به

شد، تا  نمی طبقه کارگر حتا اندیشه
چه رسد به سازمانيابی شورایی و 

خواست و طرح قدرت به دست 
جای  در حاليکه ضدانقالب به. شوراها

استبداد پيشين به قدرت پرتاب 
شد، سچفخا برای کارگران بيانيه  می

کرد که به فدایيان بپيوندد و  صادر می
کنند و در روزهای  ها را پخش  بيانيه

گرماگرم قيام حضور طبقه کارگر 
دستان شهر و روستا  شوراگرا و تهی

در کوچه وخيابان، د رورز اول ماه می 
های   سوی اتحادیه پيش به«١٣۵٨
دراین . داد را شعار می» صنفی

شرایط، یشاهنگ مورد نظر بنيانگزاران 
سچفخا، پساهنگ هم نبود، بيشتر 
اکثریت رهبری و هوادارانشان درپی 

ی خمينی  حزب توده، پيرامون دخمه
 .گرد آمده بودند

 با از پای درآمدن ۵۵تير ماه سال 
حميد اشرف و یارانش به دست رژیم 

 به بعد، رهبری ۵٠شاه که از سال 
جز  دادند، به سچفخا را تشکيل می

پور که  اشرف دهقانی و حرمتی(دونفر
دیدگاه ) در آن زمان در خارج بودند

در . جزنی به راهبردی دیگر انجاميد
 تغيير این مشی را که با ۵۶ آذر ١۶

مرگ بر رژیم «ای اعالم شد،  بيانيه
جای » وابسته به امپریاليسم شاه

مبارزه با دیکتاتوری فردی «خود را به
پوپوليسم نهفته در دیدگاه . داد» شاه

بيژن جزنی، با کنار نهادن رادیکاليسم 
این دیدگاه، در دست حزب توده و 
اکثریت فدایی، پيش پای خمينی 

  است که تبریز ۵۶سال . فرش شد
یکپارچه و سپس شهرهای دیگر با 

. خيزند پا می ای به  های توده  خيزش
ميانه پرتاب شده  دیگر، خمينی به

است تا بر فراز سرمردم به ماه 
برنشانيده شود و از آسمان بر مردم 

و » حاکميت خلق«. فرمان براند
 ٨،  »خرده بورژوازی ضد امپریاليست«

سال پس از سياهکل اینک به ميانه 
بيانه مرکزیت جدید این را .آمده بود
و کارگران را در فردای . کرد تبليغ می

سرنگونی حکومت سلطنتی به 
های صنفی فرا  تشکيل تشکل

خواند تا در بازتوليد سرمایه و  می
مناسبات طبقاتی همچنان اسير 

این رهبری، دیدگاه جزنی را . بمانند
که با سازش ناپذیری در برابر قدرت 
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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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نيروهاى جوان فقط قانع به دفاع نيستند بلكه با مجوز مقام معظم رهبرى به عنوان نياز انقالب وارد سازندگى شده «: افزود
ما به هيچ عنوان مانع پيمانكاران شخصى و عمومى در آشور نبوده «: اما نقطه آليدى سخنان فرمانده سپاه چنين بود» .اند

در مواقعى آه هيچ پيمانكارى حاضر نيست به لحاظ امنيت و سختى آار به ميدان بياید یا قيمت باال مى دهد به . و نيستيم
وى تاآيد آرد آه سپاه تا به حال همه پروژه ها را براساس استاندارد و مطابق انتظار آارفرما انجام داده » .ميدان آمده ایم

اميدوارم در این پروژه «: صفوى با تاآيد بر رعایت زمان بندى پروژه گفت» .پروژه ها را به قيمت پایين ترى بسته ایم«: است
عظيم آه با عنایت ریاست جمهورى و سعى و تالش وزیر مومن و انقالبى به سپاه واگذار شده عزم، اراده، دانش فنى، 

 ».سرعت انقالبى و تخصص و رعایت استانداردهاى فنى را به منصه ظهور برسانيم

رحيم صفوی، پس از برکناری از فرمادهی کل سپاه پاسداران، دستيار و مشاور عالی علی خامنه ای، فرمانده کل قوا شده 
درباره استراتژی نطامی حکومت اسالمی و موقعيت نظامی آمریکا در  «مهر»وی در گقتگویی با خبرگزاری حکومتی . است

سران کاخ سفيد بدانند جمهوری اسالمی هيچ گاه تسليم این فشارها نخواهد شد و باید این موضوع را درک : منطقه گفت
 ...کنند که اگر عاقالنه بيندیشند، بایستی ایران قدرتمند را بپذیرند

 سال و نيم پيش، آن را 4است که ما حدود « نبرد علوی«جنگ نامتقارن همان  :فرمانده سابق سپاه پاسداران توضيح داد
آن هم بعد از این که آمریکایی ها عراق و افغانستان را اشغال نظامی کردند و با . تبدیل به یک استراتژی بازدارنده کردیم

 .رقم زدند جدیدی را در منطقه  هزار نيرو در عراق، شرایط161 هزار نيرو در افغانستان و 51حضور حدود 

در حال حاضر که تهدیدات عليه جمهوری اسالمی ایران را از سوی یک قدرت فرامنطقه ای چون آمریکا : وی ادامه داد
و در این تغيير، شيوه آموزش ها،  ساختار و هم سازمان نيروهای مسلح کشورمان را تغيير داده ایم کنيم، احساس می

سالح ها و  و در این راستا تغيير یافت و دکترین نظامی نيروهای مسلح به ویژه نيروهای سه گانه سپاه استراتژی جنگی
» دفاع همه جانبه، نبرد علوی و جنگ نامتقارن«نام این استراتژی را  که طراحی شد جنگ فرامنطقه ای تجهيزات متناسب با

 .گذاشتيم

می کنيم تا بتوانيم به بهترین و  مفهوم این استراتژی آن است که ما ضعف و قوت های دشمن را شناسایی: گفت صفوی
مثال این یک واقعيت است . دشمن وارد عمل شویم موثرترین روش، با بهره گيری از نقاط قوت خود، برای ضربه زدن به

انسان محوری  ولی ما هيچ گاه به سالح و تجهيزات تکيه نکرده ایم ، بلکه تجهيزات و تسليحات دشمن از ما برتری دارد  که
خردمند همراه با واحدهای کوچک خودکفا، متحرک و چابک بهره  و از نيروی انسانی مومن شجاع و را در دستور کار داریم

 .مندیم

قادرند هم با هلی کوپترهای  امروز نيروهایی که سپاه تربيت کرده :فرمانده سابق سپاه پاسداران همچنين اداعا کرد
عاشورا و  گردان  2500امروز نيروی مقاومت بسيج با تشکيل . آمریکایی مقابله کنند و هم با واحدهای زرهی یا مکانيزه آنان

است که در هر روستا که یک پایگاه بسيج است،  که بدان مفهوم کشور، دفاع مسطح یا موزایيکی را آموزش داده الزهرا در
 .مردم آن منطقه عضو بسيج اند و می توانند از روستای خود دفاع کنند

های اوليه را برداریم  گام  در بسيج توانسته ایم اکنون نظامی و امنيتی نيز در بعد :کرد در ادامه گفتگو با مهر خاطر نشان وی
برنامه ریزی که کرده ایم، اميدواریم در چند سال آینده به طور کامل همه  آن ها را تجهيز کنيم و با  درصد30 الی 20حدود  و

 .تجهيز شوند آن ها

توانسته ایم کارهای بسياری را انجام دهيم، مثال تاسيس  سایر رسالت های بسيج نيز خوشبختانه در: صفوی ادامه داد
ظرفيت بسيج آن قدر وسيع است  که این امر نشان از آن دارد که...  بسيج اساتيد، بسيج دانشجویی، بسيج مهندسين و

که می تواند تمامی نخبگان کشور را در اقشار متخصص درخود جای دهد و طبيعتا سپاه پاسداران از ظرفيت این اعضای   
 .بسيجی استفاده می کند زیرا این پشتوانه عظيم علمی برای سپاه بسيار مهم و تاثير گذار است

وی چنين  ایام فرماندهی سپاه پاسداران سئوال شد که در تلخ ترین و شيرین ترین خاطره وی از سرلشگر صفوی در خصوص
در این سال ها، هم در  بيان کنم، زیرا خاطره را برای برای بنده مشکل است که بخواهم تلخ ترین و شيرین ترین: توضيح داد

که در این ميان حادثه فتنه هجده تير  عرصه سياسی داخلی و هم در عرصه خارجی کشور شاهد حوادث مختلفی بودیم
 حادثه ای تلخ و زشت بود که خوشبختانه با حضور به موقع بسيج و سپاه، کم تر از یک روز مسئله جمع و جور 1378سال 
 ...بنده به حساب می آید این حادثه جزو تلخ ترین خاطرات. شد

که  سئوال شد  و مسئوليت جدیدش رخ داده خصوص تغييراتی که در این نهاد نظامی خبرنگار مهر از فرمانده سابق سپاه در
اکنون نيز . بنده از مدتی قبل در خصوص تغييراتی که قرار است در سپاه انجام شود، باخبر بودم :توضيح داد  سرلشگر صفوی

سپاه  جلسات خصوصی با سرلشگر جعفری فرمانده جدید سپاه دارم، زیرا به عنوان دستيار و مشاور عالی فرمانده کل قوا
همان گونه که با امير . قدرت دفاعی کشور است و همين امر باعث می شود روابط بنده با سرلشگر جعفری پایدار بماند

 29... ادامه صفحه 



 

ارتباط داشته و  سرلشگر صالحی فرماندهی کل ارتش، سردار نجار وزیر دفاع و سردار احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی
 ...به درستی انجام وظيفه کنم خواهم داشت تا بتوانم در موضع دستياری و مشاورت حضرت آقا،

 رسول، درباره دخالت سپاه در سياست ٧صفوی، فرماند کل سپاه، فرمان عمليات سياسی را در مراسم صبحگاه لشکر 
ما در مرحله دوم باید به صحنه بيائيم و با رای خود نگذاریم ليبرال ها و لو یک نفر این ها به مجلس بروند و بخواهند ... «: گفت

 ). ١٣٧۵ فروردین سال ٢٩کيهان (» . ...برای ملت و کشور مشکل درست کنند

 به عنوان نماينده دانشكده در انجمن اسالمی 1358جعفری در سال .  در يزد است1336محمدعلی جعفری، متولد سال 
او پس از تعطيل دانشگاه، .  در تهران نيز فعال بود1358 آبان 13دانشگاه تهران حضور داشت و در اشغال سفارت آمريکا در 

 به 1360 ها شد و در سال  مدتی در جريان انقالب فرهنگی فعال بود و پس از شروع جنگ به عنوان يك بسيجی عازم جبهه
جعفری در دوران جنگ بيش از يک دهه مسئوليت فرماندهي نيروی زمينی . عضويت سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد

 . سپاه را برعهده داشتند

محمد علی جعفری، به عنوان مسئول عمليات ستاد مشترك و جانشين نيروی زمينی سپاه مشغول فعاليت بود و از سال 
 سال آخر آن، مسئوليت 5 سال بر عهده داشت، آه در 13 مسئوليت فرماندهی نيروی زمينی سپاه را به مدت 1371

، مسئوليت راه اندازی مرکز راهبردی سپاه از طرف آيت اهللا 1384در سال . فرماندهی قرارگاه ثاراهللا تهران نيز بر عهده وی بود
 .و در اين مدت او در مرکز مذکور مشغول فعاليت بوده است. خامنه ای به وی واگذار شد

وی شرح وظايف مرآز راهبردی را اين گونه توصيف . مامور به تشكيل مرآز راهبردي سپاه شد1384سردار جعفری در سال 
های سپاه از  مرآزی برای فكر آردن با فراغت خاطر از مسئوليت های اجرايی و مشرف بر مسائل و ماموريت «: آرده بود
 ».آارگيری نيروهای فرهيخته سپاهی آه پشتوانه بسيار ارزشمندی برای رشد و تعالی اين نهاد خواهد بود طريق به

سردار سرتيپ پاسدار محمدعلی جعفری، باتوجه به تجارب با ارزش و «: در حکم آيت اهللا خامنه ای برای وی آمده است
 های متنوع سپاه پاسداران انقالب اسالمی، جناب  ها و مسئوليت  های گوناگون و در رده  سابقه درخشان شما در دوران

انتظار دارم پيشرفت . آنم عالی را با اعطای درجه سرلشگری به فرماندهی اين سازمان انقالبی و خدمتگزار منصوب می 
دانم تقدير و  الزم می .  مديريت و فرماندهی خويش برجسته سازيد  آميز سپاه در همه ابعاد آن را در برنامه افزون و تحول روز

 ».آنم توفيقات همه شما را از خداوند متعال مسئلت می . سپاس خود را از خدمات ارزنده سردار سرلشگر صفوی ابراز نمايم

 سال 16پيش از او محسن رضايی به مدت . بدین ترتيب، سردار رحيم صفوی، پس از ده سال از فرماندهی سپاه کنار رفت 
  .مدت برعهده داشت های آوتاه  فرماندهی اين ارکان سرکوب مهم را پس از چند دوره فرماندهی 

 برخی از چهره های سرشناس سپاه و وزارت اطالعات

سه چهره معروف و سه نامزد ریاست جمهوری، یعنی هاشمی رفسنجانی و محسن رضائی و محمود احمدی نژاد، در دور 
گذشته که به قدرت رسيدن احمدی نژاد منجر شد در بسياری از ترورها، به ویژه در قتل قاسملو و فاضل رسول و قادری در 

 . اتریش دخالت مستقيم داشته اند

رفسنجانی که در جلسات شورای انقالب شرکت می کرد در تشکيل شورای موقت سپاه دخالت داشت، اخيرا گفته است 
 . بانی سپاه او بوده است

این ها طوری خود را . پاسدارهای ديروز، مانند محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، امروز کت و شلوار پوش شده اند
محمد باقر قاليباف، !  دانشگاهی و فرهنگی معرفی می کنند که انگار روزی سرکوبگر و شکنجه گر و تيرخالص زن نبودند؟

. علی الريجانی، دبير اسبق شورای عالی امنيت ملی پز دیپلمات می دهد. شهردار تهران، کت و شلوار سفيد می پوشد
اما در پس این قيافه های بزک کرده، افکار ارتجاعی و . محسن رضايی، خود را نظريه پرداز مسايل استراتژيک معرفی می کند

این ها و هم فکرانشان خون انسان های بی . سابقه آدمکشی و تروریستی و شکنجه گری و تيرخالص زن نهفته است
 . شماری را ریخته اند که تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد

صفوی روزگاری در یک نهاد با هم همکاری  زاده، محمدباقر ذوالقدر و یحيی رحيم محسن آرمين، مصطفی تاج... «
 ) 5(» .کردند می

 .سردارانی که با علی خامنه ای، رهبر حکومت اسالمی ايران، رابطه نزديکی دارند، در انجام هر کاری دست شان باز است

محمود احمدی نژاد، عضو شورای مرکزی جمعيت ایثارگران انقالب اسالمی، از چهره های شاخص اصولگرایان است که هم * 
چون بسياری دیگر از هم چهره های سرشناس و مهره های اصلی حکومت اسالمی از حوزه نظامی و از مسير سپاه 

 .پاسداران انقالب اسالمی، پا به عرصه سياست گذاشته است
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، یعنی چماق داران معروف به انصار »لباس شخصی«وی یکی از سخنرانان عمده در همایش و نشست های گروه های 
 » .داوطلبانه به تيپ ویژه سپاه پيوسته بود«، ١٣۶۵ وی در سال .حزب اهللا است

احمدی نژاد پيش از این که . محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، استاندار اردبيل بود
از جمله مسئوليت های پاسدار احمدی . استاندار اردبيل شود، چهار سال در دهه شصت معاون و فرماندار ماکو و خوی بود

احمدی نژاد در سال های نخست دهه شصت نقش ویژه . نژاد، مسئوليت ستادهای جنگی در استان های غربی کشور بود
عضو «وی در این دو شهر به عنوان . ای در سرکوب و دستگيری مخالفان سياسی در شهرهای ماکو و خوی ایفاء کرده است

 .، سمت فرمانداری این دو شهر را نيز به عهده داشته است»تيپ ویژه سپاه

 ٧۶در انتخابات ریاست جمهوری و با تحوالتی که پس از دوم خرداد » اصالح طلبان«پس از پيروزی جناح دوم خرداد حکومت 
در ساختار دولت و وزارت کشور و مجلس رخ داد، فعاليت محمود احمدی نژاد در استانداری پایان یافت، به طوری که خودش 

روی آورد تا این که درست دو سال پيش از ثبت نام نامزدهای » فعاليت های علمی فرهنگی و اجتماعی«می گوید، به 
دومين جلسه شورای شهر تهران، به سمت شهردار پایتخت در  ) ١٣٨٢اردیبهشت ماه (انتخابات ریاست جمهوری نهم، 

 .منصوب گردید

احمدی نژاد، یکی از پایه گذاران انجمن دانشجویان اسالمی، پاسدار و از مسئولين ترور مخالفين، به ویژه در خارج از 
از این رو، پس از به قدرت رسيدن وی، در وین پایتخت اتریش، اعالم گردید که وی به همراه رفسنجانی و محسن . بود کشور 

هر سه این افراد جزء داوطلبين انتخابات ریاست .  دخالت مستقيم داشته است1989رضایی در قتل رهبران کرد در سال 
حاميان اصلی احمدی نژاد در این نمایش انتخاباتی، سپاه، سپاه قدس، گروه . جمهوری اخير بودند و با همدیگر رقابت کردند
 . انصار حزب اهللا، این اراذل و اوباش و چماق دار است های فشار و سرکوب، لباس شخصی ها،

، »صدا و سيما«متمادی مسئوليت  حدود ده سال وی  . علی الريجانی، از جمله کادرهای اوليه سپاه پاسداران است* 
مسئول تهيه برنامه هایی مانند   از جمله الریجانی، . به عنوان نماینده ولی فقيه به عهده داشت یعنی رادیو و تلویزیون را

برنامه هایی که هدف اصلی آن تخریب چهره های مستقل مبارز فرهنگی و اجتماعی و . و تواب سازی بود...هویت یک و دو 
که در آن بسياری » هويت«توليد مجموعه برنامه «: رادیو بی بی سی، در این رابطه گفته است. پرونده سازی برای آنان بود

از چهره های روشنفکری ايران مورد شديدترين حمالت قرار گرفتند، به زعم بسياری، از نقاط تاريک کارنامه الريجانی به 
» چراغ« و پس از ماجرای قتل های زنجيره ای، حضور روح اهللا حسينيان در برنامه ای با عنوان ١٣٧٧در سال . حساب می آيد

موضوع اعترافات فعاالن دانشجويی در تلويزيون، که بسياری آن ها را تحت فشار می دانستند، از . جنجال های بسياری آفريد
 -پيش تر در جريان نا آرامی های مربوط به کوی دانشگاه تهران . ديگر نقاط مورد سئوال در عملکرد سازمان صدا و سيما بود

سازمان صدا و سيما مورد انتقادهای تند دانشجويان قرار گرفت که درخواست استعفای دکتر الريجانی،  - ١٣٧٨تيرماه 
رياست سازمان، را داشتند؛ خواسته ای که در آن زمان به جايی نرسيد تا حدود چهار سال بعد سرانجام به حکم رهبر 
جمهوری اسالمی ايران، الريجانی جای خود را به معاون سازمان و همقطارش در سپاه پاسداران، عزت اهللا ضرغامی، 

 ».بسپارد

و در اوج سرکوب خونين مردم قبل از این که به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب   ، در سال شصت»محسن رضایی«* 
وی از جمله پاسدارانی است که در سرکوب مخالفين، سرکوب مردم . شود، فرماندهی اطالعات سپاه را به عهده داشت

کردستان، طرح های خانه گردی برای دستگيری مخالفين سياسی و اعضای اپوزیسيون، شکنجه و کشتار زندانيان سياسی 
بسياری از افراد تحت فرمان وی در شکنجه . و ترور فعالين اپوزیسيون در داخل و خارج از کشور نقش ویژه ای ایفا کرده است

 . گاه ها و زندان های حکومت اسالمی، به شکنجه گران و آدمکشان حرفه ای تبدیل شده اند

وی طی دوران فرماندهی خود در سپاه ده ها هزار تن از جوانان و دانش آموزان کشور را به مسلخ جنگ ایران و عراق 
مرحله دوم و «و سپس » مرحله اول سياست جنگ«وی، طی سخنانی در رادیو تلویزیون دولتی، سخن از . فرستاد
یا با هجوم ناگهانی به محالت، . ، از جمله دانش آموزان مدارس کشور را تشویق می کرد به جنگ بروند»عمومی  بسيج

 . جوانان را دستگير کرده و به زور به جبهه های مرگ می فرستادند

طرحی که در آن دوران . را اعالم کرد» تشکيل کالس های دبيرستان در جبهه ها«، با افتخار 1363رضایی، در زمستان سال 
 و چند روز پس از سمينار 1363 مرداد 23روزنامه اطالعات در . با هماهنگی وی و وزارت آموزش و پرورش به اجرا درآمد

: مشترکی که رضایی به همراه چند تن از مقامات وزارت آموزش پرورش برگزار کرده بودند، در این رابطه به نقل از آنان نوشت
و   ضمن تاکيد بر نقش ارزنده و قابل ستایش دانش آموزان در جنگ، موضوع تربيت دانش آموزان برای خدمت در جبهه ها«

 )6. (در صدر وظایف قرار گرفته است» تهيه امکانات و تقویت مجتمع های آموزشی در جبهه ها

پس از تشكيل سپاه پاسداران مسئوليت دفتر سياسی اين نهاد : های رضايي در حکومت اسالمی ایران عباتند از مسئوليت
 نيز فرماندهی 76 تا 68وی، از سال .  فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود76 تا 60را برعهده داشت و در سال های 
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او پس از استعفاء از فرماندهی آل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان .  دار بود االنبياء را عهده قرارگاه بازسازی خاتم
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس آميسيون اقتصاد آالن اين نهاد منصوب شد آه در حال حاضر اين مسئوليت را 

 .برعهده دارد

پس از پيروزى انقالب دوره اى از فعاليت هاى سياسى پايان گرفت و يك مرتبه با اين مساله روبرو «: محسن رضایی می گوید
آن موقع لباس سياست را درآوردم و به جبهه رفتم و لباس رزم . شدم آه آشورم دچار ناامنى و شورش و جنگ شده است

من در تشكيل سازمان مجاهدين انقالب در تشكيل برخى ديگر از گروه .  سال فعاليت سياسى١٠آن هم پس از . پوشيدم
ها، در استقرار نظام جمهورى اسالمى و تشكيل دولت و مجلس نقش داشتم اما وقتى جنگ شد به خاطر ضرورت آن روزها 

لباس نظامى پوشيدم و وقتى جنگ تمام شد، احساس آردم بايد به ضرورت ديگر در عرصه مديريت و اقتصاد بپردازم و به 
 )7(» ...همين دليل دوباره لباس نظامى را درآوردم

 قبل از فرماندهی سپاه، امام چه شناختی از شما داشتند؟: بازتاب

سياست من هم هميشه آن بود آه بدون واسطه پيش امام می . در حقيقت در مدرسه علوی ما به امام پيوستيم: رضايی
رفتم  آمد، بالفاصله می  لذا بنا به حوادثی آه پيش می . آردم خيلی آم عمل می ... يعنی اصال از طريق مسئوالن و. رفتم 

دادم، به طوری آه يك روز ناچار شدم، سازمان مجاهدين  های خودم را خدمت ايشان می  خدمت امام و اطالعات و تحليل 
آه از ابتدا   گذاری آردم، با اين اطالعات سپاه را آه پايه.  گذاری آنم انقالب را رها آنم و بيايم در سپاه و اطالعات سپاه را پايه

وجود نداشت، ولی » واحد اطالعات«بينی نشده بود؛ يعنی اصال واحدی به اسم  در طرح اساسنامه سپاه چنين چيزی پيش 
آرد، همين باعث شد آه ما يك واحدی را با نام  هايی آه ايشان می  به خاطر ارتباطی آه من با امام برقرار آردم و تاييد

ها و نظرات خودمان را مرتب می  در سپاه درست آنيم و به اين وسيله تحليل » های سياسی واحد اطالعات و بررسی «
گفت، اين  و حتی مثال می » شما ادامه بده«می گفت، . آرد داديم و ايشان نيز مرتب مرا تشويق می  رفتيم و به امام می  

اين ارتباط تقريبا دو سال قبل از اين آه من فرمانده سپاه شوم به طور . آار را شما دنبالش برويد و جوابش را برايم بياوريد
 ) 8. (مستمر با امام برقرار شد

محمد باقر قاليباف، کاندید دوره گذشته ریاست جمهوری و شهردار فعلی تهران بزرگ و فرمانده سابق نيروی انتظامی * 
از آن جمله فرماندهی . است که از زمان تاسيس سپاه پاسداران تا قبل از پست نيروی انتظامی، در آن مشارکت داشت

  .لشکر نصر و سپس فرماندهی نيروی هوایی سپاه پاسداران را عهده دار بود

رادیو بی بی سی، اشاره به سوابق قاليباف، به نامه ای نيز اشاره کرده است که در آن، وی از جمله عليه دانشجویان 
وی برای سه سال فرمانده نيروی هوایی سپاه بود و وقایع کوی دانشگاه تهران نيز در همين دوره رخ «. معترض نوشته است

چند روز پس از نا آرامی های کوی دانشگاه تهران، روزنامه کيهان نامه محرمانه جمعی از فرماندهان سپاه به محمد . داد
ایشان لبریز شده » کاسه صبر«فرماندهان امضاء کننده نامه به خاتمی نوشته بودند که . خاتمی ریيس جمهور را منتشر کرد

نام محمد باقر قاليباف، فرمانده وقت نيروی هوایی سپاه . وارد عمل خواند شد» اگر دولت نا آرامی ها را کنترل نکند«و 
اما در دوره فرماندهی قاليباف اتفاق دیگری نيز در یکی از ادارات تحت امرش رخ . پاسداران نيز در ميان امضاء کنندگان است

اداره اماکن نيروی انتظامی بارها اقدام به احضار يا بازداشت . داد که موجب پرسش های بسياری در مورد عملکرد وی شد
بازداشت هایی که عموما بدون طی مراحل . روزنامه نگاران، سينماگران، فعاالن سایت های اینترنتی و وبالگ نویس ها کرد

مسایل مربوط به پرونده وبالگ نویسان همواره یکی از سئواالت خبرنگاران يا شرکت کنندگان در . قانونی انجام می شد
وی تاکنون پاسخی که مانع از طرح دوباره اين موضوع در . جلسات سخنرانی قاليباف در جریان مبارزات انتخاباتی بوده است
 ».مصاحبه ها يا جلسات پرسش و پاسخ شود، ارائه نداده است

است، ) دوم خرداد(سعيد حجاریان، که امروز یکی از چهره های سرشناس و تئوریسين جناح اطالح طلب حکومت اسالمی * 
 و بخش اطالعات و امنيت سپاه پاسداران، ٢٠٩وزیری، از بازجویان بند  یکی از گردانندگان دفتر اطالعات و امنيت نخست 

 تشکيل وزارت اطالعات حکومت اسالمی در محلس، پيگير طرح اهداف و اسناسنامه وزارت  نماینده دولت برای دفاع از الیحه
اطالعات، پایه گذار وزارت اطالعات و دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی، معاونت وزارت اطالعات در همه سرکوب ها و 

 . نقش فعال و تعيين کننده ای داشت57شکنجه ها و اعدام های سال های اوایل انقالب 

من فقط دو «: الدین باقی، یکی دیگر از چهره های معروف دوم خرداد است، درباره گذشته خود چنين توضيح می دهد عماد* 
در آن زمان سپاه به واقع نهادی . در سپاه بودم و دوره سربازی ام را گذراندم) 1359 - 1361سال (سال در اوایل انقالب 

در تمام این دو سال عضو دفتر . مردمی و مورد احترام همگان بود و من نيز مطلقا در هيچ کار اجرایی و عملياتی نبودم
سياسی در بخش خارجی و مسئول بررسی و تحليل اخبار و رویدادهای اروپا و آمریکا بودم و مدتی هم عضو مرکز تحقيقات 

بنابراین در مدت عضویت در . عقيدتی و سياسی بودم که کارش تدوین جزوات آموزشی بود و چند ماه نيز تدریس می کردم
سپاه نيز صرفا کار آموزش و پژوهش انجام می دادم و سرانجام به دليل نوشتن مجموعه مقاالت و آتابی در فشار شدید قرار 
گرفتم به نحوی آه جریده آيهان در چند سال گذشته یكی از اتهامات مرا اخراجی بودن از سپاه ذآر آرده بدون این آه تمام 

 » .ماجرا را بگوید
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 تا 1359حال کيهان راست می گوید یا باقی، مربوط به خودشان است مسئله مهم عضویت وی در سپاه پاسداران، در سال 
، یعنی دوره اوج رعب و وحشت آفرینی حکومت اسالمی و نقش جنایت کارانه سپاه در این دوره و دوره های بعد از آن 1361
بر . امروز کسی انتظار ندارد که اعضای سابق سپاه مانند باقی، نقش حقيقی خود در سپاه را به جامعه اعالم کنند. است

نبوده، بلکه بر عکس هم دیروز این نيروی » رد عالقه همگانونيروی مردمی و م«خالف ادعای باقی، سپاه هيچ موقع یک 
مخوف و هم امروز آن جز سرکوب، تهدید و ترور، شکنجه و اعدام مخالفين و حتی منتقدین حکومت اسالمی چيز دیگری 

 .نبوده است و مورد نفرت همگان است

که بارها در جريان پرونده قتل های زنجيره ای و حمله به خوابگاه دانشجويان نام او در مطبوعات وقت حسينيان روح اهللا * 
انعکاس یافت، دورانی نماينده دادستانی در وزارت اطالعات و امنيت فالحيان بود و اکنون رئيس مرکز اسناد انقالب اسالمی 

دفاع کرد مجلس ختمی که پس از » قتل های زنجيره ای«او، به شدت از سعيد امامی و جنایات وی در واقعه . است
وی، سعيد . سعيد امامی در زندان، برای وی ترتيب داد، به باالی منبر رفت و به دفاع از امامی برخاست» !خودکشی؟«

روح اهللا حسينيان، هم اکنون یکی از جدی ترین حاميان احمدی نژاد و . امامی را يکی از ماندگارترين اخبار آن دوران ناميد
 .دولت او است

حسين شریعتمداری، برای برخی از زندانيان سياسی اوین و همچنين در دوران سعيدامامی در وزارت اطالعات، اتاق تواب * 
حسين بازجوی زندان اوین . سازی راه انداخته بود برای تمامی فعالين فرهنگی و سياسی چهره شناخته شده ای است

 .  بوده است

زیرا او هر روز اولين . فعاليت حسين شریعتمداری، مدیر مسئول کيهان، با مدیران همه روزنامه ها ایران و جهان متفاوت است
او، از هيچ کس و هيچ . کارش بررسی سياست های رسمی حکومت و مخالفين آن است تا در مورد آن موضعگيری کند

بنابراین، پشت اش گرم و . زیرا او، نماینده رهبر حکومت اسالمی در روزنامه دولتی کيهان است. مرجعی واهمه ای ندارد
 .محکم است و از خط و نشان کشيدن به هر کس و هر جریانی کم ترین ابایی ندارد

او، حتی به سبک آیت اهللا ها فتوا صادر می کند و تفاوت فتوای او با فتوای مرگ آیت اهللا ها در این است که او از طریق یک 
آیت اهللا ها عموما فتواهای خود را مخفی به عوامل خود برای . نشریه دولتی پرتيراژ به طور علنی فتواهایش را صادر می کند

اين اولين بار است . آخرین فتوای وی در مورد مجری یک برنامه تلویزیونی ماهواره ای خارج کشور است. اجرا ابالغ می کنند
اگر سر اين «: که يک شبکه ماهواره ای چنين مورد خشم قرار گرفته تا جائی که مدير مسئول کيهان در موردش می نویسد

مار به سنگ سنگين آوبيده نشود، مارهای فراوان ديگری آه غرب در آستين دارد، جرات حضور و فرصت گزيدن بيش تر پيدا 
شليك گلوله ای بر پيشانی منحوس و آفر گرفته او، ... «: وی، روش اجرای حکم را نيز چنين تعيين می کند» .می آنند

چه «: شريعتمداری، صریحا آرزوی خود را در انتخاب عنوان اين مطلب چنين برجسته است» .ضرورتی غيرقابل ترديد دارد
 !»دلنشين است، صفير آن گلوله

روزنامه کيهان، از همان تاسيس اش با بودجه دولتی شاه و موازین حکومت سلطنتی بنا نهاده شد و تا امروز که حسين 
شریعتمداری، به عنوان نماینده ولی فقيه بر آن مدیریت می کند، هم چنان سياست ها و اهداف حکومت اسالمی را تبليغ و 

 .ترویج می کند

 -١٠ - ۵ای در مورخ  حسين شریعتمداری، در جواب به کسانی که گفته اند حسين بازجوی زندان اولين بوده است، در مقاله
دعوت از اینجانب برای بحث و گفتگو با زندانيان «:  روزنامه کيهان که خود مدیر مسئول آن بود با تایيد این ادعا نوشت1378

آن هنگام را اینجانب جزو پربرکت ترین ایام عمر خود می ...  صورت گرفته بودمجيد انصاریگروهکی از جانب حجت االسالم 
 )9(» .دانم که بر اثر آن تعداد قابل توجهی از عناصر گروهکی بریده از انقالب و مردم به آغوش انقالب و ملت بازگشتند 

همچنين گفته شده است که حسين شریعتمداری، معاون بخش اجتماعی وزارت اطالعات در دوران فالحيان، از فرماندهان 
و از » ای های زنجيره قتل «های حکومت اسالمی، از فعاالن طرح تروریستی  سپاه پاسداران، مسئول بخش فرهنگی زندان 

 .مشاوران ویژه صدا و سيما است

حسين شریعتمداری، همچنين ادعا کرده است که احسان طبری از رهبران و تئوریسن سرشناس حزب توده را او با بحث در 
حتی عکس از وی در حين بازجویی احسان طبری و گروهی شکنجه گر که دور او را در ! زندان به اسالم جلب کرده است؟

 .زندان اوین گرفته اند منتشر شده است

 فعاليت خود پس از پيروزی  ، درباره)ایسنا(حسين شریعتمداری، در گفتگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجویان ایران 
آمد که   ها پيش می  من بعد از انقالب چون در دفتر سياسی سپاه بودم، بعضی وقت«: ها گفت انقالب اسالمی در زندان 

  ها صحبت می رفتند و با آن  ها صحبت شود، افرادی می   شد با آن   شدند و یا قرار می ها دستگير می بعضی از سران گروه 
با احسان طبری نزدیک . هایی داشتيم با افرادی نظير احسان طبری و سران حزب توده، در زندان بحث . کردند؛ از جمله من
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 » .چند ماه مباحثه داشتيم

اما دیدگاه دیگر این بود که کسانی .  بشو نيستند  شوند دیگر آدم ها، یک دیدگاه این بود که کسانی که زندانی می در زندان «
ها در ميان گذاشته شود و  اند؛ بنابراین خوب است که مشکالت آن   شوند، فریب یک جریان و گروهی را خورده  که زندانی می

های زیادی می کردم و این را هم بگویم که نه اسم مستعار  رفتيم و من خودم بحث  با این انگيزه ما می . ها بحث شود با آن 
ها کسانی بودند که قبل از انقالب در زندان بودند  داشتم و نه چيز مخفی دیگری، بلکه خيلی عادی بودم؛ چون اوال در بين آن 

 » .شناختند، از طرفی نيازی به این کارها نبود و من را می 

من دیدگاه تو را «آقای مجيد انصاری با بنده تماس گرفتند، گفتند که . ها شدند آقای مجيد انصاری در مقطعی مسئول زندان «
اند و دچار توهمی هستند که تشکيالت   هایی هستند که فریب خورده  ها بچه  دانم که تو هم اعتقاد داری خيلی از این  می
من هم همين .  خواهد بيایيد در زندان با هم همکاری کنيم  ها القا کرده؛ چون چنين سابقه و دیدگاهی داری، دلم می به آن

رفتن ما .  جا رفتيم  های دیگر به آن بعد از تماس آقای مجيد انصاری و اصرار ایشان، من به اتفاق دو سه تا از بچه» نظر را دارم
 رفتم اما بعضی از  من معموال بعد از ظهرها می.  رفتيم جا می ای دو یا سه روز به آن  چند سالی ادامه داشت که هفته 

 ها جلد کتاب توسط  آن دوران، دوران بسيار مشعشعی است که ده» «. رفتند ای دو ـ سه روز از صبح می دوستان هفته 
 ... ها نوشته شده است زندانی 

   ها می  زندانی زدیم و همه شد به دیوار زندان می   نشریات ضدانقالب را که در خارج از کشور چاپ می  ما در آن موقع،«
های خارجی  البته با افراد غيره مانند اعضای نهضت » « ... کردند که این نشریات ممنوع است ها اعتراض می بعضی . خواندند

یا مثال در دوران نزدیک فروپاشی شوروی سابق با . هم بعضا مذاکراتی غيررسمی داشتيم؛ مثال با آقای راشد الغنوشی
 ها تا حدود  بنابراین، این بحث. جمهور شد، در تبریز مذاکراتی داشتيم ها بعدا ریيس بعضی از سران آذربایجان که یکی از آن 

 ) یعنی تا مقطع قتل عام زندانيان سياسی(» . دایما بود67-68سال 

که مسئوليت  من خودم از قبل از این «:  چگونگی حضور خود در کيهان و سير تغيير مسئوالن آن گفت شریعتمداری، درباره
   همراه با کارهای دیگر که می65 یا 64 های  سرپرستی موسسه کيهان و مدیرمسوولی روزنامه را داشته باشم، از سال

 . کردم، بعدها، رهبر معظم انقالب، بنده را انتخاب کردند

وی قاضی هوشمند، قانون دان، متعهد و «: ها، گفت ی قاضی مرتضوی و عملکرد او در تعامل با رسانه  شریعتمداری، درباره
هم، تصميماتش در بسياری از مواقع سرنوشت ساز و به نفع  غيروابسته به هيچ جریان و گروه سياسی است، به نظر من 

 ».مردم و نظام بوده است

در آن زمان از آقای حسين شریعتمداری و «: انصاری، رئيس فراکسيون مجمع روحانيون در مجلس نيز به ایسنا، گفته است
چند نفر از همکارانشان که درقسمت فرهنگی سپاه پاسداران و واحدهای فرهنگی مشغول به کار بودند و در این موضوع 

آقای شریعتمداری ساعت : وی گفت. تسلط کامل داشتند دعوت کردم و آن ها چند سالی با سازمان زندان ها همکاری کردند
های متمادی، گاهی با یک یا چند نفر از دختران و پسران گروهکی به بحث های نظری، فکری و اعتقادی می پرداختند و 

گفتند، در واقع این اولين بار بود که در زندان ها جلسه پرسش  بعضا در جلسه های عمومی تر به پرسش زندانيان پاسخ می 
آقای شریعتمداری در آن زمان به دليل آشنایی کامل به مبانی نظری گروه های : انصاری افزود. و پاسخ برگزار می شد

مارکسيستی و چپ و سابقه قبل از انقالب و توانایی باال، مباحثات ایدئولوژیک زیادی با سران برجسته گروهک های چپ از  
جمله با احسان طبری، عمویی و دیگر سران حزب توده و سایر گروه ها داشتند که نتيجه این مباحث برای کادرهای پایين تر و 

 )10. (جوانانی که فریب تبليغات آن ها را خورده بودند، سازنده بود

چنين هشت تن از آسانی آه مقاله  جمهور از برگزيدگان جشنواره مطبوعات و هم  نژاد، رييس  اخيرا محمود احمدی 
 .نوشته بودند، تقدير و تشكر کرد» عملكرد دولت نهم«نسبت به » منتقدانه و منصفانه«

، صفارهرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در توضيحی با »ايسنا«به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران 
در حالی آه هيات داوران آار خود را آرده بود، آقای «: ، افزود»اين بخش از جشنواره در ميانه راه اضافه شد« آه  بيان اين
 ) 11(» .جمهور تصميم گرفت آه از تعدادی از منتقدان خود نيز با اهدای جوايزی تقدير و تشكر آند رييس

اولی، حسين شريعتمداری مدير مسئول : در صدر این هشت نقر از رسانه های دولتی، دو نفر از همه سرشناس بودند
هر دوی این روزنامه حکومتی و از طرفداران سفت و .  آيهان و دومی  محمدآاظم انبارلويی سردبير روزنامه رسالت روزنامه

 .سخت احمدی نژاد هستند

عباس اميرانتظام بزرگ ترین قربانی دانشجویان ... «: چنين نوشته است... محمد قوچانی درباره عبدی، گنجی، حجاریان و * 
 : پيروخط امام ارائه می دهد متفاوت و جالب توجه است

با کليه کسانی که تا به حال صحبت کرده ام پس از چند دقيقه صحبت، یک حالت انسانيت از صورت و بياناتشان مشخص «
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 سال به نام عباس که روز اول هم از طرف دانشجویان آمده بود و ٢۴ تا ٢٢جوانی است در حدود . می شود جز یک نفر
این شخص حرفش و نگاهش با دنيایی از کينه و نفرت توام است و مانند خنجری است که به . سئواالت زننده ای نوشته بود

هر چند عباس .  این تصویر از عباس عبدی تا چه اندازه واقعی است؟ نمی دانيم١٣» .دل فرو می رود مانند مامور عذاب
عبدی پس از انتشار خاطرات عباس امير انتظام، حضور خود را به عنوان مامور حبس امير انتظام تکذیب کرد و تکذیبيه ای به 

چاپ های بعدی کتاب اضافه کرد، اما نگاه عبدی و دیگر جوانان هم عصر او به مردانی چون امير انتظام هيچ گاه خالی از 
 .خشم نبوده است

دبير هيات هفت نفره فارس شد و سپس به .  عباس عبدی به شيراز رفت١٣۵٩چند ماه پس از اشغال سفارت آمریکا در بهار 
دفتری که هنوز پایگاه و زادگاه بسياری از نيروهای امنيتی جمهوری . در تهران عضو دفتر نخست وزیری شد. تهران بازگشت

در کنار دفتر اطالعات . سعيد حجاریان، خسرو تهرانی و عباس عبدی بخشی از این نيروها بودند. اسالمی شناخته می شود
نخست وزیری، نهاد دیگری نيز قرار داشت که تداوم صورت ایدئولوژیک نظام جمهوری اسالمی در این گونه نهادهای امنيتی 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی آموزگارانی از نسل جوانان جنوب تهران چون عمادالدین باقی و اکبر . محسوب می شد
گنجی داشت که این بار نه در جنوب تهران که در قم با یکدیگر آشنا شدند دیدار در مرکز تحقيقات عقيدتی سياسی سپاه 

بود و پس ) نهم آبان سابق(قم صورت گرفت که به دوستی دیرپایی تا زندان اوین انجاميد گنجی از اهالی خيابان سيزده آبان 
از انقالب اسالمی روابط خود را با اعضای حلقه نازی آباد تکميل کرد در سپاه پاسداران همت او دعوت از چهره های فرهنگی 

باقی نيز در دفتر سياسی سپاه به . چون دکتر سروش و دکتر شهيدی بود تا در محيط نظامی به فعاليت فرهنگی بپردازد
پس از انقالب اسالمی با آموزه .  به دنيا آمد و در نازی آباد رشد کرد١٣٣٨اکبر گنجی در سال . تدریس و تاليف می پرداخت

هایی از شهيد مطهری و شریعتی به صف نسل جدید انقالبيان پيوست گرچه هيچ گاه در زمره کادر مرکزی قدرت قرار 
این صفت گنجی و باقی علی رغم تفاوت های فردی و فکری شان مشترک بود، همچنان که عبدی و حجاریان تمایل . نگرفت

 . سعيد حجاریان تئوریسين و بنيانگذار اصلی وزارت اطالعات شد. بيشتر به حضور در ساخت قدرت داشتند

من آن موقع برای بعضی از پست ها در نخست «: در آغاز موقعيت او چنان بود که گزینش کادرهای نظام را به او سپرده بودند
یکی از این گزینه ها نيز سعيد امامی . وزیری کار گزینش هم می کردم یعنی مسئوليت گزینشی بعضی از کادرها را داشتم

 ». خبرساز شد١٣٧٧بود مردی که در سال 

بچه های نازی آباد و علی آباد در جنوب شهر تهران به نيکی به یاد دارند که سعيد «: حجاریان اما مهم تر از این حرف ها بود
سعيد که ... از آغاز مسلمانی روشن ضمير و اندیشه ورزی با ایمان بود و تاکنون نيز از گذشتٌه خویش شرمنده نبوده است

بحق می توان او را بنيانگذار صالح وزارت اطالعات ناميد در مجلس شورای اسالمی از تشکيل یک نهاد دموکراتيک اطالعاتی 
وی در واقع نه فقط پيشنهاد ادغام نهادهای موازی اطالعاتی بلکه پيشنهاد تاسيس یک »  و امنيتی سخن می گفت

در مجلس و بيت امام حضور یافت تا از این پيشنهاد دفاع کند و . وزارتخانه را داد که در برابر نمایندگان مجلس پاسخگو باشد
همراه با سعيد اما .  سال را در این نهاد گذراند تا علی فالحيان آمد و سعيد حجاریان کار را به او واگذار کرد٨خود حداقل 

پس از «: عباس عبدی نيز به وزارت اطالعات پيوست. جوانان بسياری از جنوب و نازی آباد هم وارد وزارت اطالعات شدند
تشکيل وزارت اطالعات به دعوت آقای ری شهری به واحد بررسی آن وزارتخانه رفتم و مسئوليت اداره بررسی کشورهای 

وزیر »  .همسایه را داشتم ولی مدت زیادی در آنجا نماندم و اولين کسی از مدیران بودم که بدون استعفا از آن جا بيرون آمد
ری شهری همان گونه که از نامش . اطالعات هرچند در جمع جوانان جنوب تهران نمی گنجيد، اما دور از ایشان هم نبود

 )12. (برمی آمد به حاشيه تعلق داشت اما با پيروزی انقالب اسالمی و با ورود به وزارت اطالعات به سرعت وارد متن شد

بدین ترتيب، سران و دست اندرکاران همه جناح های حکومت اسالمی، جدا از این که امروز در چه موقعيتی قرار دارند، باید 
به این واقعيت آشکار تاکيد کرد که همه آن ها، حاال یکی بيش تر و دیگر کم تر، همگی در سرکوب و کشتار مردم ایران نقش 

 . داشته اند، بنابراین، نباید اجازه داد با تحریف واقعيت ها خاک بر چشم جامعه بپاشند

 نيروی برون مرزی؛ سپاه قدس 

در آن زمان . سپاه قدس که از آن به عنوان شاخه برون مرزی سپاه ياد می شود در جريان جنگ ايران و عراق تاسيس شد
سپاه پاسداران با اين تحليل که با حمايت از نيروهای مخالف صدام در کردستان عراق که در حال جنگ مسلحانه با دولت 

عراق بودند به گروهی از اعضای سپاه ماموريت هماهنگی و حمايت از گروه های مخالف صدام در کردستان عراق را واگذار 
همين گروه در سال های بعد با به کارگيری تعدادی از شيعيان عراق که در قالب مجلس اعالی اسالمی عراق در ايران . کرد

 .بر عليه صدام فعاليت می کردند، سپاه بدر را نيز تشکيل دادند

سپاه قدس، پس از جنگ اول عراق با نيروهای بين المللی که منجر به تفکيک دو منطقه در شمال و جنوب عراق شد، کار  
 .خود را گسترش داد و سرمايه گذاری قابل توجهی بر روی جذب و آموزش شيعيان جنوب عراق در قالب سپاه بدر انجام داد

 الی ٣٠٠در اولين فراخوان نيرو از ميان اسرای عراقی حدودا «: محسن رضايی، پرسابقه ترين فرمانده سپاه، گفته است
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طبيعتا در جذب .  نفر داوطلب شدند که پس از انجام مصاحبه و شناسايی، جذب شدند و در تيپ بدر سازماندهی شدند۵٠٠
(» .و بعدا که عملکرد آن ها را خوب ارزيابی کرديم کار را توسعه داديم. و استفاده از اسرای عراقی با احتياط عمل می کرديم

13(  

محمدرضا . اعضای سپاه بدر که تحت نظر سپاه قدس در دوره صدام تشکيل شد، پس از سقوط صدام به عراق باز گشتند
نقدی که زمانی فرماندهی سپاه قدس را بر عهده داشت و پس از آن فرماندهی حفاظت اطالعات نيروی انتظامی را برعهده 

سلطه طلبی آمريکا در عراق با بن بست مواجه شده که اين ثمره «: گرفت، در خصوص بحران عراق پس از صدام گفته است
تالش های آن روز شهيد دقايقی است و االن لشگر بدر مثل سدهای آهنين مقابل توطئه های استکبار است و افراد لشکر 

 سپاه قدس، به برنامه )14(» .بدر بعضا در پست های کليدی دولت عراق هم حضور دارند و به رام امام پايبند و وفادار هستند
 .ريزی و انجام ترور مخالفان در خارج از مرزهای ايران را نيز به عهده داشت

    بهرام رحمانی
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 گفتگو با ایرج مصداقی 

در . ترین راه نيست  در هر شرایطی جواب ندارد و درست رویارو شدن مستقيم هم یک شکل از مبارزه و تعرض است و لزومًا
یک گام به «یا تاکتيک » روی بيماری کودکانه چپ«، »تحليل مشخص از شرایط مشخص«تر  کنار این بحث، ما بحث مهم

در این دوران همه چيز بایستی . بریم ما در عصر ماهواره، اینترنت و ارتباطات به سر می. را هم داریم»  دو گام به پيش عقب،
اما این اصل را بایستی با عنصر زمان و . چه پویان گفته، به نظر من به عنوان یک اصل درست است آن. دوباره تعریف شود
ميدان سياست مانند . طلبد پيچيدگی سياسی می. ی سياسی دو دو تا چهار تا نيست سياست و مبارزه. مکان تلفيق کرد

توان عصا  در سياست نمی. بایستی گوش به زنگ بود و با چشمانی باز اطراف را نگریست. گذاری شده است ميدان مين
 . بایستی به وقت لزوم انعطاف داشت. رسد قورت داد و شق و رق راه رفت، به نتيجه نمی

مثل شکراهللا پاک نژاد، داوود مدائن، عليرضا تشيد، لهراسب صلواتی، » چپ«اما برگردیم به سؤال، بسياری از زندانيان 
اهللا غياثوند که مرگ را   عليرضا شکوهی، عليرضا زمردیان، رضا عصمتی، کاظم خوشابی، عليرضا سپاسی آشتيانی، سيف

 و درخشانی بود که همچنان تا روزی که   این صف طوالنی. هایی از ایستادگی و مقاومت هستند به زانو در آوردند تنها نمونه
 . شود رژیم جمهوری اسالمی هست بر طول و درخشش آن افزوده می

متاسفانه باید اذعان کنيم که در ميان همبندان شما بودند آنهایی که به زانو درآمدند و برای بقای خود بقای : سایت بحران
 آیا شکست در برابر زندانبان نشأت گرفته از ضعف فردی بود یا ضعف در باورمندی به راهکار؟. سازمانی را معامله کردند

عوامل گوناگون دیگری . ی دالیل نيست اما این همه. ها باشد تواند نشأت گرفته از هر دوی این شکست می: ایرج مصداقی
برداشت غلط نسبت به دنيای پيرامون، ذهنی بودن نسبت . برید هم مؤثرند مثل، ميزان فشار، شرایطی که در آن به سر می

موضوع را به سادگی . توانند به عنوان عامل یا کاتاليزور عمل کنند  چيزهای دیگر هم می های آن و خيلی به مبارزه و پيچيدگی
 . ی انسان پيچيده است چون مقوله. توان فرموله کرد نمی

ی مایی هم که عاقبت ماندیم، و قبل از همه خود من به عنوان یک انسان در بعضی مقاطع با ضعف و سستی مواجه  همه
های  ها که قهرمانانه رفتند هم دارای ضعف بسياری از آن. شانسی هم بودم از یک نظر آدم خوش. شوم شدم و می می

متأسفانه . شان بينيم من بارها و بارها این واقعيت را به چشم دیدم حتا در رابطه با کسانی که اسطوره می. انسانی بودند
خواهم بگویم که  می. ای نگاهی است مبالغه آميز و اسطوره. دهيم واقعی نيست تعریفی که ما از مبارز و مبارزه ارائه می

مهم این است که ضعف و سستی ما منجر به شکست و زانو زدن . اليستی با مسائل برخورد کرد نبایستی ذهنی و ایده
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اند دستيابي به قدرت و سهيم  وه بر تكليف، صاحب حق در تعيين سرنوشت خود و آشورشان گرديده جوامع جديد مردم عال
تنها ضدارزش تلقي  شود و انديشه تحزب نه هاي حزبي و آسب پشتوانه راي مردم محقق مي شدن در آن، از مسير رقابت

آيد ، پس پر ارزش ترين عنصر براي  شده جامعه به حساب مي ها و هنجارهاي مقبول و پذيرفته گردد، بلكه جزو ارزش نمي
 .اثبات اعتقاد به دمكراسي فاآتورهايي است آه اينك در آردستان ايران از سوي احزاب ريشه دار نمايندگي ميشود

امروزه رقابت هاي حزبي در آردستان ايران نه به سان سال هاي دهه شصت، بلكه عمدتًا بر راهبردهاي سياسي استوار 
امروز احزاب سياسي آرد دريافته اند آه برخورد مسحانه آه طي دوره اي به انجام رسيد و در نوشتار قبلي تاحدودي . است

توضيح داده و نقد هم گرديد، همانطور آه نتوانست آار را يكسره آند بلكه اثرات جبران ناپذيري دارد آه بايد از انجام و تكرار  
احزاب آردستان ايران چه آنان آه معتقد به اين اصل بودند و چه آنان آه نبودند، امروز ديگر قادر به نپذيرفتن . آن پرهيز نمود
تا بزرگترين احزاب " آوچكترين سازمان ها"همه درك آرده اند آه رعايت اصول دمكراسي بايد همراه با احترام به . هم نيستند

اينكه آدام يك پيروز ميدان هستند را بايد بعدًا در آرا مردم يافت اما اساسًا فاآتورهاي سنجش هم چندان نادقيق . باشد
 .منظور از اين فاآتورها را به اختصار توضيح ميدهم. نيست

 :چهار پيش شرط آه محققين براي يك حزب سياسي جدي قائلند عبارتند از 
 وجود تشكيالت پايدار مرآزي_1
 وجود شعبه هايي آه با مرآز ارتباط و پيوند داشته باشند -2
 پشتيباني مردم -3
 آوشش براي دست يافتن به قدرت سياسي -4

ميزان قدرت هر حزب در آوشش بيشتر براي بهتر . امروزه تقريبًا آمتر حزبي موجود است آه اين چهار شرط را رعايت نكند
پيشينه تاريخي و اعتبار معنوي را هم براي احزاب آردستاني بايد در معادالت از نظر دور . اجرا آردن اين موارد نهفته است

 .نداشت

اين بخش شايد به درجاتي مورد انتقاد قرار داده شود آه  در . شکی نيست که این توضيح مختص به احزاب آردستاني است
بي جهت نيست اگر پرسيده شود جايگاه نيروها و . ماهيت داخلی خودش رویکرد رقابت آميز مسئله ملي و زبانی دارد

در اين منطقه آجاست؟ شايد گفته شود آه برخي از اين احزاب هم در سال هاي دهه شصت " سراسري"سازمان هاي 
اما . اين سوال بسيار به جا خواهد بود و انكار آن به شدت اشتباه است. داراي نفوذ و اعتبار توده اي در آردستان بوده اند

نبايد از نظر دور داشت آه احزاب ريشه دار در آردستان ايران به جهت تبعيدي شدن و دور افتادن از منطقه اصلي فعاليت و 
همين موضوع سبب شده حزبي مانند پزاك بتواند در زماني آوتاه . رانده شدن به آناره مرز هاي ايران، دچار چالش شده اند

با اين حال اگر احزاب آردستاني به چنين روزي گزفتار شده اند پس بايد تحليل . اما از ديد من مقطعي به اعتباري دست يابد
نقد موقعيت حزب تبعيدي از سياست هاي صحيح . در آردستان را پيش بيني آرد" سراسري"رفتن توان معنوي احزاب 

جنبش آردستان در راستاي برون رفت از اين چالش است آه منجر به برخي از انشعاب ها در يكي دو سال اخير ميان احزاب 
 .آردستاني شده است

آیا امکان . موضوع ديگر در اين رابطه در ارتباط با امکان تداوم و تغيير مهره های بازی در سياست احزاب آردستاني است
و " سراسري"جابجايی در بازیگران صحنه سياست آردستان وجود خواهد داشت؟ آیا این امکان در مورد نيروهای سياسی 

 ارتباط منظم تر با احزاب آردستاني محتمل نيست؟ دالیل این عدم امکان و یا احتمال در آینده چه می تواند باشد؟

تمامي اين موضوعات را ميتوان به فاآتورهاي مختلفي پيوند زد و نهايتًا منتظر رويدادهاي بزرگتر سياسي در جهان، منطقه، و 
آرايش نيروهاي سياسي در آردستان . اما با اين وجود نيز از هم اينك ميتوان برخي احتماالت را پيش بيني آرد. ايران بود

 .نشان ميدهد آه تشكيل يك جبهه متحد آردستاني با تعاريف روشن، از سياست هاي اصلي اآثريت آنهاست

ژيم  قرار گرفتن اين تاآتيك در راس سياست گذاري اآثر اين احزاب به آن جهت است آه هرچه به زمان شكنندگي آليت ر
جمهوري اسالمي نزديكتر مي شويم، گروه ها و جريان هاي سياسي آرد تالش دارند تا در قالب ائتالف ها و جبهه متحد 

 .بزرگتري در آارزار سياسي براي ايفاي نقشي مقتدرانه وارد شوند

ضرورت تاريخي و رسالت سياسي جنبش آردستان چنان آرده آه گروه های سياسی ميروند تا به ناچار از حداآثر خواسته 
هاي حزبي خود عدول آرده و به حداقل ها اما در چارچوب جبهه متحد آردستاني روي آورند زيرا به حق، تشکيل جبهه متحد  

تاریخ پرافتخار آردستان یکی از موضوع به همين جا ختم نميشود،  .آردستاني منبعث از یک ضرورت ملی و تاریخی است
در چنين شرایطی فشار افكار عمومي در آردستان و مردمي تشنه . گذراند ترین و خطيرترین روزهای خود را می حساس

آزادي آه چشم انتظار اتحاد سياسي نيروهاي متعلق به خودند موجب شده آه همه از هم بپرسند آه آیا وقت آن نرسيده 
است نيروهای سياسی آرد در آنار مرزهاي ايران به ضرورت اتحادي همه گير براي يك صدا آردن جنبش آردستان پی 

امروز اتحاد نيروهاي آردستاني فراتر از آن ميارزد آه  بتوان واقعيت های امروز جامعه را با عينک هاي سه دهه پيش .ببرند
 .منافع جنبش تودهاي در آردستان گرانيگاه اين ائتالف و اتحاد خواهد بود. ديد
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 :آينده احتمالي اين صف بندي ها 

در اين قسمت تالش ميكنم تا نشان دهم . ضرورت اتحاد ميان نيروهاي سياسي آرد در باال به اختصار توضيح داده شد
 .اتحادها بر پايه چه اصولي ميتواند بنا شود و شرط موفقيت در هر گام به چه مواردي بستگي دارد

. برگزيدن متحد و ورود به هر جبهه اي بستگي به اين دارد آه استراتژي يك جريان يا حزب سياسي انزواست يا ائتالف و اتحاد
برگزيدن هريك از اين استراتژيها بستگي به روحيه آلي در درون حزب، نيازهاي سياسي و موقعيت اين جريان در بلوك بندي 

از اين نظر هر آدام از احزاب آردستاني پيشاپيش بايد به اين پرسش پاسخ دهند آه اينها در چه موقعيت . هاي وقت دارد
سياسي ، ژئوپلتيكي، اقتصادي و امنيتي خاصي قرار دارند آه در صورت عدم ورود به ائتالف هاي بزرگتر و در نتيجه نداشتن 

متحد براي خود چگونه قادرند خود را حفاظت آنند؟ به خاطر همين پس از پاسخ به اين پرسش نياز داريم تكليفمان را با دنياي 
پيراموني خود يعني همان اقشار جامعه آردستان مشخص آنيم، الزم است تعيين آنيم آه داراي چه تواناييهايي هستيم و 

. آردستان در حال حاضر اين استراتژي اتحاد را ندارد. براساس آدام تواناييها مي توانيم با آدام احزاب وارد اتحاد شويم
. نداشتن اين اتحاد نه به معناي نبود يك فرمولبندي صحيح، بلكه عدم پذيرشي همگاني از جانب آليه نيروهاي درگير است

اين ناهمخواني ممكن است به خاطر سالهاي طوالني عدم اتحاد و در گذشته فضاي پر از خصومت داخلي نسبت به يكديگر 
اما اينك عليرغم يك دور تنش ميان نيروهاي سياسي آرد، عمدتًا به اين نتيجه رسيده اند آه جمع شدن . به وجود آمده باشد

و هم پيمان شدن افراد یا تشکيالتی که برای به دست آوردن هدفی معين، برای پيروزی بر دشمنی مشترک و برای اداره 
تشکيالتی بزرگتر نياز به قدرت بيشتری دارند، با در نظر گرفتن سهم و کار مشخص هر کدام، از هر زماني ضرورتش بيشتر 

 .حس ميشود

اگر چه مشخصه اآثر مناطق مليت هاي تحت ستم، سرآوب سياسي، اختناق شديد و تبعيض مفرط بوده و هست، اما 
آردستان به جهت پشتوانه يك بازوي مسلح و حضور برخي از اين نيروها به صورت جسته و گريخته در سال هاي اخير ، 
همواره از اهميت امنيتی و سياسی ويژه ای برخوردار بوده و در عرض قريب به سه دهه گذشته تحت قوانين امنيتی و 

 .نظامی خاصی اداره شده است

در چنين وضعيتي يکی ديگر از بيم و هراسهای رژيم جمهوری اسالمی در رابطه با اتحاد نيروهای سياسی آرد و همکاری و 
. همگامی آنان با بقيه نيروهای سياسی ايران ، توام ميگردد با به آارگيري تمام توان رژيم براي ممانعت از بروز چنين اتحادي

توضيح اين . حضور نيروهاي اطالعاتي آنها در آردستان عراق، يكي از اهرم هاي اين مكانيزم براي تالش در همان زمينه است
 .سياست مفصل است آه در اين جا نميگنجد

در چنين شرايطي عالوه بر اثربخشي راهبرد هر آدام از سازمان ها و احزاب آردي در گرم نگه داشتن آوره مبارزه و در 
 – خود، تحوالت سياسي داخلي در آردستان ايران و همزمان تغيير سطح مناسبات سياسي  اي و بين تعامالت منطقه

. تواند از اين راهبرد، متأثر نباشد اجتماعي در آردستان ايران ؛ به ويژه آرايش سياسي جريانات  و احزاب سياسي نمي
دهد آه به تدريج مردم از تشديد تنش داخلي سياسي مابين  ساله اخير در تحوالت سياسي داخلي نشان مي تحوالت ده

احزاب عمده آرد يك طرف و اختالفات منجر به انشعاب ميان هر آدام از اين احزاب از ديگر طرف ، خسته شده و راهبردها و 
بست سياسي داخلي جمهوري اسالمي و تحريم همه  گيري بن شكل. پذيرند سياستهاي ايجاد واگرايي و عدم اتحاد را نمي

جانبه به نام انتخابات هاي جمهوري اسالمي خصوصًا در سال هاي اخير در آردستان، مانند نمايش انتخاباتي شوراي شهر 
دوم و جهت گيري انتخاباتي مردم آرد، در انتخابات رياست جمهوري نهم آه تحريمي وسيع را در پي داشت مؤيد همين نكته 
است آه به تدريج مردم از راهبردها و سياستهاي احزاب آردستاني چشم انتظار اتحادي فراگير حول خواسته هايي دمكراتي 

 آه اوج 84هاي سياسي و مشاهده عيني سرآوب هايي همانند تابستان  آامي اين انتظار به رغم سال ها تلخ. اند
مردم آرد انتظار دارند آه آه با آارنامه اي از رزمندگي مبارزاتي، . وحشيگري حكومت در دهه هشتاد بود، غير واقعي نيست

امروز احزاب ريشه دارشان به هم نزديك شوند و با حمايت قاطع خود از آنها، دست نيروهاي رژيم، يعني دست هايي آه 
 .هميشه براي آشتارشان باز است و حمايت قانوني را با خود دارد، ببندند

وگوي انتقادي و تعامل و همكاري ميان احزاب سياسي مختلف بايد معطوف به آاستن از تعدد و آثرت  هم از اين رو گفت
گير  هاي غير ضروري و رفتن به سمت نمايش توانمندي هاي جنبش آردستان باشد زيرا  ظهور چشم بندي غيراصولي گروه

 فرهنگي و سياسي ، برجسته شدن مبارزات آارگري در اين  هاي علمي، حرآت هاي زنان در آردستان در عرصه فعاليت
منطقه خصوصًا در نيم دهه اخير آه نگاه هاي جهاني را نيز معطوف خود آرده است، به عالوه ي رشد و انكشاف شعور 

سياسي در اليه هاي مختلف اجتماعي و همزماني آن با دشواري زندگي طبقات آارگر و زحمتكش  و آًال طبقه مزد و حقوق 
بگير و فشار آمر شكن اقتصادي بر اآثريت قريب به اتفاق اين مردم، ضروري ساخته آه مسئله اتحاد سياسي از يك زاويه 

اين زاويه جديد بي گمان چيزي نيست جز تعمق در اعماق جامعه آردستان و استخراج دل مشغولي . جديد بررسي شود
 .هاي مردم آرد و سپس طرح و ارائه سندي به همين منظور ميان تالشگران سياسي و احزاب آنها

اگر جنبش آردستان در راه قطب بندي هاي جديد به همان متد تاريخ صد ساله ائتالف ها در ايران و آردستان از مشروطه به 
اين سو بسنده نمايد و تغييري محسوس در اين راه اعمال نكند، با همان وضعيتي روبرو خواهد بود آه در تاريخ تحوالت 
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همگان شاهديم آه در يك سده اخير .سياسي اجتماعي ايران در طول مدت زمان ياد شده با آنها دست به گريبان بوده ايم
 .اتئالف هاي متغير و زودگذر بر اساس منافع کوتاه مدت نيروها، کمترين همگوني و توازني را به دنبال داشته است

اين اصول آلي در حالي . ارزنده ترين انتخاب، اتحاد سياسي بر مبناي نقاط آلي و همه گير است آه همگان بدان ايمان دارند
ترين آنها بحران سياسي است و  هاي متعددي در سطوح داخلي و خارجي روبرو است و مهم آه جمهوري اسالمي با بحران

در حقيقت محور اصلي و آليدي بحران سياسي گستردگي و عمق شكاف ميان مردم و حاآميت است، بستر مناسبي 
فاصله عميق ياد شده ميان مردم و حاآميت و تغيير توازن قوا طي سال هاي اخير به نفع اولي ها، ميطلبد آه . يافته است

در شرايط آنوني، تشكيل . اتحاد نيروهاي سياسي آرد و در سطح گسترده تر ميان اپوزيسيون ايراني به سرعت شكل گيرد
 و اهميت فراواني هم براي آردستان و احزاب سياسي اش و هم براي ياري رساندي به  يك ائتالف قدرتمند از حساسيت

رهبران . رود جنبش اعتراضي سراسري برخوردار است و يك آزمون تاريخي و سرنوشت ساز براي خلق آرد ، به شمار مي
هاي گذشته، مرتكب خطايي استراتژيك  ها و برنامه احزاب آرد و فعاالن منفرد سياسي، در صورت ادامه دادن به سياست

خواهند شد آه هزينه سنگيني نه تنها براي خودشان، بلكه براي جنبش آردستان و سال ها مقاومت آن در پي خواهد 
 .داشت

اي معلوم و پايگاهي اجتماعي داشته باشد تا  از آنجا آه هر طرح اتحادزا و هر قاعده حقوق سياسي مشترك بايستي ريشه
به هر تندباد اجتماعي و سياسي از بين نرود، طرح ائتالف سياسي در آردستان و قطب بندي ها جديد با احتمال هاي 

 .گوناگوني مواجه است آه ميتواند هر آدام از اين احتمال ها، فرم دهنده نوعي مشخص از قطب سازي جديد باشد

ابتدا اينكه در اتحادي سياسي نيروهاي آرد به هم نزديك شوند و . آردستان ايران نهايتًا در برابر دو سناريو قرار خواهد داشت
از نظر من هر آدام . با سياست تك صدايي به آارزار درآيند، يا اختالفات را ادامه داده و تكرار تجربه تلخ گذشته را تداعي آنند

از احزاب سياسي امروز از گذشته بيشتر و بيشتر به اين حقيقت ره يافته اند آه رمز ماندگاري و تداوم مبارزه در گرو باهم 
 اگر با  پس قطب بندي ها آتي در آردستان قاعدتًا. بودن، عدم نفي همديگر و تالش براي بزرگ نمايي مشترآات است

به باور من . مشكل خاصي روبرو نگردد در برابر سناريو اول يعني همان اتحاد بر اساس مشترآات آلي قرار خواهد داشت
در شماره . نيروهاي آگاه آرد به رغم برخي ايرادت و اشتباهات سياسي، بيشتر از هميشه بايد اصول اتحاد را رعايت نمايند

پيشين بولتن بحران در پاسخ به سوالي پيرامون همين موضوع پاسخ دهنده اين بخش را چنين فرموله آرده است آه ميتواند 
هنوز هم در کردستان دو جریان کومه له و دمکرات جزو احزاب ": ايشان ميگويند . بحثي نزديك و در دسترس باشد

عليرغم جدایيهایی که در هر دو جریان رخ داده است، اما هنوز این جریانات احزاب اصلی در . اصلی هستند
مدتهاست که . مراودات و روابط خوشبختانه دوستانه و در جهت همکاری است. کردستان را تشکيل ميدهند

به . بحث تشکيل یک جبهه کردستانی مطرح است، اما هنوز پيشروی خاصی در اینباره صورت نگرفته است
نظر من در آینده ممکن است شاهد ائتالفهایی ميان احزاب کردستانی باشيم و این امر را بيشتر در دسترس و 

تر با جنبش -همانطوریکه فوقًا بيان شد مسئله اصلی کار کردن در جهت ایجاد پيوند فشرده. ممکن تر می بينم
این امر تنها با کار یک حزب مقدور نيست، بلکه .  مردمی و فاصله گرفتن بيشتر از موقعيت حزب تبعيدی است

عامل مهم دیگری که در بهتر نمودن موقعيت کنونی . طلبد-هماهنگی و نقشه فراتر از راهکار یک حزب را می
 ." مؤثر خواهد بود، تالش همگانی برای گسترش تقویت و رشد جنبش مدنی و نهادهای مربوطه است

 .تالش همگاني را بايد تقويت آرد و به آمك هم اتحاد را نهادينه آنيم

 :آينده روابط اپوزيسيون آرد با ديگر نهادهاي اپوزيسيون

آردستان را به حق بايد همان سنگر دفاع از آزادي دانست آه سال ها به جنبش سراسري و فعالين پر تالش ايراني ياري 
در اين بخش با رجوع به برخي مصاحبه هاي خود با . امروز و پس از سال ها ياد و خاطره آن روزها همچنان زنده است. رساند

شماري از فعالين سياسي ايراني هم ديدگاه آنها را انتقال ميدهم و هم نظر خود را به اختصار با توجه به حوصله نوشتار بيان 
اپوزیسيون کرد ": دوست خوبم رضا فاني يزدي در اين باره و در پاسخ به سوال من در همين عرصه مينويسد. خواهم آرد

کردستان و مردم . به طور سنتی هميشه با دیگر بخش های اپوزیسيون مناسبات دوستانه ای داشته است
کردستان در مقاطعی به پناهگاه بسياری از . کرد مهمان نواز و پذیرای دیگر نيروها در کردستان بوده اند

نيروهای اپوزیسيون تبدیل شده است و احزاب سياسی کرد در مناطق تحت نفوذ خود به دیگرنيروهای 
سابقه مهمان نوازی و .سياسی نه تنها پناه داده که حامی آنها در مقابل تعرضات حکومت مرکزی بوده اند

پيش ازانقالب نيز بسياری از فعالين . حمایت از دیگر نيروها فقط به سالهای پس از انقالب برنمی گردد
. سياسی در مناطق مختلف کردستان و تحت حمایت نيروهای سياسی کرد در آن مناطق حضور داشتند
بسياری از افسران فرقه دمکرات آذربایجان پس از فرار سران فرقه و هجوم ارتش شاهنشاهی در پناه 

در سالهای پيش از انقالب . جمهوری مهاباد و نيروهای مبارز کرد و همراه آنها در کردستان اقامت گزیدند
بسياری از مبارزین جوان ایرانی که قصد بازگشت و مبارزه در وطن را داشتند ابتدا به کردستان وارد می شدند 
و تحت حمایت احزاب و سازمانهای مبارز کرد مدتی در این مناطق زندگی کرده و سپس راهی دیگر شهرهای 
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 ."اپوزیسيون کرد هميشه بخشی جدایی ناپذیر از جنبش دمکراسی خواهی ایران بوده است. ایران می شدند

آردستان به خاطر امكاني آه داشت توانست به سياسيون ايراني و احزاب آنها خدماتي ارزنده و شايان تقدير ارائه آند و 
امروز نيز آماآان اين مهم موجود است و جنبش آردستان وظيفه خود دانسته و ميداند آه به فعالين سياسي ايراني آه در 

اين آمك ممكن است براي هر آدام از اين افراد بسته به نوع درخواست شان از . خطر قرار داشته و يا دارند آمك رساند
نيروهاي سياسي آرد تغير آند اما به هر حال آمتر ديده شده جنبش آردستان از امكانات خود به سود فعالين در خطر 

 . استفاده نكند

امروز در هر . روابط اپوزيسيون آرد با ديگر فعالين ايراني تنها به موضوع حرآت هاي عمومي در داخل ايران محدود نشده است
جاي دنيا هر متينگ اعتراضي و هر اقدامي براي نشان دادن مخالفت ايرانيان با آليت جمهوري اسالمي شكل ميگيرد، آردها 

بنظرميرسد  ":دوست خوبم زهره شيشه در اين باره معتقد است . از عناصر پيش رو و يا حامي اصلي حرآت ها هستند
حضور فعاالن . که رابطه فعاالن سياسی کرد با فعاالن جامعه مدنی در درون ایران بسيارنزدیک و پرثمر باشد

کرد در زمينه های مختلف مبارزاتی مثل دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، کارگران و دیگر زمينه های عملی 
الزم نيست تا نام آنها برده شود زیرا موفقيت آميز آنها را بسادگی ميتوان از نتایج موفقيت . بسيار مشهود است

در خارج کشور به دليل دوری از مبارزات جاری در ایران، به استثنا تظاهرات . آميز جنبشهای نامبرده دریافت
هائی که که گهگاهی این جا و آنجا در کشور های اروپائی برگزار ميشود، نشست هائی بمنظورایجاد نزدیکی 

من تا بحال در هيچ کدام آنها نبوده ام ولی تا بحال بدقت تبادل افکار و . بين گروههای اپوزیسيون برگزارميشوند
پس از فرونشستن توهم اصالحات در بين برخی از گروههای مدعی اپوزیسيون، . نتایج آنها را دنبال کرده ام

در این . بزرگترین تنش که معموال به ناموفق شدن این اجالس می انجامد اختالف بر سر مسئله قومی است
 ."زمينه گرایش افراطی کرد در مقابل ناسيوناليسم افراطی فارس همواره ناسازگارند

برجسته شدن مبارزات ملي از نظر من به بحث هايي دامن زده آه هم ميدان را براي ابراز نظرهاي گوناگون گشوده و هم 
درست هدايت آردن اين مباحث برعكس آنچه برخي ها ميكوشند نشان دهند آه به از هم . برخي تنش ها را آفريده است

اظهار نظرهاي مسئوالنه اما با سالح نقدي دلسوزانه . پاشيدگي ايران مي انجامد، ميتواند به سرانجامي بهتر بيانجامد
 .همانند اين مورد آه در باال آمد به بهتر شدن روابط آمكي شايان خواهد نمود

ابتدا برخي آم اطالعي هاي اپوزيسيون ايراني  از تمام جوانب . نگراني برخي دوستان شايد محصول دو علت عمده باشد
سياست جنبش آردستان و دوم برخي اظهار نظرهاي نسنجيده و گاهًا حساسيت برانگيز شماري از احزاب يا رهبران 

دفاع از رهانيدن مردم آردستان از ستم ملي به عناوين مختلف تعبير گردد    هم از اين رو ممكن است آه گاهًا . سياسي آرد
شايد بي . آه ميتوان به برخي نگراني هاي اين عرصه با تامل بيشتري نگريست و تالش نمود آه تا حد ممكن از آن آاست

اپوزیسيون کرد ": دليل نيست آه دوست گرامي ام مزدك بامدادن در توضيحي بر اين قضيه چنين به من پاسخ داده است 
باید بداند که همزنجيرانی که در روز مبادا پشت و پناه او خواهند بود، نه در اربيل و سليمانيه اند و نه در حکاری 

آنها مردم کوچه و خيابان تهران و زاهدان و تبریز و شيراز و مشهد و اهواز و رشت اند که بر آنان . و شيرناک
کمابيش همان ستمی می رود که بر مردم کردستان، پس چشمها باید از آن سوی مزرها برگرفته شوند و 

اپوزیسيون کرد باید : کوتاه سخن. نگاهها باید به این سوی مرز، به همدردان و همزنجيران راستين دوخته شوند
 ."خدانگهدار بگوید" کردستان بزرگ"به 

همانگونه آه در نقل قول باال مشهود است، بخشي از ايرانيان نگران تجزيه و . تقريبًا نگراني در اين عرصه را بايد دو طرفه ديد
تكه تكه شدن ايران اند و از اين زاويه منافع عمومي را بيشتر برجسته ميكنند تا با حفظ همبستگي ملي در ايراني آزاد بتوان 

در مقابل اين ديدگاه نوعي از عدم اطمينان به چنين آينده هم . به استقرار دمكراسي و رعايت حقوق شهروندي نزديك شد
به اعتقاد بنده برای تسلط بر اوضاع و " : وجود دارد آه هادي صوفي زاده در گفتگو با من آن را چنين فرموله آرده است 

حقوق معوقه مليتهای ایران پایبندی همه به اصولهای دموکراتيک بهترین راه برای جلوگيری از هزینه های 
صداهای مسمومی را بارها شنيده ایم . اما یکطرفه نمی توان مسئوالنه عمل نمود. زیانبار افراط گرایی است

که همه فریبنده هستند، مثال در جایی که به نفعشان باشد کردها را اصيل ترین ایرانی می دانند، اما در مقابل 
 سال پيش بخاطر جنگهای قبيله ای از آنسوی مرز به ایران کوچ کرده اند 100اعراب ایران را قبایلی که در حدود 

و یا آذریها را آران خواندن و یا ملتی که . و از دید آنها حق ندارند که ادعای کسب حقوق ملی داشته باشند
 ."هميشه در راس امور بوده است فریب می دهند

بايد به ديالوگ گسترده ميدان داد و تالش نمود در ميان جدال هاي آتبي و . پس بايد صحبت هاي هم را شنيد: آوتاه سخن 
گفتاري به راهبردي معين و مشخص رسيد آه هر دو نگرش را به هم نزديك آند و به همگان اطمينان بخشد آه ايراني 

 .بايد به فرهنگ بي اعتمادي با اعتماد سازي حقيقي وداع گفت. همبسته بدون دل نگراني ممكن است
 وريا محمدي
 بولتن بحران
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هرچند دو تشکل جدا شده از . هایش را بر سرنهاد سياسی، برجستگی داشت به کناری نهاده و حزب توده و سياست
چریک «.  سازش با حکومت اسالمی سرمایه تن نسپردند بزرگترین سازمان سياسی چپ خاور ميانه با رویکردی دیگر، به

ها فدایی خلق    سازمان چریک۵٩ و سپس در خرداد ماه ۵٨های سال  در همان نخسيتن ماه»های فدایی خلق ایران
ها را به نيروهایی که  اما اکثریت و حزب توده در کنار جمهوری اسالمی هولناکترین ضربه. از آن جدا شدند) اقليت(»ایران
مندی دیگر نيروهای کم و بيش روی نموده  توانستند دستکم به سوی حکومت شوندگان رویکرد بيابند و در رشد و توان می
دستان شهر و روستا تاثير گذار باشند، در تثبيت و ماندگاری حکومت اسالمی نقش  کارگری و تهی-جنبش سوسياليستی به

ای، با آزاد سازی مناطق،   دیدگاه احمد زاده و پویان، چریک برآن بود تا مبارزه مسلحانه توده به. اساسی به عهده گرفتند
پيروزی انقالب به رهبری طبقه ...درهم شکستن نيروهای دشمن و کسب قدرت سياسی با به ميدان کشانيدن موتور بزرگ

و رمانتيک و زیبا، نه با دریافت  گرایانه این گمان، هرچند آرمان. ی این بنيانگزاران سچفخا بود را مادیت بخشد کارگر که باور همه
 نيروی بالفعلی ۵٧در آن روزهای قيام . دیالکتيک مبارزه طبقاتی و انقالب پرولتری، به سرانجامی غمبار فرو نشانيده شد

ی فعالين جنبش کارگری و  سرکوب و کشتار پيوسته. پاسخگویی برنيامد و نمانده بود برای رهبری چنين جنبش و رویکردی به
آوران به سوسياليسم، يکی از عوامل از هم گسيختگی و سازمان نایافتگی جنبش  کوشندگان جنبش سوسياليستی و روی

های  توان در بافت و ديدگاه مهم دیگر اين از هم گسيختگی را می از سوی ديگر سبب . سوسياليستی بود و هنوز نيز-کارگری
ي انقالبی  در برهه. ی کارگر از دانش مبارزه طبقاتی خویش جستجو نمود سازمانهای چپ و همچنين نابرخورداری خود طبقه

های چپ، با پوپوليسم  گرایش. دور بود ، جنبش چپ درایران، از دیدگاه سوسياليستی و تئوری انقالبی به۵٧تا ١٣۵۶سالهای
بردی را برای  غيرطبقاتی نيم ةوانست خود را مهيای ورود به دوران انقالبی و نيز ورود به واقعيت انقالب کند  و  چنين راه

پس، نتوانست، تدارک طبقاتی جنبش کارگری و  برآمد انقالب را دریابد و چنين پيوندی را پاسخ . خویش در نظر نگرفته بود
با این نبود و کمبود، نه تنها از ذوب شدن طبقه کارگر در یک قيام خلقی جلوگيری نتوانست، بلکه قيام را در هژمونی . دهد

اعالم انحالل بورژوازی که بایستی از سوی طبقه پرولتاریای آگاه و سازمانيافته که هيچ، . جنبش کارگری چالشگر نشد
ماهيت فهم قدرت سياسی در ذهن بزرگترین گروهبندی سياسی چپ خاورميانه که خود را سازمان سياسی کارگران و 

 . گنجيد ناميد نمی تهی دستان می

کند، چرا که او انحالل  پرولتاریا با اعالم انحالل نظم موجوِد جهان فقط راز وجود خویش را بيان می««: مارکس به درستی گفت 
ها اگر زنده  به احتمال زیاد اگر  به ذهنی گرایی فرو نيافتم صفایی و پویان و احمد زاده و نابدل. »واقعی این جهان است

شدند، با برخورداری از  های شتاب زده خویش به خاک وخون کشانيده نمی ماندند نه در فاصله چندماهی پس از نوشته  می
دادند و به اندیشه  کارگری، رای می -ذهن خالق و صداقت و گرایش خویش، با آزمون و خطا به دیدگاه سوسياليستی

 شورش  برآمد فدایی،. آوردند می انتقادی، آگاهی طبقاتی، پویندگی و به سوی عينيت طبقاتی پرولتاریا و انقالب پرولتری روی
گرایشی از خرده بورژوازی شهری و دهقانان رانده شده به پيرامون شهرها، شورشی و . پوپولسم و شرایط همان جامعه بود

ها، دیدگاه پرولتری غایب  آرمانگرا و بی شکيبا و قهرمان وار در مجاهد و فدایی متبلور شد، از آنجا که در مانيفست این گروه
ازای جامعه همين   این اما به آن معنا نيست که سرانجام و مابه. خواند اشان   ميهمانی ی خون به بود، بازار و حوزه به جشنواره

 که سه و به بيانی چهار انترناسيونال کارگری را پشت ١٩٧٠های نو در جهان در سال  ی برآمد چپ در آن برهه!  بود که بود
آزمون   دیگر نيز را به  های سرگذارده بود و تجربه کمون پاریس، تجربه انقالب اکتبر در روسيه، تجربه چين و بسياری از تجربه

های عظيم ودستاوردها و   داشت بود که در برابر این گام و ازخودگذشتگی شگفت، آن چشم و آرمان داشت، از آن شور
 .های رژی دبره ها، به پرولتاریا و انقالب کارگری کانون یابد، نه به کانون شکست

این شناخت در ذهن کارگران و متحدین طبقه کارگر و . در آغاز برآمد فدایی، تاکتيک پروسه، جای تاکتيک نقشه نشسته بود
 .های آنان است زحمتکشان مادیت نيافت که سچخا یک گروهبندی سياسی در راستای خواست

های بينشی انقالب  ، اما این واقعيت نباید به آن توجيه باشد که پایه»دیهيات امروز معماهای سخت دیروزند«هرچند ب
در ميان امپریسمی که مشی مسلحانه در آمریکای التين را بدون حضور سازمان انقالبی و . پرولتری را نادیده انگاریم

با حضور حزب و (های چين و شوروی و ویتنام دست یافت و نيزتجربه) »دیکتاتوری«(کارگران، به سرنگونی استبداد سياسی
ها  کانون نظامی دبره پذیرفته شد، جدایی از کارگران و توده . ها در ایران دبره را سرمشق گرفتند ، چریک)تبليغ مسلحانه

اشان  ها را آماج گيرد و از پای تر گردید و حکومت شاه، این کارگزار سرمایه درایران، مجال آنرا یافت تا جدا جدا چریک ژرف
ها  ها در خيابان ها و سالحی ای همچون عليرضا نابدل های شریف و آزاده برای پخش یک بيانيه ساده عملياتی، انسان. درآورد

در این دوران، قهر ضدانقالبی به . مبارزه طبقاتی در عمل با تز دبره فراموش شد. های سرمایه بسته شدند  به رگبار مسلسل
اما این قهر با تز دبره . وسيله دستگاه قهری سرمایه، برعليه حکومت شوندگان راهی جز اعمال قهر باقی نگذارده بود

ی ارگانی از سازمان  شرکت در سازمانيابی مبارزه طبقاتی، و از ین راه، سازمانيابی قهر طبقاتی وظيفه. شد کاناليزه نمی
توان در برابر  آموخت که بدون قهر انقالبی نمی شد و می بایست تدارک دیده می ای از این راه می مبارزه. سياسی طبقه بود

، »مطلق«نبود و ناممکن بودن هرنوع تشکل مستقل کارگری، نبود آزادی سياسی و حاکميت. قهر ضد انقالبی پيروز شد
های   های کارسوسياليستی و رویاندن شبکه  توانست سد عدم شرکت در سازمانيابی مخفی و هسته مطلق نبود و نمی

. های نقالبی پرولتاریا و حزب کمونيست راستين را مطلق سازد یابی ارگان شورایی در جامعه، راه آماده سازی سازمان
ای که شهاب وار   تر و دشوارتر از مبارزه مسلحانه سان یک طبقه، گزینه سومی بود و بسا سخت سازمانيابی پرولتاریا به
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مطلق سرسخت  با اعالم تنها یک شکل از مبارزه مطلق که هم استراتژی بود وهم تاکتيک،. سوخت می چریک و مبارزه را فرو
تجربه در آمریکای التين، چين و ویتنام و حتا روسيه و نيز ایران، نيز نشان داد که آگاهی طبقاتی از لوله . دیگری  آفریده شد
شد  در ایران، پيوند با کارگران دشوار بود و کارگران پيشرو در مراکز راهبردی صنعت تمرکز یافته را اما می. آید تفنگ بيرون نمی
شد دست به کارزار تئوریک زد تا نيرویی پرورش یابد  می. های پر ارزش، نه با ابعاد عمليات چریکی، ارتباط گرفت با دادن هزینه
ی پرولتاریا را چاوشگر باشند، تا دانش مبارزه طبقاتی پرولتاریا در جامعه رویش یابد، ارگانی سراسری سازمان  که فلسفه

 ١۵ای  های دوران قبيله  ترین الیه ترویجی و سازمنگرانه داشته باشد، تا در ناآگاهی، ارتجاعی  -داده شود، تا هم نقش تبليغی
ی گذشته  و آنگونه که در سی ساله. ها انسانی نگردانند سده پيش، طبقه کارگر و جامعه را به قهقرا ننشانند و تهی از ارزش

ی کالشينکف و شليک، روشنفکر سياسی را به جایی کشانيده بود که خواندن موجب  جاذبه. شاهد آن هستيم، نبودیم
کنکاش فلسفی و گسترش اندیشه انتقادی،  انگلس، -ی دستکم آثار مارکس تحقير و تمسخر بود، تا چه رسد به ترجمه

ای، توليد فرهنگی و هنری که جای خود   رسانه... روزنامه پرولتری، نقد مذهب و خرافه پرستی، گسترش نگرش فلسفی
با . بایستی در دستور کار قرار داد  با رویکرد پرولتری، عمليات پارتيزانی در هنگام ضرور نيز هرآینه می توانست و می. دارد

ها و حزب   هایی بود که در هنگام توفان، و فرارسيدن موقعيت انقالبی، طبقه کارگر سازمانيافته و سازمان  چنين پيش زمينه
های نخست   و نيمه۴٠های  توانست انقالب را به ثمر برساند، گردبادهایی که چریک با خون خویش در سال اش می انقالبی

، در سراسر ایران، ۵٧های انقالبی پس از قيام  قهر.  به پا کرده بود، در توفان سهمگين قيام، به توفان انقالب نپيوست۵٠
 . سال٣٠بدون پيشاهنگ پرولتری به دست سرمایه به خون کشانيده شد و هنوز نيزپس از

نيروی بالقوه و  -گر انقالب عمده نمودن و مطلقيت بخشيدن به نيروی بالفعل چریک، در پراتيک، نادیده گرفتن مطلق تعين
عينيت دیگری و  این دیدگاه، خود را ایجاد کننده موضع دیگری یافت، ایجاد کننده زمينه ذهنی،. بود -پتانسيل طبقه کارگر
پذیری، و  خویش را درجایگاه کمال دیگری یعنی طبقه کارگر از همان آغاز خواند، آرمانخواهی به جای   وساطت پذیری، کمال

این بازتوليد، ناشدنی بود، خود طبقه عينيتی انکار ناپذیر، بالقوه بود، چریک حتا در برابر . آگاهی طبقاتی و خود طبقه شد
آنچه که در روزهای قيام در سياست و نظر و . استبداد دوگانه و خشن مناسبات سرمایه درایران به بازتوليد خود دتس نيافت

طبقه کارگر و . خواست می» را به سالح سنگين مسلح] سرمایه[سپاه پاسداران«کميت، هژمونی یافت، اکثریتی بود که 
اوج این کشتار که از فردای . شدند و سرکوب آور به حکومت شوندگان بایستی خلع سالح می های سياسی و روی سازمان

 در ترکمن صحرا، خوزستان و کردستان و کشتار ماهيگيران انزلی آغاز شد، به کشتار سراسری نيروهای ۵٨قيام در نوروز 
 در ۶٧ ساله و سپس در کشتار دستجمعی و نسل کشی سال ٨ و  جنگ ویرانگر ۶٠مخالف حکومت اسالمی در سال 

تجربه نشان داد که عمليات مسلحانه مجاهدین و نيز نيروهای چپ، با آن همه گسترش و حذف فيزیکی . ها انجاميد زندان
. هزاران هزار کارگزار ریز و درشت حکومتی، در رهایی طبقه کارگر و تهی دستان جامعه ادعایی کوچکترین تاثير نداشته است

، درتناقض اما چریک، با مطلق نمودن مبارزه »اند قدرت ها  آشکارا بی بدون طبقه کارگر، تمام بمب«گفت درستی می لنين به
مسلحانه چریکی از سویی، و سخن گفتن ازهدف نهاییِ  این مشی  در بسيج توده ها و طبقه کارگر، هيچ مشکلی را حل 

تکليف شاه  نه با تبليغ مسلحانه، نه در کوه که در شهر و نه با یک مبارزه مسلحانه، که با خيزش غيرکارگری ، اما . کرد نمی
بساط استبداد طبقاتی شاهنشاهی، در یک مبارزه ضد استبدادی که نظریات جزنی را نيز . ضد استبداد فردی، روشن شد

خواست و نه پيش  می جزنی اما این را نه. ی طبقاتی دیگری به جای آن نشست یادآور بود، برچيده شد و استبدادی دوگانه
 در ٣٠های    اما انقالب مشروطه و نيز سال. کرده بود یابی خمينی نيز درنوشته ای اشاره بينی کرده بود، هرچند به امکان قدرت

سازمان و نا آگاه به نقش و منافع و جایگاه خود در تاریخ و جامعه، در زمين دیگران و بر بستر  ایران، هرآنجا که طبقه کارگر بی
 .  ای بود پوپوليسم حل و روان شده بود،آزمون برجسته

و » روشن فکران«هم رفته با  لنين پنداشته شد که حزب پيشتاز، روی» چه باید کرد؟«جانبه از  با برداشتی نارسا و ناهمه
که بسيار با مفهوم لنينی در » ای سازمان انقالبيون حرفه«با تشکيل » توان می«و یا . یابد سازمان می"ای انقالبيون حرفه"
 . متفاوت بود، انقالب را سامان داد » چه باید کرد«

ای نبایستی به وسيله نيروی  تا آن هنگام که قهر ضدانقالبی طبقه حاکمه سرمایه حاکم است، نقد با سالح در هيچ برهه
شد و یا به کناری گذارده شود، قهرضد انقالیی، تنها با  پارتيزانی طبقه کارگر و جنبش سوسياليستی به کناری نهاده می

اما طبقه کارگر آگاه و سازمانيافته به دانش مبارزه طبقاتی و سازمان انقالبی خویش . توان پاسخ گفت مبازه و قهرانقالبی می
رد تئوری بقا،  پيوستگی . سوسياليسيتی را به پيروزی برساند –تواند نبرد رهایی بخش طبقاتی  به عنوان یک طبقه  می

مبارزه و تداوم آن بود، اما مبارزه یعنی تعرض و برتری بر دشمن طبقاتی، یعنی دگرگونی بنيادین در مناسبات اسارت آور حاکم 
طبقه کارگر در قيام بهمن، . اش کرد ها مسلح شدند، بورژوازی با یک فراخوان خلع سالح  توده١٣۵٧در روزهای قيام . و محو آن

راه قيام بهمن، راه به سوی . گاه کشانيده شد ای برای خود، که برای حکومت سرمایه به ميدان آمد، به قربان نه همانند طبقه
ای خواندن انقالب، همان تئوری مراحل را  مرحله. این قيام، رویکرد یک انقالب سياسی هم نيافت. برد انقالب اجتماعی نمی

این اژدهای زرد سرمایه -گرفت و جمهوری دمکراتيک خلق، حتا با حضور حزب ميليونی کمونيستی همانند چين پی می
پيکارهای این . به بيان مارکس در پيشاپيش چنين رویکردهایی نبود» نوسازی آگاهی«. را در پی آورده است -جهانی امروزی

. تواند پيروزمند شود که به سود دشمن طبقاتی سرانجام نگيرد توانست و می چنين شجاعانه و جانفشانه، تنها زمانی می
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راستی به واقعيت انقالبی و به پيروزی سرانجامين خود برسد که پرولتاریای در پيوند و فرایندی انقالبی،  آنزمان است که به
مارکس در نامه . ای برای خود، برخاسته باشد سازمان یابی و آگاهی برای تعرض و نابودی سرمایه داری فراروید و به طبقه

نوسازی آگاهی فقط و فقط دراین است که دنيا را به آگاهی خودش آگاه سازیم، آن را از رویایی که در باب «:به روگه نوشت
ها پيش رویای  آنگاه آشکار خواهد شد که دنيا از مدت... هایش را برایش توضيح دهيم پرورد، بيدار کنيم، کنش خویش می

ی  ها پيش مورد اشاره رویای مدت. ».چيزی در سر دارد که اکنون برای داشتن واقعی آن فقط باید به آگاهی دست یابد
ها عار دارند که  کمونيست«. پيوندد  با آگاهی به واقعيت می١٩ مارکس، در جهان گلوبال سرمایه، مجال تاریخی یافته از سده

ی نظام اجتماعی  کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه آنها آشکارا اعالم می. مقاصد و ظریات خویش را پنهان سازند
. بگذار طبقات حاکم در مقابل انقالب کمونيستی برخود بلزرند. توانند به هدفهایشان دست یابند موجود، از راه قهر می

 ».دست خواهند آورد ولی جهانی را به. دهند های خود را از دست نمی پرولتاریه در این ميان چيزی جز زنجير
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 کارل مارکس، مقدمه نقد فلسفه هگل -1
ای   در خانواده١٣٢٨صفایی فراهانی در سال . ١٣۴٩تابستان » آنچه یک انقالبی بایستی بداند«علی اکبرصفایی فراهانی  -2

 وارد  ١٣۴٢های ابتدایی وارد هنرستان صنعتی تهران شده و همراه با کار تا سال                  شود، پس از آموزش     تهی دست زاده می   
در مازندران، دبير    »  ساری«مدتی در هنرستان صنعتی هشر      .  رساند  دانشسرای صنعتی نارمک شده و آنرا به پایای می            

 با دستگيری جزنی و یارانش به زندگی         ١٣۴۶ای سياسی همراه با بيژن جزنی، در سال            شود و با سازماندهی هسته      می
صفایی به همراه صفاری آشتيانی از چنگ ساواک گریخته و به فلسطين رفته و تا فرماندهی واحدهای                  .  آورد  می  مخفی روی 

کند، پس  عملياتی بر عليه ارتش اسرائيل فرماندهی می » ابوعباس«در فلسطين به نام . يابد چریکی در فلسطين جایگاه می
در بهمن ماه به همراه چند تن . گيرد  فرماندهی سياهکل را به عهده می۴٩از بازگشت دوم از فلسطين به ایران، در زمستان 

 در  ۴٩ اسفند   ٢۵اکبر صفایی فراهانی را  در تاریخ           حکومت شاه نام علی   .شود  از یاران، اسير شده و زیر شکنجه کشته می         
 .گان اعالم کرد ردیف تيرباران شده

های جبهه ملی ایران خارج کشور        ، نشر سازمان  ١٣۴٩، بهار   »ضروت مباره مسلحانه و رّد تئوری بقاء        «امير پرویز پویان،       -3
 .١٣۵٣چاپ سوم فرودین ) بخش خاورميانه(

، بازنگری شده در پایيز همان سال،         ١٣۴٩تابستان    ،  »مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک       «مسعود احمد زاده،       -4
 .١٣۵١در  اول تيرماه ) ١٣۵١تيرباران در سال (مقدمه به دست جمشيد رودباری 

، بازنگری شده در پایيز      ١٣۴٩مسعود احمد زاده، تابستان        ،»مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک      «ی کتاب   مقدمه  -5
 .١٣۵١، اول تيرماه )١٣۵١تيرباران در سال (همان سال، جمشيد رودباری

 .انگلس، ایدیولوژی آلمانی. ک مارکس، ف  -6

، زندان، چاپ دوم،    ١٣۵٢،  »ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریاليسم        نبرد با دیکتاتوری شاه، به مثابه عمده       «بيژن جزنی،     -7
 .های فدایی خلق ایران سازمان چریک١٣۵٧شهریور ماه 

های کارگری و موانع موجود در مقابل ایجاد تشکالت کارگری در ایران، انتشارات                  مروری بر تشکل    یداهللا خسرو شاهی،      -8
، نشر شورای کار،    »های صنفی، نهادهایی برای گذشته      اتحادیه«و مهاجر ایرانی و نيز عباس منصوران، کتاب           انجمن پناهنده 

 .٢٠٠۵سال 

 در آدرماه .بودزمانی که ده ساله بود، عضو سازمان جوانان حزب توده   ٢۶ در سال زاده شد، در تهران ١٣١۶بيژن در سال -9
به  ١٣٣٧ اعتصابات کارگری در سال در پیجزنی . چهار ماه در بازداشت به سر برد  دستگير و حدود٣٣  و اردیبهشت٣٢ سال

به انتشار   محفلی سياسی تشکيل داد که عالوه بر شرکت در تظاهرات و پخش تراکت،،از دوستانششماری همراه 
فعاليت های سياسی ١٣۴۴ تا ١٣٣٩در سالهای . پرداخت می" استعمار جبهه واحد ضد"با امضای" ندای خلق"ی  هنشری

 فعاليتهای سازمان دانشجویان جبهه ملی نقش مهمی در پيشبرداو . دانشجویی بودهای  بيشت در پيوند با خيزشجزنی 
 -های جزنی فراکسيون :شدند یهای فعال سازمان دانشجویان در سه فراکسيون اصلی خالصه م در آن دوره گروه .داشت
در اول . به کوشش جزنی پيش برده شدنشریه پيام دانشجو سازماندهی  .شعاعيان، و حزب ملت ایران مصطفی ظریفی،

امه ن  پایان١٣۴۵ پس از آزادی در سال  جزنی.در همين رابطه دستگير شد و نه ماه در بازداشت به سر برد١٣۴۴خرداد ماه 
 .زیر نظر دکتر صدیقی ارائه داد "نيروها و هدفهای انقالب مشروطيت در ایران" با عنوان خود را در رشته حقوق، دانشگاهی

 »رزم آوران«گروه  .به گفتگو نشست» ورانآرزم « به پيشنهاد حسن ضيا ظریفی با نمایندگان گروه ١٣۴۵گروه در اوایل سال 
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درازا  بهی تدارک گروه جزنی   چون دوره سرانجام. تشکيل شده بود و موضع مائوئيستی داشت»عباس سورکی«توسط 
علی رغم  ،گفت  سخن میمواد منفجره عضو آماده و مقدار زیادی اسلحه و١٢٠ از»رزم آوران«گروه نيز و   شده بود،کشيده

 که از اعضای رزم  هرچند کمی بعد آشکار شد. این گروه در گروه جزنی ادغام شد١٣۴۵تردید در مواضع رزم آوران در پائيز 
جای داده شد افرادی که در شبکه ذخيره در شمار .  شرایط عضویت در مرکزیت هستنددارایاوران تنها سورکی و زاهدیان 

اصل تدارک قهرآميز ١٣۴۶دراوایل سال  .کرد  با ساواک همکاری می۴٢ بود که از سال)عضو پيشين حزب توده(»ناصر آقایان«
دو سالح . را مصادره کند دیماه بانک تعاونی و توسعه شعبه قصابخانه ٢٢  گروه در روز و سرانجام  توافق شد کهمطرح شد،

امانتی سورکی نزد ناصر آقایان بایستی تحویل گرفته شود، آقایان با ساواک در حال هماهنگی است تا تمامی افراد گروه را 
زندان قزل قلعه برده  ، بيژن جزنی و عباس سورکی بازداشت و به۴۶بهمن ١٧سرانجام، در بعد از ظهر روز . به دام اندازند

کالنتری ) مشعوف(، ساواک شمار دیگری از اعضای گروه جزنی را دستگير کرد، ازجمله، سعيد ۴۶بهمن ١٨در روز . شدند
. ، محمد چوپانزاده، حسن ضياء ظریفی، عزیز سرمدی، احمد جليل افشار، ضرار زاهدیان، دکتر سيروس شهرزاد)دائی بيژن(

 .، حدود یک سال پس از دستگيری آنها، برگزار شد١٣۴٧ریاست تيمسار ضياء فرسيو، در بهمن  دادگاه گروه جزنی به

 از هم نپاشيد و شماری از اعضای آن از هجوم ساواک در امان ماندند و چندی ١٣۴۶های سال  گروه جزنی پس از دستگيری
علی اکبر صفایی فراهانی، محمد صفاری آشتيانی، غفور : بازماندگان گروه عبارت بودند از. بعد، گروه را تجدید سازمان کردند

 به گروه ١٣۴٩اعضای ادامه دهنده گروه جزنی در بيرون از زندان، در سال . نژاد اهللا پيرونذیری، اسکندر صادقی حسنپور، رحمت
 بيژن به اتهام عضویت در دسته با ،در دادگاه نظامی محاکمه شد١٣۴٧ گروه جزنی در بهمن ماه  .پویان پيوستند-احمد زاده

اعضا گروه . سال حبس محکوم شد١۵ ابد و در دادگاه تجدید نظر به زندان رویه اشتراکی و ضدیت با رژیم و نگهداری اسلحه به
بيژن . در زندان نوشت ،۵٣تا ۴٩های خود را در سالهای   مهمترین نوشتهجزنی. سال حبس محکوم شدند١٠تا٢نيز به بين 

مصطفی جوان خوشدل که  کاظم ذواالنوار،(  دیگرنفر از یاران و همبندانبه همراه هشت ١٣۵۴ فروردین ٢٩جزنی سرانجام در 
 در  )سعيد کالنتری،عزیز سرمدی واحمد جليل افشار محمد چوپان زاده، عباس سورکی، حسن ضيا ظریفی، مجاهد بودند،

 .و حکومت شاه کشته شدنشان را فرار از زندان اعالم کرد. تيرباران شدهای اوین  تپه

استکهلم، نشر  ،٢٠٠١، ویرایش و چاپ ١٩۵١، برگردان فارسی مسکو، ١٨۴٨مارکس، انگلس، مانيفست حزب کمونيست  -10
 .آلفابت ماکسيما
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شکستند  توجه داشته باشيد بودند کسانی که وقتی می. اگر زمين خوردیم بلند شویم و دوباره به راه ادامه دهيم. نشود
 . کردند حتا به بقای خود هم فکر نمی

نقش فعال و ضروری خود را بازی نکردن و در نتيجه بر جامعه و ... «او می گوید . برگردیم به اميرپرویز پویان: سایت بحران
نيست، بلکه در " بقاء"تاثير ماندن، و در قبال اين موضع منفعل به بقاء صوری خود ادامه دادن از ديدگاه تاريخی  جنبش بی

، آیا واقعا برای اینکه بمانيم باید تعرض کنيم؟ آیا بقای کادر و تشکيالت نبایستی اولویت داشته »...نهايت نابودی است
باشد؟ آنهایی که با مشی مسلحانه زاویه پيدا کرده اند دليل می آورند که به راستی به چه درد می خورد اگر کليه کادر و 

آیا تأثيری خواهد داشت؟ شما چه . تشکيالت از هم متالشی شود؛ فرض بگيریم سالی یکی دو تا هم عمليات انجام دادیم
 می گویيد؟

نقش فعال و ضروری خود را بازی نکردن و در نتيجه بر ... «. تردیدی در درستی نظر اميرپرویز پویان نيست: ایرج مصداقی
نيست، " بقاء"تاثير ماندن، و در قبال اين موضع منفعل به بقاء صوری خود ادامه دادن از ديدگاه تاريخی  جامعه و جنبش بی

 . »...بلکه در نهايت نابودی است

در ميهن ما الاقل در یکصد سال گذشته هيچ کس به . برد نمی» بقا«اضافه کنم هر ماندنی و ماندن به هر بهایی لزومًا راه به 
بایستی تحقيق کرد چرا او مانده است و رمز ماندگاری او چيست؟ او تشکيالت و کادری . نمانده است» باقی«اندازه مصدق 
مدتی .  سال سابقه تاریخی حکومت کرد٢۵٠٠ ماه هم در این کشور با ٢٠کمتر از . داد عملياتی هم انجام نمی. هم نداشت

 .ای و حماسی هم انجام نداد هيچ کار اسطوره. از آن را نيز در بستر بيماری روی تخت منزل و بيمارستان بود

اما من اولویت را نه به ماندن کادر و تشکيالت . گوید برای ماندن بایستی تعرض کنيم کنم پویان حق دارد که می تاکيد می
چنانکه گفتم تعریفم از تعرض نيز یک مفهوم . کند کدام راه را باید رفت شرایط است که تعيين می. دهم و نه به تعرض می
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من نه معتقد به استفاده از نيروها به عنوان سرباز یک . نيست» دنده عقب«و » فرمان«تعرض به معنای کندن . خاص نيست
بار مصرف و زیاد کردن ليست شهدا هستم و نه معتقد به انفعال و عقب نشينی و خانه نشينی و باری به هر جهت 

 . دهند  و یا امروز می۶٠خرداد ٣٠دادند و یا پس از  ای شعارش را می  مرداد عده٢٨چنانکه پس از کودتای . گذراندن

فقط او این چنين . دید، چرا که دور دور مبارزه مسلحانه بود پویان در دورانی که بود تعرض را تنها در مبارزه مسلحانه می
هایی مانند آرمان  دید، حزب ملل اسالمی، گروه جزنی، مجاهدین، گروه فلسطين، گروه صفایی آشتيانی و بعدها گروه نمی

با خواندن کتاب . دیدند  به وجود آمدند نيز همين شيوه را می۵۴های بعد از  خلق، ابوذر و چندین گروه اسالمی که در سال
. اقتضای دنيا اینگونه بود. آمد  ساعت در خواب و بيداری صمد بهرنگی، یک گروه مسلح پدید می٢۴ماهی سياه کوچولو یا 

هر چند من امروز معتقدم که رژیم جمهوری . حال آن که امروزه شرایط اینگونه نيست. های ایرانی هم متأثر از آن بودند گروه
ای مخالفت  کند و برای انداختن این رژیم با هيچ شيوه های مسالمت آميز تغيير نمی  اسالمی به هيچ وجه از طریق شيوه

خواهيم عمليات کنيم برای انجام همان یک  اگر می. کنم اما شرایط را بایستی در نظر گرفت و متناسب با آن حرکت کرد نمی
این . این که کاری بکنيم که صرفًا بگویيم هستيم مد نظر من نيست. یا دو عملياتمان بایستی تحليل مشخص داشته باشيم

از نظر من این گونه اعمال به جای تأثير مثبت . اگر نکنيم بهتر است. این هرز دادن نيروهاست. خود و نيرو را گول زدن است
کنيم در راستای  باید دید عملياتی که می. کند با هياهو و تبليغات امر سرنگونی تحقق پيدا نمی. بازتاب منفی خواهند داشت
بدون افتادن . منحصر به اتخاذ یک شيوه خاص نيست» نقش فعال و ضروری خود را بازی کردن« . چه هدف و تحليلی است

. گذاریم تأثير بيشتری می» جامعه و جنبش«طلبانه، منفعالنه و عافيت جویانه بایستی دید از چه راهی بر  در مواضع فرصت
های  نپذیرفتن واقعيت. مرغ من یک پا دارد نشانه عقب ماندگی سياسی و فرهنگی است. ها و راهکارها ابدی نيستند شيوه

ترین  هميشه فدا شدن درست. دهد هميشه فدا شدن جواب نمی. خارج از ذهن است و نه پایمردی و ایستادن بر اصول
  .جواب نيست

هميشه پرسيده می شود که به : به شکل دیگری می پرسم» ازبند رسته«سوالم را از شما بعنوان یک : سایت بحران
 ١٠راستی چرا باید در زندان ماند و شالق خورد و شکنجه شد، آیا واقعا تأثيری دارد؟ مشخصا، ماندن شما در زندان به مدت 

 سال چه تأثيری در امر سرنگونی داشته است؟

وقتی هم . هيچ آدم عاقلی دوست ندارد زندان برود و شالق بخورد، انفرادی برود یا به زجر و مصيبت گرفتار آید: ایرج مصداقی
ها دچار شد دوست ندارد طوالنی مدت باشد، اما برای به دست آوردن هر چيز بایستی بهای آن را  که به این مصيبت

. ی بشری از آغاز تا کنون کرده محصول تالش یک نفر نبوده است پيشرفتی که جامعه. مبارزه جزیی از زندگی است. پرداخت
. بينيم ها روی هم جمع شده و ما امروز حاصل آن را می آن. ی کار و کوشش ميلياردها انسان در طول تاریخ است نتيجه

گفتنم به رژیم تأثير خود را در امر سرنگونی یا در کل هستی داشته و دارد؛ چنانکه نفرین و » نه«مطمئنًا زندانی شدن من و 
اشکی که همسری بر گور عزیزش ریخته نيز . آهی که مادری از ته دل در از دست دادن فرزندش کشيده نيز تأثير خود را دارد

در یک دوران ماندن من در زندان نشان از این . ها همه روی هم جمع شده، تبدیل به سيالب خواهد شد این. مؤثر است
بودن امثال من در زندان یک پيام داشت، ما . فضای جنگ بود و خفقان، اعدام و دار و شکنجه. داشت که مبارزه  ادامه دارد

آید، زنی که لباس  کند و به خيابان می درست مثل پيام زنی است که امروز آرایش می. پيامش عجيب و غریب نبود. هستيم
این ها همه اشکال . زند گيرد و قدم می خواند و دست دوست دخترش را می  آواز می پوشد، جوانی که کوتاه و تنگ می

. دانم ها را در راستای یکدیگر دانسته و در امر سرنگونی مؤثر می ی این من همه. گوناگون مقاومت در شرایط متفاوت است
ی  وگرنه کيست که مبارزه. کنم که تأثير اجتماعی مقاومت را نشان دهم هایم را از سطح اجتماع انتخاب می من به عمد مثال

اگر آن . بينيم  شده را امروز می۶٠ای که در دهه  تأثير مبارزه. دانشجویان، زنان، کارگران و دیگر اقشار اجتماعی را نبيند
 .ها نبود امروز جامعه در این سطح از جوشش و خروش نبود جنبش و آن جانفشانی

خود دست از » بقای«رژیم برای . از چارچوب ایدئاليسم بيرون بيایيم، و در عالم رئال پليتيک به رژیم بپردازیم: سایت بحران
با توجه به شرایط حاضر، آیا فکر نمی کنيد که در درون . تعرض برداشته و به همکاری همه جانبه با جهانخواران پرداخته است

 کنند، چيره شده است؟» تعرض«باور دارند بر آنهایی که می خواهند » تئوری بقا«رژیم خط آنهایی که به 

جاهایی که سنبه پر زور باشد . از روز اول هم بوده. رژیم به نظر من دارای یک سياست پراگماتيستی است: ایرج مصداقی
امروز هم به همکاری همه جانبه به . کند جایی که ضعفی را ببيند حمله و هجوم می. نشيند عقب نشسته و می

رژیم . بينيم می... عدم هماهنگی رژیم با جهانخواران را در عراق، فلسطين، افغانستان، لبنان و . جهانخواران نپرداخته است
شود که در جاهایی برای حفظ  برخورد با رژیم باعث می. دارد دست از تعرض و تهاجم که در ذاتش است برنداشته و بر نمی

بنا به اعتراف مسئوالن . از اول هم همينطور بوده چيز جدیدی نيست. خود عقب نشينی کند و موقتًا دست از تعرض بردارد
کرد برای  شان می ها که مهدوی کنی نمایندگی  وقتی که لرزه سرنگونی به رژیم افتاد الاقل بخشی از آن۶٠رژیم در شهریور 

 قرار دهند تا بلکه مجاهدین با گرفتن  در جلسات سران رژیم پيشنهاد دادند که طاهر احمد زاده را پيدا کرده، واسطه» بقا«
کرد افراد   چند ماه دیگر ادامه پيدا می۶٠مطمئن باشيد اگر شرایط شهریور . چند پست وزارتی دست از مبارزه بردارند

 . افتادند بيشتری به این فکر می
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این .  را پذیرفت۵٩٨ی رژیم به خطر افتاد، بالفاصله قطعنامه »بقا«یادتان هست شعارهای خمينی در مورد جنگ را، وقتی که 
خمينی از روز اول . گونه بوده است از اول تا کنون هم این. گونه نيست که خطی در رژیم کنار رفته و خط دیگری آمده باشد

هيچ . را هم متوقف کرد... توان احکام اسالمی مانند حج، نماز و روزه و  نظام می» بقا«برای . اصل حفظ نظام است: گفت
پس از سرنگونی دولت عراق نيز لرزه سرنگونی به رژیم افتاده بود و در . تر حرف نزده است سياستمداری از این واضح

بنابر این در . آمد اما به محض که آمریکا در عراق با مشکل مواجه شد موضع رژیم تغيير کرد های مختلف کوتاه می عرصه
 . بوده است و چنين نيز خواهند ماند  »چيره«برخورد با معضالت از اول خط خمينی 

در کل، آینده و سرنگونی نظام را کدامين رقم خواهند زد؛ آنها که تعرض خواهند کرد و یا آنها که بقای خود و : سایت بحران
 تشکيالت و سيستم را اولویت خواهند داد؟

دهند رقم  ها که به بقای تشکيالت اولویت می کنند و نه آن هایی که تعرض محض می به نظر من آینده را نه آن: ایرج مصداقی
 . زنند می

کنند،  هایی که درک درستی از شرایط داشته و بر اساس آن برنامه ریزی کرده و شعارهای درست را انتخاب می آینده را آن
به تکامل اجتماعی نگاه کنيد، . داستان تکامل همين است. مانند شوند می هایی که با تحوالت به روز می آن. زنند رقم می

در ارتباط با . تر باقی ماندند؛ حشرات به حيات خود ادامه دادند دایناسورها با همه عظمتشان رفتند ولی جانواران ضعيف
ی روشن و  آینده. شود  نمی ها باعث بقا و ماندگاری بزرگی یا کوچکی تشکيالت. نيروهای اجتماعی هم همينطور است

متأسفانه در کشور ما تاکنون به تلفيق این دو . زند اميدبخش را هرکس که فکر و اندیشه را با فداکاری و ایثار گره بزند رقم می
برای همين در . ی ما بيشتر بر شهامت و فداکاری و ایثار است تا دانش، فهم، درک و شعور تکيه. کمتر پرداخته شده است

کنيم و نه به سر پر از فهم و دانش او و دل پر از مهر و  بزرگ او اشاره می... کنيم به سرنترس و خ اولين تعریفی که از فرد می
 . البته به نظر من تأکيد روی هر یک از وجوه باال به تنهایی غلط  است. عطوفت او

قبل . توانند آینده را رقم بزنند شان هستند نمی ی خود و تشکيالت و سيستم»بقا«هایی که به هر بهایی خواهان  مطمئنًا آن
نهفته » بقا«تواند در همان تالش برای  مان می چون نابودی. خواهيم باقی بمانيم از هر چيز بایستی دید به چه بهایی می

 . باشد

زند، جهاد   امروز در دنيا القاعده حرف اول را می. به مهفوم درستی و اصالت خط و سياست نيست» بقا«در ضمن ماندن و 
یی به مفهوم »بقا«هر . اند تر هم شده  قوی اند؛ اند مانده اسالمی و حماس و طالبان عليرغم ضربات مهلکی که دریافت کرده

 . ها سپرده خواهند شد شوند و به موزه به زودی فراموش می. مانند ولی برای هميشه نه در یک دوران می. نيست» بقا«

 بایستی از خير تشکيالت و سازمان خودمان نيز بگذریم اگر نياز بود به  گاه برای باز شدن شرایط و از بين بردن سدها و موانع
تواند راهگشا  گذشتن از خود و سازمان و تشکيالت نيز گاه می. توانيم منحل کنيم خاطر یک منفعت بزرگتر خودمان را نيز می

 . باید دید درد چيست که به درمانش بياندیشيم. باشد

 برگی افتخارآفرین بر تاریخ ایران اضافه کردند، ١٣۶٠ بهمن ١٩با گرامی داشت موسی خيابانی و یارانش که در : سایت بحران
است یا در » رد تئوری بقا«آیا جانباختن موسی و یارانش در تأیيد  اندیشهء . آخرین سوالم را در چارچوب بقا مطرح می کنم

 ؟»تئوری بقا«تأیيد 

موسی تالش کرد . کرد رفت، او کاری را کرد که بایستی می او باید می. موسی رفت، چون راه دیگری نبود: ایرج مصداقی
موسی ماشين ضدگلوله و تيم . ی نبرد هم تا کنار ماشين خودش را کشاند، اما آن جا هدف قرار گرفت بماند، در صحنه
او برای . رفت، رفت ای که بایستی می موسی، مبارزه کرد و لحظه. کرد که برود بنابراین موسی مبارزه نمی. حفاظتی داشت

ی کسانی  موسی در قلب ما و در قلب همه. برای همين موسی ماند و جاودانه شد. ترین کار را کرد موسی عاقالنه. بقا رفت
اش در آخرین وداعم با او در زیر زمين  من هنوز به عشق آرامش نهفته در چهره. جنگند تا ابد خواهد ماند که برای آزادی می

چنانکه پایداری مصدق بر آرمانهایش . ست» تئوری بقا«بنابر این رفتن موسی در تأیيد . افتم کنم و از پا نمی ، تالش می٢٠٩
 . پای فشردند» تئوری بقا«ها به دو شکل متفاوت، در دو جایگاه و شرایط متفاوت بر  آن. بود» تئوری بقا«هم در تأیيد 
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  )1(در گرامی داشت سالگرد شهادت ابو ایاد  -جنبش فلسطين و روند کنونی مذاکرات  :علی فياض

Page 46 

 

حال، با مائو تسه تونگ که به نظر من اخالقياتش بيشتر با روح اسالم قرابت داشت تا با سبک مادی خشک لنين، احساس 
 ) 2"... (فرانتس فانون یکی از نویسندگانی بود که بيش از همه مورد عالقه من بود... نزدیکی بيشتری می کردم

و این همه در . با این همه وی گرفتار هيچ دگمی نشد و همخوان با خط مشی الفتح رنگ تفکر خاصی را به خود نگرفت
حالی بود که در جنبش فتح همواره به عنوان چهره ای رادیکال که از قاطعيت و شجاعت خاصی برخوردار بوده است، 

موضع گيری های قاطعانه وی در رابطه با کشورهای عربی، با تکيه بر توده های عرب به جای تکيه بر . شناخته می شد
 . حکومت ها، به وی چهره ای مردمی و رادیکال می بخشيد

یکی دیگر از خصوصيات ویژه ابو ایاد که به راستی در کمتر رهبری دیده می شد و می شود، انتقاد پذیری و قدرت انتقاد از 
مورد انتقاد قرار می داد و  –که خود یکی از رهبران آن محسوب می شد  –وی بارها و بارها جنبش فلسطين را . خود بود

به رغم سکوت نسبی، و عدم دخالت در جنجال های . مواضع محافظه کارانه آن را در معرض نقد قرار می داد
این تعيين کنندگی به . و مطبوعاتی، باید وی را یکی از صحنه گردانان اصلی جنبش فلسطين قلمداد نمود" سياستمدارانه"

به عنوان  –با صدور اطالعيه ای شخصی در شرایطی خاص  –حدی بود که حتی شخص یاسر عرفات را نيز خود ابو ایاد 
با این همه وی بارهامواضعی را اختيار نمود . ، و بدین ترتيب به وی چهره ای جهانی بخشيد)3(سخنگوی فتح معرفی نمود

. مواضعی که تحوالت بعدی حقانيت آنها را به اثبات رساندند. که با مواضع دیگر رهبران تفاوت های فاحشی داشت
 و یا تقاضای پذیرش یک دولت فلسطينی در جوار دولت 1970قبل از درگيری های سپتامبر " تخليه عمان"تصميماتی چون 

، نمونه هایی از مواضع ابو ایاد بود که در آن زمان برای بسياری از رهبران مقاومت، پذیرش آنها سخت 1971یهود در سال 
اما این استقالل سياسی و شخصی هرگز باعث نشد . او حتی در جنبش فتح نيز همواره مستقل می اندیشيد. مشکل بود

در نتيجه عليرغم مواضع گاه مخالف با دیگران هيچگاه . که خصوصيات فردی خود همچون فروتنی و خضوع را از دست بدهد
مواضع مستقل وی باعث شد تا مطبوعات بين . اصول جنبش را زیر پا نگذاشت و صحنه مبارزه را به حالت قهر ترک نکرد

ابو ایاد پس از اختالف با عرفات الفتح "المللی و برخی از سياستمداران جهان عرب بارها با پخش شایعاتی از این قبيل که؛ 
سال های پس از حاکميت . ، با توجه به نقش وی در جنبش فلسطين، به مقاومت آسيب رسانند)4"(را ترک کرده است

برخی از منشعبين از فتح که از حمایت برخی از کشورهای . خمينی و سيطره وی بر کشور ما، این مسائل را شدت بخشيد
مشاجره شدید ميان عرفات و ابو ایاد در اجالس شورای انقالبی فتح گزارش می دادند و حتی از آن "عربی برخوردار بودند، از 

عرفات از سوی ابو جهاد حمایت می شود و ابو ایاد نيز تحت حمایت فاروق قدومی قرار "نيز فراتر رفته و مدعی شدند که 
و وی با شهامت و شجاعت هر چه بيشتر به موضع . اما این تالش ها هرگز نتوانستند بيش از چند روز دوام بياورند) 5"! (دارد

گيری های انتقادی خود برای ارتقاء کمی و کيفی جنبش فلسطين ادامه داد و در همين رابطه بارها به رشد بوروکراسی و 
حفظ روابط خود با رژیم های حاکم به "و بسياری از سياست های ساف از جمله ) 6(تشکيالت بورژوایی در ساف حمله نمود 

برای جلوگيری از "و " معتاد شدن به معامله و مذاکره با دولت ها و رجال قدرت"، "زیان روابط با توده های مخالف این رژیم ها
، "ميانه روی"از سوی سياستمداران کم و بيش مجرب، برای اثبات " ماجراجویی"و " تندروی"، "تروریسم"متهم شدن به 

 . را مورد انتقاد شدید قرار داد) 7..."(خود شتاب کردن و " آشتی پذیری"و " نرمش"

وی با آگاهی از خطراتی که از سوی رژیم های عربی ساف را تهدید می نمود، نسبت به سازمان های ریز و درشت 
هر رژیم عرب برای اینکه "فلسطينی، که هر کدام از سوی یکی از این رژیم ها حمایت می شدند هشدار داد و گفت؛ 

او ) 8". (صدایی در انقالب داشته باشد و از قافله آنچه در درون مقاومت رخ می دهد عقب نماند یک سازمان به وجود آورد
تشبيه کرد و نقش آنان را " بعدها این گروه ها را به سازمان های عروسکی که هر یک آلت دست یکی از کشورهای عربند

 )9. (ارزیابی نمود" منفی و مهلک"در برخی از موارد 

در هر شرایطی آن را معتبر  –و ضرورت آن  –ابو ایاد از معدود کسانی بود که ضمن داشتن آگاهی نسبت به مبارزه طبقاتی 
نمی دانست، بلکه از نظر او مبارزه طبقاتی برای استقرار عدالت و مساوات اجتماعی در فلسطين، هنگامی قابل طرح بود 

وحدت فلسطين، در یک دولت غير مذهبی و دموکراتيک که یهودی ها، مسيحی ها و مسلمانانی را که ریشه "که نخست 
در چنين حالتی مبارزه طبقاتی جانشين درگيری "تنها . ، در بر گيرد، شکل گرفته باشد)10" (در این سرزمين مشترک دارند
در یک طرف این مبارزه توده های یهودی و عرب قرار خواهند داشت و در طرف دیگر آن . ها و مبارزات ملی خواهد شد

استثمارگران این توده ها و امپریاليست ها، یعنی همان ها که ميان این دو ملت آتش کينه و خصومت را بر افروخته و ميان 
 ). 11" (آنها جنگ به راه انداختند

در حال حاظر ، جهان عرب نه در شرایطی به سر می برد که "ابو ایاد با آگاهی از شرایط منطقه و جهان عرب مبنی بر اینکه 
 –که بدون آن استقرار چنين صلحی غير ممکن است  –بتواند صلح واقعی و با دوامی را تامين نماید و نه قادر است به زور 

گمان نمی کنم نسل من این سعادت را داشته باشد که شاهد "، این واقعيت تلخ را طرح می کرد که؛ )12" (متوسل شود
صلح پایدار هم "، در عين حالی که معتقد بود "تولد دولتی مستقل حتی روی یک بخش ناچيز از سرزمين فلسطين باشد

اما، اگر "در نتيجه به این موضوع دست یافته بود که ؛ ". نمی تواند بدون شرکت نمایندگان واقعی خلق فلسطين برقرار شود
امکان پيروزی نزدیک را منتفی نکنم، فرضيه یک فاجعه یا به عبارت دیگر فلج شدن یا حتی نابودی و اضمحالل جنبشمان را 
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و اگر چنين شود این نه اولين و نه آخرین باری است که نيروهای مرتجع و طرفداران جهل و تاریکی موفق . هم بعيد نمی دانم
 ). 13"(به ساقط کردن یک انقالب می شوند

با همه اینها وی کسی را به یأس و نوميدی سوق نمی داد و با آگاهی از حرکت تکاملی تاریخ براساس تضاد و مبارزه و 
با تمام این احوال خلق ما "تکامل، اعتقاد عميقی نسبت به ادامه مبارزه در پروسه های پيشرفته تر و توسعه طلبانه داشت؛ 

جنبشی بسيار قوی تر از جنبش ما، رهبرانی خردمندتر و آگاه تر از ما و در نتيجه . چنين انقالب نوینی را بارور خواهد کرد
عليرغم هر واقعيتی که پيش آید، در مورد اراده خلل ناپذیر فلسطينی ها .خطرناک تر از ما برای صهيونيسم، عرضه خواهد کرد

 ). 14"(این قانون زندگی است. به ادامه نبرد هيچگونه تردیدی جایز نيست

ابو ایاد از معدود شخصيت های عرب و فلسطينی محسوب می شد که نفوذ چشمگيری بر توده های عرب و در مواردی 
وی بارها با حضور خود در مجامع عمومی و ایراد سخنرانی های افشاگرانه نشان . شخصيت ها و دولت های عربی داشت

داد که نه تنها از جنبه های تئوریک و تشکيالتی، بلکه از جنبه های سياسی و ارتباطی با توده های مردم نيز مشکل گشای 
، با ایراد چند سخنرانی و 1984هم او بود که در پی خروج نيروهای وابسته به ساف از بيروت در سال . بسياری از مسائل بود

شدیدا مورد انتقاد  –به ویژه آنها که ادعای انقالبی گری داشتند  –مصاحبه، انفعال بسياری از رهبران و دولت های عربی را 
 .قرار داد و قول و قرارهای هرگز عملی نشده آنان را افشا نمود

او همچنين بارها جنگ ایران و عراق را محکوم نمود و شعارهای مزورانه سران رژیم جمهوری اسالمی را به باد انتقام گرفت و 
رژیم های ارتجاعی عربی نيز مورد نکوهش وی قرار می ) 15.(را مردود دانست" آزادی بيت المقدس از طریق بغداد"شعار 

گرفتند و او در چند نوبت از کشورهای نفت خيز عربی درخواست نمود تا برای یک روز هم که شده، شيرهای نفت خود را بر 
اما این پيشنهاد نيز همانند بسياری از پيشنهادات دیگر . جهان غرب ببندند تا خود شاهد قدرتی که در اختيار دارند، باشند

 . هرگز به اجرا گذاشته نشد

اینک، سال ها پس از درگذشت ابو ایاد، و با توجه به روند کنونی مسئله فلسطين، این پرسش عمده و اساسی مطرح می 
باشد که آیا همانگونه که او پيش بينی می کرد ما شاهد خاموش شدن موقت شعله های انقالب فلسطين خواهيم بود و یا 

برعکس، با ظهور نسل جدیدی با رهبرانی خردمند تر، انقالبی تر و رادیکال تر مواجه هستيم؟ پاسخ به این پرسش را در  
 . دنباله بحث، با بررسی شرایط کنونی اوضاع خاورميانه و فلسطين دنبال خواهيم نمود

__________ 

 127 تا 117فلسطينی آواره، ص ) 1

  108 و 64همان، به ترتيب صفحات ) 3و2

به نقل از کتاب تاریخ انقالب فلسطين، ترجمه حميد احمدی،  (1971 اکتبر 19 و لوموند 1971 دسامبر 24الثوره چاپ بغداد ) 4
 ) 199ص 
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 196تاریخ انقالب فلسطين، ص ) 8

 370فلسطينی آواره، ص ) 9

 370فلسطينی آواره، ص ) 11 و 10

 366فلسطينی آواره، ص ) 12

 377-376فلسطينی آواره، ص) 14 و 13
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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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