
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 
 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد

ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 
هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 

حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم
ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  

با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد
جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 

آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 
برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 

 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 شش اعدام ديگر در راهست
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 20 رضا علوی 

 !وقتی نشاط هم بخشنامه ای می شود
 21 يلدا آراسته 

گفتگو با آراس کاردوخ عضو 
 22 کورديتاسيون پژاک  سهيال وحدتی

اعدام، آيينۀ هراسی که خرداد بر تن 
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 ناصر زرافشان 
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سير مبانی شکل گيری سازمان فدائيان 
گفتگو با تالش )  اکثريت(خلق ايران 

 بهروز خليق آنالين  

29 

مگر می شود جنبش دموکراتيک به نفع 
 طبقه ی کارگر نباشد؟ 

 پاسخ به شش پرسش مجله ی آرش 
 تابان . ف
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 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 چگونه كشتند؟   
 گزارش يكشنبه صبح خونين 

ادامه اعتراض ايرانيان 
هاي  خارج از كشور به اعدام

 اخير، گزارشات تصويري

حاميان مادران عزادار در نقاط 
مختلف جهان در اعتراض به 
 اعدامها، گزارشات تصويري

 اعتصاب كارگران صنايع فلزي به پرداخت نشدن  مطالبات معوقه 

سه ماه بي خبري از سرنوشت عزير محمد زاده، زنداني كرد 
  محكوم به اعدام

محكوميت محمد داوري و مهدي محموديان  به پنج سال حبس 
  تعزيري

زنداني سياسي ديگر در آستانه  6) اكثريت(هشدار فدائيان 
  !اعدام

 از خانواده هاي اعدام شدگان به خانواده هاي اعدام شدگان 
همه پشتيبان مبارزه مردم :  اعالميه حزب مشروطه ايران

 كردستان 
مذهبي درباره ي اعدام هاي  -بيانيه ي شوراي فعاالن ملي 

 اخير 
 مادران و خواهران اعدام شدگان چهارشنبه تحصن مي كنند 

 نماينده  سازمان ملل به ايران سفر كند: فعاالن سياسي مدني
 از قوه ي قضاييه به خدا پناه مي بريم

در شوراي حقوق بشر   .ا. كارزار افشاي نقض حقوق بشر در ج
 1389خرداد 

انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان در 
در خصوص اعدام هاي نوزده ) آداپ(ايران 

  اردي بهشت
 

وگو  زنداني كُرد ديگر، در صف اعدام، گفت 18
با مسعود كُردپور، فعال حقوق بشر و  

  نگار روزنامه
 

دهها تن از دانشگاهيان در آمريكا و اروپا اعدام 
 هاي اخير در ايران را محكوم كردند

 گزارش نهايي : اعتصاب عمومي در كردستان



2 

 خبرها و گزارش ها

خواهند و به همين  آنها دستگاه قضايی ما را فقط برای زنده نگه داشتن خود می
دليل ما بر اين باوريم که شکايت سران فتنه و کودتاگران مورد رضايت دشمنان 

 .انقالب اسالمی به دليل نياز آنها به تنفس مصنوعی است
ها  برای همين معتقديم اين شکايت: اند نمايندگان مجلس در ادامه اين نامه آورده

اساسا جای طرح و رسيدگی در دستگاه قضايی جمهوری اسالمی را ندارد واال 
رود که کودتاگران نوژه هم سر از خاک برآورند و برای شکايت از  بيم آن می

 .نيروهای انقالب، قلم به دست گيرند
های ضد انقالب نيز با وقاحت تمام برای محاکمه  رود که گروهک بيم آن می

 .اند به دستگاه قضا روی آورند هايی که محکومشان کرده قضات و روسای دادگاه
اعتقاد ما و مردمی که : در ادامه اين نامه خطاب به رييس دستگاه قضا آمده است

اند، بر اين است که اين اتفاقات  از اعطای فرصت به سران فتنه ابرو در هم کشيده
ای از دستگاه قضا و آن هم به دليل عدم توجه به اين نکات  با نيت خير در گوشه

در حال رخ دادن است و به يقين حضرتعالی با درايت و ورود به هنگام خود 
ضمن صدور دستور تسريع در محاکمه سران فتنه و رسيدگی به شکايات ملت 

ايران از آنها، قبل از فرا رسيدن سالگرد کودتای انقالب تقلب، از اين روند 
غيرمدبرانه نيز جلوگيری خواهيد کرد و رضايت مردم انقالبی و افتخارآفرين 

بهمن را همچون برخی موارد ديگر در  ٢٢دی و  ٩خرداد،  ٢٢های  حماسه
 . کارنامه دستگاه قضا به ثبت خواهيد رساند

 
 بيانيه ی کميسيون امنيت ملی مجلس

همزمان کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز با انتشار بيانيه ای 
موضع اخير ميرحسين موسوی را بشدت محکوم و تاکيد کرد که اين 

 .ها و جنايتکاران است گيری حمايت صريح از تروريست موضع
به گزارش روز يکشنبه ايرنا، کميسيون امنيت ملی در عين حال ابراز اميدواری 

کرد که موسوی از اين کژراهه بازگردد و از ملت بزرگ ايران عذرخواهی و 
 .در پيشگاه الهی توبه کند

موسوی در بيانيه خود اعالم کرده است پنج نفر "اين کميسيون با ياد آوری اينکه 
آيا اين است عدل علوی . سپارند های دار می را با حواشی ترديد برانگيز به چوبه

واقعا عجيب و جای تاسف بسيار است که چگونه : نوشت" که دنبالش بوديم؟
کند که  فردی که زمانی در سطح ملی مسووليت داشته است، آنقدر تنزل می

گناه را در حسينيه شيراز و روستاها و شهرهای مناطق  ها انسان بی ده  شهادت
گريه مادران، پدران و فرزندان پدر از دست داده را . بيند شمال غربی کشور نمی

ها و جنايتکاران  کند که امروز برای تروريست بيند و احساس نمی شنود و نمی نمی
 . ريزد اشک می

 

 اعتصاب كارگران صنايع فلزي به پرداخت نشدن 
 مطالبات معوقه 

 : اخبار روز

کارگران صنايع فلزی در جاده ی قديم کرج در اعتراض به عدم پرداخت 
اين اعتصاب هم اکنون در چهارمين روز خود . مطالبات خود اعتصاب کرده اند

 . به سر می برد
گويند در اعتراض به پرداخت  به گزارش ايلنا کارگران کارخانه صنايع فلزی می

يکی از . اند نشدن مطالبات معوقه خود از چهارشنبه گذشته تاکنون اعتصاب کرده
کارگر کارخانه صنايع فلزی در  ٢۵٠: کارگران اين کارخانه به ايلنا گفت

 . چهارمين روز از اعتصاب خود در محوطه کارخانه تجمع کردند
ماه حقوق و مزايای پرداخت نشده از کارفرما  ۶کارگران نزديک به : وی افزود

 . کارهستند طلب
به گفته اين کارگر، عالوه بر حقوق فروردين و ارديبهشت امسال، کارفرما بابت 

 . به کارگران مقروض است ٨٨های تير، خرداد،بهمن و اسفند سال  دستمزد ماه
آمده از    پيش از اين کارفرما به منظور پايان دادن به وضع پيش: وی افزود

کارگران خواسته بود تا با تحمل شرايط کنونی به فعاليت خود ادامه دهند اما 
کارگران که اميد خود را نسبت به پايان بحران و دريافت مطالبات خود از دست 

 . اند از چهار شنبه گذشته اعتراض خود را آغاز کردند داده
به گفته اين کارگر در پی ادامه يافتن اين حرکت اعتراضی، کارفرما با کارگران 

 . است وگو شده وارد گفت
کارخانه صنايع فلزی در منطقه جاده قديم کرج واقع است و در زمينه ساخت 

 . های فلزی فعاليت دارد لوازم اداری و کانکس

 در آستانه ی سالگرد کودتا 
 تهديدات صريح تر عليه موسوي و كروبي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
خرداد، عالوه بر اعدام  ٢٢همزمان با نزديک شدن سالگرد کودتای انتخاباتی 

فعالين سياسی به قصد ترساندن جامعه، تهديدات عليه ميرحسين موسوی و مهدی 
نفر از نمايندگان مجلس  ١٧۵. کروبی هم وارد مرحله ی تازه ای شده است

تسريع در برخورد با «اسالمی در نامه ای به رئيس قوه ی قضائيه خواستار 
شده اند و کميسيون امنيت ملی مجلس نيز بيانيه ای صادر کرده و  »سران فتنه

خوانده  »حمايت از تروريست ها«محکوم کردن اعدام ها توسط موسوی را 
 .است

 
 بيانيه ی نمايندگان مجلس

به گزارش ايرنا، پيش از پايان جلسه علنی روز يکشنبه مجلس، حسن 
تن از نمايندگان مجلس شورای  ١٧۵فرد، عضو هيات رييسه، نامه  غفوری

 .اسالمی خطاب به رييس قوه قضاييه را به شرح زير قرائت کرد
 

خبر محاکمه آقای حسين شريعتمداری، مديرمسوول محترم روزنامه کيهان به 
ها و  دليل شکايت يک عنصر مدافع فرقه ضاله بهاييت و همکار صهيونيست

سپس محاکمه مديرمسوول روزنامه جوان در روزهای اخير و قبل از آن در 
های ايران، وطن  های گذشته، خبر به دادگاه فراخواندن مديران روزنامه ماه

های انقالبی  ها و رسانه های فارس، ايرنا و برخی سايت امروز و خبرگزاری
ديگر به دليل شکايت سران فتنه و کودتاگران پس از انتخابات، موجب شگفتی 

 .امضاکنندگان اين نامه شده است
اکنون درحالی که بيش از يک ميليون تن از مردم، هزاران تن از استادان حوزه 

تن از  ١۴٠علميه و دانشگاه، جمع کثيری از حقوقدانان و وکال و بيش از 
های مستند و حقوقی درخواست  نمايندگان ملت که سال گذشته با ارائه شکواييه

های قانونی بنا  محاکمه سران فتنه و کودتا را داشتند و رسيدگی به اين درخواست
به مصالحی و به منظور آگاهی بيشتر مردم از عمق وابستگی و انحراف سران 

شود، تسريع در رسيدگی به شکايت سران فتنه و کشاندن  کودتا امروز و فردا می
 .های انقالبی به دادگاه، جای تاسف است حاميان واليت و مسووالن روزنامه

های انقالبی در ايام فتنه و کودتای بعد از انتخابات  به يقين اگر اين افراد و رسانه
کردند، بايد مورد مواخذه و بازخواست قرار  به وظيفه انقالبی خود عمل نمی

 .گرفتند می
 :الريجانی آمده است در ادامه اين نامه خطاب به آملی

حضرتعالی که به حمداهللا در خط واليت هستيد و همواره مدافع نيروهای انقالب 
ايد، به خوبی آگاه هستيد که اين نوع برخوردها باعث تنفس مصنوعی جريان  بوده

های  ها حکم به برائت رسانه هرچند که در ادامه مسير اين دادگاه. فتنه خواهد شد
 .انقالب صادر شود

باوری نظام جمهوری  قطعا اين اقدام دستگاه قضا براساس ديدگاه مقدس عدالت
اسالمی است که حتی عناصر داخلی همراه و همسو با دشمنان خارجی به راحتی 

 .کنند به ملجأ عدالت مراجعه می
ولی آيا مگر اين جماعت اساسا به جمهوری اسالمی اعتقاد دارند که به رای 

 ٨۵صادره از دستگاه قضايی آن گردن نهند؟ اگر چنين بود پس چرا به رای 
های رای به قانون اساسی و  درصد از مردم ايران که با حضور در پای صندوق

 نظام واليی رای دادند، گردن ننهادند؟
نشانه اين ادعا اعتراض وقيحانه اين منافقين جديد به حکم اعدام صادره برای پنج 

گناه آلوده  هايشان به خون مردم بی گذارانی است که دست تن از محاربان و بمب
 .بود
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 محسن آرمين بازداشت شد
 : جرس

سخنگو و عضو ارشد سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، صبح امروز بازداشت 
صبح امروز  «:دختر محسن آرمين، درباره جزئيات بازداشت پدرش گفت. شد

گذشت، پدرم همراه با چند مامور به  بعد از دقايقی که از خروج پدر از منزل می
  «.منزل مراجعت کرد

حکم بازداشت و تفتيش  ماموران با «:افزود »نيوز پارلمان«وی در گفتگو با 
منزل ازسوی دادستانی، خانه را تفتيش کردند و بعد از آن پدرم را به همراه خود 

 «.بردند
های شناسايی  تيم تفتيش لپ تاب، اوراق و کارت«: فرزند آرمين خاطر نشان کرد

 «.را به همراه خود بردند
دو بار برای بازداشت محسن آرمين به   ماموران از انتخابات گفتنی است، پس

 .منزل وی مراجعه کرده بودند که در هر دومقطع وی در منزل حضور نداشت
محسن آرمين فعال سياسی و مطبوعاتی پژوهشگر علوم قرآنی و فارغ التحصيل  

از بنيانگذاران سازمان مجاهدين انقالب اسالمی،   دانشگاه های لبنان و ايران و
 .عضو شورای مرکزی و سخنگوی اين سازمان است

آرمين پيش از انقالب عضو هسته مرکزی گروه توحيدی صف بود که به مبارزه 
 .پرداخت نظامی و سياسی با حکومت پهلوی می

آرمين در انتخابات مجلس ششم، به عنوان نفر چهارم فهرست نمايندگان مردم 
تهران وارد مجلس شد و در اعتراض به نظارت استصوابی حاکميت، به همراه 

 .نماينده اصالح طلب ديگر استعفانامه خود را تقديم مجلس کرد 124
وی همچنين تنها نماينده ای بود که خواهان رسيدگی به پرونده قاضی مرتضوی  

در زندان اوين، شده ) کانادايی –عکاس ايرانی (و نقش وی در قتل زهرا کاظمی 
 .بود؛ درخواستی که هرگز مورد رسيدگی قرار نگرفت

اما پس از طرح اين درخواست در نطق پيش از دستور از سوی دادستاني تهران 
 .به دليل اين سخنرانی احضار شده بود

ارگان توقيف شده سازمان مجاهدين (او عالوه بر سردبيری دو هفته نامه عصرما 
، ترجمه و آثاری نيز در حوزه فرهنگ و سياست دارد که )انقالب اسالمی

مهمترين  ، از)نشر نی" (جريان های تفسيری معاصر و مسئله آزادی "
اجبارا قبل  88آرمين، استاديار پژوهشگاه علوم انسانی بود که اسفند ماه  .آنهاست

وی فارغ التحصيل دکتری علوم قرآن تربيت مدرس . از موعد بازنشسته شد
ترجمه دو کتاب االتقان سيوطی و آزادی در اسالم هاشم کمالی از جمله  .است

 .فعاليت های فرهنگی آرمين است
 دادستان تهران تائيد آرد 
عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقالب تهران در گفتگو با  

خبرنگار حقوقي خبرگزاري فارس ضمن تائيد بازداشت محسن آرمين عضو 
  .سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، اتهام وي را ارتكاب جرايم امنيتي اعالم آرد

 .تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد: وي افزود

 محكوميت محمد داوري و مهدي محموديان
  به پنج سال حبس تعزيري 

 
 
 
 
 
 

 :خبرگزاری هرانا 
مهدی محموديان از اعضای جبهه مشارکت و محمد داوری سر دبير سايت سحام 

سال حبس  ۵نيوز ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، به جرم تبانی عليه نظام به 
 .تعزيری محکوم شده اند

به گزارش کلمه، صبح امروز يکشنبه، بيست و ششم اردی بهشت ماه، حکم 
 .مهدی محموديان و محمد داوری در غياب وکاليشان به آنها ابالغ شد

الزم به ذکر است هر دو به رای صادره اعتراض نموده و درخواست تجديد نظر 
 .کرده اند

شهريور ماه سال گذشته در  ٢۵مهدی محموديان، روزنامه نگار، که از تاريخ 
 .بازداشت به سر می برد، نقش عمده ای در افشای فجايع کهريزک داشت

 ١٧نيز روز ) سايت رسمی حزب اعتماد ملی(سردبير سحام نيوز محمد داوری، 
شهريور ماه سال گذشته با حکم جلب صادره از سوی دادستانی تهران بازداشت 

 .شد

 نخست وزير تركيه براي مذاكره اتمي وارد ايران شد
 : بی بی سی 

رجب طيب اردوغان، نخست ) ايرنا(به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی 
وزير ترکيه، برای شرکت در مذاکرات با مقام های ايران و برزيل در مورد 

 . برنامه هسته ای ايران وارد تهران شده است
) مه ١۵(ارديبشت  ٢۵لوال داسيلوا، رئيس جمهوری برزيل، نيز در شامگاه شنبه 

وارد تهران شد و روز يکشنبه با محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری، و آيت اهللا 
 . علی خامنه ای، رهبر ايران، ديدار کرد

ترکيه و برزيل در تالشند که برای انجام مبادله سوخت اتمی بين غرب و ايران 
 . راه حلی پيدا کنند

روز يکشنبه مذاکراتی در مورد برنامه هسته ای ايران با حضور مقام های ارشد 
 . ايران و برزيل و وزير امور خارجه ترکيه در تهران برگزار شد

يک مقام وزارت امور خارجه ترکيه به خبرگزاری رويتر گفته است آقای 
احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه، " چراغ سبز"اردوغان در پی 

 . تصميم گرفت به ايران سفر کند
است و به جای او، " نامحتمل"آقای اردوغان جمعه گفت که سفرش به تهران 

 . احمد داوود اوغلو، وزير خارجه ترکيه، به تهران سفر خواهد کرد
او در مورد دليل نامحتمل بودن سفر به تهران گفته بود که انتظار دارد قبل از اين 

سفر، ايران قصد خود را برای همکاری با راه حل مورد نظر ترکيه در حل 
 . بحران اتمی آن کشور اعالم کند

 رئيس جمهوری برزيل با مقام های ارشد ايران ديدار کرد 
خبرگزاری رسمی ترکيه اعالم کرده است آقای اردوغان سفر روز دوشنبه به 
 . جمهوری آذربايجان را لغو کرده است تا به مذاکرات هسته ای ايران بپيوندد

 آخرين مهلت ايران؟ 
در پی عدم موافقت ايران با پيشنهاد آژانس بين المللی انرژی اتمی برای مبادله 

اورانيوم غنی شده در اين کشور با سوخت مورد نياز برای راکتور تحقيقاتی 
 . تهران، آمريکا خواهان تصويب دور جديدی از تحريم ها عليه ايران شده است
سفر مقام های برزيل و ترکيه به ايران، تالشی است برای پيدا کردن راه حلی 

 . برای پايان دادن به بن بست مبادله اورانيوم غنی شده با ايران
آمريکا و روسيه نسبت به موفقيت تالش اين دو کشور خوشبين نيستند ولی رئيس 
جمهوری برزيل اميدوار است بتواند در اين سفر توافق مقام های ايرانی را برای 

 . انعطاف بيشتر جلب کند
من بايد از همه آموخته ها : "آقای لوال پيش از سفر به تهران در مسکو گفت

دوران طوالنی کار سياسی خود استفاده کنم تا دوستم احمدی نژاد را قانع کنم با 
 ." جامعه بين المللی به توافق برسد

آقای مدودف در ديدار با آقای لوال، سفر او به تهران را آخرين فرصت ايران 
 . برای پيشگيری از تشديد تحريم های بين المللی اين کشور دانست

هيالری کلينتون نيز گفته است تا زمانی که قطعنامه جديدی عليه ايران صادر 
 . نشود، اين کشور به صورت جدی مذاکره نخواهد کرد

پيش از ورود آقای لوال به ايران، مقام های ايرانی اعالم کردند حاضرند در 
صورت دريافت تضمين عينی درباره مکان مبادله اورانيوم غنی شده مذاکره 

 . کنند

سه ماه بي خبري از سرنوشت عزير محمد زاده، زنداني كرد 
  محكوم به اعدام

از وضعيت عزير محمد زاده، زندانی کرد محکوم به اعدام که : خبرگزاری هرانا
 .به سقز منتقل شده است، اطالعی در دست نيست

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، عزيز محمدزاده مهرماه سال گذشته توسط 
اين شهر منتقل شد و پس از   گير و به بازداشتگاه نيروهای امنيتی شهر بانه دست

اعتراض به حکم اعدام خود، در بهمن ماه سال قبل دست به اعتصاب غذا زده 
بود که به اين دليل به سلول های انفرادی زندان شهر سقز در حالی که از خون 

 .ريزی دستگاه گوارشی در رنج بود؛ انتقال يافت
طی سه ماهه اخير و علی رغم مراجعات مستمر خانواده ی اين زندانی سياسی، 
هيچ نهادی محل نگهداری کنونی وی را فاش نمی کند و مسئوالن حتی از عدم 
 .وجود پرونده ی اين زندانی سياسی محکوم به اعدام سخن به ميان می آورند

نزديکان آقای محمد زاده، اعتقاد دارند اين رويه بسيار نگران کننده و در عين 
حال مشکوک است تا حدی که پنهان کاری های مسئولين مربوطه گمانه زنی 

الزم به توضيح است، عزير . هايی مبنی بر کشته شدن وی به ميان آورده است
" محاربه با خدا" و" اقدام عليه امنيت ملی"ساله، پيش تر به اتهام  26محمد زاده، 

 .در دادگاه انقالب شهر سقز به اعدام محکوم شده است
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زندانی سياسی بدون طی کمترين روال  ۵حکم اعدام  ١٣٨٩ازدی بهشت ماه 
 .  قانونی و انسانی در محوطه زندان اوين به اجرا در آمد

پس از اجرای حکم و پايين آوردن پيکرها و معاينه پزشکی توسط فردی به نام  
-و تاکنون نيز دستگاه قضايی  ، اجساد به محل نامعلومی منتقل شده"شاه ويسی"

امنيتی از تحويل دادن پيکرها به خانواده ها بر خالف حداقل موازين حقوقی و 
 . انسانی خودداری نموده است

 

وگو با مسعود  زنداني كُرد ديگر، در صف اعدام، گفت 18
  نگار كُردپور، فعال حقوق بشر و روزنامه

 
 
 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
ها اعالم شد که در  با اعدام پنچ زندانی که چهار تن از آنان کرد بودند، در رسانه

همچنين مردم اين استان دعوت به اعتصای . کردستان عزای عمومی اعالم شده
نگار کرد در اين مورد گفت و گو  با مسعود کردپور روزنامه. سراسری شدند

 .ايم کرده
آقای کردپور اگر ممکن است برای ما بفرماييد که االن شهرهای کردنشين و  

 استان کردستان در چه وضعيتی قرار دارند؟
با توجه به اين که اين افرادی که در زندان بودند و چندين سال است در زندان 

ای انجام  های ماهواره هستند، به هرحال تبليغات خيلی وسيعی از طريق شبکه
ها احساساتی  ها بيگناه هستند و در افکارعمومی نسبت به آن گرفته بود که اين

اند، و با توجه به اين که  ها اعدام شده بوجود آمده بود، االن با توجه به اين که اين
ها اعالم کرده که ايشان بيگناه بوده و  وکيل آقای فرزاد کمانگر هم که در رسانه

عضو هيچ حزب و سازمان و گروهی نبوده و در هيچ کار تروريستی هم شرکت 
نداشته، به هرحال مردم در اين رابطه ناراحت هستند و با مسئله خيلی احساسی 

 .کنند برخورد می
رسد که ممکن  در کردستان عزای عمومی اعالم شده و همين طور خبر می 

آيا در اين مورد شما . است مردم کردستان دست به اعتصاب سراسری زنند
 ايد؟ يا شنيده چيزی ديده

ای  های ماهواره البته با توجه به فضايی که در کردستان وجود دارد، از شبکه
اند که مردم به اين قضيه  اند و از مردم به صورت غيرمستقيم خواسته اعالم کرده

فقط نيروهای نظامی و . ولی هنوز اتفاق خاصی نيفتاده است. اعتراض کنند
اند که اگر حادثه يا مسائل امنيتی  نيروهای ضد شورش در اکثر شهرها مستقر شده

کنم، اتفاق  ولی تا االن که من با شما صحبت می. اتفاق بيفتد با آن برخورد کنند
 .خاصی نيفتاده

فضای شهرها به چه صورت است؟ گفته شده که مثال در مهاباد و سنندج  
 آيا درست است؟! اند ها مستقر شده نيروهای انتظامی حتی در خيابان

اند و در اين  بله، نيروهای انتظامی که اکثرًا وجود دارند، هميشه وجود داشته
در اکثر شهرها نيروهای . شود مقاطع هم حضورشان بيشتر و پررنگتر می

انتظامی وجود دارند و يک حالت آماده باش دارند که اگر اتفاقی افتاد، زود وارد 
 .صحنه شوند و دخالت کنند

آقای کردپور االن چندين زندانی کرد ديگر در زندان هستند، ازجمله آقای کاوه  
ها هم چنين  کرمانشاهی و بسياری ديگر و اين بيم وجود دارد که برای آن

 خبری از آخرين وضعيت زندانيان کرد داريد؟. احکامی صادر شود
زندانيان کرد دو دسته هستند، يک دسته که وابسته به احزاب سياسی هستند که در 

های شهرهای مختلف وجود دارند و با توجه به اين که اين احزاب  اکثر زندان
شود و تقريبا اکثر شهرها تعدادی  ها بيشتر می فعاليت دارند هر روز هم بازداشت

تعدادی هم مثل آقای کرمانشاهی، فعال . از اين زندانيان را در خودشان دارند
البته اکثر فعالين حقوق بشر االن . مدنی و حقوق بشر بودند که در زندان هستند

خارج از کشور هستند و بعد از اين که بازداشت شدند و فشارهايی از نظر امنيتی 
اند و به آن صورت ديگر فعال حقوق  به آنها آمد، اکثرا از کشور خارج شده

ها  ساير زندانيان سياسی هم که در اکثر زندان. بشری در داخل کردستان نداريم
 شود، چون به هرحال  هستند و تعدادشان هم متاسفانه روز به روز زياد می

 چگونه كشتند؟ 
 گزارش يكشنبه صبح خونين 

 : خبرگزاری هرانا
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، حسب وظيفه و رسالت خود در حوزه ی 
اطالع رسانی نقض حقوق بشر و حسب خواست تعدادی از خانواده های جان 

باختگان، تحقيقات ميدانی خود را که از مجموع زندانيان و شاهدان در خصوص 
زندانی سياسی و به قصد ارسال به سازمان های  ۵چگونگی اجرای حکم اعدام 

اميد است اين گزارش که . مدافع حقوق بشر جمع آوری شده است منتشر می کند
فارغ از محدوديتهای بسيار امنيتی و ارتباطی سعی شده فارغ از مسايل عقيدتی 

 .  کمترين رويدادها نيز در آن حذف نشود؛ به تنوير افکار عمومی کمک نمايد
در اولين قدم از اجرای اين احکام، زندانی سياسی، مهدی اسالميان در ساعت 

اردی بهشت ماه تحت عنوان نقض حکم و لزوم حضور در  ١٨صبح روز  ١٠
محل استقرار خود خارج و  ١بخش اجرای احکام زندان رجايی شهر کرج از بند 

سپس به يگان حفاظت انتقال آماده برای اعزام ايشان به زندان اوين، تحويل داده 
 .  شد

نامبرده حوالی ظهر بدون طی قرنطينه، در حالی که برای چندمين بار درخواست  
 ٢۴٠تلفن به خانواده خود را داشت، مستقيما به يکی از سلول های انفرادی بند 

 .  زندان اوين منتقل شد
و  ۶ساعت شش و نيم عصر همان تاريخ ابتدا علی حيدريان از هواخوری سالن   

در حالی که تلفن های زندان  ٢٠٩سپس فرزاد کمانگر تحت عنوان احضار به بند 
اين زندان به بند  ٧اوين از ساعت چهار عصر قطع شده بود از کتابخانه اندرزگاه 

 . منتقل شدند ٢۴٠
 ٢٠٩زندان اوين تحت عنوان احضار به بند امنيتی  ٣۵٠فرهاد وکيلی نيز از بند   

زندان اوين منتقل  ٢۴٠در عصر همان روز خارج و به سلول های انفرادی بند 
 .  شد

هم چنين شيرين علم هولی، ديگر زندانی سياسی اين زندان نيز غروب همان   
نسوان تحت عنوان سوال و نقص پرونده و نهايتْا احضار به بند  ٣روز از بند 

 .  اين زندان منتقل شد ٢۴٠خارج و به بند  ٢٠٩
و در  ٢۴٠به گواه شاهدان پس از جمع شدن زندانيان سياسی مذکور در بند   

زمانی که تقريبْا محرز شده بود که اجرای حکم اعدام اين زندانيان مدنظر است، 
زندانی  ۵از حدود ساعت يازده شب در موارد متعددی صدای بلند آواز خواندن 

 .  مورد اشاره به گوش ساير زندانيان اين بند می رسيد
صبح حداقل دو بار افرادی با هويت های  ۴شاهدان عنوان می نمايند تا ساعت   

نامعلوم در معيت نماينده دادستان به سلول های زندانيان سياسی مراجعه کردند که 
در مواردی دوربين فيلمبرداری همراه آن ها مشاهده شده است اما از شرح ماوقع 

 .  و ديالوگ های صورت گرفته کماکان اطالعی در دست نيست
مامور با  ٣٠تا  ٢۵اردی بهشت ماه، حداقل  ١٩حدود ساعت چهار صبح روز   

برای انتقال زندانيان به پای چوبه های دار در  " کورگل"فرماندهی فردی به نام 
 . اين زندان حاضر شدند ٢۴٠بند 

زندانی سياسی در آستانه ی  ۵در اين هنگام فرزاد کمانگر به عنوان يکی از   
اعدام، که تعدادی شکالت به همراه خود داشت، به سربازان حاضر شکالت 

از مسوالن تيم " انارکی"تعارف می کند که با برخورد توهين آميز فردی به نام 
حاضر روبه رو می شود و سرانجام پس از بحث و جدل با دخالت تعداد ديگری 

از مسوالن حاضر اجازه توزيع شکالت ها را بين چهار زندانی سياسی ديگر می 
 . يابد

سرانجام زندانيان پس از دستبند و پابند شدن به سمت محوطه اصلی زندان اوين    
اين در حالی بود که فرهاد وکيلی و . مابين درهای اول و دوم منتقل می شوند

فرزاد کمانگر هر دو از مشکل جسمی حاصله از شکنجه های سابق در زمان راه 
 . رفتن در رنج بودند

در محدوده محوطه اصلی جنب پارکينگ موتوری اين زندان، محل اعدام پيش تر   
 . آماده شده بود؛ و زندانيان بدون مقدمه بر روی نيمکت های حاضر برده شدند

دقايقی پيش از اجرای حکم در حاليکه دو دوربين فيلمبرداری از جزييات اجرای    
حکم تصويربرداری می کردند، تعدادی از زندانيان خواستار باز کردن دستبند يا 
پابند خود و اجازه انداختن طناب به گردن خود به عنوان آخرين خواسته شدند که 

با توهين مسوالن حاضر اقدام به شعار دادن و پاسخگويی نموده و هم چنين به 
با توجه به عدم اطالع شهود از زبان کردی، ( .  سرود خوانی جمعی پرداختند

تاکنون تنها مشخص شده است، يکی از سرودهای سرداده شده سرودی است 
 )  کردی به نام ای رفيق يا احتماال ای رقيب

  ١٩صبح روز  ۵در حاليکه زندانيان حاضر به سکوت نبودند، قبل از ساعت   
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عادالنه و مطابق با معيارهای بين المللی محاکمه شده و اجازه داشته باشند که به 
شکلی مناسب از خود دفاع کنند، به اتهاماتی مبهم چون اقدام عليه امنيت ملی، 

 . محارب و ملحد اعدام و يا قربانی ترورهای دولتی می شوند
و باز در خبرها خوانديم که مسئوالن جمهوری اسالمی از باز پس دادن اجساد 

اين ظلمی است مضاعف بر بستگان و ما هم چنين . قربانيان امتناع کرده اند
مسئوالن جمهوری اسالمی ما بستگان را هم به همراه . ظلمی را تجربه کرده ايم

 . عزيزانی که از ما گرفته اند، مجازات می کنند
شما حق داريد که فرزندان خود را به هر طريقی که سنتها و آداب و رسوم تان 

 . ايجاب می کند، به خاک بسپاريد
ما آرزو داشتيم که شما الاقل می توانستيد آنگونه که ميل داريد برای بستگان خود 

 .مراسم بزرگداشت برگزار کنيد
 . آرزو داريم که اين بی عدالتی ها ديگر در ميهن ماتم زده مان تکرار نشود

مادران و بستگان گرامی شيرين علم هولی، فرزاد کمانگر، مهدی اسالميان، 
ما برين باوريم که . فرهاد وکيلی و علی حيدريان همدردی عميق ما را بپذيريد

دادخواهی ما می تواند در پايان دادن به اين بی عدالتی ها نقشی تعيين کننده داشته 
 . باشد
 ١٣٨٩ارديبهشت  ٢٥

 با احترام 
 :جمعی از خانواده های اعدام و ترور شدگان سالهای گذشته

منيره  -فاطمه ايزدی  -باقر ابراهيم زاده  -خانم آذرمينا، مادر شهرام شاه بخشی 
رخشنده  -ليلی پناهی -رويا برومند  -الدن برومند  -جعفر بهکيش  -برادران 

 -ايراندخت رضازاده  -مهران راد  -نجمه راد  -گلرخ جهانگيری  -حسين پور 
مسعود  -عصمت طالبی کلخورانی -بانو صابری -شهاب شکوهی  -ميهن روستا 

خانواده  -عفت ماهباز  -آذر گلی آبکناری -ساسان کيانی -پرستو فروهر  -فتحی
بهاره  -شکوفه منتظری  -رضا معينی  -محمود معمارنژاد  -مجتبی محسنی 

ناهيد همت  -وحيد وحدت خواه  -مريم نوری  -مجيد نفيسی  -منشی رودسری 
 .ويدا هشيار -بلند 

 
 

 : اعالميه حزب مشروطه ايران
 همه پشتيبان مبارزه مردم كردستان 

 
 : اخبار روز

خرداد با موجی  ٢٣رژيم اسالمی در آستانه دومين سال خيزش مردم ايران در 
پس از اعدام پنج . های جوانان به دفاع از حکومت غاصب برخاسته است از اعدام

معلم جوان کرد اکنون حکم اعدام بيست و هفت جوان ديگر از جمله شانزده کرد 
 . ايرانی صادر شده است

رود اعتصاب  های کردستان چنانکه از مردم غيور کرد انتظار می در شهر
عمومی در اعتراض به کشتن آن معلمين با موفقيت اعالم شده است و اکنون 

زمانی است که به ويژه فعاالن جنبش سبز به پشتيبانی خواهران و برادران کرد 
اعتصاب در برابر اعدام کمترين واکنشی است که در اين فضای تيره و . برخيزند

مردم در کردستان نشان دادند که بسيج و سپاه در . توان انتظار داشت خونين می
 . آيند برابر آنها از کاری نمی

پای جان . های گذشته نيست ها يا تالفی رنجش امروز هنگام پرداختن به تفاوت
ای را کنار گذاشته است و جز  رژيم هر مالحظه. فرزندان اين ملت به ميان است

. توان جلو اين جنايات را گرفت ای نمی ايستادگی و سرکشی عمومی با هيچ وسيله
مردم کردستان حق دارند اگر از هم ميهنان خود انتظار همه گونه پشتيبانی داشته 

 . باشند
های قومی فرصتی دارند که با تقويت روحيه همبستگی ملی صف مبارزه  سازمان

ما همه پس از اين بساط فساد و جنايت فرصت رسيدن به . تر سازند را نيرومند
 . های بهينه خود را خواهيم داشت خواست

 
 پاينده ايران 

 زنده باد ملت ايران 
 حزب مشروطه ايران 

 )اکثريت(هشدار فدائيان 
  !زنداني سياسي ديگر در آستانه اعدام 6

 
 

 
 : اخبار روز

روز يکشنبه با ) اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران 
 : انتشار اطالعيه ای نسبت به ادامه ی اعدام های سياسی در کشور هشدار داد

 
 ! هشدار

 ! زندانی سياسی ديگر در آستانه اعدام ۶
 

. ای از تائيد شش حکم اعدام ديگر خبر داده است دادستان تهران در مصاحبه
زندانيان سياسی احمد دانشپور مقدم ، محسن دانشپور مقدم، عبدالرضا قنبری، 

محمد علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاجی آقايی را خطر اعدام تهديد 
 . می کند

 : ما به رژيم جمهوری اسالمی هشدار می دهيم
های بسيار گسترده تر در ايران و سراسر  ادامه اعدام زندانيان سياسی به واکنش

عواقب چنين جناياتی در داخل کشور برای شما قابل پيش . جهان خواهد انجاميد
. بيش از اين شکاف خونبار ميان خود و مردم را عمق نبخشيد. بينی نخواهد بود

به روزهايی فکر کنيد که در انتظار هر ستمگر و حکمران خودکامه است، 
رويد  از راهی که می. ها ها و خونريزی روزهای پاسخگويی بابت اين آدم کشی

ادامه کشتار شما را نه تنها در ايران، که در . به کشتار پايان دهيد. باز گرديد
 . جهان نيز منزوی تر از اين خواهد کرد

 : ما نيروهای آزاديخواه و دمکرات ايرانی را فرا می خوانيم
بيائيد تا يکصدايی و همراهی به دست آمده در اعتراض به اعدام پنج هموطن 

خود را پاس داريم و برای سازماندهی کارزار نجات جان زندانيان سياسی متحد 
بياييد صدای خود . بياييد تا اين اتحاد را وسيعتر کنيم و مرزها را بشکنيم. شويم

 . تر کنيم و به گوش مردم ايران و جهانيان برسانيم را با يکپارچگی پرطنين
 : ما به جهانيان اعالم می کنيم

به نقض حقوق بشر در ايران توجه کنيد تا رژيم ايران دريابد که جهان در برابر 
نياز عاجل صلح جهانی و . خونريزی و جنايت در ايران ساکت نخواهد نشست

آرامش در منطقه خاورميانه ايجاب می کند که اقتدار جنايتکارانه رژيم ايران در 
 . داخل کشور نيز در هم شکسته شود

 ) اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران 
  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢۶
  ٢٠١٠ماه مه  ١۶

 

 از خانواده هاي اعدام شدگان به خانواده هاي اعدام شدگان 
 
 
 
 
 

 : اخبار رزو
جمعی از خانواده های فعالين سياسی که در سال های گذشته توسط حکومت 

اعدامی  ۵جمهوری اسالمی اعدام و ترور شده اند، در نامه ای به خانواده های 
 .اخير، اين فاجعه را به آن ها تسليت گفته اند

 خانواده عزيز شيرين علم هولی،
 خانواده عزيز فرزاد کمانگر،
 خانواده عزيز مهدی اسالميان،

 خانواده عزيز فرهاد وکيلی 
 و خانواده عزيز علی حيدريان

خوانديم که حتی به عزيزانتان . اعدام عزيزان شما غمی را بر غمهای ما افزود
اجازه وداع ندادند تا آنها بتوانند آرزوها و آخرين خواسته هاشان را با شما در 

 . ميان بگذارند
 ساليانی بس دراز است که مردان و زنان مبارز ميهن مان بدون آنکه در دادگاهی 
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 گزارش نهايي : اعتصاب عمومي در كردستان
 
 
 
 
 
 
 
 

 : هرانا
اردی بهشت ماه، مردم بيشتر شهرهای کردستان در اعتراض  ٢٣روز پنج شنبه 

به اعدام های نوزده اردی بهشت، که چهار تن از آنان کرد بودند، علی رغم 
 . مليتاريزه کردن شديد اين مناطق، با اعالم عزای عمومی دست به اعتصاب زدند

بر همين اساس مردم کرد با بستن دکان و بازارها و در برخی موارد دانش 
آموزان، دانشجويان و معلمان با حاضر نشدن در کالس های درس، دست به 

 . اعتصاب زدند
دانشجويان در کالس . در سنندج، مرکز استان کردستان، اکثر بازارها تعطيل بود

دانشجويان دانشگاه کردستان طی دو روز گذشته در . های درس حاضر نشدند
غروب پنج شنبه نيز . سلف سرويس دانشگاه کردستان دست به اعتصاب غذا زدند

چند نفر در محله شريف آباد سنندج در حال پخش تراکت و عکس پنج زندانی 
سياسی اعدام شده بودند که با خشونت نيروهای نظامی مواجه و مورد ضرب و 

قرار بود که غروب پنج شنبه مردم سنندج در يک تجمع . شتم قرار گرفتند
اعتراضی در شهر سنندج مشارکت نمايند که حضور چشمگير نيروهای امنيتی 

هم چنين خبرها حاکی از آن است که اجالل قوامی، . مانع از اين تجمع شد
 . روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در سنندج دستگير شده است

مردم . کامياران با تعطيلی کامل بازار و تعدادی از کالس های درس مواجه بود
شهرستان کامياران با حاضر نشدن در محل های کارشان و با حضور در کنار 

قابل ذکر است که . خانواده فرزاد کمانگر، در اعتصاب عمومی شرکت کردند
روز دوشنبه شمار زيادی از مردم کامياران خانواده فرزاد کمانگر را برای 

 . تحويل گرفتن پيکر فرزاد کمانگر در تهران همراهی کردند
اين در حاليست که پس از بازگشت خانواده های اعداميان نوزده اردی بهشت از 

تهران، بسياری از مردم شهرهای مختلف برای ابراز همبستگی و تسليت به 
 . منازل ايشان در دو شهر سنندج و کامياران روانه شده اند

در شهرستان مريوان، طی دور روز گذشته در دانشگاه های آزاد اسالمی و پيام 
در پی اين . نور تجمعاتی در اعتراض به اعدام پنج فعال سياسی انجام شد

 : تن دستگير شدند که نام پنج تن از آنان به شرح زير است ١۵تجمعات 
 "  زندی  ، دانا لنجاوايی و سامان ، توفيق پرتوی ، فواد مرادی يسی آرام و" 

تعداد زيادی از دانش . درصد دکان و بازارها تعطيل بود ٨٠در شهر مريوان نيز 
مدرسه . آموزان و معلمان از دور روز قبل در کالس های درس حاضر نشده اند

 . دخترانه شاهد يکی از اين مدارس بود
روز چهارشنبه نيز هفت فعال دانشجويی کرد دانشگاه تهران به دادسرای زندان 

 : اوين احضار شدند که اسامی آنها بدين شرح است
پخشان عزيزی، سروه ويسی، ليال محمدی، احمد اسماعيلی، آمانج رحيمی، " 

 " عبداهللا عارفی و هژار يوسفی
هم چنين شهروندی به نام ستار علی محمد نجات، در ايالم دستگير و به مکان 

 . نامعلومی منتقل شد
در ديگر شهرستان های کردنشين هم چون مهاباد، اروميه، پاوه، سقز، بوکان، 

ديواندره، سردشت، بانه و نوسود، اسالم آباد، ماکو، دهگالن، جوانرود، اشنويه، 
بيجار، پيرانشهر، ايالم، شيروان و چرداول اعتصابات به طور فراگير و منسجم 

 . ادامه داشت
سطح اعتصابات در برخی مناطق تا جايی بود که رانندگان تاکسی نيز دست به 

 . اعتصاب زدند
در همه ی شهرهای کردستان نيروهای نظامی زيادی از ديگر شهرها منتقل به 
طور جدی مستقر شده بودند و بر بام بسياری از ساختمان ها نيروهايی مسلح با 

 . سالح هايی پيشرفته قرار گرفته بودند
شايان ذکر است که اکثر احزاب و سازمان های کرد مخالف دولت که خارج از 
مرزهای ايران به سر می برند با دادن فراخوان و بيانيه حمايت خود را از اين 
اعتصاب عمومی اعالم کرده بودند و بعد از سال ها اين اولين بار بود که همه 
احزاب اپوزيسيون کردی هماهنگ با هم از يک اعتصاب جمعی در شهرهای 

 . کردستان حمايت می کردند

 مذهبي درباره ي اعدام هاي اخير  -بيانيه ي شوراي فعاالن ملي 
 
 

 اخبار روز 
حکم اعدام باالترين حکم قضايی است، حکمی غيرقابل بازگشت در صورت هر 

اما ارزش جان آدمی تا بدانجاست که در تفکر دينی نيز، به . گونه خطا و اشتباه
های ريخته شده آغاز  تعبير امام علی، دادرسی روز قيامت از رسيدگی به خون

 . شود می
وطنان کرد، جدا از جنبه بنيادی انسانی  اجرای ناگهانی حکم اعدام پنج نفر از هم

 : و دينی ياد شده، از منظر سياسی نيز از چند جنبه قابل تأمل است
وطنان کرد، آيين دادرسی  در روند بررسی، صدور و اجرای حکم اين هم* 

های برخی از  اخبار مکرر و نامه. مصوب خود حاکميت نيز رعايت نشده است
همين زندانيان مبنی بر اعمال فشار برای گرفتن اعتراف؛ عدم حضور موثر 

وکيل در روند پرونده؛ غيرعلنی بودن دادگاه و عدم تشکيل آن در حضور هيئت 
، عدم رسيدگی به )که شرط ضروری بررسی هر پرونده سياسی است(منصفه 

خبرهای مکرر مبنی بر اعمال فشار بر اين زندانيان که موجب اعتراض برخی 
از آنان نيز شده بود؛ عدم اطالع و حضور وکيل و خانواده در هنگام اجرای حکم 

 . هايی از اين برخوردهای غيرقانونی است ؛ گوشه...و
عدم رعايت تناسب جرم و مجازات که امری ابتدايی و بديهی عقلی و دينی و   * 

و حتی امام علی در مورد قاتل خويش نيز بر اجرای آن تأکيد (شرعی است 
 . های حقوقی نيز امری پذيرفته شده است و همه نظام) داشتند

مذهبی ضمن تصريح بر تفاوت فکری و خط مشی سياسی  –شورای فعاالن ملی 
خود با اين زندانيان؛ بر حقوق انسانی و شهروندی اين هم وطنان تأکيد کرده و 

آذر  ٣مورخ ( »اعدام سياسی مخالفان را متوقف کنيد«همان گونه که در بيانيه 
مربوط به اعدام آقای احسان فتاحيان به صورت تحليلی آمده بود، صدور ) ١٣٨٨

هايی با مشی براندازی را به لحاظ  حکم اعدام به خاطر صرف ارتباط با گروه
عقيدتی و سياسی خالف عقل و شرع و دين و مغاير اصل پذيرفته شده جهانی 

اين امری است که خود حاکميت ايران نيز در . داند تناسب جرم و مجازات می
های  مانند متهمان قتل(  جرايم عادی و يا جرايم سياسی مرتبط با نيروهای خودی

کند، اما متأسفانه در رابطه با مخالفان سياسی  به شدت رعايت می) ای زنجيره
 . گذارد خود آن را زير پا می

بر اين اساس حتی اگر مدعيات رسمی قضايی در رابطه با برخی از اين زندانيان 
. صحيح باشد، عمل آنان منجر به آسيب رسيدن جانی به هيچ انسانی نشده است

هايی را حتی با اين استنادات  توان به سادگی جان انسان و انسان بنابراين نمی
 . گرفت

بهمن ماه سال گذشته و در پی حوادث پس  ٢٢اعدام دو جوان زندانی در آستانه * 
از انتخابات در حالی که آنها اساسا قبل از انتخابات دستگير شده بودند، و طرح 

اتهاماتی در رابطه با آنها که به شدت مورد انکار وکيل و آشنايان آنها بود و 
اخبار مکرر حاکی از دادن وعده آزادی به آنها برای پذيرش برخی اتهامات 

نادرست در دادگاه؛ افکار عمومی را به شدت نسبت به خبرهای تبليغی رسمی در 
حال در رابطه با اعدام . رابطه با جرايم سياسی به ترديد و ناباوری واداشته است

 . ها هم چنان به شدت وجود دارد ناگهانی اخير نيز ترديدها و ناباوری
های اخير،  ، چه در گذشته و چه در ماه»النصر بالرعب«هر چند اتخاذ سياست * 

سياست عملی برخورد با ناراضيان و منتقدان و مخالفان بوده است، اما با 
های مرسوم؛ تجربه تاريخی بارها نشان  نگری بينی و کوته گيری از نزديک فاصله

انجامد، بلکه خود به شدت  ها نه تنها به ايجاد امنيت نمی داده است که اين شيوه
 . اندازد وطنان ُکردمان، به خطر می امنيت ملی را، به ويژه در رابطه با هم

های سياسی و مغاير روندهای قانونی قضايی، به جای  ها و اعدام اين گونه روش
ملت، به افزايش  –وطنان و کاهش شکاف دولت  التيام زخم و درد اين هم

ها و خشم و نارضايتی آنان و در نتيجه به هر چه بيشتر مخدوش شدن  نگرانی
 . امنيت ملی، به جای تقويت آن، منجر خواهد شد

مذهبی، هم از منظر ملی و هم از منظر مذهبی اظهار  –شورای فعاالن ملی 
دارد و  تأسف شديد خود را از تداوم اعدام سياسی مخالفان در ايران اعالم می

فرجام و بازگشت به اصول قانونی و  های بی خواهان پايان دادن به اين شيوه
های سياسی، با هر مرام و  انسانی و دينی و بررسی و برخورد عادالنه با پرونده

وال يجرمنکم شنئان قوم علی اال تعدلوا اعدلوا هوا اقرب . مشی سياسی است
 . للتقوی

 
 مذهبی  –شورای فعاالن ملی 

١٣٨٩/  ٢/  ٢٣  
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بفرماييد که چه تعداد از ايرانيان امروز در مقابل کنسولگری ايران در 
 .اند اند و از کدام مناطق آلمان به آنجا آمده ه فرانکفورت جمع شد

خود ما از کلن با . جلوی کنسولگری ايران در فرانکفورت جمع شديم ١١ساعت 
هم افرادی " فالن نورد راين وست"از شهرهای ديگر اياالت . چند تا ماشين آمديم

ولی متأسفانه چون روز کاری هست . از خود فرانکفورت هم که هستند. اند آمده
سياسی، بخصوص   زندانيان  ها و عکس نفر هستيم که با پالکارد ١٠٠تا  ٧٠حدود 

شنويد مدام در  همان طور که می. ايم پنج نفری که ديروز اعدام شدند، اينجا ايستاده
مان را با  يک کمی با پليس درگيری داشتيم، و فاصله. حال شعار دادن هستيم

کنند  ها با صدای بلند سعی می ولی خب بچه. سفارت متاسفانه کمی دور کردند
 .شان را نشان دهند اعتراض

 تان با پليس چه بود؟ علت درگيری
ولی . مان را نشان دهيم خواستيم جلوی سفارت جمع شويم و مستقيمَا اعتراض می

متر دورتر از سفارت که در واقع زياد  ۶٠دهد و ما را گذاشته  پليس اجازه نمی
مان با پليس هم سر همين بود که ما اين همه راه نيامديم که  بحث. شويم ديده نمی

به . ی ديگری نداريم ولی خب االن چاره. برای در و ديوار اين منطقه حرف بزنيم
با . دهيم و پليس هم دور تا دورمان را بسته است ايم و شعار می هر حال اينجا آمده

هايی را که آورده  همه از همين در و ديوار دور و بر استفاده کرديم و عکس اين
شون  هايی که با ماشين رد می بوديم، آويزان کرديم و شعارها را هم زديم تا آلمانی

 .شود چون اينجا ساعات کاری است و ماشين زياد رد می. ببينند
ها هستند  هايی که شاهد اعتراضات ايرانی واکنش خاصی از طرف آلمانی

 ايد؟ ديده
 .دهند نشان می  "وی"کنند، عالمت  ايستند سوال می هاشان می بعضی
ولی . جوانترها خيلی کنجکاوترند. متفاوت است. شوند هاشان هم رد می بعضی

در واقع به نوعی . تواند بيايد با ما اصَال صحبت کند پليس آنقدر بسته که کسی نمی
 .ايزوله شديم و زياد دسترسی به مردم نداريم

 ايد؟ با کارکنان سفارت چطور؟ برخورد خاصی داشته
کند و دارند همه چيز  هايشان دارد کار می هايشان دوربين احتماال پشت پنجره. نه

 .ولی خودمان کسی را نديديم. کنند را ضبط می
شود تعدادی از  تا چه ساعتی قرار است اين تجمع ادامه پيدا کند و اگر می

  اند بفرماييد؟ شعارهايی را که در اين تجمع مردم سر داده
ايستند و البته به  کنم تا وقتی که مردم انرژی داشته باشند اينجا می من فکر می

مان بيشتر به آلمانی است  شعارهای .رويم پليس هم نگفتيم که دقيقَا کی از اينجا می
اش به اين معناست  ترجمه. شوند متوجه شوند ها و هم مردمی که رد می تا هم پليس

که اين سيستم تروری که االن در ايران حاکم است، بايد از بين برود و اين که 
جمهوری اسالمی به سمبل جنايت و اعدام و شکنجه بدل شده و با شديدترين نوع 

 .کند نقض حقوق بشر، يعنی اعدام، دارد حقوق مردم را پايمال می
  
 
 

های اساسی که بايد بر طبق قانون اساسی وجود داشته باشد و جزو حقوق  آزادی
از جمله . شود ی شهروندان هم هست، االن در ايران رعايت نمی شهروندی همه

ها  ها آزاد باشند يا تجمعات آزاد باشد، اينNGO اين که احزاب آزاد باشند، يا
شود و خب تعداد زندانيان هم خيلی باال رفته و اين وضعيت متأسفانه  رعايت نمی

های  دانيد در بسياری موارد برخی از گروه با خشونت هم همراه است که می
شوند و احکام سنگينی هم  سياسی با نيروهای دولتی درگير هستند و بازداشت می

 .شود برايشان صادر می
اطالع داريد که چه تعداد زندانی کرد االن محکوم به اعدام هستند، يعنی در 

 دادگاه بدوی حکم اعدام برايشان صادر شده است؟
نفر بودند، ولی االن با توجه به اين که چهار نفرشان  ٢٢ها حدود  قبل از اين اعدام

االن هجده نفر بايد حکم اعدام داشته . اند، تعدادشان کمتر شده است اعدام شده
ها،  شان در زندان اوين هستند يا در سنندج و سقز و اورميه و اين باشند که تعدادی

شان مراحل قانونی را طی کرده و ظاهرا  تعدادی هم هستند که به هرحال احکام
حاال چه . ی اجرا است به ديوان عالی کشور هم ارسال و بعضًا تأييد شده و آماده

دهد که چه زمانی  تشخيص می »مصلحت«شود، اين را ديگر  زمانی اجرا می
اما با توجه به حوادث و اتفاقات سياسی گذشته معموًال اين . حکم را اجرا کنند
 .شود احکام اجرا می

 
 هاي اخير  ادامه اعتراض ايرانيان خارج از كشور به اعدام

 
 
 
 
 
 

 :دويچه وله
ايرانيان خارج از کشور با برگزاری تجمعاتی در شهرهای مختلف مجددَا به 

نفر سحرگاه  ۵اين . تن از زندانيان سياسی در ايران اعتراض کردند ۵اعدام 
 .ها و وکالی آنها اعدام شدند و در غياب خانواده" پنهانی"يکشنبه 

ايرانيان خارج از کشور با برگزاری تجمعاتی در شهرهای مختلف مجددَا به 
نفر سحرگاه  ۵اين . تن از زندانيان سياسی در ايران اعتراض کردند ۵اعدام 

  .ها و وکالی آنها اعدام شدند و در غياب خانواده" پنهانی"يکشنبه 
ايرانی حمايت -کميته نروژی"ارديبهشت، به دعوت  ٢٠روز دوشنبه،  ١٠ساعت 

. روی سفارت ايران برگزار شد به در اسلو تجمعی رو" از مبارزات مردم ايران
در استکهلم، واشينگتن، دوبلين و برلين نيز ساعت پنج عصر به وقت محلی 

دست آمده، تجمع در برلين به دعوت   طبق اطالعات به .تجمعاتی برگزار شد
به . روی سفارت جمهوری اسالمی انجام شد روبه" المللی عليه اعدام کميته بين"

دعوت همين کميته قرار بوده است ساعت شش و نيم نيز در هامبورگ يک تجمع 
برای اعتراضی مشابه در ساعت شش عصر در . اعتراضی برگزار شود

به تجمع در مقابل سفارت ايران در اين شهر " فدراسيون اروپرس"بروکسل نيز 
 .فراخوانده است

هم چنين صبح روز دوشنبه، کنسلوگری ايران در شهر فرانکفورت آلمان شاهد 
تجمع اعتراضی جمعی از ايرانيان بود که به دعوت مادران عزادار اين شهر در 

صبح شروع شده بود، تا يک  ١١اين تجمع که از ساعت  .جا گرد آمده بودند آن
 .بعد از ظهر ادامه يافت

هولی، علی حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی اسالميان  فرزاد کمانگر، شيرين علم
اردببهشت در ايران به  ١٩شنبه  ای بودند که صبح روز يک پنج زندانی سياسی
 .دار آويخته شدند

اما  .اند های تروريستی و اقدام در اين جهت بوده اين افراد متهم به ارتباط با گروه
تنها اين اتهامات از سوی وکال و خود آنها بارها مورد رد شد، بلکه نحوه اعدام  نه 

ها و وکالی وی انجام گرفته نيز از  رسانی به خانواده اين افراد که بدون اطالع
 .سوی فعاالن حقوق بشر و وکال مورد اعتراض است

از افراد حاضر در تجمع امروز شهر فرانکفورت درباره فضای . با خانم پويا د
 .آيد و گويی انجام داديم که در پی می اين تجمع گفت



8 

 1389ارديبهشت ماه   27

 گزارش تظاهرات بزرگ استكهلم در اعتراض 
 ها در ايران  به اعدام

 
 
 
 
 

 
تظاهرات ايرانيان عليه اعدام های اخير در روز چهارشنبه در سوئد در رسانه 

از جمله راديو زمانه، . های بين المللی فارسی زبان بازتاب گسترده ای يافت
تلويزيون بی بی سی، تلويزيون صدای آمريکا، راديو آلمان و راديوس سراسری 

بسياری از . سوئد پژواک تصاوير و گزارشاتی از اين مراسم تهيه نمودند
تلويزيون های کردی و سايت های کردی نيز به درج گزارشاتی از اين مراسم 

 .پرداختند
از جمله به گزارش راديو دويچه وله ميدان مرکزی استکلهم بعد از ظهر روز 

های اخير  چهارشنبه محل برگزاری يکی از بزرگترين تظاهرات اعتراضی ماه
در اين همايش، صدها ايرانی، در کنار فعاالن سياسی سوئد، اعدام . ايرانيان بود

 . پنج جوان کرد را در اوين محکوم کردند
در ادامه اعتراضات گسترده ايرانيان مقيم خارج از کشور به اعدام پنج شهروند 

صدها ايرانی که بخشی ) بهشت اردی ٢٢مه،  ١٢(کرد، بعد از ظهر چهارشنبه 
دادند، در ميدان مرکزی شهر استکهلم،  از آنان را شهروندان کرد تشکيل می

اين پنج " های غيرانسانی و بدون محاکمه اعدام"پايتخت سوئد، گرد آمدند و به 
 .نفر اعتراض کردند

 
 همصدائی احزاب سوئد

همايش اعتراضی ايرانيان، با پشتيبانی گروهی از سياستمداران و فعاالن 
المللی بزرگ ترين حزب پارلمانی  دبير روابط بين. بشر سوئد همراه بود حقوق

های جوانان احزاب سوسيال  سوئد حزب، سوسيال دموکرات و رهبران سازمان
های خود،  دموکرات، حزب حاکم ليبرال مردم و حزب سبزها، در سخنرانی

رويه در ايران را محکوم و همبستگی عميق خود را با مردم ايران  های بی اعدام
 . و کردستان اعالم کردند

 
 اعتراض اتحاديه معلمان سوئد
از جمله پيام . های همبستگی متعددی قرائت شد در اين مراسم، همچنين پيام

اتحاديه معلمان سوئد و شيخ عزالدين حسينی از رهبران مذهبی مردم کردستان 
اتحاديه معلمان سوئد، در پيام . در شمار پيام هايی بود که از آن نام برده شد

خود، به ويژه اعدام غيرقانونی فرزاد کمانگر را به عنوان آموزگاری که 
کوشيد مشعل دانش و آگاهی را در ميان کودکان و نوجوانان محروم کردستان  می

همايش اعتراضی استکهلم را، جمعيت پشتيبانی از . دارد محکوم کرد روشن نگه
 مبارزات مردم ايران سازمان داده بود که مورد پشتيبانی بسياری از احزاب و 

  !از پاي نمي نشينيم
 تظاهرات بزرگ ايرانيان در کلن عليه اعدام و استبداد 

 
 : اخبار روز

مه شاهد يکی از بزرگترين تظاهرات ايرانيان مخالف  ١۵شهر کلن در روز شنبه 
بيشتر از هزار نفر در اين روز به خيابان آمدند تا با محکوم کردن . حکومت بود

اعدام زندانيان سياسی در ايران، اعالم کنند که اين اعدام ها اگر دل ها را شکسته 
و غمی تازه بر دوش ها نهاده، اما عزم ايرانيان را برای ادامه ی مبارزه و توقف 

ايرانيان از کلن، وپرتال، بن، . ماشين کشتار حکومت نيز دو چندان کرده است
خود را به يکی از مشهورترين ميدان های ... دوسلدورف، اسن، دورتموند، آخن

شهر کلن رسانده بودند تا در کنار هم به ديکتاتوری و کشتار در ايران اعتراض 
 .برخی از ترک های ترکيه و عراق نيز در اين تظاهرات حضور داشتند. کنند

تا مقابل کليسای اصلی شهر در جنب  »ابرت پالتز«در مسير طوالنی که از ميدان 
ايستگاه راه آهن مرکزی کلن پيموده شده، ايرانيان در صفی طوالنی با پرچم ها و 
. نشانه های مختلف، نفرت خود از کشتار آزادی خواهان در ايران را اعالم داشتند

آن ها خواهان توقف احکام اعدام، آزادی زندانيان سياسی و پايان دادن به حکومت 
اين تظاهرات در جنب ايستگاه مرکزی راه آهن . سياه ديکتاتوری در ايران شدند

که از شلوغ ترين مناطق شهر کلن است و همواره جمعيت انبوهی در آن جا 
حضور دارند، به اوج رسيد و تظاهرکنندگان در شعارهای خواهان همبستگی بين 

 .المللی بيشتر با مردم ايران شدند
تظاهرات روز گذشته ی شهر کلن، نه تنها از نظر جمعيت زيادی که برای 

اعتراض به حکومت ايران به آن پيوسته بودند، بلکه از نظر تنوع و گوناگونی نيز 
بسيار چشمگير بود و برای نخستين بار گرايش های سياسی مختلفی نه تنها در 

 .کنار هم قرار گرفته بلکه به حاميان يکديگر تبديل شده بودند
اين تظاهرات از سوی بيست و يک تشکل و انجمن دموکراتيک ايرانی در ايالت 

نورد راين وستفالن آلمان فراخوان داده شده بود و در جريان تظاهرات و سخنرانی 
شعارها و سخنرانی ها به زبان . ها همبستگی غرورانگيزی به نمايش گذاشته شد

گزارش اين تظاهرات همان شب در . های فارسی، کردی و المانی صورت گرفت
 .بخش های خبری چند کانال تلويزيونی آلمان بازتاب يافت

کليسای قديم شهر کلن، مراسم سخنرانی برگزار شد و  »دم«در برابر ساختمان 
بر روی آن  ١٣٨٩ارديبهشت  ١٩صدها بادکنک سياه که نام جان باختگان روز 

 .ها نوشته شد در آسمان به اهتزاز در آمد
گروه های مختلف در اين جا با قرارگرفتن در تريبون همبستگی خود را با 

 .اعالم کردند »کردستان قهرمان«يکديگر و مبارزات مردم ايران و 
يک خانم کرد از حزب چپ آلمان بود،   تمايند پارلمان ايالت نوردراين وستفالن که

ضمن پشتيبانی از حرکت مردم ايران از دولت آلمان و پارلمان اروپا و ديگر 
. دفاع و پشتيبانی از مبارزت مردم ايران برخيزند  سازمانهای اروپائی خواست به

از جمله نکات قابل توجه اين مراسم، حضور نماينده ی حزب چپ آلمان در کلن 
در اين مراسم و سخنرانی شورانگيز او بود که با استقبال چندباره ی 

او ضمن انتقاد از پاره ای از برخوردها و سياست های . تظاهرکنندگان مواجه شد
ترديد آميز حزب چپ آلمان در دفاع بی قيد و شرط از جنبش دموکراتيک در 

ايران، گفت که نيروهای چپ و مترقی در هر کجا که هستند بايد مدافع و پشتيبان 
 .جنبش آزادی خواهانه در ايران باشند

همه ی شرکت کنندکان در تظاهرات روز شنبه ی شهر کلن اين تظاهرات را يکی 
از موفق ترين اجتماعات ايرانيان در اين شهر ارزيابی می کردند که پيام روشن 

 .آن ادامه ی مبارزه عليه حکومت خون ريز استبداد در ايران است
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ی کارل بيلدت وزير امور  کشور در قبال جمهوری اسالمی ايران که به گفته
کند؟ ¬ی ليبرال اين کشور مبتنی بر ديالوگ انتقادی است کفايت می خارجه
 :نژاد گفت¬افشين

ديالوگ تا حدی تأثيرگذار است اما در مورد جمهوری اسالمی که در آن «
شود ديالوگ کار خود را کرده و اميدوارم دولت سوئد ¬ها بيشتر می¬اعدام

های ¬ی جمهوری اسالمی را باال ببرد و از تحريم سطح اقدامات خود عليه
 »!رجوع کنيد به فايل صوتی پيوست( ».سياسی صحبت کند

ايرج مصداقی، زندانی سياسی سابق از جمله سخنرانان ايرانی همايش روز 
های اخير در جمهوری ¬ماه مه ايرانيان در اعتراض به اعدام ١٢چهارشنبه 

 :او در بخشی از سخنان خود گفت. اسالمی ايران بود
من ميخواهم به وجهی ديگر از اين مسئله بپردازم و شما را به اين نکته توجه «

ی مرگ، شکنجه،  بدهم که نظام جمهوری اسالمی که در سی سال گذشته بر پايه
خون، شقاوت و بيرحمی استوار بوده برای اعدام فقط پنج تن مجبور به تشکيل 

  »...شورای امنيت ملی اش می شود و اين يعنی پيروزی برای جنبش
 

شهروند  ۵اعدام   تظاهرات بزرگ ايرانيان در استکهلم در اعتراض به  قطعنامه
 ايرانی

دار آويختن پنج زندانی سياسی شهروند ايرانی با   جمهوری اسالمی ايران با به
نامهای فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی، فرهاد وکيلی، علی حيدريان و مهدی 

گسترش خشونت در   به  اسالميان بار ديگر جهان را با دريافت اخبار مربوط
هنوز چند روزی از اعدام تعدادی از افغانيهای مقيم . ايران در شوک فرو برد

، جمهوری اسالمی در هراس از حضور ميليونی مردم ايران در  ايران نگذشته
عقب راندن و ارعاب آنها، موج جديدی از   خرداد و برای به ٢٢سالگرد 

تن از آنان از مبارزين کرد و  ۴  اين پنج نفر که. است  اعدامها را آغاز نموده
خدا و نظام محکوم   اتهام شورش عليه  جرم مشابهی به  ديگری اهل شيراز بود به

 عليه   جرم اصلی آنها دگر انديشی و مبارزه  مرگ شدند حال آنکه  به
 .استبداد دينی حاکم بر ايران بود

شمار بيشتری در صف بيدادگاههای حکومت با   بنا بر اطالعات بدست آمده
پس از چين باالترين رقم   ايران کشوری است که. خطر مجازات مرگ روبرويند

 .است  خود اختصاص داده  اعدام را به
برای فعالييتهای   تنها برای جرايم اجتماعی، بلکه  حکم اعدام در ايران نه

و اعدام مجازات   خشونت، زندان، شکنجه. نيروهای اپوزسيون نيز صادر ميشود
ما . خواهان دمکراسی و رعايت حقوق بشر در ايران هستند  کسانی است که

شرکت کنندگان در تظاهرات ضمن محکوم کردن اين اعدامها و تمامی 
ميشود، خواستار اعتراض جهانی و   کار گرفته  مخالفان به  عليه  خشونتهايی که

اين جنايت هستيم و هشدار   اروپا نسبت به  واکنش دولت سوئد و اتحاديه  ويژه  به
سوئد و ديگر کشورهای   ميدهيم در صورت سکوت و يا برخورد منفعالنه

زندانی کرد در صف  ١۶  هم اکنون بويژه. غربی، اعدامها شدت خواهد يافت
 .اعدام قرار دارند  نخست محکومان به

 
  اروپا و سوئد از ايران در اعتراض به  ما خواستار بازخواندن سفرای اتحاديه

 .اين اعدامها هستيم
  جنايت اخير و کليه  المللی برای بررسی پرونده اعزام هيئت بين  ما خواستار

اين هيئت با بررسی وضع . در معرض اعدام قرار دارند  کسانی هستيم که
های ايران  در زندان  که  ای از آنچه زندانها ميتواند تصوير روشن و بيطرفانه

 .گذرد، بدست دهد می
 .زندانيان سياسی هستيم  و آزادی کليه  ما خواستار لغو مجازات اعدام، شکنجه

تبعيض جنسييتی، (شهروندان   تبعيض عليه  جمهوری اسالمی ايران بر پايه
ما خواستار رعايت حقوق . استوار است....) اتنيکی، دينی، گرايش جنسی و 

 .تبعيض هستيم  شدن هرگونه  بشر و تامين برابری شهروندان و بر چيده
در   و شهروندانی است که) خلقهای ايران(ايرانيان   ايران سرزمين مشترک همه

پرتو تنوع اتنيکی، فرهنگی، زبانی، دينی و عقيدتی در تامين دمکراسی و بر 
 .چيدن استبداد دينی از آن کشور ذی نفعند

و پشتيبانی   حمايت کرده  ما از اعتصاب سراسری در کردستان در روز پنجشنبه
 .خود را از اين حرکت اعالم ميداريم

اند، تالش خواهيم  از اين تظاهرات حمايت کرده  نيروهايی که  ما همراه با کليه
جلب موثرتر افکار عمومی و مجامع بين المللی   کرد با گسترش همکاريها به

 .برای عقب راندن جمهوری اسالمی ايران دست يابيم
 باد آزادی  باد استبداد، زنده  بر چيده

 جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم ايران "  
٠-٢٠١٠۵- 

های جبهه ملی ايران در خارج از  نهادهاسراسری ايرانی و کردی از جمله سازمان
کشور، حزب دمکرات کردستان، حاميان جنبش سبز سوئد، گروه دموکراسی 

 .سبز، انجمن حق زن و چند گروه ديگر قرار گرفت
پور از مسئوالن  درباره نحوه برگزای همايش اعتراضی استکهلم، مهرداد درويش

جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم «:و سخنرانان اين برنامه به دويچه وله گفت
ايران فراخوان اين تظاهرات را داده بود و اکنون جمعيتی نزديک به هزار نفر در 

يکی از ميادين اصلی شهر استکهلم برای اعتراض به اين احکام اعدام و حمايت 
اين تظاهرات مورد پشتيبانی . اند از اعتصاب عمومی مردم کردستان جمع شده

های جوانان حزب  ها قرار گرفته، رهبران سازمان تعدادی از احزاب و گروه
ای هم به وزارت  نامه. گويند سوسيال دموکرات، سبز و ليبرال مردم سخن می

ها داشته  ايم که قرار است در همين رابطه ديداری هم با آن امور خارجه نوشته
خواست . ها صحبت کنيم کنندگان به آن باشيم و در جهت انتقال خواست اين تجمع

کنندگان اين است که دولت سوئد و اتحاديه اروپا ضمن محکوم کردن  اصلی تجمع
ها، سفرای خود را از ايران فرا بخوانند و بدين ترتيب جلوی ديگر  اين جنايت

نفر از مبارزان کرد و  ١۶دانيم که نام  ما می. روی را بگيرند های پيش اعدام
ها قرار دارد که اگر واکنش جدی  ها فعال سياسی ديگر در ليست اعدام همچنين ده

تظاهرات  ». ها هم اعدام شوند صورت نگيرد شاهد آن خواهيم بود که آن
اعتراضی استکهلم يک روز پيش از اعتصاب سراسری مردم کردستان برگزار 

 . شد
گزارش ديگری از راديوی سراسری سوئد پژواک توسط طاهر جام برسنگ تهيه 

 .شد که فرازهايی از آن در زير می آيد
های اعتراضی ايرانيان ساکن سوئد به اعدام پنج تن از زندانيان ¬از واکنش

 ١٢سياسی در جمهوری اسالمی ايران يکی نيز همايشی بود که روز چهارشنبه 
، ميدان مرکزی شهر استکهلم و به دعوت جمعيت Sergelstorgماه مه در 

 . حمايت از مبارزات مردم ايران برگزار شد
ی جوانان حزب سوسيال  سخنگوی اتحاديه Jytte Gutelandالند ¬يوته يوته

های اعتراضی به ¬دموکرات در سخنرانی کوتاه خود با اشاره به نقش آکسيون
ی سوئد کارل بيلدت  های ديکتاتوری از وزير امور خارجه¬راندن نظام¬عقب

خواست که در اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر در ايران صدای خود را بلند 
ی سوئد خواست تا با فراخواندن سفير جمهوری  او از وزير امور خارجه. کند

اسالمی ايران در سوئد به وزارت خارجه مراتب اعتراض کشور متبوع خود را 
 .به اعدام و ارعاب معترضين در ايران به او ابالغ کند

 : الند¬يوته يوته
. کارل بيلدت تو می توانی صدای اعتراض ما باشی و از حمايت ما برخورداری«

توانی با ¬ی سوئد با نيروی ما، قدرتی هستی که می تو به عنوان وزير خارجه
نشان بده . توسل به آن سفير ايران را فرا خوانده و جديت خود را به او نشان دهی

 ».گذرد از چشم جهانيان پنهان نيست¬می) در ايران(که آن چه 
ی جوانان حزب  ، جانشين سخنگوی اتحاديهLinda Nordlundليندا نوردلوند 

ليبرال مردم سوئد يکی ديگر از سخنرانان اين همايش بود در بخشی از سخنان 
 :خود اظهار داشت

پس از اين که احمدی نژاد به رئيس جمهوری رسيد شمار اعدام ها در ايران «
فقط دولت چين است که در حال حاضر بيش . درصد افزايش نشان داده است ٣٠٠

 ».از جمهوری اسالمی ايران به اعدام انسان ها دست می زند
 :ليندا نوردلوند در بخشی ديگر از سخنان خود گفت

ی سالگرد انتخابات رياست جمهوری دوباره شاهد آنيم که رژيم  در آستانه«
ی ابزارها برای خاموش کردن صدای اعتراض  از همه) جمهوری اسالمی ايران(

نژاد را در سمت رياست جمهوری باقی نگه ¬ی تقلباتی که احمدی مردم عليه
 ».کند-داشت، استفاده می

 Jakop Dalundeسخنگوی سازمان جوانان حزب محيط زيست ياکوپ دالونده 
از ديگر سخنرانان همايش اعتراضی جمعيت حمايت از مبارزات مردم ايران نيز 

ی اين  چون ديگر سخنرانان احزاب اپوزيسيون سوئد کارل بيلدت، وزير خارجه
تر به ¬کشور را مورد خطاب قرار داد و از او خواستار اقدام اعتراضی جدی

 :او در بخشی از سخنان خود گفت. دولت جمهوری اسالمی ايران شد
ی نقض حقوق بشر در ايران را جدی  ما سبزها از دولت سوئد خواهانيم که مسئله«

ی ديکتاتوری توتاليتر ايران واکنش نشان  ما خواهان آنيم که دولت مان عليه. بگيرد
دهد و بطور فعال از خواست اپوزيسيون اين کشور برای يک ايران آزاد و 

 ».دموکراسی و احترام به حقوق بشر در اين کشور حمايت کند
تبار حزب ليبرال مردم سوئد و کانديدای اين ¬نژاد، عضو ايرانی¬ماکان افشين

در . حزب در انتخابات پيش روی پارلمان از سخنرانان ديگر اين همايش بود
نژاد کردم از او پرسيدم با توجه به اين که حزب ¬گفتگوی کوتاهی که با افشين

 ی دولت فعلی سوئد است، آيا سياست اين  ليبرال مردم يکی از احزاب سازنده
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، "مرگ بر جمهوری اسالمی: "شعارهای اين تظاهرات از جمله عبارت بودند از
دانشجوی "، "کارگر زندانی آزاد بايد گردد" ، "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"

مرگ بر رژيم "، "اعدام ها متوقف بايد گردد" ، "زاندانی آزاد بايد گردد
 ".مرگ بر رژيم زن ستيز" و " سنگسار

تظاهرات کنندگان پس از رسيدن به مقابل سفارت جمهوری اسالمی، با سر داد 
شعار، خشم، اعتراض و انزجار خود را نسبت به اعدام اخير پنج نفر از زندانيان 

آنگاه چند نفر از تظاهر کنندگان با ايراد سخنرانی به افشای . سياسی بيان کردند
جنايات رژيم جمهوری اسالمی به ويژه به انگيزه اعدام های اخير زندانيان 

سپس يکی از سخنرانان گزارش کوتاهی . سياسی توسط رژيم اسالمی پرداختند
از اعتصاب عمومی موفق مردم کردستان را در اعتراض به کشتار اخير 

زندانيان سياسی، به حاضرين ارائه داد که مورد استقبال گرم همه قرار گرفت و 
تظاهر کنندگان با ابراز احساسات، پشتيبانی خود را از اعتصاب عمومی مردم 

 .کردستان نشان دادند
در انتهای اين تظاهرات گزارشگر تلوزيون بخش فارسی بی بی سی به تهيه 

گزارشی از اين تظاهرات پرداخت و با چند نفر از حاضرين، در باره انگيزه اين 
 . تظاهرات مصاحبه کرد

 

 تجمع اعتراضي در شهر هامبورگ 
 
 
 
 
 
 
 

در اعتراض به موج اعدامهای اخير در ايران که در آستانه خرداد ماه به منظور 
ترساندن و ايجاد رعب و وحشت بين مردم انجام شدند و برای بزرگداشت ياد 

می در شهر هامبورگ تجمعی  ١٢جانباختگان جنبش سبز، روز چهارشنبه 
 .برگزار شد

در اين مراسم با پخش و خواندن اعالميه، به نمايش گذاشتن عکس و اسامی 
شهيدان و جمع آوری امضا توجه شهروندان شهر هامبورگ به شرايط غير قابل 

 .تحمل زندانيان سياسی و نقض آشکار حقوق بشر در ايران جلب شد
رژيم اشغالگر جمهوری اسالمی جوانان ايرانی را در بی دادگاه های پنچ يا شش 

جمهوری . دقيقه ای خود به جرم های از پيش ساخته به مرگ محکوم می کند
اسالمی در سراشيب سياسی و اخالقی دست به جنايت های پی در پی می زند تا 

 .بلکه از اين ترس خود را پنهان کند
های به  به همين دليل ما نيز در کنار ساير هموطنان خود در سرتاسر دنيا خواسته

 :حق مردم ايران ، از جمله
توجه بيشتر جوامع بين المللی به نقض حقوق بشر در ايران و محکوم کردن شديد 

 اعدامها در ايران
 توقف کامل هرگونه اعدام در ايران

 قيد و شرط تمام زندانيان سياسی  آزادی سريع و بی
 .زنيم هر چه بلندتر تا آزادی ايران از چنگال جنايتگران فرياد می

 تظاهرات در لندن در اعتراض به اعدام پنج نفر از زندانيان 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
ماه  ١۵در روز شنبه : بريتانيا -اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

در اعتراض به اعدام پنج نفر از زندانيان سياسی توسط رژيم آدم کش  ٢٠١٠می 
اين حرکت . جمهوری اسالمی، تظاهرات و راهپيمائی ای در لندن برگزار گرديد

اعتراضی از ميدان مرکزی شهر لندن، ترافالگار اسکور، با حضور تعدادی از 
اين تظاهرات به دعوت تعدادی از سازمانها، . ايرانيان مقيم انگليس آغاز گرديد

احزاب چپ و سوسياليست، نهادها و کانون های سياسی از جمله اتحاد بين المللی 
در ابتد چند تن از شرکت . در حمايت از کارگران در ايران فرا خوانده شده بود

کنند گان در تظاهرات با ايراد سخنرانی و همچنين پخش اعالميه به زبان 
انگليسی به افشای جنايات جمهوری اسالمی پرداختند که مورد همدردی مردم 

سپس تظاهرات کنندگان، راهپيمائی را به سمت سفارت جمهوری . قرار گرفت
در طول مسير راهپيمائی که حدود سه ساعت به طول . اسالمی آغاز کردند

انجاميد تظاهر کنندگان با سر دادن شعار هائی به زبان انگليسی و پخش اعالميه 
و تراکت به افشای ماهيت جنايت کارانه و ضد انسانی رژيم جمهوری اسالمی 

 .پرداختند که مورد توجه بسياری از عابرين قرار گرفت
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روحيه همبستگی در بحث ها و گفتگوها در ميان . اعدام در ايران معترض بودند
بسياری از شرکت کنندگان . شرکت کنندگان در آکسيون بسيار صميمانه بود

سازمان سياسی را شنيده و آنرا بسيار مثبت و اميد آفرين تلقی  9ابتکار همکاری 
می کردند و تاکيد می کردند که بايد چنين حرکاتی هر چه بيشتر ميان جريانات 

صدها " اتحاد برای ايران"در آکسيون . دمکرات و آزاديخواه ايرانی ادامه يابد
در پايان مراسم . اعالميه بزبان فرانسوی در ميان مردم بلژيکی پخش گرديد

مسئولين اتحاد برای ايران و بعضی از شرکت کنندگان بزبان فارسی و فرانسه 
متونی را برای حاضرين خواندند و در نوشته های آنها مخالفت با حکم اعدام، 

همبستگی با مردم و خانواده زندانيان سياسی و خانواده های زندانيان اعدام شده 
تظاهرات پس از دو ساعت به پايان رسيد و در ميان سازماندهندگان . برجسته بود

آکسيون و ايرانيان شرکت کننده بسياری قول و قرارها برای برگزاری هر چه 
در اين آکسيون روحيه همبستگی و همکاری با . بهتر آکسيون ها گذاشته شد
 .يکديگر بسيار پر قوت بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارشي  از تجمع اعتراضي سكوت در بروكسل
  

اعدام پنج تن از آزادی خواهان ايرانی بسياری از شهروندان کشورمان را در 
واکنش ايرانيان به اعدام پنج تن از . داخل و خارج از ايران بسيار متاثر کرد

برگزاری . بوده است مبارزين کشورمان، بسيار اميدوارکننده و در خور توجه 
تعداد بيشماری تجمع و آکسيون در مناطق مختلف جهان نشانگر همراهی و 

همبستگی ايرانيان در اعتراض به حکم اعدام و محکوم کردن قاطعانه اعدام های 
ايرانيان با همبستگی با زندانيان سياسی و خانواده اعدامی ها . اخير بوده است

نشان دادند که ديگر اجرای هر حکم اعدامی در ايران توسط دولت جمهوری 
اسالمی ايران بدون هزينه نخواهد بود و ايرانيان از هر حزب و جريان دمکراتی 

در اعتراضات . قاطعانه در برابر اجرای حکم غير انسانی اعدام خواهند ايستاد
اخير همبستگی ميان احزاب چپ دمکرات، ملی و قومی ايرانی بسيار قابل توجه 

حزب و سازمان سياسی ايرانی برای برگزاری آکسيون و  9اعالميه . بوده است
تشکل و سازمان سياسی در کلن و آکسيون های  23عمل مشترک، فراخوان 

مشترک ديگر نشان از حساسيت باال و انسانی همه ی احزاب، گروه ها، انجمن 
تمام آکسيون ها . ها، شبکه ها و نهادهای دموکراتيک نسبت به اين اعدام ها دارد

و موضع گيری نيروهای دمکرات در داخل و خارج از کشور نشان از اين دارد 
که ديگر مردم و نيروهای سياسی آن نمی خواهند شاهد قربانی شدن بی سر و 
. صدای فرزندان خود در پای چوبه های دار استبداد مذهبی حاکم در ايران باشد

 .چنين تالشی اميد آفرين است و بايد آنرا به فال نيک گرفت
که يک تشکل دمکراتيک ايرانيان در بلژيک " بلژيک-اتحاد برای ايران"تشکل  

می باشد برای اعتراض به اعدام های اخير، برای لغو حکم غير انسانی اعدام، 
برای توقف اعدام ها در ايران، برای آزادی تمام زندانيان سياسی، تجمعی 

در يکی از خيابان های اصلی و پر رفت " تجمع سکوت" اعتراضی را تحت نام 
که توسط هنرمندان مکزيکی تهيه  «مجسمه های سکوت»و آمد بروکسل در کنار 
نفر از ايرانيان مقيم بلژيک در اين آکسيون  120بيش از . شده بود، برگزار کرد

اينبار در اين تجمع بسياری از هموطنان کرد ايرانی . سمبوليک شرکت کردند
بخشی از شرکت کنندگان در آکسيون . شرکت کرده بودند" آکسيون سکوت" در

بعنوان اعتراض در مخالفت با ترور، اختناق و سرکوب، دهان های خود را با 
و برخی ديگر با گرفتن عکس های پنج زندانی اعدام شده . نوار چسب بسته بودند

 و جمعی ديگر با گرفتن آفيش ها، پوسترها و پالکارد های مختلف به سرکوب و 
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 زاده به حبس و شالق محكوميت شادي صدر و محبوبه عباسقلي
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
ضربه  74سال حبس تعزيري و تحمل  6دادگاه انقالب شادی صدر را  26شعبه 

سال و شش ماه حبس تعزيری و تحمل  2شالق و محبوبه عباسقلس زاده را به 
 .ضربه شالق محکوم کرده است 30

محمد مصطفايي وآيل اين دو تن از فعاالن زنان، در گفتگو با ايلنا از برگزاري 
اردي  18دادگاه رسيدگي به اتهامات شادي صدر و محبوبه عباسقلي در روز 

  .بهشت ماه و صدور حکم برای ايشان خبر داد
وي با بيان اينكه شادي صدر و محبوبه عباسقلي درخارج از آشور به سر 

 .برند، اعالم آرد آه اين دادگاه بدون حضور آنها برگزار شد مي
اقدام عليه امنيت آشور از طريق : به گفته وي اتهامات اين دو نفر عبارت بود از

اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي، اخالل در نظم عمومي و تمرد 
 .در برابر مامورين

سال حبس تعزيري به جهت اقدام عليه امنيت آشور  5وآيل شادي صدر از حكم 
ضربه شالق به جهت اخالل در نظم عمومي  74و يكسال حبس تعزيري و تحمل 

 .و تمرد در برابر ماموران دولت خبر داد
سال  2زاده هم به جهت اقدام عليه امنيت آشور به  محبوبه عباسقلي: وي افزود

ضربه شالق جهت اخالل در  30ماه حبس تعزيري و تحمل  6حبس تعزيری و 
 .نظم عمومي محكوم شده است

دادگاه انقالب به وي ابالغ  26مصطفايي با بيان اينكه اين حكم امروز در شعبه 
روز مهلت دارم آه اعتراضم را به دادگاه ابالغ آنم آه  20بنده : شده است، افزود

 .به دليل سنگيني احكام صادره، حتما اعتراضم را اعالم خواهم آرد
اسفندسال  13نفر از فعاالن زن در روز  33به گفته محمد مصطفايی، دستگيري 

البته برخي از اين افراد تبرئه شده و برخي . علت صدور اين احكام بوده است 85
زاده از  ولي احكام صادره براي صدر و عباسقلي. اند ديگر نيز احكام تعليقي داشته

 .ترين احكام بوده است سنگين
 

 اعتراض به اعدام در برلين 
 

 اخبار روز 
مبارز راه  ٥امروز در برلن يک تظاهرات در اعتراض به اعدام : گزارش روز

آزادی، فرزاد کمانگر، شيرين الم هولی، علی حيدريان، فرهاد وکيلی ، چهار 
مبارز کرد و مهدی اسالميان و عليه اعدام و سرکوب در جمهوری اسالمی ايران 

تعداد زيادی پليس درخيابان منتهی به . نفربرگزار شد ٥٠٠با شرکت بيش از
سفارت و در مقابل سفارت رژيم در حاليکه سگ های تربيت شده خود را در 

در تمام طول تظاهرات پليس از تظاهرکنندگان فيلم . دست داشتند، مستقر بودند
 .برداری می کرد

" قطع فوری احکام اعدام"شرکت کنندگان در تظاهرات امروز با شعارهای 
مرگ بر "زندانی سياسی آزاد بايد گردد، جمهوری اسالمی نابود بايد گردد، 

اين النه جاسوسی تعطيل بايد "، "مرگ بر جمهوری اسالمی"، "ديکتاتوری
 ٣١به فارسی و آلمانی اعتراض خود را نسبت به اين جنايت و جنايات " گردد

با رسيدن صف تظاهرات به جلوی . ساله رژيم اسالمی ايران ابراز نمودند
پليس مسير تظاهرات را با باريکادبندی به پياده رو . سفارت، شعارها بلندتر شد

سفارت رژيم با ماشين های پليس که در مقابل آن پارک شده . محدود کرده بود
الزم به يادآوری است که پليس آلمان برای حفاظت از .بودند، قابل ديدن نبود

 .ساختمان سفارت بسيج شده بود
، کانون )ترکيه(حزب دمکرات کردستان ايران و کميته همبستگی کردستان 
در آنجا نامه . فرهنگی افغانستان پيام خواندند و اين جنايت را محکوم کردند

 . فرزاد کمانگر به شاگردانش قرائت شد
خبراين تظاهرات در راديو فردا، راديو زمانه، رايو صدای آلمان و راديو اين فو، 

     .و تلويزيون ايرانيان برلن انعکاس يافت
وارد کردن خسارت به "يکی از دوستان کميته همبستگی با کردستان به اتهام 

و يک خانم شرکت کننده هم بعلت پوشاندن چهره خود که در آلمان " اموال پليس
هر دوی آنان پس . ممنوع می باشد، دستگير شدند که با اعتراض جمع روبرو شد

 .از نيم ساعت آزاد شدند
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 نماينده : گروهي از فعاالن سياسي مدني
 سازمان ملل به ايران سفر كند

 
 
 
 
 
 

 :راديو زمانه
ای، از ناوی پيالی، کميسر عالی حقوق  گروهی از فعاالن سياسی و مدنی در نامه
تر گزارشگران ويژه اين سازمان را به  بشر سازمان ملل خواستند تا هر چه سريع

 .ايران اعزام کند
اند با توجه به اعالم آمادگی ايران برای پذيرش  امضاکنندگان اين نامه اعالم کرده

اين گزارشگران به  »اولين فرصت ممکن«گزارشگران ويژه سازمان ملل، در 
 .تهران اعزام شوند

اين درخواست چند روز پس آنکه محمدجواد الريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه 
قضائيه ايران، از آمادگی جمهوری اسالمی برای استقبال از نماينده سازمان ملل 

 .شود در سفر به تهران خبر داد، مطرح می
 .خانم پيالی اعالم کرده که سال آينده ميالدی به تهران سفر خواهد کرد

در بخشی از نامه هشت فعال سياسی و حقوق بشر آمده که نماينده سازمان ملل در 
و  »های فراقانونی اعدام«، »های خودسرانه بازداشت«سفر به ايران، در مورد 

 .زندانيان تحقيق کند »شکنجه»
تحقيق در مورد صدور احکام اعدام برای گروهی از معترضان به نتيجه 

شدگان حوادث اخير و ادامه  انتخابات، صدور احکام سنگين برای بازداشت
های اين فعاالن سياسی و مدنی  بازداشت غيرقانونی برخی افراد، از ديگر خواسته

 .از ناوی پيالی است
اين نامه را شيرين عبادی، مهرانگيز کار، عبدالعلی بازرگان، مسعود بهنود، 

محسن کديور، عطاءاهللا مهاجرانی، فرخ نگهدار و حسن يوسفی اشکوری امضا 
 .اند کرده

چنانچه بازديد گزارشگران از ايران هرچه «: اند آنها در نامه خود هشدار داده
 «های کمتری را شاهد باشيم زودتر انجام شود، آنگاه ممکن است مصيبت

 
 -در شوراي حقوق بشر  .ا. كارزار افشاي نقض حقوق بشر در ج

 1389خرداد 
، گزارش نهايی بررسی ادواری جهانی )خرداد ماه 20(ماه ژوئن  10در روز 

پرونده حقوق بشری جمهوری اسالمی، در شورای حقوق بشر مورد رسيدگی 
 .قرار خواهد گرفت

/IR/7Session/Documents/UPR/HRBodies/org.ohchr.lib://http
pdf.Iran_12_14_HRC_A 

/hrcouncil/bodies/english/org.ohchr.2www://http
pdf.fr_12.14.HRC.A/session14/docs 

/hrcouncil/bodies/english/org.ohchr.2www://http
pdf.ar_12.14.HRC.A/session14/docs 

/PDF/59/120/10G/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny-dds-ods://http
OpenElement?pdf.1012059G 

/PDF/58/120/10G/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny-dds-ods://http
OpenElement?pdf.1012058G 

/hrcouncil/bodies/english/org.ohchr.2www://http
pdf.ch_12.14.HRC.A/session14/docs 

در اين اجالس برخالف جلسه مقدماتی بررسی ادواری جهانی که در ماه فوريه 
برگزار شد، سازمان های غير دولتی به رسميت شناخته شده از سوی  2010

شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد نيز می توانند حضور داشته 
 .باشند و در مورد اين گزارش اظهار نظر کنند

پيشنهاد می شود که انسان های آزاديخواهی که خواهان افشای هر چه بيشتر 
موارد نقض فاحش، گسترده و سيستماتيزه حقوق بشر در ايران می باشند، با 

 کوشش هايشان را در اين راستا همآهنگ سازند »ايونت«پيوستن به اين 

بيانيه انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان در ايران 
  در خصوص اعدام هاي نوزده اردي بهشت) آداپ(

 
 
 
 
 
 
 

اعدام چهار زندانی ) آداپ(انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان در ايران 
در  ارديبشهت ماه ١٩ ،و يک زندانی ديگر را که سحرگاه روز يکشنبه کرد

 .به شدت محکوم می کند ،به دار آويخته شدند زندان اوين تهران
و مهدی اسالميان  فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی

همگی به دست داشتن در عمليات تروريستي از جمله بمب گذاري محکوم بوده 
بعضی از اين متهمين اتهامهای  ،اين در حاليست که بنا به گزارشهای موثق و ،اند

اعالم قبلی و در حين بازنگری  اعدام آنها بدون وارده را نپذيرفته بودند و حکم
  .و آنها از روند دادرسی عادالنه محروم بوده اند پرونده هايشان اجراء شده

سيستم قضايی ايران ) آداپ(انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان در ايران 
حکم  اعتراف گيری تحت شکنجه و فشار روحی پايه پرونده سازی و را که بر
مشکوک و غير  ناعادالنه و احکام صادره توسط آن سيستم را ،کنند صادر می

به هر  با اعدام انسانها ابراز مخالفت شديد ضمن انجمن اين .قابل اعتماد می داند
اعدام در ايران می  پايان دادن به مجازات خواهان ،جرم و اتهامی که داشته باشند

 .باشد
گروههای ائتنيکی و مذهبی  تمام از مبارزات مدنی آداپ همچنين حمايت خود را

و  داشته و تمامی اين گروهها را به اجتناب از فعاليتهای خشونت آميز اعالم
 .می کند عملياتهای مسلحانه دعوت مخالفت با

 ،زبانی ،ملی فعاليت برای احقاق حقوق و ،مبارزه بر عليه تبعيض و نژادپرستی
 .ائتنيکهای ساکن ايران است فرهنگی و اقتصادی حق مسلم تمام

 

 مادران و خواهران اعدام شدگان چهارشنبه تحصن مي كنند 
 
 
 
 
 
 
 

 : خبرگزاری هرانا
اردی بهشت ماه، در اعتراض  ١٩خواهران و مادران تنی از زندانيان اعدام شده 

امنيتی روز چهارشنبه -به عدم تحويل پيکر عزيزانشان از سوی دستگاه قضايی
 . اردی بهشت ماه، دست به تجمع اعتراضی خواهند زد ٢٩

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، با توجه به عملی نشدن وعده های مکرر 
مسوالن و حتی ايراد اظهارات غيررسمی مبنی بر دفن شدن اين جان باختگان و 

زندانی سياسی اعدام شده، تحويل گرقتن اجساد را  ۵با توجه به اينکه خانواده ی 
صبح  ١١جزئی از حقوق خود می دانند؛ ايشان امروز اعالم داشتند از ساعت 

اردی بهشت ماه، مقابل استانداری کردستان واقع در شهر  ١٩چهارشنبه مورخ 
 . سنندج برای تحويل گرفتن پيکر عزيزان خود دست به تحصن خواهند زد

اردی  ٢٠الزم به ذکر است خانواده ی زندانيان جان باخته، از روز دوشنبه 
بهشت ماه در سفرهای متعدد به تهران خواهان تحويل پيکر عزيران خود شده اند 
اما مسئوالن در اين رابطه علی رغم وعده ها اقدام موثری انجام نداده اند و عدم 
 . تحويل پيکر جان باختگان دوچندان بر ناراحتی خانواده های داغدار افزوده است

زندانی سياسی به نام های  ۵ارديبهشت اشاره به واقعه اعدام  ١٩اعدام شدگان 
فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی، علی حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی اسالميان 

 . دارد که در تاريخ مذکور در زندان اوين به صورت مخفيانه صورت گرفت
 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_14_12_Iran.pdf�
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_14_12_Iran.pdf�
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_14_12_Iran.pdf�
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_14_12_Iran.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.12_fr.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.12_fr.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.12_fr.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.12_fr.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.12_ar.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.12_ar.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.12_ar.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.12_ar.pdf�
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/120/59/PDF/G1012059.pdf?OpenElement�
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/120/59/PDF/G1012059.pdf?OpenElement�
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/120/59/PDF/G1012059.pdf?OpenElement�
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/120/59/PDF/G1012059.pdf?OpenElement�
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/120/58/PDF/G1012058.pdf?OpenElement�
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/120/58/PDF/G1012058.pdf?OpenElement�
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/120/58/PDF/G1012058.pdf?OpenElement�
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/120/58/PDF/G1012058.pdf?OpenElement�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.12_ch.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.12_ch.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.12_ch.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.12_ch.pdf�
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 از قوه ي قضاييه به خدا پناه مي بريم
  : کلمه

جمعی از خانواده های زندانيان سياسی با نزديک شدن به سالگرد انتخابات 
مناقشه برانگيز رياست جمهوری سال گذشته با صدور بيانيه ای ،ضمن شرح 

نوشته اند که افق روشنی   دردها و رنج های خود و عزيزانشان در يکسال گذشته
بسياری از آنها . از چگونگی برخورد حاکميت با زندانيان سياسی ديده نمی شود 

برخی را به بهانه هايی که هنوز . را با احکام سنگين در زندان نگه داشته اند
برای ما روشن نيست به زندان های مخوف و هولناکی چون رجايی شهر فرستاده 

 .اند
متن کامل اين بيانيه که نسخه ای از آن در اختيار کلمه قرار گرفته ، به اين شرح 

 است
 به نام خدايی که دادرس مظلومان است

 ملت بزرگ ايران
در اين يک سال . يک سال از بازداشت همسران ، پدران و فرزندانمان می گذرد 

همه ما خانواده های زندانيان سياسی ، رنج ها و سختی های بسياری را متحمل 
سختی ها و رنج هايی که بخشی از آن را با ملت ايران در ميان گذاشتيم . شده ايم 

چه او . و بخش مهم آن را برای خود و خلوت خود و باز گو کردن با خدای خود 
 . از هر چيز به ما نزديک تر و از هر کس به امور آگاهتر است

امروز که اين نامه را برای ملت ايران می نويسيم به همان اندازه روز نخست 
افق روشنی از چگونگی  . دستگيری عزيزانمان ، نگران و رنجور هستيم

بسياری از آنها را با احکام  . برخورد حاکميت با زندانيان سياسی ديده نمی شود
برخی را به بهانه هايی که هنوز برای ما روشن . سنگين در زندان نگه داشته اند 

نيست به زندان های مخوف و هولناکی چون رجايی شهر فرستاده اند و عده ای 
. معدود را با وثيقه های چند صد ميليون تومانی به مرخصی فرستاده اند 

همه ما در . مرخصی هايی که گاه از زندان سخت تر و جانکاه تر است 
پرسش های بسياری ذهن ما را به خود مشغول کرده . بالتکليفی به سر می بريم 

چرا که حاکميت و قوه قضائيه برای اين . و قادر به يافتن پاسخی برای آنها نيستيم 
 . پرسش ها پاسخی قانع کننده ، روشن و شفاف ندارد

چرا فرزندانمان را بازداشت کرده ايد؟ چرا آنها را در دادگاه های نمايشی حاضر 
کرديد و کمترين اعتنايی به دفاعيات آنها و موکالنشان نشده است ؟ چرا آنها پس 

چرا وکالی آنها از روند . از ماه ها هنوز قادر به مالقات با وکاليشان نيستند 
بررسی پرونده و نوع اتهام شان بی خبرند؟ چرا برای ماه ها آنها را در انفرادی 

نگه داشته اند و با چشمان بسته مورد بازجويی های خشن و خسته کننده قرار 
گرفته اند؟ چرا برای آنها احکامی صادر شده که خود قضات صادر کننده احکام 

اوليه نيز پس از تائيد آن احکام در دادگاه های تجديد نظر ، اظهار تاسف می کنند 
و می گويند ما با اين تصور که احکام صادره در دادگاه تجديدنظر شکسته خواهد 

 شد ،چنان احکام سنگينی صادر کرديم؟
آيا نبايد جرم با مجازات هماهنگی داشته باشد ؟ اين هماهنگی که يکی از ابتدايی 

ترين اصول قضائی است را بايد در کدامين حکم ديد ؟ احکام چندين ساله و اعدام 
؟ وثيقه های های چند صد ميليون تومانی و بالتکليفی های طوالنی و طاقت 
فرسا؟چرا بايد بازجوها بر قضات و بازپرس ها مسلط باشند ؟ چرا کمترين 
استقاللی در قوه قضائيه ديده نمی شود ؟  ما مدتها براين باور بوديم که قوه 

اما رفته رفته از اين  . قضائيه محل رجوع مظلومان و داد ستاننده از ظالمين است
 . قوه قضائيه نااميد شديم و تنها اميد به خدا داريم

ما هم . دادستان محترم تهران اخيرا گفته که بدترين گناهان کتمان حقيقت است 
 . يک سال است که می گوئيم چرا حقيقت را کتمان می کنيد

آيا اين شفافيت و عدم کتمان . بيائيد شفافيت را در همه رفتارهايتان نشان دهيد
يک شهروند . حقيقت نيايد برای حاکمان و صاحبان قدرت مورد توجه قرار گيرد 

عادی ، يک زن خانه دار ، يک روزنامه نگار ، يک دانشجو و يک فعال حزبی 
چه چيزی را برای کتمان داشته که حتی پس از ماه ها بازجويی طاقت فرسا ، بر 

کسی معلوم نشده است ؟ آيا شفافيت و عدم کتمان حقيقت برای آنها در اولويت 
 است يا برای صاحبان قدرت ؟

اعدام هايی که پر از . در هفته گذشته پنج نفر را در زندان اوين اعدام کرده اند 
ابهام در پروسه دستگيری ، بازجويی ، دادگاه ، چگونگی صدور حکم و اجرای 

ما خانواده های زندانيان سياسی با محکوم . حکم و حتی زمان اجرای آنها است
کردن نحوه اعدام واطالع رسانی ناقصی که در باره اين اعدام ها و رفتاری که با 

خانواده های داغدار آنها صورت گرفته ، نگرانی خود را بابت سرنوشت 
فرزندانمان اعالم می کنيم و از قوه قضائيه می خواهيم عدالت و شفافيت و عدم 

 . کتمان حقيقت را در برخورد با مسائل از خود شروع کند
 جمعی از خانواده های زندانيان سياسی

دهها تن از دانشگاهيان در آمريكا و اروپا اعدام هاي اخير در 
 ايران را محكوم كردند

 
 
 
 
 
 

 
 :هرانا

دهها تن از اساتيد و روشنفکران در آمريکا و اروپا در بيانيه ای با محکوم کردن 
اعدام های اخير در ايران از سازمان های بين المللی و سازمان ملل متحد خواسته 

جمعی مخالفان سياسی مسئول و  های دسته اند جمهوری اسالمی را در اعدام
 .مقصر بشناسد

هويی، علی  روز يکشنبه قوه قضاييه ايران اعالم کرد فرزاد کمانگر، شيرين علم
حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی اسالميان، به اتهام آنچه که عضويت در گروه 

  .خوانده شده، در زندان اوين اعدام شده اند »ضد انقالب«های 
های جهان  از دولت «:اين استادان دانشگاه و روشنفکران در بيانيه خود نوشته اند

شرط  خواهيم تا تامين و رعايت حقوق بشر و کرامت انسانی را پيش مصرانه می
 .«ضروری هر گونه مراوده با جمهوری اسالمی ايران قرار دهند

دانشگاه سيراکيوز، سهراب   نيکی کدی، دانشگاه کاليفرنيا، مهرزاد بروجردی،
بهداد، دانشگاه دنيسون اوهايو، منصور معدل، دانشگاه ميشيگان، فرهاد نعمانی، 

دانشگاه آمريکايی در پاريس، ميثاق پارسا، دانشگاه دراتموث،نيره توحيدی، 
عباس ميالنی، دانشگاه استانفورد، اکبر مهدی، مجتبی   دانشگاه دولتی کاليفرنيا،

و   مهدوی، حسين کمالی، الهيار کنگرلو، حسين ضيايی، دانشگاه کاليفرنيا،
محمود کريمی حکاک، سييناکالج نيويورک، از جمله امضا کنندگان اين بيانيه 

 .هستند
کارنامه اين رژيم را در نقض حقوق بشر و «: در اين بيانيه تصريح شده است

. کنيم قساوت در رفتار با نيروهای سياسی معارض را به صراحت محکوم می
اعتقاد راسخ خويش را به رعايت ضوابط حقوقی از مجاری مستقل در حق همه 

به قوت باور . نماييم داريم و بر لغو مجازات اعدام تاکيد می متهمان اعالم می
داريم که شرکت الزم حل مشکالت کنونی در ايران، پرهيز از خشونت از همه 

 .«طرف است
به همراه رهبران مخالفان در ايران اعدام اين   سازمان های مدافع حقوق بشر و

 .را محکوم کرده اند  پنج نفر
خواندن  »ناعادالنه«ميرحسين موسوی، از رهبران مخالفان دولت در ايران، با 

روشنی درباره اتهامات اين  »توضيحات«اين اعدام ها، تصريح کرده است که 
 .افراد ارائه نشده است

اعالم اعدام ناگهانی پنج نفر از شهروندان کشور «: ميرحسين موسوی گفته است
ای از اتهامات و روند دادرسی ومحاکمات به  بدون آنکه توضيحات روشن کننده
ای است که در طول ماه های اخير منجر به  مردم داده شود شبيه روند ناعادالنه

آور برای عده زيادی از زنان ومردان خدمتگزار  صدور احکام شگفت
 «.وشهروندان عزيز کشور ما شده است

اعدام اين افراد در شرايطی صورت گرفته است » :مهدی کروبی نيز گفته است
که هيچکس از چند و چون پرونده آنها با خبر نيست و جرم آنها به دليل علنی 
نبودن دادگاه و عدم رعايت آيين دادرسی و قانون، برای هيچکس محرز نشده 

 .«است
سازمان عفو بين الملل روز سه شنبه در بيانيه ای اعالم کرد که اعدام شدگان نه 

 .تنها از محاکمه منصفانه ای برخوردار نبوده اند که شکنجه هم شده بودند
اين سازمان، اعدام هايی که بدون هيچگونه اعالم قبلی «: در اين بيانيه آمده است

به رغم اتهام سنگينی که به متهمان زده شده بود، . انجام شد را محکوم می کند
هيچ يک از محاکمه منصفانه ای برخوردار نشدند ضمن اين که از سه تن از 

 «.آنها، با شکنجه و با زور اعتراف گرفته شده بود
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 حاميان مادران عزادار در نقاط مختلف جهان :هامبورگ
 در اعتراض به اعدامها

 
 ۵مه، در اعتراض به اعدام  ١۵مادران عزادار در نقاط مختلف جهان روز شنبه 

نفر از زندانيان سياسی فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم 
هولی و مهدی اسالميان و همدردی با خانواده اعدام شدگان و زندانيان سياسی به 

در زير گزارش .  همراه بسياری از هم وطنان در سراسر جهان ، گردهم آمدند
 .تصويری را می بينيد

 
 :وين
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 :ساکرامنتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فراخوان مادران صلح دورتموند
 

 !دوستان عزيز
 !هم وطنان آزاده

 در اعتراض به اعدام های اخير         -
 در اعتراض به مجازات اعدام         -
 در حمايت از آزادی همه زندانيان سياسی         -
 در حمايت از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی در ايران         -
به ايران برای UN و برای فرستادن گروهی از طرف          -

 سياسی در زندانهای ايران رسيدگی به شرايط زندانيان
  

تا  ١٧ماه مه ، از ساعت  ٢٠ماه مه تا پنجشنبه  ١٧از روز دوشنبه             
 بعد از ظهر ١٩

 شهر بوخوم Uni-Centerدر 
 .ميز اطالع رسانی برپا خواهد شد

 .از روز چهار شنبه تا پنجشنبه ظهر به تحصن و اعتصاب غذا دست خواهيم زد
از تمام گروه ها و کانون ها و آزاديخواهان دعوت می کنيم به ما در اجرای اين 

 .برنامه ياری رسانند
  

دوستان عزيز اگر مايل به پشتيبانی ما هستيد ، نام خود را بنويسيد ، که در 
 گروه حاميان شما را ذکر کنيم

  
   مادران صلح دورتموند

 : دورتموند
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 گفتگو ها و مقاالت

ايرانی باز کرده، اما آن نيز ظاهرًا بيشتر برای دکور روی طاقچه است تا کاربرد 
  .اجتماعی و سياسی

به گونه ديگر، حقوق بشر نيز در اين اثنا، چنان در چارچوب نظام تعريف شده، 
چرا که . يال و دم و اشکم بوده است که پرداختن به آن همچون ترسيم شير بی

چارچوب نظام سياسی ايران، هويتش را با فقهی در آميخته است که اعدام، يکی 
اند، اما نظرشان  اند که با اعدام کرده البته فقهايی هم بوده  .های آن است از شاخص

  .گذاران نيافته است راهی برای نفوذ به قانون
که يک مفهوم عينی و  بنابراين حقوق بشر، در اين گفتمان سياسی بيشتر از اين

واقعی باشد که بايد برای آن برنامه ريزی کرد و سازماندهی داشت، زد و بند 
ای برای  گرفت، يک موضوع انتزاعی و شيک است و نشانه   و نتيجه.... کرد و 

ترين نمونه اين رفتار بوده است  سکوت يا توجيه اعدام، مهم. اعالم مردمی بودن
که نه فقط در دهه شصت که در همين يک سال گذشته و حتی همين چند روز 

 .ايم گذشته، نيز بارها شاهد آن بوده
متاسفانه در بين نخبگان . شوند های سياسی نمی ، فقط شامل گروه اما نخبگان

اجتماعی و فرهنگی نيز، مخالفت با اعدام نتوانسته، يک وفاق جامع برای 
  .ای سازمان يافته ايجاد کند مبارزه

زيرا . گردد اش به مسائل فرهنگی ما برمی ترين که عمده  داليل آن بسيار است
اما در . ريزی داشت ای ترويجی است و بايد برای آن برنامه فرهنگ، مساله

ناچار است بيش از اين که خود را   -يا بخشی از آن  -شرايطی که جامعه مدنی ما
توان انتظار  ساز بداند، تابعی از شرايط موجود باشد، چگونه می پيشرو، و هنجار

 داشت که در برابر سنت يا باور نادرست بايستد و با آن مبارزه کند؟
کم در سه دهه اخير، کشور ما چنان درگير مسائل و مصائب  از سوی ديگر دست

مختلف بوده است که بسياری از فعاالن اجتماعی، خود را درگير موضوعات 
 «اعدام«ای به نام  اند و فرصتی برای برنامه ريزی و پرداختن به مساله ديگر ديده

  .اند نيافته
که حق زندگی، نخستين حقی است که بايد از آن دفاع کرد،  اما چرا ؟ مگر نه اين

تا ساير حقوق در زير مجموعه آن تعريف شود؟ چه مالحظاتی جامعه مدنی ما را 
ها از پرداختن به موضوعی به نام اعدام دور کرده است؟ اين  در همه اين سال

های اعداميان تحقيق  سوالی است که در طول ساليان گذشته که بر روی پرونده
 .ام می کردم ،بارها از خودم و ديگران پرسيده

به نظر من بخشی از اين جامعه مدنی خود محصول فکری همان چارچوب 
های ديگر نيز  بخش. کند اجتماعی و فرهنگی است، که نظام سياسی را تعريف می

اند، يا  خطری را در خود نمی ديده يا توان مبارزه با چنين ساختار ايدئولوژيک پر
مثًال ما . اند ريزی کردن تشخيص نداده برای برنامه »عام«آن را موضوعی 

توانيم  دانيم که می زن را موضوعی عام برای زنان می فعاالن زن، شايد قانون ضد
ای به نام  ، الزاما در برابر پديده پيرامون آن ائتالف کنيم، اما همه ما فعاالن مدنی

 . ايم که با آن دست به يقه شويم اعدام قرار نگرفته
 

 مردم
 

مردم پشتوانه قدرتند و . رابطه بين مردم و قدرت، يک رابطه دو سويه است
ها  قدرت نيز، به مردم هنجارهای پذيرش از حاکميت موجود را از طريق رسانه

گونه است که پذيرش اعدام به  اين. کند و ابزارهای فرهنگی و آموزشی تزريق می
شود و در بسياری از موارد اگر ساز مخالفی نواخته  حساب مردم گذاشته می
روند، چون در فرهنگ  مثال مردم به تماشای اعدام می. نشود، چنين نيز هست

ها نگفته که کشتن يک انسان نه تماشا دارد و نه خنده و نه  به آن شان کسی  عمومی
 و اساسا چرا بايد به تماشای بردارکردن کسی نشست؟. کف زدن و نه حتا گريه

. خواهد ای از جامعه ما اعدام را قبول دارد و می واقعيت اين است که بخش عمده
چون در فرهنگ رايجی که از بدو تولد با آن بزرگ شده، انتقام، بخشی از حق او 

او هرگز نياموخته که خشونت، در همه ابعاد آن، . و عين عدالت تعريف شده است
  .بخشی از تهديدهای امنيت روانی و فردی افراد است

ها جايی  های دينی، که در هر دوی اين او هميشه از سنت شنيده است و از آموزه
گونه است که به هر دليلی پذيرش اعدام  برای انديشيدن به اين پديده باز نشده و اين
مستقيم يا مستقيم مردم را به همراه داشته  و سکوت يا همراهی با آن، حمايت غير

 .است
 

 جهان
 

ها و قواعد  نامه پيمان. المللی اين مساله است اما آخرين حلقه اين شبکه، رويه بين
های قدرقدرتی مثل  حقوق بشری، شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحاديه
 المللی همواره رعايت کردن  اتحاديه اروپا که از مفاخرش در تعيين خط مشی بين

 ما و اعدام
  آسيه امينی

 
 
 
 
 

هرگز کمپينی در داخل ايران، عليه اعدام و قانون اعدام که دربرگيرنده همه 
شايد . اعدام ها اعم از سياسی و غير سياسی و قصاص و حد باشد شکل نگرفت

اما مخالفت با . افراد و گروه ها از جهات مختلف به يکی از اين وجوه پرداختند
اعدام به معنی کلی آن هرگز در دستور کار گروه های مدنی و سياسی قرار 

  .نگرفت
 

بيانيه .  دهيم شعار می .ها داغ است شود، تا مدتی بحث وقتی يک نفر اعدام می
بعد از مدتی دوباره بر   ...گوييم و  ناسزا می . کنيم امضا جمع می. نويسيم می
 تا کی؟ اعدام ديگر؟...  مان تا  گرديم سر خانه و زندگی می

ها  پنج نفری که سه تن از آن. ارديبهشت اعدام شدند 19پنج نفر روز يک شنبه 
هايشان گفته شده  پنج نفری که به خانواده. شان پايان نيافته بود حتی روند دادرسی

شان نه فقط  پنج نفری که اعدام. شان تخفيف خواهد خورد بود، حکم
، که خواب را بر بسياری از ما نيز  شان را پريشان و ناباور کرده های خانواده

خواهم  می. اما مساله من در اين مقاله، اعدام اين پنج نفر نيست. حرام کرده است
 .بنويسم »ما و اعدام«از 
 

 قانون
 

يک سرش قانون است که هر . در جامعه ايرانی اعدام يک مساله چند وجهی است
های جهانی در مقابلش قد علم کنند، قانون حرف خودش را  نامه چقدر هم پيمان

   .گيرد زند و قربانيانش را می می
هرگز کمپينی در داخل ايران، عليه اعدام و قانون اعدام که دربرگيرنده همه 
شايد . اعدام ها اعم از سياسی و غير سياسی و قصاص و حد باشد شکل نگرفت

اما مخالفت با . افراد و گروه ها از جهات مختلف به يکی از اين وجوه پرداختند
اعدام به معنی کلی آن هرگز در دستور کار گروه های مدنی و سياسی قرار 

 .نگرفت
در سی سال اخير هرگز هيچ فرد يا نهاد حکومتی در داخل ايران قانون اعدام را 

چرا؟ . هرگز از اساس با قانون اعدام مخالفتی صورت نگرفت. زير سوال نبرد
کننده اين قانون، با قانون  آيا هويت قانون اساسی جمهوری اسالمی و فقه حمايت

اعدام گره خورده است؟ آيا نياز سياسی حاکمان چنان رعبی افکنده که کسی را 
نای مخالفت نبوده است؟ آيا قصاص که بخشی از اين قانون است، دليلی بر 

قاطعيت اجرای احکام بخشی از فقهای دينی است؟ آيا فرهنگ عمومی جامعه با 
 ها؟ يا همه اين  ...اعدام مخالفتی نداشته است؟ و

 
 نخبگان

 
نخبگان سياسی، نخبگان اجتماعی و . اند ، نخبگان جامعه وجه ديگر اعدام

هاست که يا خود بخشی از چرخه اعدام در  نخبگان سياسی ما سال. فرهنگی
در واقع ما   .اند اند و يا اگر نه، دستکم چوب الی اين چرخ هم نبوده کشور بوده

  .ايم هرگز واکنش سياسی مبتنی بر مخالفت با اعدام در کشورمان نداشته
اعدام، نه فقط بخشی از فرهنگ سياسی  -بخوانيد دهه شصت  -در يک برهه 

مايه  »اعداميان تعداد «قالب در کشور ما شد، که حتی در بين گروه قربانی نيز 
های سياسی  چه از ايشان نيز شنيده شد، دفاع از ارزش آن. افتخارات حزبی شد
برای اسيری که تنها دليل مرگش، داشتن يک  »حق حيات«شان بود نه دفاع از 
 مرام سياسی است

های سياسی نيز نه تنها در نفی اعدام، حرکتی نکردند، که  نتيجه اين شد که گروه
را برقرار کنند، يا با سکوت خود در  »عدالت«  يا تالش کردند با مقابله به مثل

ها تا پای چوبه دار را  برابر حق زندگی کردن افراد، ايمان و باور پايدار آن
ها يعنی  بنابراين از يک سو در جناح حاکم، تنها معترض به اعدام .ستايش کنند

آيت اله منتظری با توافق يا سکوت جميع حاضران بر سفره سياست، به حاشيه 
 .رانده شد و بقيه يا رسما موافق اعدام بودند يا سکوتشان عالمت رضا بود

 ورزان  اگر چه در چند سال اخير، گفتمان حقوق بشری جايی در بين سياست
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وزارت اقتصاد و دارايی، : "اليحه ی حمايت خانواده آمده است ٢۵در ماده 
." های باالتر از حد معمول، تصاعدی ماليات دريافت کند موظف است؛ از مهريه

های بی قيد و شرط مرد، بايد مواجب  بر طبق اين بند، زن پس از پذيرفتن ازدواج
ای راکه معلوم نيست بتواند، دريافت کند هم به دولت بپردازد؛ به اين  مهريه

ترتيب، به ضرس قاطع گمان می رود، دولت، از مسلم ترين حق زنان که در 
  .اسالم بر آن تاکيد شده است، قصد بهره برداری دارد

همواره از خانواده، به عنوان کانونی ياد شده است که در آن انسان به آرامش می 
رسد و نيازهای مادی و معنوی اش تامين می شود، ولی در چارچوب اين نظم 

با وساطت مرد تکرار می کند و مطابق   نمادين، زن، زندگی بی تغييرش را
 به فکر تدوين آن افتاده اند،   قانون حمايت خانواده ای که قانون گذاران خيرانديش

در نظام و  .ضمانت پرداختی، خريداری می شود  پيکر زن با مهريه، بی هيچ
تن زن، شناسايی می شود و راه رستگاری وتعالی او به معراج   قانونی که تنها

است و اين شئی انگاری " شئی جنسی"رساندن مرد به قيمت تنزل کردن در حد 
چرا اخذ مهريه ای که مرد با عقل سليم آن را تقبل   مقدس نيز قلمداد می شود،

 کرده، چنين بر قانون گذاران گران آمده است؟ 
ها برای اينکه بتوانند نيروی خود را برای رسيدن، به نتايج مثبت ¬انسان 

بزهکاری : "می گفتند" کلوارد و اهلين. "متمرکز کنند، بايد محترم شمرده شوند
ـ سخت کوشی  بدان سبب روی می دهد، که همه نمی توانند، از راه های مشروع

به ويژه از راه احراز صالحيت های تحصيلی، به هدفی مقبول در اجتماع دست  -
  2."يابد

حتی حق طالق از شوهری   زنی که خود را کم ارزش و در حاشيه می بيند، و
که به او وفادار نبوده، از او سلب می شود، چيزی ندارد از دست بدهد، پس 

 طغيان در برابر قوانين را بر فقر و انزاوای اجتماعی ترجيح می دهد و می کوشد 
خشم و گردن کشی نشان دهنده اين است که زن   .در زمينه ی جنسی انتقام بگيرد

به مرحله ای رسيده که زندگی مشترک به هيچ رو ممکن نيست، اما به دليل عدم 
بتواند به شفاف سازی شخصيتش کمک نمايد، ابزار تسکين   وجود امکاناتی که

نخستين و کاری .خشم گمشده خويش را در جاهای ديگر جست وجو می کند
که به منابع اقتدار، کم ترين دسترسی ای دارند، وارد   ضربه را بر کودکان  ترين

وقتی . می کند تا از اين طريق به آشکار سازی بخش پنهان وجودش بپردازد
احساس حقارت، در ضمير زن، نهادينه شود، فرهنگ خشونت، تکرار و قربانی 

تن دادن به اين قسم هم آغوشی که در آن لذت جنسی يکی . به جانی تبديل می شود
خانواده با اين شکل . است" تجاوز"از طرفين محلی از اعراب نداشته باشد، عين 

" کريستوا. "مفروض، به ابزاری برای بهره کشی از بدن زن تبديل می شود
بدنی که زندگی می کند، بدنی دوست داشتنی است، بدن دوست " :معتقد است

. داشتنی بدنی است که سخن می گويد، اعتراض می کند و اظهار عقيده می نمايد
چيزی   بدون عشق، زن. عشق، برای بدنی که زندگی می کند، ضروری است

  3."جز جسم متحرک نيست
اخالق اصالت بشری می خواهد که هر تجربه، معنايی انسانی داشته باشد، وقتی 

دو انسان، به عنوان ابزار اعمال قدرت استفاده شود؛ حمايت جامعه،   روابط
توجيه رابطه ای حيوانی است؛ چرا که قوانين حاکم بر چنين نظام خانواده ای 

خواه و هوسناک تبديل و او را به رفتاری غير ¬مرد را به ديکتاتوری افزون
  .انسانی تشويق می کند

علی رغم اينکه سازمان ها و رسانه های دولتی، نقش بسزايی در تغيير نگرش 
چنانبر افزودن تبعيض و ¬جامعه و نمايش قبح رفتار تبعيض آميز دارند، اما هم

  .نابرابری در حق زنان اصرار می ورزند
فرياد ! پيشنهاد می کنم، هموطنان دست اندرکار، نگاهی به تاريخ بيندازند

اش به رند و ¬کرد افراطی محتسب و فقيه و پناهنده شدن¬شيراز، از عمل  حافظ
کشانه در برابر آنان و فرياد سعدی از عالمان ¬پيرمغان، شکوائيه ای است گردن

بکوشيم نام . نتيجه ی ابرام بر ترويج و تدوين واپس نگری است.... بی عمل و
  .نيک در جريده تاريخ بر جا بگذاريم
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 ...حقوق بشر بوده است و
  ب تالش. ها و نهادها را ناديده بگيرم وجه تالش اين گروه خواهم به هيچ من نمی

اند،  رسانی فعال بوده خشی از اين نهادها که به خصوص در زمينه تحقيق و اطالع
اما فعاليت بقيه را بايد در زمره همان دکورهای تزئينی برای . ستودنی است

المللی ربط مستقيم به  های بين واکنش اما بدون شک .طاقچه سياست به شمار آورد
اگر . کنند شان با اعدام مخالفت می های ملی خواسته مردمی دارد که در چارچوب

شوند،  ما بخواهيم، اگر ما نه بگوييم، اگر ما پافشاری کنيم، آنان نيز همکالم می
هايشان به نقض  ها نيز اعتراض اما تا وقتی از اين در صدايی شنيده نشود، آن

هايی خواهد بود که هرازگاه، ستونی از  ، محدود به بيانيه حقوق انسانی
 .کند ای را پر می روزنامه

تر از يک حسرت  اگر اعتراض به اعدام فرزاد معلم و ديگران، برای ما جدی
 .مان قرار دهيم های کاری زودگذر است، مخالفت با اعدام را در دستور برنامه

از افراد سياسی موثر بر افکار عمومی بخواهيم که . ريزی کنيم برای آن برنامه
باشند يا اين دکور  »بر اعدام«بخواهيم که يا . حقوق بشر را تفسير به رای نکنند

شود هم  چون نمی. شان پايين بکشند ورزی تزئينی حقوق بشر را از طاق سياست
 .حرف از حقوق بشر زد و هم برای موافقت با اعدام، توجيهات سياسی تراشيد

 
 

 اليحه حمايت از انسانيت تدوين كنيد
 صبا واصفی

 
 
 
 

رغم اختالف های طبقاتی و ¬ها و اقشار گوناگون، علی¬زنان از طيف
شان با يک وجه ¬، با وجود تفاوت در تهديدها و سلب حقوق شهروندی¬اجتماعی

ی ¬کوشيده اند به حقوق حقه  آميز همواره¬تغيير قوانين تبعيض  مشترک، يعنی
نظام حاکم بر نهاد خانواده، با اتکا به مقررات شرعی و   .انسانی خود دست يابند

به دليل پای بندی قانون گذاران به سنت ها، با نيازهای زندگی بشر معاصر، چه 
از لحاظ حقوقی و چه از نظر انسانی، سازگاری نداشته و گاه به تضادی خشونت 

در اين مسير، حرکت های برابری خواه زنان، برای رسيدن . بار کشيده شده است
  .به حقوق شهروندی و انسانی، همواره متهم به مخالفت با دين و سنت شده است

احترام به اصالت بشر ايجاب می کند، کاربردی ترين تفسير از دين، برای بهبود 
با تغيير سبک زندگی مردم،   ها صورت بگيرد و قوانين،¬شرايط زندگی انسان

حقيقت در دست " :به قول فوکو. به خواست خود آنان قابل تغيير و اصالح باشد
  1."کسی است که سخن را کنترل می کند

قانون گذاران، بر مبنای اصل مصلحت انديشی، مهريه را که در   در حالی که
تغيير داده اند، جای " عندالستطاعه"قرار داده شده است، به  "عندالمطالبه"قرآن 

تعجب است که چرا برخی، مخالفت با چندهمسری و مهريه را به معنی مخالفت 
تلقی می کنند و اعتراض به قوانين جامعه ای که در آن قاعده فراش   با دين اسالم

اگر مردی زن خود را هنگام نزديکی با مرد ديگری "وجود دارد و طبق آن 
، اعتراض به قوانينی که مجوز تعدد ) 630ماده "( ببيند، می تواند او را بکشد

  .شرکای جنسی راصادر می کند مذموم و معترض را محارب می دانند
شان، در راستای حقوق ¬نهادهای قانون گذار، به جای صرف همت مضاعف

فراموش شده ی کودکان خانواده؛ اين قربانيان بی دفاع بزهکاری و بهره برداری 
سرمايه انديشانه در حمايت قوانين واپس گرا، مبنای کارشان را در راستای 

  .ترويج تعدد شرکای جنسی گذاشته اند
و سلطه جويی است   قانونی شدن تعدد شرکای جنسی، نماد بارزی از خشونت 

نيروی های سرکوب گر به   .که زن را از ارزش و اعتبار انسانی، ساقط می کند
عنوان بازوی اعمال قدرت قانون با برداشت های افراطی و تعبيرهای 

های خشونت پرهيز، ¬سودجويانه از حقوق انسانی شهروندان، و با سرکوب ايده
در اين مبارزه ی . عرصه ی خانواده را به ميدان نبرد زن و مرد تبديل کرده اند

نابرابر، زن، چنگ و دندان نفقه و مطالبه ی مهريه را نشان می دهد و مرد، گرز 
گران تمکين، زن دوم و منع خروج از منزل را باالی سر به چرخش درمی 

   .آورد
سوره نساء، تعدد زوجات را در شرايطی مجاز  139و  3در حالی که آيات  

دانسته، ولي در آيه دوم اين سوره، اين شرايط با چنان قيد و شرطی مقيد شده 
  .است که تعبير به محال می شود
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چهار صندوق رای را منتشر کرده بود، به اتهام تبليغ عليه نظام به هشت ماه 
  .حبس تعزيزی محکوم شد

به اساس گزارش کلمه، شعبه اول دادگاه انقالب شيراز، اين روزنامه نگار را به 
دليل انتشار خبر کشف چهار صندوق رای و مصاحبه با تلويزيون های فارسی 

زبان خارج از کشور در هنگام اعتراضات پس از دهمين دوره انتخابات رياست 
  .جمهوری، به هشت ماه حبس تعزيزی محکوم کرده است

اخبار مربوط به کشف اين چهار صندوق که برای نخستين بار در تاريخ دهم تير 
منتشر شد، همراه با تصاوير بازديد استاندار فارس و امام جمعه  ١٣٨٨ماه 

شيراز از ساختمان نيمه تمام کتابخانه مرکزی شيراز، از وجود چهار صندوق 
  .در محل اين کتابخانه حکايت داشت" رها شده و شمارش نشده"رأی 

  
  کلوتيد ريس به فرانسه باز ميگردد

همزمان اما به کلوتيد ريس، شهروند فرانسوی، اجازه داده شد که به کشور خود 
اين امر دقيقا يک هفته پس از آزادی مجيد کاکاوند، بازرگان ايرانی در . بازگردد

  .فرانسه صورت گرفته است
خبرگزاری فرانسه به نقل از محمدعلی مهدوی ثابت، وکيل خانم ريس، نوشته 

کننده به پرونده اين شهروند فرانسوی، گرچه وی را از  است که دادگاه رسيدگی
  .اتهامات وارد شده تبرئه نکرده اما به وی اجازه ترک ايران را داده است

دادگاه انقالب بعد از رسيدگي  15شعبه : "اين وکيل دادگستری توضيح داده است 
سال زندان محكوم آرد اما باتوجه به  10به اتهامات موآلم، وي را جمعا به 

شرايط خاص موآلم و مورد رافت اسالمي و ترحم نظامي جمهوري اسالمي 
ميليارد ريال تبديل شد  3قرار گرفتن، حبس وي به پرداخت جزاي نقدي به ميزان 

و جزای نقدي موآلم پرداخت شده و ديگر به حكم دادگاه بدوي هيچ اعتراضي 
  ".صورت نگرفت

وآيل ريس با تاآيد براينكه موآلش براي خروج از آشور با هيچ منع قانوني 
صبح فردا براي اخذ پاسپورت موآلم اقدام : "مواجه نيست، خاطرنشان آرد

  ".خواهم آرد تا وي بتواند به آشور فرانسه بازگردد
  

  تداوم بازداشت ها و جابجايی زندانيان
در حاليکه روزنامه نگاران سرشناس دربند که به زندان رجايی شهر منتقل شده 

اند در حسينيه اين زندان و بدون حداقل امکانات بهداشتی به سر می برند، تا 
بدانجا که به دليل محدوديت فضا، ناچارند نوبتی بخوابند، خبرها از احتمال اعزام 
. ساير زندانيان مطبوعاتی و سياسی از زندان اوين به ساير زندان ها حکايت دارد
علی بهزاديان نژاد از زندانيان حوادث پس از انتخابات و عضو ستاد مير حسين 

موسوی از اين جمله است که با شش سال حبس تعزيری، اين روزها منتظر است 
وی در روابط عمومی ستاد مرکزی مير . به زندان عادل آباد مشهد منتقل شود

  .حسين موسوی فعال بود
نيز که با گذشت دو ماه از بازداشت هنوز در سلول   عبداهللا يوسف زادگان
برد، و پس از بازداشت به داليل نامعلوم به بازداشتگاهی در  انفرادی به سر می

زندان اوين در تهران منتقل گشده و  ٢٠٩مشهد منتقل شده بود، مجددا به بند 
  .هايش ادامه دارد بازجويی

برد اما دچار کاهش  زادگان وی در سالمت کامل به سر می به گفته خانواده يوسف
داند از تداوم  است و در شرايطی که هيچ اتهامی را به خود وارد نمی وزن شده
اش ناراضی  های تکرارشونده و ايجاد وقفه در تحصيالت دانشگاهی بازجويی

او از نخبگان فرهنگی کشور، دارنده مدال طالی المپياد ادبی و دانشجوی . است
  .ممتاز کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه عالمه طباطبايی است

  
  احکام زندان برای افغان ها

پنج افغانی دستگير شده در حوادث پس از انتخابات، هم اکنون با حکم هايی بين 
  .يک تا سه سال مواجه اند و از يک سال پيش در زندان اوين نگه داری می شوند
پس از انتخابات دهم رياست جمهوری و حوادث پس از آن، نيروهای امنيتی و 

افغانی را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ  ٢٠انتظامی بيش از 
  .جمهوری اسالمی دستگير و روانه زندان کردند عليه 

وزارت اطالعات،  ٢٠٩اين شهروندان افغانی پس از تحمل ماه ها زندان در بند 
آنها را برای مدتی در ميان . سرانجام در اختيار سازمان زندان ها قرار داده شدند

نگه داری کردند و در نهايت پانزده نفر از  ٣۵٠زندانيان سياسی ايران در بند 
اين افعانيان، تماشای تظاهرات های مسالمت  تنها اتهام . آنها را اخراج کردند

تمامی اين . آميز مردم در اعتراض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری بوده است
در روزهايی که . افراد کارگر بودند و در بخش ساختمان سازی فعاليت داشتند

خيابان های تهران شلوغ شده بود و مردم در اعتراض به تقلب در نتيجه انتخابات 
 به خيابان ها آمده بودند، اين افغانی ها هم از روی کنجکاوی حوادث خيابان های 

 آخرين اخبار زندانيان سياسی و مطبوعاتی
 شش اعدام ديگر در راهست

 فرشته قاضی
 
 
 
 

 
 روزآنالين

در حاليکه واکنش ها به اعدام های سياسی هفته گذشته همچنان ادامه دارد، 
تن از بازداشت شدگان وقايع بعد از  6دادستان تهران از قطعی شدن حکم اعدام 

  .انتخابات خبر داده است
دادستان تهران در حالی از قطعی شدن حکم اعدام محسن و احمد دانش پور مقدم 

که روز عاشورا به اتفاق سه تن ديگر از اعضای خانواده و بستگان خود 
بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند خبر داده است که حکم دادگاه تجديد نظر 
به اين دو نفر و خانواده های آنها ابالغ نشده و آنها از قطعی شدن احکام اعدام 

  .خود بی خبر هستند
به گفته ميثم دانش پور مقدم، پدر و برادرش اجازه داشتن وکيل نداشتند و حکم 

دادگاه تجديد نظر دو هفته پيش، بر اساس گفته مسئوالن، به وکالی تسخيری آنها 
وکاليی که در روز دادگاه با موکالن خود روبرو شده بودند و پس . ابالغ شده بود

از آن هم هيچ گونه ارتباطی با موکالن و خانواده های آنها نداشته اند؛ تمام تالش 
خانواده برای ارتباط با اين وکال و آگاهی از حکم دادگاه تجديد نظر هم بی فايده 

  .بوده است
گفته است که دکتر شريف، وکالت مادر و دو تن از " روز"ميثم دانش پور به 

به   بستگان او را بر عهده گرفته اما وقتی برای اعالم وکالت پدر و برادرش
دادگاه مراجعه کرده وکالت او را نپذيرفته و گفته اند حکم دادگاه تجديد نظر 

  .صادر شده و نيازی به وکيل نيست
حکم اعدام مطهره بهرامي حقيقي، ريحانه حاج ابراهيم دباغ و هادي قائمي نيز که 
به اتفاق محسن و احمد دانش پور مقدم به اعدام محکوم شده بودند از سوی دادگاه 

در برابر حکم اعدام عبدالرضا . تجديد نظر نقض شده و به حبس تغيير يافته است
قنبری، معلم و جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقايی و محمد علی صارمی، ديگر 

  .بازداشت شدگان وقايع بعد از انتخابات قطعی شده است
ارسالن ابدي و محمد امين وليان اما از اتهام محاربه تبرئه و حکم اعدام آنها 

دادگاه تجديد نظر استان تهران، به سه  ۵۴وليان از سوی شعبه . نقض شده است
سال و نيم حبس تعريزي و پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده 

  .است
  

  ادامه صدور حکم های سنگين
همزمان گزارشها از ادامه صدور احکام سنگين و افزايش فشارها بر زندانيان 

براساس اين گزارشها حکم سه سال حبس . سياسی و مطبوعاتی حکايت دارد
تعزيری برای آذر منصوری، دبير سياسی جبهه مشارکت از سوی دادگاه تجديد 

سال حبس و  ۵نظر تاييد شده و وکيل سعيد نورمحمدی از محکوميت موکلش به 
  .های سياسی خبر داده است سال محروميت از فعاليت ٣٠

محمد مصطفايی به خبرگزاری ايلنا گفته است موکلش از اتهام تبليغ عليه نظام 
تبرئه شده و در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشوربه 

سال  ٣٠و نيز به ) سال ۵به مدت (سال حبس تعليقی ۴يکسال حبس تعزيری، 
  .های سياسی و حضور در احزاب محکوم شده است محروميت از فعاليت

سال حبس تعزيری  ۶وکيل مسعود باستانی نيزاز محکوميت قطعی موکل خود به 
دادگاه  ١۵دادگاه تجديدنظر استان تهران، حکم شعبه  ٣۶شعبه "  :خبرداده و گفته

  ".انقالب را عينا تاييد کرد
دکتر شريف تاييد اين حکم، با توجه به محتويات پرونده و اقدامات موکلش را 

طبق حکم صادره موکلم به اتهام ايجاد : "دور از انتظار دانسته و افزوده است
سال و اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس تعزيری و همچنين  ۵اغتشاش به 

  ".ميليون تومان محکوم شده است ٣۴جزای نقدی به ميزان 
شريف که وکالت مسعود آقايی را نيز برعهده دارد، در خصوص پرونده اين  

پرونده مسعود آقايی که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد : "موکل خود گفته است
ارتکاب جرم و اغتشاش در جريان رسيدگی بود منتهی به برائت از اتهام اجتماع  

  ".ماه حبس تعزيری به دليل حضور در راهپيمايی شد ۶و تبانی و محکوميت به 
 محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامه نگار شيرازی نيز که خبر و عکس کشف 
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تحريم دولتهای ديکتاتور و : بررسی ديگر پژوهشگران بر اين باور است که
در حالی که کشورهای دمکراتيک و . قلدر، آنان را قلدرتر و زورگوتر می کند

نيمه دمکراتيک در مقابل تحريم های اقتصادی شکننده هستند و سريعًا عقب 
نشينی می کنند، در کشورهای غيردمکراتيک بار تحريم اقتصادی بر دوش 

زحمتکشان و اقشار متوسط جامعه می افتد و آنان يدک کش بحران تحريم می 
 . باشند نه حکومتها

 
 تحريم و حکومت اسالمی 

 
او براساس . اولين وزير امور خارجه حکومت اسالمی، دکتر کريم سنجابی بود

آموزه هايی که از دکتر مصدق فرا گرفته بود، تالش می کرد، در آن شرايط 
وانفسا، مناسبات ايران و جهان را به گونه ای ديپلماسی و انديشمندانه به جلو 

ببرد، اما حتی دولت بازرگان و ابراهيم يزدی تاب و تحمل او را نداشتند و به نيم 
پس از وی، ابراهيم يزدی، . سال نکشيده، او عطای وزارت را به لقايش بخشيد

و باالخره نخبه زمانه، ... صادق قطب زاده، ميرحسين موسوی، اکبر واليتی و 
مليجک احمدی نژاد، منوچهر متکی وزارت امور خارجه را به مرکز قلدری و 

آبان و جريان  ١٣پس از . ادبيات زورگويی و نه گفتمان ديپلماسی تبديل کردند
گروگان گيری، در سی سال اخير، همواره وطن ما تحت تحريم های گوناگونی 
بوده است و تمام بار تحريم ها بر دوش مردم، بخصوص قشر متوسط به پايين 

حکومت اسالمی برای استواری و ماندگاری اش، از تحريم ها . بوده است
دوران تحريم و جنگ با عراق و احتمال حمله آمريکا به . بيشترين بهره ها را برد

و ) ۶٧تا  ۶٠سالهای (ايران، توجيهات پوپوليستی برای کشتار آزاديخواهان 
تاکيد می کنم . مجوزی برای فاجعه ملی و پی آمد آن قتل های زنجيره ای بود

تحريم يکی از توجيهات اندک آن جنايات بود، وگرنه عامل اصلی پديده فاشيسم 
 . در حکومت اسالمی و اعمال ايدئولوژی اسالمی در قدرت بوده است

حکومت اسالمی، مظلوم نمايانه، در زير پوشش تحريم، بی کفايتی دولتمردان و 
بحران های اقتصادی را توجيه می کرد و تئوريهای نخ نما شده را، فريبکارانه، 

 . به مردم حقنه می کرد
با توجه به مضمون فاشيستی حکومت اسالمی، تحريم، رژيم تهران را 

در کليه سخنرانی ها و . ماجراجوتر، تروريست تر و دشمن سازتر می کند
سال پيش ارائه داده اند، چندين بار  ٣٠رهنمودهايی که هر دو خليفه تهران در 

 . نام دشمن خيالی به گوش می رسد
سال اول موفق شد با بارز کردن آمريکا  ٣دولت نظامی ـ امنيتی احمدی نژاد، در 

و اسرائيل به عنوان دشمن اصلی و فشارهای تحريم، خود را به عنوان سردمدار 
و صحنه گردان مبارزات ضد امپرياليستی جلوه دهد، هر چند که بعد از کودتای 

خرداد اخير، و پس از کنار زدن سرپوش مرصع و پوشش تزئينی حکومت  ٢٢
اسالمی، الشه متعفن و بربريت آن، چشمان جوانان کشورهای منطقه را روشن 

 . کرد و شعارهای عوامفريبانه وی از رونق افتاد و بازارش کساد شد
به عبارت ديگر، کسانی مورد فشار . چه کسانی در تحريم آسيب ديدند؟ مردم

تحريم قرار گرفتند که عليه ماجراجويی ها و تروريست های رژيم تهران قرار 
داشتند، آيا سزاوار است مردم مجازات شوند؟ و چه کسانی از تحريم ها بهره 

و چه کسانی به تمسخر گرفته شدند؟ . برداری کردند؟ حکومت اسالمی ايران
 . تحريم کنندگان بخصوص دولت آمريکا

پس چه بايد کرد؟ و دنيا چگونه بايد در مقابل گردنکشی ها و ديکتاتوری های 
 حاکمان اسالمی ايستادگی کند؟ 

 
 تحريم هوشمندانه

 
 . درصد درآمد حکومت اسالمی از کانال فروش نفت است ٨٠
 .درصد نياز نفتی چين از ايران تأمين می شود ٨٠

بايد نفت ايران، در سطح جهانی مورد تحريم قرار گيرد و کشور خريدار نفت 
 . ايران مورد مجازات شديد سياسی و مالی قرار گيرد

، حکومت ايران را تحريم سياسی کنند و ٢٠بايد سازمان ملل و گروه کشورهای 
دولت کودتا را به رسميت نشناسند، به همان گونه که مجامع بين المللی، دولت 

 . طالبان را به رسميت نشناختند
تحريم . منافع حکومت اسالمی تهران و منافع مردم ايران، دو پديده متضاد است

سال اخير توسط جهانيان، منافع مردم را به خطر انداخته است  ٣٠نابخردانه در 
سال اخير نشان  ٩۵تجربه های مستند . و حکومت اسالمی را خشن تر کرده است

می دهد که تحريم های نابخردانه، حکومتهای ديکتاتوری را سفاک تر و 
 .متجاوزتر می کند

تهران را تماشا می کردند، اما يورش پليس به مردم معترض آنها را هم درگير 
  .ماجرای انتخابات کرد

هم اکنون پنج نفر از اين افغانی ها با اتهام اقدام عليه امنيت ملی ايران و تبليغ 
اين افغانی ها . عليه نظام به حبس هايی از يک سال تا سه سال محکوم شده اند

  .زندان اوين به بندهای هفت و هشت منتقل شده اند ٣۵٠هفته گذشته از بند 
ماهی که از بازداشت و زندانی شدن آنها می گذرد آنها هيچ مالقاتی  ٩در تمام 

آنها برای تامين نيازهای مالی . نداشته و از نظر مالی به شدت در مضيقه هستند
خود مجبورند در زندان کارهای خدماتی زندانيان را انجام دهند تا هزينه های 

  .خود را تامين کنند
وب سايت کلمه نوشته است که تا کنون سفارت افغانستان در تهران کاری برای 

در  ٣۵٠زندانيان سياسی بند . آنها نکرده و ترتيب مالقاتی با آنها رانداده است
رفتار مقامات زندان هم با اين افراد در : "ديدار با خانواده های خود می گويند

مقايسه با ديگر خارجی هايی که به همين اتهام ها و يا اتهام هايی چون جاسوسی 
  ".در زندان اوين هستند، به مراتب بدتر است

اين در حالی است که مسئولين شرايط را برای مالقات خانواده های زندانيان 
اروپايی و آمريکايی با سفرا، نمايندگان آن کشورها و خانواده های شان فراهم 

  .می کنند
در يک ماه گذشته تظاهرات متعددی در شهرهای افغانستان در اعتراض به رفتار 

گردانندگان جمهوری اسالمی با زندانيان افغانی صورت گرفته و آنها در برابر 
سفارت و کنسولگری های ايران خشم خود را از اين رفتار دولت ايران نشان 

تعداد افغانستانی هايی که درحوادث پس از انتخابات بازداشت شده اند، . داده اند
بيش از بيست نفر بوده که در هفته های اخير پانزده نفرشان آزاد و از ايران 
اخراج شده اند اما همچنان حداقل پنج افغانی به جرم شرکت در تظاهرات در 

  .زندان به سر می برند
 

 دل باختگان تحريم و شيفتگان جنگ 
 رضا علوی 

 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
 سناريوی تحريم 

ناصرالدين شاه و امين السطان، شش ميليون ليره رشوه دريافت کردند که امتياز 
مردم به خشم آمدند . و آقای تالبوت قرار دهند" رژی"تنباکو را در اختيار شرکت 

 ١٣٠٧و شور و هيجان آنان را فرا گرفت و در جامعه سنتی عقب افتاده سال 
قمری، تنها راه مبارزه را، به گونه ی مسالمت آميز و مدنی يافتند و تنباکو را 

 . تحريم کردند و پيروز شدند
، در جامعه مدرن شده اروپا، اولين تحريم در عصر ١٩١۴سال پيش در سال  ٩۵

دولت بريتانيای خشمگين، کشور آلمان را تحريم : معاصر به وقوع پيوست
تحريم  ٢۴٠سياسی و اقتصادی کرد و پی آمد آن، تاکنون، جهانيان با حدود 

 . درگير بوده اند
سال نيمی  ٣٠يعنی در عرض (تحريم  ١١٠حدود  ٢٠٠٠تا سال  ١٩٧٠از سال 

توسط ) تحريم ٧٣حدود (به وقوع پيوست که اکثر آنان ) از تحريم های قرن اخير
 ٢٨کشور آمريکا صورت گرفت، در حالی که کليه کشورهای اروپايی، جمعا 

 . مورد تحريم کننده بوده اند
مورد به جنگ کشيده شد که اکثرًا با شکست  ٣از کل تحريم های قرن اخير، 

در تحريم عراق، عليرغم اينکه در . روبرو شد و آسيب پذير اصلی مردم بودند
نهايت به سرنگونی دولت صدام انجاميد، اما تعداد کودکانی که از بی غذايی جان 

برابر افزايش يافت و سهميه مردم افغانستان در دوران تحريم، از طرف  ۴باختند 
 . مالمحمد عمر، روزی تکه ای نان به اندازه کف دست و غارنشينی بود

در بررسی تحريم های قرن اخير؛ پژوهشگران بر اين باورند که حکومتهای 
تحريم شده، مقبوليت بيشتری می يابند و مجاز می شوند که ديکتاتوری بيشتری 

بر مردم اعمال کنند و نهادينه های دمکراسی و آزادی را با توجيهات شارالتانه، 
خرد کنند و از سوی ديگر، احساسات ناسيوناليستی و ملی مردم تحريم شده 

برانگيخته می شود و عليه کشور تحريم کننده ايستادگی می کنند و دشمن اصلی 
در حاشيه قرار می گيرد و حتی نابخردان جامعه، از ) يعنی حکومت ديکتاتوری(

 . حکومتهای ديکتاتوری حمايت هم می کنند
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 .درصد بوده است 56اين آمار برای ميزان ازدواج، تنها 
های  مجيد اميدی اين آمار را در حالی ارائه داد که بر اساس نتيجه بررسی 

معاونت مطالعات و تحقيقات سازمان ملی جوانان، موضوع ازدواج در رده 
 .های جوانان کشور قرار دارد ها و نگرانی ترين دغدغه چهارم مهم

   
 طالق به علل سياسی

محسن زنگنه، رئيس سازمان ملي جوانان استان تهران در شهريورماه خبر از  
داده و  88ماهه نخست سال  درصدي طالق در استان تهران در شش 21رشد 

ها از مسائل اجتماعي و ارتباط  يکي از داليل اين مسئله دوري خانواده" :گفته بود
 ".مستقيم آنها با مسائل سياسي است

  
 نزديک شدن به مرز 
پيش از اين معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعيتی آسيا و اقيانوسيه درباره  

درصد  20: "شدن آمار طالق به مرز هشدار خبر داده و گفته بود نزديک
های کشور، مربوط به شهروندان تهرانی است و بيشترين آمار طالق هم  طالق

 ".مربوط به استان تهران است
پور همچنين خبر داده بود که کمترين ميزان طالق هم مربوط  دکتر شهال کاظمی 

 .به دست آمده است 85اين آمار، از سرشماری سال . به استان ايالم بوده است
های جمعيتی آسيا و  اين عضو هيأت علمی مرکز مطالعات و پژوهش 

مورد  13.3ازدواج،  100در مقابل هر  85در سال : " اقيانوسيه،اعالم کرده بود 
 ".طالق ثبت شده است

درصد است؛ يعنی  22.3در استان تهران اين نسبت : " وی تصريح کرده بود  
مورد  22.3ازدواجی که در استان تهران صورت گرفته،  100در ازای هر 

 ".طالق رخ داده است
 

 طالق های توافقی
نيز معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملی جوانان در اين  1387دی ماه سال  

 .باره هشدار داده بود
شده، طالق  های ثبت دکتر محمد اسحاقی خبر داده بود که بيش از دو سوم طالق 

 .توافقی هستند
دخت داوودی، نيز در  معاون قضايی رئيس کل دادگستری استان تهران، مهين 

ها را هشداردهنده و  های توافقی در دادگاه های متعدد خود، آمار طالق مصاحبه
ريزی اساسی برای کاهش معضل طالق در  کننده دانسته و خواستار برنامه نگران

 .جامعه شده بود
  

 مشکالت اقتصادی
هرچند که جامعه شناسان و روانشناسان خانوادگی داليل خود را برای بر هم  

خوردن کانون خانواده ها در ايران دارند اما از سوی ديگر مسووالن اجرايی 
کشور معتقد بودند که اين مشکالت اقتصادی است که باعث شده تا ميزان طالق 

 .رشد فزاينده ای پيدا کند
هادي مقدسي عضو کميسيون اجتماعي مجلس خبر از قرار گرفتن موضوع رشد  

 .طالق در دستور کار مجلس داد
مقدسي مشکالت اقتصادي و اشتغال، از عوامل تاثيرگذار در وقوع پديده طالق  

مشکالت معيشتي، افزايش خشونت و درگيريهاي خانوادگي را : "دانست و گفت 
 ".به دنبال دارد و در نهايت زوجين تصميم به جدايي مي گيرند

فاطمه بداغي نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز معتقد  
از جمله عوامل اجتماعي است که بر ... است که بيکاري، تغيير قوانين، اعتياد و

 .افزايش تعداد طالق در کشور تاثير گذار است
مصطفی اقليما رئيس انجمن علمي مددکاري اجتماعي ايران نيز يشترين دليل  

تامين حداقل : افزايش آمار طالق در کشور را مشکالت اقتصادي دانست و گفت
هزينه هاي زندگي اولين نکته ضروري براي زندگي مشترک است که متاسفانه 

 .در حال حاضر بسياري از جوانان از داشتن اين امکان محروم هستند
با اين حال هر چند که به گفته نصرت حافظی پژوهشگر، بازهم آمار طالق در  

ايران قابل مقايسه با کشورهای اروپايی نيست ، اما اين آمار افزاينده در زمانی 
 .که اعالم شد باعث نگرانی و اظهار نظر مسووالن در اين خصوص شد

 
 رتبه اول در فرار مغزها

صندوق بين المللی پول آماری را ارائه کرد که بر اساس آن  1388آذر ماه  
کشور در حال توسعه و توسعه نيافته جهان از نظر فرار  91ايران از ميان 

 .مغزها و نخبگان در رده نخست قرارداشت
 

حکومت اسالمی، جنگ را نعمت الهی می داند و شيفته تحريم های ساده لوحانه 
آغاز جنگ و تحريم های کودکانه به بقای حکومت . آمريکا و جهانيان است
 . اسالمی ياری می رساند

تحريم های اقتصادی عمومی بايد برچيده شود و جايگزين آن از گزينه فشار 
تحريم . نماينده کميسيونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ايران استفاده شود

بنزين توسط آمريکا سياست نابخردانه ای است، زيرا فشار بر مردم اعمال می 
 . شود

اکنون که آقای اوباما مالک جايزه نوبل صلح شده است، از هر دو موقعيت خود 
می تواند کمال استفاده را بکند تا با تحريم سياسی دولت کودتا و تحريم نفت و 

فرستادن گروههای طرفدار حقوق بشر به ايران، نه تنها حکومت اسالمی را بی 
اعتبار کند و فشار به روی مردم کاهش داده شود، بلکه امکانات برای رشد و 

اعتالی جنبش دمکراتيک و ملی و سکوالر در ايران فراهم شود و در نهايت به 
 . فروپاشی حکومت نظامی ـ امنيتی واليت فقيه بيانجامد

رمانتيک ها و ايده آليست های نظريه پرداز، بر اين توهم هستند که براساس 
آرمانهای رمانتيک خود، آژانس توان آن را دارد، که به خواسته های ميليونها 
ايرانی پاسخ دهد و با يک حمله غافلگيرانه، به بهانه کشف پايگاه دوم، رژيم 
تهران را در تله انداخته و چشمان پر اميد مردم را به نابودی تاريک انديشان 

که بدون ترديد، اين يک آرزوی رمانتيک بيشتر نيست، زيرا که . روشن سازد
 . قوانين آژانس و قواعد بين المللی در يک حوزه محدود توان مانور دارد

ديدگاه واقع بينانه، اين آموزه را به ما می دهد که از تحريم های هوشمندانه 
 . حمايت کنيم

com.yahoo@rezaalavim  
 
 

 !وقتي نشاط هم بخشنامه اي مي شود
 يلدا آراسته 
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احوال به مديران ابالغ شد که بر اساس آن ارائه هر گونه آماری که سالمت 
در اين بخشنامه اعالم افزايش  .روانی مردم را به خطر می اندازد، ممنوع بود

بر هم زننده آرامش افکار عمومی معرفی شده است و از   آمار طالق و فوت
مسوولين خواسته شده است که ميزان کم شدن آمار طالق ، فوت، ميزان مهاجرت 

از شهر به روستا و از خارج به داخل را به عنوان موارد افزايش نشاط در 
  . جامعه با تاکيد اعالم کنند

اين بخشنامه در حالی به مسووالن تسليم شده است که آمارها در سالهای اخير  
نشان از اين دارند که تمام اين آمار رشد فزاينده ای داشته اندو آماری که از سوی 

ثبت احوال فروردين ماه در خصوص طالق منتشر شد ،جامعه را در نگرانی 
 .فرو برد

با اين حال مسووالن در ايران ترجيح دادند که به جای چاره انديشی برای اين  
معضل آن را در سکوت بگذرانند تا جای سوال هم برای مردم پيش نيايد و آنها 

 .هم خواستار چاره انديشی مسووالن نباشند
  

 سال طالق مضاعف
فروردين ماه ايلنا گزارشی منتشر کرد که نشان دهنده ميزان طالق و ازدواج در  

 1388بر اساس اين گزارش ، واقعه طالق به ثبت رسيده در سال . کشور بود
درصد افزايش داشته و واقعه ازدواج حدود يک  13نسبت به سال قبل از آن 

 .درصد افزايش داشته است
اين گزارش روی سايت رسمی ثبت احوال نيز منتشر شده بود و بر اساس آن  

همين گزارش تاکيد می کرد که . واقعه طالق به ثبت رسيده بود 747هزار و 125
هايی که  ميزان طالق دراستان ها نيز رشد داشته است و حتی اين رشد در استان

های قبل ثبت طالق کمتری داشته اند ، يا براساس آمارهای قبلی کاهش  در سال
 .شد می اند، ديده ميزان طالق را داشته

در استان يزد  1377نسبت به سال  1388بيشترين ميزان افزايش طالق در سال  
 .درصد افزايش بود32/2با 
  
 تهران شهر بيشترين مطلقه ها 
قائم مقام ثبت و احوال کشور نيز اعالم کرد طبق آمار موجود بيشترين ميزان  

 .طالق و کمترين ميزان ازدواج در سال گذشته در تهران روی داده است
در مهر ماه سال گذشته مدير کل فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان  

 درصد رشد داشته و از آن سو  134سال گذشته پديده طالق  10هشدار داد که در 
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  «پژاك«درباره ديدگاه هاي حزب حيات آزاد كردستان 
 بخش يک  - »پژاک«گفتگو با آراس کاردوخ، عضو کورديناسيون 

 سهيال وحدتی 
 

شهروندان کردی که به همکاری با حزب حيات آزاد کردستان يا پارتی ژيانی 
متهم می شوند، بيشترين تعداد زندانيان سياسی و ) پژاک(ئازادی کوردستان 

 9در روز يکشنبه . قربانيان اعدام در ايران را در ماه های اخير تشکيل می دهند
فرزاد کمانگر،  -، جديدترين موج اعدام های سياسی پنج قربانی گرفت 2010مه 

که جرم  -شيرين علم هولی، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، و مهدی اسالميان 
اين پرسش مطرح می شود که دليل ). 1(چهارتن از آنان وابستگی به پژاک بود

چيست که  »پژاک«حساسيت بيش از اندازه حکومت جمهوری اسالمی نسبت به 
تارنمای . پيامد آن اعدام های بی رويه اعضای متهم به همکاری با پژاک است

پژاک گويای آن است که استفاده از خشونت و قتل دوسويه است و از سوی پژاک 
از سوی دولت امريکا به  2009فوريه  4پژاک از تاريخ ). 2(نيز انجام می گيرد

برای آگاهی بيشتر درباره ی . عنوان يک گروه تروريستی شناخته شده است
و فعاليت هايی که پژاک در پيش می گيرد، با يکی از اعضای  »پژاک«

کورديناسيون پژاک به گفتگو نشستم که متن اين پرسش ها و پاسخ های داده شده 
که با نقش ايشان در رهبری  –اين عضو کورديناسيون . را در زير می بينيد

فعاليت می کند و  »آراس کاردوخ«با نام مستعار  -پژاک در اينجا آشنا می شويد 
اين گفتگو که از طريق اينترنت و در حدود نيمه ی اول بهار ). 3(می نويسد 

بخش يک به ديدگاه ها، و . انجام گرفته است، در دو بخش تنظيم شده است 2010
 .بخش دو به عملکرد پژاک می پردازد

 سهيال وحدتی
 

 رهبر يا رهبران کنونی پژاک چه کسانی هستند؟: وحدتی
 

ی مهندس رحمان حاجی احمدی است که ايشان  رياست حزب ما برعهده: کاردوخ
های مردمی در دوران  ی اروپا و از رهبران قيام کرده اهل شهر نقده و تحصيل

ی حزب مجلسی انتخاب گشته  در هر کنگره. انقالب اسالمی در کردستان هستند
 )4.(شود ی بعدی تغييراتی نيز در آن حاصل می که عموما در کنگره

نمايد که  مجلس حزب از ميان خويش هيئتی را بنام کورديناسيون انتخاب می
اين کورديناسيون قبال بصورت شش ماهه . نظارت بر امورات را برعهده دارند

ی سوم به بعد بصورت ساالنه و طی جلسات حزب  يافت اما از کنگره تغيير می
ها شرکت  رفقايی که در مطبوعات کردی و جهانی در مصاحبه. يابند تغيير می

 .باشند مان می کنند، از اعضای مديريت حزب می
 

هدف اين گروه چيست و از چه شيوه های سياسی برای رسيدن به : وحدتی
 هدف خود استفاده می کند؟ 

 
ی  بصورت مدون در برنامه و اساسنامه!) و نه گروه(اهداف حزب : کاردوخ

توان گفت رسيدن به حقوق  در کل می. اند حزب و با تفاصيل کافی آمده
دموکراتيک سياسی و اجتماعی در چارچوبی آزاد، دموکراتيک و عادالنه برای 

های اتنيکی،  های ايران بدون در نظر گرفتن تبعيض خلق کرد و تمامی خلق
هدف بر اين است که نظامی برقرار شود که خلق . مذهبی و زبانی و هويتی است

در سطح بومی امورات خويش را اداره نموده و با يک خودمديريتی دموکراتيک 
اش در اسناد سازمانی ما  اين نظام و شيوه. امورات خويش را حل و فصل نمايند

روشن گشته و مناسبات آن با نيروهای حاکم و دولت مرکزی و در ميان خويش 
های دموکراتيک  جهت رسيدن به اين اهداف نيز از شيوه. اند نيز تعريف شده

های خويش در مقابل  سازماندهی و فعاليت بهره برده و جهت حفاظت از فعاليت
المللی را پيشه  مطابق منشورهای بين »دفاع مشروع«فشارهای نيروهای امنيتی 

 . نمايد می
 

آيا اين هدف ها و شيوه ها از آغاز پيدايش پژاک تا کنون ثابت مانده، و : وحدتی
 يا تغيير کرده است؟

 
ها وجود داشته و  مان تاکنون اين شيوه از همان ابتدای تأسيس حزب: کاردوخ

های سياسی دموکراتيک  مان شيوه های در ابتدای فعاليت. ادامه نيز خواهند داشت
مان تنها با افزايش فشارها و حمالت نيروهای  نقش اصلی را داشته و نيروهای

در هر . امنيتی جمهوری اسالمی بود که ناچار از افزايش دفاع مشروع گشتند
 مان را افزايش داده و يا  ای که نيروهای امنيتی فشار بر خلق و نيروهای منطقه

اين آمار نشان می داد که که ايران عالوه براين که در فرار مغزها رتبه اول را 
کسب کرده است، در فرستادن نخبگان به کشورهای بزرگ غربی نيز از 

 .کشورهای چون چين و هندوستان پيشی گرفته است
شوند  هزار ايرانی تحصيلکرده از کشورشان خارج می 180تا  150ساالنه بين  

 .ميليارد دالر ارز از ايران است 50که به معنی خروج ساالنه 
درصد از  72استعداد درخشان کشور يعنی  125نفر از  90هم اکنون بيش از  

اند، در آمريکا  های اخير در المپيادهای جهانی رتبه کسب کرده کسانی که در سال
 .درصد است 3دهند که اميد به بازگشت آنها  تحصيالت خود را ادامه می

هزار ايرانی با   170هزار مهندس و پزشک ايرانی و بيش از   250بيش از  
کنند و طبق آمار رسمي اداره گذرنامه، در  تحصيالت عاليه در آمريکا زندگی می

نفر با مدرک کارشناسی ارشد، و   15نفر با مدرک دکترا،  3/2روزانه  87سال 
 . اند صدها نفر با مدرک کارشناسی از کشور مهاجرت کرده

   
 رشد ده درصدی نگران کننده نيست

برخی اساتيد دانشگاه صنعت شريف نيز خبر از مهاجرت دانشجويان اين  
دانشگاه به کشورهای ديگر دادند و اعالم کردند که در حال حاضر نيمی از 
دانشجويان اين دانشگاه تمايل دارند که برای ادامه تحصيل به کشوری ديگر 

 .مهاجرت کنند
 " :اما ريئس دانشگاه صنعت شريف اين آمار را تکذيب کرد و اعالم کرد که 

نفر از اساتيد و دانشجويان ايراني  10دانشگاه صنعتي شريف ساالنه بيش از 
آند، همچنين بر اساس آمار  خارج از آشور را در داخل دانشگاه جذب مي

درصدي روبرو  10التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف با رشد  مهاجرت فارغ
 ".بوده است آه اين رشد نيز نگران آننده نيست

   
 روزنامه نگاران مهاجر

از سوی ديگر اين آمار تنها مربوط به دانشگاهيان نيست و به گزارش   
خرداد موج خروج روزنامه نگاران  22خبرنگاران بدون مرز پس از انتخابات 

 . بيشتر بوده است 57از سال 
 .خبرنگار از مرزهای ايران خارج شده اند 400در حال حاضر  
   

 آمار پنهان خوب يا بد ؟
آنچه بهانه ای شد برای اينکه وزارت کشور چنين بخشنامه ای را برای  

مسووالن بفرستند اين بود که می خواهند نشاط و سالمت روانی مردم در ايران 
 .حفظ شود

پنهان کردن آمار واقعی طالق ، مهاجرت و مر گ و مير برای با نشاط کردن  
 .جامعه راهکاری است که پيش از اين در هيچ کشور ديگری امتحان نشده است

چنانچه مراکزی مانند ثبت احوال از ارائه آمار به جامعه خود داری کنند  
کارشناسان چگونه خواهند توانست که برای حل معضالت اجتماعی چاره ای 

 بينديشند ؟
و آيا می توان از سازمانی که وظيفه اش ارائه آمار است خواست تا تنها بخشی  

 از آمار را که مورد نظر دولت است ارائه کنند؟
   

 نشاطی که مرده است
اسفنديار رحيم مشايی در سخنانی عنوان کرد عده ای می خواهند نشاط را از  

اطالع رسانی خوب و اثرگذار درخصوص اقدامات و : " جامعه بگيرند و گفت 
های دولت سبب ايجاد نشاط و شادابی در مردم و اميدواری بيش از پيش  تالش

آنها به آينده ای درخشان و نهايتًا موجب تداوم حضور آنها در صحنه دفاع از 
 ".نظام خواهد بود

 .اما به نظر نمی رسد که اين راهکاری تاثير گذار باشد 
ايران از سال گذشته تا به حال نه به دليل افزايش آمار طالق ، مرگ و مير و  

 . مهاجرت که به داليلی ملموس تر بدون نشاط است
به نظر می رسد که بيشتر از آمارها دستگيری روزنامه نگاران و فعاالن سياسی  

، عدم پاسخگويی دولت به مشکالت اقتصادی ، فشار مضاعف برای رعايت 
کردن حجاب ،ترس حاکم بر جامعه از نيروهای امنيتی و چندين و چند علت قابل 

 .لمس ديگر باعث شده است که روحيه نشاط و سرزندگی در ايران کم شود
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" سازماندهی به شيوه ی شمال کردستان"بطور نمونه، شما از . بپرهيزيد
لطفا دقت کنيد که من و . صحبت می کنيد، بدون اينکه در اينباره توضيحی دهيد

بسياری ديگر مانند من هيچ ايده ای از وضعيت کردستان و سازماندهی به 
لطفا . شيوه کردستان نداريم چه رسد به سازماندهی به شيوه ی شمال کردستان

 .اين مفاهيم را توضيح دهيد
 

منظور از شمال کردستان، بخشی از کردستان است که در داخل : کاردوخ
کردستان با قرارداد قصرشيرين بين . مرزهای سياسی کشور ترکيه قرار دارد

ی پيمان لوزان نيز  امپراطوری عثمانی و صفوی به دو بخش و سپس در نتيجه
 . بخشی که تحت حاکميت عثمانيان قرار داشت نيز به سه بخش تقسيم شد

بخش شرق کردستان در داخل مرزهای ايران، جنوب در چارچوب مرزهای 
. عراق و جنوب غربی و يا غرب نيز در چارچوب مرزهای سوريه قرار دارد

به پيشاهنگی مصطفی کمال، روسای کرد  »بخش ملی جنگ رهايی«در جريان 
ها و تقسيم  نمودند ولی پس از توافق مصطفی کمال با انگليسی از وی پشتيبانی می

کردستان و پايمال نمودن حقوق خلق، کردها به قيام برخاسته و بارها در پی 
در بخش سرحد و کوه  »احسان نوری پاشا«. احقاق حقوق خويش برآمدند

در دياربکر و در کل  »شيخ سعيد«ی درسيم و  در منطقه »سيدرضا«آرارات، 
ها سرکوب شده و  قيام کوچک و بزرگ صورت گرفتند، ليکن تمامی قيام 28

 . های متعددی روبرو گشتند عام کردها با قتل
توان آن  ها موارد بسياری وجود دارند که در جای خويش می البته که در اين قيام
و به پيشاهنگی حزب  1978آخرين قيام کردها در سال . را ارزيابی نمود

کارگران کردستان با رهبری عبداهللا اوجاالن ـ که ديگر در ميان کردها تحت 
ـ مبارزاتی  به رهبر و نماد و قلب اتحادآور خلق تبديل شده »ر ئاپو ريبه«عنوان 

المللی  تصميم به پايمالی حقوق خلق کرد از طرف نيروهای بين. را آغاز نمودند
 . گرفته شده بود

، کنفرانسی است که اين تصميم در آن صورت  1920کنفرانس قاهره در سال 
به همين جهت قيام حزب . رسمی به خويش گرفت و در لوزان اجرا گرديد

تاريخ مبارزات اين . های فراوانی روبرو گرديد کارگران کردستان با دشواری
ها و  رغم تمامی اين علی. ای دشوار، دردآور و خونين گشت حزب مملو از مبارزه

که به ربودن ايشان منجر  1999فوريه  15المللی عليه رهبرآپو در  ی بين توطئه
مشی سياسی قوی و برحق خويش به چنان سطحی از   گرديد، اين مبارزات با خط

سازماندهی دموکراتيک خلق رسيده که امسال در همايش خلق در شمال کردستان 
و نيم ميليون انسان گرد آمده و پيام لزوم   ها حدود يک« آپوئيست«با پيشاهنگی 

 . آزادی رهبر آپو و احقاق حقوق خلق کرد سر دادند
دهی قانونی، دموکراتيک و مستقل و  ی سازماندهی يعنی سازمان اين شيوه

مند خلق کرد در شمال کردستان برای ما الگوی مناسبی جهت شرق  اراده
 . کردستان و کل ايران است

ی  رهبر آپو از همان ابتدا تاکنون با حجم عظيمی از کتب و نظرياتش اين شيوه
کنفدراليسم «ی سازماندهی غيردولتی که آن را  شيوه. سازماندهی را شکل بخشيد

ی خلق  ی دولتی بوده ولی اراده ی سلطه ناميم و خارج از حيطه می »دموکراتيک
دهد، در پی احقاق حقوق تمامی  ای مختص به خويش شکل می را به شيوه

 »دولتی مستقل«، هدف تغيير مرزها و تشکيل  در اين شيوه. های منطقه است خلق
نبوده بلکه هدف آن است که خلق در چارچوب سازماندهی غيردولتی خويش به 

اين . ای آزاد رسيده و بتوانند مسائل خويش را به دست خويش حل نمايند اراده
ی سازماندهی ابعاد حقوقی، سياسی، اجتماعی، قضايی، اقتصادی و ابعاد  شيوه

توانيد اسناد الزمه را از طريق  ها می متعدد ديگری دارد که جهت اطالع از آن
     .شمال کردستان، اين است »مدل«منظور از . مان به دست آوريد رفقای
خوانده " رهبرآپو"خواهش می کنم درباره عبداهللا اوجاالن که در پژاک : وحدتی

تا جايی که من آگاهی . می شود و دليل جذابيت افکار وی برای ما توضيح دهيد
دارم، ايشان رهبر يک گروه از کردهای ترکيه است که به خاطر مبارزه 

مسلحانه و عمليات تروريستی اکنون در زندان بسر می برد و بخاطر لغو اعدام 
به نظر شما، اوجاالن و . در جريان پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا اعدام نشد

مبارزه ی وی در چه زمينه هايی در کردستان ترکيه موفق بوده است و برای 
 شخص شما چرا تا اين اندازه جذابيت دارد؟

 
ی  کرده تحصيل. در شهر اورفاست 1949آوريل  4رهبرآپو متولد : کاردوخ
اين . ی علوم سياسی دانشگاه آنکارا و موسس حزب کارگران کردستان است رشته

 »تروريست«ی مسلحانه انجام داده و موضع قدرت ترکيه ايشان را  حزب مبارزه
توانيد به  می. نامد اما نه خلق کرد و نه حتی خلق ترک نيز چنين نظری ندارد می

 . افکار عمومی ترکيه مراجعه نماييد
 تر از  ايشان سازمانی بسيار وسيع »گروه«. ايشان تنها رهبر يک گروه نيست

اقداماتی در مقابل موجوديت ما انجام دهند، نيروهايمان نيز در چارچوب منشور 
ها و  المللی آن از خويش دفاع کرده و فعاليت دفاع مشروع و با رعايت اصول بين

 .برند کارهايشان را پيش می
در مورد مهندس رحمان حاجی احمدی که رهبر گروه است، ممکن : وحدتی

است بفرمائيد که ايشان چند ساله است، در کدام کشور و در چه رشته ای 
تحصيل کرده است؟ آيا عکسی از ايشان داريد که برای من بفرستيد که به چاپ 

 برسانم؟ و نيز چرا ايشان در اروپا بسر می برد؟ آيا به داليل امنيتی است؟ 
 

ی  در کشور چکسلواکی و در رشته. ايشان بيش از شصت سال دارند: کاردوخ
 . اکنون در کشور آلمان مقيم هستند هم. اند مهندسی کشاورزی تحصيل نموده

ايشان در چارچوب تقسيم کاری حزبی و بعنوان رياست حزب و مسئول روابط 
در صورت تصميم حزب ـ که تابحال گاه و بيگاه . برند خارجی در اروپا بسر می

رسد  صورت گرفته نيزـ به کردستان آمده و در کوهستان به امورات خويش می
. داليل امنيتی مطرح نيستند. اکنون اروپاست ی کاری ايشان هم ولی حوزه

دستگيری اخير ايشان در آلمان نيز حاکی از . تر است کوهستان از اروپا امن
ها با تکيه بر نيروی ذاتی خويش، امنيت الزمه  ما در کوهستان. همين امر است
 . اين برای تمامی اعضای حزب مصداق دارد. نماييم را برقرار می

اجازه دهيد نظر شما را درباره دليل حمله به دفاتر پژاک در اروپا و : وحدتی
دستگيری رهبر حزب حيات آزاد کردستان، عبدالرحمان حاجی احمدی، جويا 

ايشان در يک روز جمعه در ماه مارس در آلمان دستگير شده و با اينکه . شوم
ايران خواستار بازگشت دادن ايشان به ايران بود، دولت آلمان عنوان کرد که 
به . ايشان شهروند آلمان است و در روز دوشنبه هفته بعد ايشان را آزاد ساختند

 نظر شما علت دستگيری ايشان چه بود؟ 
 

های کردستان بصورت  ما معتقد هستيم که مبارزات در تمامی بخش: کاردوخ
المللی  مان در چارچوب تصميم نيروهای بين زيرا ميهن. هماهنگ صورت بگيرند

هنوز هم اين . پاره گشته و از هم گسيخته شده است های منطقه پاره و دولت
به همين جهت خلق کرد نيز ناچار . شوند ها بصورت مشترک اعمال می سياست

اين موقعيت در عين حال خلق کرد را . است بصورت هماهنگ عمل نمايد
 . نمايد در کل منطقه تبديل می »دموکراسی و آزادی«برای  »اميدی«بصورت 
ی  ای جديد عليه کل خلق کرد طرح گشته و اين بخشی از توطئه امسال نقشه

 1999در فوريه سال  »عبداهللا اوجاالن«المللی است که عليه رهبر خلق کرد  بين
ی نيروهای مبارز کردی  در چارچوب اين نقشه محدود کردن کليه. انجام گرفت

به نظر ما اين تصميمی است که از . در سطح جهان در دستور کار قرار گرفت
در همين چارچوب با . شود گرفته شده و به معرض اجرا گذاشته می »ناتو«جانب 

های مختلف کردی دستگير  ها و سازمان توجيهاتی واهی اعضايی از انجمن
از نظر حقوقی و . در ميان اين افراد رياست حزب ما نيز وجود داشت. گرديدند

عمدا ايشان را در روزی . قانونی موردی جهت دستگيری ايشان وجود نداشت
دستگير نمودند که روز بعد به تعطيلی ادارات برخورد و يکی دو روز در 
. بازداشت باقی ماند تا در اولين روز آغاز کار رسمی دستگاه قضايی آزاد شد

ولی . زيرا دليلی قانونی و مدرکی حقوقی برای دستگيری ايشان وجود نداشت
 . ی مسئله، چيزی است که عرض نمودم پشت پرده

تواند يک دليل اين عملکرد  همچنين دادن پيام ديپلماتيک به ايران نيز می
دهند که در صورتی که  از طرفی نيز به ما پيام می. غيرقانونی دولت آلمان باشد

های کنونی يعنی  مشی خويش ادامه داده و به مخالفت با سياست  همچنان به خط
ها ادامه دهيم، حتی رياست حزب ما نيز  های تصويبی از طرف آن سياست

. تواند بر عملکرد ما تأثيرگذار باشند ها نمی ولی اين. تواند معروض فشار باشد می
کسی که . گيری خويش آشکارا به اين امر اشاره نمود رياست ما نيز در موضع

داند با فشارهايی اينچنين نيز  رياست سازمان ما را برعهده گرفته البته که می
رغم مواردی که در دستگيری ايشان اعالم شده، ما  علی. روبرو خواهد بود

 . ی آن داريم قرائتی اينچنين نيز از پشت پرده
 .لطفا در مورد شيوه شکل گيری و تاريخچه ی پژاک توضيح دهيد: وحدتی

 
پژاک پس از تدارکات معين از طرف جوانانی که معتقد به افکار رهبر : کاردوخ

ی  ی شمال کردستان بودند طی برگزاری اولين کنگره آپو و سازماندهی به شيوه
هايی  قبل از آن کميته. تأسيس گرديد 2004آوريل  4رسمی خويش در تاريخ 

تشکيل گرديده، جلسات آموزشی و بحث و گفتگوهای متعددی برگزار شده و 
 .بستر الزمه جهت تشکيل حزب آماده شده بود

از شما خواهش می کنم که عدم آگاهی من و امثال من را ببخشيد و : وحدتی
فرض را بر اين بگذاريد که ما از وضعيت کردستان و گروه ها و حزب های 

 و در ضمن خواهش دارم از کلی گويی . سياسی آن کامال بی خبر هستيم
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تر بايد وارد  چارچوب يک سازمان و چه چند سازمان باشند، هرچه سريع
زيرا وضعيت کشورمان وخيم بوده و فشار بر خلق . ای مشترک گردند مبارزه

دولت شديدا مشغول اعمال فشار و ايجاد رعب و وحشت است و اين . بسيار است
 . نيروهای مبارز هستند که بايد متقابال بصورت منسجم عمل نمايند

 چه خط و مرزهايی سياسی شما را از اين گروهها جدا می سازد؟: وحدتی
 

اوال از نظر فکری بسيار . های بنيادين با اين احزاب داريم ما تفاوت: کاردوخ
ما دارای پارادايم فکری پيشرويی هستيم که تفاوتی بنيادين با . تفاوت داريم

از نظر سياسی معتقد به . های قبلی دارد که مورد قبول اين احزاب است گفتمان
فعاليت در داخل ميهن هستيم که نياز به دفاع مشروع را پيش آورده و اين با 

معتقد به . وضعيت احزاب مذکور ناهمخوان است و قادر به چنين چيزی نيستند
نشينی و تحت  لزوم استقالل عمل هستيم که اين نيروها عمال و در شرايط کمپ

 . ی نيروهای ديگر قادر به آن نيستند سيطره
نيروهای ما عموما جوان بوده و اين پويايی سياسی و تشکيالتی و حتی نظامی را 

مثال . آورد که اين نيروها دشوار بتوانند چنان پرفرمانسی را نشان دهند با خود می
هايمان مشخص بوده و در مقابل دولت در هر شرايطی که  ها و طلب خواسته

باشيم خطابی شفاف و روشن داريم اما ابهام در عملکرد و خطاب اين احزاب 
 . رساند ابهامی که به کل مبارزات مردمی در ايران ضرر می. وجود دارد

شده اند، آيا " منفعل"در ضمن، وقتی که می گوييد که احزاب ديگر : وحدتی
منظور شما اين است که ديگر دست به اسلحه نمی برند؟ آيا منظور شما از فعال 

 کردن آنها اينست که می خواهيد آنها را به مبارزه مسلحانه تشويق کنيد؟
 

 »بخش جنگ رهايی«ی مسلحانه و تئوری  نخير، ما اصوال به مبارزه: کاردوخ
دفاع «ملی که تاکتيکی مارکسيستی است اعتقادی نداشته و تنها در چارچوب 

بريم و اين کامال با برخورد موضع قدرت  از ابزار نظامی بهره می »مشروع
. ماند در صورت نبود فشار نيازی به اين روش باقی نمی. مقابل ما درارتباط است

احزاب شرق کردستان، از بين رفتن تحرک سياسی و  »انفعال«منظور ما از 
اصوال اين احزاب هيچگاه بصورت ارادی عمل ننموده و تنها . شان است سازمانی

هنگام ضعف حکومت مرکزی و وجود فاکتورهای خارجی است که اقدام 
 . همانند دوران جنگ ايران و عراق. اند نموده

. دهند اين احزاب تنها بر روی اينترنت و تلويزيون به موجوديت خويش ادامه می
شان هيچ ارتباطی با مبارزه  ها، وضعيت فکری و ايدئولوژيک نوع حيات آن

ترين  اين بزرگ. اند تبديل نموده »تأمين معيشت«نداشته و مبارزه را به ابزار 
الگويی منفی برای تمامی ايران بوده . توان در ايران ايجاد نمود آفتی است که می

شان  ی حيات اگر با آن موافق بوده و شيوه. و به همين جهت با آن مخالف هستيم
بر آن باقی  »حيات آزاد«نموديم، لزومی به تأسيس حزبی نو و ناميدن  را قبول می

 . ماند نمی
لطفا توضيح دهيد که منظور شما از اين پارادايم فکری پيشرو چيست، : وحدتی

و گفتمان های قبلی که مورد قبول احزاب ديگر است چيست تا ما تفاوت ها را 
 .درک کنيم

 
هيچ کدام . احزاب شرق کردستان از نظر ايدئولوژيک سردرگم هستند: کاردوخ

طلبی روزانه جای  عموما منفعت. دارای ثبات فکری در اين مورد نبوده و نيستند
ی کرد نيز  در مورد مسئله. ها را گرفته است تفکر بنيادين و بينش فکری آن

. نماييم عنوان می »گرايی ابتدايی ملی«دارند که ما آن را  »برخوردی حماسی«
گونه که در مورد سوال اول  همان. توان بحث طويلی نمود در اين مورد می

ی  پارادايم جامعه«توضيح دادم ما پيرو افکار رهبرآپو هستيم که آن را 
 . کنيم عنوان می »خواهی جنسيتی ـ دموکراتيک و آزادی اکولوژيک

. ناميم می »ی دموکراتيک کردستان کنفدراليسم جامعه«احزاب است، که آن را 
درست است که حکم . دارای چندين شاخه، مجلس، نهاد و سازمان نظامی است

اعدام در ترکيه لغو شده اما اين نه به لطف موضع دولت ترکيه بود، بلکه در 
. خلق کرد ايشان را بعنوان رهبر خويش قبول دارند. ی مبارزات ايشان بود نتيجه

ی  من عبداهللا اوجاالن را به عنوان سمبل اراده«آوری امضا جهت کمپين  در جمع
ها امضايی که گردآوری شده و به نهادهای  با ميليون »سياسی خويش قبول دارم

المللی ارائه گرديد، آشکار شد که در کردستان کسی هستند که  مختلف ترکيه و بين
ياسر «توجه داشته باشيد که زمانی . شوند بدون چون و چرا رهبر محسوب می

 »صحيح«اين دال بر . ناميدند را نيز تروريست می »نلسون ماندال«و  »عرفات
 . ی مذکور نيست بودن داعيه

ی  بلکه با نظرياتی که در حوزه. در ضمن رهبر آپو تنها رهبر خلق کرد نيست
های مختلف ديگری دارد، از انديشمندانی است که  شناسی و حوزه سياست، جامعه

شناسی و سياسی جهان  بدون شک در آينده نظرياتش در رأس نظريات جامعه
اند، مطالعه  ارائه گرديده »دفاعيات«اگر نظريات ايشان که در قالب . خواهد بود

ايشان اکنون با انديشمندانی . کيست »تروريست«گردند، آنگاه خواهيد ديد که 
که چند سال پيش  »مورای بوچکين«، »امانوئل والرشتاين«سرشناسی همچون 

و بسياری ديگر دارای داد و ستد فکری بوده و  »نوام چامسکی«از دنيا رفت، 
اين تفکر ايشان برای بحث . را دارد »گذار از مارکس«ی  کسی است که داعيه

باز بوده و اگر شما و کسانی چون شما نيز در اين مورد مطالعه نموده و نظری 
خود ايشان نيز از طريق وکالی خويش . توانيم به ايشان برسانيم داشته باشيد، می

هميشه خواهان گفتگو در مورد نظرياتش و اطالع از نقد و نظرات خوانندگان 
عموم . اند ـ بيست سال بيش از دويست کتاب نوشته ايشان در طول پانزده. هستند
از ( »آکادمی معصوم کرکماز«هايی است که در  های ايشان درس کتاب

 1984ک و آغازگر جنگ مسلحانه عليه دولت ترکيه در سال .ک.پيشاهنگان پ
ها،  ها نيز راپرت برخی از آن. تدريس نموده است) شهيد شدند 1986که در سال 

از اين کتب حدود ده کتاب به فارسی . ها و منتخبات است ها، مصاحبه رانی سخن
همچنين . ای که گفته بودم، به دست بياوريد توانيد به شيوه اند که می نيز ترجمه شده

. اند دفاعيات ايشان نيز بغير از يک دفاعيه، همگی به زبان فارسی ترجمه شده
مانيفست «عالوه بر اين دو جلد از دفاعيات پنج جلدی اخير ايشان تحت عنوان 

اند که در صورت پيگيری  نيز به انگليسی ترجمه شده »تمدن دموکراتيک
 . توانيد به دست بياوريد می
ی  دهند که ايشان کسی است که هم جذابيتی ويژه داشته، هم شايسته ها نشان می اين

تواند  بودن ايشان می »شرقی«رهبری است و هم انديشمندی گرانقيمت است که 
تواند  ای اندکی کافی می مطالعه. را تغيير دهد »محور غرب«ی  مسير انديشه

های مبارز، شرقی و حتی  به نظر ما نياز تمامی انسان. ايشان را بهتر بشناساند
توانيد از رفقای بخش  می. است تا از افکار ايشان اطالع يابند »انسان«صرفا 

ارتباطات ما فايلی که در ابتدای برخی کتب ايشان که به فارسی ترجمه شده و 
 . دهد طلب نماييد بيوگرافی ايشان را توضيح می

ها را به سطحی  ی پرتگاه نابودی نجات داده و آن ی کرد را از لبه ايشان جامعه
نظيری همانند نوروز امسال در شهر  های بی توانند گردهمايی آورده که می

. دانيم خويش را مديون افکار ايشان می »حيات آزاد«ما . دياربکر داشته باشند
تواند به حياتی  حتی اعتقاد داريم که منطقه تنها از طريق افکار ايشان است که می

 . ها دليل جذابيت ايشان برای ماست اين. ی انسانيت خواهد رسيد آزاد و شايسته
در حال حاضر چه گروه های سياسی ديگری در کردستان يا درباره ی : وحدتی

موضع شما در قبال اين گروهها چيست، آيا با آنها . کردستان فعاليت می کنند
 همکاری داريد؟ 

 
که به دو شاخه منشعب (احزابی چون حزب دموکرات کردستان ايران : کاردوخ

با انشعابات متعدد و اسامی جداگانه و افکار بسيار جداگانه ( له  ، حزب کومه)شده
نامند  و چند سازمان کوچک و خرد ديگر که گاه خويش را حزب نيز می) از هم

بايد توجه کرد که اين احزاب اکثرا در . نمايند ی کردستان فعاليت می در زمينه
. ی فعاليت در کردستان را دارند جنوب کردستان مستقر بوده و تنها داعيه

ها و  اين گروه. اند نشينی را پيشه کرده ی زندگی کمپ های رسمی و شيوه کمپ
به . هايشان به مينيمم و حداقل رسيده است احزاب عموما منفعل گشته و يا فعاليت

ی  ايم حوزه رغم درخواست و طلب مستمر ما تابحال نتوانسته همين جهت علی
 . همکاری مشخصی را با همديگر يافته و در آن همکاری منسجمی نماييم

مان شديدا احتراز ورزيده  يکی دو حزب از اين احزاب از نزديک شدن به حزب
اند اما  و اگرچه بصورت رسمی مخالفت خويش را تنها چند بار بر زبان رانده

ما سعی داريم تا اين . زنند بصورت غير رسمی و عمال به مخالفت با ما دست می
احزاب نيز فعال گشته و مبارزه گسترش يابد زيرا معتقد هستيم که مبارزه در 

 اين نيروها چه در . چارچوب کردستان و ايران نياز به نيروهای مبارز دارد
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بيستون امور فرهنگی و هنری حزب ما و حتی شرق کردستان را برعهده داشته 
و به حکم ماهيت کاری خويش محدود به امور حزبی نشده و امور فرهنگی و 

با توجه به عنوان و اسم هر کدام از نهادهای . دهد هنری خلق را نيز پوشش می
 . ی کاری آنان پی برد توان به حوزه ديگر که نام بردم نيز بصورت تقريبی می

و با  »نيروهای شرق کردستان«بغير از اين، نيروهای نظامی ما تحت عنوان 
در مناطق  HRK »التی کوردستان کانی روژهه هيزه«زبان کردی بصورت 

منشورات جهانی دفاع «مختلف ميهن خويش را مستقر نموده و در چارچوب 
و با هدف دفاع از هويت، امنيت، فشار و عملکردهای غيرانسانی عليه  »مشروع

 . نمايند های ايران عمل می خلق کرد و تمامی خلق
اخيرا اولين کنفرانس حزب خويش را نيز برگزار کرده و بخش زنان نيروهای 

سازمان اتونوم  HJRKنظامی ما نيز تحت عنوان نيروهای زنان شرق کردستان
ی  با توجه به اصول اعتقادی ما در مورد لزوم توسعه. خويش را اعالم نمودند

سازماندهی زنان و اينکه زنان بصورت مستقل و در هماهنگی با سازمان 
 . نمايند، سازماندهی چنين بخشی الزم ديده شد عمومی ما عمل می
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باشد به تبيين اين  ی خويش که در کل يازده جلد می رهبر آپو در شش دفاعيه
ی اخير ايشان تحت  ی دفاعيه ی خويش پرداخته و ما اين دفاعيات و بويژه انديشه
 »مانيفست«باشد را بعنوان  که پنج جلد می »مانيفست تمدن دموکراتيک«عنوان 

و نه دولتی (ای دموکراتيک  در اين پارادايم تالش بر اين است تا جامعه. پذيريم می
دموکراتيک، چه مطابق نظريات ما دولت و دموکراسی با هم مغايرت داشته و 

تر از ساير  تواند منعطف تواند دموکراتيک باشد، بلکه می يک دولت هرگز نمی
که طبيعت را همچون موجودی زنده (و اکولوژيک ) ها عمل نمايد نمونه

گرايانه با طبيعت  ها را در برخورد سلطه ی حاکميت و فرادستی نگريسته، ريشه
زيست برقرار  آميز با طبيعت و محيط بيند و در پی آن است که حياتی مسالمت می

و ) شناسد ی تمامی برخوردهای انسانی و دموکراتيک می نموده و اين را پايه
 . های جنسيتی را ايجاد نمايد عاری از تبعيض

اين پارادايم دارای مضمونی بسيار وسيع و همراه با جزئيات است که در صورت 
توانيد مدارک و اسناد و کتب الزمه را بر روی پايگاه  تمايل در مورد آن می

 . اينترنتی ما ديده و يا از مرکز ما دريافت داريد
صحبت می کنيد که من می توانم " نشينی ی زندگی کمپ شيوه" شما از : وحدتی

حدس بزنم يعنی چه، ولی ممنون می شوم اگر دقيق توضيح دهيد که 
 . سوءتفاهمی در ميان نيايد

 
با استقرار در ) شمال عراق(احزاب شرق کردستان در جنوب کردستان : کاردوخ
ی مسلحانه نيست، از عموم  منظور مبارزه. اند ها دست از مبارزه برداشته کمپ

بر روی خطوط اينترنت و  »مجازی«مبارزه دست برداشته و تنها به احزابی 
حکومت اقليم . اند تلويزيون تبديل گشته و پايگاه مردمی خويش را از دست داده

کردستان با دولت ايران بر سر اجازه ندادن به اين احزاب جهت رفتن به داخل 
 . اند ايران و سازماندهی و در قبال آن برخی امتيازات به توافق رسيده

اين احزاب نيز جهت تغيير وضعيت مذکور هيچ تالشی را از خويش نشان 
 . ما با اين شيوه مخالف هستيم. دهند نمی

 پايه گذاران پژاک چه کسانی بوده اند و آيا هنوز زنده هستند؟ : وحدتی
 

حزب حيات آزاد کردستان از طرف جوانانی تشکيل شد که در طول : کاردوخ
گرد آمده و با ) عبداهللا اوجاالن(های قبل در چارچوب افکار رهبر آپو  سال

آموزش، بحث و گفتگوهای بسيار مفصل و ارزيابی شرايط کردستان و ايران، 
اند، از جمله  برخی از اين رفقا به شهادت رسيده. مان را اعالم کردند تأسيس حزب

ی ادبيات  اهل بوکان و دانشجوی رشته) خضر خرينگه(رفيق عاکف مامو 
اهل مهاباد و دانشجوی ) يوسف پيروتی(دانشگاه تبريز، رفيق مانی کياکسار 

حسن (ی رياضيات محض دانشگاه اورميه، رفيق خوشمهر روژهالت  رشته
ساير اعضای حاضر . ی قطور شهر خوی و چندين رفيق ديگر اهل منطقه) راستا

 . ی تأسيس حزب عموما زنده بوده و در ميدان مبارزات هستند در کنگره
 . نام برخی از رفقا نيز به داليل امنيتی قابل آشکار شدن نيست

جنگ «ی مسلحانه و تئوری  ما اصوال به مبارزه"شما گفتيد که : وحدتی
ملی که تاکتيکی مارکسيستی است اعتقادی نداشته و تنها در  »بخش رهايی

آيا اين به اين ." بريم از ابزار نظامی بهره می »دفاع مشروع«چارچوب 
معناست که حوزه عمل پژاک به عمليات نظامی محدود نمی شود؟ در اينصورت، 

 .لطفا در مورد عملکرد پژاک در حوزه های غير نظامی توضيح دهيد
 

بخش جوانان ما تحت عنوان . ای است حزب ما دارای نهادهای جداگانه: کاردوخ
 »الت لين جوانانی روژهه کومه«های جوانان شرق و يا عنوان کردی آن  کمون

KCR اين . نمايد ی جوانان و سازماندهی و روشنگری جوانان عمل می در حوزه
 »ی زنان شرق کردستان اتحاديه«ترين نهادهای ماست و همراه با  يکی از فعال

YJRKی  مجله. دهند دو نهاد اساسی سازمانی و تشکيالتی ما را تشکيل می
ارگان بخش زنان حزب  »زيالن«ی  ارگان بخش جوانان و مجله »ژين هه«

های  در کنار اين نهادها، بخش سياسی و ديپلماتيک ما نيز مشغول فعاليت. ماست
 »های دموکراتيک ی رسانه اتحاديه«نهاد . ی سياسی و ديپلماتيک هستند حوزه

YRDی مواد آموزشی هم برای کادرها و  نيز امور مطبوعاتی و تبليغاتی و تهيه
 . نمايند فعالين و هم جهت پخش در ميان خلق را تهيه می

ی زندانيان نيز در ارتباطی نزديک با نهاد مطبوعاتی عمل  ی شهيدان، کميته کميته
ی  مجله. دهند ی عملکرد غير نظامی ما را تشکيل می ها حوزه تمامی اين. نمايند می
ارگان مرکزی حزب حيات آزاد کردستان،  »ميهن آزاد«يعنی  »والتی ئازاد«

ی متون  سايت حزب، امور تصويری و صوتی، امور آرشيو و بايگانی، ترجمه
های مورد نياز امور آموزشی و تبليغاتی و  ی جزوه مختلف مورد نياز حزب، تهيه

 . دهند کارهای متفاوت بسياری را انجام می
 يعنی مرکز فرهنگی  »ندی چاندی بيستون ناوه«نهاد فرهنگی ما نيز تحت عنوان 
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نارضائی انباشته و پنهان سال ها سال، مفری می جست تا از آن به خارج سر باز 
 .خرداد و اعتراض به نتايج آن بود ٢٢اين مفر، انتخابات . کرده و فوران کند

 :بر مبنای آن چه گفته شد می خواهم نتيجه گيری کنم که
اوال مضمون و درون مايه حرکات اعتراضی هفت ماهه گذشته، محدود به 

رای من  «شعار . انتخابات و اعتراضات رای دهندگان به نتايج آن نبوده است
شعار کسانی بود که در انتخابات شرکت کرده بودند، اما اعتراضات و  »کو

تظاهرات خيابانی بعدی، فقط محدود به کسانی نمی شود که در انتخابات شرکت 
کرده بودند و موضوع اصلی آن حقوق و آزادی های دموکراتيک و عمومی 

ثانيا تظاهرات اعتراضی هفت ماه گذشته يک جنبش يک دست و . مردم است
ی شرکت کنندگان در  همگون، پيش انديشيده و سازمان يافته نبوده است که همه

ی واحد و شعار واحد و با يک چشم انداز مشترک به خيابان ها آمده  آن با انگيزه
باشند، حرکتی از قبل پيش بينی شده نبوده است که پيش از رويداد به آن فکر 

اين را همه می . کرده و برای آن از قبل طرح و برنامه مشخصی انديشيده باشند
دانند که در ايران حزب و تشکل سياسی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد تا در 
. قالب يک مرکز عصبی هماهنگ کننده اين وظايف را ايفا و خالء ها را پر کند

آن چه کانديدا های انتخاباتی از پيش در نظر داشتند و به آن فکر کرده بودند 
پيروزی در انتخابات و اقدامات خود بعد از انتخاب به عنوان رياست جمهوری 

ی اجتماعی  دامنه. امواج اعتراضی و مردمی بعدی صحنه را دگرگون کرد. بود
کردند، با امواج  خرداد فعاليت انتخاباتی می ٢٢و کم و کيف افرادی که پيش از 

اجتماعی و مردمی که پس از آن به تالطم در آمد، تفاوت کمی و کيفی اساسی 
به همين دليل هم برای تحليل و باز کردن اين حرکات اعتراضی ناگزير . داشت

ها و  ها، هدف های مختلف و متفاوتی را که با انگيزه بايد نيروها و طرف
ها پديد  دادها از تالقی آن اند، و اين روی های متفاوت وارد اين ميدان شده خواسته

تا چنين تفکيکی صورت نگيرد در بحث . ديگر تفکيک کرد آمد، شناخت و از يک
چنان گرفتار تناقض و ابهام و  ها هم ی آن انداز آينده دادها و چشم پيرامون اين روی

 .گويی خواهيم ماند کلی
عامل  ٣کرد حداقل  های گذشته از تداخل و عمل دادهای ماه ام روی من بارها گفته

يکی جنگ . گيرند متفاوت شکل گرفت که از سه منشاء متفاوت سرچشمه می
های حاکم و  ی حاکم و بين جناح قدرتی است که در باال و در داخل مجموعه

تر شده  ايم علنی های اخير هر چه جلوتر آمده صاحبان قدرت وجود دارد و در سال
تری در  ها، به شکل گسترده اين اواخر به طور گسترده در سطح طرفداران آن(و 

ارتباط اين جنگ قدرت با جنبش ). دو جناح حاکميت باز و منتشر شده است
طلب  توان بدين گونه توضيح داد که جناح اصالح های اخير را می اعتراضی ماه

حاکميت در قالب اپوزوسيون حکومتی، سعی دارد از مبارزات مردم و نيروی 
ها به سود خود و برای به فرجام رساندن جنگ قدرتی که در  ی نارضايی آن نهفته

از اين رو در برخی مبارزات . برداری کند داخل ساختار حاکم دارد، بهره
نگاری  های قانونی و نامه جا که کار از حد انتخابات، ظرفيت اجتماعی جاری تا آن

نامه خود را وکيل  حتی بدون وکالت(کند و  فراتر نرفته خود را با مردم قاطی می
، اما به شدت )کند ها هم معرفی می های آن ی مردم و خواسته ی همه و نماينده

اش با  اصرار دارد که کار از چارچوب نيازهای آن برای حل و فصل اختالفات
جناح رقيب در دستگاه قدرت فراتر نرود و در مواردی که فراتر رود از مردم و 

 .گيرد ها و اعتراضات آنان فاصله می خواسته
ها تا  اند به خيابان هستند که آمده) تر بگوييم اقشاری از مردم يا دقيق(دومی مردم 

البته مردم هم به طور متقابل رندی . شان را فرياد بزنند های با خون خود خواسته
ی قدرت  ها متوجه شکافی که در مجموعه آن. و زيرکی تاريخی خود را دارند

دهند که وقتی پشت  ی تاريخی خود اين را تشخيص می پديد آمده هستند و با غريزه
های خود نظام حرکت کنند، يا از فرصتی رسمی يا قانونی مثل  سر يکی از مهره

ها، بيان  انتخابات استفاده کنند از امنيت بيشتری برخوردارند اما هدف آن
 »احزاب«اگر جناح فرودست حاکميت . های خودشان است ها و خواسته نارضايی

و سازمان ها و گروه هايی که در چارچوب آن قرار می گيرند می خواهند با 
استفاده از نيروی نهفته نارضايی مردم و سوار شدن بر اين موج به اهداف خود 

برسد، مردم هم متقابال می خواهند با استفاده از شکافی که در نظام حاکم پديد آمده 
و با استفاده از امکاناتی که در نتيجه واگرايی مجموعه قدرت فراهم شده، خواسته 

اما موضوع مهمی که به آن کمتر توجه شده اين است . های خود را عملی سازند
که اين مهم بدون يک دستگاه فکری مشخص و مناسب، بدون برنامه و سازمان 

 .از پيش نخواهد رفت
آيا در اين کشاکش دو سويه و متقابل کدام يک از اين دو طرف توانسته است از 

ديگری استفاده کند و خط مشی و خواسته های خود را به کرسی نشاند؟ اگر 
سمت و سوی تحول و تغييری را که طی هشت ماه گذشته در مضمون شعارها و 

خواسته ها و جهت گيری کلی حرکات اعتراضی مردم صورت گرفته مبنای 
 قضاوت قرار دهيم، اگر اين واقعيت را مد نظر قرار دهيم که اين حرکت در 

 سوار بر امواج رسانه اي غرب 
 پاسخ به شش پرسش مجله ی آرش 
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سوال در مورد اعتراضات اخير مطرح  ۶خود  ١٠۴ی  ¬ی آرش در شماره مجله 
اند، در ذيل سواالت آرش و  های گوناگونی به آن پاسخ داده کرده که شخصيت

 :پاسخ دکتر ناصر زرافشان خواهد آمد 
 
توان  گيری و دوام آن را چگونه می داليل و خصلت اصلی اين جنبش و شکل -١

 توضيح داد؟
 کنيد؟ ترکيب طبقاتی جنبش کنونی را چگونه ارزيابی می -٢
کشان است  گيری يک جنبش ضد ديکتاتوری به نفع کارگران و زحمت آيا شکل -٣

 ها شروع شود؟ ها و رهبری آن يا فقط در صورتی به نفع آنهاست که با خواست
چه نيروهايی کارگر هستند؟ و آيا می توان وزن طبقاتی کارگران و  -۴

زحمتکشان را در متن همين جنبش تقويت کرد؟ آری يا نه؟ چرا، چگونه و با چه 
 شرايطی؟

حاشيه ای بوده است؟ ) دست کم تا کنون( چرا نقش چپ در جنبش کنونی  -۵
 چگونه می توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت کرد؟

با تجربه ای که از انقالب بهمن داريم و درس هايی که از شکست آن گرفته  -۶
 ايم، برای آن که جنبش کنونی مردم به شکست نيانجامد چه می توان کرد؟

 
 .آن چه در زير می خوانيد پاسخ دکتر ناصر زرافشان به اين شش پرسش است

 
 سوار بر امواج رسانه ای غرب

 
 :پاسخ اول

تحوالتی که از خرداد ماه گذشته به بعد در کشور روی داد، بر خالف آن چه که 
گاه گفته می شود، حوادثی خلق الساعه و شگفت آور نبوده است که نامنتظره 

نازل شده باشد، تا برای پيدا کردن علل و داليل آن به رمل و اسطرالب متوسل 
ی سی سال گذشته است و  آن چه اکنون روی می دهد محصول و نتيجه. شويم

شرايطی فراهم شده است که . وقوع آن نه شگفت آور است و نه غير طبيعی است
اما اين بغض گلوگير وجود داشته، . ی مردم در آن ترکيده است بغض سی ساله

 .اتفاق تازه ترکيدن آن است
اکنون چند دوره است که در ماه های پيش از انتخابات رياست جمهوری، به 

علت اين است که در شرايط . تدريج التهاب سياسی در جامعه باال می گيرد
معمولی، در مواقع عادی، امکان هيچ گونه حرکت و فعاليت سياسی علنی وجود 

انتخابات و فعاليت های انتخاباتی فرصت و بهانه ای می شود برای اين . ندارد
وقتی فصل انتخابات و فعاليت های انتخاباتی فرا می رسد، اين شرايط . فعاليت ها

پوششی می شود، بستر و بهانه ای می شود برای بيرون زدن تضادهای موجود و 
ی قبلی نيز چنين  در دو سه دوره. آفتابی شدن نارضايی های نهفته در جامعه

و تنها در حدی که  –ی محدود تر  اما با عمق و دامنه –فضايی به وجود آمد 
ی قبلی بيشتر جناح  در دو دوره. تضادهای دو جناح حاکميت در آن آفتابی شود

های خود دستگاه حاکم بوند که يکديگر را افشا می کردند و ناگفته ها را بيرون 
به اين ترتيب، . اين بار مردم هم سکوت را شکستند و به خيابان آمدند. می ريختند

و بنا به اين داليل آن چه در فصل انتخابات مطرح می شود فقط مربوط به خود 
پيدا شدن يک منفذ ريز در نقطه ای از يک مخزن . انتخابات و مسائل آن نيست

تحت فشار، کافی است تا گاز درون آن با فشار انفجاری بيرون بزند و مخزن را 
ی سايش بر آن يا برخورد شی  اما وقتی که دملی در نتيجه. از همان نقطه بشکافد

ديگری با آن می ترکد و سر باز می کند، لباس يا شيئی که موجب سر باز کردن 
اگر . عفونت در داخل بدن وجود دارد. آن شده، دليل تشکيل دمل و رشد آن نيست

سايش لباسی هم در کار نباشد، اين دمل وقتی که پخته تر شد، خود سر باز ميکند 
 .يا شیء ديگری موجب ترکيدن آن می شود
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از يک طرف فشار مردم به آن ها . آن ها هم در همين نقطه بحرانی رقم خورد
اما اين سياست بند بازی در . وارد می شد و از طرف ديگر فشار جناح حاکم

مجموع به حرکت مردم هم آسيب وارد کرد و در انتظاری بدون دور نمای 
 ٢٢نتايج انفعال فعلی را در روز . مشخص آن را تحليل برد و از رمق انداخت

بنا به داليلی که توضيح داده شد اين جنبش همان طور که از . بهمن خواهيم ديد
خرداد ماه گذشته تا کنون به سرعت استحاله و تعميق يافته است، جريان استحاله 

 .آن از اين پس نيز ادامه خواهد يافت
 

 :پاسخ دوم
آن بخشی از اين حرکات اعتراضی که با انتخابات و از سوی سازمان ها و گروه 
های اصالح طلب و نيروهای همسوی آن ها در خارج از حاکميت آغاز شد، در 

توده . واقع حرکت جبهه سرمايه مستقر عليه رقبای نوپديد و نو قدرت آن ها بود
نيروهای . های معترض مردم، بعدًا و با گسترش اعتراضات به آن پيوستند

که بخش نسبتًا سازمان  –هوادار آن سازمان ها و گروه های اصالح طلب را 
دهند و  ی متوسط تشکيل می هايی از طبقه يافته تر اين اعتراضات بودند عمدتًا اليه

اما شرايط و . گيری ندارند کشان در آن حضور چشم ی کارگر و ساير زحمت طبقه
ترکيبی که در جريان انتخابات شکل گرفت به تدريج استحاله پيدا کرد و اکنون 

به عالوه از لحاظ جغرافيايی هم حرکات اعتراضی . نيز در حال استحاله است
از طرف ديگر چون حرکات . شود های اخير عمدتًا به تهران مربوط می ماه

ی متوسط شکل گرفته  های سياسی و فرهنگی طبقه اعتراضی اوليه حول خواسته
بود، و مسائل اقتصادی و معيشتی مردم در آن مطرح نشده بود، در ادامه نيز 

. کشان چندان توفيقی حاصل کند ی کارگر و ساير زحمت نتوانست در جلب طبقه
ی سياسی، به تظاهرات خيابانی و  به همين دليل هم حرکات اعتراضی به عرصه

ی کار و  شعارهای سياسی در روز و ساعات غير کاری محدود شد و به عرصه
ی متوسط  طبقه. ی توليد و توزيع، اعتصابات و اعتراضات کارگری نرسيد حوزه

ی اقتصادی با اسالم سياسی مشکل ندارد، زيرا بنيادگرايی اسالمی  در عرصه
ی خود  ی اقتصادی فاقد دستگاه فکری و فاقد تحليل و برنامه اصوًال در زمينه

طلبانه و هيجانی خود در  رغم شعارهای عدالت است و به همين دليل علی
از اين رو . کند داری موجود حرکت می ها و الگوهای سرمايه ی سياست محدوده

اين مسئله به ماهيت . ی متوسط با آن مشکل سياسی و فرهنگی است مشکل طبقه
تفکر حاکم در قدرت به داليل . گردد ايدئولوژيک نظام جمهوری اسالمی برمی

ها سياسی بيشتر  ايدئولوژيک بيشتر ضد آزادی است تا ضد رفاه، و فقدان آزادی
انگيزد که مشکل معيشتی چندانی  ی متوسط را برمی جوانان و عمدتًا جوانان طبقه

کش مسائل اقتصادی و معيشتی حادتر از حقوق بشر  برای طبقات زحمت. ندارند
 .ی مدنی است و جامعه

-های عقيدتی داروی توان دريافت که چگونه به دليل پيش به ترتيبی مشابه، می
فرهنگی که در ايدئولوژی حاکم نسبت به زنان وجود دارد، جنبش اعتراضی 

اما در وضعيت فعلی . وزن و جايگاه شاخصی يافته است) در مقطع فعلی(زنان 
ها  اين. فرهنگی است-جنبش زنان مطالبات آنان غالب آنان، مطالبات حقوقی

تر از تاييد کلی و شعاری  ها در سطحی عميق مسائلی است که يک به يک آن
ی اصلی  انگيزه. حرکات اعتراضی اخير نياز به واکاوی و بررسی تفصيلی دارد

-تظاهرات اعتراضی در آغاز عمدتًا سياسی و فرهنگی بوده است نه اقتصادی
گان بيشتر نسبت به اين مسائل  کرده اجتماعی، و طبقات متوسط شهری و تحصيل

 .حساسيت دارند
طلبان هم چندان گرايشی  ی عادی مردم به اصالح عامل ديگر اين است که توده

مرداد و نقش آمريکا و انگليس در آن و سرکوب جنبش  ٢٨کودتای . ندارند
دمکراتيک مردم در آن مقطع و در نتيجه احساسات ضد آمريکايی و ضد 

ی مردم، واقعيتی است که در حافظه و وجدان تاريخی مردم ايران  انگليسی توده
گان ايرانی به ويژه  کرده ی عميقی دارد؛ واقعيتی که بخشی از تحصيل ريشه
های اخير زير تاثير تبليغات نوليبرالی  وطنان مقيم خارج از کشور که طی دهه هم

 .اند اند از آن غافل غرب قرار داشته
تفکر اصالحات، تفکری بود که در باال و از درون ساختار قدرت ساخته و 

و  ٧۶اما اين تفکر در خرداد . پرداخته و مطرح شد نه در پايين و در جنبش مردم
ی هفتم رياست جمهوری مورد استقبال و حمايت مردم قرار  انتخابات دوره

ی اين  های هفتم و هشتم نشانه ميليونی دوره ٢٢ميليونی و  ٢٠آرای . گرفت
ی مردم طی آن دوره برآورده نشد و وضعيت  اما انتظارات توده. حمايت بود

ی نهم  طلبان در انتخابات بعدی شوراهای شهر و روستا و انتخابات دوره اصالح
آقای موسوی يکی . رياست جمهوری، کامًال سرخوردگی مردم را از آن نشان داد

ی کارگر برگزار کرد که يکی از  های تبليغاتی خود را در خانه از اولين ميتينگ
های سياسی آقای رفسنجانی و در کنترل هواداران نامبرده و هميشه يکی از  پايگاه
 های ضد کارگری، کنترل کارگران و  های دولتی برای اجرای سياست پايگاه

شده است، بايد گفت تا اين جا مردم برنده اين  »ساختار شکن«مسير تحول خود، 
 .کشاکش درونی بوده اند

اما عامل سوم، قدرت های بيرونی به ويژه آمريکا است، و اين هم امری غير 
در منطقه ای مثل خاور ميانه و کشوری مثل ايران نمی توان . منتتظره نيست

انتظار داشت قدرت های سلطه جوی جهانی منتظر بنشينند تا مردم آنها در مورد 
آمريکا رسما برای تغيير رژيم در ايران بودجه . سرنوشت خود تصميم بگيرند

اين پول ها که در کره مريخ خرج . تصويب و به طور علنی آن را اعالم می کند
ما از سال ها پيش شاهد اين بوديم که آنها نيروهای خود را می چينند، . نمی شود

آن ها هم می خواهند در . سازماندهی می کنند و شبکه های خود را می سازند
کشورهای منطقه از حوادث عقب نمانند و در لحظه های بحرانی و تعيين کننده 

 .غايب نباشند
ليبرال های ايران می خواستند از طريق آقايان موسوی و کروبی و با جا دادن 

در دستگاه قدرت سياست های خود را پيش برند که به نظر می رسد اين ) آنها(
 .پروژه عقيم شده است

 :اما چشم انداز آينده 
ابتدا در جايگاه رهبری اين ) به دو دليل زير(کانديداهای معترض انتخاباتی 

 :حرکت قرار گرفتند 
ی اصلی و ماهيت اعتراضات از همان ابتدا نارضايی های  گر چه زمينه -١

عميق تر و فراتر از انتخابات و نتايج آن بود، اما چون انتخابات و نتايج آن به 
عنوان بهانه جديد اين موج جديد اعتراضات مورد استفاده قرار گرفته بود و به 

شرحی که پيشتر توضيح داده شد مردم از فضای انتخابانی و آزادی نسبی موجود 
در آن فضا برای ابراز نارضايی های خود استفاده کردند، کانديداهای معترض 

در حالی که خود انتخابات هم . رهبران اين حرکت شدند »بدل«انتخاباتی هم 
چيزی بيشتر از يک بستر و بهانه برای بروز نارضايی های عميق مردم نبود چه 

 .رسد به کانديداهای آن
سال گذشته مردم از داشتن سازمان ها و تشکل های  ٢٠به دليل اين که طی  -٢

مستقلی برای خود محروم بوده اند، به طور طبيعی در اين مقطع هم غير متشکل، 
فاقد يک استراتژی مبارزاتی و برنامه پيش انديشيده و مشخص و طبعًا فاقد 

اين فقدان تشکل و رهبری در ميان خود مردم، زمينه مساعد را . رهبری بودند
برای ميدان داری جناح ديگری از حکومت فراهم ساخته است که مدعی رهبری 

 .اپوزيسيون بشود
اما حرکت مردم، حرکتی بود خود انگيخته و برخاسته ار اندوخته پنهان نارضايی 
آن ها که اين کانديداهای معترض نه ظرفيت و توانايی راهبری آن را داشتند و نه 
. برنامه ای برای اين کار داشتند، حتی انتظار بروز آن را هم با اين ابعاد نداشتند

تا يک روز قبل از انتخابات برای جناح فرودست قدرت که اکنون در حد 
اعتراض به نتايج انتخابات با مردم هم صدا شده بود، تظاهرات خيابانی مردم، 

کش و ¬فرياد کردن خواسته هايشان و ايستادگی در برابر نيروهای قداره
گر گناه کبيره بود، اما وقتی ديدند مردم اين فرصت را غنيمت شمرده و ¬سرکوب

برای فرياد کردن خواسته هايشان به خيابان ها ريخته اند، ابتدا شعار سکوت را 
در بين آنها تبليغ کردند؛ آن گاه چون مردم به آن اعتنا نکردند و خواسته هايشان 

را فرياد زدند، با يک فرار به جلو سعی کردند بر اين موج هم سوار شوند و 
اعتراضات خود انگيخته مردم را هم که به خيابان ها ريخته بودند، در زمره 

به جای آن که بنشينند و به فکر برنامه ای برای اين . دستاوردهای خود ثبت کنند
حرکت مردمی باشند، تنها تالششان اين بود که خيزش خود انگيخته مردم را که 

سال سرکوب و خفقان، و به داليلی که گفته شد مجموعه ای نا  ٣٠واکنش 
همگون، خود رو، و آسيب پذير بود، تحت رهبری خود قلمداد و در جنگ قدرتی 
که بين آنان و شرکای سابقشان در مجموعه حاکمه، جريان داشت، اين خيزش را 

می خواستند . حرکت پياده نظام خود معرفی و آن را خرج هدف های خود کنند
خرج باال بردن اعتبار خود نزد . مردم و حرکت آن ها را خرج تبليغات خود کنند

قدرت های غربی و وجه المصالحه چانه زنی هايشان در باال و تنظيم و تقسيم 
تعميق حرکت . قدرت در نهادهای حاکميت موجود؛ اين حد نهايی هدف آن ها بود

مردم و فشار خواسته های آن ها، اين طرح را در هم ريخت، اما از سوی ديگر 
اين سياست يعنی بهره گيری از نيرو و حضور مردم برای اين که جنگ قدرتی 

را که در باال داشتند با دست پر تری حل و فصل و سهم بهتری را برای خود در 
آن دست و پا کنند، خود آنان را هم گرفتار معضل الينحلی کرد که ماًال کل پروژه 

چون می خواستند بر امواج اعتراض مردم سوار شوند و از آن : آن ها را سوزاند
در سمت  –فرتر از مواضع خود  -بهره برداری کنند به تدريج مواضعی را 

مردم اتخاذ کردند که ذاتًا توانايی ايستادگی در آن مواضع و ظرفيت پيگيری آن 
ها را نداشتند و ناگهان خود را در ميان دو قطب مردم و حاکميت گرفتار ديدند؛ 
در حالی که نه توانايی ايستادگی پای خواسته های مردم را داشتند، نه ديگر می 

 سرنوشت قمار سياسی . توانستند به جايگاه قبلی خود در ساختار قدرت برگردند
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کند و با  تر جامعه تحميل می ها به طبقات پايين سازی ها و خصوصی يارانه
 های  تغييرات قابل توجهی که در ساختار اقتصادی و اجتماعی ما طی سال

کند  اکنون در حال اجرا است، جامعه نوعی گذار را طی می گذشته آغاز شده و هم
 .که آثار قابل توجهی بر ماهيت و ترکيب نيروهای اجتماعی آينده خواهد گذاشت

 
 :پاسخ پنجم 

 :اين امر دالئل متعددی دارد
يکی اين که تظاهرات خيابانی ابتدا با شعار رای من کو و اعتراض به نتايج 

انتخابات آغاز و با شعارها و خواسته های سياسی جناح فرودست قدرت آغاز شد 
از شعارها و مطالبات و . که چندان ربطی به اهداف و مطالبات چپ نداشت

کشان هم در آن خبری نبود که ضمن بحث ¬گرفتاری های کارگران و زحمت
در ادامه اين اعتراضات و تظاهرات . درباره سوال های قبلی به آن اشاره کردم

بود که صحنه به تدريج تغيير کرد و نيروهای مردمی و تازه ای با شعارها و 
خواسته های متفاوت و اساسی تری وارد عرصه شدند که ترکيب نيروها و 

 .مطالبات اوليه را بر هم زد
دوم اين که در شرايط کنونی نيرو و امکانات چپ با نيرو و امکانات ليبرال ها 

. يکی نيست) جناح فرودست قدرت و نيروهای همسو با آنان در خارج حاکميت(
ظاهرًا بعضی فراموش کرده اند که از اين دو، يکی از خاکستر اعدام ها و 

سر بر آورده و ديگری از سر سفره قدرت برخاسته و اکنون  ۶٠ی سرکوب دهه
اگر برگرديم و به مسيری که هر يک از اين دو . در اين مقطع تالقی کرده اند

سال گذشته طی کرده اند توجه کنيم، خواهيم ديد يکی از درون حاکميت  ٣٠طی 
حرکت کرده و با سابقه وزارت و وکالت وارد اين عرصه شده و ديگری از 

. ، اوين و خاوران و آوارگی های پس از آن به اين جا رسيده۶٠ی کشتارهای دهه
اند يکی به درون ساختار قدرت  سال گذشته طی کرده ٣٠مسيری که اين دو طی 

چگونه . ها جمعی و آوارگی ها و گورهای دسته گردد و ديگری به اعدام برمی
ای چپی را که از خاکستر  توان قدرت و امکانات تشکيالتی، مالی و رسانه می
ی  ساله بر سر سفره ٣٠هايی که در اين  سر بلند کرده است با ليبرال ۶٠ی  دهه

اند مقايسه کرد؟ همين امروز هم يکی بر روی امواج  قدرت و ثروت نشسته بوده
کند و ديگری هنوز از حداقل امکانات  ای غرب سوار است و حرکت می رسانه

کنيم  و اين سرکوب که از آن صحبت می. ای محروم تشکيالتی، مالی و رسانه
ی همين کسانی صورت گرفته است که امروز  سرکوبی است که بعضًا به وسيله

اند و به دليل تشديد  به عنوان مخالف در برابر جناح مسلط قدرت قرار گرفته
هايی هستند که  تضادهای درونی نظام حاکم خود نيز اکنون قربانی همان روش

 .اند نسبت به ديگران اعمال کرده
کشان برای ايجاد  ها هر گونه تالش کارگران و زحمت سوم اين که طی اين سال

های مستقل و واقعی به شدت سرکوب شده است در حالی که در اردوگاه  تشکل
شرکت واحد و نيشکر هفت . نيروهای ليبرال ايران وضع ديگری حاکم بوده است

. ها وجود دارد ها مورد ديگر مانند اين اما ده. ترند ها شناخته شده تپه و مانند آن
با گرد ) روز جهانی کارگر(ارديبهشت همين امسال  ١١برخوردی که در روز 

ی برخورد  ی نحوه ی تهران صورت گرفت، نمونه همايی کارگران در پارک الله
اين را مقايسه کنيد با برخوردی که مثًال با اتاق . های کارگری است با تشکل

ها  تر از گل حق ندارد به آن شود که کسی در اين کشور نازک بازرگانی می
به هر حال نقش و جايگاه . اين که سهل است، آقايان خود حاکميت هستند. بگويد
چه اشاره شد، بخشی از  ای کنونی چپ معلول علل متعددی است که آن حاشيه

شرايط اقتصادی به سرعت در . اما اين وضع در حال دگرگونی است. ها است آن
انداز آينده، بررسی طرح تعديل  حال تغيير است و برای ديدن خطوط کلی چشم

قرار است اجرا شود و بررسی  »طرح تحول اقتصادی«ساختاری که زير عنوان 
وگو خارج است و بايد در  ی اين گفت نتايج آتی آن ضروری است که از حوصله

 .مجال ديگری به آن پرداخت
 

 :پاسخ ششم
ترين جواب اين است که نبايد با چشم بسته، به دنبال هر جريانی، پيش از آن  ساده

. ی آن جريان روشن شده باشد روانه شد که ماهيت مواضع، مطالبات و برنامه
کشان، و در ميان اقوام مناطق مختلف  جريان سبز در ميان کارگران و زحمت

بازتاب قابل توجهی نداشته است و شايد يکی از ... ها و  ايران مانند کردها، آذری
ی  داليل اصلی اين امر اين است که جريان سبز مواضع، مطالبات و برنامه

ای که از گذشته دارند  مشخصی ندارد و اين طبقات و مناطق با توجه به تجربه
 .بسته دنبال هر جريان سياسی نخواهند رفت ديگر چشم

. های واقعی و مستقل کارگران بوده است جلوگيری از تشکيل و فعاليت تشکل
بری زبان منصور اسانلو را در دهانش بريدند و در  ها که با تيغ موکت همان

ی هواداران آقای موسوی  های عمده های انتخاباتی هم يکی از پايگاه جريان فعاليت
شد انتظار داشت کارگران از موسوی يا کروبی  با چنين شرايطی چگونه می. بود

 .حمايت کنند
 

 :پاسخ سوم
جنبش ضد استبدادی و جنبش ضد ديکتاتوری در ايران جنبش نوظهوری نيست 

که در جريان وقايع هفت هشت ماه گذشته مطرح شده و شکل گرفته باشد، تا اين 
سوال امروز مطرح شود که آيا شکل گيری يک جنبش ضد ديکتاتوری به نفع 

ها است که با  کشان است، يا فقط در صورتی به نفع آن کارگران و زحمت
گيری هر جنبش ضد ديکتاتوری در  ها شروع شود؟ شکل ها و رهبری آن خواست

سوال اين است . اين محل نزاع نيست. کشان است هر شرايطی قطعًا به نفع زحمت
توان يک جنبش ضد ديکتاتوری دانست؟  که آيا تظاهرات اعتراضی اخير را می

ی مورد بحث راجع به  های اصلی، يکی از مسائل عمده اتفاقًا يکی از گره
ی اخير، همواره اين بوده است که اين اعتراضات  طلبانه اعتراضات حق

به نظر بسياری اين جنبش . چارچوب مطالباتی و دستگاه فکری معينی ندارد
 .ماهيت درونی ندارد

جا که به بخش نسبتًا  تا آن: در اين مورد باز بايد به تفکيک صحبت کرد
که از جناح فرودست  –شود  های اخير مربوط می تر اعتراضات ماه يافته سازمان

های بيرون قدرت همسو با  ها و برخی گروه های آن و سازمان »احزاب«قدرت و 
ها همواره به حرکت در چارچوب نظام و قانون  اين –شود  ها تشکيل می آن

اند و به دنبال رای خود و پست رياست جمهوری خود  اصرار کرده... اساسی و 
طلبانه، يعنی  ی اين جنبش حق ی بدنه شعارهای ضد ديکتاتوری به وسيله. اند بوده

بخش مردمی اعتراضات اخير مطرح شده که همواره هم مورد مخالفت بخش 
 .قبلی قرار داشته است

از طرف ديگر جسته و گريخته برخی ديگر هم مدعی هستند، اين موج برخالف 
گونه آرمان و بنياد نظری ندارد و مزيت آن  های اجتماعی ديگر هيچ ی جنبش همه

ی تاريخ معاصر ايران از مشروطه تا کنون  گويند در همه می(!). هم همين است 
چنين جنبشی وجود نداشته، جنبشی که به نظر آنان، فقط مبتنی بر يک سلسله 

خواهند هر لباسی خواستند بپوشند، هر  های مشخص جوانانی است که می خواست
طور خواستند بتوانند زندگی کنند، هر نوع معاشرتی را با هر کس که خود 

بدون اين که ! همين؟. ها نباشد پسندند داشته باشند و کسی هم مانع و مزاحم آن می
گونه تغييری در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سياسی موجود مطرح  بحث هيچ

باشد؟ روشن است که پشت هر يک از اين مواضع ظاهری، يک سياست و هدف 
 ها باز شود؟ و مورد بحث قرار گيرد؟ چرا نبايد اين. طبقاتی خاص، نهفته است

صد سال است مردم ايران به خاطر استقالل، آزادی و عدالت  متجاوز از يک
هايی که تعريف و مضمون  کنند، به خاطر شعارها و خواسته اجتماعی مبارزه می

ی اين  ها که هزينه چه زندگی. سياسی، اقتصادی و اجتماعی مشخصی دارند
چرا بايد . های نازنينی که راه اين اهداف نثار نشده است مبارزه نشده و چه جان
را  »سبز«ی  گانه را به فراموشی سپرد؟ و يک کلمه اکنون اين شعارهای سه

ی سياسی، اجتماعی و  شده ی تعريف مايه ها کرد که حاوی هيچ درون جايگزين آن
 اقتصادی نيست؟

 
 :پاسخ چهارم

کنم  اين که چه نيروهايی کارگر هستند بحث نظری مفصلی است که من فکر می
توان وزن  اما اين که آيا می. بايد در فرصتی ديگر و جداگانه به آن پرداخت

کشان را در متن همين جنبش تقويت کرد يا نه، بيشتر  طبقاتی کارگران و زحمت
تابع جريانی است عينی که به دليل تحوالت اقتصادی جامعه در شرف وقوع است 

ی مردم نيز اثر جدی  طلبانه ی آتی جنبش حق رسد در روند استحاله و به نظر می
های اجتماعی به همان اندازه از ميل و پسند يا رهبری  جريان. خواهد داشت

کنند که از شرايط و اقتضائات عينی جامعه  نيروهای ذهنی و انسانی تبعيت نمی
کشان در جنبش  بنابراين تقويت وزن طبقاتی کارگران و زحمت. شوند ناشی می

. اجتماعی بيشتر در گرو عوامل عينی موثر در اين مسئله است تا عوامل ذهنی
های اخير معطوف به تحوالت سياسی بوده است و به  ی توجه ظرف سال عمده
شعارهايی هم که در . ی جامعه چندان توجهی نشده است انداز اقتصادی آينده چشم

ی اخير مطرح شده عمدتًا سياسی بوده است و  ساله جريان حرکات اعتراضی يک
ها مطرح نبوده  کشان در آن ها و مطالبات اقتصادی کارگران و زحمت خواسته

کشان در تظاهرات  ای کارگران و زحمت يکی از داليل نقش حاشيه(است 
اما اکنون با طرح تحول اقتصادی که در واقع ) اعتراضی سال جاری همين است

 ی تعديل اقتصادی است و با فشاری که اجرای اين طرح و حذف  نوعی برنامه
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در . در راس آن تورج حيدری بيگوند قرار داشت که به حزب توده ايران پيوست
 ١٣۵٧ـ ١٣۵٠های  سال ها در بين طيف جنبش فدائی، سه گرايش در بين زندان

. ها انجاميد ولی به بيرون از زندان امتداد پيدا نکرد پديد آمد که به جدائی آن
گرايش رد مبارزه مسلحانه، گرايش مدافع نظرات مسعود احمدزاده، گرايش 

مدافعين گرايش اول بعد از آزادی از زندان به . طرفدار نظرات بيژن جزنی
همراه تعدادی از کادرهای گروه فلسطين و مجاهدين مارکسيست شده، سازمان 

بر سر مشی چريکی و ١٣۵٨انشعاب دوم در سال . راه کارگر را پی ريختند
طرفداران گرايش دوم بعد از آزادی . های مسعود احمدزاده صورت گرفت ديدگاه

پور که در جريان انقالب بهمن به ايران  از زندان با اشرف دهقانی و محمدحرمتی
بازگشته بودند، نزديک شدند و از ديدگاه مسعود احمدزاده و از مشی چريکی 

اين گرايش با توجه به اينکه اکثريت فدائيان مشی چريکی و نظرات . دفاع کردند
مسعود احمدزاده را رد کرده بودند، ديگر جای خود را در سازمان نميديدند و لذا 

های فدايی خلق ايران که به  راه خود را جدا کردند و جريانی را به نام چريک
 . جريان اشرف دهقانی معروف است، تشکيل دادند

صورت گرفت و سازمان به  ١٣۵٩اما انشعاب بزرگ در جنبش فدائی در سال 
 :انشعاب بر سر دو موضوع بود. دو جريان اقليت و اکثريت تقسيم گرديد

اقليت همچنان از مبارزه مسلحانه دفاع . طرفداری از مبارزه مسلحانه و رد آن. ١
 .آميز و مخالف مبارزه مسلحانه بود کرد و اکثريت حامی مبارزه مسالمت می
 . های متخذه نسبت به آن اختالف برسر تحليل از جمهوری اسالمی و سياست. ٢

اين گفته شما درست است که جامعه سياسی ايران بعد از انشعاب اقليت و 
ولی رويکرد سازمان . اکثريت، با سازمان ما به عنوان سازمان سياسی مواجه شد

آميز و مدنی، فاصله گرفتن از مبارزه مسلحانه و برآمد آن  ما به مبارزه مسالمت
ما . به عنوان سازمان سياسی به معنی نفی موجوديت گذشته سازمان نيست

توانيم اين واقعيت را نفی کنيم که سازمان ما از درون جريانی پديد آمده است  نمی
توانيم آن بخش از حيات  ما نمی. که طی هشت سال مبارزه مسلحانه کرده است

داند و  سازمان خود را جزو جنبش فدائی می. خودمان را بکنيم و دور بياندازيم
  .١٣۵٩پا به حيات گذاشته است و نه در سال  ١٣۴٩جنبش فدائی در سال 

های بعد به دو جريان تقسيم شد که بخشی از آن مخالف  به عالوه اقليت هم در سال
های گذشته بخشی از  در طی دهه. مبارزه مسلحانه با جمهوری اسالمی بودند

های بعد از سازمان جدا  نيروهای اقليت و بخش ديگری از فدائيان که در سال
شدند، باهم وارد روند وحدت شده و سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران را تشکيل 

آميز و مدنی اعتقاد دارد و به عنوان سازمان سياسی  دادند که به مبارزه مسالمت
 . کند عمل می

 
. تالش ـ حق با شماست نقد گذشته نبايد به معنای نفی يا انکار آن گرفته شود

اما برگزاری جشن و سرور به مناسبت آن گذشته نيز پای باور به نقد آن را نيز 
 .تا حدودی سست می کند، يا حداقل گرد ابهام بر آن نقد و ژرفای آن می پاشد

چه ارتباطی ميان دو موضوع محوری انشعاب اقليت و اکثريت وجود داشت؟ يا 
تحليل از «به عبارت روشن تر؛ رد مبارزه ی مسلحانه تا چه اندازه زير سايه ی 

 قرار داشت؟ »های متخذه نسبت به آن جمهوری اسالمی و سياست
 

توان دوبار برای آن جنبش تولد  شود و نمی يک جريان دوبار متولد نمی: خليق
جشن و سرور در سالگرد جنبش فدائی به معنی تائيد مشی چريکی نيست، . گرفت

بلکه از يکسو تجليل از يارانی است که برای بهروزی مردم مبارزه کردند و جان 
جوانانی که تنها سودای سعادت مردم را . خودشان را در اين راه از دست دادند

. ها و زندان را تحمل کردند ها، شکنجه در سر داشتند و برای رسيدن به آن سختی
ما جنبش . از سوی ديگر تاکيدی است بر تحوالتی که اين جنبش طی کرده است

 .دانيم فدائی را عليرغم افت و خيزهای آن، جريانی بالنده و پويا می
رسد با برگزاری جشن سالگرد جنبش فدائی، اين ذهنيت به وجود  به نظر نمی

به  ١٣۵٨ما از سال . کنيم بيآيد که گويا امروز ما از مبارزه مسلحانه دفاع می
چه در ايران و . ايم اينسو، همه ساله جشن سالگرد جنبش فدائی را برگزار کرده

 .اين جشن به يک سنت تبديل شده است. چه در مهاجرت
های متخذه  تحليل از جمهوری اسالمی و سياست"بين رد مبارزه مسلحانه و 

اکثريت نيروهای فدائی در تجربه و در . ارتباط معينی وجود نداشت" نسبت به آن
های نظری در زندان و بيرون از آن، به رد مبارزه مسلحانه رسيدند و راه  بحث

 .مبارزه سياسی را انتخاب کردند
 

تالش ـ اگر ميان اعالم علنی و رسمی رد مشی مسلحانه و اتخاذ سياست حمايت 
از حکومت انقالبی ضدامپرياليستی ـ با همه الزامات آن ـ که شما از آن در 

ياد می کنيد، ارتباط  »تحليل از جمهوری اسالمی و سياست های متخذه«پوشش 
 معينی وجود نداشته، اما ظهور سازمان اکثريت از درون جنبش فدائی بر پايه 

 )اكثريت(سير مباني شكل گيري سازمان فدائيان خلق ايران 
 گفتگو با تالش آنالين

 بهروز خليق 
 
 
 
 
 
 
 
 

بنيانگذاری «تالش ـ به سنتی تقريبًا هر ساله مراسم سی و نهمين سالگرد 
با وجود اين که اين مراسم همواره به . برگزار گرديد »جنبش فدائيان خلق ايران

همت و تالش سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت برگزار می شود، اما سازمان 
مدعی نيست که اين مراسم، بزرگداشِت گذشته ای است که تنها به آن تعلق 

گيرد؟  لطفًا بفرمائيد، جنبش فدائی چند گروه و سازمان ديگر را در بر می. دارد
آيا دامنه ی جنبش فدائی محدود به همان گروههائی است که هرساله نامشان را 
در اين مراسم می شنويم يا شامل سازمانها و حتا افراد ديگری هم می شود که 

 ها آئی در اين گردهم
 

. گيريم ما همه ساله، سالروز بنيانگذاری جنبش فدائی را جشن می: خليق
برگزاری جشن توسط سازمان ما به معنی آن نيست که جنبش فدائی تنها به 

چنانچه مشاهده کرديد، ما امسال از رفيق پرويز نويدی . سازمان ما تعلق دارد
دعوت کرديم که در کنار رفقای ما قرار گيرد و همانند رفقای ما به بيان نظرات 

گذاری جنبش فدائی  تالش ما همواره اين بوده است که جشن بنيان. خود بپردازد
ولی متاسفانه تا کنون به . های برآمده از آن برگزار شود مشترکًا توسط جريان

اميدوارم که چهلمين سالگرد حيات . داليل مختلف اين تالش به نتيجه نرسيده است
 .جنبش فدائی مشترکا توسط بخش بزرگی از فدائيان خلق برگزار شود

های فدايی خلق ايران سالگرد جنبش  تا جائی که من اطالع دارم سازمان چريک
های ديگر فدائی هم سالگرد نوزده  احتماال برخی جريان. گيرد فدائی را جشن می
 .ها ندارد گيرند که بازتاب چندانی در رسانه بهمن را جشن می

های زير هم با نام فدائی فعاليت  در حال حاضر عالوه بر سازمان ما، جريان
 :کنند می

 ـ سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 های فدايی خلق ايران  ـ سازمان چريک

 های فدايی خلق ايران  ـ چريک
 اند که به دو جريان تقسيم شده) اقليت(های فدايی خلق ايران  ـ سازمان چريک

ـ مدتی است که جريانی با نام سازمان اتحاد فدائيان کمونيست شروع به فعاليت 
 .کرده است

های اجتماعی از نيروهای وسيعی تشکيل شده  جنبش فدائی همانند ساير جنبش
اند و بخش ديگر  های سياسی متشکل شده بخشی از اين نيروها در سازمان. است

اين نيرو هم . دانند ها هستند که خود را متعلق به اين جنبش می بيرون از سازمان
 .در داخل حضور دارد و هم در خارج از کشور

 
تالش ـ سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت ـ زادروز ديگری دارد و آن مقطع 

اعالم رسمی انشعاب بزرگ اقليت و اکثريت بر سر مشی مسلحانه به عنوان 
ابتدا پس از اين انشعاب است که جنبش سياسی . موضوع محوری بوده است

ايران رسمًا با سازمان شما ـ اکثريت به عنوان يک سازمان سياسی ـ مواجه 
 .شود می

به تعارض يا بهتر است بگوئيم تناقض ميان اين دو زادروز، که در يکی مشی 
مسلحانه ـ و تبعات آن ـ فراخوانده و به عمل بدل می شود، و آن ديگری که با 

گذارد، چگونه برخورد  رد مشی مسلحانه سازمان اکثريت پا به عرصه وجود می
می شود؟ زادروز واقعی تر سازمان کدامست؟ چرا از سوی سازمان همه ساله 

سالروز آغاز مشی چريکی گرامی داشته می شود، اما به مقطع تولد رسمی 
 شود؟  سازمان اعتنای چندانی نمی

 
بر سر مبارزه مسلحانه نه يک انشعاب، بلکه چهار انشعاب در جنبش : خليق

اما يکی . گردند ها بر می ها عمدتا به زندان گيری اين انشعاب شکل. فدائی داشتيم
 صورت گرفت که  ١٣۵۵ار انشعابات در درون سازمان و بعد از ضربات سال 
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وار، به دنبال فاشيسم، راست افراطی و يا رهبری کاريزماتيک  توده بطن جامعه
 . آفريند افتد و برای جامعه فاجعه می می

آنچه من در پاسخ به سئواالت شما گفتم در رابطه با داليل رد مبارزه مسلحانه بود 
های  بنيان). اکثريت(گيری سازمان فدائيان خلق ايران  های شکل و نه صرفا بنيان
توانيد  می. و در برنامه سازمان آمده است" ها ها و آماج ديدگاه"سازمان در سند 

ای سازمان ما به اين دو سند مراجعه  های نظری و برنامه برای آشنائی با بنيان
کنم تا پاسخ  نقل می" ها ها و آماج ديدگاه"من در اينجا يک پارگراف از سند . کنيد

،  دموکراسی  مدافع)  اکثريت(  ايران  خلق  فداييان  سازمان: "شما را داده باشم
  المللی و بين  ملی  در مقياس  صلح.  است  و سوسياليسم  اجتماعی  ، عدالت پيشرفت
.  است  فوق  آماجهای  در راستای  موفقيت  اساسی  انسانها و ضامن  بزرگ  خواست
و   برابرانه  از مناسبات  را با دفاع  ملی  کشور و منافع  پيگير از استقالل  ما دفاع
و   بشر است  حقوق  ما مدافع  سازمان.  دهيم پيوند می  جهان  همه ملل  ميان  برادرانه
  و عقيدتی  ، مذهبی ، نژادی ، جنسی ، طبقاتی ملی  ستم  هر گونه  عليه  پايه  بر همين
  از مداخالت  و ممانعت  زيست  محيط  امروز حفظ  جهان  در شرايط. کند می  مبارزه

از   يکی  هدف  اين.  است  بشريت  بزرگ  از هدفهای  يکی  زيست  زيانبار در طبيعت
 ." ما است  برنامه سياسی  اصلی  های آماج

در دستور کار کنگره آتی سازمان قرار " ها ها و آماج ديدگاه"تدقيق و تکميل سند 
در سند برنامه، نگاه ما نسبت به جامعه، دولت، مناسبات آندو، مسائل . دارد

های مختلف آمده  اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و برنامه مشخص ما در زمينه
 . است

 
تالش ـ ما و احتماًال برخی از خوانندگان عالقمندمان به سرنوشت سازمان نيز 

 »کاغذ«تحوالت و تغييرات نظری سازمان شما، و به ويژه آن چه که بر روی 
هرچند استناد به اسناد مصوبه کنگره . ايم آمده است را با اشتياق دنبال کرده

های جديدتر سازمانی از سوی شما به عنوان باالترين مقام رسمی فدائيان خلق 
برای ما قابل فهم است، اما بايد به ما حق بدهيد که اعالم کنيم ) اکثريت(ايران 

اين استنادها هنوز به معنای توضيح دقيق چگونگی اين تغييرات نيست و به ما 
گويند، و تفکيک  در تشخيص اين که آيا به مقتضای روز و تکرار آنچه همه می

 . آن از مبانی فکری و ارزشی کمک چندانی نمی کند
ما هم می بينيم که ديدگاهها و آماجهای جديد ظاهرًا با بنيانهای مقطع پايه 

اما آنچه در نهايت روی اين . ـ متفاوتند ۵٩و چه  ۴٩گزاری سازمان ـ چه سال 
بازتاب نمی يابند، ارزيابی از درستی و راستی شيوه ها در تغيير  »کاغذها«

ديدگاهها و ميزان ژرفای اين تغييرات در درون سازمان است و همچنين بی 
پاسخ ماندن پرسش هائی است که از قضا برخی در جلب اعتماد عمومی نسبت 

سازمانی که اين چنين : به اين مبانی و پايبندی بدانها موثرند، از جمله اين که
آماده تغيير مواضع، بنيانها و ارزشهای ـ اگر دوست داريد به جای آن بگوئيد، 

ديدگاهها و آماجهای ـ خود بوده است و تنها در طول مدت سه دهه يا چند سالی 
بيشتر و کمتر، از يک سازمان شبه نظامی مارکسيت ـ لنينيست مدافع 

ديکتاتوری طبقه کارگر، به يک سازمان سياسی در پی همان نظام و با آماج 
اصلی ضديت با امپرياليسم جهانی و سپس به يک سازمان مدافع صلح، مدافع 

.... و »دولت حداکثری«حقوق مساوی و آزادی های فردی و اجتماعی مخالف 
تغيير يافته، آيا چنين سازمان مستعد تغييری، آمادگی پذيرش رابطه انديشه، 

ايدئولوژی و عمل سياسی خود را نيز داشته است؟ اگر بله، آيا روشن شده است 
که در هر مقطعی روشها و سياستهای اتخاذی از سوی سازمان تابع کداميک از 

اين دستگاههای فکری و نظام ارزشی بوده است و آيا مسئوليت سياست های 
ناشی آنها را نيز پذيرفته است؟ اگر بله، پس چرا هنوز بعضًا حتا سخنان يک 

شاعر يا روزنامه نگار ـ به هر بهانه ای ـ می تواند پس از سی سال به ناآرامی 
های درون سازمانی و گسست بيشتر داخلی آن دامن بزند؟ آيا سازمان به 

روشنی و با قبول مسئوليت سازمانی، نه فردی يا جناحی، اعالم داشته است که 
در هر مقطعی زير سايه دستگاه فکری خاص آن مقطع ـ آن ديدگاهها و آماجها ـ 

تا کجا در عمل سياسی پيشرفته و مسئوليت آن را می پذيرد؟ اگر بله پس 
درگيری های درونی سازمان حتا تا باالترين سطوح کادرهای پرسابقه آن نشانه 

چيست؟ آيا سازمان می تواند با اطمينان اعالم نمايد که ميزان پايبندی خود به 
ها و ارزشهايش را همواره در عمل نيز به نمايش گذاشته و به اثبات  انديشه

رسانده است و اگر نه چرا و به چه دليلی؟ و اگر سازمان در نهايت و در عمل 
به نتايج سياسی افکار خود تن نداده و به راهی خالف انتظار برخاسته از آن 
ديدگاهها رفته است، چگونه می توان امروز مطمئن بود که سازمان در عمل 

 سياسی خود به ديدگاهها و آماجهای جديد متفاوتش، وفادار خواهد ماند؟
 

گيری عمومی سازمان به عنوان جريان چپ تغييری به وجود  در سمت: خليق
 دهد، همانا جايگاه ما به عنوان  آنچه امروز ما را به ديروز پيوند می. نيآمده است

ی خود شما ـ  زيرا به گفته. اين دو رکن نبايد اتفاقی و بی ارتباط باهم بوده باشد
ـ و  ١٣۵٩در سال  »انشعاب بزرگ«که تنها تأئيد يک رخداد واقعی است ـ 

يعنی بخشی از . ظهور رسمی سازمان ـ بر سر همين دو موضوع بوده است
منشعبين ادامه مشی مسلحانه را می خواست و بخش ديگر آن را رد می کرد و 

بخشی سرنگونی رژيم را دنبال می کرد، آن هم به شيوه انقالبی و قهرآميز، 
 . ديگری به مشی حمايت از آن به دليل انقالبی بودن رژيم روی آورده بود

ميان اين دو موضوع، اما پذيرفتن اين که  »بی ارتباطی«حال با فرض پذيرفتن 
اين دو موضوع به مثابه دو مرز تفکيک سازمان اکثريت از ساير سازمانهای 

بوده است، بايد بتوانيم برای  »انشعاب بزرگ«درون جنبش فدائی در مقطع 
شناخت ريشه ای و سير تحولی بهتر سازمان هر يک از اين دو رکن و مبانی 

مبانی نظری رد مشی مسلحانه . نظری شکل گيری آنها را ديده و بررسی کنيم
 که به گفته شما از نظر توالی زمانی قديمی تر است، کدام استداللها بودند؟

 
 ١٣۵٨ترديد سياست حمايت از جمهوری اسالمی که در نيمه دوم سال  بی: خليق

اما . تر شد، در انشعاب اکثريت ـ اقليت موثر بود کم رنگ بود و به تدريج پررنگ
رد مبارزه مسلحانه توسط اکثريت به لحاظ زمانی مقدم بر حمايت از جمهوری 

گشت که در  های نظری بر می رد مبارزه مسلحانه از يکسو به بحث. اسالمی بود
ها جريان پيدا کرده بود که قبال به آن اشاره شد و از سوی ديگر به تجربه  زندان

تشکيل حزب "های بعد از آن و طرح شعار پيش به سوی  انقالب بهمن و ماه
مبانی نظری رد مبارزه مسلحانه در آنزمان مارکسيسم ". طراز نوين طبقه کارگر

مصاحبه با رفيق "در پاسخ به  ١٣۵٨ای که در سال  در جزوه. ـ لنينيسم بود
. نوشته شد، از اين زاويه مشی چريکی مورد نقد قرار گرفت" اشرف دهقانی

آن روز . طبعا زاويه نقد امروز ما از مبارزه مسلحانه با نقد آن روز متفاوت است
 . مبنای نظری نقد مبارزه مسلحانه، در اساس لنينيسم بود

برکناری . گشت پارامتر ديگر رد مبارزه مسلحانه به تجربه انقالب بهمن بر می
اين امر به نگاه ما . ای عملی شد نه قهر پيشرو حکومت شاه در پرتو جنبش توده

به عالوه . نسبت به مبارزه مسلحانه ضربه زد و عدم کارائی آن را آشکار ساخت
بخش بود، سپری شده بود و جنبش  های آزادی که دوران جنگ ٧٠و  ۶٠دهه 

اين امر نيز در . چريکی در امريکای التين هم به موفقيت چندانی دست نيافته بود
 . گيری از مبارزه مسلحانه نقش داشت فاصله

بعد از انقالب تشکيل حزب طراز نوين طبقه کارگر در دستور کار ما قرار 
تشکيل حزب طبقه کارگر با مشی مسلحانه مغايرت داشت و فعاليت . گرفت

 .طلبيد صنفی و سياسی را می
 

تالش ـ بنابراين ابتدا مشی مسلحانه در نزديکی بيشتر به مارکسيسم ـ لنينيسم 
ای  مورد ترديد قرار گرفت و بعد هم تجربه انقالب اسالمی که يک حرکت توده

عظيم برای سرنگونی رژيم وقت بود، بی اثر بودن و مردود بودن آن مشی را 
ی فکری و بر دو پايه  به اين ترتيب رد يک مشی نادرست از دو زاويه. نشان داد

ـ  ١به اين معنا که ! ای که بعدها مجددًا خود آنها مورد ترديد قرار گرفتند
لنينيسم با هسته ی مرکزی تشکيل حزب طبقه کارگر به منظور استقرار 

ديکتاتوری پرولتاريا بعضًا مسکوت گذاشته و بعضًا در نوشته ها و مواضع 
ـ انقالب توده ای ايران همراه با  ٢فردی برخی اعضای موثر سازمان رد شد 

رهبری و حاميان سياسی و روشنفکری خود از عهده استقرار رژيم و مناسباتی 
برآمد که در عمل شکست تأسف بار تاريخی، فکری، فرهنگی و اخالقی خود را 
به نمايش گذاشت ـ چه کسی است که امروز ديگر از چنين توده ای و بسيج آن 

به ورشکستگی الگوی جنبش های چريکی ! به هر قيمت فاصله نگرفته باشد
شرايط «آمريکای التين در عمل هم که هنوز در توجيه آن مشی و تحت تأثير 

به اين ترتيب و با اين نتيجه . بکار گرفته می شود، اشاره نموديد »جهانی بودن
گيريها می بينيم در درجه نخست بنيان های شکل گيری يا تجديد حيات سازمان 

قوای جديد يا باقی مانده ی سازمان اکثريت بر چه . اکثريت همه بی ربط شدند
 دهند؟ بنيانی شکل گرفته يا به بقای خود ادامه می

 
ای صحبت  من از انقالب توده. ابتدا چند نکته در رابطه با متن سئوال شما: خليق

ای در مقابل قهر پيشرو و از کارائی و عدم کارائی  نکردم، بلکه از جنبش توده
ای، به معنی نفی  برآمدن جمهوری اسالمی از بطن جنبش توده. آندو سخن گفتم

گيری ارتجاعی مورد  ای با سمت جنبش توده. ای به طور کلی نيست جنبش توده
. کنيم خواهانه است، دفاع می ای که ترقی ولی ما از جنبش توده. تائيد ما نيست

ای است و ما خود  خرداد هم جنبش توده ٢٢جنبش اعتراضی برآمده از انتخابات 
کنيم و نظر ما اين  وار دفاع نمی ما از جامعه توده. دانيم را جزو اين جنبش می

های مختلف اجتماعی الزم است که سازمان پيدا کنند و در کنار  است که گروه
 جنبش برخاسته از . مطالبات عمومی، مطالبات مشخص خودشان را مطرح کنند
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کنم که  برای تائيد اين موضوع پاراگرافی از سند مصوب کنگره دوم را نقل می
سازمان ما يک : "گردد ها بر می دهد که تحوالت فکری ما به آن سال نشان می

سازمان ايدئولوژيک، يعنی سازمانی که از نظام فکری ـ فلسفی خاصی پيروی 
مشی سياسی و امور تشکيالتی  کند، نيست و در تدوين و تنظيم برنامه، خط می

سازمان ما . گيرند خود، از مجموعه انديشه و دانش پيشرو و معاصر بهره می
مدافع حقوق بشر و دمکراسی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و رفاه مردم است 

های انسانی و عموم بشری، خواهان تامين منافع ملی  و در راستای باور به ارزش
 ."باشد های سوسياليستی می و استقالل کشور، صلح و ارزش

برگزار شد، به  ١٣٧۶در کنگره پنجم که در سال " ها ديدگاه ها و آماج"سند 
تحوالت فکری ما و گذر به سازمان چپ دمکرات از سابقه دو . تصويب رسيد

. شود دو دهه است که سازمان ما با چنين سيمائی معرفی می. دهه برخوردار است
در طی دو . سابقه دو دهه نشان از پايداری سازمان ما در مواضع کنونيش است

ای، سياسی و سازمانی ما،سير تکوينی خود را طی  دهه نگرش نظری، برنامه
 . کرده است

اين خصوصيت موجب . های سازمان ما، پويائی آن بوده است يکی از ويژگی. ۶
شده است که سازمان پذيرای تحوالت فکری و سياسی باشد و از مواضع 

های سياسی از تحوالت جهانی  ما عدم تاثيرپذيری جريان. دگماتيک فاصله بگيرد
ای در سطح جهان اتفاق افتاد و تجربه  زلزله. دانيم و تحوالت کشور را مثبت نمی

های چپ همچنان چشم بر  برخی جريان. ساله اتحاد شوروی شکست خورد ٧٠
اما ما از اين رويداد به . ها خود پای فشردند اين رويداد بزرگ بستند و بر ديدگاه

 . های خود بازنگری کرديم شدت تاثير پذيرفتيم و در ديدگاه
کوشش ما اين بود که نگرش جديد خود را در عمل و در عرصه سياسی و . ٧

من فقط . توان موارد متعددی را ذکر کرد در اين زمينه می. سازمانی به کار بنديم
ما سازمان را باز کرديم و دمکراسی . کنم به يک مورد به طور کوتاه اشاره می
از جمله در تامين حقوق اعضا، مناسبات . را در زندگی سازمانی به کار گرفتيم

های مختلف در چارچوب  درون سازمانی و ساختارهای تشکيالتی و پذيرش نگاه
در اين زمينه ما دستاوردهای زيادی داشتيم که اميدوارم امکان . جريان چپ

 . جمعبندی و ارائه آن فراهم گردد
طبعا در پيشبرد اين پرنسيپ ها، ما با مشکالت زيادی روبرو بوده و هستيم و 

باز کردن سازمان، پيآمدهای مثبتی برای سازمان . نواقص در کار ما اندک نيست
 .ولی در عين حال مشکالتی هم آفريده است. داشت

های اجتماعی، دفاع از عدالت اجتماعی و  جريان چپ، مبارزه عليه نابرابری
انتخاب اجتماعی ما به عنوان مدافع . ريزی جامعه انسانی است تالش برای پی

بنابرين بين . منافع طبقه کارگر و زحمتکشان در طی چهار دهه ثابت مانده است
 . گذاری سازمان اشتراکات معينی وجود دارد های کنونی ما با دوره بنيان آماج

اين خطوط کلی اگر توضيح دهنده پيوند امروز ما با گذشته است، ولی توضيح 
سازمان ما دو تحول . ها از گذشته و سير تحولی سازمان ما نيست دهنده گسست

. گردد های بعد از انقالب بر می تحول اول به سال. جدی را پشت سر گذاشته است
گذر از يک سازمان چريکی معقتد به مارکسيسم ـ لنينيسم به سازمان سياسی 

معتقد به مارکسيسم ـ لنينيسم با برداشت رايج در اتحاد شوروی و احزاب 
يعنی فاصله گرفتن از يک جريان چريکی که مشخصات خاص خود . کمونيست

را داشت و پيوستن به جنبش جهانی کمونيستی و پذيرش دستگاه فکری آن و 
تحول دوم گذر از يک سازمان سياسی ـ . نزديکی به حزب توده ايران

ايدئولوژيک مارکسيست ـ لنينيست به يک سازمان چپ دمکرات و 
 .غيرايدئولوژيک

توضيح روند تغييرات در . شما از توضيح دقيق چگونگی تغييرات صحبت کرديد
سازمان و تعيين مشخصات نظری و سياسی سازمان در هر مرحله، در اين 

. من به برخی علل و وجوه تغييرات در سئواالت باال پرداختم. گنجد مجمل نمی
. الزم است در مطلب جداگانه به چگونگی اين تغييرات در آن زمان پرداخته شود

ما تالش خواهيم کرد که در چهلمين سالگرد جنبش فدائی به تبيين تحوالت 
 . سازمان بپردازيم

 :اما در مورد سئواالت مشخص شما
ها و  بارها ديدگاه. ها را پذيرا هستيم ما مسئوليت اقدامات سياسی آن دوره. ١

های  از جمله، مشی سياسی سازمان در سال. ايم عملکرد سازمان را نقد کرده
کميته مرکزی و در کنگره اول سازمان در  ١٣۶۵در پلنوم سال  ١٣۶٢ـ  ١٣۵٨

در کنگره يازده سازمان از جانب هيئت . مورد نقد قرار گرفته است ١٣۶٩سال 
سياسی ـ اجرائی قراری به کنگره ارائه شد مبنی بر بررسی مشی سياسی 

کنگره از شورای مرکزی آتی : "در اين قرار آمده است. سازمان در دوره مزبور
خواهد مسئله بررسی و نقد  کرد رهبری، می در تداوم کار کميسيون ثبت عمل

های نخستين پس از انقالب را نسبت به  کرد سازمان در سال سياست و عمل
ای، سياسی، حقوقی و سازمانی در  جمهوری اسالمی به جهات نظری، برنامه

دستور کار خود قرار دهد و پيامدهای آن سياست را در ارتباط با مجموعه 
اين بررسی مجموعه . های سياسی توضيح دهد کرد جريان ها و عمل سياست
نتيجه بررسی به . کرد سازمان در آن مقطع را شامل خواهد شد ها و عمل سياست

 ".شکل مقتضی انتشار بيرونی خواهد يافت
ها و عملکرد  کند و از نقد سياست سازمان از پذيرش مسئوليت شانه خالی نمی

های  ما عميقا اعتقاد به نقد مشی سياسی و عملکرد جريان. خود ابائی ندارد
توان  کمتر جريان سياسی در کشور را می. های مختلف داريم سياسی در دوره

ما بعد از گذشت حدود . سراغ داشت که در حد ما، گذشته خود را نقد کرده باشد
ها و عملکرد سازمان را در دستور  سه دهه از آنزمان، باز نقد برنامه، سياست

 . ايم کار خود قرار داده
و يا فردی بدون سند و مدرک به " نگار شاعر و يا روزنامه"زمانی که يک . ٢

ما به شاعر مورد نظر . يک سازمان تهمت سنگين ميزند، بايد با آن برخورد کرد
شما مراجعه کرديم و گفتيم که هر سندی داريد آن را در اختيار ما بگذاريد و يا 

اند اتهامات خود را مستند  اما تا کنون نه او و نه افراد ديگر نتوانسته. منتشر کنيد
متاسفانه فرهنگ اتهام و هتاکی جزو فرهنگ بخشی از نيروهای سياسی . کنند
    .زنند بدون اينکه اتهام خود را مستند و مستدل کنند آنها براحتی اتهام می. است
ای و سياسی ما و گذر به يک سازمان سياسی چپ  تحول نظری، برنامه. ٣

چالش . گردد های اخير، بلکه به دوره مهاجرت بر می دمکرات نه به کنگره
 ١٣۶٢ای، سياسی و سازمانی در درون سازمان از سال  سنگينی نظری، برنامه

متاسفانه تا کنون به اين دوره . جريان داشت ١٣۶٩تا کنگره اول سازمان در سال 
که در حيات سازمان و در تحوالت آن نقش زيادی داشته است، پرداخته نشده 

 . است
ای، سياسی و سازمانی ما در  گيری نظری، برنامه دو عامل مهم در سمت. ۴
عامل اول برآمدن استبداد . های بعد تاثيرات جدی داشته است سال ها و در سال آن

دينی از انقالب بهمن، عملکرد جمهوری اسالمی و سياست ما در پشتيبانی از اين 
عامل ديگر حضور بخشی از . ١٣۶١ـ  ١٣۵٩های  حکومت در مقطع سال

کادرهای سازمان در اتحاد شوروی و ديدن واقعيات اين جامعه، تحوالت جهانی 
 . و فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه شرق بود

بايد بگويم . ايد هايش صحبت کرده شما از وفاداری سازمان به ديدگاه ها و آماج. ۵
بلکه در کنگره دوم . گردد های اخير برنمی که آنچه من در باال نقل کردم، به سال

 من . برگزار شد، به اين مسائل پرداخته شده است ١٣٧٠سازمان که در سال 
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از . ضروری است، برای طبقه ی کارگر و زحمتکشان ايران هم ضروری است
اين نظر خواست برکناری استبداد و استقرار جمهوری دموکراتيک در ايران 

در شرايط . خواست اقشار گسترده ای از جمله کارگران و زحمتکشان هم هست
فعلی اين بخش از مردم به دليل سطح آگاهی پايين تر که از فقر و شرايط سخت 

تر زندگی ناشی می شود و همچنين درگيری مرگ و زندگی با مشکالت معيشتی 
زندگی خود، کمتر امکان و فرصت آن را داشته اند که در اين حرکت مشارکت 

کنند، اما همين مشکالت معيشتی انگيزه ی قوی است که سرانجام آن ها را به 
 . مشارکت فعالتر در جنبش جاری ترغيب کند

در مورد محتوای آزادی های سياسی و دموکراسی البته هميشه جهت گيری های 
تا زمانی که نيروی محرکه ی جنبش را به طور عمده . مختلفی وجود داشته باست

طبقات متوسط تشکيل بدهند، طبيعی است که سمت گيری آزادی خواهانه ی 
جنبش بيشتر متوجه و محدود به آزادی های سياسی، اجتماعی و فردی باشد، اما 

به همان نسبت که اقشار زحمتکش جامعه بيشتر درگير جنبش ضداستبدادی بشوند 
و در آن نقش فعالتری بر عهده بگيرند، طبيعتا خواست هايی که می خواهند به 
آزادی محتوای اقتصادی و عدالت جويانه هم بدهند، بيشتر مطرح خواهد شد و 

 . شعارهای دموکراتيک، عدالت طلبانه هم خواهند شد
 

آيا شکل گيری يک جنبش ضد ديکتاتوری به نفع کارگران و زحمتکشان است يا 
  فقط در صورتی به نفع آنهاست که با خواست ها و رهبری آنها شروع شود؟

 
طرح چنين سوالی از سوی مجله ای مثل آرش، اندکی دور از انتظار و تعجب 

مگر می شود جنبش ضدديکتاتوری به نفع طبقه ی کارگر نباشد؟ . برانگيز است
طبقه ی کارگر و زحمتکشان ايران از ديکتاتوری بيشتر از هر قشر و نيروی 

اجتماعی ديگری لطمه می بينند و مهم ترين دليل آن هم همين است که امروز آن 
اگر در نزد . ها بدترين وضعيت زندگی را در جامعه ی ديکتاتوری ايران دارند

برخی از اقشار، وجود ديکتاتوری به طور عمده تهديدی بر ازادی سياسی و 
اجتماعی و فردی آن هاست، در نزد طبقه ی کارگر همه ی اين ها هست و 

طبقه ی کارگر . ناعدالتی های عميق اجتماعی و معيشتی هم به آن اضافه می شود
ايران برای دفاع از منافع طبقاتی خود بيش از هر نيروی ديگری به آزادی نياز 

االن بخش های بزرگی از طبقه ی . دارد و اين جزو بديهيات زندگی آنان است
کارگر ايران ماه هاست نمی توانند حتی دستمزد خود را دريافت کنند و هر 

در کدام حکومتی که دموکراسی . اعتراضشان به اين منظور هم سرکوب می شود
برقرار باشد و کارگر حق اعتراض داشته باشد، چنين پديده ی عجيبی می تواند 

حتی اگر قرار است کارگر استثمار بشود، در جايی استثمار بشود . به وجود آيد
زيرا در ان جا می تواند به . که حق اعتراض داشته باشد، صد بار بهتر است

از اين رو اين طرح اين پرسش عجيب است که آيا طبقه . وضع خود اعتراض کند
 ی کارگر در مبارزه ی ضدديکتاتوری ذينفع است يا خير؟ 

آزادی، خواست طبقه ی کارگر است، بنابر اين اين جنبش با خواست طبقه ی 
کارگر بيگانه نيست، می تواند خواست های ديگری هم بر آن اضافه شود، اما 

 »با خواست«کسانی که از کارگران دعوت می کنند کنار بکشند چون اين جنبش 
است، همان هايی هستند که  »طبقه ی متوسط«آن ها شروع نشده است، يا جنبش 

روشن است با چنين نحوه ی . حتما آزادی را خواست طبقه ی کارگر نمی دانند
رهبری را . کردن جنبش کمی خنده دار می نمايد »رهبری«نگرشی آرزوی 

رهبری مبارزه را بايد بتوان در جريان مبارزه به . کسی به کسی تقديم نمی کند
دست آورد، بنابر اين کنار ايستادن تا نوبت به رهبری کارگران برسد، موضوعی 

 . است که هيچ وقت اتفاق نخواهد افتاد
 

چه نيروهايی کارگر هستند؟ و آيا می توان وزن طبقاتی کارگران و زحمتکشان 
  را در متن همين جنبش تقويت کرد؟ آری يا نه؟ چرا، چگونه و با چه شرايطی؟

 
من از ورود به اين بحث که کارگران شامل چه نيروهايی هستند، خودداری می 

کنم زيرا هر پاسخی به آن داشته باشيم، در وظيفه ی امروزی ما که شرکت 
. فعاالنه در اين جنبش و کمک به موفقيت ان است، ذره ای تفاوت ايجاد نمی کند

تقويت وزن طبقات زحمتکش در اين جنبش نيز فقط با تشديد عددی حضور آن ها 
می توان جنبشی را در نظر گرفت که نيروی اصلی آن را . فراهم نمی شود

مگر تا . کارگران و زحمتکشان تشکيل بدهند، اما يک جنبش عميقا فاشيستی باشد
هايی بوده ايم؟ تقويت  »جنبش«به حال در جمهوری اسالمی کم شاهد چنين 

حضور اقشار زحمتکش در جنبش دموکراتيک در کشور ما به طرح سياست ها 
و خواسته هايی که منافع اين بخش ها را تامين کند و ميزان تاثير اين سياست ها 

 . در سطح جنبش بستگی زيادی دارد
 قطعا می توان چنين حضوری را تقويت کرد و برای آن دو عامل ذهنی و عينی 

 مگر مي شود جنبش دموكراتيك به نفع طبقه ي كارگر نباشد؟ 
 پاسخ به شش پرسش مجله ی آرش 

 تابان . ف
 

پاسخ به پرسش های شش گانه ی نشريه ی آرش در اواخر دسامبر سال : اشاره
گذشته صورت گرفته است و از اين رو تحوالت چهار ماهه ی اخير در آن ديده 

مجله ی آرش که اخيرا منتشر  ١٠۴اين پرسش و پاسخ در شماره ی . نمی شود
به چاپ  »شش پرسش درباره ی جنبش اعتراضی«شده، در مجموعه ای تحت 

  :رسيده است
 

داليل و خصلت اصلی اين جنبش و شکل گيری و دوام آن را چگونه می توان 
  توضيح داد؟

 
در مورد داليل و خصلت اين جنبش تا به حال بسيار گفته و نوشته شده و شايد 

داليل مبارزه ی مردم ساده و . مشکل باشد چيز تازه ای بر آن ها اضافه کرد
استبداد سی ساله ی حاکم که کشور ما را از همه جهت به عقب : روشن است

رانده و در پرتگاه فاجعه قرار داد، الجرم در نقطه ای می بايست با عکس العمل 
شايد در حقيقت اين پرسش صحيح تر می نمود که عليرغم اين همه . مواجه شود

سياه کاری، سرکوب، فقر، فساد و تبعيض چرا جامعه بر نمی خاست تا به مسبب 
جرقه ی آن را تقلب . حاال جامعه برخاسته است. همه ی اين ها اعتراض کند

انتخاباتی زد که می توانست به اين شکل آشکار و تحقيرآميز صورت صورت 
اما اين تحقير و سياست های تحقيرآميز بعدی . نگيرد و چنين مردم را تحقير نکند

 . مسئوالن حکومتی که مورد اعتراض بودند، صبر مردم را لبريز کرد
خصلت اصلی اين جنبش را درست همان چيزی تعيين می کند که خصلت اساسی 
حکومت و وضعيت جامعه ی ايران در سی سال گذشته بوده است، يعنی سرکوب 

اصلی ترين خصلت جنبش کنونی خصلت دموکراتيک . و الجرم اعتراض به آن
يکی از مهم ترين چالش ها در پيش روی آن نيز، . و آزادی خواهانه آن است

هر چند همه . قرار است بر آن حاکم شود »آزادی خواهی«درکی است که از اين 
ی نيروهای وسيع شرکت کننده در اين جنبش، بر خصلت ضدديکتاتوری و 

بالطبع آزادی خواهانه ی آن تاکيد دارند، اما به خوبی و از همين امروز پيداست 
بر اين جنبش  »آزادی«که در عين حال جدال سنگينی برای آن که کدام درک از 

گرايش های مختلف سياسی در جنبش . حاکم شود نيز هم زمان در جريان است
کنونی در عين اينکه در مقابله با استبداد حاکم فعال همراه شده اند، اما هدف های 

اختالفات هم به طور عمده به نقش و . الزاما کم و بيش مشابهی را دنبال نمی کنند
به عنوان اصلی ترين خصوصيت رژيم کنونی باز می  »واليت فقيه«جايگاه 
عده ای خواهان واليت فقيه مشروطه در برابر واليت فقيه مطلقه و اجرای . گردد

قانون اساسی هستند و عده ی ديگری  »اصول مغفول مانده ی«به قول خودشان 
خواهان برچيدن بساط واليت فقيه و استقرار يک جمهوری عرفی و سکوالر و 

هر چه جنبش بيشتر جلو آمده است، وزن نيروی دوم که در ابتدای . کامال انتخابی
 . آن ناچيز می نمود، بيشتر شده است

به اين تعبير می توان اين موضوع را که تاکنون بارها مورد تاکيد قرار گرفته 
اساسا يک جنبش چندصدايی، رنگين کمانی و به  »جنبش سبز«درست شمرد، که 

اين تعبير ملی است و يکی از مهم ترين داليل دوام آن هم همين خصلت 
چندگانگی آن است که پايه های اجتماعی آن را بسيار گسترده کرده و از گروه ها 

 . و اقشار خاص و معينی فراتر برده است
 

  ترکيب طبقاتی جنبش کنونی را چگونه ارزيابی می کنيد؟
 

است، ادعايی که  »جنبش طبقه ی متوسط«من با اين ارزيابی که جنبش موجود 
اين صحيح است که در جنبش . به کرات ان را می شنويم، کامال مخالف هستم

فعلی طبقات متوسط و حتی بخشا مرفه جامعه نقش بيشتری دارند و موتور 
حرکت ها به شمار می روند، اما اين جنبش يک جنبش عمومی و همان طور که 

در سوال اول تاکيد کردم يک جنبش ملی است، زيرا آزادی در کشور ما يک 
خواست عمومی و ملی است که اقشار بسيار وسيع و متنوعی از آن بهره مند می 

وقتی گفته می شود اين جنبش، جنبشی است متعلق به طبقه ی متوسط و . شوند
خواست های آن، اين فکر را تقويت می کند که خواست ازادی در جامعه ی ما 

خواست اقشار متوسط و ميانی جامعه بوده و به طبقه ی کارگر و اقشار 
اين فکر صددرصد اشتباه است و باعث جدايی های بی . زحمتکش مربوط نيست

اساس و فوق العاده زيانبار و مهلک بين نيروهای اجتماعی آسيب ديده از 
 آزادی، به همان ميزان که برای اقشار متوسط . حکومت استبداد می شود
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به همين دليل هم غالبا در نوسازی خود و درک شرايط نو و متفاوت ضعيف عمل 
. می کند و راه حل های مطابق شرايط تکوين يافته و تغيير کرده ی جامعه ندارد

به اين دليل که چپ در ايران پای واقعی در سياست ندارد، دچار تشتت های 
سياسی و ايدئولوژيکی زيادی است که آن را به پاره های مختلف تقسيم کرده و 

 . باز هم از دامنه ی تاثير و نفوذ آن کم می کند
اين ها شايد از جمله داليلی است که مانع ايفای نقش موثر از سوی نيروهای چپ 

 . در جنبش کنونی می شود
اگر ما خود تا به حال برای رفع اين نقيصه ها کمکی به خود نکرده ايم، حاال 
مردم و جنبش دموکراتيک به کمک ما آمده اند و فرصتی استثنائيی را فراهم 

شرايط بيش از پيش برای چپ . کرده اند که ما بتوانيم از حاشيه بيرون بياييم
فراهم شده است، آن چه می ماند تصميم خود ماست که بخواهيم بر گروه گرايی 
ها، کينه های تاريخی و ساخته های ذهنی خود غلبه کنم و به نيرويی مشترک و 

متحد تبديل شويم که در متن حوادث تاثير گذار باشد يا اين که حتی بيشتر از 
 . گذشته به حاشيه رانده شويم

 
 

ايم،  با تجربه ای که از انقالب بهمن داريم و درس هايی که از شکست آن گرفته
  توان کرد؟ برای آن که جنبش کنونی مردم به شکست نيانجامد چه می

 
يک منظور از شکست می . از شکست معانی مختلفی را می شود برداشت کرد

برای اين که چنين شکستی روی ندهد، در درجه . تواند سرکوب جنبش فعلی باشد
ی نخست حفظ اتحاد بين صفوف مختلف جنبش و آن گاه گسترش اين صفوف به 
طوری که بخش های تابه حال بی تفاوت، ناظر و حتی مخالف را در بر بگيرد، 

در اين عرصه بايد به اين نکته توجه داشت که در رويارويی . اهميت زيادی دارد
نقش بسيار بزرگی دارد و تظاهرات خيابانی می تواند  »خيابان«مستيقيم، هر چند 

در ادامه ی خود حکومت را با بحران ها و دشواری های بيشتری مواجه سازد، 
 . اما مبارزه فقط در خيابان جريان ندارد

تجربه های ديگر نشان می دهد حکومت های ديکتاتوری وقتی فرو می پاشند که 
سيستم اداری و اقتصادی آن ها فلج می شود و فلج شدن سيستم اداری و اقتصادی 

چنين اعتصاب هايی اما به آسانی . غالبا با اعتصاب های توده ای محقق می شود
يک کشور را فرا نمی گيرند و معموال از پی مبارزات و تظاهرات خيابانی فرا 

ماندن . می رسند و به کار سازمانگرانه و آگاهانه ی پرحوصله ای نياز دارند
توده ی مردم در خيابان ها و ادامه ی اعتراضات خيابانی برای فرسايش قدرت 

حکومت کودتا، برای شکل کيری زمينه های مثبت اعتصاب عمومی اهميت 
 . زيادی دارد

در عين حال جنبش دموکراتيک بايد آمادگی عقب نشينی ها و پيش روی های به 
 . موقع را داشته باشد و مسير خود را يک خط مستقيم فرض نکند

برتری و توفق روانی بر دشمن و حفظ روحيه ای که حکومت به هر طريق می 
خواهد آن را در هم بشکند، از جمله شروط الزم برای شکست نخوردن و پيروز 

خوشبختانه در مردم ما در طی هفت ماهه ی گذشته اراده ی پيروز . شدن است
برای مردمی که . شدن شکل گرفته است و اين موضوع بسيار مهمی است

 . بخواهند پيروز شوند، موانع يک به يک از پيش رو برداشته می شود
يعنی انواع سازش ها . اما شکست می تواند به اشکال غيرمستقيم تری روی دهد

باعث شود که جنبش مردم ايران نتواند به هدف اصلی خود که برکنار کردن 
. حکومت اسالمی و تشکيل يک جمهوری غيرمذهبی و دموکراتيک است برسد
. زمينه های يک چنين سازش هايی فی نفسه در هر مبارزه و انقالبی وجود دارد

به ويژه در ايران که نقش فرادستی را در شرايط فعلی در سطح هدايت اين جنبش 
. نيروهايی ايفا می کنند که خود جزيی از جناح های حکومت هستند و يا بوده اند

برای جلوگيری از يک چنين چشم اندازی، طبيعی است که مهم ترين عامل تشکل 
و آمادگی نيروهای دموکرات و سکوالری است که به هدف اصلی اين جنبش 
يعنی برکناری حکومت اسالمی و تشکيل يک جمهوری دموکراتيک وفادار 

به همان ميزان که تاثير اين نيروها در جنبش فعلی بيشتر شود، خطر . هستند
انواع سازش هايی که هسته ی اصلی آن قربانی کردن نيروهای سکوالر و 

های حکومت  »خودی«دموکرات جامعه و ايجاد نوعی سازش و توافق بين 
در اينجا کار آگاهگرانه ی مستمری الزم است و . خواهد بود، ضعيف تر می شود

دشواری و حساسيت اين کار نيز در اينجاست که بايد به صورتی انجام شود که 
در عين حال به تضعيف مبارزه ی ضدديکتاتوری و ايجاد شکاف در بين 

 . نيروهای متنوعی که در اين جنبش حضور دارند، نيانجامد
 

عامل ذهنی آن خود کارگران پيشرو و روشنفکران طرفدار عدالت . الزم است
اين «در اين عرضه قبل از همه بايد اين فکر را که . اجتماعی و سياسی هستند

کنار گذاشت و کوشيد زمينه های ذهنی را که  »جنبش به کارگران مربوط نيست
هر چند . مانع شرکت موثر کارگران در اين مبارزات می شود، از ميان برد

آزادی مهم ترين نياز طبقه ی کارگر است، اما به داليل مختلف، کارگران معموال 
خواست . برای شروع مبارزه ی خود از طرح چنين خواسته ای شروع نمی کنند

ها و مطالباتی که می تواند کارگران را به ميدان مبارزه بکشاند، در قدم اول 
خواست های صنفی و معيشتی معين است و از اين رو با طرح چنين خواسته 

هايی در سطح جنبش، می توان زمينه های عالقمندی بيشتر کارگران را برای 
شرکت در اين مبارزات جلب کرد و در اين مبارزه است که خواست های آزادی 

 . خواهانه و عدالت جويانه با هم پيوند خواهند خورد
تحليل های کارشناسان . اما از نظر عينی، چشم انداز اميدوارکننده ای وجود دارد

اقتصادی اين است که کشور ما از نظر اقتصادی وارد يک دوره ی بحرانی می 
وضعيت کارگران و اقشار زحمتکش از اين هم که هست سخت تر خواهد . شود

. شد و دولت کودتا، قادر نخواهد بود اقتصاد و بحران اقتصادی را مديريت کند
انتظار می رود با فرا رسيدن اين وضعيت ما شاهد گسترش بيشتر مبارزات 

کارگری باشيم که قطعا به داليل اقتصادی آغاز خواهد شد اما در برابر سرکوب، 
من فکر می کنم که . خواه ناخواه با مبارزه ی آزادی خواهانه پيوند خواهد خورد

در آينده نزديک، ترکيب اجتماعی فعلی جنبش دچار تغيير خواهد شد، کارگران و 
زخمتکشان بيشتری به آن خواهند پيوست و دامنه ی اجتماعی آن بسيار وسيع تر 

خواهد گرديد و به ميزان حضور بيشتر آن ها، بی توجهی های فعلی جنبش نسبت 
به مشکالت صنفی و معيشتی و طبقاتی کارگران و زحمتکشان هم تا حدودی 

 . جبران خواهد شد
 

حاشيه ای بوده است؟ چگونه ) دست کم تاکنون(چرا نقش چپ در جنبش کنونی 
  می توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت کرد؟

 
برای نقش ضعيف جنبش چپ در جنبش کنونی می توان داليل مختلفی را در نظر 

 . گرفت
اولين دليل که غالبا هم به آن اشاره می شود، وجود همين ديکتاتوری است که 

سرکوب مداوم . چماق آن بيشتر از همه متوجه نيروها و سازمان های چپ است
و کشتارهای وسيع، نيروها و سازمان های چپ در جامعه ی ما را بسيار ضعيف 

ديکتاتوری و سرکوب دائم به ان ها اجازه نداده است که نيروهای . کرده است
خود را سازمان داده و رشد بدهند و بتوانند تشکيالت مناسبی ايجاد کنند و از 

همين نظر در شروع جنبش مردم، آن ها در وضعيت و موقعيت کامال ضعيفی 
 . قرار داشته اند

دليل ديگر که باز همه به آن اشاره می کنند، اختالفات و پراکندگی های بسيار 
گسترده ای است که در بين نيروهای چپ وجود دارد و آن ها را از اتخاذ تاکتيک 

اين اختالفات ريشه های . های مشترک و ايجاد فعاليت های مشترک باز می دارد
بخشی از آن اختالفات ايدئولوژيک و سياسی و بخشی از آن مسائل . زيادی دارد
چپ ايران هنوز نتوانسته است زخم هايی را که از انقالب بهمن . روانی است

خورده است و شکاف هايی را که در اثر آن دوران در صفوفش ايجاد شده است 
نيروهای چپ در سال های نخست انقالب متاسفانه رو در روی هم . جبران کند

قرار گرفتند و کارشان به تخاصم و دشمنی کشيد و اين فضای روانی از بين 
اين هم يکی از . نرفته است و همچنان بر فعاليت های امروز ما سنگينی می کند

 . اين داليل می تواند باشد
به اين داليل می توان جدا شدن چپ از فعاليت در محيط واقعی کشور خود را 

چپ به دليل سرکوب و البته اشتباهات خود، از ريشه ی خود جدا شد . اضافه کرد
و اين جدايی به آن خصلتی بسيار ذهنی بخشيده است و آن را درگير جدال های 

در اين محيط احساس تفاهم، نزديکی . درونی و کهنه و سابقه دار خود کرده است
و آمادگی برای گذشت و سازش که از اصول اساسی فعاليت های مشترک است، 

درجه ی آمادگی چپ در خارج از کشور برای همکاری . بسيار ضعيف است
های مشترک، بسيار پائين تر از درجه ی آمادگی نيروهای چپ در داخل کشور 

 . است
چپ در ايران در مجموع خود . در کنار اين ها بايد به موضوع ديگری توجه کرد

اين خصوصيات باعث شده است که . هم بسيار آرمان خواه و هم ايدئولوژک است
باشد و خود را به طور مستقيم درگير  »سياسی«چپ بسيار کمتر از سطح انتظار 

مبارزه ی سياسی . مبارزه ی سياسی قواعد خودش را دارد. مبارزه ی سياسی کند
يعنی سازش، توافق، مدارا، عقب نشينی و پيشرفت، اما چپ ايران در بخش 

بزرگی، به دليل خصلت های ايدئولويک و بسته ی خود آمادگی همه ی اين ها را 
 . ندارد و غالبا در حاشيه ی سياست زيست می کند و نمی تواند به متن وارد شود
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: به آينه نگاه کنيم، مادر فرزاد کمانگير می گويد   . است، کابوس اين حکومت است
فرزاد من نمرده،  فرزاد تازه زنده شده  و همه دانش آموزان او هرآدام يك فرزاد  

 .هستند
چگونه می شود از اين سخنان رد شد، خسته شد، دلسرد شد و  زيبا و زيباتر 
 بر  -نيافريد؟ چگونه می شود با فروتنی و احترام بر فراز خاک اين کشور خم نشد

 و واژۀ رهايی را در برابر مرگ نکاشت؟  -اين خاک غرق شده در پيکر عشق
خشونِت زاييده از ترس و نابرابری جمهوری اسالمی، به خرد، رواداری و                          

کنار هم بايستيم، بنويسيم، بيافرينيم و مرگ را با                    .  آفرينندگی ما خواهدباخت    
 .زندگی پاسخ دهيم

پراکندن بذر هراس ميان درختان سبز باغ، در آستانۀ خرداد، ساده انديشی                              
حکومتی که نمی فهمد     .  حکومتی است که با شکوه ملت ايران پاک بيگانه است              

لرزد؛ اعدام آيينۀ هراسی      شود می   پيکر مرگ در برابر هر واژه ای که نوشته می          
است که خرداد بر تن استبداد افکنده است؛ طنين ارادۀ واژه در دست های ملتی                     
که کابوس زندگِی سراسر تاريکی حکومت خويش است،  ملتی که بر خاک نمی                 

و بوسه  ».بر خاک خم می شود تا لب های معشوق را ببوسد«ماند، به گفتۀ نرودا 
از زندگی می آيد و از رهايی؛ در سرزمين ما عشق مترادف مرگ شده است،                       
معرفت هم معنای گناه؛ با اين همه دست های ما سرد نمی شود، سفيد نمی شود،                    
ما تمام نمی شويم؛ آرمان های کشته شدگان خون را در رگ های باغ گرم نگاه                      
می دارد و کاشی ها دوباره فيروزه ای می شوند، و همۀ کشته شدگان اين جنبش                   

 .زنده و رها -از همه جای اين خاک می رويند
و نيمروز بزرگ آنگاه خواهدبود که انسان در ميانۀ راه خويش، ميان حيوان                      «

َ اَبرانسان ايستاده باشد و رهسپاری خويش به شامگاه را چون برترين اميد                            و
 . . .خويش جشن گيرد؛ زيرا که اين راهی است به بامدادی نو

اين باد آخرين    !  اکنون می خواهيم که َاَبر انسان بزيد           :  خدايان همگان مرده اند     
 .خواست ما روزی در نيمروز بزرگ

 1».چنين گفت زرتشت
 
، )ويرايش پنجم (چنين گفت زرتشت،فريدريش نيچه، ترجمۀ داريوش آشوری،           1

 1388تهران، بهار / نشر آگاه
 
 
 

 اعدام، آيينة هراسي كه خرداد بر تن استبداد افكنده است
 ماندانا زنديان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 همچون گلوگاهِ  پرنده ای، /آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک«

  ./ هيچ کجا ديواری فرو ريخته بر جای نمی ماند
که هر ويرانه نشانی از غيابِ  انسانی / ساليانِ  بسيار نمی بايست دريافتن را

 شاملو. ا ».آبادانی است که حضورِ  انسان / ست
غم روی غم؛ بهار را زخمی کرده اند، مرگ برهنه است و ما رها در محاصرۀ 

از مرز باغ ها بگذريم، از کرانۀ ديوارهای نفوذناپذير که بيم و اميد می کوشيم 
در کاشی های پژمرده پيچيده شده اند عبورکنيم؛ و چهرۀ گمشدۀ خويش را در 

آنان که به دليل دگرانديشی، به نام جرم سياسی اعدام می : تالطم آينه ها بازيابيم
ما هر روز آنها را می بينيم، ستاره هايی سرشار از . شوند به آينه بازمی گردند

بيم ها و اميدهای  -عصيان آدمی، ما حقيقت خويش را در اين آينه ها در می يابيم 
 .خويش را

ستيزی انسانی برهنه از هر خشونت      -است      جنبشی که در رگ های ايران جاری       
بر ضد خشونتی پليد برهنه از انسانيت؛ با گفتمان آزادی خواهی در چهارچوب                   

در گسترۀ سياست خالصه نمی شود، هرچند در                   -اعالميه جهانی حقوق بشر      
سرزمين ما انسان بودن، انديشه و عاطفه و خواست انسانی داشتن سياسی ترين                  
منش ها و الجرم جرم هاست؛ ردپای جنبش سبز همان اندازه بر فرهنگ سياسی                 
کشور ما نقش بسته است که بر گسترۀ واژه ها و رنگ های فرهنگ و هنر، و بر 

 .گسترۀ زندگانی در معنای فراگير آن
جنبش سبز، حرکتی آفريننده است؛ آفرينندۀ معنا و پويايی؛ و آفرينش اگر زيبا                      

نباشد و زيباتر نشود، خسته می شود، روزانه می شود و می پژمرد؛ زيباتر شدن                
ديگرگون شدن است، ما نمی توانيم مانند ديروز خود باشيم، انديشۀ ما جاری                         

ما يک ملتيم، اليه اليه و          -است، ما ديگرگونه می بينيم و ديگرگونه می انديشيم            
 .سرتاسر پيچيده در جرم سياسی

ابزار «سازمان عفو بين الملل می گويد دولت ايران از اعدام به عنوان يک                             
بر اساس گزارش اين سازمان، حکومت اسالمی در              .  استفاده می کند     »سياسی

از برگزاری انتخابات دهم تا اجرای مراسم              -يک بازۀ زمانی  هشت هفته ای           
تن را اعدام کرده          ١١٢  -سوگند رياست جمهوری توسط محمود احمدی نژاد             

اريبهشت ماه، رژيم اسالمی هستی پنج هموطن ديگر ما را به                19يکشنبه  .  است
 . اتهام عضويت در گروه های ضد انقالب بر خاک سرزمينمان نقش کرد

ميان اين به اصطالح ضد انقالب ها  يک معلم و مدافع حقوق بشر ، فعال محيط                     
زيست و روزنامه نگار حضور داشت و ديگری که نپذيرفت برای ولی فقيه توبه               
نامه بنويسد و ديگرانی که جان خود را به اعتراف های اجباری در برابر سيمای                

 . استبداد باختند
ما ايرانيان صد سال است پشت درهايی هميشه بسته زيسته ايم، ايستاده ايم، کشته               

اما پشت اين درهای هميشه بسته که تالشی ابدی              .  به جستجوی آزادی     -شده ايم 
زنده است و چهار فصل در يک لحظه قابل رؤيت و تجربه، دل جهان بر شاخه                     
های تاک می تپد و سبزی  بهار بر گيسوان انسان ها جاری است؛ کسانی در شب      
های بی پايان از هر چه نتوانستن رد شده اند، به روشنايی دست ساييده اند و ما                       
را در آن روشنايی که در تالطم دست هايشان می وزيد رهاکرده اند و خود به                         

انگار زاده  .  در پی روشنايی بيشتر     -تاريکی بازگشته اند و در آنجا جان باخته اند         
شدن بر خاک اين سرزمين را به اين شرط پذيرفته اند که ناممکنی را ممکن                            

 .سازند،در زمان ذوب شوند، تا در ممکن ها جاری گردند
کشته .  ما چهرۀ مبهم و گاه گم شدۀ خود را درآن چهره ها می بينيم و می شناسيم                    

شدگان امروز به آن روشنايی پيوسته اند، آنچه برای ما می ماند، آينه است و                          
 نگريستن؛ 

خشونت زاييدۀ نابرابری است، حکومت اسالمی تعبير نابرابری است تا ته 
اين ارتباط و اعتماد شگفت آوری که يک سال  -ظرفيت اين واژه؛ با هم ماندن ما

 است ما را از هر چه نابرابری، هر چه خودی و غير خودی پاک نگاه داشته 

 
 به نام مرگ ؟؟؟؟

 !!!!نه
 به نام زندگی
 به نام مريم
 به نام فرزاد
 به نام مهدی
 به نام فرهاد
 به نام علی

 فردا را به نام گلهايم
 فردا را با خورشيد آغاز ميکنم

 فردا را برای جاودانه کردن گل هايم آغاز می کنم
 

 فردا دوباره آغاز می شوم
 فردا دوباره آغاز می شوم
 فردا دوباره جوانه می شوم

 فردا دوباره تورا تکرار می شوم
 

 مادر صلح 
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 هنر

 سروِد تلخِ  نيمه شب 
 شهال بهاردوست

 
 

 گاه به لبخندی خام می شويم 
 تا سکوت را بشکنيم 

 تا آرزوهایِ  به بند کشيده را پرواز دهيم 
 ! تا از جنونی که همراه ماست خالص شويم

 
 گاه در سرگردانیِ  کوچه هایِ  استخوانیِ  شهر 

 ترانه ای قديمی را در سينه تکرارکنان به سپيده می رسانيم 
 ! تا بگوييم هنوز به اميد بيداريم

 
 گاه در زجه های خويش در تکاپوييم 

 تا ايمان به دوست بياوريم 
 تا جان برايش نثار کنيم 

 ! تا در لرزش شگفت انگيز دلی، آوازه خوان شويم
 

 گاه می دانيم قلبمان شيشه ای بود که شکست 
 تا کسی برای تپيدن رهايی يابد 

 و خروشمان موجی گمشده بود در دريای بيکران 
 ! و اعتماد را ديگر تجربه نمی کنيم تا آزار نبينيم

 
 گاه برای يابيدنِ  مهربانی، خود خدایِ  مهر می شويم 

 تا کاسه ی چشمهايمان را جام نوشيدنش کنيم 
 تا نگاهمان را چون فرش بر راهش گسترده نماييم 

 ! تا شايد آموختند آنچه را که از ما دريغ کردند
 

 گاه زير درخت بلوطی ايستاده 
 بر ترسِ  نيمه شب باران می بارد 

 شايد فرو نشست بر سرخیِ  چشمهایِ  سياهِ  من 
 بر هشدارِ  زنگهای پی در پی 

 بر انديشه های خشِک خاک 
 بر پوست چروِک برگ 

 ! شايد اشِک دردِ  مادری بود اين باران
 

 حاال نيمه شب رفته، سپيده رفته، ظهر هم 
 غروب نشسته باز بر ديوار 
 کسی لبخند می زند در نامه 

 کسی در يک ديدارِ  نا بهنگام 
 درود، سالم : کسی هم به تکرار می گويد

 من اّما آرزوهايم را به بند کشيده 
 کنار ديوارم سجده گاهِ  سکوت است 

 ... و 
 !خيالم ديگر به فردا هم نيست

 

 شهر کوران ... تهران
 خسرو باقرپور

 

   
 چشماِن خويشتن 

 به ساحِت منحوِس صبح گشودم 
 صبحش مخوان 

 ! گورزاِد پير
 که فاحشه گانش می زايند 

 ی رعب آوری   از پِس همآغوشی 
 با عجوزی هزار ساله 

 لرزه هاِی خموِش خيابان   در مرگ
 بر خاکستری از استخوان های سوخته 

 . بر دود و جهل و نجاست
 

 شيطان 
 بار دگر نشسته به هيئِت مار 

 اين بار                                   
                 پيچيده و تنيده

 به سيِب گلوِی آدم 
                 

 آونگم کردند 
 بر بلندی ی الل و کبوِد سپيده 

 و سختی ی سرِد بهمِن آهن و تحميق 
 حسرت 

 به رعشه ی ُرعب آوری کبود شد        
 

 چشمانمان ز کاسه برون زد 
 در اوج 

 چشم من و       
 پيِش پاِی من 

 ی خيِل خموشان  چشِم گشاده              
 در پاتخِت ابليس 

 تهران 
 .شهِر کوران
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 اعدام
 مسعود عطايی

 
 
 
 

 بار دگر پياله ی شهد م  شرنگ شد
 اشکم ز هول فاجعه ای ، الله رنگ شد
 بر روی حاکمان وطن ُمهر ننگ شد
 بايد بجنگ َد د  صفتان بی درنگ شد

 نفرين به اين فريب ، به اين فتنه وريا                                  
 نفرين بر اين جماعت بد خوی خوش نما                                  

 چون غنچه ای ،، کمانگر،، و ،،شيرين،، و همرهان
 پرپر شدند بی گنه و عاشق و جوان
 عشق وطن گناه بزرگيست اين زمان
 مرگست پيک شوم و غم انگيز جانيان

 نفرين به کرکسی که بشد بانی بال                                 
 نفرين به آنکسی که نگريد به اين عزا                                 

 آن دختر جوان سيه بخت بی پناه
 بيگانه با زبان ستمکار دل سياه

 ،، شيرين،، به دار رفت و جوانيش شد تباه
 !آتش گرفت جانم از اندوه ، آه ، آه 

 نفرين به جان داور نادان ،  از اين خطا                              
 نفرين به دين فروش گزنده ، چو اژدها                             

 که دگر دير ميشود! بر خيز هموطن 
 فرزند تو وگرنه به زنجير ميشود

 با خود مگو که ديو ز خون سير ميشود
 صيد از هجوم ظلم کالن شير ميشود

 اين نيست سرنوشت و پسنديده ی خدا                              
 !طوفان شکسته زورق و ناجيست ناخدا                               

 
 

 !مرگ ا زکف د ست ها ی تو می وزد / چه بوسه تلخی 
 محمود معتقد ی

 
 
 
 
 

 !د ا غت شنيد ه با د 
 کو د کی بر آ ستا نه ا ت 

 نا می به قبضه شمشيری  / جا د وی  چه پا سخی و 
 !به وقت سوگوا ری عشقی/ که ساعتی و 
 پا ی د لی از پی رستگا ری ا  ش/ آ شوب ا رد يبهشت و 

 زيبا   تر ا ز شرا ره خون ا ت /  جها ن 
 به هرا س ا يستا د ه ا ند/ ا سب ها  /   ا بر ها ی می د وند و

 ترانه ا ی به مغز ا ستخوا ن ها  يت/  زخم تو و
 تا  ريکم  / روشن و 

 هم بند ری به و صف عا  شقی  ا ت/  آغشته  د ريا يی و 
 نگا ه کن 

 چيز ی ترا به يا د  نمی خوا ند/ جز ا ين خيا ل 
 !می بينمت   

 تنت  را می شويد/  چه خا کستر گرمی  
سطری که ا ز تو می / شنبه ها ی خيا با ن و/ تکا نت می د هد   

 نوشد
 !گا ه  به جوخه ها ی سپيد ه می روی /  به  پرند ه گوش می کنی و

 کمی ا زميا نه  پرچمت /  حس  جنگل و
 به با د می روند /  شب آ ينه ها ی تو  

 ! مرگ ا زکف د ست ها ی تو می  وزد / چه بوسه تلخی 
 سفری به با را ن  وا ژه ها يت  / هزا ره  اهلی و 
 د لم به  تا بوت ها ی  تو می رسد/ منم   
 !توفا ن سرنوشتی /  شبيه  گو ری و 

 !سالم 
 خا طرم  به رنگ  تيغه ها ی  تو می گويد 

 تو و 
 !د ا غت  شنيد ه با د : گفتم 
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 تن ديگر و آن ديگران  4در اعدام فرزاد کمانگر و  -عقوبت 
 عليرضا عسگری

 
 بر می خيزند

 بر نوکِ  پنجه ها
 هشتاد کودک نحيف
 در صبحگاه مدرسه

 . پيچيده در لباس کردی
 سرک می کشند
 با وحشت و خشم

 و معلم به باال کشيده می شود
 بر ميله ی پرچم

 . و سرود ملی بر گوش کودکان سيلی می شود 
 می لرزند از وحشت
 هشتاد دمپايی کوچک

 پاره پاره
 با انگشتانی بيرون افتاده

 خاکی/ ترک خورده / زخمی 
 بر می خيزند

 روی پنجه های پا
 باال کشيده می شود

 شاخص امنيت ملی/ معلم /سهام بورس 
 و به نمايش گذاشته می شود

 و يک معلم بر ميله ی پرچم/ اعالميه ی جهانی حقوق بشر 
 و در باد به اهتزاز در می آيد

 دست و پا زدن يک دست لباس کردی
 وهشتاد محصل مدرسه

 حک شده يک چهره در قلب ها يشان
 بر می خيزند

 تا
 فرو بريزد

 گلوله و خشم
 داالهو/ از آسمان شاهو 
 و اتش بگيرد

 تهران ، نيويورک ، پاريس
 و فرو بريزد

 کفش
 کتاب
 تقسيم
 غذا

 آزادی
 در کابل ، سنندج ، افريقا

 قد می کشند
 بر پنجه بر می خيزند

 و پرتاب ميشود
 هشتاد ستاره

 و درمی گيرد از شهاب های سرخ
 آتش بارانی در آسمان

 آری
 آری

 بر می خيزند 

 وصيت
 ويدا فرهودی

 
 بيا امشب ،نگاهم کن فراز آسمان مادر

 که مهمانم و می مانم به بزم اختران، مادر 
 مبادا اشک بگشايی که َرستم من ز تنهايی

 ، شدم هم آشيان، مادر " اشکان"ُو با " سهراب"و با 
 چرا ناخن کشی بر رو،کـــَنی در سوگ من گيسو

 به شادی هلهله سر کن،شُـَدسَتم بی زمان، مادر 
 ندايی در سرم می گفت،نبايد بی صدايی خفت

 خوشم اکنون که با خفتن،صدايم شد عيان، مادر 
 به يادت هست می جـُستی نشان از من؟ بيا بنگر

 کسی ديگر نـبتواند مرا سازد نهان، مادر 
 بگو با خواهر،آزادی اگر جوشد ز فريادی

 گشايد شعله وش راهی که من دادم نشان، مادر 
 که دژخيمان و ضحاکان،به هيزم های اين عصيان

 بسوزند و شود درمان ،غم ايرانمان، مادر
 و کردستان و گيالن را،خراسان و سپاهان را

 کند چون سبز،افسونش، شود ميهن جوان، مادر 
 برادر را بگو شويــَد، سرشک از ديده و گويد

 به گوش شهر، رازم را به لحنی بس روان، مادر 
 که می دانم در اين غيبت، مرا داده زمان فرصت

 که راه سرخ پوبش را گشايم بر جهان، مادر 
 من آن گلگون کمانگيرم، که چون بگسسته زنجيرم

 مرا يابی اگر خواهی، فراز آسمان، مادر
 

 حکم قتل سخن
 

 قلم شکست و سکوت از ترانه جاری شد 
 که حکم قتل سخن بی بهانه جاری شد 

 

 پرنده جای سرودن،بهار را گرييد 
 و خامـُشای زمستان به النه جاری شد 

 

 در آشيانه،ز رگبار کودکی لرزيد 
 جنون سرب چو در آشيانه جاری شد 

 

 جوانه جامه ی تن را دريد از ماتم 
 چو جوی خونِ  هزاران جوانه جاری شد 

 

 و ماجرا که مجال عيان شدن می جـُست 
 نهفت چهره به جان فسانه جاری شد 

 

 به سان رستم و گــُردآفريدو کاوه و زال 
 به جای جای وطن، شاعرانه جاری شد 

 

 چو سنگسار شقايق به دوش شعرنشست 
 به استعاره ی تلخی به خانه جاری شد 

 

 ای آن که دلخوش قتلی و مست خون قلم 
 اگر چه خون گل از تازيانه جاری شد، 

 

 به پاس حرمت واژه ببين که شعر نجيب 
  !چه بی هراس به قلب ترانه جاری شد


