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 کلیه مطالب ویژه ماهنامه دیدگاه سوم نوشته شده، و شامل قوانین کپی رایت می شوند.
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 23سرسخن فروردین 
 

دوباره عید آمد. سفره هفت سین، دید و بازدید ها، ماچ و بوسه ها، صدسال بهتر از 
این سالها، صدای دلنواز فرهاد که کودکانه می خواند بوی عیدی، بوی توپ، نوای 

دل انگیز ُسرنا و ُدهل، و تیک تاک ساعت. یک دقیقه، سی ثانیه، پنج ثانیه، دو 
 ثانیه، حلول سال نو... و غریو بهاران خجسته باد.

سفره ها پر از آجیل و شیرینی و ماهی قرمز و سکه و آینه، هیاهو و آهنگهای روز 
بکوب، و بر لبها لبخند... همه چیز هست، اما گل سر سبد، فرزند خلق بر سر عید و بزن و 

 خیلی از سفره ها نیست.... جای عزیزترین عزیزان و پاکتر از اشک مادران خالیست. 
او یک روز عید، عید او، عید خجسته او، لباس رزم پوشید، به عیدی و عید دیدنی ها پشت کرد، پدر و مادر 

 و خواهر و فرزند را رها کرد تا به مصاف دشمن برود. جای او بر سر سفره خالیست... یادش گرامی باد.
کسی نمی داند نامش چیست، از سر کدام  سفره هفت سین و ازکدام شهر برخاست، بلوچ است یا 

ُکرد، فارس است یا تُرک، عرب است یا ترکمن، گیل است یا لُر... فرزند خلق است که به ناگاه درخشید، و 
 چون شهابی در کهکشان ستارگان ناپدید شد، اما شگفتی آفرید.

می گویند چه بیهوده، حیف، تلف شد. نمی دانند که اگر می خوانیم بهاران خجسته باد، تنها بخاطر 
اوست. اوست که خجسته روز تغییر را پیام آور است. اوست که بر زمستان می تازد، برودت و دلسردی را 

 از دل می شوید، و فریاد می زند، سکوت هرگز. تسلیم هرگز.
 فرزند خلق، مبارز خستگی ناپذیر، کاوه دوران، هزاران درود...

 بهاران خجسته باد
 0393بهار 
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 تبادل نظر فیسبوکی
 

)))حال، از خود سوال کنیم چرا ما سرنگونی طلبان نمی توانیم اتاق فکر داشته باشیم؟ ((( . علی آقا سالم، عیدت مبارک. امیدوارم  علی گلستانی:
 خادامسال سال سرنگونی باشه.این سوال شماست. خیلی دلم میخاد درباره این مطلبت یه جواب هائی بنویسم. حیف که نه سوادشو دارم و نه دلم می

یکنی ل مشب عیدی با هم مجادله کنیم. فقط همینو میگم که اوال شما زبونم الل زبونم الل نسبت به اپوزیسیون مورد نظرت توهم زده هستی. یعنی خیا
. ثانیا مگه ردهاپوزیسیون یک غولی هست تو بطری و فقط باید از او بطری بیرونش بیاری. در صورتی که اپوزیسیون مورد نظرت نه غوله و نه توی بطری گیر ک

دی دا تو این اپوزیسیون فاکر و فکوری هم سراغ داری که میخای باهاشون اطاق فکر بزنی؟ اگر سراغ داری هفت هشت تا اسم ببر ببینیم درست تشخیص
لی خی یا باز هم زبونم الل متوهم هستی. ثالثا زابلی ها میگن وقتی تو مسجد ی نماز میخونی که هزار ساله جای ایستادن پیش نمازش معلومه باید

 ملنگ باشی که سر قبله با بابقیه دعوا راه بندازی.
 هموطن عزیز، علی گلستانی، سالم علی ناظر:

 نخست اینکه برای شما عیدی شاد آرزو می کنم.
دیگر اینکه، بر فرض که شما درست می گویید، یعنی نه اپوزیسیونی هست و نه بن بستی که باید شکسته شود. خب، حال چی؟ دست روی دست 

همه آنچیزهایی  که بگذاریم؟ و یا اینکه، همین چند تایی که نه فاکر و فکور هستند، و نه اپوزیسیون و نه به دنبال نقشه راه، گردهم آییم و راهی بیندیشیم
 که شما می گویید نیست، بشود، و بشویم؟ 

 با منفی بافی نمی توان مدعی شد که در توهم نیستیم. 
قشه راه انتخاب ک نانتقاد بجای خود، اما در کنار آن باید راهی اندیشید. من می گویم باید از خود شروع کرد. اگر شما با آن موافق باشید، آنوقت دو نفر ی

 کرده اند. 
یبت ر ههموطن عزیز، موضوع پیدا کردن قبله نیست، بلکه استفاده صحیح از این ساختمان است که به آن می گوییم مسجد. اگر این مسجد و این قبله د

اندازه خودمان به به این ساختمان نتوانسته و نمی تواند جوابگو باشد، شاید باید به آن بگوییم کلیسا، یا حزب کارگران، یا شورای ملی، و یا... ساده اینکه 
 دنبال راه باشیم. راه برای سرنگونی. به اندازه قد و قواره خودمان. بیش از آنهم ادعا نداشته باشیم.

 شاد باشید
 .93علی ناظر دو روز پیش از عید 

علی آقا سالم، حاال زابلی ها کم بودند کرمونی ها هم اومدن پای کار. فعال شدیم سه تا.من و تو و ایشون. این خودش پیشرفته.   علی گلستانی:
دف هم ن هدرضمن من اصال و ابدا منفی نیستم و منفی بافی هم نمیکنم. حاال واسه ت یه مثال میزنم. کردها یه هدف دارن که اونم استقالله. واسه ای

مجاهدین  با یه برنامه و نقشه راه دارن. از هفتاد سال پیش تا به حات هم نه هدفشون رو تغییر دادند و نه برنامه شون رو. واسه اونا فرقی نداره که
ی رضا پهلوی یا اراهمکاری کنن یا با آخوندا وارد معامله بشن. اونا هر راهی رو میرن که بتونه یه قدم اونا رو به هدفشون نزدیک کنه.اما مجاهدین یا طرفد

کمونیست های شقه شقه شده ایرونی میگن هدفشون سرنگونی آخونداس اما هیچکدومشون واسه این هدف یه کار درست و حسابی نمیکنن. فقط 
ه مجاهدین هستن که به قول ما بچه نیمه مسلمونا درصراط مستقیم اومدن. حاال چی دستشون اومده من که خبر ندارم. ولی از حرفشون و خطشون ب
 از جاده خاکی نزدن.این وسط ای علی آقا شما چی میگین؟ هدفتون که همون سرنگونیه و الزاماتش یعنی سکوالریسم و برابری حقوق و عدم تبعیض و

 این حرفای قشنگ قشنگ.من دفعه قبلم ازت پرسیدم چطوری میخای سرنگون کنی. این دفعه هم گفتم چطوری میخای اتاق فکر درست کنی. اینائی که
ت و راه نکرتو میشناسی بیشتر به درد اجاق فکر میخورن تا اتاق فکر. .درضمن حرفای تو هم در کلی گوئی دست کمی از بقیه کلی گوها نداره. پیشنهاد ک

 حل از من میخای؟ من میگم شوما و هفت هشتا مثل خودت باید از آدمای مشخص ) با اسم و رسم(صاحب فکر و نیروی سیاسی که نیرو باشن نه حزب
ی و یه روز اتمکاغذی و تلویزیونی، یه دعوت بکنی واسه دور هم جمع شدن و پیدا کردن راه حل. از آدمای بی بخار و بی بو و خاصیت هم که یه روز دنبال خ

زرگ ب بدنبال روحانی و امثال اینا هستن بگذری. اگه اهلش هستی بفرما این گوی و اینم میدون. علی آقا من نه منفی هستم نه منفی باف. من یه عی
 .دارم .به قول زابلی ها کیسه کش متقلب نیستم .به طرف که اومده حموم الکی نمیگم شما بدنت تمیزه.پس فقط برو خزینه غسل کن و بیا بیرون

د. پس بهتره فکر میاعلی آقا راستی اینو از قلم انداختم اگه بنا به اندازه قد و قواره خودتون باشه از توش چیزی بیشتر از اینی که تا حاال کردین بیرون ن
 کنین به اندازه قد و قواره نظامی که میخاین سرنگونش کنین فکر کنین و وارد عمل بشین. دو روز مونده به اول بهار .بازم عیدتون مبارک

 هموطن عزیز، علی گلستانی با تشکر علی ناظر:
و ابزار سرنگونی  یرونوشته اید که باید به اندازه قد و قواره دشمن عمل کرد و فکر کرد. بسیار با شما موافقم. این نکته در مورد یک نهاد منسجم، متکی بر ن

 خیلی درست است و به حق همانطور که شما گفته اید باید انجام شود. 
که پرواز خوبست،  عیتاما در مورد من، و یا شما )می بخشید( و یا دوستان منفرد و مستقل دیگر، این نکته را باید با توجه به یک واقعیت به کار برد. این واق

 اما بلندپروازی می تواند توهم بیافریند و یا منحرف کند.
 دو روز به نوروز -علی ناظر  -شاد باشید 

 درود بر علی گرامی! بهرام رحمانی:
علی آقا سالم.نمیخام داستان مرغ و تخم مرغ رو پیش بکشم. فقط میخام یه کم بیشتر بدونم. این توهم هستش که آدم رو به بلند  علی گلستانی:

کمک  با پروازی بی پشتوانه میکشونه یا بلند پروازی بی پشتونه هست که منشاء توهم میشه؟ اما مگه لُب لباب حرف شما توی این مقاله این نیست که
فتون حر افراد و سازمان های اپوزیسیون بر انداز اتاق فکر درست بشه؟ من از نوشته شما این طوری برداشت کردم. اگه درست برداشت کرده ام خب این

ستقل دیگر، و مکه با چیزی که درکامنت نوشتین جور در نمیاد. شما اینجا تو کامنت نوشتین: )اما در مورد من، و یا شما )می بخشید( و یا دوستان منفرد 
د.( خب اگه صحبت کن این نکته را باید با توجه به یک واقعیت به کار برد. این واقعیت که پرواز خوبست، اما بلندپروازی می تواند توهم بیافریند و یا منحرف

سر من و شما ) به قول خودتون:ببخشید( هست پس لطفا از همون من و شماهائی که حتما دور و برتون هستند شروع کنین .شاید پس از مدتی 
ون با خنتمحدوده کارتو ن وسیع تر بشه و نیروهای منسجم و سازمان یافته شما رو به حساب بیارن و منطقتون رو بپذیرن. ولی شما از همون اول روی س

 احزاب و سازمان هائی مثل شورای ایرانیان و شورای ملی مقاومت و جنبش سکوالر دموکرات و مجاهدین و چریک های فدائی هست که توی این همه
ای آق سال حتی به یک سالمتون هم جواب نداده اند. چی بگم. میترسم بیشتر حرف بزنم جواب بدین دیدی گفتم منفی بافی!!! در ضمن متوجه نشدم این

 بهرامی به شما درود فرستاده یا به من. چون اگه واسه من باشه بی ادبی میشه جوابشو ندم.
 هموطن عزیز، علی گلستانی، با سالم علی ناظر:

 نوشته اید: مگه لُب لباب حرف شما توی این مقاله این نیست که با کمک افراد و سازمان های اپوزیسیون بر انداز اتاق فکر درست بشه؟ 
از  ند،در این جمله خودتان سازمانهای اپوزیسیون آمده است. اتاق فکر همیشه توسط نیروهای منسجم انجام می شود. نیروهای منسجم، اگر الزم بدان

 منفردین مستقل و کارشناس دعوت به همکاری می کنند. این رسم کار است.
حال، در باره من و شما و بقیه عزیزان که منسجم نیستند، و منفرد و مستقل هستند: ماهنامه دیدگاه سوم، گامی است در همان راهی که شما 

ماه است، و می تواند، یا شاید نتواند، آن همکاری دائم و مستمر  6پیشنهاد می کنید. ظاهرا، گامی کوچک است. در شماره اول هم نوشته ایم که برای 
 را کلید بزند.

 خودم: من روی نقش فرد تأکید کرده ام. روی اینکه اول بگویم که که هستم، چه می خواهم و تا کجا حاضرم بمانم.  1در باره مقاله شماره 
 میقعلی گلستانی عزیز، من در باره خود دچار توهم نیستم. می دانم چقدر می دانم، چقدر می کشم، و تا کجا مرد عمل هستم. چاخان نمی کنم، تح

نمی کنم و همانی که هستم ادعا می کنم. این قد و قواره منست و بیش از این ادعا کردن را بلندپروازی می دانم. و 
 فکر می کنم این بلندپروازی باعث تحمیق و یا انحراف خواننده نوشته های من بشود.

 مطمئن هستم درود بهرام رحمانی، هم به شما بوده و هم به من که با متانت به مسائل می پردازیم.
 یک رز پیش از نوروز. -شاد باشید 

 علی ناظر
علی آقا فی الواقع با تشکر .مثل این که باید یواش یواش پیش خودم به شما چند تا پوئن مثبت  علی گلستانی:

بدم. چون می بینم میشه با شما حرف زد. یعنی تا حدی که من متوجه شدم گوش کردن رو بلدین. در ضمن در مورد 
درود آقای رحمانی زیاد هم مطمئن نباشین. چون اگه مقصودش هر دومون بودیم باید جمع می بست ولی فقط یک 

 علی مخاطبش هست.
 

هموطن گرامی علی گلستانی نکاتی را در فیسبوک منعکس کرده، که آن را جهت درج ماهنامه دیدگاه سوم: 
 اطالع بازتکثیر می کنیم. 

همبستگی ”، مبحث “نامه های دریافتی”خوشحال می شویم اگر هموطنان با انعکاس نقطه نظرات خود در ستون 
 را باز کرده، و به مشکالت پیش رو،  و  نقشه راه اشاره کنند. لطفا نامه های خود را ایمیل کنید.“ ملی و اتحاد

  irancrises@gmail.comآدرس ایمیل:  



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
 3ص ف ح ه   

 

 دستیابی به یک نیروی ائتالفی به رهبری ایاالت متحده برای مهار ایران -0سناریو 
د. انگیزه های مشترکی که قادر کن در این سناریو، ایاالت متحده آمریکا در صدد آنست تا با همکاری حکومتهای شاخاب فارس، توانمندی های جمهوری اسالمی در منطقه را محدود

ذ خود را در عراق، سوریه، لبنان و غزه نفوبه ایجاد یکچنین ائتالفی میشوند، تهدیداتی هستند که یک رژیم خودکامه و بی محابا، از یکسو برنامه تسلیحاتی اتمی را پیگیری میکند،  
ی عرب و ُسنی در منطقه را به تهاهر چه بیشتر و عمیق تر میکند، به لفاظی های ضد اسرائیلی و ضد صهیونیستی هر چه بیشتر دامن میزند، و از سوی دیگر تالش میکند تا حکوم

 بی ثباتی بکشاند.
پایگاههای نظامی موجود  -1حضور دراز مدت نیروهای نظامی ایاالت متحده بمثابه یک قدرت ثبات دهنده در شاخاب فارس؛  -0چندین عامل میتوانند یک چنین ائتالفی را تقویت کنند: 

پیشرفتهای حاصل شده در رابطه با حل مناقشات بین فلسطین و اسرائیل. همکاری با حکومتهای عربی شاخاب  -4هرج و مرج و ادامه بحران در عراق؛  -3در بحرین، قطر و کویت؛ 
دی خواهد بود مبنی بر ادامه أکیفارس به انضمام ترکیه، یکی از شروط ضروری برای دستیابی ایاالت متحده به امکانات نظامی موجود در منطقه است. این موضوع در عین حال ت

 تعهد ایاالت متحده در قبال کشورهای "شورای همکاری خلیج" و اسرائیل، برای تضمین امنیت دراز مدت این کشورها. 
آورده است. عملی کردن یک چنین ست البته یک چنین حرکتی توسط ایاالت متحده، همراه با کسب تجربه از اشتباهات فاجعه باری خواهد بود که در رابطه با عراق و افغانستان بد

ایاالت متحده همچنین، تدابیر تازه  شت.اقدامی از سوی ایاالت متحده، جوانبی را که منجر به دادن امتیازات استراتژیکی در عراق و لبنان به جمهوری اسالمی شد در نظر خواهد دا
در رابطه با برنامه اتمی ایران گذاشته شود؛ که نتیجه این اقدامات، برحق بودن تحریم های  (IAEA)ای را وضع میکند تا فشارهای بیشتری از سوی "آژانس بین المللی انرژی اتمی" 

 گسترده تر از سوی جامعه جهانی در تقابل با برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، بدون هیچگونه برخورد نظامی خواهد بود. 
 

سناریو دارند عبارتند از: روسیه، ین بازیگران اصلی در این سناریو؛ ایران، ایاالت متحده، عربستان سعودی، اسرائیل و سوریه هستند. دیگر کشورهائی که نقشهای پیرامونی در ا
 چین، ترکیه، عراق و لبنان. موقعیت هر یک از این بازیگران به این ترتیب است:

 
 ایران 

از صحنه بیرون رانده شدند. اصول گرایان مذهبی و  1119و ریاست جمهوری سال  1112گروههای سیاسی اصالح طلب و معتدل مخالف با احمدی نژاد در انتخابات پارلمانی سال 
ت در حال کمرنگتر شدن است، رژیم کومآیت هللا ها در ایران قدرت سیاسی را قبضه کرده اند و از آنجائیکه روحیه انقالبی در میان مردم به دلیل فشارهای اقتصادی و فساد در ح

ژیم تهران همچنان ادامه دارد و این ی رسعی دارد تا از طریق پیشبرد لفاظی های ضد آمریکائی و ضد صهیونیستی، مقبولیت خود را در میان مردم یکبار دیگر تقویت کند. برنامه اتم
ماجراجویانه ایران، توجهات ای در حالیست که رژیم تهران سعی دارد تا با کسب حمایت از مردمان ساکن در کشورهای عربی، آنها را بر علیه حکومتهای خود بشوراند. رفتاره

ردوی سیاستمداران "معتدل" و ابیشتری را در جهت به انزوا کشاندن آن توسط ایاالت متحده بخود جلب کرده است. سپاه پاسداران و بسیج، پست های کلیدی را در دست دارند 
و یا "جاسوسی برای  ان،همچون علی اکبر رفسنجانی به حاشیه رانده شده است. سرکوبهای داخلی و دست گیریهای متعدد با بهانه های "آمریکائی" بودن برخی از مخالف

وفاداران به رژیم، کنترل بر سرمایه  ند.آمریکائی ها و اسرائیلی ها" توسط وزارت اطالعات بپیش برده میشود و احمدی نژاد نفوذ خود را از این طریق هر چه بیشتر پر قدرت تر میک
ا از سیاستهای ضد آمریکائی، چر های دولتی و خصوصی را هر چه بیشتر بدست گرفته و گروههای بسیار محدودی با بهره گیری از سرمایه های باد آورده، با پشتیبانی بی چون و

ن در حالیست که دولت ای به پیشبرد برنامه های اتمی رژیم کمک رسانی میکنند. تحریم های جدید توسط شورای امنیت زندگی را برای مردمان عادی مشکل تر ساخته، اما
از بوده است؛ چرا که پایین ارساحمدی نژاد آمریکا را مسئول مشکالت مردم قلمداد میکند و نه پیشبرد سیاستهای دولت خود. لفاظی های ضد آمریکایی ظاهرأ در میان مردم ک

مدن سطح سرمایه گذاریها به ن آآمدن سطح معیشت ایرانیان، بدلیل تحریم های اِعمال شده و نه پیشبرد سیاستهای نا بکار آمد سیاستمداران در تهران قلمداد میشوند. پائی
ری های داخلی و به ورشکستگی گذابیکاری در میان جوانان دامن زده و موج نارضایتی در میان تحصیل کرده ها بدلیل بیکاری، ابعاد باالتری بخود گرفته است. نقصان سرمایه 

گذاری تحریم ها در این بخش یر کشیده شدن تولیدات صنعتی داخلی باعث شده تا وابستگی ملی به درآمدهای نفتی هر چه بیشتر شود. پائین آمدن میزان درآمدهای نفتی با تأث
 از اقتصاد ایران، میتواند اهرم مؤثری بر حاکمان در تهران باشد.

 
 ایاالت متحده

ل از ایاالت متحده مبنی بر ائیدرجه یکدنگی دولت احمدی نژاد در پیشبرد سیاستهای اتمی و پیشرفت این کشور در تولید اورانیوم غنی شده، و مطالبات کشورهای عربی و اسر
امی آمریکا از عراق، و اتفاق نظر رو به نظ مهار جمهوری اسالمی، زمینه های ایجاد یک ائتالف جدید و تحریم های گسترده تر بر علیه ایران را بوجود آورده است. بیرون آمدن نیروهای
را بدست داده است. تالشهای تهران ری افزایش میان اتحادیه اروپا، حکومتهای عربی، و "آژانس بین المللی انرژی اتمی"، دست ایاالت متحده را باز تر کرده و اهرم سیاسی قوی ت

را بپیش براند. با در اختیار داشتن کامل  یم"در به بی ثباتی کشاندن خاورمیانه، بهانه ای است برای ایاالت متحده تا بتواند با تمرکز بر یک ائتالف، سیاست "مهار ایران و تغییر رژ
ان را مورد هدف قرار داده و بار این ایرنیروی نظامی، پس از بیرون آمدن از عراق، چنانچه ایران به دستیابی به سالح اتمی نزدیک باشد، ایاالت متحده میتواند سامانه های اتمی 

روی نظامی و اقتصادی این کشور تاکتیک نی مسئولیت را از شانه های حکومتهای عربی و اسرائیل بردارد. در این سناریو، برای مهار ایران، زیر فشار قرار دادن تهران و ادامه تضعیف
 هایی محسوب میشوند که میتواند رژیم محافظه کار ایران را تضعیف کرده و به تحلیل ببرد. 

نور دادن های بیشتری را دارد. ایاالت متحده ما بر خالف دولت جمهوریخواه "جرج دبلیو بوش"، که خواستار مقابله یکجانبه با رژیم ایران بود، رئیس جمهور جدید، "باراک اوباما"، قابلیت
ان در منطقه، که اشتباهات ایاالت متحده ایرخواستار دامن زدن به یک جنگ دیگر در خاورمیانه نیست، اما با اینحال، مجبور است تا راه حلی را در قبال ایران پیدا کند. پیشروی های 

کند. تهدیدهای تهران، همکاری بین ین باعث آنها شده، مزید بر علت شده تا واشینگتن با مقابله با این پیشروی ها و عقب نشاندن ایران، امنیت بیشتری را برای متحدان خود تضم
 مچنان نگهداری کند. ا هایاالت متحده و حکومتهای عربی را تقویت کرده و اجازه میدهد تا ایاالت متحده پایگاههای خود در امارات متحده عربی و عربستان سعودی ر

یکچنین ائتالفی است. در حالیکه یل پیشبرد گفتگو بمنظور دستیابی برای یک توافق بین اسرائیل و فلسطین نیز یکی دیگر از عوامل تقویت کننده ایاالت متحده برای پیشبرد تشک
االت متحده اعتبار سیاسی ای اسرائیل و عربستان سعودی بطور نسبی مایل به برخی همکاری ها با یکدیگر هستند، با واسطه گری برای حل اختالفات بین اسرائیل و فلسطین،

 خود را نیز افزایش میدهد.
 

 عربستان سعودی
گذاریها در منطقه را ایجاب میکند، یه با واقف بودن از این موضوع که همکاری ریاض در پیشبرد موفقیت آمیز این ائتالف ضروری است، و اینکه نیروی محرکه آن نیاز به برخی سرما

تحده است. در این راه، عربستان هیچ ت معربستان سعودی از طریق اِعمال فشار و در عین حال، دادن امتیازاتی به ایاالت متحده خواهان بدست آوردن و حفظ یکچنین ائتالف با ایاال
با گسترش طلبی های جمهوری  بلهابائی از مخفی نگاه داشتن تبانی های خود با اسرائیل در راستای مقابله با جمهوری اسالمی را ندارد و حتی حاضر خواهد بود تا برای مقا

رو گرفتن دوباره "الفتح"، و نی اسالمی، شهروندان خود را در قبال برقراری صلح با اسرائیل متقاعد سازد. همزمان، استراتژی مقطعی عربستان، متوقف کردن "حماس"، کمک به
 تشویق سوریه به رسیدن به توافق با اسرائیل در مورد بلندیهای "جوالن" خواهد بود. 

به عربستان سعودی توسط ایاالت متحده، اعتماد ریاض نسبت به ایاالت  (Joint Direct Attack Munition [JDAMS])در حالیکه فروش "مهمات بمنظور حمله مستقیم مشترک" 
ه عربها دنبال میکنند. از ت کمتحده را افزایش داده است، اما اعالم رسمی حمایت ایاالت متحده از عربستان سعودی و دیگر کشورهای شیخ نشین منطقه، آن تضمین واقعی اس

نرا فراهم کند تا توازن قدرت در ن آهمین روی، ریاض امیدوار است تا از هرگونه دیالوگ و یا توافقی بین ایاالت متحده و جمهوری اسالمی جلوگیری بعمل آورد؛ توافقی که امکا
 شاخاب فارس دچار دگرگونی شود. 

تأمین شود. ادامه اِعمال تحریم های ند با بدست آمدن یکچنین ائتالفی میان ایاالت متحده و عربستان، راه برای سرمایه گذاریهای دراز مدت در عربستان و ثبات برای منطقه میتوا
 باالتری برخوردار خواهد کرد.یت نفتی بر جمهوری اسالمی، اهمیت عربستان سعودی در این زمینه را گسترش داده و این کشور را هم از نقطه نظر منطقه ای و هم جهانی از اهم

 
 اسرائیل

انش، با این امید که میتوانند ایاالت داربخش قابل مالحظه ای از دستگاه حکومتی اسرائیل صرفأ مهار کردن ایران را کافی نمیداند. رهبری حزب "لیکود"، "بنیامین نتانیاهو" و طرف
اِعمال مهار جمهوری اسالمی اما، با اتخاذ سیاست حمله به تأسیسات  .متحده را به حمایت و جانبداری از خود بکشانند، خواهان حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران هستند

ی ایران، به لفاظی های ضد اسرائیلی از اتماتمی ایران در تضاد قرار دارد و میتواند پیامدهای نامطلوب بدنبال داشته باشد. موضع "نتانیاهو" در رابطه با حمله نظامی به تأسیسات 
ان خود در مقابل اتمی شدن تحدسوی رهبران تهران اضافه کرده، که این خود میتواند باعث دادن تضمین های بیشتر از سوی ایاالت متحده مبنی بر امنیت اسرائیل  و دیگر م

کوششهای مخفیانه در تقابل با برنامه مه سالحهای جمهوری اسالمی، در منطقه بشود. ایاالت متحده میتواند با اعالم اینکه "گزینه نظامی همچنان بر روی میز قرار دارد"، و با ادا
یکچنین انعطافی با فلسطینیان دن اتمی ایران، همکاری اسرائیل در شرکت در این ائتالف را تضمین کند و در عین حال، گفتگو بین اسرائیل و فلسطین را بپیش براند. نشان دا

 میتواند مخالفت کشورهای عربی در قبال همسو بودن ایاالت متحده با منافع اسرائیل را تخفیف دهد.
 

 سوریه
است. در این سناریو، "دمشق"  داررژیم "بشار اسد" در سوریه، در قبال کمک به رساندن منابع مالی و سالح از سوی جمهوری اسالمی به "حزب هللا"، از حمایتهای تهران برخور

ت بلندی های جوالن با اسرائیل، قشابهمراه یکسری مشوق های مالی و اقتصادی، زیر فشار قرار دارد تا به "جبهه متحد عربی" در تقابل با ایران بپیوندد. گفتگو بر سر حل منا
 ی مالی عربستان صورت میپذیرد. ها بموازات رایزنی ها میان اسرائیل و فلسطین نیز در این سناریو بپیش برده میشود. این امر با دخالتهای مستقیم ایاالت متحده و با حمایت

 
 روسیه

وبه خود، منجر به افزایش درآمدهای بن روسیه، منافع بسیاری را از سناریوی مهار ایران بدست میاورد. میزان تنش در شاخاب فارس، منجر به افزایش قیمت نفت و گاز میشود که این
وپا را هر چه بیشتر بسوی انعقاد ار ارزی روسیه توسط غول های انرژی در این کشور میگردد. اضافه بر این، ناامنی در عرضه و صادرات گاز طبیعی توسط ایران، میتواند اتحادیه

نع دسترسی غرب به صنعت ما قرارداد با شرکتهای روسی سوق دهد. در مقام یکی از اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد، با موافقت با تحریم ها بر ایران، روسیه
، روسیه 1112یمیر پوتین" به ایران در سال الدهیدروکربن در ایران شده و قادر خواهد بود تا خود را به مقام عرضه کننده شماره یک گاز به اروپا برساند. این در حالیست که با سفر "و

عمال تحریم ها بر علیه ایران میدهد، اِ  تالش داشته تا نقش میانجیگری را در مناقشات بین غرب و ایران برعهده بگیرد؛ به این مفهوم که در حالیکه در شورای امنیت، رأی مثبت به
 ته ای بوشهر را پیش ببرد. هس همزمان با ایران وارد تعامل شده تا قادر باشد هم مانع دستیابی جمهوری اسالمی به انرژی هسته ای شده باشد و هم قرارداد پروژه رآکتور

 
 چین

ستان، توسط شرکت چینی "سینوپک" خوزبر خالف روسیه، چین دلیلی برای پائین نگاه داشتن تولید و عرضه نفت ایران ندارد. سرمایه گذاریهای چین در میدان نفتی "یادآوران" در 
(Sinopec) اشتهای چین در  ود.% سهام این میدان نفتی را در اختیار دارد، یکی از منابع قابل توجه دسترسی به نفت و گاز ایران در غیاب شرکتهای نفتی غربی بشمار میر50، که

ه ایجاد میکنند. در حالیکه چین تحدبدست آوردن انرژی، و تمایالت شدید شرکت "سینوپک" در همکاری با جمهوری اسالمی، موانعی را در استراتژی مهار ایران بسرکردگی ایاالت م
معامالت جهانی است، به اِعمال در تحریم های گسترده بر علیه جمهوری اسالمی را حمایت نمیکند، اما با اینحال، از آنجائیکه خواهان نشان دادن چهره "شریک مسئولیت پذیر" 

 برخی از محدودیتها در قبال عملکردهای نامتعارف جمهوری اسالمی تن داده است. 
 

 ترکیه
یاالت متحده بر شمرده شود. ی انگرانی ترکیه از یک حکومت مستقل ُکردی در شمال عراق، میتواند بعنوان تنها انگیزه قابل توجه در شرکت این کشور در یک ائتالف بسرکردگ

فرصت را برای ُکردها بوجود  اینمداخالت جمهوری اسالمی در امور عراق و دامن زدن به تنش های فرقه ای بین شیعیان و ُسنی ها میتواند منجر به تکه تکه شدن عراق شده و 

 3بخش  -، از دیدگاه "مرکز روابط جهانی دانشگاه نیویورک" 3102داریوش افشار: چشم انداز ایران در سال 
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 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 

 4صفحه 

 
رعی خود دانسته است. ف شدستگاه حاکمۀ رژیم آخوندی در ایران ، همیشه برای حفظ حاکمیت و حیات خود، گذشتن از مرزهای انسانی و اخالقی را از جمله مهمترین وظای
نیازی به شرح و لیست کردن د، از آنجایی که مردم ایران نتایج ویرانگر سیاست های ضد انسانی رهبران رژیم را طی سی سال و اند گذشته، با تمامی وجود خود لمس کرده ان

ر و پنهان کشورهای شکاتکراری سیاست های سرکوبگرانه، امنیتی، و دجالگرانۀ این نظام ضد مردمی نمی بینم. حتی به علت اشراف همگان نسبت به نقش و حمایت های آ
ی آیند و از عمل ننگین دشنه د مغربی از نظام فعلی، از توضیح علّت ها و چرایی آنها هم می گذرم. اما از دشنه های خونینی که بطور مستمر بر پشت ملت دردمند ایران فرو

اطالع کامل شان از غم بدستانی که برای حفظ منافع شخصی خود، با خون و جان و روح و روان مردم ایران تجارت می کنند، نمی توان سخن نگفت. سوداگرانی که علی ر
از البی های رژیم در خارج  ند.جنایات و ویرانگری های سردمداران رژیم، برای حفظ این نظام همواره کوشیده اند. این ناجیان همیشه در صحنه شامل طیف های رنگارنگی هست

حوِر اساسی و تغییر عبادی خویش هستند. این فرایض بر دو م-از کشور گرفته تا عناصری که با مارک های اکثریتی و توده ای همچنان در خط امام مشغول فرایض سیاسی
در مقابل آن، شکستن و  ناپذیر استوار بوده است. رسالت اول آنها، از بدو تولد جمهوری اسالمی، توجیح خشونت ها و ُشستن دستهای خونین خمینی و جانشین اش بوده
دگی کرده و به تسلیم  ستاتمامی کاسه و کوزه ها بر سر کسانی است که در مقابل بی عدالتی ها و آدمکشی های بیرحمانۀ حاکمانی که به انقالب مردم خیانت کردند، ای

 تن در ندادند.
  

الترین مناصب و مسئولیت ها در با نمونۀ چنین افرادی را میتوان در گردانندگان سایت خبری "پیک نت" جستجو کرد. شاهکار اخیر آنان در همصدایی با آخوندی که دارای یکی از
بردن به  پیبوده است، خود بهترین گواه و معیار قضاوت، در مورد تالشهای مذبوهانۀ این افراد در تطهیر خمینی و قلب واقعیت های تاریخی است. برای  61کشتارهای دهۀ 

 موسویند "آیت هللا آخوتمایالت دیرینۀ خط امامی افرادی که گردانندۀ این سایت هستند، بخشی از تفسیری را که گردانندگان پیک نت در رابطه با  محتوای مصاحبۀ 
 از نظر می گذرانیم. آن نوشته اند،، و در مقدمۀ "پایگاه اطالع رسانی جماران"بجنوردی"با 

( در این سایت باز نشر شده است. خط کش 019پیک هفته ) 1104مارس  6این مصاحبه تحت عنواِن "پرده برداری آیت هللا بجنوردی از سالهای رهبری آیت هللا خمینی"  در 
 مربوط به زیر مطالب گردانندگان "پیک نت" و نُکات گزینشی آنها در مقدمۀ مصاحبه، در سطور زیر، از نگارنده است.    (underline)های

لی یعاجماران" متن گفتگوئی افشاگرانه را با آیت هللا موسوی بجنوردی منتشر کرده است. موسوی بجنوردی در زمان حیات آیت هللا خمینی عضو شورا")"پایگاه اطالع رسانی 
رسید. نام شورایعالی لی قضائی بود. شورائی که ریاست آن ابتدا با آیت هللا بهشتی و پس از کشته شدن او در انفجار حزب جمهوری اسالمی به آیت هللا موسوی اردبی

 قضائی پس از درگذشت آیت هللا خمینی و در زمان رهبری علی خامنه ای با تغییراتی تبدیل شد به "قوه قضائیه".
زمان آیت هللا در "گفته های موسوی بجنوردی در این مصاحبه جنبه های بسیار مهم تاریخی دارد و نفی کننده بسیاری از ادعاها درباره قتل و زندان و اعدام 
 .خمینی از یکسو و جنایاتی است که جناح راست جمهوری اسالمی توسط اسدهللا الجوردی مرتکب شد. از جمله قتل عام زندانیان سیاسی

 بر داشت و در مصاحبه خود گفت:" 61آیت هللا بجنوردی پرده از اسرار دستگاه قضایی و زندان های دهه 
نفر را در زندان نگه داریم. امام به پشت  ۰۴۴بر خالف مخالفت برخی از اشخاص امام گفتند، اگر چهار نفر هم به آقای رجوی ملحق شده باشند ما نباید به خاطر آن چهار نفر، 

اصال امام حکم اعدام . نتظری نبودی مگردن شان زدند و گفتند، بروید آزاد کنید، به گردن من. امام، عفو را به آقای منتظری احاله کردند و هیچ اختالفی میان هیئت عفو و آقا
امام  «.چنان چه حمل اسلحه، شرارت و فساد کنند». استفتاء کردم آیا قاچاقچیان مواد مخدر مستحق اعدام هستند یا خیر؟ فرمودند: برای مفسد فی االرض را قبول نداشت

چون اصرار برخی از بزرگان این مذاق امام این بود.  «ما به چشم مان ندیدیم که کسی را کشته باشد. ایشان آمر به قتل است.»حکم شاه را حبس ابد اعالم کردند؛ فرمودند: 
می آید که حکمی را که به م نبود که برخی که مستحق اعدام هستند، اعدام شوند؛ امام به فتوای آقای منتظری ]اعدام مفسد فی االرض[ ارجاع می دادند؛ اما هیچ وقت یاد

، . شرایط امروز زندان های ما شرعی نیست، از آن رو که طبقه بندی شده نیستند. سلول انفرادی از مصادیق شکنجه استعنوان مفسد فی االرض باشد، امضاء کرده باشیم
. نمی خواهم اسم بیاورم اما بدانید که از امام ]برای اعدام های اول انقالب[حکمی نداشتند، شورای عالی امام گفتند کار خوبی کردی زندان های انفرادی را جمع کردی

 . (الجوردی اصال حرف گوش نمی کردقضایی هم هنوز شکل نگرفته بود. آقای 
 

ه شونده، کامالً مشخص احبدر نگاهی به مطالب گُزینشی "پیک نت" از این مصاحبه که سفارشی و هدفدار بودن اش از محتوای متن آن، نام رسانۀ مصاحبه کننده و نفر مص
در ایران  61ارهای فجیع دهۀ کشتاست، میتوان بخوبی به تمایالت و سوء نیت مسئول و یا مسئوالن "پیک نیت" و تالش مزبوحانۀ آنان در القای بی خبری و بیگناهی خمینی از 

خواننده برجسته و حک هن پی برد. در ارایه نُکات گزینشی مصاحبۀ ساختگی آخوند بجنوردی در مقدمۀ باز پخش آن در "سایت پیک نت" تالش شده است که موارد زیر در ذ
 شود:

 تاریخی خواندن این مصاحبه بمنظور سندیت بخشیدن به یک مصاحبۀ سفارشی و ساختگی
 به کاربران، با استفاده از کلمات "نفی کننده" و "ادعاها" در جمالت فوق 61القاء مخدوش بودن خبرهای مربوط به کشتارهای دهۀ 

 جوردی( و مجاهدین التبرئۀ خمینی از نقش اصلی ای که او در براه افتادن حمام خون در آن دهۀ سرخ داشت و انداختن تمامی تقصیرات به گردن جناح راست )اسدهللا
ر کشتارها و ی داسم بردن از جناح راست رژیم برای بی رنگ کردن مسئولیت های جناح مغلوب کنونی رژیم )اصالح طلبان کنونی( که در آن زمان نقش بسیار مهم

حجاریان، موسوی  عیدشکنجه های جوانان و نوجوانان و حتی زنان باردار ایفا می کردند. در این مورد می توان از افرادی چون عبداله نوری، آیت هللا صانعی، س
 حزب توده را منحله اعالم کرد( و بسیاری دیگر از اصالح طلبان امروزی نام برد. ۱۶تبریزی )که در آذرماه 

مکنون در قید حیات ه هاحاله و انتساب حکم های مستقیم خمینی برای از بین بردن آنچه که او از آن بعنوان دشمنان اسالم یاد می کرد، به آیت هللا منتظری ای ک
 نیست!

در زمرۀ زندانیانی بودند که  62بخصوص تابستان  61گردانندگان "پیک نت" حتماً بیاد دارند که تعداد قابل توّجه ای از اعضای بدنه و رهبری حزب توده در ُکشتار های سبعانۀ دهۀ 
به حّدی بود که حتی اک بنا به احکام شخص خمینی توسط برگزیدگانش به جوخۀ اعدام سُپرده شدند. عطش سیری ناپذیر "خمینی" در پرپر کردن ُگلهای معطر این آب و خ

د. حال پس از گذشت سی و اندی کر اندرزهای خیر خواهانۀ جانشین خود "آیت هللا منتظری را هم برای تجدید نظر در شیوۀ اعدام های سبعانه اش بر نتابید و او را خانه نشین
در ایران، اینکه چرا گردانندگان این سایت و همفکران شان، با استقبال از چنین مصاحبه های هدفداری، تالش دارند که مسئولیت های  61سال از ماجراهای خونین دهۀ 

 سانی از آن گذشت.   ه آخمینی بعنوان رهبر سیاسی و مذهبی کشور در طول دوران زمامداری اش را برای نسل جدید ایران واژگونه جلوه دهند، سئوالی است که نباید ب
 

اما اگر این نوشتارها بطور  هد.شایان ذکر است که "پیک نت" مانند هر رسانۀ دیگری مختار است که آزادانه و بدون هیچ محدودیت و مانعی هر آنچه را که میخواهد انتشار د
 روشنی در پیوند با اتاق فکرهای رنگارنگ رژیم و ارگانهای امنیتی انتشار یابند، آن رسانه باید در نزد مردم ایران افشا شود. 

 اشکال کار در کجاست؟
انه سیاسی و اجتماعی، بگرگفته میشود که بیش از پنج میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند. بخش بزرگی از این جمعیت تبعیدی و مهاجر بعلت فشارهای سرکو

ر چنین جمعیت کثیری آورده ر سبی آیندگی خود و فرزندانشان و شداید اقتصادی با هزار سختی و مشقت خود را به خارج از کشور رسانده اند. رژیمی که خود این بالها را ب
هی این جمعیت آواره از ت داست و بخش بزرگی از پناهندگان ایرانی را از موهبت زیستن در سرزمین ابا اجدادی شان محروم کرده است، حال چهار نعل به سمت کنترل و سم

 وطن در حرکت است.
به پاک کردن حافظه های  ازگرداننده گان طرح های خارج کشوری رژیم برای رسوخ کردن هر چه بیشتر شان در مجامع، محافل، خانواده ها و رسانه های خارج از کشوری، نی 

یم در خارج از کشور و رسانه هایی که در رژ قربانیان خود از جنایات و بی عدالتی هایی که در حق ملت ایران و خود آن افراد روا داشته اند، دارند. این امر مهم را فعالً البی های
 یم بر عهده دارند!  رژ جهت دوام نظام جمهوری اسالمی و سفید سازی رژیم قدم بر می دارند، بدون هیچ گونه مزاحمت سازمان داده شده ای از جانب مخالفان جدی این

ایرانیان خارج از کشور، به چاپ  ذبنشریۀ "پرشین" چاپ لندن که معموالً خبرهای نوید بخشی در مورد روابط بین المللی رژیم و فعل و انفعاالت ظاهراً مثبت دولت ایران در ج 
درهای  دنخود، اظهارات قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه در امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور را به چاپ رسانده است که در آن بر باز بو 336میرساند، در شمارۀ 

فضا سازی ها و القائاتی تن کشور بروی همۀ ایرانیان خارج از کشور تاکید شده است. قشقاوی در اظهارات خود، ضمن توضیح برنامه ریزی های وزارت خارجۀ رژیم برای شکس
در صد از ایرانیان خارج از کشور در سفارتخانه های رزیم در کشورهای خارج دارد. وی در  96که مانع جذب ایرانیان خارج از کشور شده است، اشارتی به پرونده های کنسولی 

 این اظهارات تاکید دارد که " اپوزیسیون در شدیدترین حالت آن بین همۀ ایرانیان خارج از کشور تنها بین سه تا چهار درصد است"؟
میلیارد دالر سرمایه ایرانیان فقط در آمریکا و کاناداست و سرمایه های فراوانی در دیگر  411معاون ظریف در امور ایرانیان خارج از کشور همچنین به این نکته اشاره دارد که " 

 د.نقاط جهان نیز وجود دارد" وی بخشی از نیات رژیم را در برگرداندن این سرمایه ها برای تزریق به اقتصاد در هم شکستۀ رژیم برمال می کن
آیا این اظهارات در خارج از کشور خریدارانی چون امروز داشت؟ اگر  21و حتی  21، 61در این رابطه سخن فراوان است. اما سئوالی که مطرح است این است که در دهه های 

 نداشت چه ُشد که با چنین تعرض گسترده ای از سوی رژیم به حریم پناهندگان ایرانی در خارج از کشور مواجه شده ایم !؟
ارج از کشور و ُگم کردن اولویت ی خبرای غفلتی که در این رابطه صورت گرفته است، می توان دالیل چندی ارائه داد. اما بنظر نگارنده، غفلت از پیشروی رژیم در محافل ایران

 های مبارزه از سوی فعالّین سیاسی و رسانه ای مخالف رژیم ایران، از جمله هموار کنندۀ این تعرضات بوده اند.
برای سرنگونی رژیم یط متاسفانه بخش زیادی از انرژیهای مفید مخالفین جمهوری اسالمی، طی سه دهۀ گذشته صرف تضعیف و تخریب یکدیگر شده است. انگار که همۀ شرا

 مهیا بوده و مردم آمادۀ پهن کردن فرش های  قرمز، در خاک پای فالن سازمان، گروه و یا شخصیت سیاسی به خاک کشور بوده اند! 
کسی قصد آتش زدن مزرعۀ ما  قتیبحث بر سر این نیست که درب نظر دادن و انتقاد کردن سازنده گِل گرفته شود، اما موضوع، شناخت اولویت ها در مقابله با دیکتاتوریست. و

افروزان و بیرون راندن آنها از دور و  آتشرا دارد، صحبت از مرغوبیت کود این مزرعه نمی تواند در اولویت اول قرار گیرد. طبیعی است که اولویت اوّل مان باید، خنثی سازی توطئۀ 
وه کند که از آتش افروزانی که جل بر مزرعه مورد ذکر باشد. اما برای کسی که با مفهوم اولویت بندی بیگانه است، شاید آنقدر بحث بد وخوب کیفیت کود مزرعه میتواند حیاتی

 در اطراف مزرعه جوالن میدهند و نیت آنها غافل باشد.
   

تالف نظرهای سیاسی و اخ اگر در تمامی این سالها که رژیم در حال پیشروی در حریم پناهندگان بوده است، فعالین سیاسی و رسانه های سرنگونی طلب بدور از هر گونه
ار به اینجاها نمی ، کاعتقادی، حداقل در رابطه با سالم سازی حریم پناهندگی خود و دفع ویروس های "بی تفاوتی" رژیم، طرحی مشخص و راه کاری  مشترک میداشتند

هنوز در قید حیاط هستند، رسانه ای آنهم در خارج از کشور، آنقدر فضای پناهندگی را پاسیو و بی در و پیکر  61کشید. بسیار غم انگیز است، در زمانی که هزاران شاهد دهۀ 
ر خاک پاشیدن بر چشمان نسل مسیمی بیند که در روز روشن، پروژۀ سفید سازی خمینی را تبلیغ می کند، با این امیّد که اگر مزاحم و ُمعترضی پیدا نُشد، یک گام دیگر در 

 جدید ایران بردارد. 
 نتیجه: 

کار یک فعال سیاسی باید با ما یکی از اصلی ترین تفاوتها بین یک فعال سیاسی با یک جورنالیست، اینست که جورنالیست بنا به حرفه اش میتواند از هر دری ُسخن بگوید. ا
انند، نقش اساسی تری را ایفا تو ماده و دستآورد قابل لمسی همراه باشد. بنابر این، فعالین سیاسی برای جلوگیری از پیشروی رژیم در حریم و فضای پناهندگی ایرانیان، می

 مراه داشته باشد.به کنند. شاید که یک پروژۀ فراگیر اینچنینی بتواند باعث فعالتر شدن رابطه ها در بین فعالین سیاسی شده و پروژه های مشترک دیگری را نیز
 

 با تشکر
 سعید اطلس
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 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 5صفحه  
 

 

 چه طبقه ای در ایران حامل دمکراسی است؟

 

آن خصلت انقالبی و یا خصلت  که به اعتقاد من در جامعه ی ایران مانند بسیاری از جوامع اصوالً سه طبقه وجود دارد. مشخصاً در مورد ایران یک طبقه ی بورژوا وجود دارد
چه طریق سر بر آورده اند و  از مبارزات ضد فئودالی و یا پیشاسرمایه داری را ندارند، و اصوالً هیچ ارتباطی به دموکراسی ندارند و سرمایه دارانی هستند که مشخص نیست

 جتماعی داشته باشند.ه ابیشتر آن ها قاچاقچی ها و دزدها و زمین دارانی بزرگ بوده اند که امپریالیسم این ها را در مصدر قدرت قرار داده بدون این که هیچ پای
بورژوازی در داخل ایران  که درنتیجه این ها قادر به آوردن دموکراسی در داخل ایران نیستند و هیچ نوع عالمتی هم در دویست و سیصد سال گذشته از زمان صفویه به بعد
آن مشاهده شد. اما، آن  ربیخواهان نوعی تحوالت نوینی است دیده نشده است. البته در ارتباط با انقالب مشروطه اتفاق خیلی زودگذری روی داد و بورژوازی به مفهوم غ

 هم خیلی گذر بود و شکست خورد. یعنی تنها جائی که ما شاهد ظهور بورژوا دموکراسی بودیم، در این دوران بود که آن هم سریع از بین رفت.

نشان داد که  ۶۵۳۱ب قالطبقه ی دومی که می تواند حامل جنگ علیه استبداد و طرح مسئله ی دموکراسی باشد، خرده بورژوازی است. خورده بورژوازی هم به وضوح در ان
بلکه اصوالً ضد دموکراسی د، اصوالً از نیروهای ضربت بورژوازی است و نقش ضد انقالبی دارد. یعنی نه تنها به سمت و سوی پرولتاریا و مبارزه برای دموکراسی نمی آین

قشری نیست که بتواند  هم،هستند و درواقع نیروی سرکوب رژیم جمهوری اسالمی از درون خرده بورژوازی و بخصوص اقشار فوقانی آن شکل گرفته بود. در نتیجه این طبقه 
ای رسیدن به انقالب دموکراتیک و بر در داخل ایران دموکراسی بیاورد. بسیاری از گرایشات چپ به اشتباه فرض را بر این گذاشتند که می توانند با بخشی از این خرده بورژوازی

 انقالب سوسیالیستی در آتیه متحد شوند، که نشان داد که اصوالً چنین جیزی امکان پذیر و جایز نیست.

از سطح مسئله ی دموکراسی  اگربنابراین تنها طبقه ای که عالئمی از مبارزه ی دموکراتیک در داخل ایران نشان داده است، اتفاقاً طبقه ی کارگر است. یعنی این که حتی 
توانست یکی از قدرتمند  د وبنگریم، می بینیم طبقه ی کارگر تنها طبقه ای است که در مبارزه علیه استبداد شاهنشاهی دست به ساختن شوراهای کارگری در داخل ایران ز

در تاریخ ایران ما شاهد یک سلسله ار ترین نیروهای منطقه را که کامالً وابسته به امپریالیسم بوده را سرنگون کند و شوراهای کارگری دموکراتیکی ایجاد کرد و برای نخستین ب
 روابط دموکراتیک هستیم.

سال گذشته متحمل شده و با وجود تمام افتراقاتی که در درون خود دارد و تمام حمالت و تهاجماتی و کشتارهائی که  ۵۵با وجود تمام سرکوبهائی که طبقه ی کارگر در 
چ طبقه ی دیگری به این هی متحمل گردیده، با وصف این مبارزات کارگری برای خواست اولیه و اصلی شان یعنی همان حقوق دموکراتیک، ادامه پیدا کرده است. هیچ نیرو و

مید کسانی که خواهان یک آتیه ا اصورت مصرانه و مداوم به صورتی که طبقه ی کارگر برای احقاق دموکراسی مبارزه کرده است، مبارزه نکرده است و وجود ندارد. بنابراین تنه
ایران و تقویت طبقه ی کارگر تنها راه خل دموکراتیک و ایجاد یک دموکراسی در داخل ایران هستند، اتفاقاً باید بر طبقه ی متمرکز شود. مبارزه و تدارک برای انقالب کارگری در دا

در داخل ایران وقوع آن به تعویق که برای رسیدن به دمکراسی است.  زیرا که انقالب کارگری در داخل ایران تنها انقالبی خواهد بود که نه تنها دموکراسی بورژوا دموکراتیکی 
 افتاده است را تحقق می دهد، بلکه دموکراسی نوینی یعنی دموکراسی سوسیالیستی را هم می تواند برای جامعه به ارمغان آورد.

لبته گرایشات کمونیستی که به آن توجه نمی کنند. ا  این مسئله ای است که جریانات لیبرالی، بخصوص جریانات لیبرالی که خودشان از گرایشات کمونیستی بیرون آمده اند،
ین ها از آن جائی که از این . ااین ها از آن بیرون آمده اند، هیچوقت گرایشاتی مارکسیستی نبوده بلکه گرایشاتی شبه استالینیستی و استالینیستی و مائوئیستی بوده اند
نمایند، به تنها جریانی که  تبطگرایشات بیرون آمده اند و برش کرده اند به جای این که به مارکسیسم انقالبی چرخش کنند و به جای این که خودشان را به جنبش کارگری مر

بلکه از مبلغین این فریب د، در داخل ایران می تواند دموکراسی ایجاد کند، به خیل دشمنان طبقه ی کارگر پیوستند، یعنی نه تنها به خیل دشمنان طبقه ی کارگر پیوستن
تجاع است و این مسئله از سوی ار بورژوازی شده اند و این الگوسازی و ساختن یک جامعه ی بورژوا دموکراتیک در ایران را تبلیغ می کنند. و درواقع تبلیغ این موضوع تقویت

وجود داشته باشد، هیچ ان طیف لیبرالیسم تحت عنوان ایجاد دموکراسی، آن هم دموکراسی وارداتی از خارج بدون این که اصوال تاریخ و شرایط عینی آن در جامعه ی ایر
 مفهوم دیگری جز تقویت ارتجاع نمی تواند داشته باشد.

کشورهای غربی مانند بک این نکته ای است که ما باید به طور مشخص و با صراحت در مقابل طیفی که خواهان ایجاد دموکراسی بورژوائی از طریق روش وارداتی آن به س
 سوئد، نروژ ،  آمریکا و غیره هستند، بی رحمانه مبارزه کرد و نشان بدهیم که این ها از دشمنان طبقه ی 

 کارگر، تنها طبقه ای که می تواند حامل دموکراسی در ایران باشد، هستند.

 

 های دمکراسی بورژوایی محدودیت

 

ران نگرش لیبرالی در ایران فداحتی چنانچه فرض را بر این بگذاریم که این روش الگو سازی های تخیلی واقعی باشند و واقعاً یک دمکراسی بورژوایی غربی، بتواند توسط طر
حقوق دانان و تئوریسین ها به پیاده شود، باید آگاه بود که این جوامع اروپائی خودشان محدودیتهای زیادی در سطح به اجرا گذاری دمکراسی دارند. برای درک این موضوع 

ایی صرفا فریبی است که های این شکل از دمکراسی پی ببرد. دمکراسی بورژو تواند به محدودیت نیازی نیست.  هر فرد صادق و فعالی در جامعه  نظیر سوئد یا آمریکا می
وم که بورژوازی وانمود می مفهبورژوازی از زمان انقالبهای بورژوا دموکراتیک بر جامعه اعمال کرده است. درواقع این شکل از دمکراسی، یک دموکراسی صوری است. به این 

و غیره،شکل گرفته است. بورژوازی زمانی که مبارزه ی ضد فئودالی را  «مساوات»، «برابری»، «دولت ملی»، «وحدت ملی»و جامعه بر اساس  «همه با هم برابرند»کند که 
کراسی، دموکراسی همه ی مردم دموهدایت کرد، همواره به عنوان یک اقلیتی از جامعه نه تنها اکثریت جامعه را فریب داده و تحمیق کرده، بلکه چنین وانمود می کند که این 

 است.
یک فروشنده که در بازار نیروی کارش را می فروشد و یک خریداری که این نیروی کار را می خرد،  !«فروشنده و خریدار از حق برابر برخوردارند»کنند که:  برای نمونه ادعا می

است. بورژوازی چیزی که  امرهردو برابر هستند. خریدار با کمال میل کاالی فروشنده را می خرد و فروشنده هم با کمال میل کاالیش را می فروشد! درحالی که این ظاهر 
خود و خانواده اش، برای  ردنمطرح نمی کند این است که آن فروشنده ی نیروی کار چه کار می تواند کند غیر از فروش نیروی کار خود؟ یعنی فروشنده )کارگر( برای سیر ک

ر(،  فروشنده )کارگر( را استثمار دا امرار معاش، مجبور است که نیروی کارش را به خریدار )سرمایه دار( بفروشد. درواقع این نیروی کار فروخته می شود که آن خریدار )سرمایه
 کند و سود مظاعف بسازد و سرمایه اش را انباشت نماید، و برای این که فروشنده های بیشتری را به استخدام خود دربیاورد.

و   «انتخابات آزاد»سلسله یک درنتیجه مسئله ی استثمار در درون جامعه کامالً مخفی نگاه داشته شده است. و نه تنها مخفی نگاه داشته شده، بلکه از طریق راه اندازی 
خاب بکنند. ادعا انت، پوششی ایجاد کرده اند، که گویا طبقه ی کارگر و یا زحمتکشان در جامعه آزادند، که به هرکسی خواستند رأی بدهند، و هرکس را خواستند «مساوی»

مه جا وجود دارد، ی هدر جامعه برابری وجود دارد، دولت اصوالً دولت تمام مردم است، این حکومتی است که شما همه ی مردم آن را انتخاب می کنید، و این برابر»شود  می
 .«اگر کسی بی پول است، اگر کسی بدبخت است به این مفهوم است که تالش زیاد نمی کند، هر کس تالش بکند وضعیتش خوب می شود

اصوالً فریبی بیش نیست، حتی در » دموکراسی«و   «مساوات و برابری»این تبلیغات حتی در آگاهی بسیاری از توده ها رخنه کرده است. در واقع نشان می دهد که این 
وری را به ایران هدیه بیاورند. این خواهند یک چنین دموکراسی ص ها می جوامع صنعتی پیشرفته، که اکنون این لیبرال های می خواهند این را به درون ایران ارمغان بیاورند!  این

نیز که از مسائل عمده ای است که بورژوازی تبلیغ می کند، کامالً یک انتخابات بی معنائی است. اوالً  «انتخابات»مسئله را در حوزه ی سیاسی هم می توانیم ببینیم. خود 
می دهند بدون این که اصوالً  روند و  هر کاری که عالقه دارند انجام شوند و می غیرمستقیم است، ثانیا نمایندگان قابل عزل نیستند، ثالثا برای مدت چهار سال انتخاب می

 اند. ها مورد سئوال قرار دهد. توده ها در سطح جامعه کامالً اتمیزه شده کسی بتواند از آن
دارند. بخشی از نماینده های  ها نیز ن پس بنابراین، توده های وسیع نه تنها نماینده های خودشان را که انتخاب می کنند را نمی توانند عزل بکنند، که نقشی در کنترل آن

ه ی کارگر بتواند به آن ها طبقپارلمان، به بورکرات های دولتی مبدل می شوند. به بیان دیگر بخشی از قشر ممتاز جامعه می شوند. درنتیجه، این ها منتخبینی نیستند که 
 انتقاد و یا عزل کند. در حقیقت یک ارتباط صوری رأی دهندگان و نمایندگان پارلمانی بوجود می آید.

به صندوق رأی می روند. در  ابردوم این که این نوع انتخابات، صرفا در حوزه ی جغرافیائی صورت می گیرد. یعنی در محالتی که عده ای کارگر و عده سرمایه دار به شکل بر
ه می دهد، رأی بدهد و این ها رائصورتی که این ها دارای دو منافع متفاوت و متناقص هستند. چگونه ممکن است که طبقه ی کارگر بیاید با همان نماینده هائی که بورژوازی ا
ندارند، چون اصوالً سیستم  رسیرا انتخاب کند؟ واضح است که نماینده های طبقه ی کارگر می خواهند نمایندگان خودشان را انتخاب بکنند. اما به نماینده های خودشان دست

در آمریکا محال است که یک  رأی گیری در جامعه ی بورژوائی به گونه ای است، کسانی که صاحب مقدار زیادی منابع مالی هستند می توانند در انتخابات شرکت بکنند. مثالً 
نی الزم است بلکه، بانکها باید کالفرد فقیر بتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. چون اصوالً برای شرکت در انتخابات بودجه ی کالنی الزم است و نه تنها بودجه ی 

وری خواهان قرار می گیرند. آن واقع  وال استریت و مراکز مالی بزرگ سرمایه داری هستند که پشت سر آقای اوباما و جمه پشت سر کاندیداها قرار گرفته باشند. در آمریکا در
چهار سال یک بار می آیند به قول  هر ها هستند که تعیین می کنند نهایتاً چه نماینده ای باید انتخاب گردد و به این ترتیب مردم را فریب می دهند، فریب از این نظر که مردم

رد ما در داخل ه دمارکس رأی می دهند برای کسی که می خواهد در عرض این چهار سال جیب آن ها را خالی کند. بسیار واضح است که این دموکراسی ای نیست که ب
 ایران بخورد.

ک نمایش است. قدرت  یدموکراسی بورژوائی نه تنها یک دموکراسی صوری است که در جامعه ی بورژوائی، اصوال قدرت سیاسیاً در پارلمان نیست.  پارلمان خود اصوالً 
است.  «دولت»همان  «حکومت»سیاسی در دست دولت است، چون اصوالً جریانات بورژوا بر اساس فریبی توده ها، مفهوم دولت و حکومت مخدوش می کنند. می گویند که 

است که اوالً حکومت  ایناز آنجایی که حکومت را مردم انتخاب می کنند، درنتیجه کل این جامعه و کل این دولت در دست مردم است! در حالی که چنین نیست!  واقعیت 
. رئیس بانکها، نندبخشی از دولت است و دولت جریانی است که پشت سر حکومت عناصر ثابتی را دارا است. برای نمونه مردم رئیس پلیس  را هیچوقت انتخاب نمی ک

مایه داری را همین سر رؤسای بوروکراسی دولتی، که تمام امور در دست آن ها است، نه در دست نماینده های پارلمان در مجلس، همواره ثابت هستند. رکن اصلی دولت
کننده، حکومت اصوالً کاره ای ین بوروکراسی دائمی و غیر قابل عزل تشکیل می دهد.  حتی در کشوری مانند آمریکا و اروپا، تمامی این پست ها انتصابی هستند.  در امور تعی

در امریکا بخواهد در  «وال استریت»نیست. رئیس جمهور و نخست وزیر و مقام های حکومتی عموما با تأیید و نیاز منابع مالی و بانک ها انتخاب می شوند. برای نمونه چنانچه 
 ظر، انتخاب می گردد.  د نانتخابات ریاست جمهوری کاندیدی از حزب خاصی انتخاب شود، چنان امکانات مالی در انتخابات او می ریزند که به احتمال قوی همان فرد مور

ای را برای مردم ایران  «دمکراسی»ن خواهد چنی در نتیجه هر چهار یا پنج سال یک بار، نمایشی به راه می اندازند که درواقع توده ها را فریب بدهند.  اپوزیسیون لیبرال ما، می
 از خارج وارد کند! 

صوری غربی را  «دمکراسی»را نیاز ندارند. تجربه تاریخی در ایران نشان داده است که بورژوازی ایران حتی همین  «دمکراسی»خیر طبقه کارگر و زحمتکشان ایران این شکل از 
به جامعه هست.  ببیند تی در ایران تحمل نخواهد کرد.  در مقابل طبقه ی کارگر، با شکل دادن  شوراهای کارگر، نشان داده است که قادر به ارائه دمکراسی سوسیالیس

جهان باشد، اخیراً چه کرده است. سیستم شنودهای اطالعاتی برای سراسر جهان، حتی متحدین خودشان در اروپا، به کار  «مهد آزادی»آمریکا که قرار است  «دمکراسی»
 «دمکراسی»المللی دولت اوباما علیه مردم جهان و حتی متحدان اروپایی شان، نشانی است از یک  ادوارد اسنودن این تخلفات بین «سیا»گرفته اند. افشا گری کارمند سابق 

بورژوائی )حتی چنانچه قابل تحقق  «دموکراسی»بورژوایی. به دلیل این اقدام انسان دوستانه تهدیدها بسیاری از سوی حکومت آمریکا متوجه او شده است. این شکل از 
 باشد که نیست( را ما در ایران نمی خواهیم.

ببینید در ایران دموکراسی وجود ندارد، انتخابات آزاد وجود ندارد، در نتیجه ما باید به »کنند که  لیبرال ها برای حمایت از این شکل از دمکراسی صوری غربی، استدالل می
بینید در جوامع کمونیستی شوروی و چین یا اروپای شرقی یا کوبا چه »می گویند:   .«دموکراسی غربی باید متوسل شویم، و چنین دمکراسی ای را به ایران صادر کنیم

 !«اختناق حاکم است. کمونیسم یعنی اختناق و سرکوب مردم.  در نتیجه ما باید متوسل شویم به دموکراسی غربی
به بعد و جوامع چین و کوبا به عللی دمکراسی سوسیالیستی وجود نداشته است )بحث مفصل مورد  ۶۲۹۳این سخنانان کذب محض هستند. در جوامع شوروی به ويژه 

 به آن به تفصیل برخورد کردیم(.  ۶۲۶۱ها و علل شکست انقالب اکتبر  های پیش در مورد درس ارزیابی این جوامع از حوصله این بحث امروز خارج است. ما در بحث

دارد. ی نمد نظر مارکسیست های انقالبی، دموکراسی سوسیالیستی است. طبقه کارگر از آنجایی که چیزی برای مخفی کردن ندارد نیازی نیز به ایدئولوژ «دمکراسی»اما، 
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ور )رخنه فرهنگی(، تاکید ورزیده انسآیت هللا خامنه ای در نخستین روز سال نو، به طور غیرمستقیم از یک سو به ریاضت اقتصادی )اقتصاد مقاومتی( و از سوی دیگر، به تشدید س
فرهنگ از اقتصاد هم مهم تر است، فرهنگ به معنای هوایی است که تنفس می کنید اگر »فروردین، خامنه ای در سخنانی در مشهد، از جمله تاکید کرد که  ۶است. روز جمعه، 

 «این هوا تمیز باشد یک اثر و اگر کثیف باشد اثر دیگری دارد.
 «.رندباید فرهنگ تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفتد. فرهنگ یعنی ایمان به باورهای مردم، عادات مردم و چیزهایی که مردم با آن سر و کار دا»او، افزود: 

مسئوالن فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند، رخنه فرهنگی بسیار خطرناک است. همه »ای، تمرکز دشمن بر روی فرهنگ بیش از همه جاست. او، گفت:   به گفته خامنه
 «های فرهنگی کار بیگانگان نیست خودمان هم مقصریم.  آسیب

گ ترین دشمنان آزادی، اینترنت و بزرنهادهای بین المللی و فعاالن و سازمان های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان و اطالعات، حکومت اسالمی و در راس همه خامنه ای را یکی از 
 گردش آزاد اطالعات در شبکه جهانی وب معرفی می کنند.

ارج کشور، چنگ انداختن به ر خسپاه پاسداران حکومت اسالمی ایران، یک ارگان مخوف هزار چهره است که از سرکوب اعتراضات مردمی و ترور مخالفین حکومت شان در داخل و د
فعال در سرکوب مخالفین ور مهم ترین و اصلی ترین عرصه های فرهنگی، اقتصادی، هنری و ورزشی گرفته تا سازمان دهی گروه های تروریستی اسالمی در آسیا و آفریقا، حض

است و کسب سود می کند. به  عالحکومت آدم کش بشار اسد در سوریه، دخالت در امور داخلی لبنان از طریق حزب هللا، قاچاق مواد مخدر، اسلحه و کاالهای دیگر نیز بسیار ف
شهردارها نیز از میان  ا وعالوه سال هاست که بسیاری از فرماندهان سپاه وارد وازتخانه های مهم و کلیدی، دولت، مجلس شده اند و بخش عمده فرماندارها، استانداره

 فرماندهان سپاه انتخاب می گردند و...
 سپاه پاسداران متمرکز می کنم.» فرهنگی«در ادامه، بحث خود را پیرامون فعالیت های به اصطالح 

 
 گوشه هایی از فعالیت اقتصادی سپاه

کاری سپاه، به عنوان گزینه احمدی   االنبیا، بازوی پیمان گاه خاتم کادرهای اصلی حکومت اسالمی از میان اعضای سپاه انتخاب می گردند. برای نمونه، رستم قاسمی، فرمانده قرار
 نژاد به عنوان وزیر نفت و یا صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، انتخاب شد.

کاری در نفت و گاز خالف قانون و از   های جاری پیمان های دولتی است. اکثر قرارداد میلیارد دالر با وزارت نفت و سازمان ۶۳هایی به ارزش بیش از  االنبیا، دارای قرارداد گاه خاتم قرار
 راه ترک مناقصه به سپاه پاسداران واگذار شده است.

 میلیارد دالر قراردادهای نهایی شده است.  ۳های در دست اجرا و   میلیارد دالر پیمان ۶۴های واگذار شده به سپاه،   میلیارد دالر حجم پیمان ۶۳از مجموع 
ترین بازوهای اقتصادی سپاه  زسا  االنبیا مصون از هر نوع کنترل و حسابرسی مالی، پرداخت مالیات و اعمال نظارت عمومی، با رشد وسیع و دایمی، یکی از پول قرارگاه خاتم

  های امضا شده، از جمله راه  رحکاری و مبادرت به واردات مستقیم کاال و خرید خدمات، بدون نظارت گمرکی به بهانه اجرای ط های فرعی پیمان  شود. امضای قرارداد محسوب می 
 کار نظامی است. های نجومی توسط این پیمان های کسب درآمد

ر اختیار شرکت های وابسته ب دسران حکومت اسالمی، حتی مبالغ زیادی از سرمایه های عمومی جامعه را به طور پنهانی و به دور از دید مردم و به شکل یارانه های بی حسا
، بسیج و چماقداران حرفه هللا به سپاه قرار می دهند. سپاه، بخشی از سودهای به دست آمده را برای راضی نگه داشتن افسران و فرماندهان خود و هم چنین میان انصار حزب
س از کسب قدرت، منابع ، پای پخش می کند؛ بخشی را نیز به تبلیغات نمایش های انتخاباتی مقامات سیاسی نزدیک به خود، اختصاص می دهد تا آن ها همانند احمدی نژاد

حسن روحانی هم به محض این که به قدرت رسید از سپاه پاسداران دعوت کرد تا هر چه بیش تر در امور  مالی بیش تری را در اختیار سپاه و شرکت های وابسته به آن بگذارند.
 اقتصادی کشور دخالت کنند.

ای انتخاباتی جا به جا می ش هبه این ترتیب، به جرات می توان گفت که دولت دایمی و اصلی در ایران، سپاه پاسداران است نه دولت هایی که هر چهار سال یک بار با نمای
 شوند.

رده اند که جدا از س کفرماندهان و سرداران سپاه و هم فکران آن ها در حاکمیت و آقازاده ها و نورچشمی ها، شرکت ها و موسسات مختلفی را با اسامی مختلف تاسی
 درآمدهای کالن روزانه آن ها در بازارهای داخلی و بین المللی، بودجه های کالنی هم از بودجه ساالنه کشور می گیرند.

ن؛ گروه بهاران؛ مهندسی خدماتی ثامن االئمه؛ شرکت آالله کبود کویر؛ شرکت بهارا -اسامی برخی از شرکت ها و نهادهای سرمایه گذاری سپاه عبارتند از: موسسه فرهنگی
تروشیمی کرمانشاه؛ شرکت ع پآماده بهینه ساز؛ مواد غذایی خمیر مایه چهار محال و بختیاری؛ شرکت جهاد خانه سازی؛ شرکت مخابرات ایران؛ شرکت ذوب روی اصفهان؛ صنای

صیرت؛ شرکت ق بکشت و صنعت شاداب خراسان؛ شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس کیش؛ شرکت بهارستان کیش؛ موسسه کوثران؛ صنایع غذایی مائده؛ موسسه میثا
ور سازه های مشامخابراتی موج نصرگستر؛ شرکت نوید بهمن؛ مهندسی افق توسعه صابرین؛ شرکت اندیشه و عمران محیط؛ شرکت خدمات هوایی پارس؛ شرکت مهندسین 
نگ؛ شرکت ب سپیش ساخته سبک، موسسه خدمات بازرگانی مشاوره ای رحیم کمیل؛ مجتمع خانه سازی رزمنده؛ شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان؛ صنایع معدنی شها

 سرمایه گذاری شهریار مهستان؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد؛ شرکت پشم بافی بهار یزد؛ فوالد زاگرس؛ و...
؛ موسسه فرهنگی یانشرکت های وابسته به بنیاد تعاون بسیج عبارتند از: موسسه تامین مسکن بسیج؛ موسسه قرض الحسنه بسیجیان؛ موسسه تامین اقالم مصرفی بسیج

 هنری رزمندگان اسالم؛ موسسه خدمات علمی و آموزشی رزمندگان؛ و...
ایه گذاری مسکن و رمشرکت های وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر: شرکت کوثر آذربایجان؛ شرکت کوشا پایدار؛ شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر؛ شرکت س 

 عمران مهر؛ شرکت مهر اقتصاد ایرانیان؛ شرکت تدبیرگران آتیه؛ و...
کت آلمینیوم ایران؛ شرکت شرشرکت هایی که همه یا بخشی از سهام آن ها متعلق به شرکت های سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان است: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان؛  

ن روی؛ فوالد مبارکه اصفهان؛ معدصنعتی دریایی ایران؛ شرکت فراوری مواد معدنی ایران؛ توسعه صنعتی ایران؛ تراکتور سازی ایران؛ ریخته گری تراکتور سازی ایران؛ توسعه 
 گذاری توس گستر و... ایهداروسازی جابربن حیان؛ تایدواتر خاورمیانه؛ بانک پارسیان؛ شرکت لوله و تجهیزات سدید؛ تراکتورسازی تبریز؛ شرکت مهندسی تکنوتار؛ سرم

 اعالم موجودیت کرده بودند قطعا از آن تاریخ تاکنون، هم به اعداد و ارقام این شرکت ها و هم ثروت های آن افزوده شده است. 29این شرکت ها تا سال 
 

 استان ایران 32فعالیت تلویزیونی سپاه پاسداران در 
به نظر می رسد که اکنون  اماسپاه پاسداران حکومت اسالمی ایران، طی سال های گذشته به صورت گسترده وارد فعالیت های رسانه ای شد و در اینترنت حضوری پررنگ دارد. 

 .این ارگان تصمیم گرفته که فعالیت های خود را در سطح تلویزیونی گسترش نیز دهد
 (0).استان کشور فعالیت تلویزیونی داشته و برنامه تولید می کند 14، اعالم کرد، این ارگان در 62321104مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ایران، روز پنج شنبه 

اندازی مرکز  الزم برای راه  های به گزارش فارس، سردار رمضان شریف، بعد از ظهر پنج شنبه در جریان بازدید از مرکز تلویزیونی سپاه خراسان شمالی، گفته است که پیگیری
 ها با تعامل صدا و سیمای این کشور در حال انجام است.  تلویزیونی سپاه پاسداران ایران در سایر استان

سال پس از پایان جنگ ایران وعراق سپاه پاسداران به سوی مطبوعات و رسانه ها خیز  1بر می گردد.  0991تاریخ ورود سپاه پاسداران به فعالیت های رسانه ای به سال های 
که اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه منتشر می کرد، اعضای خود را در جریان رویدادها و مواضع  «اخبار و تحلیل ها»برداشت. در آغاز سپاه با بولتن روزانه ای به نام 

روزنامه ها رسمی منتشر و  فرماندهی سپاه قرار می داد. عالوه بر این اخبار رسمی سپاه و بسیج نیز از سوی رسانه های دولتی چون صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
نماینده ولی «نوان ه عمی شد. اما فعالیت های عمده و علنی مطبوعاتی سپاه با انتصاب حسین شریعتمداری عضو ارشد سپاه توسط علی خامنه ای رهبر حکومت اسالمی ب

آغاز شد و به این ترتیب یکی از پرسابقه  «سردبیر کیهان»و انتصاب محمدحسین صفارهرندی که سال ها رییس اداره سیاسی سپاه بود به عنوان » فقیه و مدیر روزنامه کیهان
 .ترین روزنامه های ایران در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت

اسداران پ و انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران جریان انتشار روزنامه های نزدیک به اصالح طلبان در ایران آغاز شد. در همان سال ها سپاه 0992پس از انتخابات سال 
نتوانست پاسخ گوی اهداف مورد نظر  «جوان آنالین»و انتشار نسخه  1119تالش کرد فعالیت مطبوعاتی خود را گسترش دهد. اما روزنامه جوان تا سال  «جوان»با انتشار روزنامه 

 .سپاه باشد
را شماری از اعضای پیشین سپاه که از نزدیکان محسن رضایی  «بازتاب»بود. مدیریت سایت  1110در سال  «بازتاب»نخستین تجربه اعضای سپاه پاسداران راه اندازی سایت 

یاست های کلی سپاه همسو بود. با ا سفرمانده پیشین این ارگان بودند، بر عهده داشتند. عملکرد سایت بازتاب در خصوص مخالفان خارج از کشور و نیز اصالح طلبان داخل ایران ب
باعث مر ، مدیران بازتاب از محسن رضایی و محمد باقر قالیباف دو فرمانده ارشد سپاه حمایت نکرد و از محمود احمدی نژاد پشتیبانی نمود. همین ا1115آغاز انتخابات سال 

 .تاسیس شد «تابناک»اختالف درونی سپاه شد و این سایت ابتدا فیلتر و تعطیل شد، و بعدها در دوره احمدی نژاد جای آن سایت 
، سپاه پاسداران بزرگ ترین و تاثیرگذارترین رسانه خود در عرصه عمومی را راه اندازی کرد. این خبرگزاری زمانی آغاز به کار کرد که 1111با راه اندازی خبرگزاری فارس در سال 

بانه شناخته طل به عنوان خبرگزاری رسمی حکومت اسالمی در اختیار دولت محمد خاتمی بود و خبرگزاری های ایسنا و ایلنا نیز دو خبرگزاری با گرایش اصالح «ایرنا»خبرگزاری 
 می شدند.

که مرکب از شماری از  «شورای تعیین خط مشی»خبرگزاری فارس، تا مدت ها وابستگی خود به سپاه پاسداران را پنهان می کرد و این در حالی است که برنامه هفتگی آن را 
د چنین شورایی را وجوفرماندهان ارشد سپاه پاسداران می باشد در طی جلسات هفتگی تعیین می شد و می شود. محمدحسین صفار هرندی معاون فعلی فرمانده کل سپاه، 

 «شورای هفتگی تعیین خط مشی خبرگزاری فارس بوده است.»تایید کرده و گفته است که خودش نیز عضو 
تلف سپاه و مخ سایت های وابسته به سپاه پاسداران به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته نخست سایت هایی هستند که به عنوان سایت رسمی بخش های

از  «رمضان شریف»به فرماندهی  «مرکز اطالعات و نشر الکترونیک اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه»که زیر نظر  «سپاه نیوز»بسیج فعالیت می کنند؛ هم چون سایت 
 که اخبار روابط عمومی سپاه پاسداران را منتشر می کند. «حماسه»فرماندهان ارشد سپاه فعالیت می کند یا سایت 

 ن شرقی.یجاقریب به اتفاق سپاه های استانی نیز هر یک سایت مشابهی دارند هم چون سایت سپاه استان تهران، سایت سپاه عاشورا وابسته به سپاه آذربا
ا سایت اقماری گسترش یافته است. از ه هفعالیت رسانه ای سپاه پاسداران و بسیج در اینترنت اما اکنون ابعاد دیگری نیز دارد و به شماری از سایت ها و خبرگزاری های مادر، و د

 کرد: ارهجمله سایت ها و خبرگزاری های مادر که فعالیت رسانه ای سپاه پاسداران و بسیج در اینترنت را بر عهده دارند، می توان به موارد زیر اش
ون، بسیج پرس، خبر دانشجو و اریخبرگزاری فارس، بصیرت، سپاه نیوز، ندای انقالب، فرهنگ انقالب اسالمی، فاطرنیوز، مشرق نیوز، بولتن نیوز، دیده بان، جوان آنالین، عم

 .شاخه برون مرزی سپاه پاسداران-خبرگزاری تسنیم وابسته به سازمان اطالعات سپاه پاسداران و نزدیک به سپاه قدس
زاری را اداره می کنند. برگعالوه بر این سایت ها و خبرگزاری ها، سپاه پاسداران هم چنین اقدام به تاسیس مجموعه های رسانه ای کرده است که هر یک چندین سایت و خ

یکی از مجموعه هایی است که خود به تنهایی مجموعه ای از سایت های اقماری شامل برهان، نسیم آنالین، مجلس نهم، افسران جوان  «مجتمع رسانه ای اطلس»برای نمونه 
 .جنگ نرم، اشراق، موج قانون، به دخت، دیدار مدیا، ایران هسته ای، سفیر را نیز راه اندازی کرده است

 
 میلیارد تومان هزینه فیلتر شکن برای ایرانی ها! 011ماهی 

درصد از مردم ایران از خدمات اینترنت استفاده می کنند که به نوبه خود قابل توجه  45بر اساس آخرین آمار چیزی حدود   هر چند اینترنت در ایران هنوز همگانی نشده است اما
 است.

کاربر اینترنت در ایران وجود دارند که با توجه به  241هزار و  202میلیون و  41هم چنین بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، 
 شود. درصد برآورد می  02254نفری در کشور، ضریب نفوذ اینترنت تا پایان نیمه اول امسال  669هزار و  049میلیون و  25جمعیت 

بوک بیش از   توان گفت که کاربران ایرانی عضو فیس مشترک اعالم شده است. با این رقم، می  942هزار و  626میلیون و  16در همین حال تعداد مشترکان اینترنت در ایران نیز 
 چهار میلیون نفر هستند.

دارد  «اَپ واتس»، این روزها خبرها حکایت از فیلترینگ «چت وی »افزارهای موبایل را نیز در بر گرفته است. بعد از فیلتر شدن   محدوده فیلترینگ این روزها فراتر از اینترنت رفته و نرم

  سپاه پاسداران حکومت اسالمی ایران!“ فرهنگی”بهرام رحمانی: فعالیت های 

 2ادامه ... صفحه 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 

 
  7صفحه 

 هستند. «اَپ واتس»چت، در حال آماده کردن اذهان برای فیلترینگ  ها همانند فراهم آوردن زمینه برای فیلترینگ وی  و برخی رسانه
 «چت وی»در روزهای آینده را تقویت کرده است. باز هم تجربه فیلتر شدن  «اپلیکیشن موبایلی»، احتمال فیلتر شدن این «اَپ اپلیکیشن واتس»فیلتر شدن سایت اینترنتی  

 پیش روی ماست.
گانه  نداریم و فقط یک عضو از اعضای دوازده  «چت وی»، توپ را به زمین شورای فیلترینگ انداخت و گفت: ما هیچ ارتباطی به فیلتر «چت وی»وزیر ارتباطات بعد از فیلترینگ 

 هستیم. 
هزار نفر، روی گوشی  245چت یعنی یک میلیون و  کننده از وی  درصد از چهار و نیم میلیون نفر استفاده 40چت،  ساعت بعد از فیلتر کردن وی 42بنا بر یک گزارش رسمی، 

ساعت اولیه  42هزار تومان است. با این حساب فقط در  6های سرویس موبایل چیزی حدود  موبایل خود فیلترشکن نصب کردند. در حال حاضر میانگین قیمتی فیلترشکن 
مروز برای دور چت، فیلترشکن خریداری شده است. با از کار افتادن فیلترشکن رایگان سایفون، ایرانیان ا میلیون تومان توسط کاربران اپلیکیشن موبایلی وی 21میلیارد و  00

 خریداری کنند. «ان پی وی»زدن فیلترینگ باید یک 
  بوک و توییتر را ندارد و باید سرویس چهار هزار تومان است که البته این فیلترشکن ارزان، توانایی گذر از فیلتر فیس  «ان پی وی»ترین  ماهه ارزان  در حال حاضر اشتراک یک 

 تر هستند. هایی مانند کریو، تونل پالس و... را خریداری کرد که به مراتب گران 
کنند،  فیلترشکن استفاده می های علمی را نیز در بر گرفته، اگر بگوییم نصف کاربران اینترنت در ایران از  به این ترتیب، با این فیلترینگ گسترده کنونی که حتی سایت 

 شود. میلیارد تومان می  011پردازند، چیزی حدود  مبلغی که ماهانه نیمی از کاربران ایرانی اینترنت بابت گذر از فیلترینگ می 
میلیارد تومان، یعنی رقمی که می تواند در وضعیت فعلی اقتصاد کشور بسیار راه گشا باشد و صرف ایجاد کارگاه ها و کارخانه  0111مبلغی به عبارتی می شود سالی 

 .کندهای تولیدی و کمک به صنعت و تولید کشور شود اما به جیب سودجویان فیلتریگ ایران روانه می شود تا اقتصاد کشور را از این مبلغ محروم 
خواسته ای بود که با  لیندر هر حال، از روزی که روحانی رییس دولت یازدهم شد گمانه زنی ها درباره آزادی بیش تر در فضای مجازی شروع شد. رفع فیلتر فیس بوک او

 تشکیل کمپینی به همین نام در این شبکه اجتماعی مطرح شد و عضویت اعضای دولت در فیس بوک احتمال رفع فیلتر آن را قوت بخشید.
 

 تن به اتهام استفاده از شبکه های اجتماعی اينترنت ۴بازداشت 
دگان مسلم ر شبر اساس گزارشات، چهار تن که از شبکه های اجتماعی اينترنت استفاده می کردند، توسط ماموران امنیتی حکومت دستگیر شدند. يکی از دستگی

بهمن در فرودگاه بین المللی تهران توسط ماموران حفاظت اطالعات سپاه پاسداران دستگیر شد. از وضعیت وی اطالعی در دست نیست. در  1بوشهريان نام دارد که روز 
تن ديگر به نام های ساسان و سیاوش جنتیان و رضا آل ناصر که در در شبکه های اجتماعی اينترنت فعال بودند، توسط ماموران مسلح حکومت  3بهمن نیز در مشهد  5روز 

 تن از دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد بودند.  3دستگیر شدند. اين 
تهران،  ملهگزارشات حاکی ست که فقط طی بهمن ماه، شماری از کسانی که از شبکه های اجتماعی اينترنتی استفاده می کردند در شهرهای مختلف کشور از ج

 شیراز، اصفهان، کرمان، کرج دستگیر شدند.
 
  »تبلیغات فرنگی و تهاجم فرهنگی«

، مجموعه اظهارات علی خامنه ای درباره اینترنت در »بازخوانی مواضع رهبر معظم انقالب درباره اینترنت«سایت خبری پارسینه، نزدیک به جناح حاکم اصولگرا، تحت عنوان 
 سال های اخیر را باز نشر کرده است. 

تبلیغات فرنگی و تهاجم »است که او در آن، اینترنت را از مصادیق  0329نخستین سخنان نقل شده از خامنه ای درباره اینترنت مربوط به بیست و هفتم بهمن ماه سال 
  «تر بود.  جایى   تر و همه گیر تر و همه  در دنیا تهاجم فرهنگى علیه انقالب، از تهاجم سیاسى و اقتصادى سریع »دانسته و گفته:  «فرهنگی

 تشبیه کرد.  «سگ وحشی»نیز در سخنانی خطاب به اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، اینترنت را به  0320آذر  16خامنه ای، در 
اما )اینترنت( در عین حال یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک. اینترنت »، افزود: «اینترنت یکی از نعم بزرگ الهی است»او، با وجود بیان این که 

  «قالده را بسازد. ایم آهنگر اش کو؟ بگویند سفارش کرده االن مثل یک جریان افسار گسیخته است. این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، بگویند قالده 
شورای عالی فضایی »دستور داد تا  91در آخرین نمونه از تالش حکومت ایران برای محدود کردن بیش از پیش اینترنت، رهبر جمهوری اسالمی در اواسط اسفندماه سال 

تصمیم گیری کند. خامنه ای، به این شورا دستور داد با  «از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی»با فضای مجازی  «مواجهه فعال»تشکیل شود و درباره  «مجازی
های کشور موظف به   داشته باشد. او، گفت که کلیه دستگاه» اشراف کامل«نسبت به فضای مجازی در داخل و خارج از ایران  «مرکز ملی فضای مجازی»تشکیل یک 

 جانبه با اين مرکز خواهند بود.   همکاری همه
و آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی عنوان کرد و  «ويژه شبکه جهانی اينترنت  های اطالعاتی و ارتباطاتی به آوری فن   گسترش فزاينده»خامنه ای، دلیل تشکیل اين شورا را 

گیری   ، تصمیمگذاری  کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست های ناشی از آن اقتضا می   ريزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب ضرورت برنامه »نوشت: 
 جمهور خواهد بود.  برپايه اين دستور، رياست اين شورا بر عهده رئیس «وجود آيد. و هماهنگی در فضای مجازی کشور به 

داوسیما، وزير جمهور )رییس شورای عالی(، رییس مجلس، رییس قوه قضائیه، رییس سازمان ص  ای اعضای حقوقی اين شورا را بدين ترتیب منصوب کرد: رییس  خامنه
کل سپاه پاسداران و آوری اطالعات، وزير ارشاد، وزير علوم، وزير اطالعات، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، فرمانده  ارتباطات و فن 

 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی. 
میرزايی   رضا شاه علیاعضای حقیقی اين شورا هم افرادی به نام های حمید شهرياری، جواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، محمد سرافراز و 

 اند.  هستند که برای مدت سه سال تعیین شده 
 عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی، فعالیت خواهد کرد.   رییس سازمان صداوسیما نیز به

کند ولى در  شدت سانسور مى   چرا چین کمونیست، اینترنت را به»حامنه ای، در دیدار با تعدادی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران و در پاسخ به این پرسش که 
شود، معموال فیلترهایى هم   وقتى جهاز عظیم و فراگیر اینترنت وارد مى -مخصوص چین نیست  -در همه جاى دنیا »، گفته بود: «شود؟  ایران اسالمى این کار انجام نمى

توجهى شد،  جا هم در آغاز کار مقدارى بى   گذارد؛ این یک امر طبیعى است. در این ها را کار مى  وجود دارد که هر کشور به فراخور تمایالت و تفکرات و مصالحى که دارد، آن
 «لیکن بعد اقداماتى کردند و باید بکنند؛ این درست است. البته که باید فیلترهاى مناسب و الزم را بگذارند.

کنند و چرا در  خاطر فروش و حتى نمایش تصاویر مبتذل جریمه نمى   کنند، ولى به  ها را به خاطر نداشتن جواز پلمب مى  چرا مغازه»خامنه ای، در پاسخ به این پرسش که 
 ، بسنده کرد. «خدا لعنت شان کند»، به ذکر «ها حق دارند هر تصویر و یا موسیقى ضد دین را پخش کنند؟  المللى شرکت نمایشگاه بین 

کدام  امروز اینترنت، ماهواره، تلویزیون و ابزارهاى گوناگون ارتباطی فراوان هست، اما هیچ»، گفته بود که «من به منبر خیلی عالقه دارم»نیز با بیان این که  0324او، در سال 
 «ها منبر نیست. از این

اگرچه مصداق غش «، گفته بود: «آیا کندی اینترنت مصداق غش در معامله است؟»هم چنین استفتایی از رهبر حکومت اسالمی وجود دارد که در پاسخ به این پرسش که 
 «در معامله نیست اما مشتری اگر مغبون باشد حق دارد قرارداد را فسخ نماید.

 
 تازه ترین فتوای آیت هللا خامنه ای

 .آیت هللا علی خامنه ای رهبر ایران در فتوایی که در سایت رسمی دفتر وی منتشر شده، چت کردن دختر و پسر نامحرم را جایز ندانسته است
 «با توجه به مفاسدى كه غالباً بر آن مترتب است، جايز نیست.»چت کردن دختر و پسر نامحرم" گفته است: »او، در پاسخ به استفتایی در باره 

یران فیلتر شده و مسئوالن ر ااین فتوای خامنه ای، به دنبال آن منتشر می شود که در دو هفته گذشته برخی از نرم افزارهای ویژه چت در تلفن های همراه مانند وی چت د
 .ایرانی از احتمال فیلتر شدن دیگر نرم افزارهای مخصوص چت خبر داده اند

افزارهای  فیلتر شدن نرم »گفت:  «وی چت»افزارهای خارجی شبیه  ، درباره فیلتر شدن سایر نرم 1103دسامبر  19دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز روز 
افزارهای تانگو، وایبر، واتس آپ و کوکو در دستور کارگروه بوده و هنوز هم از دستور  فیلتر شدن نرم »او، افزود:  «خارجی مشابه وی چت هم در دستور کار کارگروه است.

 «اند.  خارج نشده
 

 شش وزير کابینه روحانی عضو کمیته سانسور 
، اعالم 0391بهمن  4وز در حالی که شیخ حسن روحانی، در نیويورک مدعی شد همه مردم حتی در روستاها نیز به اينترنت دسترسی آزادانه دارند، مقامات حکومتی در ر

 «شبکه های اجتماعی فیس بوک و تويیتر را به دلیل مسائل قانونی و با قاطعیت فیلتر کرده ايم.»کردند 
گرفته شده  «عضو دارد 03کارگروه تعیین مصاديق محتوای مجرمانه که »گفت اين تصمیم در  «کمیته تعیین مصاديق محتوای مجرمانه»عبدالصمد خرم آبادی، دبیر ارگان 

سیما و  شش نفر از آن ها وزير اطالعات، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، دادگستری، علوم و آموزش و پرورش هستند. سه عضو هم از تبلیغات اسالمی، صدا»است. او، افزود 
او که در يک برنامه تلويزيونی صحبت می کرد برای توجیه اين اقدام  «و نیروی انتظامی است، يک نفر هم از شورای عالی انقالب فرهنگی و دو نفر هم نماينده مجلس.

فیس بوک يک سايت آمريکايی است و از سوی يک صهیونیست اداره می شود، بقیه سهامداران آن هم صهیونیست هستند... عالوه بر اين ها فیس »سرکوبگرانه افزود: 
 «بوک ابزاری است در اختیار سیا.

فیلترينگ وزارت ارتباطات است. البته مجموعه ای در قوه قضائیه و جاهای ديگر داريم »گفت: مسئول اعمال  «شورای عالی فضای مجازی»مهدی اخوان، عضو این ارگان، به 
او،  «دولت است. ينگکه در اين مورد تصمیم گیری می کنند و محتوای سايت ها را مورد بررسی قرار می دهند و محتوای مجرمانه را مشخص می کنند اما مجری فیلتر

اصی در اين حوزه ها ايجاد ت ختفاوت نگاه دولت ها زياد فاحش نبوده چون وزارت ارتباطات کار فیلترينگ را انجام می دهد. االن چند ماه است دولت تغییر کرده اما تفاو»افزود 
او، با تاکید بر ممنوعیت استفاده  .«نشده است... خیلی جاها دولت به دلیل اين که نمی تواند يک محتوای خاص را حذف کند مجبور به حذف کل محتوا و سرويس می شود

 (1اگر فیس بوک قرار است فیلتر شود ديگر کسی نبايد به آن دسترسی داشته باشد، ولو با فیلتر شکن! )»از فیلترشکن گفت: 
به دستور شخص خامنه ای ايجاد شد و باالترين مقام های حکومت از جمله شیخ روحانی، رییس جمهور  91شورای عالی مجازی، برای اعمال سرکوب و سانسور در سال 

 و سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از جمله اعضای آن هستند. 
اجرای فرمان خامنه ای برای »هزار پاسدار در  11در ستاد کل نیروهای مسلح حکومت به وجود آمد که دست کم  «قرارگاه جنگ نرم»يک سال پیش ارگان جديدی به نام 

 ( 3در آن به کار گرفته شده اند. ) «مقابله با جنگ نرم
، تالش کرد ارتباط کاربران ايرانی با شبکه جهانی اينترنت را قطع و آن ها را وادار کند از اين شبکه «بصیر»هم زمان سپاه پاسداران با راه اندازی شبکه اينترنتی موسوم به 

 که تحت کنترل پاسداران است، استفاده کنند.
ير اطالعات روحانی در اولین وز به موازات تشدید سانسور و اختناق فزاينده اينترنتی، ارگان های حکومتی با تمام قوا در تالش برای جلوگیری از دسترسی به ماهواره است.

 (4تن خبر داد. ) 015هزار تجهیزات ماهواره و دستگیری  06روزهای کارش از مصادره 
آذر  11( هم چنین رسانه های حکومتی در 5هزار بشقاب ماهواره ای جمع آوری شده است. ) 31، 91فرمانده انتظامی همدان نیز اعالم کرد: تنها در شش ماه اول سال 

 دريافت کننده ماهواره ای در بندر عباس خبر دادند. 5111ماه، از ضبط 
يکی از منابع اصلی الگوهای «در اين باره گفت: » تبلیغات منفی دشمنان از طريق ماهواره ها و سايت های مختلف«علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد روحانی، با اشاره به 

ز طريق مردم ن اضد حکومت و غلط همین ماهواره ها، سايت ها و شبکه های اجتماعی هستند که با جمع آوری مقطعی در مدت زمان اندکی دوباره شاهد استفاده آ
 ( 2درصدی مردم به ماهواره ها ابراز نگرانی کرد. ) 20او، متعاقبا از روی آوردن  (6) «هستیم.
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 2ادامه ... صفحه 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
 8صفحه 

 

 سپاه از دید حسن روحانی
 خت.ردابه گزارش عصر ایران ، حسن روحانی در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی حاضر شد و به سخنرانی پ

نیاورد، را اگر سرمایه معنوی سپاه سایش یابد و قضاوت مردم نسبت به ایثار این بهترین نیروی وفادار انقالب روزی به تردید بیفتد، که خدا آن روز »روحانی، درباره سپاه گفت: 
میلیون  521هستیم که  داند چون ما کشوری سپاه شرایط کشور و دولت را به خوبی می  -سپاه دیگر آن سپاهی نیست که امام )ره( فرمود ای کاش من یک پاسدار بودم... 

میلیون تن گندم وارد کنیم. پس سپاه باید آستین را باال بزند و  522فروختیم و امروز این رقم به کم تر یک میلیون بشکه رسیده است، آن هم در سالی که باید   بشکه نفت می
 «بخشی از بار دولت را بر دوش بگیرد که البته بار نظام و مردم است و دولت هم خادم مردم است.

شما افتخار سپاهی و پاسدار بودن را بر دوش دارید و سپاه پاسداران فرزند انقالبی است که فاصله زمانی با پیروزی »روحانی، در ادامه خطاب به مسئوالن سپاه، گفت: 
  (8) «ب اسالمی نامیده شد.نقالانقالب ندارد و از اول ساعات پیروزی انقالب، پاسداری و ایستادگی و جهاد برای حراست انقالب اسالمی شکل گرفت و بعدا سپاه پاسداران ا

 
 3102رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 

بندی امسال   تنها به دلیل اضافه شدن يک کشور به رده 023  که از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر شده، ايران در رده 1104ها در سال   بندی جهانی آزادی رسانه در رده 
( 038کشور جهان؛ افغانستان در ردیف ) 081در میان يک پله باالتر رفته است، وضعیت آزادی اطالع رسانی نسبت به سال پیشین در آن تغییر چندانی نکرده است. 

 قرار گرفته اند. (002( و تاجیکستان )073ايران )
نگر تنزلی مهم در وضعیت آزادی اطالع رسانی در کشورهای  منتشر شده از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر شده، نشا 1104ها در سال   بندی جهانی آزادی رسانه  رده

دید آمده است. اگر فنالند و ی پمتفاوت هم چون آمريکا، جمهوری آفريقای مرکزی و گواتماال صورت گرفته و بر عکس، بهبودی واضح وضعیت در اکواتور، بلیوی و آفريقای جنوب
 جهان هستند.های سیاه اطالع رسانی در   دهند، ترکمنستان، کره شمالی و اريتره بدترين نقطه  بندی را تشکیل می نخست جدول رده   گانه هلند و نروژ سه 
 ۶٨۴  به کار آمد، معیاری مشخص برای سنجش آزادی اطالع رسانی در باره 1103بندی سال   نقض آزادی مطبوعات در جهان که برای نخستین بار در رده  شاخص ساالنه

درصدی داشته است که  220رسیده است. يعنی رشدی  1104+( در سال میالدی 60) 3456در سال گذشته به  3395کشور جهان در سال گذشته است. اين شاخص از 
 بندی است.  نشان وخامت کلی وضعیت آزادی اطالع رسانی در فاصله انتشار دو رده

ر چندانی بندی امسال يک پله باالتر رفته است، وضعیت آزادی اطالع رسانی نسبت به سال پیشین در آن تغیی ، تنها به دلیل اضافه شدن يک کشور به رده 023  ايران در رده
 نکرده است.

 
پور، وزير  اند. رضا تقی  در فضای مجازی و اينترنت سخن گفته  «تهديدات دشمن»های حکومت اسالمی، بارها از   در جمع بندی می توان تاکید کرد که در سال های اخیر مقام

  «شبکه اينترنت قابل اطمینان نیست و جهانی بودن آن بدون هیچ حد و مرزی يک سری تهديدات را به همراه دارد.»ماه گذشته گفته بود:   آوری اطالعات بهمن ارتباطات و فن
رضا   علیه حکومت اسالمی ياد کرد. سردار غالم «تهديدهای جديد»عنوان  های اجتماعی در اينترنت به  ماه از گسترش شبکه  بهمن 12حیدر مصلحی، وزير اطالعات نیز 

تر   برای مقابله با اين موضوع هر چه سريع»دانسته بود. او، تاکید کرد:  «ابزار جاسوسی»میل را ناامن و  عامل ايران نیز همان روز ياهو و جی جاللی، رییس سازمان پدافند غیر
 «بايد زيرساختی به نام اينترنت ملی در کشور ايجاد شود.

  «وجو نیست بلکه ابزار جاسوسی است. گوگل موتور جست»مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ايران نیز گفته بود:  پیش از اين سرتیپ اسماعیل احمدی 
وزنامه دولتی ایران به نام ن رسانسور در ایران، ریشه تاریخی و طوالنی است. آغاز سانسور دولتی در ایران، هم زمان است با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و انتشار اولی
تبدیل به تریبون رسمی دولت دا روزنامه وقایع اتفاقیه برمی گردد. این روزنامه که به هدف اطالع رسانی عامه در مورد مسائل داخلی و خارجی تاسیس شده بود از همان ابت

می پرداخت. هم زمان با ار شد و به خصوص مقاالت سیاسی ان به جای گزارش دقیق اتفاقات داخلی و خارجی بیش تر به مدیحه سرائی درباریان و شرح غلوآمیز اتفاقات درب
توان به روزنامه قانون در لندن،  می انتشار این روزنامه، روزنامه های فارسی زبان متعددی در خارج از ایران توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور به چاپ می رسید. از آن میان

ولت نبودند انتقادات اجتماعی و سیاسی ت دروزنامه حبل المتین در کلکته، روزنامه ثریا در قاهره و روزنامه اختر در استانبول اشاره کرد. از آن جا که این روزنامه ها تحت قیومی
الدوله  مان محمدحسن خان صنیعت زبا آزادی بیان بیش تری در آن ها به چاپ می رسید. توزیع گسترده این روزنامه ها در سراسر کشور و محتوای منتقدانه آن ها وزیر انتشارا

سال پس ازچاپ اولین روزنامه ایران  ۹٨، حدود 0263را که بعد ها به اعتماد السلطنه ملقب شد بر آن داشت که به شاه تاسیس اداره سانسور را پیشنهاد کند. در سال 
خود اعتماد السلطنه واگذار شد. به )کاغذ(، اولین اداره سانسورمطبوعات به دستور ناصرالدین شاه تاسیس شد. ریاست این اداره ابتدا به چارلز برگز و صنیع الملک و بعد ها 

 ممهور می شدند. «مالحظه شد»وظیفه این اداره بررسی تمام روزنامه ها و کتاب های داخلی بود. متون بازرسی شده توسط رییس اداره سانسور به نشان 
مرداد تشدید شد و تا سرنگونی حکومت پهلوی ادامه داشت. حکومت اسالمی هم از همان روزهای نخست  12سانسور در حکومت های پهلوی، به خصوص پس از کودتای 

 ن تیغ اش می گذراند.ای به قدرت رسیدنش تیغ سانسور در دست گرفت و هنوز هم این تیغ تیز را زمین نگذاشته و با تمام قدرت آثار نویسندگان و هنرمندان را از دم
سال به سال با تشکیل مراجع که به این ترتیب، سانسور و فیلتر کردن اینترنت در ایران تازگی ندارد و تقریبا از ابتدای گسترش اینترنت در کشور وجود داشته است هرچند 

به گوش می رسد، بسیاری از کاربران در ایران می گویند که از  «اینترنت ملی»مختلف برای سانسور وضعیت آن بدتر شده است، اما اکنون در حالی که زمزمه های آغاز 
 .دسترسی به اینترنت، حتی با فیلترشکن ها و شیوه های مختلف دور زدن سانسور محروم شده اند

نی، با افزايش اعدام و وحاتشديد خفقان و سانسور، يک بار ديگر نشان می دهد تغییر دولت در حکومت اسالمی، به معنی تغییر قوانین ضدانسانی آن نیست. اکنون دولت ر
 سرکوب و اختناق و سانسور، سعی دارد تعادل حکومت در حال ضعف را حفظ کنند.
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 3بخش  -، از دیدگاه "مرکز روابط جهانی دانشگاه نیویورک" 3102داریوش افشار: چشم انداز ایران در سال 

د ترکیه را هم بسوی این ائتالف وانبیاورد تا حکومت مستقل خود را بوجود بیاورند. این مورد، به اضافه همکاریهای بی پرده اسرائیل و حکومتهای عربی با ایاالت متحده، میت
 سوق بدهد. 

 
 عراق

ز عراق، جمهوری اسالمی ه اعراق در یک هرج و مرج داخلی گرفتار است که متأثر از مداخالت ایران در امور این کشور است. با بیرون آمدن نیروهای نظامی ایاالت متحد
اصلی نیروهای ائتالف آن اف توانسته تا دست باال را در این کشور بدست بیاورد. عراق بیشتر یک عرصه نمایش قدرت است، تا یکی از اعضای نیروهای ائتالف. یکی از اهد
ال عراق و ُسنی های شم خواهد بود تا از نفوذ هر چه بیشتر جمهوری اسالمی بعنوان قدرت غالب در عراق جلوگیری شود. ابزار بدست آوردن چنین موقعیتی، ُکردها در

و در  عراق را ُکند کنند در میانه رو در داخل عراق هستند، که با دریافت حمایت از سوی ایاالت متحده و دیگر متحدان منطقه ای، میتوانند روند گسترش جمهوری اسالمی
 را تقویت میکند. می نهایت مانع تسخیر امورات داخلی عراق توسط جمهوری اسالمی شوند. رسیدن به یک چنین هدفی، بخودی خود نیروی ائتالف بر علیه جمهوری اسال

 
 لبنان

ال گسترش جاه طلبی قب لبنان همچنان یک عرصه باز برای مداخالت جمهوری اسالمی است، که این خود باعث نگرانی های فزاینده از سوی اسرائیل و حکومتهای عربی در
ن را در قبال عقب جوالهای ایران در منطقه شده است. موقعیت لبنان با سیاستهای سوریه در قبال بلندیهای جوالن گره خورده است. چنانچه سوریه تمامی بلندیهای 
 د.د شنشینی از لبنان و قطع روابطش با جمهوری اسالمی پس بگیرد، رژیم تهران بیشتر تضعیف شده و این خود منجر به تقویت نیروهای ائتالف خواه

 
 0نتیجه گیری از سناریو 

ایاالت متحده و شی این سناریو، بر مبنای ادامه سیاستهای جمهوری اسالمی توسط جناح رادیکال ها، بسرکردگی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، و چشم پو
منطقه، وسوسه متقابل از  در اسرائیل از هر گونه حمله نظامی به این کشور قرار دارد. لفاظی های تحریک کننده جمهوری اسالمی بر علیه اسرائیل و منافع ایاالت متحده

اند سیاست مهار جمهوری یتوسوی این دو کشور در مورد گزینه نظامی بر علیه ایران را تشدید میکند. اما هرگونه عملیات نظامی توسط هر یک از این حکومتها، بالقوه م
سوی کشورهای تشکیل  از اسالمی توسط یک ائتالف را تحت الشعاع قرار داده و یکچنین ائتالفی را از هم پاشیده و آنرا به شکست بکشاند. این بدلیل فشارهای داخلی

الت متحده در شاخاب فارس، ایادهنده ائتالف و نگرانی آنها از پاسخ نظامی متقابل توسط جمهوری اسالمی بر علیه این کشورها خواهد بود. در این سناریو، حضور قدرتمند 
قدرت تهدید آمیز در  یک که توجیه آن بر اساس تهدیدات جاری از سوی ایران قرار دارد میباشد. این حضور، مانع پیشروی های بیشتر جمهوری اسالمی در تبدیل شدن به
مهوری اسالمی دست ا جمنطقه میشود. تهدیدات و لفاظی های گستاخانه توسط جمهوری اسالمی، مانع آن میشوند تا دولت ایاالت متحده به هرگونه آشتی و یا تعامل ب

ی آن مواجه میشود. در نتیجه، ه اپیدا کند؛ بهمین دلیل، هرگونه حرکت در این مسیر از سوی ایاالت متحده، با حمایت بسیار پائین از سوی مردم این کشور و یا متحدان منطق
ت جمهوری اسالمی، یداحفظ وضعیت موجود، به اضافه همکاری و مشاورت با متحدان منطقه در شاخاب فارس و متقاعد کردن اسرائیل مبنی بر خویشتن داری در قبال تهد

رده از سوی "آژانس بین وا بهترین گزینه در قبال این سناریو است. این سناریو، مزایای مشخصی در کنترل توسعه تسلیحات اتمی در منطقه را نیز دارد. ترکیب فشارهای
و تحریم های گسترده از طرف سازمان ملل متحد، به اضافه تضمین های ایاالت متحده به حکومتهای عربی و اسرائیل مبنی بر حفظ امنیت این  (IAEA)المللی انرژی اتمی" 

ز حکومتهای شاخاب ک اکشورها در مقابل جمهوری اسالمی و حضور نیروهای نظامی ایاالت متحده در شاخاب فارس، همگی موجب آن میشود تا نه تنها ایران، بلکه هیچی
ردن برنامه اتمی خود ل کفارس فرصت دستیابی به سالح اتمی را نداشته باشند. چنانچه چنین سیاستی در مهار کردن ایران اتخاذ نگردد، جمهوری اسالمی تشویق به کام

 واهد بود. ه خشده و هرگونه پافشاری از سوی ایاالت متحده در بر حضر داشتن کشورهائی همچون عربستان سعودی و مصر در دستیابی به سالحهای اتمی بیفاید
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 بیستدرخشش جوانان شایسته ایران در میادین بین المللی  
 صفربیشرفت  ورزش و ارتقاء اخالق ورزشی   

همچون گذشته با مشکالت جدی مانند کمبود مالی، کاهش اردوهای تدارکاتی ومسابقات دوستانه و حضور اندک در رقابت های  91اگر چه ورزش ایران  در سال 
 د.بین المللی مواجه بود،امااين همه نتوانست از گام های بلند و موففیت های چشمگیر جوانان کشورمان در صحنه های بین المللی  جلوگیری کن

  :آن چه را در بیان آماری این موفقیت ها می توان ردیف کرد و برشمرد در کلیشه زیر می گنجد
 صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی

 جهانی  موفقیت تیم ملی والیبال در لیگ
 در آمریکا کسب شد.  91قهرمانی کشتی آزاد در جهان. دو بار که دومی آن چند روز به پایان سال 

 واترپلو در آسیا  ملی  اولین قهرمانی تیم
 اختصاص بزرگترین جایزه ورزش جهان به زن معلول ایرانی

 بسکتبال در آسیا  ملی  قهرمانی تیم
 هندبال به مسابقات جهانی  ملی  اولین صعود تیم

 والیبال در آسیا ملی قهرمانی تیم
ر ی دکسب چنین عناوینی نشان دهنده استعدادهای سرشار و نهفته  جوانان ایران زمین است که با تمام مشکالت در قلمروهای زندگی شخصی و اجتماع

  آمده را کسب کنند. باالفضای حاکم بی عدالتی2خفقان و کمبود امکانات و اعتبارات مادی و خالء در شرائط معنوی و فرهنگی حاکم بر ایران توانسته اند عناوین در 
ها چند گام ته با این وجود ورزش کشورمان)بجز کشتی2وزنه برداری2رزمی و معلولین( در سایر رشته های انفرادی نه فقط موفقیتی کسب نکرد بلکه در این رش

 هاي انفرادي است. شود مربوط به رشته اكثر مدالهائي كه در مسابقات قهرماني جهان، المپیك و آسیايي توزيع مينیز به عقب بر گشت.در حالی 
د در ایران یابدر شرائطی که ورزش درهر دو  قلمرو همگانی و حرفه ای در جهان بشدت توسط دولتها و نهادهای خصوصی مورد حمایت دولت  تقویت و توسعه می 

 -دولتی -مبنابه علت سیاستهای بازدارنده حکومت و نیز حاکمیت ایده ئولوژی بر ساختار کلی ورزش 2 یک مشت)به جای واحد نفر( افراد دالل و غیر متخصص 
 تصمیم گیرنده  اصلی ورزش در کشور هستند.

حزاب و نهادهاي ها و ا نگرند.  نهادهاي سیاسي مانند دولت ترين ابزار تربیت مي به ورزش به عنوان عمده -دولت رفاه-امروزه  در کشورهای بیشرفته و دارای  
 اجتماعي و فرهنگي در کشورهای مبتنی بر نظام سیاسی دموکراتیک از ورزش به عنوان ابزار سالم سازی شهروندان بهره می برند.

 در این کشورها هزينه ورزش با هزيه درمان ارتباط تنگاتنگ دارد. 
 01درصد و بودجه کمیته ملی المپیک،  02های ورزشی را کم کرد ؛ چنان که بودجه وزارت ورزش و جوانان،  ، بودجه بخش91. دولت احمدی نژاد در الیحه بودجه 

 .کم شده بود 90درصد نسبت به سال 
میلیارد تومان بود که نسبت به سال های مشابه   110، 91میلیارد تومان و در سال  140  ،90میلیارد تومان، در سال  361، 91بودجه وزارت ورزش و جوانان در سال 

 درصدی را نشان داد.  02گذشته کاهش 
محدود نبود وحسن  روحانی که در ایام تبلیغات انتخاباتی کلید حل مشکالت و از جمله کمبود مالی در حیطه ورزش را به  91کاهش اعتبارات ورزشی فقط به سال 

نشان داد که کلید  91درصدی نسبت  به بودجه سال  00یک گام هم بیشتر از احمدی نژاد برداشت و با کاهش  93همگان نشان می داد در بودجه تنظیمی سال 
نه فقط یک سانتیمتر هم اضافه نشد بلکه به پائین ترین سطح خود در مفایسه  91(.میزان سرانه ورزش در سال 0وی چگونه در قفل کردن مهارت دارد تا باز کردن!)

 3ر نفر ی هبا شاخص ها و استاتداردهای جهانی رسید. طبق آمارهای رسمی سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی میزان سرانه فضای ورزشی در دنیا به ازا
سانتیمتر است در شرائطی که همین مکان ها نیز از استانداردهای کافی  51متر است، درحالیکه این سرانه در کشورمان با ارفاق آمارهای منتشره در ایران 

 برخوردار نیستند.
ه هاي المپیك، جهاني و آسیائي مربوط ب بانوان نیمی از ایران  هم چنان در ورزش ایران غریب و بیگانه بودند در حالی که حدود نیمي از مدال 91در  سال 

التری قرار می ها و رده بندی بازیها در رتبه با بندي مدال هاي ورزشي بانوان است كه  کشورهای دیگر با تکیه به درخشش بانوان ورزشکارانشان در جمع رشته
 گیرند. 

تشکیل و اعزام  طلبه ها به ورزشگاهای فوتبال برای ارشاد  :به یک کشف بزرگ و یک بیشرفت خارق العاده در ورزش رسیدیم 23در سال 
 جوانان و تماشاگران!

لمللی ورزش از ن اتحریم ها بر ورزش هم جنان اثرات تخریبی را خود را در کنار بی خردی زمامداران مسئول ورزش مضاف نشان داد و کمک های ارزی نهاد های بی
 رزش افزوده است.و وجمله فیفا به فدراسیونهای ورزشی ایران  در بانکهای خارجی  اعمال کننده تحریم 2بلوکه شده و بر مشکالت فزاینده و کمبود مالی در قلمر

با کاهش حجم فعالیتها و فاصله گرفتن فاحش از چشم انداز برنامه ای که بنام برنامه پنچم  توسعه موسوم است نشان  91ورزش کارگران و مدارس نیز  در سال 
تداردهای نسبت ستاداد که که در ایران تا چه اندازه این دو قلمرو مورد بی توجهی قرار می گیرند. در آمار های اعالم شده جهانی و شاخص های بین المللی ا

ایران ده  آموزان هر كشور نیز شاخصي مهم براي جايگاه ورزش در مدارس محسوب است. در مقایسه آماری خوش بینانه برای آموزان ورزشكار به كل دانش دانش
 درصد ـ آمريكا شصت و پنج درصد ـ ايرلند شصت درصد ـ انگلیس سي درصد ـ فنالند هفتاد و پنج درصد چنین شاخصی را دارا هستند. 

 اگر در زمان شاه حتی بطور سمبلیک مسابقه های ورزشی تحت عنوان المپیاد زراعی برای روستائیان برگزار می شد اینک روستاهای کشورمان
 کامال با ورزش بیگانه اند و چنین حوزه ارتباطی نیز بر آنان قطع شده است.

مهمترین چالش سیاسی در دو قلمرو مجلس و کمیته المپیک بوقوع پیوست. مجلس شورای اسالمی با اتخاذ موضع گیری سیاسی به سه وزیر  91در سال 
وزارت ورزش و ای پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رای عدم اعتماد داد و پس از رایزنی های متعدد سرانجام چهارمین گزینه روحانی بر

 جوانان توانست رای اعتماد بگیرد. 
بان طل در قلمرو کمیته المپیک که مهمترین نهاد ارتباطی بین المللی هر کشوری است گزینه های مورد نظر هاشمی رفسنجانی و طیف به اصطالح اصالح

 نتوانستند پست های کلیدی این کمیته را تصاحب کنند وتالش های فائزه هاشمی  نیز در این حصوص با شکست مواجه شد .
سازمان با کاندیدا شدن مصطفی هاشمی طبا یکی از معدود مدیران موفق و متبحر در ورزش دستگاه ورزش را بر آن داشت تا کیومرث هاشمی را که موجودیش 

کنند که وی  پیکتربیت بدنی سابق و وزارت ورزش کنونی در ظاهر و باطن گره زده شده و از حمایت امنیتی ها نیز برخوردار است  کاندیدای ریاست کمیته الم
ایران است و  رزشبدون احساس خطری این مقام را کسب کرد. از سوئی بهرام افشارزاده)فارغ از طرز تفکر ایشان( که یکی دیگر از معدودترین مدیران کارآمد و

 را ترک کرد. پیکفردی کامال شناخته شده و مهتبر در مجامعه جهانی است را مجبور به انصراف از پست دبیر کلی کردند و وی نیز  برای همیشه کمیته ملی الم
سال در اگر در کشورهای بیشرفته مجتمع عای قضائی اندک و زیاد فعال نیستد در عوض در جمهوری اسالمی مجتمع قضائی مخصوص ورزش سال شلوغ تری را 

کرد و  انپشت سر گذاشت و انبوهی از پرونده های فساد مالی2فساد اخالقی2رشوه2کالهبرداری در قلمرو ورزش اسالمی!! فعالیتهای این مجتمع را دوچند 91
د به افکار عمومی فسابازار شکایت 2 اتهام 2 تشکیل پرونده قضائی2دستگیری2 زندان  و تهدید و ارعاب در ورزش چنان باال گرفت که به اجبار بخش کوچکی از این 

 منتقل شد.
شته آن فوتبال و ن ربا این که تیم فوتبال ایران با تکیه بر عامل سیاسی و البی به جام جهانی برزیل صعود کرد و لی افزایش فساد در ورزش و از جمله مهمتری

ورزشگاهها با کاهش تماشاگر مواجه شوند و فقط از دو بازی ملی فوتبال مردم  از آن  91بحران اقتصادی و گرانی و تورم حاکم بر ایران  موجب شد تا در سال 
شوند و جنگ و رو استقبال شایانی کردند و کار به جائی رسید که حتی دو باشگاه محبوب و پرطرفدار پرسپولیس و استقالل نیز  با کم توجهی هوادارانشان روب

 بازار گرمی خصوصی سازی و دولتی هم چنان بی برنامه بودن ورزش ایران سر درگم باشد .
متاسفانه رسانه های ورزشی ایران هم چنان بر ایجاد موج هیجان کاذب و درج اخبار و شایعه های احساسی نتوانستند نقشی مثبت در فرهنگ  91در سال 

 ورزش ایران ایفا کنند.
  :را این گونه محاسبه کرد 91می توان گفت باالترین نمره کارنامه ورزشی ایران در سال 

 درخشش جوانان شایسته ایران بیست، 
 بیشرفت و ارتقاء اخالق ورزشی  صفر

 
 93و  91های  نژاد و روحانی برای سال جدول تطبیقی بودجه پیشنهادی احمدی                                                               

 
 
 

 
 

 کوروش طاهری
Korosh_ims@yahoo.com 

 این مطلب برای نشریه دیدگاه سوم نوشته شده و کپی برداری از آن فقط با درج منبع مجاز است.
 

 23کارنامه ورزشی ایران در سال کوروش طاهری: 

بودجه پیشنهادی روحانی  کاهش
 93در سال

بودجه پیشنهادی 
 درصد کاهش نام وزارتخانه 91نژاد در سال احمدی

 -00 وزارت ورزش و جوانان 4,120,103 3,134,341 -0,146,223



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 

 10صفحه 

 

 بخش سوم

 

مقاله در این قسمت به تبعیض جنسی به مثابه جوهر استبداد دینی نظر دارد و در پی آن به معرفی یکی از بانوان تأثیر گذار 
قرون وسطی می پردازد. سپس به استبداد دینی نظر انداخته و متدهای تفتیش عقاید و سرکوب دگراندیشان آن عصر را 

 گذر کرده و علل در هم شکستن نظم کهن را نشان دهد. "شعله های مقاومت"می کاود تا در پرتو آن به 

 
در این قسمت ما نشانه های تشابه استبداد خونریز زیر پرده دین در ایران را با استبداد کلیسای قرون وسطی می بینیم. 

 نشانی از آن دوران سیاه است. "کهریزک"پدیده 

 

 

 جایگاه زن

 

و موعظه نشان می ار تبیعیض زن بخش تفکیک ناپذیر یک نظام مستبد دینی است. دستگاه دینی آن دوران مبتنی بر تبعیض بود. تبعیض سایه مهیب خود را حتی در گفت
الت، رستگاری، عد دهد. گفتمان این نوع اندیشه گفتمانی خطابی است. امر به معروف و نهی از منکر پوشش اقتدار این دستگاه منظم مملو از تبعیض است. گناه،
فرضیات کاهنان اساسأ و  ایمان، شر، زندگی و مرگ را مشترعان تعریف می کنند. خطاب آنها قانون است و متبرک. سادیسم مردانۀ مالیان و روحانیون کلیسا بسیارعیان

مصیبتی مطلوب، خطری ی، زن ستیزانه بود. قوانین کلیسا منقاد نمودن زن را نشانه کرده بود. به باور آنان زن را چنین مقامی بود: " شرّی ضروری، وسوسه ای طبیع
 Quintus Septimius)، اغفال نمودن آدم و محروم کردن او از باغ بهشت بود. ترتولیانوس ". زن مسبب آن "گناه نخستین"خانگی، جذبه ای مهلک و آسیبی رنگارنگ

Florens Tertullianus, 150-220)  :تو آنکس را که ، تو دروازه شیطانیای زن! "که به نخستین پدر مدافع مسیحییت در زبان التینی اشتهار دارد، زن را چنین می بیند
به سبب تو بود، که پسرخدا ناگزیر به مردن شد. تو باید پیوسته جامه سوگ و ژنده به تن داشته . ت نداشت از روبرو مورد حمله قرار دهد مجاب کردیأشیطان جر

یکی از چهار مجتهد کلیسای شرقی، اسقف اعظم قسطنطنیه و یکی از وعاظ بلیغ جهان مسیحییت  (John Chrysostom c. 347–407)باشی." ژان کریسوستوم قدیس 
 نگاهش را به زن پنهان نمی کند: 

  (0"در میان تمام جانوران وحشی، زیان بار تر از زن وجود ندارد.")

 
نداشتند و عقیده داشتند كه ي پلیكی در كتاب تاريخ اخالق در اروپا می گويد: "در آن روزگا،  مردها از سايه زنان می گريختند و نزديكی و همنشینی با ايشان را گناه م

( زن 1اه می سازد.")اعمال و رياضتهای روحی شخصی را تب -اگر چه مادران، همسران و يا خواهران باشند -برخورد با ايشان در كوچه و خیابان و سخن گفتن با ايشان
سوب می مح سرچشمه معاصی و اصل گناه و فجور است و برای مرد، دری از درهای جهنم است. ُحسن و جمال زن به مثابه یکی از سالحهای هالک کننده شیطان

و برای زمینیان ست شد. سزای جمال و زیبائی زن، پرداخت کفاره است که هیچ تعطیل بردار نیست. همو بود که مرد به سوی شجره ممنوعه کشاند، قانون خدا را شک
 بالیا به ارمغان آورد.

 
معروف به حکیم آسمانی، فیلسوف و متاله مسیحی پرآوازه قرن سیزدهم میالدی: "زن بعلت ضعف (Thomas von Aquin, 1225 – 1274)بزعم توماس آکویناس قدیس  

بیش را عقل و هم از بدن، تابع مرد است ]...[ زن طبق قانون طبیعت محکوم است و حال آنکه یک نفر غالم چنین نیست ]...[ اطفال باید پدران خود لحاظ از  طبیعت، هم
(  شریعت ِ حاکم مالیان ِ دین، حراست و سرپرستی زن را بشوهرش واگذار می کرد. زن موظف به "سمعاً و طاعًة" بود. نشوز زن، خشم 3از مادرانشان دوست بدارند.")

شکارا زن ستیزی م آشوهر را برمی انگیخت و احکام شریعت به روشنی شوهر را محق می نمود که زن ِ سرکش و ناسازگار را به تمکین وادار نماید. قوانین مدنی ه
نمی توانستند در پروسه های قضائی شهادت دهند. دیه مردان در مقابل بزه مشابه دو برابر دیه  بودند. زنان بدلیل مهجوریت و "بعلت عدم ثبات" کرده دینی را نهادینه

زن حق تصرف داشته باشد. از زن حق مالکییت سلب می گردید و اموالش ِِ زنان بود. باستناد قرارداد ِ ازدواج اختیارات تامه به شوهر واگذار می گردید که در کل مالکییت 
 می شد.  ادهبه همسرش انتقال می یافت. آنان حق پرداختن به پیشه طبابت را نداشتند و بندرت بزنان امکان ارتقاء به سطح استادکاری در ِحرف مختلف د

 

ن راندن آدم از یروکلیسای کاتولیک زن را عامل فساد و منفور خداوند می دانست. او سرچشمه معاصی و ریشه فجور است. مقصر آن گناه نخستین زن بود که بانی ب
تواند به خانه ای كه در آن زن هست، وارد شود؟  یبهشت گردید. وجود زن به مثابه پخش گناه در فضا محسوب می گردید. از كشیشی پرسیدند: "آيا مرد نامحرم م

 (4گناه كرده است.") بازپاسخ گفت: هرگز؟ هرگز؟ و اگر در آن خانه مردی از محارم زن هم وجود داشته باشد و اين مرد نامحرم بر او وارد شود و زن را هم نبیند، 

 

 هیلدگارد قدیس

 

یکی از پرآوازه . بگسلندبه سخره گرفته و توانستند آنها را از هم زنجیرها را راهگشا قد برافراشتند که زنانی  زن ستیز در آن دورانِ  وحشت، قوانینو علی رغم تضییقات 
ق آلمانی است. هیلدگارد از شخصیت های افضل و از شیدایی ترین چهره ُِ عارف و محق (Hildegard von Bingen, 1098 - 1179)ترین این بانوان هیلدگارد فون بینگن 

کرده بود. شخصییت کاریسماتیک، ِِ خویش های معنوی وعرفانی قرن دوازدهم آلمان است. جذبه مکاشفه ای منحصر به فرد او بسیاری از مردان ِ دورانش را منکوب 
فجور و معصییت بود، راهگشا و هدایت کننده نسلهای آینده گردید. مکتب اخالقی او نه ِِ اعتماد به نفس، اعتقاد عمیق و زندگی این بانوی بزرگوار درعصری که زن منبع 

ای مسلط فلسفی و کالمی آن دوران می هفقط راهبه های آن دوران بلکه اشراف، رهبان و پارسایان را شیفته خود می نمود. هیلدگارد با نگاهی باریک بین به دیدگاه
با راه خدای خود آشنا . "تاخت. کلیسا چنین القاء می کرد که زنان به اتکاء نیروی خویش توانائی درک مسائل فلسفی را ندارند. او این اندیشه را به چالش می کشید

 سال برای تدوینش مایه گذاشت.  6نام رساله اصلی است که او  (Liber Scivias Domini)شو" 

 متن این کتاب حاوی دیدگاهائی بسیار ژرف و پیچیده است.

 

همچون الهیات، آثار شهودی، پزشکی، کیهان شناسی، علم اخالق، موسیقی، تئاتر و مقوالت اجتماعی بجا مانده  در پهنه های مختلف متعددیاز این بانوی قدیس آثار 
از مراسالت هیلگارد  یکیاست. اسقف های اعظم، پاپ ها و پادشاهان عصر او را با دیده احترام می نگریسته و از دانش بیکران و مشاوره های او بهره می جستند. در 

( صحبت از مالقات آن دو و مشاوره قیصر با هیلدگارد است. از این بانوی پارسا و تأثیر گذار بیش از 0011ـ  0091با امپراطور مقدس روم، فردریک اول مشهور به بارباروسا )
الت دشواری داشت و آنان را با جادصد نامه به امپراتورها، پاپ ها، اسقف ها، راهبه ها و اشراف باقی مانده است. با مردان قدرتمند زمان خویش و با راهبان مرد و پاپها م

 وجود اختالفات ریشه ای مجذوب دانش، ایمان و شخصییت کاریسماتیک خود کرده بود.

 

و "رساله در باب جوهر  (Causae et Curae)او در طبیعیات و طب سنتی سرآمد زمان بود. با برشته تحریر درآوردن رساالت و کتبی چون "علل بیماریها و شیوه درمان" 
دانش وسیع خود در امر شناسائی و درمان را نشان می دهد این کتاب به معرفی دویست گیاه و  (subtilitatum diversarum naturarum creaturarum)گیاهان طبی" 

. نام هیلدگارد فون اردخواص درمانی آنها می پردازد. بخشهای بعدی کتاب به درختان، سنگ های قیمتی، ماهی ها، پرندگان، پستانداران، خزندگان و فلزات اختصاص د
ه از او بعنوان ت کبینگن در آلمان مترادف با پارسائی و طب گیاهی سنتی است. از دانش وسیع و ژرف او در زمینه طب گیاهی هنوز استفاده می شود. بی جهت نیس

 اولین طبیب ِ زن آلمانی یاد می شود.

 

یعنی "تکرار یک قطعه ملودیک در گامهای  (sequence)آهنگساز قرون وسطی هیلدگارد باشد. مجموعه نفیس آثار این بانوی پارسا در زمینه ِِ شاید مشهورترین زن 
به "معنی سرودهای روحانی"، جایگاهی خارج از سنتهای موسیقی حاکم دارد. او ساختارشکنانه به خلق آثاری مبادرت نمود که قالبهای مرسوم  (antiphons)مختلف" و 

  (Symphonia armoniae caelestium revelationum) دوران را به چالش می کشاند. مجموعه گرانبهای "سمفونی ای هارمونی الهامات آسمانی" خشک موسیقی آن
ی راهبه ها را بهادارای بیش از هفتاد سرود مذهبی و نیایشهای دلنشین است. این نیایشها و عبادتهای دسته جمعی در صومعه روح جمعی را تقویت می نمود و قل

 " می باشد.O frondens virgaصیقل می داد. یکی از زیباترین این سرودها "

 ادامه دارد
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 بخش سوم -عزیز فوالدوند: اسناد آزادی گذری بر کشاکش انسان برای دستیابی به آزادی 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
 11صفحه 

 

 

 چرا رژیم جمهوری اسالمی هنوز سرنگون نشده است؟

ماهیت به غایت به این یکی از پرسش هایی است که بدون شک ذهن بسیاری از ایرانیان میهن دوست و آزادیخواه را همچنان به خود مشغول کرده است. تا آنجا که 
محو شده باشد. ار ارتجاعی و ضد بشری جمهوری اسالمی بر می گردد، چنین رژیمی باید تا کنون به هزار و یک دلیل سرنگون شده و وجود منحوس آن از صفحه روزگ

مردم ستم زده است  یفهاما این تنها نیمی از ماجرا است و از آنجا که هیچ حکومتی در هیچ کجای دنیا و در هیچ زمانی خود به خود سرنگون نمی شود، بلکه این وظ
 می کنند، برمی گردد.ش که برخیزند و ستمگر را سرنگون سازند، نیمه دیگر ماجرا به مردم ایران و نیروهایی که قصد سرنگون کردن رژیم را دارند و در این راه تال

 

ه به صورت ، چشعله های مقاومت در برابر رژیم ستم پیشه آخوندی در تمامی دوران حیات ننگین آن در اشکال مختلف، چه به صورت سازماندهی شده و مسلحانه
م بر جامعه حاکخیزش ها و شورش های مقطعی بزرگ و کوچک و چه به صورت اعتصاب های کارگری و حرکت های اعتراضی پراکنده، همواره و تا آنجا که جو پلیسی 

ن سالیان سیاه ای اجازه می دهد، توسط مردم شریف ایران زمین کمابیش روشن و فروزان نگه داشته شده اند. زندان های قرون وسطایی رژیم والیت فقیه در تمام
سرکوب و خفقان و  گاهصحنه پایداری و استقامت پر شکوه افواج جوانان آزادیخواه و میهن دوست ایرانی در برابر خیل سفاک دژخیمان و شکنجه گران بوده است. دست

ژیم ضد بشری ه رکشتار رژیم مالیان به صورت شبانه روزی و بی وقفه مشغول خونریزی و جنایت و ایجاد فضای رعب و وحشت بوده است. با این همه چگونه است ک
 جمهوری اسالمی همچنان بر مرکب قدرت سوار است و به سیاست های ویرانگر و جنایت های خود ادامه می دهد؟

ون نشدن رژیم رنگدر طول سالیان افراد و نیروهای مختلف با برشمردن عوامل و رویدادهای داخلی و بین المللی سلسله ای از جمالت شرطی برای توضیح دالیل س
 آخوندی ردیف کرده اند و کوشیده اند تا از این طریق پاسخی برای این پرسش بیابند. 

 

نگین جمهوری ه نـ اگر نیروهای انقالبی در مرحله سرنگونی رژیم شاه خائن با هم بر علیه خمینی و دار و دسته قرون وسطایی آخوندها متحد شده بودند، نطف
 اسالمی بسته نمی شد. 

د و مردم از شر آن ی شـ اگر ارتش عراق به ایران حمله نکرده بود، رژیم از نعمت جنگ ویرانگر بی بهره می ماند و طفل نوپای جمهوری اسالمی در بدو تولد سقط م
 راحت می شدند.     

ه قتل عام نمی کرد، دستـ اگر خمینی دجال در سرکوب و شکنجه و کشتار دست تمامی جنایتکاران تاریخ را از پشت نبسته بود و وحشیانه مبارزان راه آزادی را دسته 
 عمر رژیم به درازا نمی کشید.

شید، رژیم آخوندی ی کـ اگر سران جنایتکار رژیم در نهایت استیصال به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تن نمی دادند و خمینی دجال جام زهر آتش بس را سر نم
 به آخر خط رسیده بود و به دست نیروهای مسلح اپوزیسیون سرنگون می شد.

نی دجال بیشتر خمیـ اگر هنگام به درک واصل شدن خمینی دست نیروهای مسلح اپوزیسیون برای اقدام بر علیه رژیم باز می بود، عمر رژیم خمینی از عمر ننگین 
 نمی شد.

ی کرد ... اگر مک کین رئیس نم ـ اگر صدام حسین به کویت حمله نمی کرد ... اگر برج های دوقلو در نیویورک فرو نمی ریختند ... اگر امریکا افغانستان و عراق را اشغال
 د!ی شجمهور امریکا می شد ... و باالخره این اواخر هم با نیم نگاهی به تحوالت مصر، اگر در ارتش شاهنشاهی هم یکی مثل ژنرال السیسی پیدا م

 
و جنایت  نونو به همین شیوه می توان تمامی رویدادهای داخلی، منطقه ای و بین المللی را برشمرد و برای هر کدام سهمی در تداوم بساط خونین جهل و ج

ان مهم و تعیین کننده می جمهوری اسالمی در نظر گرفت. تأثیر گذاری رویدادها و پدیده ها در روند شکل گیری و تداوم یک مبارزه امری بدیهی است، آنچه اما در این
بر اساس شرایط عینی  که است، میزان این تأثیر گذاری و تأثیر پذیری می باشد که قبل از هر چیز به ماهیت مبارزه و روش پیشبرد آن بستگی دارد. یک مبارزه اصولی

ر میان مردم و دجامعه و مردم ایران و با شناخت درست از دشمن که همان رژیم ددمنش جمهوری اسالمی است، پی ریزی شده باشد و مرکز ثقل آن در درون کشور 
ر مسیر پیشبرد این ی دقرار داشته باشد، بدون شک پیشتر و بیشتر از تحوالت خارجی از رخدادهای درون همان جامعه تأثیر می پذیرد و تحوالت منطقه ای و یا جهان

 مبارزه نقشی جانبی خواهند داشت.

 

هی و انگیزه آگامسیر مبارزه برای رسیدن به آزادی، مردم ساالری، عدالت و رفاه اجتماعی مسیری سخت و طوالنی و پر فراز و نشیب است. انسان هایی که با 
. مبارزان راه آزادی با نندانقالبی در این مسیر گام برمی دارند، به تکلیفی که آگاهی و تعهد اجتماعی برخاسته از باورهایشان بر عهده آنها گذاشته است، عمل می ک
این راه را با پذیرش  رد،وجود اینکه به خوبی می دانند که هیچ فرمول اسرار آمیزی برای تضمین پیروزی و دستیابی به اهداف مبارزه در یک زمانبندی مشخص وجود ندا

انتخابی را نمی  نینتمامی سختی ها و خطرات آن برمی گزینند، زیرا سعادت و رفاه همگانی را پیش شرط سعادت فردی خویش قرار داده اند. روشن است که انتظار چ
آزادانه انتخاب می لف توان از تمامی افراد جامعه داشت. هر کس بر اساس میزان آگاهی، انگیزه ها، باورها و تعهد اجتماعی خویش راه زندگی اش را در مقاطع مخت

 ر می گیرد.قراکند، انتخابی آگاهانه که درستی آن با توجه به شرایط متحول جهان پیرامونی و دگرگونی باورهای درونی همواره مورد آزمون و سنجش مستمر 

 

در گرو مبارزه ای را خوشبختانه در تمامی سالهای سیاه حکومت آخوندی صحنه مبارزه از انقالبیون و مبارزان حرفه ای، انسان های ایثارگری که هست و نیست خود 
ی میهن شعله مانبی امان با رژیم ضد بشری جمهوری اسالمی قرار داده اند، خالی نبوده است. حضور همین مبارزان حرفه ای است که در شرایط خفقان آور و ظل

 های امید را در دل های ایرانیان آزادیخواه روشن نگه داشته است.

 
ر عراق در معرض خطر جدی ی داینک در شرایطی به استقبال نوروز می رویم که جان و امنیت و کرامت انسانی چندین هزار از این مبارزان راه آزادی در بازداشتگاه لیبرت

گنجینه ای از تجارب با  با قرار گرفته است. مبارزان از جان گذشته ای که طی چندین دهه در کوران نبردی همه جانبه با رژیم پلید آخوندی آبدیده شده اند و هر کدام
شند. در شرایطی با ارزش مبارزاتی می توانند نقش اساسی در سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی، این بزرگترین دشمن آزادی، آبادی و مردم ساالری در ایران، داشته

ال شده عراق کمر به اشغکه رژیم والیت فقیه در سایه سیاست ننگین مماشات و با سوء استفاده از شرایط پیچیده و نا استوار منطقه ای و هرج و مرج حاکم بر کشور 
امیدی و بی سرانجام نا نابودی نیروهای سازمان یافته مقاومت، یعنی دشمن ترین دشمنان رژیم آخوندی، بسته و همه امکانات و نیروهای خود را در جهت پراکندن تخم

مرار مبارزه، بدون استجلوه دادن مبارزه با رژیم ستمگر بسیج کرده است، پشتیبانی بی دریغ از خواسته ها و اهداف این هموطنان و یاری رساندن به آنان در جهت 
 شک بخشی از نبرد سرنوشت ساز سرنگونی است.   

 

را به ملت بزرگ ایران، همه پویندگان راه آزادی و به ویژه همرزمان اسیر  0393با یقین به طلوع خورشید درخشان آزادی در سرتاسر میهن عزیز، فرا رسیدن بهار و نوروز 
 در لیبرتی صمیمانه تبریک می گویم.  

 

 میالد مختوم

  0323نوروز 

  

 

 میالد مختوم: ضرورت دفاع از مبارزان راه آزادی



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
 12صفحه 

 

علیه بخشی از نظام اسالمی وسپس سرکوب خونبار و وحشیانه آن توسط رژیم که بخاطر حفظ نظام  0322نگرشی به جنبش اعتراضی مردم که در سال 
در سرکوب سپاه و بسیج و وزارت اطالعات حضور فعال داشته  .اسالمی تا حد تجاوز جنسی به پسران و دختران دستگیر شده و شکنجه و قتل آنان پیش رفت 

د. رژیم در این راه بهای سنگینی  پرداخت و دست کم در یکی از اهداف خود یعنی دست یابی به ابزاری برای به خانه ها بازگردانویک بار دیگر توده های مردم را 
م اسالمی تصمیم رژیتحمیق توده های مردم، ایجاد امید واهی در آنها و دمکراتیک جلوه دادن روند سیاسی در برابر افکار عمومی بین المللی ناکام بود. سران 

خط سرکوب و اختناق را ادامه بدهند و از آن تاریخ تا اکنون در هراس و وحشت  زندگی می کنند و باورمندند که عقب نشینی ار سوی  قاطعیت گرفتند که با
خص رژیم، مش حاکمیت به پیشروی توده ها منجر می گردد. این شیوه سرکوب و اختناق لجام گسیخته در نهایت به زیان کارگران و توده های مردم است و هدف

بدون شک هر نیروی سیاسی  برای به چالش کشیدن جمهوری اسالمی، باید بخش  قابل توجهی از توده ها به ترساندن و بی حرکت نگاه داشتن جامعه است. 
وب می ترساند تا برای سرکویژه  طبقه کارگر به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی را با خود داشته باشد. رژیم هم از این موضوع با اطالع است و مرتب کارگران را با 

آسودگی تنها با  ایناحقاق حقوق خود در پی اپوزیسیون نروند. رژیم اسالمی برای اجرا نمودن اهداف خود باید خیالش در هر زمینه از سوی کارگران آسوده باشد 
به بعد تکامل اوضاع جامعه و نظام روند نزولی در پیش گرفته و تا امروز پیوسته ادامه دارد. ماشین سرکوب نظام  22از سال سرکوب این طبقه به دست می آید. 

ده های مردم تو اسالمی  یک لحظه از کار باز نایستاده است و چوب های اعدام از احمدی نژاد به روحانی سپرده شد و او هم یک لحظه برای سرکوب و ترساندن
 تاخیر نکرده است.

 
ران ای تجربه سی و پنج سال حاکمیت جمهوری اسالمی نشاندهنده آن است که این نظام اصالح پذیر نیست و خود مانعی بر سر راه هر تحول اجتماعی در

د با سیاست خو است. مگر نه اینکه می بایست بحران سیاسی کنونی در جمهوری اسالمی به بحران انقالبی ارتقاء یابد. و طبقه کارگر آگاه به منافع طبقاتی
جمله  از مستقل، با خواست سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی خودش و با سازماندهی مستقل وارد صحنه مبارزه شود و صفوف خود را از عوامل رژیم

ه سمت سیاست انقالبی و باصالح طلبان و لیبرال ها جدا نماید و همزمان تالش کند که زحمتکشان دیگر و همه توده های آزادیخواه را نیز از نفوذ رژیم بیرون آورد 
 خود جلب نماید. نباید سئوال کرد در این زمان نقش اپوزیسیون مترقی و پیشرو چیست ؟

 
مروز در مباحث نظری ه اتجربه تلخ عدم یک آلترناتیو دمکرات و سازمانیافته که می توانست به کمک و یاری جنبش اعتراضی توده های مردم بیاید، از آن  زمان تا ب

اسالمی مانند ری برجسته تر شده و همواره برای مخالفان نظام اسالمی مطرح بوده است و جملگی این مورد را قبول دارند. امروز حمایت سرمایه داری از جمهو
ردن ک ادامه دارد و با انتصاب روحانی روند تکامل تحوالت اجتماعی در درون کشور کاهش یافته است. سرمایه داری جهانی در شرایط کنونی با مطرح 0322سال 

ران اقتصادی نیز بح مسئله انرژی اتمی رژیم و جنجالی نمودن آن خواستار گرفتن امتیاز ازنظامی است که پایگاه طبقاتی خود را در داخل از دست داده است و با
ودش در خ  روبرو است و سرمایه سعی و  تالش  دارد که  یک رژیم اسالمی مطیع را در سیستم سیاسی  و اقتصادی  بین المللی ، به عنوان  شریک و حامی

و یک بار دیگر  دهدمنطقه  و جهان  سازماندهی نماید. بدون شک این نوع ترفنده ها سرنگونی رژیم را به تاخیر می اندازد و عمر نظام اسالمی  را افزایش می 
 این رژیم جنایتکار و فساد ، توسط سرمایه به مردم ایران و منطقه  تحمیل خواهد شد. 

 
، یک بار دیگر در طیف چپ مسئله " اتحاد" مطرح شده و تدارکاتی هم کم و بیش در این راستا انجام شده است. تجربه  22پس از وقایع جنبش اعتراضی سال 

دارای  والبیش از سه دهه نشان داده که اتحادهای انجام شده چونکه هیچ پیوندی با جنبش کارگری  نداشتند، تماما با شکست روبرو شدند. اتحادها معم
می رود.  بینساختار هیراشی از باال به پائین چیده شده می باشد که از تفکر سنتی نیروها برخواسته است، چنین سازماندهی و شیوه کاری پس از مدتی از

اختالفات جریان های درونی جنبش چپ و مترقی به دلیل اوضاع سئوالی مطرح است مگر جنبش کارگری در ایران کمبودی در رابطه با حزب و سازمان دارد؟ 
توسعه می باشد. اینکه این نیروها در جهت گذار به دموکراسی در ایران نمی توانند با هم فعالیت کنند، نگران کننده تاریخی ایران برای نگارنده قابل فهم است اما

ای مبارزه ه همبارزه علیه رژیم اسالمی در حال شکل گیری است، به همین جهت به نظر نگارنده، استراتژی رشد و توسعه اصولی اپوزیسیون خارج شدن از شیو
رد گرفتند، اب سنتی است و باعث بقاء و در آینده تقویت اپوزیسیون خواهد شد. می بایست شدیدا از ساختارهای گذشته که امتحان خود را پس داده اند و جو

 پرهیز کرد!
 

هماهنگی و ،  سازماندهی یک اپوزیسیون واقعی برای تقابل نهایی با نظام اسالمی حاکم بر ایران و برای تعیین نظام نوین بعد از انحالل جمهوری اسالمی
ی نم همسویی مخالفان حول برنامه مشخص در راستای دمکراسی را  نیازمند است. تجربه نشان می دهد بعد از سال شصت، هیچ نیروی سیاسی به تنهایی

رژیم  اندتواند در تقابل با جمهوری اسالمی موفق باشد. اتحاد نیروهای سیاسی در مرحلۀ اول و سپس ارتباط با جنبش های اعتراضی داخل کشور، می تو
در نهایت در لی اسالمی را به چالش بکشد. ولی به این امر واقفیم که مخالفان در داخل کشور در شرایط سرکوب و اختناق حاکم، قدرت مانور کمتری دارند. و

یت هدابحران های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مخالفان داخل  با خارج کشور می توانند پیوند داشته باشند و هماهنگ با هم جنبش های اعتراضی را 
را به دوش می کد نمایند.درشرایط فعلی که اقتصاد جهانی در بحرانی دائمی به سر می برد و کارگران در سرتاسر جهان، بار  بیکاری، بدهکاری و درآمدهای را

ئوالی مطرح و سکشند با ظهور جنبش های اجتماعی نوین و به صدا در آمدن ناقوس جهانی، گذر از سرمایه داری، مبارزۀ طبقاتی یک بار دیگر برجسته می شود 
پیوسته آن ی  است که چرا تاریخ تمامی جوامع بشری تاکنون، هنوز تاریخ مبارزه طبقاتی است؟ نابودی مرزهای طبقاتی غیرممکن است! هرچند که سرمایه دار

 را تبلیغ کند.
 

و کرنا می وق دیوار میان بورژوازی و طبقۀ کارگر همچنان پابرجاست و تحلیل ماهیت طبقاتی جامعه غیر ممکن نیست.سرمایه داری توهم بی طبقه گی را در ب
پذیر است. ان کند. بدون شک پرداختن به طبقات در ایران مشکالت خاص خود را دارد و مشکل بتوان تحلیل طبقاتی مشخص را ارائه داد ولی با این وجود امک

اهده می مش متاسفانه در اپوزیسیون جمهوری اسالمی ضرورت " تحلیل طبقاتی" از شرایط اجتماعی و مبارزاتی و تاثیرگذاری بر جنبش کارگری، بسیار اندک
 شود. 

 
متاسفانه ما در دهه های چهل و پنجاه شمسی تحلیل طبقاتی به عنوان یک چارچوب مفهومی در تحلیل مسائل ایران از برد بسیار گسترده ای برخوردار بود ا

د. بهتر است باشامروز میان اکثریت نیروهای اپوزیسیون کاربرد چندانی ندارد و تمایل بسیاری از نیروها برای سرنگونی رژیم اسالمی به کشورهای غربی می 
انه مبتنی بر ناسبگویم نخستین تحلیل های طبقاتی در جامعه ایران رامی توان  از انقالب مشروطه به بعد یافت اما از آنجا که شیوه های نخبه گرا و شرق ش

د به تاریخ دانان و فعاالن بایتحلیل های " غیر طبقاتی" بر تاریخ نگاری ایران مسلط بوده اند، بسیار کم رنگ به آن اشاره شده است. برای یافتن آثار در این زمینه ، 
 چپ رجوع شود که در تحلیل هایشان از طبقه به عنوان یک مفهوم بنیادین استفاده کرده اند.

اعث شده که ر بتردیدی نیست که ایجاد جبهه ای از مخالفان رژیم اسالمی که دیدگاه اش در رابطه با جامعه ، طبقاتی باشد ، کار ساده ای نیست و همین ام
کا یا جامعه اروپا مریسه دهه نیروهای اپوزیسیون که از طیف های مختلف است، در کنار یکدیگر قرار بگیرند! چگونه می تواند با جریان هایی که در انتظار کمک آ
وع کارگری هم ز نبرای تغییر نظام اسالمی هستند و یا جریان هایی که در انتظار استحاله رژیم اسالمی از درون نظام هستند و یا جریانی که خود را چپ و ا

یی که دیدگاه " وهاقلمداد می کند و با افتخار می گوید ، " ما پرچم دار مبارزه با اسالم سیاسی هستیم " و به هیچ وجه مبارزه را طبقاتی نمی بیند با نیر
و ... باز تولید مل طبقاتی" دارند در یک جبهه و حول محور سرنگونی جمهوری اسالمی با هم به توافق برساند. این امکانپذیر نیست، یک چنین ائتالف و اتحاد ع
 ود.نم یک نظام طرفدار سرمایه داری و سرکوب طبقۀ کارگر و زحمتکشان در راستای منافع سرمایه در ابعاد وسیع تر در آینده  را سازماندهی خواهد
می از طیف سالخیلی ها تاکید ، بهتر است بگویم عقیده دارند که نیاز مبرم کنونی اپوزیسیون در خارج از کشور اتحاد وهمبستگی نیروهای مخالف جمهوری ا
اخته شده در شن های مختلف  است. آیا از لحاظ عقیدتی و تعریف فوق از نیروها امکانپذیر است؟ به نظر نگارنده جبهه متحدی ازنیروها و شخصیت های ایرانی

یم اسالمی رژ خارج کشور که به مبارزه طبقاتی اعتقاد داشته باشند ، می توانند از لحاظ نظری و تشکیالتی بنا به نیاز تاریخی یک جبهه متحدی را علیه
ا سازماندهی ر رسازماندهی نمایند . ارتباط و تماس در اشکال مختلف  با جنبش های اجتماعی در داخل کشور و برنامه ریزی سراسری  فعالیت ها در خارج کشو

که اپوزیسیون  ست کنند تا بتواند تهاجم رژیم جمهوری اسالمی که سالهاست در خارج کشور علیه اپوزیسیون ایجاد کرده را پاسخ و خنثی نمایند. سالیان سال ا
در داخل  میخارج تحت تاثیر و بدون برنامه مشخص برای سرنگونی در راستای تحوالت داخل کشور فعال بوده و هر بار پس از سرکوب تحرکات توسط رژیم اسال

دامه دارد. ما ن اکشور،  فعالیت آنان هم کاهش می یابد و منتظر تحول دیگر در درون کشور می مانند تا کارهای گذشته را تکرار کرده و این دور باطل همچنا
بودیم. اگر در آن دوران اپوزیسیون دارای یک تشکل مشخص با سازماندهی قوی بود، بدون شک می توانست پاسخ  22شاهد اینگونه حرکت ها در جنبش 

جنبش  ری مناسبی به سرکوب رژیم جمهوری اسالمی بدهد ومانعی در مقابل تحرکات رژیم اسالمی ایجاد کند تا نظام به راحتی نتواند به کمک سرمایه دا
ین اعتراضی مردم را چنین وحشیانه سرکوب نماید و آمادگی  داشت که یک مقاومت در سراسر جهان را سازماندهی و هدایت نماید ولی متاسفانه چن

ت رعب و انسنبود.ارتجاع  حاکم از این فرصت استفاده نمود و با جلب رضایت سرمایه داری با دست باز به کشتار و دستگیری گسترده جوانان پرداخت و تو
 وحشت را از نو با شدت بیشتر در جامعه باز تولید نماید. 

این جریان ها  هایبه نظرنگارنده ، معیار اتحاد عمل مابین جریان ها و شخصیت های منفرد در اپوزیسیون نمی بایست سرنگونی رژیم اسالمی باشد بل پالتفروم 
احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های منفردی که معتقد به قیام توده ها و در بعد از سرنگونی و دیدگاه طبقاتی آنان بسیار اهمیت دارد. پس دیدگاه 

ایران یک  بر راس آنان کارگران اند و خواستار یک حکومت دمکراتیک اند ، مناسبت ترین و پایدار ترین اتحاد عمل است.مسئله سرنگونی رژیم اسالمی حاکم
اریم . این ل دضرورت تاریخی است و تحوالت انقالبی و دمکراتیک نیاز مبرم و جدی جامعه است. در پی چنین تفکری ما نیاز به یک پالتفروم برای اتحاد عم

. مواردی که باید محتوی یک پالتفروم انقالبی باشد  پالتفروم، با در نظر گرفتن شرایط بحرانی در دورن حاکمیت و ایجاد و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی باید
 دراین پالتفروم ذکر شود:

 سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و استقرار یک حکومت دمکراتیک و انقالبی -0
تامین آزادی های سیاسی و لغو هر گونه تبعیض )جنسیت ،  -3انحالل بازو نظامی رژیم و در عوض تسلیح عمومی مردم و تشکیل شورا ها در سراسر کشور  -1

برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و  -6حق تشکیل سندیکا، شورا و احزاب و سازمان های سیاسی  -5آزادی اندیشه ، آزادی مطبوعات  -4قومیت ، ملیت(
لغو کلیه قراردادهای  -9حق تعیین سرنوشت خویش برای ملیت های تحت ستم ایران  -2جدائی کامل دستگاه حاکمیت از مذاهب  -2سیاسی برابر با مردان

ملی کردن تجارت خارجی و موسسات ارتباطی  -00ملی کردن صنایع و موسسات متعلق به بورژوازی بزرگ و انحصارات امپریالیستی  -01اسارت بار امپریالیستی 
 ... -04ملی کردن کلیه اراضی و مراتع، منابع طبیعی و زیر زمینی -03برقراری کنترل کارگری بر تولید و کنترل توده ای بر توزیع  -01و حمل و نقل بزرگ 

و می بایست  مطالبات سوسیالیستی وجود ندارد  این پالتفروم مبنای یک اتحاد عمل برای جریان های انقالبی و دمکرات است .در کلیه موارد فوق به هیچ وجه
 مورد تائید هر جریان سیاسی که مدعی انقالبی و دمکرات بودن را دارد قرار گیرد. چرا چنین نیست ؟

 باید گفت امروزه دیگر بر همگان روشن است، جنگ، جنگ طبقاتی است و الغیر.          
 مجید مشیدی

 1104مارس 
 0393فروردین 

madjidmoshayedi@gmail.com 
m-moshayedi.com 

 !    مجید مشیدی: جنگ، جنگ طبقاتی است و الغیر
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 نزدیک به صد سال از پاسخ لنین به انتقادات ماکسیم گورکی می گذرد، اما آن دیدگاه همچنان پابرجاست.
 زندانیان را فراهم آورد. ادیماکسیم گورکی، نویسنده رادیکال و از یاران لنین، طی انتقاداتی به زندانی کردن روشنفکران توسط دولت شوراها، از لنین می خواهد تا آز

به ماکسیم گورکی نکاتی را یادآور شده و به او رفیقانه هشدار می دهد که "واقعا اگر خودت را از محیط  0909لنین، در پاسخ، طی دو نامه در ژوئیه و سپتامبر 
را بگیرند؛ و در رت روشنفکران بورژوا بیرون نکشی مدفون خواهی شد". وی گورکی را سرزنش کرده و پرخاشگرانه می گوید: اجازه می دهی عناصر روشنفکر بورژا دو

چند هفته فغانشان به  اینبرابر عجز و البه آنها سر تسلیم فرود می آوری؛ وی در ادامه گورکی را تمسخر کرده که به زوزه صدها روشنفکر که از دستگیری "وحشتناک" 
 آسمان رفته گوش می دهی، اما صدای توده ها، میلیون ها کارگر و دهقان را نمی شنوی و به صدای آنها گوش نمی دهی.

تا حدودی انگلیس و و  لنین از شرایط حاکم بر انقالب می نویسد، و به این واقعیت که چگونه دنیکن و ُکلچاک با حمایت های امپریالیسم )منظور او بخصوص فرانسه
 آمریکا است( می خواهند شورشیان کادت )و گارد سفید( را ساماندهی کرده و علیه حکومت مرکزی بشورانند، اشاره می کند.

می رسند. ارتش  قتلدر چند سال اول انقالب روسیه، شرایط کامال سخت و بحرانی است. جنگ جهانی اول در جریان است و صدها هزار سرباز در جبهه های اروپا یه 
با آلمان قرارداد برست لیتوسك را امضا كرد و لهستان، اوكراين و حوزه بالتیك را  0902لنین و دولت شوراها در سال آلمان در پشت دروازه روسیه قاطعانه عمل می کند. 

باعث رنجاندن بسیاری از ملی گرایان چپ می شود. پایه های حکومت نوپای شورایی کامال لرزان است؛ نخبه گان که زمانی  واگذار می کند. این معاهده به تنهایی
ود را در برابر جبهه ن خعلیه تزار و در یک جبهه با لنین، فعالیت شورانگیزی داشتند، به بسیاری از تصمیمات دولت شوراها انتقاد می کنند. طولی نمی کشد که لنی

به این نکته دامن می زند و  جدیدی از منتقدین می بیند. در این شرایط  خطیر و پیچیده، ماکسیم گورکی، همزمان با منتقدین راست، از لنین شدیداللحن انتقاد می کند،
 سرخ ها به همان اندازه سفید ها دشمن مردم هستند".»که 

داشته و  زگیهرچند نامه های ماکسیم گورکی و لنین صدسال پیش نوشته شده اند، اما محتوای نامه گورکی و پاسخ لنین بیان کننده مبحثی است که هنوز تا
 بسیاری از روشنفکران و متفکرین در قرن بیست و یکم را بخود مشغول داشته است. 

 
ر زندان بگذرانند آسیبی ی دگورکی می گوید "استعداها" در زندان می پوسند، لنین این نگرانی را به سخره گرفته و می نویسد: به این جور استعداد ها اگر چند هفته ا
ران و دهقانان ارگنمی رسد بخصوص که با این کار از توطئه هایی نظیر کراسنایاگورکا و مرگ ده ها هزار نفر پیشگیری می شود. لنین معتقد بود که از میان ک

 روشنفکران بورژوا را به زباله دان تاریخ جارو خواهند کرد.  -روشنفکران واقعی  –روشنفکرانی رشد خواهند کرد، و آنها 
 

نظامی آن دوران، می توان نتیجه گرفت که لنین به انتخابی استراتژیک رسیده است. دشمن داخلی و خارجی  –از فحوای این دو نامه، و بررسی رویدادهای سیاسی 
کارگر و دهقان قرن ها  ها می خواهد نظام شورایی را تضعیف کرده و نظام بورژوازی و زمین داران را دوباره به قدرت برساند. او به این واقعیت واقف است که میلیون
تواند تهی دستان را به می همچون برده برای زمین داران عرق ریخته اند؛ و بسیاری برای رهایی، در اقصی نقاط روسیه جان باخته اند. به باور لنین، پیروزی انقالب 

 زمینی که روی آن کار می کرده اند برساند. اما برای رسیدن به آن هدف، باید برخی از باورهای پیشین را قربانی کرد. 
الی مماس قرار گرفته بودند. یبربه باور او جنبش انقالبی، بدون نظریه انقالبی، میسر نمی شود، و در آن مقطع از تاریخ، انقالبی گری و خشونت با آرمان آزادیخواهی و ل

 لنین برون رفت و پرهیز از اصطکاک را حکومت شوراها می دانست.
شناسايي سوويت ها به عنوان  -4انتقال مالكیت كارخانه ها به كمیته كارگران، و  -3تقسیم مجدد اراضي میان زارعین  -1صلح فوري  -0برای پیشبرد چهار برنامه اصلي 

نها اصرار می ی آعالي ترين مرجع اختیارات مملكتي، لنین می بایست به تشکیل موسسان پشت می کرد. اما، روشنفکران، از جمله روشنفکرانی که گورکی بر آزاد
)شایان توجه اینکه، هرچند لنین در نامه هایش موضع ورزید، خواهان تشکیل موسسان بودند، و لنین تشکیل موسسان را بر خالف منافع تهی دستان می دانست. 

 زاد کنند.(ا آگورکی را انحرافی تشخیص می دهد، اما بوخارین و کامنف را موظف می کند تا موقعیت روشنفکران اسیر را بررسی کرده و در حد امکان آنها ر
بیان و مطبوعات را دی حال به سوال صدساله باز گردیم. یک رهبر در چنین شرایط حاد و خطیری چه باید کند؟ آیا رهبر حق دارد بخاطر رهایی خلق ستمدیده، حق آزا

 نادیده بگیرد؟ آیا می تواند روشنفکران و متفکرین را اسیر کرده و آنها را سانسور کند؟
 

انجام داد را هم درست  61-52اگر پاسخ ما به این سوال، و آنچه در زمان حیات لنین رخ داد، مثبت باشد، ناچاریم هر آنچه خمینی و جمهوری اسالمی در سالهای 
حمله عراق و کودتای  61-52 ارزیابی کنیم. در زمان لنین، آلمان، کادت ها، و گارد سفید علیه دولت شوراها توطئه می کردند و می جنگید؛ و در زمان خمینی در سالهای

 نوژه رخ می دهد. 
 

در ایران را به یاد آورد. شاید بتوان  61-52پس از یک قرن، درک شرایط انقالب روسیه کمی خارج از ذهن است، حتی به سختی می توان شرایط دقیق اوائل سالهای 
سال پیش در ایران رخ داد دیگر مهم نیست، و تحلیل و ارزیابی آن دو رویداد بیشتر در چارچوب یک پژوهش آکادمیک معنا پیدا  35گفت که آنچه صدسال پیش در روسیه و 

ابراز عقیده خواهند "، می کند، اما مهم است که از خود بپرسیم، پس از سرنگونی رژیم اسالمی چه خواهیم کرد؟ آیا متفکرین و روشنفکرانی که مخالف "دولت انقالب
را از همین امروز اصلی  ائلکرد را برای چند روز و هفته و ماه به زندان می اندازیم؟ می توان برای فردای ایران، از هماکنون به یک سری تعهدات رسید، و یک سری مس

 دانست و برخی را فرعی.
روز زنده می بود، ام ماکسیم گورکی و هم فکرانش معتقد بودند که فرهنگ جامعه تهیدستان باید رشد کند تا مارکسیسم و رادیکالیسم در جامعه رشد کند. شاید اگر

 علت فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم را در عدم فرهنگ سازی در مقطع فروپاشی قدرت تزاری، ارزیابی می کرد.
 بهاران خجسته باد

 علی ناظر
 0393فروردین 

 
 
 

 علی ناظر: سوالی صد ساله
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گه نمی دارد. دمکراسی ی نبه بیان دیگر دمکراسی بورژوایی را به مثابه یک ایدئولوژی را قبول ندارد.  دموکراسی سوسیالیستی هیچ موضوعی را از انظار توده ها مخف
د، نه یک اقلیتی باشاست برای تمام آحاد جامعه. دمکراسی است شفاف، عیان، روشن و تحت کنترل اکثریت جامعه، برای  طبقه ی کارگر و تمام زحمتکشان در جامعه 

به  «در غرب این است:   ازیکه ثروتمند. درواقع این برابری و مساواتی که در جامعه بورژوایی هست، مساوات برای سرمایه داری است. به کالم دیگر شعار اساسی  بورژو
یعنی هرکس بیشتر پول داشته باشد، بیشتر باید در تصمیم گیری ها شرکت کند. دولت ها موجود هستند، دولت باید مالکیت خصوصی  !«هرکس به اندازه ی سرمایه اش

دموکراسی سیاسی را قبول داریم اما، ما همچنان خواهان دمکراسی »را حفظ کندو اجازه ندهد خللی در آن وارد آید.  از اینرو چنانچه توده  به خیابانها بیایند و بگویند: 
ز قرمیعنی می خواهیم مالکیت را لغو بکنیم، مالکیت را اشتراکی جایگزین آن  کنیم، این به معنی عبور از خط قرمز است. لغو مالکیت خصوصی خط  !«اقتصادی هستیم

ظاهراتی باشد که ی تاست و به شدیدترین وجهی و با تمام نیرو سرکوب خواهند شد. هیچ تردیدی نباید داشت، که حتی در سوئد یا در آمریکا و یا کشوری دیگر غرب
هند شد. حتی در این خواخواهان لغو مالکیت خصوصی باشند، پلیس و ارتش و تمام آحاد دولت بورژوائی بر سر آن ها خواهند ریخت و حتی در صورت ضرورت تیرباران هم 

کنیم، توده ها اصوالً نمی توانند مسائل اساسی خودشان را مطرح بکنند، چون امکانات کافی ندارند. طبقه ی  که ما امروز مشاهده می «مهد آزادی»جوامع به اصطالح 
ان هنوز نتوانسته به رگرکارگر را در جامعه های سرمایه داری غربی ببینیم دویست سال است نتوانسته که تبلیغ کافی کند که استثمار می شود. اجحافات وارده بر کا

شما آزادید که نشریه »گوید: ها مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعات عمدتا در دست بورژوازی متمرکز شده است. بورژوازی به کارگران می  گوش همگان برسد. زیرا تمام رسانه
، منتهی آزاد بودن فرق دارد با توانستن. هیچکدام از «تان را چاپ کنید، شما آزاد هستید بیائید سخنرانی بکنید، شما آزاد هستید هرکس را که می خواهید انتخاب بکنید

باید همان مقدار پولی که در اختیار رسانه ها وابسته به سرمایه  «ملی»و  «بی طرف»نهادهای کارگری توان مالی کافی برای رقابت با سرمایه داران ندارند. یک دولت 
رگران وجود ندارد. به قول مارکس در دهد، همان مقدار هم باید برای تبلیغات کارگران در نظر یگیرد. اما، چنین نیست. زیرا برابری واقعی بین سرمایه داران و کا داران قرار می

 این جوامع  دیکتاتوری بورژوائی  حاکم است. 

ی حیات خودشان درواقع مه سؤال این است که چرا سرمایه داران به این دمکراسی صوری تن می دهند؟  به این علت است که یکی از ارزان ترین و بی هزینه ترین راه ادا
اعتصابی رخ دهد،  اگردموکراسی بورژوائی است، وگرنه انقالباتی در مقابل خودشان خواهند داشت و در آن صورت باید بسیج بکنند، باید مخارج هنگفتی صرف کنند. 

بیاندازند و برای این که به یق اقتصاد مختل خواهد شد و مبالغ هنگفتی از دست خواهند داد. دیگر ارزش اضافه نخواهند ساخت. درنتیجه، برای این که این مسائل را به تعو
 حیات خودشان ادامه بدهند، مجبورند تن به یک سلسله امتیازات دهند تا  همه چیز تحت کنترل باشد.

به مسایل فرعی جلب  را بنابراین توده های خیلی وسیع تحمیق می شوند. برای که انحراف بردن آگاهی توده ها و به تعویق انداختن و خنثی سازی انقالب، توجه مردم
وتبال با بودجه کالن جلب ت فمی کنند. برای نمونه در بریتانیا مبالغ  هنگفتی خرج خانواده ی سلطنتی می کنند که درواقع هیچ کاره هستند. توجه جوانان را به مسابقا

جامعه را مسخ  نندمی کنند. پولهای هنگفت برای به بی راهه کشاندن اذهان عمومی و جلوگیری از آگاهی سوسیالیستی خرج می کنند. از این طریق است که می توا
 کنند و این فریب را عمیق و عمیق تر بکنند.

نیستیم و ما خواهان دموکراسی واقعی هستیم، دموکراسی واقعی ما دموکراسی بورژوائی نیست، دموکراسی واقعی ما  «دموکراسی»در نتیجه، ما خواهان این نوع 
 دموکراسی 

 سوسیالیستی است و بسیار فراتر از دموکراسی موجود  در این جوامع بورژوائی است.

 

 دمکراسی سوسیالیستی 

 

لیستی ایجاد شود، سیادر باره ی دموکراسی سوسیالیستی، چند نکته ی مهم وجود دارد. برخالف مبلغین لیبرال که می گویند در آتیه اگر هم قرار است دموکراسی سو
هیچگونه ارتباطی به  ستیباید به طور مسالمت آمیز و از کانال دموکراسی بورژوائی و از حمایت و تقویت دموکراسی بورژوائی انجام گیرد، اصوالً دموکراسی سوسیالی
مدیگر قرار گرفته اند. ل هدموکراسی بورژوائی ندارد. این دو اصوالً نسبت به هم بیگانه هستند و این دو نفی دیالکتیکی همدیگر هستند. این ها در دو نقطه ی متقاب

ت و این دو اس دموکراسی بورژوائی خواهان حفظ استثمار طبقه ی کارگر و زحمتکشان است در صورتی که دموکراسی سوسیالیستی برای از میان برداشتن استثمار
نی سوسیالیسم، این یع کامالً از همدیگر مجزا هستند و در مقابل همدیگر هستند و هیچ گونه وجه اشتراکی بین این دو وجود ندارد. از نقطه نظر مارکس، دموکراسی

ژوازی است، می بورپاسخی است که مارکسیسم به تمام  جریانات فرقه گرای استالینیست و طرفدار جریانات مختلفی که صحبت از این می کنند دموکراسی متعلق به 
،  مشخصا نبرد برای دموکراسی را یکی از کانالهای مؤثر و مهم برای رسیدن به سوسیالیسم می داند. ۶٨۰٨دهد. درواقع مارکس در تمام نوشته های خود، یعنی از سال 

 .«نخستین گام در انقالب طبقه ی کارگر عبارت است از ارتقای پرولتاریا به مقام طبقه ی حاکم و کسب پیروزی در نبرد برای دموکراسی»مارکس در مانیفست می گوید: 
نتریستی که اشاره سا یعنی این که نبرد برای دموکراسی تسهیالتی برای رسیدن به سوسیالیسم ایجاد می کند. بنابراین برخالف چپ استالینیستی و برخالف جریانات

 بورژوائی است، مارکس بر این اعتقاد بود که دموکراسی به مفهوم سوسیالیسم است. دموکراسی از آن  پرولتاریا است. همان طور که در ایران «دموکراسی»می کنند 
یر این ها را به آگاهی پیگهم می بینیم، اولین قدم ها و اولین مبارزات پرولتاریا و طبقه ی کارگر برای حقوق دموکراتیک خود است. و این حقوق دموکراتیک به صورت 

 سوسیالیستی می رساند.

وقتی مشاهده می کند بورژوازی آلمان و  ۶٨۰٨متعلق به پرولتاریا است و نه به بورژوازی. مارکس در بسیاری از نوشته های خود، بخصوص پس از  «دموکراسی»در نتیجه 
در خطابیه ی خود به اتحادیه ی کمونیست ها صحبت از انقالب مدام به میان می آورد. زیرا به این باور  ۶۲۳۵فرانسه قابلیت انجام تکالیف بورژوا دموکراتیک را ندارند، در 

می رود. برای این که اگر وارد حل جریانات مستبد و پیشاسرمایه داری،   رسد که بورژوازی دیگر  قابلیت حل تکالیف بورژوا دموکراتیک را از دست داده و از ترس پرولتاریا، می
کند.  از آن به بعد مارکس می تکالیف دموکراتیک شود، در مقابل خودش پرولتاریا را خواهد دید و پرولتاریا در نبرد برای دموکراسی می آید در مقابل بورژوازی قد علم 

، بخشی از زندگی پرولتاریا است و مبارزه برای دموکراسی، نبرد برای دموکراسی یعنی دموکراتیزه کردن «دموکراسی متعلق به پرولتاریا است»مشخصاً اشاره می کند 
نقالب، انقالب ی اکل سیستم اجتماعی. یعنی دموکراتیزه کردن دولت، یعنی دموکراتیزه کردن تمام شئون و حیات بشریت. و در نهایت دموکراتیزه کردن دولت یعن

 سوسیالیستی و هیچ مفهوم دیگری به جز این نمی تواند داشته باشد.

مفهوم دیگری نمی چ بنابراین وقتی ما صحبت از دموکراتیزه کردن کل مسایل اجتماعی می کنیم، به این مفهوم است که ما خواهان انقالب سوسیالیستی هستیم و هی 
را با هم استفاده نمی کرد و برای  «بورژوازی»و  «دموکراسی»به بعد در بسیاری از نوشته جات خود اصوالً عبارت  ۶۲۳۴تواند داشته باشد. در ضمن مارکس از سال 

استفاده می کند. او می گفت این ها لیبرال ها دیگر دموکرات نیستند و دموکراسی را رعایت نمی کنند. یعنی مارکس دموکراسی  «لیبرالیسم»توصیف بورژوازی از عبارت 
مین مساله مشخصاً در ه  را از آن پرولتاریا می دانست. این مسئله ی خیلی مهم و محوری است و درواقع نخستین قدم در راه انقالب پرولتری و مبارزه برای آن است.

رگر ایران که یک کا جامعه ی ایران نیز صادق است. به کالم دیگر مساله محوری برای رسیدن به سوسیالیسم در ایران، نبرد برای دموکراسی است. یعنی که طبقه ی
نبرد برای   اندتجربه ی مشخصی در ارتباط با اعمال دموکراسی و ساختن شوراهای کارگری در انقالب گذشته از خود نشان داده، مشخصاً در مقامی است که بتو

مام مشکالتی که پیش د تدموکراسی را تا سرنگونی این رژیم و ساختن جامعه ی سوسیالیستی پیش ببرد. با وجود تمام مشکالتی که امروز طبقه ی کارگر دارد و با وجو
جریاناتی که به هر  مامروی جنبش کارگری وجود دارد، کماکان تنها طبقه ای است که می تواند به دموکراسی نائل شود و دموکراسی برای تمام آحاد جامعه بیاورد. ت

گری و انقالب کارعلتی خواهان آزادی و دموکراسی هستند سریع ترین و کوتاه ترین راه برایشان این است که طبقه ی کارگر را تقویت کنند و تدارکات انقالب 
 سوسیالیستی را تقویت کنند.

ز سوئد برای ما الگوی ا از این زاویه، مسئله ی انقالب کارگری در دستور کار جامعه ی ما قرار گرفته و به هیچ وجه نمی توانیم منتظر باشیم که جریانات لیبرالی 
ی به جامعه است بخواهد برای ما باطدموکراسی سوئدی به  ایران بیاورند. به هیچ وجه نمی توانیم انتظار این را داشته باشیم که بورژوازی ایران که بورژوازی کامالً بی ارت

 دموکراسی بیاورد و منتظر این باشیم خرده بورژوازی که از نیروهای ضربت بورژوازی است و ضربت علیه زحمتکشان و توده ها 

 را سازمان می دهد، دموکراسی برای ما بیاورد. 

 

 گسترش حقوق دمکراتیک

 

بورژوايی چیزی نیست جز ابزاری برای تحمیق توده های مردم، طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه، برای پیشبرد مبارزه  «دمکراسی»گرچه از ديدگاه تاريخی پرولتاريا، 
 .کنند ضدسرمايه داری خود، از حقوق دمکراتیک نسبی کسب شده در جامعه سود جسته و برای گسترش اين حقوق مبارزه می

اوت است. پرولتاريا، مبارزه خود برای دمکراسی با مبارزه اصالح گرايان برای دمکراسی، کامالً متف  اما، مبارزه طبقه کارگر و ساير قشرهای تحت ستم )مانند جوانان و زنان(
بقه کارگر در نهايت برای داری استفاده می کند. به سخن ديگر، مبارزه اساسی ط را فراتر از حوزه سیاست برده و از آن به مثابه وسیله ای برای لغو کامل نظام سرمايه

   .سرنگونی کامل بورژوايی است و نه حفظ و بهبود وضعیت موجود

یک مانند کسب حقوق بیکاری، بیمه های اجتماعی؛ حق مرخصی؛ کسب حقوق دمکرات  در عین حال، مبارزات برای حقوق دمکراتیک توده ها و کسب آن حقوق مانند
طوح؛ احترام به حقوق م سآزادی بیان؛ حق تشکل و اعتصاب؛ آزادی تأسیس اتحاديه های و تشکل های مستقل کارگری؛ آموزش و پرورش رايگان؛ برای زنان و مردان در تما

ن، فراهم می کارگرا  بشر؛ حق شکايت و دادگاهی کردن هر مقام دولتی توسط هر شهروند و غیره، زمینه را برای کسب تجربه عملی و آموزش سیاسی و سازماندهی
)مانند کنترل  «انتقالی»ی مطالبات بخشد. اضافه بر آن، مبارزه برا مبارزه جويی آنها را تقويت می   روحیه کند. اين تجارب اعتماد به نفس را در میان کارگران افزايش داده و

ر کارگران با دولت سرمايه یشتکارگری، بار کردن دفترهای دخل و خرج سرمايه داران و غیره( که در نظام سرمايه داری قابل تحقق نیستند، راه را برای رودررويی هر چه ب
ود نداشته باشد )مانند وج داری باز کرده و تدارک سرنگونی کل نظام را تسهیل می کند. در وضعیتی که حتی يک رژيم بورژوا دمکراتیک ) حتی بدترين شکل آن( در جامعه

   .آماده می کند ها را انعکاس داده و زمینه را برای کسب تجربه عملی در مقابله با رژيم های مردمی، نارضايتی توده وضعیت کنونی ايران(، قیام های و طغیان

نظام موجود است و نه  «اصالح»کنند. زيرا هدف آنها  سازمان ها و حزب های رنگارنگ رفرمیستی در مقابل حرکت های مستقل کارگری بصورت غیرمستقیم ايستادگی می
ربه کارگران و تج براندازی آن. آنها حرکت های مستقل دانشجويی و کارگری امروزی را به عنوان "شورش های مرتبط به دول غربی" معرفی می کنند. آنها از کسب

د که همه اصالح طلبان )حتی توانند برای براندازی آماده شوند. تجربه اخیر اعتراضات دانشجويی نشان دا دانشجويان هراسناک بوده، زيرا بدون اين تجارب مردم ايران نمی
 .خود آقاجری محکوم به اعدام!(، دانشجويان را از حرکت های فرا قانونی منع کردند

بطور قیم مآبانه خود  که طبقه کارگر ايران برای تدارک سرنگونی رژيم و مقابله با انحراف های رفرمیستی، تشکیالت و حزب سیاسی خود را بايد تشکیل دهد. حزب هايی
بود که مبارزه با ند طبقه کارگر معرفی کرده و بدون کوچکترين ارتباطی با کارگران پیشرو، از همگان دعوت به پیوستن به حزب شان می کنند، مسلماً قادر نخواه «رهبر»را 

 .رفرمیزم و تدارک انقالب آتی را سازمان دهند

آن(، و مبارزه با ای مبارزه برای تحقق دمکراسی سوسیالیستی )عالی ترين شکل دمکراسی در تاريخ بشريت(، با سرنگونی کامل رژيم سرمايه داری حاکم )همه جناح ه
 .متشکل از کارگران پیشرو، عملی نخواهد بود «حزب پیشتار انقالبی»عقايد رفرمیستی در درون جنبش کارگری، ِگره خورده است. اين امر نیز بدون تشکیل يک 

 

 ۶۵۲۹بهمن 

 بخش دوم -مازیار رازی: مفهوم دموکراسی 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 در باره "سکوالریسم" )بخش دوم(

 
اده شد. برای شناخت و پیدا کردن یک درک بهتر از این ه ددر بخش اول این نوشتار، به سرچشمه واژه "سکوالریسم" پرداخته و تعریف بنیانگذار این واژه در قرن نوزدهم، "ژرژ ژاکوب هالی اوک" ارائ

 واژه در میان فارسی زبانان، مترادف فارسی "این جهان گرایی" برای "سکوالریسم" نیز معرفی و باز شد.

یعنی "این جهان گرایی" بمثابه یک کارُگشا، که حول د؛ "سکوالریسم"، از نقطه نظر تئوریک و در قالب کالسیک خود، میتواند با تعریفی که "هالی اوک" از آن ارائه داده است قابل درک و فهم باش
ترک در آن اجتماع کرده اند عمل میکند، و سعادت مش محور آن مردمان یک اجتماع بدون در نظر داشتن باورهای دینی و یا غیر دینی یکدیگر، مبادرت به ارائه راه حل در مقابل چالشهای گوناگون

و برابری اجتماعی در میان جوامع و انسانها تلقی کرد. دت بشری را به یک جهان موهوم و نادیده دیگر موکول نمیکند. بنابر این، "این جهان گرایی" را میتوان بعنوان یکی از عوامل فراهم آوردن وح
"این جهان گرا شدن" هر جامعه ای، بدلیل تفاوتهای  یا تا اینجا، "این جهان گرایی" یک نظریه است؛ اما فرآیند پیاده کردن یا اجرائی شدن چنین نظریه ای در یک اجتماع؛ یعنی "سکوالریزاسیون"

 تاریخی و فرهنگی اجتماعات گوناگون، لزومأ از یک مسیر از پیش تعریف شده عبور نمیکند.

 

الیزه" شدن این جوامع قابل توضیح میباشد. هر یبرالگوی فرآیند "سکوالریزاسیون"، در روند رشد و تحوالت تاریخی در جوامع اروپایی و در دمکراسی های بوجود آمده حاصل از صنعتی شدن و "ل
این جهانی مؤثر تر واقع گشته اند، ظرفیت دین گی چه پیشرفتهای بدست آمده بشری )برای نمونه: از لحاظ کشاورزی، پزشکی، صنعتی و ...( در ارائه راه حل برای برداشتن موانع و معضالت زند

آنجائیکه شروع فرآیند "سکوالریزاسیون" از بطن از )باورمندی به نیروی ماورای طبیعت در حل مشکالت( در دفاع از داشتن اعتبار عقالنی برای حل اینگونه مشکالت و چالشها کاهش یافته است. 
ه شدن جامعه برای ایجاد گشایش به این منظور تیزجوامع مسیحی و با توسعه علوم، صنعت و اقتصاد سرمایه داری و حرکت بسوی گسترش بازار آزاد در اروپا آغاز شد، ناگزیر درجه ای از دمکرا

طول تاریخ جوامع پیشرفته غربی، بویژه با  در نیز الزم شمرده میشد. سلطه کلیسا و حاکمیت دینی هم میبایستی بعنوان عامل باز دارنده رشد و گسترش علوم به کنار زده میشد. این روند،
 قدرت گرفتن هرچه بیشتر شاخه "پروتستانیسم" در مسیحیت آغاز شد.  

 

منتشر کرد باز  (Roman Catholic Church)میالدی، یعنی زمانی که "مارتین لوتر" بیانیه نود و پنج ماده ای خود را بر علیه "کلیسای کاتولیک روم"  0502سر آغاز جنبش "پروتستانیسم" به سال 
در  (Wittenberg)، در شهر "ویتنبرگ" (All Saints Church)میگردد. این بیانیه در مخالفت با اشاعه خرافات و فروش "آمرزش و خشنودی" به مردمان نا آگاه از سوی "کلیسای تمامی مقدسان" 

داران "مارتین لوتر" کلیسا های خود را در آلمان و طرفآلمان، و در اعتراض به انباشت هر چه بیشتر ثروت توسط "کلیسای کاتولیک روم" و تحمیل مخارج خود بر گرده مردم بود. بدنبال این حرکت، 
اسکاتلند، مجارستان و سوئیس، شاخه  ان،اسکاندیناوی براه انداختند. اروپا اینک شاهد رویش "اصالحات پروتستانیسم" شده و یکی پس از دیگری، در کشورهایی مانند فرانسه، انگلست

 بخش اول -در باره "سکوالریسم" داریوش افشار: 

 

 

 جستجویی در تاریخ ایران پیش از اسالم 

 
شوند. ساسانیان که به نوعی می توان آنها  می در جستجوی یافتن ردپایی از رابطه ی دین و حکومت در ایران باستان، به سلسله ای از خاندان حکومتی ایرانی می رسیم که ساسانیان نامیده

( بودند. درست همانند صفویان که از فرزندان شیخ صفی الدین اردبیلی از بزرگان تصوف در اردبیل بودند. هر دوی این سلسله در 0را ماکتی پیش از صفویان دانست، فرزندان ساسان خوتای)
به  –به دلیل پیدایش مذهب دیگری  –دخالت و نفوذ مذهب و رسمی ساختن و حکومتی کردن دین نقش بی بدیلی داشتند. اگر ساسانیان فرصت این را نیافتند که مذهب رسمی خود را 
حتا در قانون اساسی مشروطیت می را سلسله پس از خود انتقال دهند، در عوض صفویان تا حدود زیادی موفق شدند رسمیت مذهب خویش را به جامعه تحمیل کنند. نمونه ی این تحمیل 

 توان مشاهده کرد. 
دربار و مشاوران به اجرا گذاشته می شد.  وسطدر ایران پیش از اسالم، در دوره هخامنشیان و اشکانیان از مذهب رسمی خبری نبود و قوانینی که به اجرا گذاشته می شد قوانینی بود که ت

ی و دینی، همیشه و همه جا به طور یکسان اجرا قومقوانینی بسیار ابتدایی که به دلیل نبود کتابی که در آن قوانین تدوین شده باشد، و نیز گستردگی قلمرو هخامنشی و اشکانی، و نیز تنوع 
البته اگر خیل عظیمی از توده مردم سواد  . ونمی شد. در دوره ساسانی اما، داستان کاملن متفاوت بود. مذهب زرتشی تبدیل به مذهب رسمی شده بود، و کتابی به نام اوستا در دسترس بود

 ریان، می بایست آن قوانین را به اجرا می گذاشتند. ربانداشتند و چیزی از قوانین موجود نمی دانستند، چندان مهم نبود. مهم این بود که روحانیان)مغان(، خاندان سلطنتی، "نجبا"، "اشراف" و د

ی دیگر را به پیروی از دین خود وادار نمی ها در دوره هخامنشیان "تمامی ملت هایی که تحت فرمانروایی هخامنشیان بودند آزادی دینی داشتند. پادشاهان بزرگ دین التقاطی داشتند و ملت
 (1کردند".)

ق. م.( و بدین طریق خود را به عنوان پادشاه بابل متبرک  532نه تنها "آزادی دینی" رواج داشت که حتا کوروش هنگامی که بابل را فتح کرد "دست بل مردوک را لمس کرد.)بیست و پنجم مارس 
ا دین قبیله مادی مغ ها را بپذیرند. وی تندیس د تساخت. کوروش با این کار بر همه آشکار ساخت که قصد ندارد دین دودمان خویش یا ملتش را بر کسی تحمیل کند تا چه رسد که مردم را وا دار

اورشلیم را که در میان خزائن پادشاهی یافته بد های خدایان شهرهای مختلف را که نبونید به بابل انتقال داده بود به شهرهای خود بازگرداند و در اجرای همین اصل ظروف زرین و سیمین مع
به فلسطین بازگردند و معابد ویرانشان را بازسازی کنند." )تا شده بود، به یهودیانی که در بابل در تبعید به سر می بردند بازگرداند. کوروش خدماتی بیش از این به یهودیان کرد. آنان را اجازه داد 
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 بورژواها و پرولترها
ستا را در تسلط شهرها در آورده رو با رشد بورژوازی برای اولین بار در تاريخ، تناسب قوای اجتماعی میان شهر و ده به نفع شهر تغییر می يابد: مارکس می نویسد:"بورژوازی،  شهر و ده

هت زندگی روستائی نجات دهد." اگر بالاست. توانسته است شهرهای عظیم برپا کند، جمعیت شهری را به نسبت جمعیت روستا افزايش دهد و بدين ترتیب بخش معتنابهی از جمعیت را از 
"بورژوازی، هر چه بیشتر وضع پراکنده ی جمعیت، ابزار تولید و مالکیت را از بین می برد.  در گذشته مرکز تمدن در دربار شاه فئودال بود، امروزه اين شهروندان اند که اعمال قدرت می کنند.

د سرمايه داری، يعنی تراکم و تمرکز هر چه ولیبورژوازی جمعیت را انبوه کرده، ابزار تولید را متمرکز ساخته و مالکیت را در دست عده ای محدود متراکم کرده است". اين وجه مشخصه ی ت
دتی کم توانسته است نیروهای مولده ای ض مبیشتر تولید در دست عده ای محدود، در واقع، خود از داليل پیدايش جنبش مدرن کمونیستی است. به گفته ی مارکس، بورژوازی نه تنها در عر
بیشتر تولید اجتماعی، ضرورت الغای مالکیت چه "عظیم تر از حاصل جمع همه ی نسل های گذشته" به وجود آورد، که با متمرکز کردن هر چه بیشتر مالکیت بر وسايل تولید و متراکم کردن هر 

"نتیجه ی ضروری" اين تمرکز و تراکم در تولید، شکل گیری دولت متمرکز  خصوصی و امکان استقرار مالکیت اشتراکی اجتماعی )مالکیت سوسیالیستی( را نیز در دستور روز قرار داده است.

نافع، قوانین، حکومت ها و ضوابط مالیاتی ا مملی است. زبان ملی، بازار ملی و اصوالً خود ملی گرايی بورژوايی همگی ناشی از اين "تمرکز يافتگی سیاسی" اند: "ايالت های مستقل... ب
 ".متفاوت، با هم به درون يک ملت واحد دارای حکومت واحد، قوانین واحد، منافع طبقاتی واحد و گمرکات واحد ريخته شده اند

 

داشت. اگر در پاسخ به  ۶۱و  ۶۳بورژوازی محصول يک رشد تاريخی است که ريشه در تضاد بین روابط تولیدی فئودالی و رشد تجارت جهانی در قرون   بحران سرمایه داری بورژواها و پرولترها

ین رشد، مناسبات فئودالی ديگر هم انحطاط و سقوط امپراطوری روم و سلطه ی قوم ژرمن ها، روابط فئودالی مسبب رشد نیروهای مولده شده؛ به خاطر همین رشد و در مرحله ای از
می شد و چنین هم شد. بورژوازی خود نتیجه  ختهنتوانست خود را با نیروهای مولده تطبیق دهد و به همین دلیل، به قول مارکس: "تبديل به غل و زنجیر شد". بايد اين زنجیرها از هم گسیس

تضاد با مناسبات در جامعه ی بورژوازی نیز عاقبت نیروهايی را به حرکت در آورده است که ديگر خود قادر به کنترل شان نیست. به عبارت ديگر، نیروهای مولده  ی تاريخی حل اين تضاد بود.

شکل گرفته است: "در طول چندين دهه ی گذشته، یه تولیدی حاکم قرار گرفته اند. در ضمن اين جا بايد تاکید شود که مارکس معتقد بود اين تضاد به نقد "چندين دهه" قبل از نوشته شدن بیان
حیات بورژوازی و سیادت آن را تضمین کرده ی  تاريخ صنعت و تجارت چیزی نبوده است جز تاريخ شورش نیروهای جديد مولده علیه شرايط جديد تولید، علیه مناسبات مالکیتی که شرايط ادامه

ديدآمیزتر از پیش"، موجوديت کل جامعه ی ته تظاهر اين تضاد، به صورت بحران های ادواری اقتصادی، در نزد مارکس به نقد اتفاق افتاده بود. به گفته ی مارکس، اين بحران ها، "هربار است."

 بوجود آمده به طور متناوب معدوم می گردد. در بلً بورژوايی را به بوته ی آزمايش می گذارند: "در اين بحران ها، نه تنها بخش عظیمی از محصوالت موجود، بلکه بخشی از نیروهای مولده که ق
 "اين بحرانها به ناگهان مرض واگیری شیوع پیدا می کند به نام تولید اضافی که امکان وقوعش در ادوار گذشته مضحک به نظر می آمد

 

 بخش دوم -مازیار رازی: تفسیری از مانیفست کمونیست کارل مارکس  

 02ادامه ... صفحه 

 06ادامه ... صفحه 

 11ادامه ... صفحه 

 بخش دوم –علی فیاض: پیش در آمدی بر نسبت، و رابطه ی دين و حكومت 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
 16صفحه 

 

ن ملل دیگر به ویژه تمداز دوره اشکانیان و نقش مذهب در فضای سیاسی جامعه اطالعات دقیقی در دست نیست. اما از آن جایی که "افراد این  سلسله ... تحت تاثیر 
میالدی( هم خود را مصروف ترویج تمدن یونانی کرده و خود  06-50یونانی ها قرار گرفته بودند، سالطین این سلسله از بدو تاسیس تا زمان سلطنت اشک بیستم، گودرز )

خ اسکندری یا سلوکیدی و اریرا دوستدار تمدن یونان معرفی نموده، نیز از خط یونانی برای نوشتن روی مسکوکات و کتیبه های خود استفاده می کردند. در ایران دوران ت
ردوان اول، این زبان را خوب ه ااسامی یونانی در ایران معمول گردیده، زبان رسمی دربار، زبان یونانی بود و اکثر شاهزادگان اشکانی، زبان یونانی را می دانستند چنانک

مه های یونانی استفاده شنامی دانست. اردوان اول به ادبیات یونانی آشنایی کامل داشت، و حتی به زبان یونانی تاریخی نوشته بود. در دربار شاهان اشکانی، از نمای
 ( 4می کردند." )

آنکه فرهنگ بومی  از چنین به نظر می آید که اشکانیان نیز بر سنت هخامنشیان باقی ماندند و تساهل و تسامح دینی را پاس می داشتند. به ویژه اینکه آنان بیش
 ایرانی تولید کنند، چشم به دست آوردهای فرهنگی یونانیان دوخته بودند.

 

 ساسانیان؛ پیشقراول برپایی حکومت دین ساالر

 به نمایش می گذارد.    –پیش از هجوم اعراب مسلمان  –تاریخ دوره ساسانیان، یکی از سیاه ترین و وحشتناک ترین دوره های تاریخی ایران زمین را 
بدون استثنا، یکی از برجسته گی های چشمگیر این دوره را  –اعم از محققین داخلی و خارجی  –بیشتر کسانی که به تحقیق و پژوهش پیرامون این دوره پرداخته اند 

 (5که نشان می دهند، عبارت است از ظلم، اجحاف، فقر، جهل و فساد و بسیاری از این سنن و عادات ناپسند و ضد انسانی.)

.جامعه ایرانی بر دو د.."شاهان ساسانی هنگام کشورگشایی و از بین بردن رقبا و دشمنان داخلی و خارجی از ریختن خون و نهب و غارت اموال مردم خودداری نمی کردن
ه "هیچ یک از افراد طبقات دوررکن مالکیت و نسب استوار بود و حدود و مقررات اجتماعی و طبقاتی با شدت بسیار، نجبا و اشراف را از عوام الناس جدا می نمود" در این 

هرکس مکلف و  پایین نمی بایست خواهان مقام و مرتبتی فوق آنچه به حکم ارث و اصل و نسب به او تعلق می گرفت، باشد. آزادی شغلی معنی و مفهومی نداشت
 (  6بود که به پیشه و شغل و موروث و معین اجدادی خود اشتغال ورزد".)

داخلی  استقابل توجه است که در دوره ساسانیان، حکومت بیشتر در دست روحانیون بوده و به نوعی حاکمیت مذهبی بر جامعه استوار بوده است؛ "اساس سی
 ساسانیان هماهنگی دین و دولت بود"، و "آن چنان دین و دولت در هم آمیخته شده بودند که فردوسی از زبان اردشیر به پسرش می گوید:

 

 "چنان دین و دولت به یکدیگرند

 تو گویی که در زیر یک چادرند

 نه بی تخت شاهی بود دین به پای

 نه بی دین بود شهریاری به جای

 چو دین را بود پادشه پاسبان

 (  2تو این هر دو را جز برادر مخوان")

 

ندگی هر فرد م زبه گفته ی کریستنسن "اصحاب دین جنبه قدس خویش را شامل حکومت دنیوی نموده بودند و خود نیز به برکت حمایت دیوانیان در کلیه مسائل مه
 (2ایرانی دخالت می کردند و به عبارت دیگر، شخص را از گهواره تا گور در چنگال خویش داشتند." )

را بر سر کار آوردند، که خود ان روحانیان پنجاه درصد از تمامی زمین های مردم را در اختیار خود داشتند و همین ها بودند که در واقع اشکانیان را برانداختند و ساسانی
 (9فرزند ساسان خوتای روحانی معبد بزرگ استخر در فارس بود.)

علوم مختلف زمان را به خود  فتناز سوی دیگر، ممنوع بودن تحصیالت برای مردم عادی نیز، خود به اندازه کافی قابل توجه می باشد. "در این دوره روحانیون و قضات فرا گر
 ( 01انحصار داده بودند و طبقات پایین به حکم مقررات و نظامات غلط زمان، از نعمت علم و فرهنگ بی نصیب بودند".)

رقه مانویه، روش ظالمانه و ه فو اقلیت های مذهبی در این دوره حق حیات نداشتند. مزدکیان به طرز بی رحمانه ای مورد قلع و قمع قرار گرفتند. عالوه بر "کشتار وحشیان
یگر را ممنوع ساختند". )ن دنامطلوبی نیز نسبت به جماعت یهودیان و عیسویان در پیش گرفتند" و بدین وسیله "دین زردشتی را آیین رسمی قرار دادند و اعتقاد به ادیا

00 ) 

داشت و معموال روحانیون به تی در چنین دوره ای "مردم از عالم فرهنگ و دانش بی خبر بودند و علم و سواد منحصرا در خانواده روحانیون بود و کامال جنبه مذهبی و طبقا
 (01فرزندان طبقات ممتاز خواندن و نوشتن را می آموختند".)

 (03الم می کرد".)اع و همین طور "تا آخر دوره ساسانیان نیز در بند تشکیالت خاص طبقاتی)کاست( بوده ایم که دبیری و سر و کار با خط و کتابت را مشغله خواص

از چنان نفوذی برخوردار بودند که می توانستند در تثبیت و یا نفی یک پادشاه نقش تعیین  –مغان  –آن چنان که از شواهد و قرائن تاریخی بر می آید، روحانیان زرتشتی 
 کننده ای بر عهده داشته باشند. همانگونه که فردوسی در شاهنامه اشاره می کند، چنان این رابطه پایاپای بوده است که؛

 نه بی تخت شاهی بود دین به پای"

 نه بی دین بود شهریاری به جای"!

ن را به نوعی حکومتی نیادکتر عبدالحسین زرین کوب نیز در یکی از آثار تحقیقی خود به چنین موردی اشاره می کند. موردی که با استناد به آن می توان حکومت ساسا
 دینی تلقی نمود:

ر امور مملکت ن د"از وقتی آیین زرتشت در ایران دین رسمی شد، هرگونه مخالفت با آن به شدت منع می شد. تشکیالت روحانی زرتشتی صورتی مرتب یافت و موبدا
و ستیزه ای کش قدرت و نفوذی تمام به دست آوردند که توسعه و دوام آن غالبا، هم موجب ضعف سلطنت و هم سبب فتور احوال عامه بوده است به همین جهت کشم

 (04پنهانی اما دایم و مستمر بین آتشگاه و دربار به وجود آمد که در اواخر عهد ساسانیان از اسباب عمده ضعف و انحطاط دولت شد." )

ن قرن، جامعه را از ندیدر واقع، ما در دوره ساسانیان با نوعی حکومت مذهبی به نام زرتشت و مذهب او مواجه بوده ایم که در قرون وسطا نیز به نام مذهب مسیح چ
شرقی، خبر از حدت و  هایتکامل و توسعه و پیشرفت علم باز داشته بود. و هر نوع دگر اندیشی را ممنوع ساخته بود. کشتار مزدکیان و مانویان و تبعید مانی به مرز

 شدت نفوذ دین زرتشتی در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی آن روزگار ایرانیان دارد. 
رد، آنچنان ی کحکومت غیر رسمی دینی در دوره ساسانیان و فساد و بی رحمی مغان دین زرتشت، و ساختار اجتماعی طبقاتی که یک جامعه کاستی را نمایندگی م

از قسمت های غربی ایران  حیتسهمناک و دهشت آور بود که زمینه نفوذ ادیان گوناگون را در ایران فراهم ساخته بود. چناکه اگر اسالم به ایران هجوم نیاورده بود، مسی
زیسیون قرون وسطا را نگیرا فتح کرده بود. شکنجه های غیر انسانی که در دوره ساسانی بر "متخلفین" و مخالفین انجام می شد، تنها و تنها شکنجه های دینی دوره ا

 تداعی می کند...

 

 ادامه دارد
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یشدند. در همین دوران است ا م"پروتستانیسم" و دیگر زیر مجموعه های آن، که وجه مشترک همگی در مخالفت با حاکمیّت "کلیسای کاتولیک روم" بر مسیحیان جهان بود، بر پ
فیزیکدان، ریاضیدان و ستاره شناس ایتالیایی، ، (Galileo Galilei)، ریاضی دان و ستاره شناس آلمانی، و "گالیلیو گالیله" (Johannes Kepler)که دانشمندانی همچون "یوهان کپلر" 

 اساس فناوری های مدرن در جهان را پایه گذاری کردند. ظهور کرده و 

 

در اروپا هستیم. دورانی که  (Age of Enlightenment)در همین برهه از تاریخ بشری، یعنی در خالل قرن هفدهم و هجدهم میالدی، ما شاهد برآمدن "دوران روشنگری" 
میشد برخاستند. روشنفکران این طی روشنفکران برآمده از تحوالت "پروتستانیسم" در اروپا، با خردگرایی و اهمیت فردیت، به مصاف با سنت گرایی و آنچه که مربوط به قرون وس

و "فرانسوا ماری  (John Locke)، "جان الک" انگلیسی (Baruch Spinoza)، "باروخ اسپینوزا" هلندی (Francis Bacon)برهه از تاریخ بشری، مانند "فرانسیس بِیکن" انگلیسی 
، پایه گزاران تفکرات انسانی بر اساس علم و دانش، شک و تردید، و مبادالت فکری روشنگرانه بر مبنای (Voltair)، معروف به "ُولتر" (François-Marie Arouet)آروئت" فرانسوی 

نگری"، قلب خرافه و خرافه گرایی را با روشتوضیح خردمندانه و متفکرانه در اصول هر پدیده، با استفاده از منطق برای دسترسی به نتایج پذیرفتنی و عقالنی بودند. متفکران "دوران 
 رهنگی بر جای میگذاشتند.و فخرد، عقالنیت، دلیل و عنصر شک هدف قرار داده بودند و تأثیرات ژرف داده های فکری خود را در علوم، مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 

 

 James)، جیمز وات 0220، مخترع انگلیسی، اولین ُپمپ استخراج آب از زمین توسط نیروی بخار را به ثبت رساند و در سال (Thomas Savery)، "توماس سیِوری" 0692در سال 
Watt) ینی، از بازدهی باالتری برخوردار ماش، مخترع اسکاتلندی، اولین موتور َدَورانی برای چرخش چرخ را بنام خود ثبت کرد. بسیاری از کارگاههای تولیدی، اینک با توسل به ابزار

حوالتی را موجب شد که نقش انسان و ، تبودند و نقش انسان در ایجاد یکچنین تحولی انکار ناشدنی بود. انقالب صنعتی در اروپا بین نیمه دوم قرن هجدهم تا نیمه اول قرن نوزدهم
به سعادت بشری در یک دنیای  ادنعلوم بدست آمده در فراهم آوردن یک زندگی بهتر بر روی زمین را هر چه بیشتر برجسته ساخته و در مقابل، نقش کلیسا و روحانیت در وعده د

 نادیده دیگر را با شدت هر چه بیشتر بزیر سؤال میبرد. 

 

، آغازی بود بر پایان رژیمهای مطلقه سلطنتی و حاکمیت کلیسا که با انزجار هرچه بیشتر مردمی از اشرافیت سلطنتی و روحانیت 0299تا  0229انقالب کبیر فرانسه بین سالهای 
بتدریج کاهش پیدا میکرد. در  فاتثروتمند همراه بود. هر چه نقش بشریت در روبرو شدن با چالشهای بشری و ارائه راه حل برای آنها پر رنگ تر میشد، نقش دین، کلیسا و خرا

، ریاضیدان و فیزیکدان انگلیسی، قوانین حرکت و نیروی جاذبه را فرمول بندی کرد و توانست قوانین حرکت سیارات را که تقریبأ یک (Issac Newton)همین دوران، "اسحاق نیوتن" 
دانست، اما از پذیرا شدن می قرن پیشتر توسط "یوهان کپلر" مطرح شده بودند، با بکارگیری از محاسبات ریاضی بشکل علمی توضیح دهد. با آنکه "نیوتن" خود را یک مسیحی

که یکی از رسوم معمول برای اعضای دانشگاه "کمبریج" بود سر باز زد. "نیوتن" به وجود و نقش  (Church of England)برخورداری از هرگونه مقام "مقدس" در "کلیسای انگلیس" 
انجام بگیرد، اما وی مکتب "پدر، ق" خدا در ساختن جهان هستی اعتقاد داشت، و بر این باور بود که وجود و حرکت سیاره ها با عظمتی که دارند تنها میتواند با دخالت یک "خال

کار ان ، که بخش مهمی از اصول باورمندی مسیحیان به وجود خدا و ترکیب آن از این سه عنصر الهی در کتاب مقدس )عهد جدید( توضیح داده میشود را(Trinity)پسر و روح القدس" 
، ریاضیدان و ستاره شناس فرانسوی، که به "نیوتن فرانسه" نیز مشهور است، توانست با استفاده از (Piere Simon Laplace)میکرد. یک قرن پس از "نیوتن"، "پیر سیمون الپالس" 

گردش و ادامه طبیعی آن  اینمحاسبات ریاضی و علم فیزیک نشان دهد که چرا سیارات دارای یک مدار چرخش هستند و بر خالف باور "نیوتن"، هیچ نیازی به وجود خدا برای 
 ندارند. 

 
ه دیدگاهها وارد میاورد. شاید گونروشهای علمی بازبینی به عالم هستی و طبیعت پیرامون بشر، یک به یک ضربه های مهلک خود را بر "خالق جهان" و خرافات رایج مربوط به این

عنوان "درباره سرچشمه انواع جانداران  تحتبزرگترین دستاورد بشر در این راستا، توسط "چارلز داروین" در میانه قرن نوزدهم بدست آمد. "چارلز داروین" با انتشار کتاب معروف خود 
، نظریه "تکامل بر اساس انتخاب طبیعی" را ارائه داد. با ارائه این نظریه، جهان علوم و شناخت از عالم هستی یکی از مهلک (On the Origin of Species )با ویژگی های مشترک" 

در مورد نظریات "چارلز داروین" برخوردهای متفاوت از خود نشان داد. از یکسو، بخشی از  (Church of England)ترین ضربات را بر پیکر تفکرات دینی وارد آورد. "کلیسای انگلیس" 
اب طبیعی" را بعنوان یکی از ابزار طراحی نتخروحانیون "اصولگرا"، "داروین" را یک "مرتد و کافر" خطاب کردند، در حالیکه از سوی دیگر، روحانیون "لیبرال"، نظریه "تکامل بر اساس ا

 انیون واقع شد!   روحشده توسط "خالق" برای تدوین این جهان قبول کردند؛ که به زعم آنها، "چارلز داروین" "مفتخر" به کشف آن شده و مورد تحسین این بخش از 

 

راعات ارائه شده در قرن اختبه دلیل تأثیرات اجتماعی منتج از نظریات علمی گوناگون در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هنری، و همچنین اکتشافات و 
م" در اروپای مرکزی و سیسنوزدهم میالدی، و با گسترش هر چه بیشتر صنعت مدرن و رشد سامانه تولیدی سرمایه داری، که منتج از غالب شدن "پروتستانیسم" بر "کاتولی

خود را با روشهای علمی تجزیه  رانبریتانیا بود، ما شاهد ظهور متفکرین و فیلسوفان بزرگی همچون "کارل مارکس" و "فردریک انگلس" هستیم، که نه تنها موفق شدند تحوالت دو
مالی، در حال نهادینه کردن الگوی ی شو تحلیل کنند، بلکه بدیل آن، یعنی پیشروی جوامع بسوی "سوسیالیسم" را نیز تدوین کردند. از سوی دیگر، پروتستانیسم در اروپا و آمریکا

 جدیدی از "مسیحیت مدرن" در این کشورها بود.

 

به برخی از وظایف دینی، ازجمله  ختندر این دوران است که باورمندان به مسیحیت در قلب اروپا و آمریکای شمالی بتدریج در حال فاصله گرفتن از تعصبات دینی و ُکند شدن پردا
، برای انجام ازدواج قانونی، شرط برگزاری آن در یک 0232، از اول ژانویه سال 0236کاهش در شرکت مرتب به نیایش در کلیسا شدند. طبق قانون ازدواج در انگلستان، مصوبه 

که تاریخ دقیقی در مورد زمان شروع جا کلیسا دیگر اجباری نبود و ازدواج شهروندی )خارج از هرگونه دین(، از این تاریخ تا به امروز رسمیت داشته و قانونی تلقی میشود. از آن
در مورد انگلستان انتشار یافت،  1116در سال  (Christian Research)کاهش در رفتن به کلیسا برای نیایش دینی در دست نیست، اما طبق آماری که از سوی "کریستین ریسرچ" 

درصد جمعیت این کشور در  61تا  41، بین 0250مارس  31تخمین زده شده است. طبق این آمار، در روز یکشنبه،  0250شروع کاهش چشمگیر آن در این کشور به پیش از سال 
افزون بر این، بخش متنابهی از  0درصد بود. 9، رقم ارائه شده با آمار گیری انجام شده، تقریبأ 1110در سال . نیایش عمومی در یکی از کلیسا های محل اقامت خود حضور داشتند.

د، واقعیت ندارد؛ چرا که میزان ستناین بررسی نشان میدهد که برخالف آنچه که برخی اذعان میکنند که بیشتر بریتانیایی ها "باورمندان به خدا بدون هیچگونه تعلقات دینی" ه
 1باورمندی به وجود خدا نیز، بهمان نسبت که هر دو وجه کلیدی تعلقات دینی و شرکت در نیایش افول کرده، کاهش یافته است.

تر از آنچه که در انگلستان رخ داد یر در کشورهایی مانند ایرلند، که از جمعیت نسبی باالتری از باورمندان کاتولیک تشکیل شده، کاهش تعداد کسانی که مرتب به کلیسا میروند د
درصد جمعیت ایرلند در نیایش عمومی روزهای  21ارائه شد، بیش از  0921بوقوع پیوست اما یکچنین فرآیندی با میزان سریع تری در حال رخداد است. طبق آماری که در آغاز دهه 

درصد جمعیت این کشور کاهش پیدا کرده است. شایان توجه است که حتا مشاغل دینی در  41، نشان میدهد که این تعداد به 1111یکشنبه شرکت داشتند. همین آمار در سال 
تن وارد این   60، تنها 1111و در سال  110، فقط 0994مرد در ایرلند به کار کشیشی روی آوردند؛ در حالیکه در سال  0325، 0965این کشور رو به کاهش بوده است. در سال 

این تعداد  0992درصد از افرادی که از آنها پرسیده شده بود چه باورمندی دینی دارند، پاسخشان "هیچ" بود، در حالیکه در سال  04در هلند،  0931در سال  3مشغله دینی شدند.
  4درصد افزایش پیدا کرده بود. 41به  1113درصد و در سال  39به 

، (eva Hamberg)وا هامبرگ" "ایدر سوئد، تخمین زده میشود که اکثریت غالب مردمان در این کشور یا هیچگاه، و یا به ندرت در آئین نیایش عمومی در کلیسا شرکت میکنند. 
 در سوئد مینویسد: (Lund University)پروفسور الهیات دانشگاه "لوند" 

 به "میزان جمعیت کسانیکه که در سوئد باورمند به مسیحیت هستند، یا بخشی از اوقات خود را وقف پرداختن به کارها و وظایف دینی مانند رفتن
کلیسا میکنند، در خالل قرن بیستم رو به کاهش گذاشته است...این کاهش نه تنها در حفظ باورهای دینی بوده، بلکه ما شاهد کاهش در 

  5برجستگی های نمادی این باورها نیز بوده ایم."

    )برگردان بفارسی توسط نگارنده(.
 

 میالدی به کلیسا میرفتند، طی گذشت زمان بشرح زیر کاهش پیدا کرد:  0999تا  0921درصد جمعیت کسانیکه یکبار و یا بیشتر در هفته برای نیایش بین سالهای 

 6درصد. 65به  90در صد؛ در ایرلند از  39به  56درصد؛ در ایتالیا از  05به  19درصد؛ در آلمان از  04به  40درصد؛ در هلند از  01به  51درصد؛ در بلژیک، از  5به  13در فرانسه، از 

 
فرهنگی در این جوامع بوده؛  - اعیهدف از رجوع به اینگونه آمار آنست، که نشان داده شود الگوی "سکوالریسم" در جهان پیشرفته غربی، منتج از فرآیند توسعه و پیشرفت اجتم

"کلیسای کاتولیک روم" امکانپذیر شد. بر اساس آنچه که تا کنون گفته  حاکمیت دینیکه خود ناشی از دستیابی به علوم و کشفیات تازه بشری؛ و آنهم بنوبه خود، با کنار زدن 
)و نه لزومأ بر علیه آن شدن( در مقابل هرگونه  خنثی شدنشد، چشم اندازی که از آینده جوامع غربی در مقابل ما قرار دارد، تحول هر چه بیشتر و سریعتر این جوامع بسوی 

 باورمندی دینی میباشد.

 

عه تحت یک حاکمیت دینی تحقق پیدا جاماگر بنا باشد نظریه "این جهان گرایی" یا "سکوالریسم"، به فرآیند "این جهان گرایی شدن" یا "سکوالریزاسیون"، و پیاده کردن آن در یک 
مکانپذیر نیست؛ چرا که پیرو آنچه که ع اکند، با یک فرمول ساده، یعنی با رجوع به آنچه که در جوامع غربی رخ داده و هنوز هم در حال تکوین است، یا با کپی برداری از این جوام

کاملی خود بوده رخ داد و از د تشرح داده شد، "این جهان گرایی شدن" اینگونه جوامع تابع رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی این اجتماعات طی حد اقل سه قرن، که در حال رش
 مشخصه های تاریخ دمکراسی های لیبرال صنعتی از قرن هجدهم میالدی تا به امروز است و این فرآیند همچنان تا به امروز ادامه دارد.

نتیجه، غیر قانونی محسوب در برای نمونه، مسأله همجنس گرایی، یکی از موارد "ُکفر" و "لعن" در تمامی "ادیان الهی" است و تا اواخر قرن هجدهم یک خالف کاری جدی و 
ار بودن فکو بدنبال تأثیراتی که انقالب کبیر فرانسه در رشد "این جهان گرایی شدن" جامعه خود بجا گذاشت، فرانسه اولین کشوری بود که قوانین خال 0290میشد. در سال 

، پانزده کشور جهان مرکب از فرانسه، بلژیک، هلند، دانمارک، سوئد، نروژ، اسپانیا، پرتقال، آرژانتین، برزیل، اروگوئه، آفریقای 1103اوت  09همجنس گرایان را لغو کرد. در تاریخ 
ازدواج  1104مارس  19در بریتانیا، از تاریخ د. جنوبی، نیوزیلند، ایسلند و کانادا، به اضافه بخشهایی از مکزیک و ایاالت متحده آمریکا، ازدواج بین همجنس گرایان را آزاد اعالم کردن

ر فرانسه بود، تا آزادی کامل این ر دهمجنس گرایان شکل قانونی بخود خواهد گرفت. از زمان آغاز لغو قوانین "خالفکار بودن همجنس گرایان"، که یکی از دستاوردهای انقالب کبی
گذاشته اند، که حتی پس از  سر بخش از اجتماع برای ازدواج بین یکدیگر، بیش از دو قرن گذشته است. این اجتماعات، آنچنان فرآیند تحول فکری، فرهنگی و اجتماعی را پشت

مشخصه این گروه از انسانها است، که قانونی شدن همجنس گرایی برای اولین بار، بیش از دو قرن طول کشید تا ازدواج بین این گروه از شهروندان را نیز بعنوان یک امر طبیعی، 
 تلقی کنند.

 

زاسیون(، در برابر دین نقش ریروند تاریخی "این جهان گرایی" )سکوالریسم( در کشورهای پیشرفته غربی نشان میدهد که این حکومتها در طول فرآیند اجرایی کردن آن )سکوال
یک فرآیند تاریخی و جنبش ول خنثی بودن را بخود گرفته اند؛ یعنی در حالیکه حاکمیت بسیاری از این کشورها ریشه های اجتماعی خود را مسیحی قلمداد میکنند، اما در ط
قوانین و راه حل های دینی و  ه و"پروتستانیسم" در این کشورها، در مقابل باورها، رهنمون ها و قوانین "الهی" مسیحیت برای مدیریت اجتماع، نقش منفعل و خنثی بخود گرفت
ار قرار داده اند. بهمین علت هم، عتبخرافی برای حل مشکالت و مدیریت زمینی را با همت متفکران، فالسفه و دانشمندان گوناگون در طول تاریخ، خارج از خردگرایی، عقالنیت و ا

"قانون اساسی" این کشورها گنجانده  در این حکومتها اجازه وارد شدن قوانین دینی و "الهی" را به درون اجتماعات خود نمیدهند و از این دستاورد بزرگ بشری با قوانین زمینی که
آنها حزب "اتحاد دمکراتیک  رینشده صیانت میکنند. در تاریخ بسیاری از حکومتهای اروپایی، ما حتا شاهد وجود حزب هایی که ریشه در مسیحیت دارند هستیم که یکی از مهمت

 در آلمان به رهبری خانم "آنگال مرکل"، که هم اکنون صدر اعظم این کشور است میباشد.  (Christian Democratic Union [CDU])مسیحی" 

 
یک حکومت "این جهان گرا" )سکوالر( در تاریخ کشورهای "سکوالر" کنونی دیده میشود، لزومأ غیر دینی بودن آنها نیست، بلکه خنثی بودن  مفهوم کالسیکآنچه که در رابطه با 

 بخش اول -در باره "سکوالریسم" داریوش افشار: 

 02ادامه ... صفحه 

http://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Origin_of_Species
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حالیکه ملکه بریتانیا در مقام رئیس در آنها در قبال قوانین و مناسبات دینی در ارتباط با مدیریت جوامع خود است. نمونه بارز یکچنین حکومتی، در بریتانیا کامأل مشهود است. 
قرار داده شده که ده حکومت این کشور و "کلیسای انگلیس" قرار دارد، اما در مورد امور سیاسی و طبق قانون اساسی نا نوشته شده این کشور، در یک مقام خنثی ش

         2دارای یکسری اختیارات صوری و تشریفاتی است.

 

بت بر سر آن نیست که صح از سوی دیگر اما، "این جهان گرایی" و فرآیند "این جهان گرایی شدن"، یک دستاورد بشری است که نیاز به "اختراع مجدد" ندارد. در اینجا
یبایستی در نظر داشت که تنها ه مجوامع تحت حاکمیت دین، مانند ایران، لزومأ میبایستی همان فرآیند تاریخی که جوامع اروپایی از آن عبور کردند را پشت سر بگذارند؛ بلک

بسیار جدی اجتماعی روبرو ای سرنگون شدن حاکمیت اسالمی در ایران، با مطالبات و آرمانهای برقراری "این جهان گرایی" یا "سکوالریسم"، میتواند در اول کار با چالشه
که اجتماعات با درجات و ست گشته و لزومأ به "این جهان گرا شدن" جامعه ایران در کوتاه مدت منتج نشود؛ چرا که اجرایی کردن "این جهان گرایی" یک فرآیند تاریخی ا

ی "این جهان گرا" در ومتمیزان رشد اجتماعی و نسبیت های فرهنگی موجود در آن جامعه به آن دست پیدا میکنند. آنچه که در درجه اول میبایست در مورد یک سیستم حک
هر گونه دین یا ال نظر گرفت، تضمین برابری حقوق شهروندی برای یکایک آحاد ملت، صرفنظر از هر گونه باورمندی شخصی است. نکته دوم، خنثی بودن حکومت در قب

روز به شهروندان خود ام باورمندی مربوط به جهان ماورای طبیعت است، که سعی دارد با افکار موهوم و خرافی "سرنوشت بهتری" را در یک دنیای دیگر بجز دنیای مادی
 نوید بدهد.   

 
پی ریزی یک سامانه "این جهان ای اگر چه حاکمیت اسالمی در ایران نتایج مخرب و فاجعه بار خود را بجا گذاشته و اقشار بسیاری را از حاکمیت دین بیزار کرده است، اما بر

ین( تأثیرات فکری خود بر اجتماع را ز اگرایی" ماندگار و فرآیند آن در ایران آزاد فردا، نیاز است تا روشنفکران و پیشگامان جنبش آزادیخواهی، از هم اکنون )در واقع پیشتر ا
آزاد فردا، در کنار یک قانون ان رقم زده و آگاهی های کارشناسانه و الزم اجتماعی را در این رابطه به درون اقشار گوناگون برسانند. سیستم آموزشی و پرورش فکری در ایر

 اساسی مبتنی بر "این جهان گرایی" و حقوق بشری، یک نقش کلیدی را در این مورد بازی میکند. 

وحشت است؛ چرا که  در رژیم ضد مردمی و جنایتکار اسالمی در ایران، از پدیده "این جهان گرایی" یا "سکوالریسم" و مطرح شدن آن در سطوح گوناگون جامعه بدرستی
خفه کند و یا آنرا به انحراف از  بن میداند حتا بمدت یک ساعت در یک جامعه آگاه به حقوق خویش دوام نخواهد آورد و همواره تالش دارد تا هر نوع گفتمان در این رابطه را در

 اصول واقعی و علمی "این جهان گرایی" بکشاند . 

 

بیشتر در این رابطه، از آنچنان ان مقوله "این جهان گرایی" )سکوالریسم(، یکی از مهمترین بحثها و مقوالت مربوط به آینده میهنمان است. امید است تا با دامن زدن به گفتم
فرهنگی مردمان میهنمان برخوردار شویم، تا بتوانیم یک فرآیند منطبق با علم و دانش امروزی را در قبال "این  –درجه آگاهی کارشناسانه و بر اساس ترکیب اجتماعی 

 جهانی شدن" جامعه خود بکار بگیریم. 

 

ن را به تصویر کشانده و یرانگارنده مایل است تا با مطرح کردن چند پرسش در میان پژوهشگران، خردمندان و فرهیختگان ایرانی، فرآیند "این جهان گرایی" شدن جامعه ا
س از سرنگونی جمهوری ن پنحوه مدیریت و ارائه راه حل برای برخی از چالشهای بر سر راه را به تبادل نظر بگذارد. توجه داشته باشیم که این پرسشها در مورد دورا

 اسالمی و برقراری یک ایران آزاد مطرح میشوند:

  

 برخورد حکومت با روزهای تعطیلی مذهبی در ایران )چه عزاداری، چه جشن( چگونه باید باشد؟ 

 برخورد حکومت با اجرای مراسم مذهبی توسط مردم، مانند آنچه که در روزهای "عاشورا و تاسوعا" مرسوم است چیست؟ 

 آیا احزاب یا سازمانهای سیاسی مذهبی اجازه فعالیت خواهند داشت؟ 

 آیا مدارس دولتی مجاز به داشتن کالسهای تعلیمات دینی )از هر نوع( هستند؟ 

 انند " منقش حکومت در نگاهداری از اماکن مذهبی و "مقدس" مانند حرم "امام رضا" در مشهد، حرم "حضرت فاطمه معصومه" در قم، و دیگر اماکن "مقدس

 "مسجد جمکران" در جنوب تهران چگونه خواهد بود؟

 آیا "مدرسه فیضیه قم" اجازه ادامه کار خود را خواهد داشت؟ 

 تکلیف مجتمع مقبره خمینی، واقع در "بهشت زهرا"، که یک "زیارتگاه" ارزیابی میشود و به "شهر آفتاب" موسوم است چه خواهد بود؟ 

 
دامن زدن به اینگونه مباحث را  به بدون شک، پرسشهای بیشمار دیگر در اینگونه موارد وجود دارند. اما به باور نگارنده، پیش از سرنگونی جمهوری اسالمی در ایران، ما نیاز

 داریم تا بتوانیم در یک مسیر درست و خردمندانه، چشم انداز فرآیند "این جهان گرایی" در ایران را در پیش رو داشته باشیم. 
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 سوال ماهنامه دیدگاه سوم 2پاسخ حسن رحمان پناه به 

 دیدگاه سوم: لطفا خود و وابستگی تشکیالتی خود را معرفی کنید. 
در روستای کوچکی به اسم "خیدر" در پنج کیلومتری شهر سقز واقع در استان کردستان متولد شدم و تا پایان دورە ابتدایی در زادگاهم  ۶۵٣۴حسن رحمان پناه: سال 

این شهر بودم و بهمن همان سال و بعد از علنی شدن  ٨۱در این شهر دیپلم گرفتم. از فعالین قیام  ٨٨درس خواندم. سپس برای ادامه تحصیل به سقز رفتم و بهار 
ونیست ایران و در کم فعالیت "کومەله"، فعالیت متشکل خود را با این جریان شروع نمودم که تاکنون ادامه دارد. دوره های مختلف در کمیته مرکزی کومەله و حزب

 .مسئولیت های مختلف حزبی حضور داشتەام. و اکنون عضو حزب کمونیست ایران هستم
 دیدگاه سوم: چرا مبارزات چندین دهه اخیر کردها به سرانجام نرسیده است؟

از نظر من نفس طرح سوال بدین شکل دارای اشکاالت جدی است. زیرا این سوال نه شرایط تاریخی، نه موقعیت طبقاتی و مبارزاتی، نه موقعیت  حسن رحمان پناه:
" را در نظر نمی دهاجغرافیایی کردستان و تقسیم آن در میان چهار کشور با ویژگی های مختص هر کشور و نه وجود احزاب، سازمانها و تشکالت گذشته و کنونی "کر

 گیرد. 
معین هستند که در  یدیاز نظر سوال کننده، "کردها" مجموعەای واحد و یکسان بدون در نظر گرفتن چگونگی شکل گیری اجتماعی، تاریخی و وجود مناسبات و روابط تول

 یک جغرافیای واحد زندگی می کنند و در"چند دهه اخیر مبارزات آنان به سرانجام نرسیده است".
تفقین" را به همراه داشت، "م اما در واقع و بعد از جنگ جهانی اول با شرکت دول محور یا "متحدین" که امپراطوری عثمانی نیز جزو آنها بود و شکست این جبهه در برابر

یه( تقسیم شدند. سورتقسیم امپراطوری عثمانی و ایجاد چندین کشور مستقل در خاورمیانه کنونی را باعث شد و بدین ترتیب "کردها" بین سه کشور )ترکیه،عراق و 
ا بین چهار کشور جداگانه با ردهقبل نیز اقلیت کرد در ایران زندگی می کردند که در طول تاریخ مورد سرکوب، ستم و استثمار قرار گرفتە بودند. بعد از جنگ جهانی اول ک

شاره به رشد و د اویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و سیاسی مختلف تقسیم شدند. وجود کردها بعنوان "ملت تحت ستم" در هر کدام از کشورهای مور
ری مناسبات گی گسترش مناسبات تولیدی سرمایەداری مرتبط است، کمااینکه وجود "ملت های ستمگر" در این کشورها و سایر نقاط جهان نیز حاصل پیدایش و شکل

 سرمایەداری و درهم شکستن سیستم فئودالی می باشد.
ترکیه و سوریه( بخشی از ق، در طول یکصد سال اخیر و بعد از پایان جنگ جهانی اول، مبارزه مردم کرد علیه رژیم های دیکتاتوری و سرکوبگر در چهار کشور )ایران، عرا

که در همان حال  اشتتاریخ این کشورها را تشکیل می دهد. اما تا چند دهە اخیر، هدایت و رهبری اصلی حرکت کردها در دست روسای عشایر، شیوخ و خوانین قرار د
یز بعنوان یکی از طبقات ر نعامل اصلی شکست مبارزات مردم کردستان نیز بودەاند. با توسعه روزافزون نظام سرمایەداری در هرکدام از کشورهای مورد اشاره، طبقه کارگ

اتی شکل طبقاصلی جامعه وارد صحنه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مبارزاتی مردم کرد شده است. از اینروی احزاب و سازمانهای سیاسی مطابق میل و نگرش 
عه کردستان، هرچه جامگرفتەاند. برنامه و پالتفرم سیاسی و طبقاتی احزاب بیانگر خواست و مطالبات طبقات متضاد در جامعە کردستان است. در طول چند دهه اخیر 

عینی در جامعه را ر مبیشتر شکل و رنگ طبقاتی و سیاسی به خود گرفته است، حزب واحد "ملت کرد" به رویا تبدیل شده و هر حزب و سازمان نمایندگی طبقات و اقشا
 بر دوش دارند.

تی، سیستم سرمایەداری لطنکردستان ایران که مکان فعالیت ما و علی القاعده مورد نظر بحث ما می باشد، بعد از انجام اصالحات ارضی اوایل دهه چهل در زمان رژیم س
دها، حمال آبادها، جورآبادها آبادر این منطقه نیز به مناسبات غالب تبدیل شد. نیروی عظیم کار از روستاها آزاد و جامعه شهری با محالت عظیم کارگرنشین از قبیل )مجبور

ود آمدند. طبقه نوپای بوجو دهها محله مشابه( که فقر و تنگدستی و فقدان امکانات رفاهی، زیستی و بهداشتی، سیمای آنان را ترسیم می کرد، در فاصله زمانی کوتاه 
مت دیرینه در میان قد کارگر و فعال در عرصه اقتصادی و اجتماعی به ابزار متشکل شدن مناسب و طبقاتی و به احزاب نو نیاز داشت. احزاب سنتی و ناسیونالیست که

ب توده و جبهه ملی دیگر حز مردم کرد داشتند، دیگر جوابگوی نیاز و مطالبات این طبقه نبودند. این وضعیت با تفاوتهای جزیی در سایر نقاط ایران نیز مشاهده می شد.
شاهد شکل گیری و ایجاد سازمانهای سیاسی مختلف  ٣۴جوابگوی خواست و مطالبات کارگران و توده وسیع مردم زحمتکش در مراکز تولید در ایران نبودند. در اواخر دهه 

 ( هستیم.۵از قبیل )چریک های فدایی خلق ایران و کومەله و بعدا جریانات موسوم به خط 
خورشیدی رنگ همگانی داشت، اما احزاب و سازمانهای مختلف وجود داشتند. در کردستان صف سیاسی و مبارزاتی سریع از هم منفک و چپ و راست  0352اگرچه قیام 

غیره در این منطقه،   ت وجامعه مشخص گردید. شعارها و مطالبات، روش فعالیت سیاسی و اجتماعی، شیوه برخورد با رژیم تازه به قدرت رسیده، ارائه آلترناتیو حاکمی
یشتر شفاف و از هم جدا ز ببین احزاب که "حزب دمکرات کردستان ایران" و "سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران )کومەله(" آن را نمایندگی می کردند، روز به رو

کی از سیستم ینفمی شدند. جریان ناسیونالیست در کردستان اگرچه در جنبش مردم کرد و در اپوزیسیون آن شرکت داشت، اما بنا به ماهیت طبقاتی خود، بخش ال
نگاه به قدرت و آماده با سرمایەداری و حافظ منافع سرمایەداران و اقشار ثروتمند و باالیی جامعە کردستان است. این جریان در طول تاریخ خود همیشه تسلیم طلب و 

ده است. با توجه کر سازش و مصالحه در این جنبش شرکت نموده و نیروی اجتماعی خود را از وجود ستم ملی و توهم مردم به رفع این ستم توسط چنین جریاناتی جذب
جتماعی متفاوت، فراز و و ابه مسائل بیان شده، وجود طبقات مجزا با منافع مختلف و متضاد، حضور احزاب اجتماعی جداگانه با برنامه، پالتفرم، سنت و روش تشکیالتی 

ی و اداری و لیدفرودهای جنبش کردستان طبیعی و عوامل تشریح کننده آن جنبش کنونی محسوب می شوند. مضافا کردستان جزیره جداگانه از مناسبات و روابط تو
توسط رژیم اسالمی، تحمیل عقب نشینی به جنبش های اصلی و اصیل  ٨۱سیستم مرکزی )تهران( که بر کل جامعه ایران فرمانراویی می کند، نیست. سرکوب قیام 

هستند و پیشروی  ه واجتماعی از قبیل جنبش کارگری، زنان، دانشجویی و دیگر جنبش های اعتراضی و مطالباتی که متحدین طبیعی و بالفعل جنبش مردم کردستان بود
ی حاکم بر ایران ذهبو عقب نشینی هرکدام از این جنبش ها برجنبش انقالبی مردم کردستان تاثیر بالواسطه داشتە و دارد. همچنین  وجود سیستم دیکتاتوری خشن م

در طول چند دهه اخیر ان که هر حرکت، خواست و مطالبەای را با سرکوب و گلوله جواب داده است از جمله عوامل اصلی دیگر در به پیروزی نرسیدن مبارزات مردم کردست
 محسوب می شود.      

 دیدگاه سوم: چرا همبستگی بین نیروهای مبارز کرد جامه عمل پوشانده نشده است؟ 
خاب تدر بخش اول صحبت ها تا حد زیادی به این سوال نیز جواب دادم.اما خالصەوار باید بگویم که دالیل آن به تفاوت های سیاسی، برنامەای، ان  حسن رحمان پناه:

نطقەای و متحدین و مروش های مبارزاتی در برخورد با رژیم مرکزی، یافتن متحدین سیاسی در میان طبقات و اقشار اجتماعی گوناگون، احزاب و سازمانهای سراسری 
با جریانی که رهایی  ست،جهانی مربوط می شود. برای مثال جریانی که معتقد به خود رهایی مردم کردستان با اتکا به نیروی آگاهی، اتحاد و سازماندهی درونی خود ا

هم همکاری و همبستگی  با مردم کردستان را در همکاری و حمله ارتش آمریکا به ایران و ایجاد افغانستان یا عراق دیگر می بیند، چگونه این دو استراتژی می توانند
 داشتە باشند؟!

 دیدگاه سوم: رابطه سیاسی و خطه ای کردستان عراق و کردستان ایران را چگونه تعریف می کنید؟
 اهم:  مردم بخش های مختلف کردستان بویژه کردستان ایران وعراق دارای روابط طوالنی مبارزاتی، اجتماعی ، زبانی، تاریخی و فرهنگی فشرده بحسن رحمان پناه 

که در سوی مرز با هم  رندهستند. در شهرها و روستاهای دو سوی مرز، بسیاری از ساکنین این دو بخش روابط خانوادگی و خویشاوندی با هم دارند. مردم زیادی وجود دا
که جنبش مردم کردستان عراق  0925احساس بیگانگی نمی کنند. در شرایط سخت و روزهای تلخ تحمیل شده بر این مردم، آنان به کمک یکدیگر شتافته اند. در سال 

یران گردیدند و ن اشکست خورد و رهبری آن در مقابل این توافق تسلیم شد و آنرا پذیرفت ، جمعیت عظیمی از پیشمرگان آن جنبش و خانواده هایشان راهی کردستا
که به خروج نیروهای صدام  90مردم شهر و روستاهای کردستان ایران صمیمانه و دلسوزانه به کمک و یاری آنان شتافتند. همچنین در قیام مردم کردستان عراق در سال 

دستان عراق در وحشت کر حسین از کردستان منجر شد و سپس رژیم صدام با چراغ سبز آمریکا خود را بازسازی و مجددا به کردستان یورش آورد، صدها هزار نفر از مردم
یت و فداکاری به کمک میماز سرکوب و قتل عام دستجمعی توسط ارتش عراق آوارە و به کردستان ایران کوچ دستجمعی نمودند، بار دیگر مردم کردستان ایران در نهایت ص

 آنان شتافتند و آنان را یاری نمودند.
سوی مرز چه در زمان شاه و صدام حسین و چه در دوران جمهوری اسالمی، از ترس زندان و اعدام به آن سوی مرز رفته و در میان مردم به  مبارزین سیاسی زیادی در دو

یکتاتوری حاکم بر ایران و ی دکار و زندگی عادی و روزانه و بعضا به فعالیت سیاسی پرداخته اند. جدا از نمونه های بیان شده، مردم کرد در دو سوی مرز توسط حکومت ها
د کرده یجاعراق سرکوب و خواست و مطالبه سیاسی مشترک از جمله رفع ستم ملی و حق تعیین سرنوشت، پیوند سیاسی و مبارزاتی فشرده ای را میان آنان ا

بخش با کردستان  ایناست.جدا از رابطه دو بخش کردستان عراق و ایران، در سالهای اخیر و بویژه بعد از خارج شدن کردستان عراق از سلطه حکومت مرکزی، رابطه 
و سازمانهای  زابترکیه و سوریه نیز فشرده تر و همکاری های سیاسی میان احزاب، تا مبادالت اقتصادی و روابط اجتماعی و خانوادگی گسترده تر شده است. اح
ت و بازتولید کرده اند. قویسیاسی نیز بنابه ماهیت طبقاتی و سیاسی به کمک هم شتافته و از هم نیرو و توان گرفته اند. جریانات ناسیونالیستی و مذهبی همدیگر را ت
 اق گذاشته است.عر جریان سوسیالیستی و کارگری که کومه له در منطقه آن را نمایندگی کرده تاثیر غیرقابل انکاری بر جنبش چپ و کمونیستی بویژه در کردستان

 دیدگاه سوم: آیا کردها می توانند روی وعده های حسن روحانی حساب باز کنند؟ 
ماه از آن می گذرد در عرصه های مختلف سیاست داخلی و خارجی رژیم جمهوری اسالمی نشان  9حسن روحانی در مدت زمامداریش که تاکنون  حسن رحمان پناه: 

ه والیت فقیه پردداد که رسالت و وظیفه اش نجات کشتی توفان زده حکومت اسالمی از گردابی است که در آن دچار شده است. روحانی از مهره های امنیتی و سرس
عکاس سیاست ان است که هیچ وعده ای به جز خدمت به جمهوری اسالمی به مردم ایران نداده است. وی مطابق رهنمود ولی فقیه در هدایت سیاست خارجی رژیم که

دم ایران، فشار روزافزون مر داخلی آن است در حال انجام "نرمش قهرمانانه" یا به زبان آدمیزاد تسلیم زبونانه است که ما به ازای این سیاست در عرصه داخلی و رو به
تماعی، مبارزین اج اقتصادی، از رونق افتادن بیشتر سفره خالی مردم، حتی در قیاس با دولت احمدی نژاد است. در عرصه سیاسی و اجتماعی، سرکوب بیشتر فعالین
ر اعدام ها روز به آماسیاسی، کارگری، زنان، دانشجویان و مردم ستمدیده ایران و کردستان، بخشی از کارنامه تاکنونی ایشان است. در مدت ریاست جمهوری روحانی 

کرده است. روحانی هم روز افزایش نهادە است، تا حدی که صدای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران درآمده و روحانی را به "خالف وعده" مت
 همچون هر سیاست پیشه و دروغگوی دیگر، وعده های سرخرمن به مردم داد تا افکار عمومی را در کشاندن به پای صندوق های رای جلب کند. 

ت حاکمیت والیت فقیه و تح در سیستم انتخابات پارلمانی و به ویژه در حکومت های دیکتاتوری وعده دادن و سپس مغایر آن عمل کردن، امری عادی و رایج است. در ایران
 شده اند. نانسپاه پاسداران، کسانی همچون روحانی و خاتمی این امکان را نیز دارند که به مردم بگویند اشخاص دیگر مانع اجرای وعده های انتخاباتی آ

ر و رای ولی فقیه نظ علیرغم این حقایق باید گفت که انتخابات نهادهای جمهوری اسالمی از قبیل ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و غیره که در واقع انتصاب مطابق
رفداران اصالح طلب ن طاست، هیچگاه در کردستان جدی گرفته نشده و همیشه این نمایش های رژیم با بایکوت گسترده مردم کردستان روبرو گردیده است. اگرچه در میا

قایق آخر تصمیم به ا درژیم و سرسپردگان آنان و احزاب ناسیونالیست کرد توهم به روحانی وجود داشت و حتی در میان جریانات ناسیونالیست کرد کسانی بودند که ت
خود، فراخوان بایکوت  میلبایکوت انتخابات نگرفتند، اما فضای سیاسی و مبارزاتی کردستان علیه جمهوری اسالمی آنچنان سنگین است که آنها نیز به ناچار و علیرغم 

بی برای خواسته های آنها جواانتخابات ریاست جمهوری را دادند. بنابراین نه مردم کردستان و جناح رادیکال چپ و انقالبی آن توهمی به روحانی دارند و نه روحانی هم 
 دارد.

ندار کردستان، یک شخص غیر ستاروحانی که وعده انتخابات مسئولین اداری و از جمله استاندار از میان افراد بومی و محلی را داده بود، در جریان انتخاب چند ماه قبل ا
می( اظهار داشت: "ما در اسالبومی و از مزدوران رژیم را برای این پست منصوب کرد. وزیر دادگستری روحانی )پورمحمدی( در توجیه این اقدام و خلف وعده روحانی )تقیه 

دم کردستان از نفوذ و مر میان مردم کردستان یک فرد الیق را برای این پست نیافتیم". این سخن در واقع اعتراف به این حقیقت ساده است که جمهوری اسالمی در میان
اگر داده باشد، کمترین هم اعتباری برخوردار نیست و فردی که بتواند سیاست های سرکوبگرانه رژیم را در این منطقه هدایت کند، وجود ندارد. دیگر وعده های روحانی 

م مردم کردستان با اتکا به خش ارزش و اهمیتی برای مردم کردستان ندارد و جمهوری اسالمی کماکان این منطقه را با دید امنیتی نگاه و اداره می کند و بر دریای نفرت و
 ترور و استبداد و پنجه آهنین حاکمیت می کند.

 دیدگاه سوم: با توجه به شرایط حاضر و حاکم، هدف تشکالت سیاسی کردها چه باید باشد، تغییر و انقالب، یا رفرم و اصالحات گام به گام؟ 
بی تردید هر کدام از احزاب و سازمانهای سیاسی کرد بنا به موقعیت و ماهیت سیاسی، طبقاتی و جایگاه اجتماعی خود جواب سوال فوق را  حسن رحمان پناه:

 خواهند داد. جواب به این سوال در واقع برنامه و پالتفرم سیاسی و عملی هر جریانی برای جامعه کردستان را بیان می کند. 

 11ادامه صفحه 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
 20صفحه 

 

مت آن به حاکم شدن نظام قد بحث رفرم یا انقالب که گویا این خواست یا مطالبه در تقابل با هم قرار دارند، بحثی تازه و نوپا و مربوط به جنبش کردستان نیست، بلکه
ماعی نیز به اجتسرمایه داری در کشورهای مختلف و چگونگی مبارزه با این سیستم تولیدی و اصالح یا سرنگونی آن مربوط می شود. هر حزب و سازمان و جریان 

ه مقوله "رفرم یا د بفراخور برنامه، سیاست و تعلق طبقاتی خود به آن سوال جواب می دهد. اما به نظرم نوعی بدفهمی یا کج فهمی بویژه در میان "چپ" در برخور
در برخورد به این ده انقالب" وجود دارد. جریان کمونیستی به اقتباس از نظر و دیدگاههای مارکس و انگلس و لنین دارای روش نظری و عملی شناخته شده و جاافتا

سیالیستی و سو مقوله است. کمونیستها و طبقه کارگر خواستار رفرم یا اصالح نظام سرمایه داری نیستند، بلکه خواهان سرنگونی این نظام و برقراری جامعه
یسم به یالکمونیستی می باشند. اما کمونیستها ضمن اینکه رفرمیست نیستند، ولی از رفرم بعنوان هموار کردن مسیر انقالب اجتماعی جهت رسیدن به سوس

 درستی استفاده نموده و فعال این عرصه هستند.
نموده است، با مبارزه لب برای نمونه بسیاری از خواستها و مطالبات فوری و روزانه که طبقه سرمایه دار با زور و سرکوب از طبقه کارگر و مردم محروم و ستمدیده س

ری و ضروری فو آگاهانه و متحدانه این طبقه و متحدین آن در چهارچوب نظام سرمایەداری بدست خواهد آمد. از نظر کمونیستها، رفع ستم ملی، کسب خواستهای
ت دهقانان فقیر، لباهمچون آزادی بیان و عقیده، آزادی تشکل، اجتماع و تظاهرات، برابری حقوقی زن ومرد، حق طالق، سرپرستی فرزند و حق ارث برابر زنان، مطا

دهی طبقه کارگر و مانکاهش ساعت کار و افزایش دستمزد و غیره در چارچوب رفرم در نظام سرمایه داری قرار می گیرند و تحقق آنها به میزان آگاهی، اتحاد و ساز
ب اجتماعی و قالمردم زحمتکش بستگی دارد. هیچیک از این خواستها، بنیاد و پایه های نظام طبقاتی سرمایه داری را زیر سوال نمی برد و به معنای تحقق ان

تگاههای هر ایسسوسیالیستی نیست. اما از نظر ما راهگشا و هموار کننده مسیر انقالب سوسیالیستی هستند. کمونیستها طرفدار رفرم گام به گام و توقف در 
است کمونیستها سی رفرمی نیستند، بلکه مدافع انقالب مداوم، پیگیر و نابودی نظام سرمایه داری و استقرار جامعه سوسیالیستی هستند. این نگرش در برنامه و
و تعدیل در سیاست  الحتدقیق شده و مبنای پراتیک است که با برنامه احزاب بورژوایی و رفرمیست در ایران و در کردستان که خواهان حفظ نظام سرمایه داری یا اص

ت ندادن آنها در شرکهای آن می باشند، کامال متفاوت است. برای نمونه احزاب ناسیونالیست در کردستان اختالف و تقابل شان با رژیم جمهوری اسالمی از زاویه 
فعالیت سازمان خود از قدرت سیاسی و شریک نبودن در استثمار نیروی کار طبقه کارگر در کردستان است. رفع ستم ملی نیز برای آنها در شرایط کنونی رفع محدودیت 

سال گذشته تاکنون نمونه چنین سیاست و دیدگاهی می باشد. اقلیت کوچک و محدود  11و شرکت در قدرت سیاسی و حاکمیت می باشد. کردستان عراق در طول 
 در قالب حزب و حکومت بر توده وسیع و عظیم مردم حکومت می کند. فاصله طبقاتی در دو جبهه فقر و ثروت باعث تعمیق شکاف عظیمی شده است.

دمت به حفظ نظام ر خرفرم برای طبقه کارگر و کمونیستها در خدمت به فراهم نمودن شرایط انقالب اجتماعی و سوسیالیستی و در نزد احزاب بورژوازی و رفرمیست د
سی و طبقاتی جداگانه سیاموجود و ضدیت با انقالب عمل می کند. بنا به دالیل فوق احزاب و سازمانهای مختلف سیاسی در کردستان از زاویه برنامه، پالتفرم و نگرش 

 به رفرم و انقالب می نگرند و دارای استراتژی واحد و یکسان نیستند.
مل و تشکیل کا رفرم در مسئله ملی و پایان دادن به ستم ملی نیز در نهایت در ایجاد حکومتی دمکراتیک و مردمی که خواست حق تعیین سرنوشت ملل تا جدایی

دمختاری و خو دولت مستقل را به رسمیت بشناسد و یا در جدایی و تشکیل دولت مستقل ملل تحت ستم ممکن خواهد شد. راه حل های میانی از قبیل فدرالیسم و
وطلبانه ممکن و دا غیره، موقتی و پایان این ستم نیست. تنها در چنین شرایطی است که الحاق اجباری و سرکوب "ملت"ها پایان خواهد یافت و راه و مسیر اتحاد

ق برنامه و استراتژی تحقتبعیض بر اساس ملیت، نژاد، زبان، فرهنگ و غیره پایان می یابد. رهایی مردم کردستان از ستم ملی و هرگونه ستم و سرکوب دیگر از کانال 
در خدمت به آن است که و  طبقه کارگر و کمونیستها می گذرد که در عین حال سرراست ترین و کم آزارترین راه حل نیز می باشد. رفرم از نظر ما بخشی از نیاز انقالب

 از رنج و آزار مردم برای رهایی و آزادی نهایی خواهد کاست.
 

 ماهنامه دیدگاه سوم: با تشکر

 سوال ماهنامه دیدگاه سوم 2پاسخ حسن رحمان پناه به 

 

 

مارکس بحران جهان سرمایه داری را اينگونه تشريح می کند: "نیروهای مولده ای که در اختیار جامعه   بحران جهانی و نقش انقالبی پرولتاریا بورژواها و پرولترها  

ا را به زنجیر می شرايطی که اين نیروه -است ديگر تمايل به تقويت شرايط مالکیت بورژوائی ندارند. بلکه برعکس، آنها برای اين شرايط بیش از حد قوی شده اند
را به خطر خواهند  و به محض اين که زنجیر اين شرايط از هم بگسلند، سراسر جامعه ی بورژوازی را دچار آشفتگی خواهند کرد و موجوديت مالکیت بورژوايی -کشانند

برای تمام کسانی که تصور می کنند بیانیه ديگر  انداخت". هر چند که دنیا امروز تغییر یافته است، اين مسائل، اما، هنوز در جامعه ی مدرن بورژوايی نیز وجود دارند

اين بحرآنها اشاره کنیم. نیروهای مولده به درجه ای از رشد و بارآوری رسیده اند که جامعه، چنان چه اراده کند، می  کهنه شده، کافی است به نمونه های امروزه ی
ری سازد. در عوض، کم و بیش کراتواند بشر را به کرات ديگر حمل کند، از انرژی اتمی در تولید استفاده کند و ماشین های الکترونیک را در تولید جايگزين تمام کارهای ت

میلیون بیکاری وجود داشته و در سراسر جهان هر سال میلیون ها نفر از گرسنگی مرده  30در تمام دهه ی گذشته، در هفت کشور عمده ی سرمايه داری بیش از 
از سوی دیگر، برخی از اين عبارات مارکس  اند، در حالکیه در اروپا و آمريکا کوه های گندم به دريا ريخته می شود و معادن و کارخانجات بی شمار نابود می گردد.

ژوايی سقوط خواهند بوربرداشتی جبری و مکانیکی دارند. تو گويی که به خودی خود، مطابق جبر تاريخ، اين تضاد به اين رودررويی خواهد انجامید و شرايط مالکیت 
سد: "چگونه بورژوازی نويکرد. اگر بیانیه مطالعه شود، کوچک ترين تلقی جبری در خود مارکس ديده نمی شود. بورژوازی می تواند بر اين بحران ها چیره شود. او می 

و استثمار هر چه کامل تر يد بر اين بحران ها فائق می آيد؟ از يکسو، از طريق انهدام به زور انبوهی از نیروهای مولده، و از سوی ديگر، از طريق تسخیر بازارهای جد
وقوع راه حل انقالبی به بازارهای قديمی"؛ و می بینیم که چگونه بورژوازی بارها و بارها به همین وسیله بر بحران های خود غلبه کرده است. آنچه مارکس را نسبت 

ند که آن را به آي خوش بین می سازد اين است که "بورژوازی، نه تنها سالحی که منجر به مرگ خود او خواهد شد، خلق کرده، بلکه سبب شده انسان هايی به وجود
و با گفتار باال، مارکس به تشريخ تاريخچه ی طبقه ی کارگر مدرن می پردازد. همین نکته که مارکس برای تشريح اين طبق  پرولترها"؛ -طبقه ی مدرن کارگر-کار ببرند

نیز دربر دارد. پرولتاريا  را جديد که در بطن مناسبات سرمايه داری جديد شکل گرفته، از واژه ی قديمی پرولتاريا استفاده می کند، در ضمن، تعريف مارکس از پرولتاريا
رگر مدرن نیز کا يعنی طبقه ای که جز نیروی کارش چیزی برای فروش ندارد: "به همان نسبتی که بورژوازی، يعنی سرمايه، گسترش می يابد، پرولتاريا، طبقه ی

به اعتقاد  افزايش دهد". را گسترش پیدا می کند؛ طبقه ای از کارگران که فقط تا موقعی زنده اند که کار پیدا کنند و فقط موقعی کار پیدا می کنند که کارشان سرمايه

مارکس پیش بینی نمی  جا،مارکس، پرولتاريا در موقعیتی در تولید اجتماعی قرار می گیرد که در اثر پراتیک به ضرورت به کار بردن سالح فوق پی خواهد برد. در اين
همین معنی به کند، بلکه آنچه در همان زمان در سطح جنبش های کارگری جريان داشت انعکاس می دهد. به سخن دیگر، نوعی تحلیل و تشريح داليل اين جنبش. 

مارکس سپس به تشريح داليل عمده ی اين نقش تاريخی پرولتاريا می پردازد و خصائل عمده ی  بود که انگلس مارکسیزم را "علم شرايط رهايی پرولتاريا" تعريف کرد.

"به علت استفاده ی وسیع از ماشین و به خاطر تقسیم کار، کار پرولتاريا تمام خصايص فردی  اين طبقه ی جديد را که در ايفای اين نقش اهمیت دارد، بازگو می کند:
کار پرولتاريا از او بیگانه است د. خود را از دست داده". اين از طرفی توده پرولتر را نسبت به اشتراک منافع طبقاتی آگاه می کند و از طرف ديگر لذت کار را از او می گیر

اما، کم و بیش شامِل  شد،و خود او به زائده ای از ماشین تبديل شده است. اين، البته، در میان پرولتاريای مراکز بزرگ صنعتی بیشتر از ساير نقاط مشاهده خواهد 
همه ی دستمزدگیران مدرن هم در شرايطی به سر می برند که آن چه از آنان در بازار کار خريداری می شود صرفاً فوت و فنی  تماِم کار دستمزدگیر امروزه می شود.

اهش دهد. طبقه ی کاست ساده که بسیاری ديگران نیز دارند. به همین دلیل امروزه، سرمايه داری همواره می تواند سطح دستمزدها را به يک صرفاً حداقل معیشت
به تدريج از ساير طبقات اجتماعی نیز اليه  ی کارگر، ناچار است همواره برای جلوگیری از کاهش دستمزدها به يک حداقل معیشتی و وخامت شرايط کار مبارزه کند.

های تخصصی شان رت هايی در درون طبقه کارگر ادغام می شوند. کسانی که نمی توانند آنقدر سرمايه انباشت کنند که خود سرمايه دار شوند، و يا کسانی که مها
ی از تمام طبقات مردم گیرارزش و اعتبار خود را از دست داده، عاقبت به درون طبقه ی کارگر وارد می شوند. به قول مارکس: "بدين ترتیب، پرولتاريا از طريق سرباز

و بعد به د، "پرولتاريا از مراحل مختلف رشد می گذرد. از همان بدو تولد، مبارزه اش با بورژوازی آغاز می شود. در آغاز، مبارزه توسط کارگران منفر ساخته می شود".

در  صورت می گیرد".د، وسیله ی کارگران يک کارخانه، و بعد به وسیله ی کارگران يک صنف، در يک منطقه و علیه بورژواهای منفرد که مستقیماً استثمارشان می کنن
کارخانه و از بین بردن يب اين مراحل ابتدايی، ممکن است کارگران به جای مبارزه با شرايط تولید با خود ابزار تولید به مبارزه بپردازند. شکستن ماشین آالت، تخر

در میان خودشان  ابتمحصوالت تولید شده از اشکال اولیه ی مبارزات طبقه ی کارگر است. در اين مرحله کارگران هنوز توده ی ناهمگونی را تشکیل می دهند که رق
شتیبانی پرولتاريا نیاز ه پتفرقه انداخته است. در اين دوره ی اولیه، اگر هم پرولتاريا در جايی متحد شود به علت بورژوازی است که به خاطر رسیدن به اهداف خود ب

د در تمام اين نبردها شو دارد. به قول مارکس، اولین تجربه ی سیاسی پرولتاريا در مبارزات بورژوايی علیه فئودالیزم و اشرافیت کسب می شود؛ "بورژوازی مجبور می
کارگران، اما، هرچه  .". پرولتاريا را به وسط گود سیاست بکشاند. به همین دلیل، خود بورژوازی عناصر تربیت سیاسی و عمومی پرولتاريا را در اختیار آن می گذارد

ر هم سطح می یشتبیشتر در توده های عظیم متراکم می شوند و قدرت خود را احساس می کنند. به عالوه؛ شرايط و منافع مختلف زندگی درون پرولتاريا هر چه ب
دفرد کارگران و فر شود و به تدريج تعاون و همبستگی در اتحاديه های کارگری جايگزين رقابت درون طبقه ی کارگر می شوند. اين جاست که به تدريج "تصادم بین

ايی قرار می دهد و در نتیجه رژوفردفرد بورژواها بیش از پیش جنبه ی تصادم بین دو طبقه را به خود می گیرد". اين تصادم طبقاتی در ضمن پرولتاريا را در مقابل دولت بو
 .به مبارزه ی طبقاتی خصلتی سیاسی می بخشد

 

 مازیار رازی

 

 ادامه دارد

 بخش اول -مازیار رازی: تفسیری از مانیفست کمونیست کارل مارکس  
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 مهدی اخوان ثالث

 

 زمستان است

 

 خواهند پاسخ گفت، سالمت را نمی
 ست. ]سرها در گریبان                                     

 کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را.
 نگه جز پیش پا را دید، نتواند،

 ست. که ره تاریک و لغزان
 وگر دست محبت سوی کس یازی، 

 به اکراه آورد دست از بغل بیرون؛
 ست. که سرما سخت سوزان

 
 آید برون، ابری شود تاریک. نفس، کز گرمگاه سینه می

 چو دیوار ایستد در پیش چشمانت.
 ست، پس دیگر چه داری چشم نفس کاین

 ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟
 

 مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
 هوا بس ناجوانمردانه سردست. . . آی . . .

 دمت گرم و سرت خوش باد!
 سالمم را تو پاسخ گوی، در بگشای!

 
 وش مغموم. منم من، میهمان هر شبت، لولی
 منم من، سنگ تیپا خوردۀ رنجور.

 منم، دشنام پست آفرینش، نغمۀ ناجور.
 

 رنگم. رنگ بی نه از رومم، نه از زنگم، همان بی
 بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم.

 لرزد. حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می
 تگرگی نیست، مرگی نیست.

 ست. صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان
 

 من امشب آمدستم وام بگزارم.
 حسابت را کنار جام بگذارم.

 گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟ چه می
 دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست. فریبت می

 ست. حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان
 میدان، مرده یا زنده، و قندیل سپهر تنگ

 ست. اندود، پنهان توی مرگ به تابوت ستبر ظلمت نه
 ست. حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان

 
 خواهند پاسخ گفت. سالمت را نمی

 ها پنهان، هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست
 ها خسته و غمگین، ها ابر، دل نفس

 های بلورآجین، درختان اسکلت
 مرده، سقف آسمان کوتاه، زمین دل

 غبارآلوده مهر و ماه، 
 ست. زمستان

 ۶۵۵۰ماه  تهران ـ دی
 از مجموعۀ زمستان

 حمید مصدق
 

 من اگر بنشینم
 

با من اکنون چه نشستنها ، 
 خاموشیها

 با تو اکنون چه فراموشیهاست
 چه کسی می خواهد

 من و تو ما نشویم
 خانه اش ویران باد

 من اگر ما نشوم ، تنهایم
 تو اگر ما نشوی

 خویشتنی
 از کجا که من و تو

 شور یکپارچگی را در شرق
 باز برپا نکنیم

 از کجا که من و تو
 مشت رسوایان را وا نکنیم

 من اگر برخیزم
 تو اگر برخیزی

 همه برمی خیزند
 من اگر بنشینم
 تو اگر بنشینی

 چه کسی برخیزد ؟
 چه کسی با دشمن بستیزد ؟

چه کسی پنجه در پنجه هر 
 دشمن دون آویزد

 دشتها نام تو را می گویند
 کوهها شعر مرا می خوانند

 کوه باید شد و ماند
 رود باید شد و رفت

 دشت باید شد و خواند
در من این جلوه ی اندوه ز 

 چیست؟
 در تو این قصه ی پرهیز که چه؟
 در من این شعله ی عصیان نیاز

 در تو دمسردی پاییز که چه؟
 حرف را باید زد

 درد را باید گفت
سخن از مهر من و جور تو 

 نیست
 سخن از تو

 متالشی شدن دوستی است
 و عبث بودن پندار سرورآور مهر

 آشنایی با شور؟
 و جدایی با درد؟

 و نشستن در بهت فراموشی
 یا غرق غرور؟

 من اگر برخیزم
 تو اگر برخیزی

 همه برمی خیزند
 

 حمید مصدق
 

 هنر و ادبیات
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 اسناد و گفته ها

 بخش هایی از پیام نوروزی آقای رضا پهلوی
 ۶۵۲۵اول فروردین ماه 

  

 نوروزتان خجسته و شاد و بهاری باد
 

فرارسیــدن بهار، نوروز دل انگیــز و این جشن شکوهمنــد ملی را به شما هم 
   میهنـان گرامیم و به همـه ملت های جهان، شادباش می گویم.

 
 .... 

... 
 

  هم میهنانم،
 

پیش روی داریم، تالش بیشتر برای دستیابی به خواست   آنچه که در سال آینده،
 های مشترکمان در راستای منافع ملت ایران می باشد.

 

 «به یاد داشته باشیم که نوروز است و لیکن بهار برای همه نیامده است « 
 

به دیدار خانواده های عزیز از دست رفته برویم و شمع خانه هایشان را با 
حضورمان روشن کنیم. یاد دلیرانی که جان خود را سخاوتمندانه فدای حفظ 

 «جاودانه پاسداری  »تمامیت میهن، راه آزادی و سربلندی ملت ایران کردند، را 
 کنیم.

 

 را بگیریم. «قتل یک انسان   اجرای« ، جلوی »رفتن و دیدن صحنه اعدام « بجای 
 

در این روزهای بهاری و نوروزی به دیدار خانواده های زندانیان سیاسی ـ عقیدتی 
برویم، با آنها دراین روزهای نوروزی همراه باشیم و به یادشان در خانه هایمان 

 شمع بر افروزیم.
 

به دیدار آنها که در بستر بیماری هستند برویم و در کنار سفره نوروز در بیمارستان 
 ها و مراکز نگهداری از افراد معلول، آنها را همراهی کنیم.

 

عیـدی دادن بـه فـــرزنـدان بی خـانمان و آواره در خیابــان ها، تــا مراکــز نگهــداری 
 از کــودکـان بی سرپرست را فراموش نکنیم. 

 در آستانه این سال نو، به تمامی مبارزان آزادیخواه میهنمان درود می فرستم.

  هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

 پاینده ایران

 رضا پهلوی
http://www.rezapahlavi.org/details_article.php?persian&article=676  

 پیام نوروزی خانم مریم رجوی
 
 

 نوروز خجسته، مبشر عید بزرگ آزادی ايران بر همگان مبارک باد.
به هموطنان عزيزم در داخل و خارج ايران، به زندانیان دلیری که در سیاهچال های 

رژيم واليت فقیه مقاومت می کنند، به اعضای شورای ملی مقاومت، حامیان 
مقاومت ايران در سراسر جهان ،به مجاهدان آزادی در $زندان لیبرتی و به رهبر 

را از صمیم دل تهنیت می گويم.سال  0393آغاز سال  مسعود رجويمقاومت ايران 
سال شکست های زنجیره يی رژيم واليت فقیه و سال کهکشان جهش ها و  91

سال خیزش ها و سال هزار  0393دستاوردهای مقاومت مردم ايران بود و سال 
 اشرف است.

 
آخوندها می خواستند مقاومت مردم ايران را منهدم و نابود کنند. اما به جای آن 

 خودشان به جاِم زهر سرنگونی تن دادند.
در سال گذشته در برابر قتل عام و جنايت علیه بشريت در اشرف، ماندگاری مقاومت 
ايران تضمین شد و اعتبار و منزلت و محبوبیت اشرف و اشرفیها و کل مقاومت ايران، 

 فزونی يافت.
شقاوت دشمن و پاکبازی قهرمانان اشرفی، ايران و منطقه و جهان را تکان داد و 

همگان دريافتند که چه کسانی بر سر پیمان آزادی ايستاده اند و قلب تپندة پايداری 
 در برابر استبداد دينی درکجاست؟

گوهر دستاوردهای ما در ساِل گذشته و شاخص و شاقول پیشروی ما در سال جديد 
 همین است: نبرد، پايداری تعهد و عزم صدبرابر برای سرنگونی آخوندها و آزادی.

تأيید کرد که در نقطه مقابل استواری مقاومت ملت ايران، زهر  91تحوالت سال 
 شکست در سراپای حکومت واليت فقیه جاری شده است:

 شکست در انتخابات نمايشی رياست جمهوری، 
شکست برنامة اتمی يعنی بزرگترين و پرهزينه ترين پروژة سیاسی و استراتژيک 

 سال اخیر و تن دادن ذلت بار رژيم به توافقنامة ژنو. 15نظام در 
 شکست واليت فقیه در مهار اوضاعِ عراق به سود دولت دست نشاندة خود،

 شکست آخوندها در غلبه بر فروپاشی اقتصادی کشور
 و شکست آن ها در مهار جنبش اعتراضی مردم ايران.

کارگران و دانشجويان يا ساير اقشار مردم به جان  91چنین بود که در سراسر سال 
آمده به اعتراض، اعتصاب، بستِن جاده ها و خیابا نها يا اجتماع در برابر نهادهای 

 حکومتی دست زدند.
تظاهرات و قیاِم هموطنان بختیاری در خوزستان،کهکیلويه و بويراحمد و اصفهان و 

خیزش شجاعانة دراويش در آستانة سال نو، و حرکت ها و خیزش های چهارشنبه 
 سوری خشم و عصیان توفانی نهفته در دل جامعة ايران را بارز کرد.

در آغاز سال جديد، بر پیمان و تعهد بزرگ خود، يعنی تعهد سرنگونی تمامیت رژيم 
 واليت فقیه و آزادی ايران زمین پای می فشاريم.

باشد که بهار آزادی فرا رسد، آزادی و برابری و خوشبختی زندگی عموم ايرانیان را در 
برگیرد و ايرانی دمکراتیک و عاری از اختناق و اعدام و فقر و عقب ماندگی شکوفا 

 گردد.
 

http://www.mojahedin.org/news/135511/برگزيده-جمهور-رئیس-نوروزی-پیام-
 ۶۵۲۹-اسفند-۹۲-ـ-مقاومت

 

 بخش از پیام نوروزی خامنه ای
... 
... 

چه نخواهید؛ اگر این هوا  تر است. چرا؟ چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنّفس میکنیم؛ شما ناچار هوا را تنّفس میکنید، چه بخواهید، فرهنگ از اقتصاد هم مهم
ی تولید داخلی حرف  االن دربارهد. تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هوا است؛ اگر درست باشد، آثاری دار

گر بخواهیم مردم اسراف نکنند، ؛ امیزدیم؛ اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحّقق پیدا کند، باید فرهنگ ]مصرف[ تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفتد
ا آن سر و کار دائمی دارند و ه ببایستی این باور مردم بشود؛ این یعنی فرهنگ. فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمر

ــ که مردم به قانون احترام بگذارند ــ یک  گرایی قانونی اجتماعی،  بخش مردم در حرکات و اعمال آنها است؛ فرهنگ این است؛ این پس خیلی اهّمیّت دارد. مثالً در حوزه الهام
گیری مردم  یک فرهنگ است؛ اگر در این چیزها بینش مردم و جهت تعداد فرزندانفرهنگ است؛ تعاون اجتماعی یک فرهنگ است؛ تشکیل خانواده و ازدواج یک فرهنگ است؛ 

همان بالیی مبتال ناکرده به  گیری غلط باشد، زندگی جوری دیگری خواهد شد؛ خدای ناکرده جهت گیری درستی باشد، زندگی در جامعه جوری خواهد شد؛ اگر خدای جهت
َهواِت َفَسوَف یَلَقوَن َغیّاخواهیم شد که امروز کشورهایی که خانواده را و بنیان خانواده را ویران کردند و شهوات را به راه انداختند ــ  ( ــ به آن سرنوشت دچار ۶) َواتَّبِعُوا الشَّ

ی فرهنگ، عبارت  ان در زمینهخاطر همین تأثیر زیادی که فرهنگ دارد. هدف و آماج تحرّک دشمن شدند. بنابراین تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جا است. چرا؟ به
اشند، باید هشیار های فرهنگی بسیار خطرناک است؛ باید حّساس ب ی فرهنگی باشند؛ رخنه است از ایمان مردم و باورهای مردم. مسئوالن فرهنگی، باید مراقب رخنه

ها،  کاری ر فرهنگی، کمهای فرهنگی کار بیگانگان است؛ نه، خود ما هم مقصّریم؛ مسئوالن مختلف، مسئوالن فرهنگی، مسئوالن غی ی آسیب باشند. نمیخواهیم بگوییم همه
ش کنیم. امروز و از روزهای اوّل ی مسائل فرهنگی نمیتوانیم فرامو اندازیم؛ اّما حضور دشمن را هم در زمینه ها، اینها تأثیر داشته؛ ما همه را به گردن دشمن نمی کاری غلط

ن کاِر فرهنگی است؟ ایمان مردم را اعتقاد کنند. ای های این انقالب بی اند برای اینکه مردم را نسبت به پایه توان خود را گذاشته و ی توش های تبلیغات، همه انقالب، دستگاه
 قرار دادند، باورهای قلبی مردم را مورد تهاجم قرار میدهند؛ این را نمیشود انسان ندیده بگیرد.تهاجم مورد 

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993 

 

 بخشی از گفتگوی شیمون پرز
 

]چون[ می دانم  -د؟ کر فکر می کنید ما چه کسانی هستیم؟ فکر می کنید ديوانه ايم؟ چرا اسرائیل بايد به ايران حمله کند؟ به چه هدفی؟ چه دستاوردی کسب خواهیم
دلیل داشته باشیم.  چون هر جنگ به شدت هزينه بر است. ما نمی خواهیم جوانان مان را به ُکشتن بدهیم، ]برای چنین کاری[ بايد -چه چیزی را از دست خواهیم داد 

 دستاوردمان چه خواهد بود؟
... 

ن ايرانی ها باشند. گرافکر نمی کنم که هیچ ايرانی بايد نگران ]حمله نظامی توسط[ اسرائیل باشد. اين وسط کسی بايد نگران باشد، اسرائیلی ها هستند که بايد ن
. هیچ کس ايران را تهديد نمی کند. کرداسرائیل هرگز نگفته که می خواهیم ايران را نابود کنیم. متأسفانه بعضی از رهبران ايران اعالم کرده اند که اسرائیل را نابود خواهند 

ببینید! اگر به ما حمله کنید، ما از خودمان دفاع خواهیم کرد. اما ما هیچ وقت ايران را تهديد به »من کسی را نمی شناسم ]که ايران را تهديد کند[. اما نخست وزير ما گفت: 
يادگرفته باشیم که اگر به دنبال که حمله نظامی نکرديم، و اصالً چرا بايد تهديد کنیم؟ کوچکترين دلیلی برای انجام چنین کاری نداريم. فکر می کنم اين قدر ُپخته شده ايم 

چیزی عايدش شده زی پول در آوردن هستیم و در پی خوشبختی بايد در صلح، و نه در جنگ، ]آنها را[ جست و جو کنیم. من هیچ ملتی را نمی شناسم که از جنگ افرو
 داشته ايم. جنگباشد. شايد چند صباحی دستاوردی داشته باشند، اما مطمئناً بعد از آن تا آخر عمرشان بهای جنگ را پرداخت خواهند کرد. به اندازه کافی 

http://www.radiofarda.com/content/o2_israel_president_interview/25305515.html 

http://www.mojahedin.org/pages/massoudRajavi.aspx
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http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2630
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=19&npt=7&aya=59#47268
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1010


 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 جمهوری اسالمی.”  نرمش قهرمانانه”چندیست که نگاه به تغییر رژیم در ایران دچار بازنگری شده است، بخصوص پس از آغاز  23ص ف ح ه   
برخی از فعالین سیاسی دلسردانه به این نتیجه رسیده اند که اپوزیسیون خارج از کشور ضعیف و ناتوان شده، و رژیم، قدارتر از آنست 

که محاسبه می شده است. به نظر این هموطنان، سرنگونی تمامیت نظام امریست غیر ممکن، و هرگونه فعالیتی می بایست در 
 راستا و هماهنگ با مبارزات رهبری شده در داخل کشور باشد.

همکاران دیدگاه سوم، سرنگونی تمامیت جمهوری اسالمی را با حضور ملموس آزادیخواهان در صحنه برای سمت و سو دادن خیزش 
 های خودجوش مردمی امکان پذیر می دانند؛ اما سرنگونی را تنها برای سرنگونی نمی خواهند. 

 ما،اهداف عالیه آزادیخواهانه، تنها با گذار از خودآگاهی عمومی، ارتقاء فرهنگ مبارزاتی، و تحمل دیدگاه مخالف امکان پذیر است. به باور 
گفتمان سازنده و فعال، آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات، از اصول پایه یک جامعه سالم هستند؛ و بدون باور عملی به آزادی های فردی 

و شهروندی، بدون باور عملی به عدالت اجتماعی و بدون باور عملی به تحمل دگراندیشان، امر سرنگونی، به تنهایی یک فعل 
 رفورمیستی است که به استبداد در شکلی متفاوت می انجامد.

به نظر ما، اپوزیسیون خارج از کشور با یک برنامه مشخص و هماهنگ، می تواند فراتر از یک گروه فشار مداخله گر باشد. سرنگونی، 
بدون در نظر گرفتن نقش آفرینی ملیّون الئیک و نیروهای چپ و سکوالر در تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، اگر هم موفق شود، نمی 
تواند تضمین کننده ایرانی آباد و آزاد بشود. حضور و همبستگی تالشگران برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی، نه تنها خواست های 

 تهیدستان و آسیب دیدگان جامعه را برجسته می کند، بلکه نوید دهنده کثرتگرایی و تعامل در ایران فردا است.
فلسفی، تأکید دارد. ما بر -دیدگاه سوم بر حضور فعال رسانه ها، در ارائه نقطه نظرات تحلیلگران، دگراندیشان، و پژوهشگران سیاسی

ل این باوریم که با احترام متقابل، و با متانت و سعه صدر، می توان هر نظر و دیدگاهی را شنید، مورد بررسی قرار داد، و با توجه به اصو
و باورهای خدشه ناپذیر فردی و گروهی، دیدگاه های غیرواقعی، انحرافی، و مسموم را به چالش کشاند.  نقش آفرینی رکن چهارم در 

زدودن جوّ نومیدی، در معرفی فعالیتهای نیروهای درگیر در تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، در ایجاد کانال تماس بین شخصیتها و 
 مدنی غیر قابل کتمان است. -نهادهای سیاسی، و ارائه برنامه های پیشنهادی احزاب و تالشگران سیاسی

رسانه های وابسته به رژیم اسالمی، در یک طرح از پیش برنامه ریزی شده، سعی دارند بر این باور که هرگونه فعالیتی بی نتیجه و 
باطل است، دامن بزنند. دیدگاه سوم از نقاط ضعف جنبش آگاه است و آن را نادیده نمی گیرد، اما تالش رژیم برای ایجاد جوّ نومیدانه را 

 دلیلی بر وجود نقاط مثبت و تعیین کننده جنبش سرنگونی طلبانه ارزیابی می کند. 

 همکاران دیدگاه سوم، طبیعتا در کلیه امور هم نظر نیستند، و در برخی از موارد تحلیل کامال متفاوت دارند، اما این اختالف دیدگاهی را
گرامی داشته و همکاری با یکدیگر را بخشی از اندیشه حاکم بر ماهنامه می دانند؛ اندیشه و دیدگاه همگرایی، همسویی، و اتحاد 

 برای سرنگونی.
 

امید است انتشار ماهنامه دیدگاه سوم برای حداقل یک زمانبندی شش ماهه، بتواند زمینه ساز تشکیل گروه تماس مابین نهادهای 
سیاسی و شخصیت های آزادیخواه، و ابزاری برای تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان بشود. ما از کلیه شخصیتها، تالشگران برای نهادینه 

مدنی، و نهاد های سیاسی دعوت می کنیم تا ماهنامه دیدگاه سوم را بعنوان ابزاری برای بیان خواستهای خود -شدن حقوق سیاسی
 پذیرفته و با همکاری مثبت و مستقیم با ما، زمینه را برای برداشتن گامهای مثبت در آینده فراهم آورند. 

 
 دیدگاه سوم را از طریق ایمیل 
 .به داخل ایران ارسال کنید 
  

  
  

 

 0سرسخن شماره 
 ماهنامه دیدگاه سوم


