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واکنش شايسته به موج تازه بازداشت ھاست.
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*ولی فقيه چه به عنوان رھبر باند جنايتکار فعلی چه به عنوان
تسمه نقاله برای انتقال فرضی قدرت به باندھای جنايتکارتر بعدي،
دشمن شماره يک مردم ايران به شمار ميرود.
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در  21شھريور  ، 83يازدھم سپتامبر  ،2004جنبش کارگری ،
کمونيستی ايران يکی از ثابت قدمترين و خستگی ناپذير ترين
ياران خود را از دست داد .در اين روز قلبی از حرکت باز ايستاد
که ھمواره در راه سازمانيابی طبقه کارگر کوشيده و تمامی عمر
پر بارش را در راه بھروزی اين طبقه گذارده بود .آری سخن از
آلبرت سھرابيان است ....
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اعالميه ھيات اجرايی سازمان

رھبر منزوی و آبروباخته کودتا ,فرمان ادامه سرکوب داده است
سخنان خامنه ای در نماز جمعه تھران ,در واقع سخنان رھبر وحشت
زده ,منزوی و آبروباخته شکنجه گران ,متجاوزان جنسی ,امنيتی ھای
قاتل و پاسداران فاسد و قاچاقچی بود که برای مردم و انبوه مخالفان
رنگارنگ کودتا خط و نشان می کشيد .تھديد و ارعاب ,تاکيد بر ادامه
کودتا و سرکوب ,تناقض و آشفته گويی ,و وحشت از مردم واجتماعات
اعتراضی مردمی ,محورھای اصلی تحليلی از سخنان خامنه ای در نماز
جمعه تھران است.
از زمان صدور بيانيه خامنه ای در شب آغاز کودتا در پايان رای گيری
ھای انتخاباتی تاکنون ھمه تالش ھا و فشارھای پشت پرده وی و
دستگاھش در بيعت گرفتن برای کودتا در ميان روحانيون با شکست
روبرو شد و جز مشتی آخوند درباری برگماشته دستگاه واليت که در نماز
جمعه ھا نعره می کشند ,چھره ھای شناخته شده در ميان روحانيون
حاضر به تاييد احمدی نژاد و کودتای نظاميان و امنيتی ھا نشدند و
برعکس صدای اعتراض و انتقاد به کودتا و جنايات بسيجی ھا و لباس
شخصی ھا و پاسداران و شکنجه ھا و تجاوزات جنسی و بيدادگری ھا از
ھر سو بلند شد.
خامنه ای با اشاره به شيوه برخورد خمينی نسبت به مخالفانش و با گفتن
اين که "امام ...قاطعيت از خود نشان می دادند" و " ...اين گونه
برخوردھای امام حتی در سطوح باالتر از رييس جمھور ھم ديده می شد"
و تاکيد بر اين که "اگر کسی با اصول و امنيت مردم مخالفت کند ,تحمل
نخواھد شد و نظام مجبور است با آنھا برخورد کند" ,در حقيقت به
روشنی گفت که روحانيون بلندپايه مخالف اگر در برابر کودتا به اعتراض
و انتقاد خود ادامه دھند با آنھا برخورد خواھد کرد .اشاره او به "سطوح
باالتر از رئيس جمھور" پيام روشنی بود به اين که او برای حفظ تاج و
تخت فقاھت و نجات کودتاچيان نه به روحانيون بلندپايه ,نه به روسای
جمھوری سابق و طبعا نه به رييس مجلس اسبق ھم رحم نخواھد کرد و
ھمه را از دم تيغ خواھد گذراند .خامنه ای ھمين تھديد مخالفان را در
قالب تبيين شيوه حکومت داری امام اول شيعيان نيز مطرح کرد جايی که
گفت امام اول شيعيان "تا آنجا که امکان داشت با مخالفان ومعارضان با
تسامح و خوش رفتاری برخورد می کردند ,اما اگر در نھايت چاره ای
باقی نمی ماند با قاطعيت مقابل آن ھا می ايستادند".
تھديدات خامنه ای در شرايطی که انزوی دستگاه کودتاچيان روز به روز
بيشتر می شود روشن تر از ھر زمان نشان می دھد که پشت دستگيری
ھای روزھای اخير افرادی مانند الويری و عليرضا بھشتی خود وی
ايستاده و با شمشير از رو بسته قصد دارد از طريق "برخورد" با
مخالفان و جلوگيری از اعتراضات "اصول" و "امنيت"نظام را حفظ کند.
خامنه ای با اين تھديدات آشکار در واقع بار ديگر نشان داد که نه می
خواھد ,نه می تواند که نقش داور فراجناحی در کشمکش ھای قدرت ميان
گروھبندی ھای حکومتی را ايفا کند ,بلکه رھبر کودتاست که می خواھد
با اتکا به تنھا ابزاری که برايش باقی مانده يعنی سرکوب و کشتار و
شکنجه ,کودتا را با مرعوب و منکوب کردن مخالفان ادامه دھد .تھديدات
خامنه ای در عين حال اعترافی بود به انزوا و مشروعيت باختگی رو به
افزايش دستگاه واليی در ميان روحانيون ,و اين برای رژيمی که خود را
نماينده اسالم و مسلمين جھان می داند و منشا قدرتش را آسمانی فرض
می کند ,ضربه ای سھمگين و جام زھری کشنده است.
سخنان خامنه ای در نماز جمعه تھران سرشار از تناقض و پريشان گويی
بود .او که در  9شھريور برای مقابله با گسترش دگرانديشی و
"شکاکيت" در مراکز دانشگاھی خواستار تجديد نظر در تدريس علوم
انسانی در دانشگاه ھا شد ,به فاصله کمتر از دو ھفته در نماز جمعه ادعا
کرد که "اگر کسی يا جريانی عقيده ای مخالف داشته باشد و اصطالحأ
دگرانديش باشد نظام با او کاری ندارد ".ھمين ادعا نشان می دھد که
دستگاه واليی زير فشار شديد انتقادات و اعتراضات اجتماعی دچار
آشفتگی و تناقض گويی شده است.
او در نماز جمعه "روز قدس را مظھر وحدت ملت ايران" خواند و
"مقابله با اختالف و تفرقه" را مورد تاکيد قرار داد ,و درست در ھمان
نماز جمعه به طرزی مبسوط و مشروح به شرح اختالفات و تفرقه ھا در
دوران عمر رژيم و شيوه سرکوب ھر کدام از جريان ھای مخالف و تھديد
و خط و نشان کشی برای مخالفان و منتقدان دستگاه واليی و دولت
برآمده از کودتا پرداخت و از اين طريق نشان داد که وقتی از "وحدت"
سخن می گويد وحدت فاشيستی و ذوب شدن در واليت شخص خودش را
در نظر دارد و منظورش از راه ھای تامين "وحدت" ميان مسلمانان از
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واکنش شايسته به موج تازه بازداشت ھاست.
کودتاچيان موج تازه ای از دستگيری و پيگرد را آغاز کرده اند.
حمله به ستاد پيگيری وضعيت بازداشت شده گان و بازداشت
مرتضی الويری و عليرضا بھشتی مشاوران موسوی ،دستگيری
سردار مقدم مسوول کميته ايثارگران ستاد انتخاباتی موسوی ،پلمب
دفتر مھدی کروبی و ضبط اسناد آن و دستگيری سردبير سايت
اعتماد ملی از جمله دستگيری ھای دو روز اخير است .اين حمالت
پس از آن صورت گرفته است که مانورھای جريان کودتا برای پرده
پوشی بررسوايی ھای مربوط به شکنجه و تجاوز جنسی در زندان
ھا و شکنجه گاه ھايی چون کھريزک و دفن مخفيانه جانباختگان
گمنام جنبش اعتراضی مردم در بھشت زھرا با تشکيل کميته
تحقيق مجلس و ايجاد ھيات قضايی برای پيگيری با ناکامی روبرو
شد .ادامه افشاگری ھا در مورد تجاوز و شکنجه در زندان ھا،
ناکارايی اين نھادھا را که با ھدف شوم بيرون کشيدن ابتکار عمل از
دست معترضان و کشاندن پرونده جنايت رژيم به پشت صحنه و
سپس غلبه بر بحران از طريق برگزاری دادگاھی غيرعلنی و
فرمايشی سرھم بندی شده بودند روشن ساخت .از اين رو ھدف
مستقيم و بالواسطه اين دستگيری ھا حذف شبکه افشاگری جنايات
و شکنجه ھا در اردوی مخالفان داخلی کودتاست .از اين طريق قرار
است ،نورافکن از اعمال جنايتکارانه کودتاچيان و متجاوزان جنسی
برداشته شود تا زمينه فريب افکار عمومی از طريق وعده ھای بی
پايه فراھم گردد.
اين دستگيری ھا در عين حال صرفا نابودی شبکه افشاگری را
ھدف قرار نداده است ,و زمينه ساز تحقق ھدف ھايی فراتر از آن
است .در شرايطی که ھر پنج روز يک بار يک اعتصاب کارگری در
کشور صورت می گيرد و آمار موجود از اعتراضات دانشجويی در
سال تحصيلی گذشته بيش از يک مورد در روز است ,مطالباتی چون
محاکمه کليه آمران و عامالن تجاوزات جنسی و شکنجه ھا در
شکنجه گاه ھا در يک دادگاه علنی ,آزادی تمامی بازداشت شده گان
و کليه زندانيان سياسی ,روشن کردن وضعيت خانواده ھای داغدار
که فرزندانشان مفقوداالثر شده و از سوی شکنجه گران مخفيانه سر
به نيست شده اند ,و يا تامين آزادی اجتماعات و تجمعات از اين
ظرفيت برخوردار است که بسرعت اعتراضات گوناگون را عليه
دستگاه واليی و دولت کودتا ھمسو و ھم جھت کند و با بھره
برداری از شکاف بی سابقه در درون رژيم ،طومار کودتاچيان را
درھم بپيچد .در وحشت از اين دورنماست که کودتاچيان خيز
برداشته اند تا موج اول تصفيه را که با دستگيری بيش از  500نفر
از فعاالن جناح معترض به تقلب و کودتای انتخاباتی ھمراه بود  ,در
آستانه برگزاری راھپيمايی روز قدس که معترضان گفته اند قصد
دارند آن را به فرصتی برای نمايش قدرت خويش و ادامه اعتراض
تبديل کنند و در آستانه بازگشايی مدارس و دانشگاه ھا ,با حذف ھر
نوع امکان ھدايت و يا حتی حمايت سياسی رسمی در "باال" از
طريق دستگيری تعدادی ديگر از نزديکان و اطرافيان موثر موسوی
و کروبی کامل کنند.
دستگاه واليی و دولت کودتايی اما بدانند که با اين ترفندھا نخواھند
توانست از باتالقی که در آن فرو رفته اند خود را بيرون بکشند.
سازمان کارگران انقالبی ايران )راه کارگر( ضمن محکوم کردن
دستگيری ھای اخير بر اين باور است که گسترش افشاگری عليه
جانيان و متجاوزان جنسی ,تشديد اعتراضات با بھره برداری از
ھمه فرصت ھای موجود ,تقويت اقدامات حمايتی در رابطه با
خانواده ھای زندانيان سياسی و مادران عزادار ,جنبش مطالباتی
کارگری و اعتصابات زنجيره ای ,و تحرک جنبش دانشجويی در
حمايت از جنبش عمومی اعتراضی در ھمسويی با ھم خواھد
توانست دير يا زود رژيم کودتا را به زانو درآورد.
سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی
زنده باد آزادی زنده باد سوسياليسم
ھيات اجرايی سازمان کارگران انقالبی ايران )راه کارگر (
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فراتر از ھمه ,سخنان خامنه ای بيان وحشت او از بھره برداری مردم از
راھپيمايی روز قدس و تبديل اين راه پيمايی فرمايشی ساالنه به روز
اعتراض به کودتا و سرکوب و شکنجه در سراسر ايران است؛ وحشتی
که اين روزھا دارد رژيم را به تدريج مچاله می کند .زيرا ھر فرصت برای
تجمع اعتراضی و بويژه فرصت ھايی که زمينه ساز تجمعات وسيع توده
ای اعتراضی باشند ,انزوای آن را به سطح می کشد ,روحيه دستگاه
سرکوب را ضعيف تر می کند ,و در مقابل به معترضان قدرت و جسارت
می بخشد و ھمبستگی آنھا را تقويت می کند .و نيز روشن است که اگر
بسياری از فرصت ھای گردھم آيی ھا و مناسبت ھا و سالگردھا بتواند از
چنگ دستگاه تبليغاتی رژيم کودتا خارج شود و به امکانی برای اعتراض
به سرکوب و شکنجه و کشتار جوانان تبديل شود ,رژيم به تدريج قدرت
تعرضی خود را در يکی از مھم ترين حوزه ھای تبليغاتی يعنی اجتماعات
عمومی از دست می دھد و ديگر قادر نخواھد شد که از اين اجتماعات به
عنوان دليلی برای مقبوليت خود در ميان مردم ،بھره برداری کند.

از ابوغريب رامسفلد تا کھريزک خامنه ای
و اھميت يک "تفاوت صوری"
سوسن آرام
*ولی فقيه چه به عنوان رھبر باند جنايتکار فعلی چه به عنوان تسمه
نقاله برای انتقال فرضی قدرت به باندھای جنايتکارتر بعدي ،دشمن
شماره يک مردم ايران به شمار ميرود.
*در لحظه کنونی و تا زمانی که چکمه کودتاچيان روی گردن مردم ما
قرار دارد ،جنايات رژيم و به ويژه تجاوز به پسران و دختران در زندان
ھا و افشای گسترده و پيگير اين جنايات "قضيه اصلی" کشور ماخواھد
بود.
روشنگری .خامنه ای در يک سخنرانی در روز چھارشنبه چھارم
شھريور امسال اھميت جناياتی را که در جريان سرکوب ھای اخير صورت
گرفته انکار کرد و گفت "قلمداد" کردن آنھا به عنوان مساله اصلی ظلم
است .بدتر اينکه او در اين رابطه دو مورد از ھولناک ترين اين جنايات
يعنی فاجعه کھريزک و تھاجم نيروھای لباس شخصی به کوی دانشگاه را
بطور مشخص نام برد .عين سخنان او چنين است ":عدهاي ،ظلم بزرگى
را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسالمى شد و ھتک آبروى نظام در
مقابل ملتھا را ناديده ميگيرند و مسئله کھريزک يا کوى دانشگاه را قضيه
اصلى قلمداد ميکنند اما اين نگاه ،خود يک ظلم آشکار است".
به اين ترتيب خامنه ای نه تنھا اعتراف ميکند برای او و نظام او سنگين
ترين جنايات از قبيل آنچه در کھريزک و کوی دانشگاه صورت گرفته
مسايل "فرعی" ھستند ،بلکه با "ظالم" خواندن کسانيکه اين جنايات را
افشا کرده و بطور جدی خواھان پيگيری آنھا ھستند جواز سرکوب آنھا را
صادر ميکند.
برای درک ابعاد غيرعادی اين اظھارات عجيب الزم است يک بار ديگر
تصويری از جنايات فوق را در مقابل چشم بگذاريم -تھاجم به کوی
دانشگاه در شامگاه  24و صبح  25خرداد :حمله وحشيانه انبوھی لباس
شخصی در پی تھديد و اطالع قبلی ھمزمان با حضور پليس ضد شورش
در حوالی کوي ،اشغال کوي ،خشونت لجام گسيخته عليه دانشجويان و
مجروح کردن تعداد زيادی دانشجو و قتل حداقل  7نفر با قمه و گلوله
ساچمه ای ازجمله دو دختر که عليرغم اعالم ليست آنھا ،پيکر آنھا
مخفيانه دفن شده و از اعالم محل دفن به خانواده ھا خودداری ميکنند.
کھريزک ،ابوغريب ايران :ھمانجا که بازداشت شدگان را مثل نمونه ابو
غريب ،و حتی بدتر از آن ،لخت روی ھم تلمبار کردند و در ھمان حال
مورد توھين و آزار و شکنجه قرار دادند .ھمانجا که بازداشت شدگان را
توی اتاق ھای تاريک انداخته و دسته جمعی چنان به زير ضرب و شتم دد
منشانه و شکنجه بردند که تعدادی در جا جان دادند و تعدادی را ھم نيمه
جان تحويل خانواده ھا دادند که بعد جان باختند يا نيمه جان ھستند.
ھمانجا که به گفته بازداشت شدگان آزاد شده بخشی از تجاوزات جنسی به
دختران و پسران در اين محل صورت گرفته است .جايی که حتی فرزند
کسی مثل روح االمينی ھم در امان نماند و پيکر شکنجه شده ی بی جانش
را تحويل پدر و مادر دادند؟
ھمه اينھا و بدتر از اينھا از نظر خامنه ای اھميت اساسی ندارد ،بلکه
بعضی ھا اينھا را مساله اصلی "قلمداد" کرده اند" -قلمداد" ،يعنی وانمود
کرده اند  -و از اين طريق "ظلم بزرگی" مرتکب شده اند .بيھوده نيست
که پيکرھای مجروح و روح ھای مجروح تری که کھريزک و کھريزک ھا
تحويل مردم داده اند ،بويژه آنھا که خون آبی پدر شھيد روح االمينی ھم
در رگ ھای شان در جريان نيست ،از بی پناھی درآغوش خانواده ھا رو
پنھان کرده اند تا مبادا با گواھی خود و به نمايش گذاشتن اھميت اساسی
جناياتی که صورت گرفته به ارتکاب "ظلم آشکار" متھم شده و مورد
آزار و شکنجه بيشتر قرار بگيرند.
حضرت ولی فقيه که سند دانايی خود به ھمه امور خرد و درشت عالم را
از دست خود خدا دريافت کرده است نفھميد که با فرعی خواندن جنايات
کھريزک و کوي ،سند بی آبرويی نظام را در مقابل ملت ھا گذاشت تا به
صد زبان از او بپرسند چرا نظامی که در آن حمالت برنامه ريزی شده و
مکرر اوباش به خوابگاه دانشجويی و شکنجه و تجاوز جنسی به جوانان
در سياه چال ھا در بھترين حالت مساله فرعی محسوب ميشود و در
بدترين حالت الزمه وجود آن نظام است ،بايد در جھان آبرو داشته باشد.
آبرو داری برای چنين رژيمی ظلم به مردم ايران ،ظلم به ھمه ملت ھا،
ظلم به افکار عمومي ،و خيانت به حقيقت است .حضرت فقيه نفھميد با
اين اظھارات بيش از پيش به افشای حقيقت کمک ميکند و حاال ھمه
ميدانند که برای آن "نھضت عظيم" و "نظام جليلی" که به ادعای او قرار

جلوگيری از برگزاری مراسم شب ھای احيا و جلوگيری از برگزاری مراسم
طالقانی در ھفته اخير به ھمين دليل صورت گرفت ,و حاال کودتاچيان با
کابوس راھپيمايی روز قدس روبرو شده اند .خامنه ای در سخنانش وحشت از
اجتماع اعتراضی جديد توده ای را به نمايش گذاشت ,تا حدی که از "مردم" )
که در واقع منظورش ھمان بسيجی ھا و پاسداران ,لباس شخصی ھا و امنيتی
ھاست( خواست "مراقب باشند که برخی از اجتماعات روز قدس برای ايجاد
تفرقه استفاده نکنند" .اين اشاره خامنه ای نشان می دھد که کودتاچيان به
دست و پا افتاده اند و در جستجوی راھی برای جلوگيری از بھره برداری
مردم از راھپيمايی روز قدس ھستند.
تھديدات خامنه ای عليه روحانيون سرشناس مخالف و روسای جمھور سابق
 ,اشاره او به اين که مخالفت با نظام "تحمل نخواھد شد و نظام مجبور است
با آن ھا برخورد کند" ,چشم انداز دور جديدی از سرکوب ھا و در نتيجه
تعميق و گسترش شکاف در رژيم را بوجود آورده است.
می دانيم که بخشی از جنايات شنيع نيروھای امنيتی و انتظامی در کھريزک و
کشتارھای وحشتناک صورت گرفته از سوی بسيجی ھا و پاسداران پس از
سخنرانی تھديد آميز خامنه ای در نماز جمعه  29خرداد صورت گرفت ,اما
آن تھديدات و آن جناياتی که پس از آن صورت گرفت نه تنھا به تحکيم
موقعيت رژيم کودتا کمک نکرد که تنھا خشم و نفرت مردم را شعله ورتر
ساخت و حاصل آن فريادھای خشميگن "مرگ بر ديکتاتور" بود که جايگزين
خواست بازپس گيری آرای مصادره شده و ابطال انتخابات شد .حاال ھم
سرنوشتی بھتر در انتظار تھديدات جديد خامنه ای نيست .ارمغان دستگاه
واليی و نظاميان ھمدست آن با بستن شمشير از رو و تالش برای ورود به فاز
دوم کودتا رسوايی بيشتر ,انزوای وسيع تر و سرانجام سقوط و نيستی خواھد
ھيات تحريريه راه کارگر
بود.

تکان دھنده ترين و ,اعصاب خردکن ,ترين بخش سخنان خامنه ای
روشنگری .مضمون سخنان خامنه ای در نماز جمعه ديروز چيزی به جز تھديد و
قصد اعمال ھرجنايتی برای حفظ نظام قيمومت فردی خود نبود .سخنان او در عين
حال نشان داد که ادعای او مبنی بر عالقه به "حفظ آبروی نظام" ھم چندان پايه ای
ندارد زيرا او با تھديد ضمنی ولی کامال صريح موسوی و کروبی نشان داد او برای
حفظ نظام خود حاضر است نخست وزير و رئيس جمھور و حتی روحانيون درجه
اول نظام را ھم به زندان بيندازد و ذره ای از آبروريزی ھا ناشی از چنين سرکوب
ھای قبيح و رسوا کننده ای که مچ رژيم را در سراسر جھان باز ميکند ابا ندارد و
احساس شرم نمی کند.
در حقيقت خامنه ای در نماز جمعه ديروز مستقيما در قالب "مقام امنيتی" مشھور
ساواک در دوران شاه فرو رفت و ھمان نقش را بازی کرد .اما عليرغم شوم،
موھن و موحش بودن تھديدھای خامنه اي ،تکان دھنده ترين بخش سخنان خامنه
ای اينھا نبود .در حقيقت شاخص جنايات رژيم مدت ھاست که در مقياس بی نھايت
قرار دارد و درنتيجه منحنی جنايات رژيم در آن باالی نقطه چين بی نھايت در خط
مستقيم سير ميکند و ھرچند اين جنايات برای مردم عادی نمی شود ولی خبر
غيرمنتظره ای ھم نيست.
پس تکان دھنده ترين بخش سخنان خامنه ای چه بود؟ اين بخش:

"اما ان شاء ﷲ ھمه خواھند ديد که در انتخابات سال ھاى آينده نيز مردم با
وجود تالش ھاى اخير دشمنان و "غافالن و بى خبران داخلى" ،حضورى قوى
و مستحکم خواھند داشت"!!!
يعنی قرار است رژيم ھم چھار سال ديگر بماند و "انتخابات" برگزار کند؟! اين
يعنی ويرانی ھا و کشته ھايی به مراتب بيشتر از زلزله بم در اثر انواع بالھايی که
اين رژيم بر سر مردم ايران می آورد نه فقط در جريان سرکوب بلکه ھم چنين با
فقر و فالکت و نابسامانی که ايجاد ميکند ،در انبوه حوادث رانندگي ،در افزايش
قربانيان اعتياد و ايدز و انواع بيماری ھا...
مردم حتی قبل از کودتا منتظر فروپاشی رژيم بودند و به ھمين جھت کودتای
انتخاباتی را به اعتراض انقالبی خود تبديل کردند ،بعد از کودتا ديگر صحبت از
دوام چھارساله و برگزاری "انتخابات"ھای ديگر واقعا تکان دھنده و اعصاب خرد
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شرم آور است و رسوايی و لکه ننگ به شمار می آيد .اقدام پنھان به
شکنجه و سرکوب زيربنای دمکراسی را ويران کرده و "بدترين ظلم" به
نظام محسوب ميشود .به ھمين جھت در انتخابات ھم اين ظلم به "قضيه
اصلی" تبديل ميشود و مردم حق دارند مسوولين اين ظلم را زير سوال
ببرند ،و زير سوال بردند و آن ھا را با خفت و خواری از صندلی خود بر
انداختند.
در مقابل ،نظام اسالمی حاکم بر ايران رسما بر اصل قيمومت استوار
است .چيزی که در اين نظام مقدس به شمار می آيد حق سلطه حاکم است،
و آنچه که در اين نظام محلی از اعراب ندارد حق مردم است ،نه فقط حق
حاکميت ،بلکه حتی حق شکنجه نشدن ،حق لخت و عريان در سوله ھا
روی ھم انبار نشدن و با باتوم و بطری مورد تجاوز قرار نگرفتن ،حق
شھروند بر اينکه دخترش مورد تجاوز جنسی قرار نگيرد و جسد سوخته
اش در بيابان رھا نشود يا در اسيد ذوب نشده و در قطعه ای گمنام دفن
نشود ،زيرا درخواست چنين حقوقی "تقدس" نظام را زير سوال می برد و
"ظلم" محسوب ميشود.
تفاوت در چيزی است که آن را "صوری" و شکل حکومت خوانده اند و
بعضی از آن طوری صحبت ميکنند که گويا به کلی فاقد مضمون است.
ولی "شکل" و "صورت" اھميت دارد .البته در دموکراسی ھای جھان ھم
نابرابری و ظلم فراوان ھست ،پول و زور نقش اساسی را بازی ميکنند،
اغلب سياستمداران حکومتی رياکاری ميکنند و چه بسيار دروغ ميگويند،
اما ھمه اينھا محدود به رعايت حقوق شھروندی است .حتی حکومت
بوش – چنی ھم که به کودتا عليه قانون اساسی آمريکا متھم است ،نمی
توانست عليه شھروندان آمريکا ابوغريب راه بياندازند .مسلما اين امر
خصلت ھولناک و ضد انسانی ابوغريب ،گوانتانامو و باگرام را تخفيف
نمی دھد ،ولی خاصيت اصلی قانون اساسی ھم ناظر به شھروندان کشور
است .مساله اين است که خبيث ترين و دژخيم ترين افراد ھم در چارچوب
يک دموکراسی مجبورند با دست ھای بسته حرکت کنند و وقتی مچ شان
گرفته ميشود بگويند "احساس ھولناکی" دارم و "به عميق ترين وجھی
پوزش می طلبم".
در نظام مبتنی بر قيمومت اما وقتی مچ دژخيم را در حين ارتکاب جرم
بگيريد ،به خود حق ميدھد در کمال خونسردی به شما بگويد :طبق قانون
اساسی ما داريد ظلم ميکنيد ،زيرا تقدس من در قانون خدشه ناپذير است،
وشما با اثبات جرم من اين تقدس را خدشه دار ميکنيد ،ھرچند که برحق
باشيد و من اين جرم ھا را مرتکب شده باشم.اما جرم من در برابر جرم
شما در نظام من فرعی است.
نظامی که حتی در شکل و قانون بر نفی حق مردم استوار است مسلما با
ادعای حق توسط شھروندان روبرو شده و به ناگزير به تقويت دستگاه
ھای زور و سرکوب برای مقابله با ادعای مردم برای اعاده حقوق خود
می پردازد .در رژيم اسالمی ايران ايندو به طور تصاعدی يکديگر را
تقويت کرده اند .يعنی به نسبت گسترش ادعای اعاده حق توسط مردم،
دستگاه زور و سرکوب نيز گسترش يافته و برعکس .تا جايی که ھم
ادعای حق توسط مردم فراگير و عمومی شده است ،ھم گسترده ترين و
فراگيرترين نوع و شکل دستگاه زور و سرکوب سازمان داده شده است.
در چنين نظامی به ناگزير خبيث ترين و دژخيم ترين افراد برکشيده
ميشوند و مسوولين موجود آن به ناگزير دژخيم تر و خبيث تر ميشوند
وگرنه مورد تصفيه قرار ميگيرند .کھريزک ھا در چنين نظامی اتفاقی
بوجود نمی آيند ،محصول طبيعی و حتی ضرورت ناگزير آن را تشکيل
ميدھند .زيرا تصفيه ھای پی درپی کسانی که به ھر دليل برای اداره اين
دستگاه زور فراگير مناسب تشخيص داده نمی شوند ،و انطباق مداوم
کاربدستان رژيم با سرکوب ھا ،تخلفات و جناياتی که "برای حفظ نظام" و
"آبروی آن" الزم است سرانجام يک دارو دسته مافيای جنايی رادر راس
حکومت باقی ميگذارد که شرکت آنھا در جنايات رژيم بھترين تضمين
برای احراز وفاداری کامل آنھاست.
"دولت بازجو" و غلبه نقش پليس سياسی
بنابر روال فوق رژيم قيمومت فردی بر مردم ايران ،در نتيجه تحوالت
منطقی و الزامی خود قدرت را به طور انحصاری به دار و دسته ای از
مقامات شرور و بی رحم انتقال داده است که از فساد در قدرت بيشترين
سود را برده اند .اين دارودسته  -که شايسته تر است آنھا را با عنوان
"باند حاکم" مشخص کنيم  -ازتبانی بيت فقيه]و معممين بيعت کرده با آن[
و سران نظامی و امنيتی بوجود آمده و خود ولی فقيه بر راس آن نشسته
است.
نقطه عطف در تحول نظام به مرحله فساد نھايي ،انتخابات چھار سال
پيش بود .متاسفانه سياست ھای پوپوليستی اعالم شده توسط احمدی نژاد
نه فقط بخشی از مردم ،بلکه بسياری ازصاحب نظران ازگرايش ھای

است آلترناتيو ھمه نظام ھای تاريخ اعم از سرمايه داری تا سوسياليسم
باشد قتل ،شکنجه و حتی تجاوز جنسی به شھروندان مساله اصلی
محسوب نمی شود.
مضحکه تر اين که خامنه ای و ديگر کارگزاران رژيم با انکار نقش
دستگاه نظامی و امنيتی رژيم در جنايات فوق و نسبت دادن آنھا به عوامل
مشکوک يا خودسر به گمان خود از خويش سلب مسووليت ميکنند .اين
ادعا اگر ھم به فرض محال درست می بود ،تازه خود بر رسوايی می
افزايد .فقط در نظر بگيريد که مثال مھاجمين به کوی دانشگاه تا صبح
روز  25خرداد در کوی جوالن ميدھند و حتی با موتور در محيط خوابگاه
رژه ميروند .درست زير دماغ نيروھای نظامی و امنيتی .تازه صبح آن
روز ماموران رسمی و "غيرشخصی" رسما وارد عمل شده و به جای
مھاجمان ،بيش از  100دانشجوی مورد حمله قرار گرفته را دستگير
کرده و به گفته دانشجويان به زير زمين مخوف وزارت کشور می برند!
در ھرکشوری که حقوق شھروندان محلی از اعراب داشته باشد ،وقوع
چنين فجايعی حتی اگر کار دولت نباشد ،به توبيخ و بازجويی و برکناری
مسوولين نظامی و امنيتی و قضايی و حتی مقامات سياسی می انجامد .به
عبارت ديگر حتی دروغ ھم رژيم اسالمی را نجات نميدھد چه رسد به
حقيقت ھولناک يعنی تھاجم برنامه ريزی شده نيروھای امنيتی – نظامی
رژيم به شھروندان که کوس رسوايی آن بر سر بام ھاست.
و اين ھمان نيروھای امنيتی و نظامی ھستند که ھيچ فرصتی را ازدست
نميدھند تا قدرت و توانايی خود در ايران و منطقه را به رخ بکشند.اين
ھمان سپاه پاسداران است که با ساختن موشک و ماھواره و الدرم بلدرم
ھای شبانه روزی ادعای دفاع از کشور و مردم در برابر تجاوزخارجی را
داشت و حاال ھمه به چشم می بينند که کارسپاه و نيروھای منضم به آن
شکنجه و قتل ندا و ترانه و سعيد ،سھراب و کامران و محمود ھای
ماست .مضحک تر اين که "سردار" جعفری فرمانده سپاه پاسداران
تصور ميکند با انتساب حرف ھايی به خاتمی و موسوی و خوئينی ھا
برای اين جنايت ھای سپاه و منضماتش داليل البد متقنی به دست داده
است .غافل از اين که جانی با"دليل" آوردن برای جنايت عليه حقوق
بشر ،خود را تبرئه نمی کند بلکه نشان ميدھد که ماھيت جنايی او درمان
ناپذير و غيرقابل عفو است .گفته بودند ژنرال ھای ارتش اسرائيل در
جريان انتفاضه از جنگيدن با کودکانی که با دستھای خالی و مشتی سنگ
در برابر آنھا ايستاده بودند ،احساس سرافکندگی و حقارت دارند .در
بازداشتگاه ھای اين ھا به دختران تجاوز شده و جسد شان را سوزانده يا
در اسيد حل ميکنند و حتی يک نفر در کل دستگاه نظامی خم به ابرو نمی
آورد وتوجيه اين نمايش غريب از فرومايگی را رھبرشان ارائه
ميدھد":مساله اصلی نيست" .چه چيز بيش از اين "توجيه ",ماھيت پليد
چنين دستگاھی را به نمايش ميگذارد؟
کھريزک محصول تصادف نيست
اظھارات خامنه ای را که به عنوان رھبر نظام رسما مسوول اصلی اعمال
مامورين رژيم خود است مقايسه کنيد با اظھارات دونالد رامسفلد که به
عنوان وزير دفاع دولت جرج بوش مسوول جنايات ابوغريب بود .او بعد
از افشای شکنجه ھای ابوغريب در مقابل کميته نيروھای مسلح سنا در 7
ماه مه  2004چنين گفت:
"اين اتفاقات زير نظارت من روی داده است .به عنوان وزير دفاع من
پاسخگوی آنھا ھستم .من مسووليت کامل آنھا را می پذيرم .اين وظيفه
من است که حوادث روی داده را بررسی کرده و اطمينان کسب کنم آنھايی
که مرتکب اعمال نادرست شده اند به دستگاه عدالت سپرده شوند و
تغييرات الزم را انجام دھم تا ديگر ھرگز اين اتفاقات صورت نگيرد .آنچه
بر بازداشت شدگان عراقی رفته است احساس ھولناکی به من ميدھد .آنھا
انسان ھستند .آنھا در بازداشت اياالت متحده بودند .کشور ما وظيفه دارد
با آنھا درست رفتار کند .ما اينکار را نکرديم .اين غلط بود .من از ھمه
عراقی ھايی که توسط نيروھای ارتش آمريکا مورد بدرفتاری قرار گرفتند
به عميق ترين وجھی عذرخواھی ميکنم".
ھدف مقايسه افراد نيست .بااين اظھارات نه کسی به صداقت رامسفلد
باورآورد و نه جرايم بزرگ او وھمدستانش بخشيده شد .بوش ،چنی و
رامسفلد به عنوان مسوولين جنايات ابوغريب ،نفرت اکثريت مردم آمريکا
و سراسر جھان را برای ھميشه متوجه خود کرده و ننگ نام را در تاريخ
برای خود خريدند.
تفاوت در رامسفلد و چنی و بوش با خامنه ای نيست که ھمه از يک
قماش اند .تفاوت در نظام ھايی است که اينھا مقامات اصلی آن به شمار
می آيند .نظام سياسی آمريکا ،دموکراسی است .در يک دموکراسی بنا بر
اصول اگر چيزی "مقدس" به حساب بيايد ،آن چيز بی ترديد حق حاکميت
مردم و حقوق شھروندان است .در چنين نظامی بنا بر قاعده ،ابوغريب
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کليه اعضای ملت و از اين طريق تضمين کنترل دايمی وضعيت ويژه
ھرفرد" .بايد تصديق کرد ديکتاتوری ھای نظامی معمولی از اين لحاظ کم
می آورند و به ھمين دليل خونتاھای نظامی آمريکای جنوبی در دھه ھفتاد
که برای مقابله با جنبش ھای فعال و پرتوان روز بوجود آمده بودند،
عمليات کندور] [Cóndor Operaciónرا مخفيانه و جدا از دستگاه
رسمی سازمان دادند که از طريق ادغام وظايف اطالعاتي ،ايدئولوژيک،
تجسسی و ضربت توانست با"بصيرت کامل" خيل عظيمی از
"عناصربالقوه مشکوک و ناباب"را چنان سر به نيست کند که ھنوز ھم
خانواده ھای شان به دنبال شان ميگردند.
ظھور "امام زمانی" ھا و تحول در ماھيت و نقش واليت فقيه
نکته قابل توجه اين است که برخالف دولت ھای فاشيستی کالسيک که
ايجاد يک دستگاه سرکوب فاشيستي ،معموال موقعيت رھبر را بطور ھمه
جانبه تحکيم ميکرد ،در جمھوری اسالمی ايجاد اين دستگاه واليت فقيه را
بيش از پيش با تناقض الينحلی روبرو کرده است .زيرا از يک طرف در
قانون مقام واليت فقيه از طريق اتصال به ﷲ به عرش ميرسد ،از طرف
ديگر در روی زمين رھبر روز به روز خصلت الوھی خود را بيشتراز
دست ميدھد و تفنگ در يک دست و قاپ در دست ديگر دايم بين نقش
امنيه و خاطی پا به پا ميکند.
يک نتيجه ناگزير تحول در ساختارامنيتی دولت اسالمي ،استحاله نھاد
واليت فقيه و گسست در پيوند نمايندگی آن و نھاد روحانيت شيعه
است".ظھور امام زمان" در صحنه سياست کشور ھم محصول و ھم
نشانه اين گسست است .درست است که دستگاه روحانيت در دوام رژيم
اسالمی منفعت دارد ،ولی سلطه مطلق "باند حاکم" به معنای خلع يد ازاين
نھاد در تعيين ولی فقيه و سياست ھای نظام حتی در نظريه پردازی ھای
مذھبی ھم است .ھمه اين کارھا را اکنون "باند حاکم" راسا و بدون
واسطه به نام امام زمان انجام ميدھد.اين امام زمان برای ظھور و حضور
ديگر به اجتھاد و روحانی و حتی خود واليت فقيه ھم نياز ندارد.
حضور پررنگ امام زمان در نمايشات حکومتی نيز در دوره چھار ساله
احمدی نژاد صورت گرفت .در واقع امام زمان اکنون مدتھاست که
ظھورکرده با افراد مختلف -معمم يا غير معمم -صحبت ميکند ،دستور
رای دادن به فرد معينی را صادر ميکند ،با رئيس جمھور به سفر می
رود ،در کابينه روی صندلی مخصوص خود می نشيند و سياست ھای
کشور را تعيين ميکند .و بر کسی پوشيده نيست که حاال ضرب و شتم و
شکنجه وتجاوز به اسيران در سياه چال ھا ھم مستقيما توسط سربازان
امام زمان و امثال بسيج و حزب ﷲ و ثارﷲ و انصار و مشابه آن صورت
گرفته است.
اگرچه اين از لحاظ تئوری مسخ و حتی به تمسخر کشيدن نظريه امام
زمان است ،اما در عملی برای "باند حاکم" مفيد و مھم است .ھدف اصلی
از نظر سياسی تامين و توجيه قدرقدرتی "باند حاکم" است که حاال ميتواند
بدون مراجعه به مراجع يا نھادھای مختلف تعبيه شده در نظام ھرچيزی
که ميخواھد ببافد ،ھرسياستی که ميخواھد در پيش بگيرد و سنگين ترين
جنايت ھا عليه بشريت را اعمال و بعد ھم از زبان ولی فقيه توجيه کند.
در حقيقت يک وظيفه اخص شخص واليت فقيه امروز جارو کردن کثافاتی
است که دستگاه نظامی  -امنيتی باند حاکم برجای می گذارد.
اساسا تورم دستگاه نظامی – امنيتی در ساختار سيستم الزاما و به مرور
زمان انزوای ولی فقيه را تشديد ميکند .کافی است وقايع کودتای اخير را
در نظر بگيريم .ترديدی نيست که کودتا با حمايت و يا حتی شايد ابتکار
شخص خامنه ای صورت گرفت،اما شيوه برخورد دستگاه سرکوب نظام،
بخش جديدی از روحانيون و اصالح طلبانی را که به ھيچ وجه انديشه
مقابله با نظام را در سر نمی پروراندند به ناگزير در مقابل واليت فقيه
قرار داد و دستگاه واليی را منزوی تر و به ھمان نسبت به دستگاه
سرکوب وابسته تر کرد .البته نياز دو طرفه است .اوال خامنه ای به
عنوان شخص قدرت خود را اساسا از دستگاه زور ميگيرد ،بنابراين با
رغبت کامل جارو کردن کثافات دستگاه نظامی – امنيتی را برعھده
ميگيرد .ثانيا چيزی ھم که او برای عرضه در حفظ تعادل نظام دارد ،يعنی
موقعيت او به عنوان ولی فقيه ،حاال ديگر تا حدود بسيار زيادی از طرف
ھمين دستگاه زور و سرکوب به او اھدا شده ميشود.
نقش خامنه ای
استحاله واليت فقيه به حدی است که بسياری از روحانيون و معتقدان
سرسخت واليت فقيه ھم ديگر آن را باز نمی شناسند ،نه فقط روحانيون
اصالح طلب يا معتقدان به فقه پويا ،بلکه بسياری از روحانيون و چھره
ھای سنتی .کافی است به ياد بياوريم بخشی از معترضين و ناراضيان
روحانی کسانی ھستند که مثال با تبليغات انتخاباتی احمدی نژاد در مورد
زنان يا انتصاب وزير زن مخالف بوده و طرفدار سرسخت اجرای قصاص

مختلف را فريب داد [1].عواقب سياست ھای مخرب اقتصادی اصالح
طلبان و احساس خبط خود آنھا و گرايش سياسی آنھا به گريز از تحول
راديکال و اتکاء بر حرکت مردم در اين غفلت سھيم بود .ھرچند تھاجم
سازمان يافته دولت احمدی نژاد به آزادی ھا و برآمد آشکار تيم امنيتی –
نظامی در تمام سطوح سياسی و اقتصادی جای زيادی برای اين غفلت
باقی نگذاشت ،اما فرصت واکنش سريع و افشای واقعيت "انتخابات" آن
سال که ميتوانست در افشای توطئه ھای بعدی رژيم موثر باشد از دست
رفت ،در عوض رژيم در چھار سال گذشته در داخل و بويژه خارج از اين
غفلت به نھايت سوء استفاده کرد و دولت منتصب ولی فقيه و نظاميان
متحدش را به عنوان دولت منتخب اکثريت مردم ايران وسيعا تبليغ کرد و
در ھمانحال تحول پليسی  -امنيتی در ساختار نظام را با شتاب پيش برد.
البته مقدمات اين تحول طی سال ھای قبل تدارک شده بود ،اما در اين
دوره کل سيستم دولتی بطور بنيادی تجديد سازمان يافت تا از طريق دخل
و تصرف مستقيم در اقتصاد ،سياست ،دادگستری و زندان ھا ،دستگاه
ھای اطالعاتی و حتی نظامی و ايجاد شبکه گسترده ای از نيروھای پارا
ميليتر] که تھديدات خارجی تشکيل و توجيه آنھا را تسھيل ميکرد[،
امکان استقالل عمل و سلطه "باند حاکم" ،کنترل جامع تک تک
شھروندان و کل جامعه شھروندی ووادار کردن آن به تقيد وتعبد
وسرکوب ھرنوع نافرمانی را فراھم کند .در اين حالت طبيعتا خصلت
پليسي ،جاسوسی و سرکوبگری کل سيستم دولتی اعم از نظامی و سياسی
و ايدئولوژيک بطور فوق العاده ی برجسته ميشود .اين ھمان خصلتی
است که دردولت ھای فاشيستی ديده ميشود و نيکوس پوالنزاس آنرا با
برجستگی نقش پليس سياسی در کل نظام دولت فاشيست تعريف ميکرد و
گرامشی با تسلط "خصلت بازجو و پيشگيری کننده" برکل نظام دولتی.
وقتی احمدی نژاد فردی مثل محسنی اژه ای را که از متھمان پرونده قتل
ھای زنجيره ای است از وزارت اطالعات خود کنار ميگذارد و ناتوانی اين
وزارتخانه در برخورد با حوادث اخير و ضرورت تغيير و تحول در آن را
به عنوان دليل ذکر ميکند بايد ديد چه غوغايی است در دريا .تک مضراب
ھايی که اين روزھا برخی از مھره ھا و کارگزاران باندحاکم ميزنند گوياتر
از يک دنيا تحليل است .وقتی "سردار"احمدی مقدم فرمانده ناجای رژيم
ميگويد":تنبيه متجاوزان قانون بايد ھدف اول و آخر پليس باشد و
پيشگيری جايگزين ھر اقدامی شود"] [2اشتباه لپی نکرده است .در رژيم
اسالمی تعريف پليس دگرگون شده است :ماموران جعفري ،احمدی مقدم و
رادان با کوبيدن بر فرق دختران در خيابان و خونين و مالين کردن سر
وصورت شان ،آنھا را در جا "تنبيه" ميکنند و نوع ديگر پليس رژيم با
تجاوز به دختران و پسران معترض در کھريزک ھم آنھا را "تنبيه" ميکند
و ھم با ايجاد رعب در جامعه وظيفه "پيشگيری" از اعتراض به رژيم را
به جا می آورد.
برای اطمينان از اينکه اين ارزيابی مبتنی بر حدس و گمان نيست بلکه با
واقعيت انطباق دارد ،بھترين راه اين روزھا مراجعه به اظھارات مقامات
سپاه و بسيج و ساير نيروھای نظامی  -امنيتی رژيم است .مثال "سردار
سرتيپ پاسدار"يدﷲ جوانی رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران بر اھميت
نقش "رصد" و "بصيرت" در سپاه و بسيج به منظور مقابله با "شورش
ھا" تاکيد ميکند و ميگويد يکی از مھم ترين تمھيدات سالھای اخير سپاه
برای مقابله با "آشوب"" ،ايجاد شبکه ھاديان سياسی و بسط و گسترش
آن به ھمه رده ھای استانی و بسيج" بود .او تاکيد ميکند ھمين تمھيدات
قبلی بود که باعث شد "معاونت سياسی سپاه بتواند با ايجاد شناخت عميق
و دقيق از جريانات و حوادث مختلف انتخابات رياست جمھوری در ميان
کارکنان جھتگيری صحيح و به موقع را اتخاذ کند [3]".به عبارت ديگر
دستگاه نظامی رژيم نقش پليس سياسی را ايفا کرده از طريق "رصد" و
"بصيرت"" ،دشمنان بالقوه و احتمالی" را شناسايی ميکند،بعالوه
دستگاه انتخاباتی و تاکتيک ھای آن را اداره ميکند ،تازه خودش نيروی
ضربه نظامی مستقيم ھم به حساب می آيد .مطابق نمونه کالسيک دستگاه
سرکوب فاشيستي ،دشمن بالقوه گاه با عاليم مادرزادی مشخص ميشود،
مثال از پدر و مادر مسلمان زاده نشده يا بلوچ و کرد است ،گاه با اختالف
نظر گاه با تعلق به يک ايدئولوژی رقيب و گاھی حتی اعتقاد به کمترين
اصالح .منابعی که بی اطالع از دستگاه حاکم نيستند ،نوشته بودند چھره
مخوف و امنيتی محفل احمدی نژاد يعنی ھاشمی ثمره ھنگام آموزش در
"دخمه" برای گزينش کادرھای رژيم در خارج حتی لبخند زدن ،اتوی
شلوار و پوشيدن کفش بند دار را عالمت "ضعف" بالقوه و تشخيص
دشمن احتمالی معرفی ميکرد .اين نوع ,رصد ,کردن و ,بصيرت ,معاونت
سياسی سپاه ،آشکارا مشابه نقش پليس سياسی دولت ھای فاشيستی
است .اين ھيملروزير کشور و مسوول پليس سياسی و اس اس و
گشتاپوی ھيتلر بود که ھدف دولت فاشيسم را چنين اعالم کرد" :آموزش
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شود نه با نصيحت و تشويق يا تسليم و وادادگی .به عبارت ديگر تمايل او به
اتخاذ موضع داور مثل تمايل او به اتخاذ موضع کنونی يعنی رھبری کودتا و
جنايت و جارو کشی اصطبل دارو دسته حاکم فقط با فشار ضرورت ھای واقعی
و عينی امکان پذير خواھد بود.
رويای فاشيستی و پاشنه آشيل رژيم
تحوالت دولت اسالمی ما را در برابر اين سوال قرار ميدھد :آيا رژيم اسالمی
ايران به يک دولت فاشيستی از نوع کالسيک آن استحاله يافته است؟
ترديدی نيست بسياری از نظريه ھا ،سياست ھا و ساختارھای رژيم اسالمی با
فاشيسم پھلو ميزند ،ازجمله :قانون زدايی از جامعه و تبديل اراده "رھبر" به
قانون ،تبديل قوه مقننه و انتخابات به ابزار اعمال اين اراده ،تبديل سپاه
پاسداران و منضمات آن يعنی پليس سياسی به نيروی کنترل کننده تمام
دستگاه ھای دولتی و مدنی و مدير کليه روندھای جاری در کشور ،تبديل
ارگان قضايی کشور به جزيی از دستگاه سرکوب ،کفر شمردن "تشکيک" و
حق سوال شھروندان و برعکس مقدس شمردن "تشکيک" ماموران رژيم و
اختراع و تعقيب "دشمنان احتمالی" بر اين اساس ،به راه انداختن بخش
"بصيرت"و"رصد زنی" در سپاه پاسداران به منظورپيدا کردن اين "دشمنان
بالقوه" ،مشروط کردن رسمی حق وجود احزاب ،انجمن ھا ،رسانه ھا و
فعاليت ھای مدنی به ذوب شدن در نظام و واليت فقيه ،ايجادنيروھای نظامی
غيررسمي ،گروه ھای فشار و ...
کدام نوع ديکتاتوری ھمه اين کارھا را "رسما" و در نتيجه بطور فراگير و
علنی انجام ميدھد به جز فاشيسم .شباھت ھا به حدی است که گاه به نظر
ميرسد نيروھای سرکوبگر رژيم دستگاه دولت ھای فاشيستی را مطالعه می
کنند تا از ساختارھا و راھکارھای آنھا برای "تثبيت نظام" بھره بجويند.
عليرغم مقايسه رژيم اسالمی با دولتھای کالسيک فاشيستی به دو علت با
مشکل مواجه ميشود.
اول ،يک مشخصه مھم دولت فاشيستی در مرحله استقرار توانايی اش برای
سازماندھی اقتصاد -ھمان جھش معروف فاشيستی به جلو)باالبردن بھره وری
کار از طريق تکامل نيروھای توليد و نوآوری و غيره( بود .در حاليکه بحران
اقتصادی واقعی رژيم اسالمی تازه در پيش است .حتی اگر تحريم ھا را به
حساب نياوريم ،رژيم اسالمی درسالھای آتی عواقب سياست ھای پيشين ھمراه
با عواقب ديررس بحران اقتصاد جھانی را به صورت کابوسی در پيش دارد،
در حاليکه "دولت مکتبی" ھم پای آن را در زنجير نگه داشته است.
دوم ،خصوصيت مھم فاشيسم در مرحله جنبشي ،جذابيت ايدئولوژی آن برای
تشويق تمايالت انحرافی مردم و قدرت بسيج ملی و نوعی انسجام در منطق
صوری آن ،ھرچند با مضمونی توحش آميز ،بود .فراموش نکنيم فاشيست ھا
در درجه نخست از روشنفکران و نخبگان طبقه بورژوا عضو گرفته بودند.
حتی امروز ھم نيروھای ناسيوناليست افراطی از اجزاء مختلف آن ايدئولوژی
بھره برداری ميکنند.
اينھا امروز با چه چيز ميخواھند "يک امت يک ايدئولوژی" ايجاد کنند؟
حتی نظريه واليی اوليه تحت رھبری خمينی ھم که زير فشار انقالب با
جمھوريت ھمزيستی داشت از ھمان ماه ھای نخست استقرار جمھوری اسالمی
با مقاومت مردم روبرو شد ،امروز ديگر آن نظريه ھم از معنای سال ھای
آغازين خود و جذابيت ھای حاصل از التقاط مزبور تھی شده تا آنجا که در
خود جناح واليی ھم معنای مشترکی ندارد و اغلب معلوم نمی شود آنچه "امام
راحل" گفته بود به گفته نماينده خامنه ای منسوخ شده يا ھنوز معتبر است.
اين اختالف ھا البته نشانه بحران ايدئولوژيک است .آن واليت فقيه را که
دستگاه واليت تعريف ميکند ،بخش بزرگی از آيت ﷲ ھا و حجت االسالم ھا
ھم قبول ندارند و واليت فقيھی را که اين دسته تعريف ميکنند ،جناح واليی
نميخواھد .بيداری مردم منشاء اين بحران است و خيزش توده ای بر بحران
افزوده است .مکتب تعبدی خامنه ای نه ملت گوش به فرمان ،بلکه نافرمانی
ملی ايجاد کرده است .امروز حتی نمادھای خود رژيم -صدای ﷲ اکبر ،نماز
جماعت ،احياء گرفتن -به سمبل نافرمانی مردم تبديل شده و به کوبنده ترين
شکل تھی بودن مکتب رژيم و حتی تھی بودن رژيم از ھرنوع مکتب را به
نمايش گذاشته و به سخره ميگيرد.
آيا ميخواھند مکتب واليی قديم را با نظرات رسوای "حجتيه ای" ھا جايگزين
کرده و مردم را به آن جلب کنند؟ حتی فرقه مشابه آنھا يعنی يھوديان در
انتظار قيامت در اسرائيل بيشتر ميتواند نيرو بسيج کند تا اينھا در ايران.
اين بحران در ايدئولوژی رژيم را نبايد دستکم گرفت .آنھا دولت ايدئولوژيکی
ھستند که برای مشروعيت خود ھيچ بھانه ايدئولوژيکی نمی توانند دست و پا
کنند .جنايات اخير رژيم کل دستگاه روحانيت سنتی شيعه ايران نه فقط "امام
زمانی" ھا را زير سوال برده است .حتی سکوت ھمراه با نارضايی بخش
بزرگی از اين دستگاه مردم را قانع نخواھد کرد و ھيچ ترديدی نيست اکثريت
مردم اعم از مذھبی و غير مذھبی در فرصت مناسب خواھان پاسخگويی آنھا
و علت سکوت در برابر اين جنايات خواھند بود.
از رويای فاشيستی"يک امت يک ايدئولوژی " آنچه باقی مانده يک دستگاه
سرکوب است.
امروز مراجعه به"مکتب" نزد رھبران رژيم ھمان مورد استعمالی را دارد که
گلوله زدن به مغز ندا در خيابان و تجاوز به زندانيان در کھريزک .در"اعتراف

و سنگسار و قوانين شرعی ھستند .در حقيقت رژيم ديگر نمی تواند نه از
قانون نه از کاريسما و نه از سنت اتوريته بگيرد ،بنابراين در کنار
دستگاه سرکوب مذھب جديدی خلق کرده است که مثل مذھب وھابی ھای
عربستان سعودی اساسا در خدمت سلطه دستگاه حاکم سازمان داده شده
است .در اينجا ھم روحانيون وابسته به باند حاکم مثل روحانيون وھابي،
در قدرت شريک اند .چنانکه ميدانيم اين نوع مذھب سازي ،خطرناک
ترين نوع مذھب سازی است .رھا شده از ھرنوع قيد و بند سنتي ،تاريخی
و اجتماعي ،وتھی شده از ھرنوع "آه توده" ،اين نوع مذھب سازی قصد
ارتکاب جنايت بی قيد و شرط را نمايندگی ميکند .کافی است در نظر
بگيريم باند حاکم اکنون امام زمان سنتی "شيعه مظلوم" راکه وعده عدالت
ميداد ،به امام زمانی تبديل کرده است که با تجاوز جنسی احياء و تداعی
ميشود.
تزلزل موقعيت شرعی واليت فقيه درچنين نظامی قطعی است .ھرچه
"نظام" در تصفيه روحانيون ناھمساز بکوشد يا با رشوه و تطميع يا
رعب و وحشت بخشی از آنھا را در خود جذب و حل و يا ساکت نگھدارد،
بيش از پيش بر بحران نمايندگی واليت فقيه از طرف روحانيت و انزوای
آن افزوده شده و وابستگی آن به دستگاه سرکوب و نظاميان و امنيتی ھا
بازھم بيشتر ميشود.
البته اين برای واليت فقيه يک شمشير دو لبه است ،زيرا ھمان امام
زمانی که او را خدای کشور کرده ،به ھمان ترتيب ميتواند
ھر"نظرکرده"ی ديگر را به خدايی منصوب کند و ھمين امر است که
موجب شده بسياري ،از جمله محققين وابسته به نھاد نزديک به اسرائيلی
ھا يعنی انستيتوی آمريکن اينترپرايز  ،کودتای ضد روحانی سپاه را در
چشم انداز واليت فقيه پيش بينی کنند] [4و تعدادی حتی در اين مورد به
خامنه ای ھشدار داده بودند.
از نظر منطقی نميتوان اين احتمال را رد کرد .با وجود اين ،چنين روندی
در عمل با مشکالت جدی روبروست .اول به خاطر اين واقعيت که رژيم و
دستگاه نظامی آن طی اين سی سال ارتباطات و روابط و پايگاه ھای خود
را با اتکاء بر واليت فقيه پيش برده اند .يک کودتای نظامی برای قطع
ارتباط کامل با روحانيت و شخص واليت فقيه در اين روابط زلزله ايجاد
ميکند .معلوم نيست سپاھی که اکنون به خاطر اجرای پروژه سرکوب
فاشيستی زير سھمگين ترين فشار ھا قرار دارد بتواند از چنين زلزله ای
جان سالم به در ببرد.
دوم به خاطر اين واقعيت که در شرايط کنونی ھنوز خامنه ای در تعادل
درونی "باند حاکم" نقش اصلی را بازی ميکند .بدون رضايت او اجرای
کودتا امکان ناپذير بود و ترديدی نيست که اگر او ميخواست يا بخواھد
ميتوانست از توحش لجام گسيخته دستگاه سرکوب جلوگيری کند ،يا الاقل
بعدا ضاربان مردم را بطور جدي ،نه نمايشی و برای خريدن زمان ،به
خاطرافراط در جنايت موظف به پاسخگويی کند .ترديدی نيست در حال
حاضر منافع سياسی و نظامی واليت فقيه و سران دستگاه نظامی و
امنيتی به شدت به ھم گره خورده است و ھمين امر خامنه ای را به
تقويت نقش دستگاه نظامی -امنيتی وادار ميکند.
براين اساس حتی اگر ھم در آينده کودتای ديگری صورت بگيرد ،شخص
ولی فقيه با سياست ھايی که اکنون پيش می برد نقش تسمه نقاله به دار
و دسته ھای بازھم فاسد تر را بازی کرده است .ھمه اينھا بار اصلی
مسووليت فساد در قدرت و سرکوب را بر گردن شخص ولی فقيه می
اندازد .او را نمی توان به عنوان مظلوم کودتاھای آتی در نظرگرفت ،ولی
فقيه چه به عنوان رھبر باند جنايتکار فعلی چه به عنوان تسمه نقاله
برای انتقال فرضی قدرت به باندھای جنايتکارتر بعدي ،دشمن شماره يک
مردم ايران به شمار ميرود.
البته در درون باند حاکم در مورد چگونگی پيش برد سرکوب اختالف نظر
وجود دارد .خود صحنه واقعی نشان ميدھد آنھايی که نقش مستقيم در
اجرای جنايت دارند مثل باند بازجويان و اطالعاتی ھا و شکنجه گران
شريعتمداري ،سعيد مرتضوي ،حسين طائب ،سران سپاه و بسيج و
آخوندھای "درباری" مثل مصباح و احمد خاتمی و جنتی خواھان سرکوب
فوری و شتابان ھستند .در حقيقت آنھا ھرنوع تعلل در سرکوب را خطری
برای افشای خود می بينند .در حاليکه کسانی که کمی دورتر از خود
صحنه جنايت با کودتاچيان ھمکاری کرده اند چنين شتابی را برای خود و
کل نظام خطرناک ارزيابی می کنند .اما در مورد خود اصل سرکوب بين
آنھا اختالف وجود ندارد.
البته بخشی از روحانيت و نيز جناح کوچکی از اصول گرايان ھستند که می
کوشند خامنه ای را وسوسه يا تشويق کنند به موضع واليت فقيه در مفھوم
قديمی آن بازگردد تا بتواند نقش "داور" در ميان طرفين را بازی کند .اما حتی
بازگشت ظاھری خامنه ای به اين موضع تنھا در اثر فشار ميتواند امکان پذير
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بزرگ برای مردم ما بود و بحرانی عميق برای رژيم باقی گذاشت ،اما مردمی
نامه" ھايی که بازجويان به دست اسرای خود ميدھند ،در توصيه ھای خامنه
که پرده ايدئولوژيک رژيم را فروريخته و ماشين سرکوب استبداد را عريان
ای به تحميل "مکتب تعبدی" به عنوان تنھا راه حل برای مقابله با وحشت
کرده اند ،حاال ميدانند برای رسيدن به مطالبات خود بايد با اين ماشين دست و
رژيم از "ترويج شکاکيت" توسط علوم انساني ،در بخشنامه ھای شورايعالی
پنجه نرم کنند .ولی مقابله توده ای با دستگاه نظامی قوانين خود را دارد و
انقالب فرھنگي ،در افشاگری ھا يا عربده کشی ھای سران سپاه و بسيج و
اگر از خيزش ھای کوتاه مدت و شورش ھای خودبخودی بگذريم ،مردم بطور
نامه نگاری ھای به امام زمان ،ھمه جا "مکتب" به عنوان مجوز اعمال زور
طبيعی با توجه به توازن قوا و از طريق ناتوان کردن رژيم در اعمال خشونت،
و سرکوب عليه شھروندان به کار برده ميشود.
ايجاد حاشيه ھای امن ،و فلج کردن ماشين سرکوب مبارزه خود را پيش می
و ھمه اينھا در شرايطی که خود مکتب تعبدی رژيم به پاشنه آشيل آن تبديل
برند .انتظار حرکات شتابزده ،تحميل جنگ نابرابر ،تالش برای آرايش
شده است! توصيه ھای ايدئولوژيک دستگاه زور فوق يعنی تالش برای مسخ
مکانيکی نيرو بدون توجه به ضرورت ھای واقعي ،اغلب جواب نمی گيرد ،و
ايدئولوژيک ملت و ذوب آن در واليت فقيه را چھار سال پيش دولت احمدی
اگر ھم بگيرد کم اثر و گاه مضر است .به ھمين جھت اينجا عرصه فعاليت و
نژاد وصفار ھرندی به عنوان برنامه ھای "راھبردی" پيش رو گذاشتند و
احساس وظيفه ی وفادارترين نيروھا به دمکراسی و عدالت است .اين عرصه
پاسخ خود را با سيلی محکم مردم در جريان انتخابات اخير و خيزش يک
از مبارزه ممکن است کند پيش برود ،يا گاھی به سرعت شتاب بگيرد ،اما به
جنبش مدنی حماسی دريافت کرد و تالش برای تداوم آنھا جامعه مدنی را بيش
ھرحال حتی در صورت شکست ھای موقت ،ھرگز بی دستاورد نيست و
از پيش عليه آن برخواھد انگيخت .در حقيقت آنچه ستون پايه و محور نظام
سرانجام رژيم را به زانو در خواھد آورد.اين مايه اميد بزرگ را نبايد از چشم
را تشکيل ميدھد يعنی واليت فقيه ،پاشنه آشيل آن و عامل ھمه بحران ھای آن
قتصادی که در چشم نداز قرار دارد ،گسترش مبارزه
بداريم j/TT3 .1و ٧ن
Tf0.4366
 0 TD0.0058دور د
روابط Tcدرون و
سياست0،در8.T3 1
>583.56e3د6 ،در8.T3 10/T
رژيم در اقتصا
<Tm03d703ed03e3
ھست .0ھمه مسايل الينحل
ھم>3bc
(Tj/1.41.5 Tf-10.815 0 TD0 Tc
بيرونش از ايدئولوژی و صورت بندی حکومت بر پايه آن نشات ميگيرد و
اکنون ھمين محور زير ضربات يک جنبش مدنی قرار گرفته که درست در
جھت عکس رژيم رو به بالندگی دارد .به جرات ميتوان گفت جامعه ايران
ھيچوقت به اندازه امروز برای کندن ريشه اين رژيم آمادگی نداشته است.
برای برانداختن دار و دسته متکی بر ماشين سرکوب شبه فاشيستی در ايران،
برخالف فاشيسم کالسيک نيازی به مداخله خارجی نيست .مردم ايران گام به
گام اما مطمئن به سوی آن پيش ميروند.
روشنفکران و فعالين سياسی ميتوانند بر اين روند تاثير مثبت يا منفی
بگذارند .اگر درمورد محورھای اصلی تحليل از رژيم و سياست ھای آن توافق
باشد ميتوان در مورد نکات زير نيز توافق داشت:
يک :نوک پيکان مبارزه با رژيم بايد متوجه "باند حاکم" و در راس آن واليت
فقيه باشد .ھمين تاريخ مبارزه سی ساله با رژيم نشان داده که انحراف از
توجه به ستون اصلی ارتجاع چه عواقب وخيمی در برداشته و چگونه مورد
سوء استفاده رژيم قرار گرفته است .آن دسته از نيروھايی که در شرايط
کنونی خطر اصالح طلبان يا افراد و جناح ھای مخالف را برجسته ميکنند نه
فقط ارزيابی غيرواقعی از توان اين نيروھا دارند بلکه سطح رشد جامعه مدنی
و گسترش مطالبات مردم را دستکم ميگيرند و کم ترين ضرر سياست آنھا اين
است که از اثر گذاری مثبت بر روند مبارزه باز می مانند.
دو :با توجه به عمق بحران رژيم و گسست ھای عميق آن ،تالش برای
پيگيری خواست ھا و دادخواھی عليه جنايت کاران در چارچوب قوانين رژيم و
با استفاده از اختالفات درون آن اھميت زياد دارد اما اگر اين تالش ھمراه با
"توقع""،انتظار" يا ھرنوع خوش بينی به دادرسی توسط خود دستگاه حاکم
يا جناحی از آن باشد ،ھم به عبث خواھد انجاميد و ھم وسيله ای به دست
رژيم خواھد داد تا زمان بخرد .در واقع ھدف جناح ھای "نرم تر" دار و دسته
حاکم نيز ھمين است .اين اشتباھی است که ممکن است اصالح طلبان و ديگر
مخالفان معتقد به نظام انجام دھند و به جای مقاومت اميد خود را به جناح
ھای نرم تر ببندند .در اين صورت برای رژيم زمان ميخرند تا جناح ھای
مخالف را يکی يکی و سر فرصت مناسب بکوبند .ھدف پيگيری و دادخواھی
بايد اعمال فشار از بيرون بر دار و دسته حاکم باشد .بايد ديد آيا تيغ تيزی که
اکنون حاکمان ظالم بر گردن اصالح طلبان گذاشته اند ،سرانجام آنھا را متقاعد
ميکند که الاقل اکنون حتی برای ماندن و نابود نشدن بايد دامن مردم را رھا
نکنند؟
سوم" .فشار از بيرون" دو معنا دارد :يکی معنای عميقا دمکراتيک يعنی
تکيه بر نيروی مردم و تالش برای بسيج و ھرچه موثرتر کردن آن عليه
حاکمان ستمگر ،دوم معنای عميقا ضد دمکراتيک ،يعنی تکيه بر دولت ھای
بيگانه .متاسفانه بخش معدودی ازنيروھا اعم از سرنگونی طلب يا اصالح
طلب عمدتا در خارج کشور به عادت معھود يعنی تکيه بر قدرت باال و پرواز
با بال عاريه ای به اين معنای دوم روی آورده اند ودست به دامان قدرت ھای
خارجی شده اند .در حالی که ھيچ زھری حتی زھر سرکوب حاکمان سرکوبگر
ايران به اندازه اين سياست برای جنبش دمکراتيک مردم ايران خطرناک و
ويران کننده نيست .چون آنھا دستاوردی را که مردم بعد از تحمل عظيم ترين
مصائب به دست آورده اند به ضرر مردم در دامن اين قدرت ھا می ريزند ودر
ترازوی تعادل قوا ،قدرت مردم ايران را نسبت به قدرت خارجی کاھش ميدھند.
آنھا برای قدرت گيری مردم ،منافع ملی و دمکراسی در ايران رقيبی را وارد
صحنه ميکنند که بيرون کردنش اگر از بيرون کردن رژيم اسالمی
دشوارترنباشد ،آسان تر نيست .بعضی حتی تا آنجا پيش رفته اند که سازقديمی
دوره بوش يعنی استفاده از حربه نظامی و تحريم اقتصادی و استدالل ھای
رسوا شده ی آنرا ساز کرده اند .تازه نفس تر ھا که سررشته کمتری از
سياست دارند و ناشی ترند حتی به نمايندگی از مردم ايران علنا به دولت ھای
خارجی پيشنھاد معامله داده اند! در اين مورد حديث ھای ناخوشايند و حرف
بسيار است که بايد در فرصت مناسب خودش به آن پرداخت.
چھارم  :ھمه ميدانند تداوم مبارزه با استبداد حاکم مستلزم به ميدان امدن
وسيع مردم است .خيزش اخير مردم و عريان کردن ماھيت رژيم يک پيروزی
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به ياری مادران اعدامی وناپديد
شدگان وزندانی ،درايران بشتابيم

ھمه ی آرزوھای درخشان
آسمان تو بودند
پرنده ھای
ِ
سياوش ميرزداه
در  21شھريور  ، 83يازدھم سپتامبر  ،2004جنبش کارگری ،
کمونيستی ايران يکی از ثابت قدمترين و خستگی ناپذير ترين ياران خود
را از دست داد .در اين روز قلبی از حرکت باز ايستاد که ھمواره در راه
سازمانيابی طبقه کارگر کوشيده و تمامی عمر پر بارش را در راه
بھروزی اين طبقه گذارده بود .آری سخن از آلبرت سھرابيان است ....

به اعتبارتجمع ھرھفته ای "مادران عزا" درپارک الله تھران و
پارک شھررشت
)بخش دوم(
اميرجواھری لنگرودی
درخبرھا آمده است که اين ھفته)١۴شھريور(مادران عزادرپارک
الله تھران وھمينطوردرپارک شھررشت تجمع آرام برپا می دارند.
تجمع مادران عزادرشنبه شب ھا درپارک الله تھران تثبيت شده وبه
ميدان آمدن مادران شھر رشت نيزنويد ديگريست که خبرش گزارش
شده است.
تجمع مادران پارک الله با موفقيت صورت گرفت وفيلمی کوتاه
نيزازآن دريوتوب بازتاب يافت* .اين ھفته مادران خواست خودرا
بشکلی سريع به مسئولين بيان داشتند ودرگزارشات مربوط به آن
آمده است  " :زنان سياھپوش ايرانی ،مادرانی که فرزندانشان را

يادی از رفيق آلبرت سھرابيان
در پنجمين سال خاموشی او !
پنج سال پيش در چنين روزی 11 ،سپتامبر ،2004آلبرت سھرابيان از
مبارزان سرشناس جنبش کارگری و کمونيستی ايران ،پس از شصت
مبارزه در سنگر آزادی و سوسياليسم ،چشم از جھان فروبست.
آلبرت در کودکی پدر و مادرش را از دست داد و ناچار شد از شش
سالگی برای تامين معاش خود ،و کمک به خواھران و برادارانش ،به کار
بپردازد .پس از شھريور  1320که فضای سياسی ايران گشوده شد ،در
سن  13سالگی ،به سازمان جوانان حزب توده پرداخت .از آن پس ،در
ھمکاری با باقر امانی و ھمراه ساير يارانش مانند آوانس مراديان ،با پی
ريزی "ھسته ھای کمونيستی" راه خود را از حزب توده جدا کرد .آنھا
سپس سازمانی به نام "شوراھا" را تاسيس کردند.آلبرت که کارگر کفاش
بود ھمراه با آوانس و ديگر رفقايش در فعاليت ھای سنديکائی و بويژه
سنديکای کارگران کفاش شرکت کرد.
سازمان "شوراھا" در سال  1328تحت پيگرد پليس قرار گرفته و
اعضای آن دستگير شدند .آلبرت نيز پس از مدتی در سال  1329به جرم
فعاليت با سازمان" شوراھا" دستگير و به دو سال زندان محکوم شد.
پس از رھائی از زندان با سيرانوش مراديان ازدواج کرد.
پس از زندان اول ،در تاسيس سازمان ھای "يکا" و سپس " ساکا" به
طور فعال شرکت کرده و از اعضای رھبری اين دو تشکل بود .پس از
کودتای  28مرداد ،ھمراه کارگران کفاش کمونيست ،در احياء مجدد
سنديکای کارگران کفاش فعاالنه شرکت کرد .عليرغم حاکميت سرکوب و
ترور در پس از کودتای  28مرداد ،سنديکای کفاشان قادر شد برای اولين
بار بيمه بيکاری کارگران کفاش را به دولت ستمشاھی تحميل کند.
صميميت و صداقت آلبرت در مبارزه برای حقوق کارگران موجب شده بود
که در ميان کارگران کفاش از محبوبيت منحصر بفردی برخوردار شود.
سازمان "ساکا" نيز در سال  1349زير ضرب رفته و آلبرت به شش
سال زندان محکوم شد.
آلبرت فعاليت ھای تشکيالتی اش را در سازمان ما پی گرفت و سالھا ی
سال عضو "کميسيون نظارت مرکزی" و در آخرين سالھای زندگی اش
عضو افتخاری کميته مرکزی سازمان بوده و ھمواره در مجامع و کنگره
ھای سازمانی بر ضرورت ايجاد ادبيات مارکسيستی برای کارگران و
تربيت کادرھای کارگری کمونيست و تالش برای متحد ساختن صفوف
جنبش کارگری و کمونيستی ،پای می فشرد.
در دوره تبعيد در خارج از کشور ،در "انجمن کارگران تبعيدی" ،که
تشکلی فراگيرنده فعالين کارگری درتبعيد در حمايت از جنبش کارگری
ايران بود ،شرکت داشت .به ابتکار او ھمچنين راديو " صدای کارگران"
به مثابه تريبون مشترک کارگری ،ھمراه با فعالين کارگری دارای
گرايشات فکری مختلف ،برای حمايت از جنبش کارگری در ايران و
نزديک کردن گرايشات درونی آن راه اندازی شد .آلبرت طرفدار سرسخت
اتحاد چپ کارگری برای تقويت جنبش سوسياليستی و کارگری در ايران
بود.
يکی از پرثمرترين اقدمات آلبرت در ساليان پايانی زندگی اش نوشتن
کتاب خاطراتش بود .او در اين کتاب" برگی از جنبش کارگری و
کمونيستی ايران" تاريخ بخشی از جنبش کارگری ايران را که خود و
رفقايش زندگی شان را وقف آن کردند ،به طور مستند و به دور از ھر
گونه فرقه گرائی ،به قلم کشيده است.
دو وجه مشخصه خصلت نمای شش دھه فعاليت مبارزاتی آلبرت
سھرابيان است  .فعاليت توده ای طبقاتی به مثابه يک کارگر پيشرو و
فعاليت سازمانی به مثابه يک کمونيست معتقد به کار منضبط سازمانی!
او به درستی راه و آرمانش عميقا" اعتقاد داشت و ھمين اعتقاد بود که
موجب می شد ھمواره با اميد و خوش بينی به آينده بنگرد!
ياد و خاطره اش گرامی باد!
ھئيت تحريريه سايت راه کارگر

دررويدادھای ماهھای اخيرپس ازانتخابات ازدست دادهاند ،شنبه
١۴شھريوردرپارک الله وسط شھرتھران گردآمدند ....مادران
عزادارازآقای صادق الريجانی رييس قوه قضاييه جمھوری اسالمی
در بيانيهای خواستار پيگيری واقعی وجدی فجايع اخيرشدند
وپيشنھاد کردند برای کشف حقايق رویداده درماهھای اخير،يک
دفترمشارکتھای مردمی حقيقتياب درقوه قضاييه تشکيل شود.
ھمچنين اززنان متخصص روانشناس ،روانپزشک ومددکاراجتماعی
غيردولتی دعوت بشود تا فرزندھای خانوادهھا با اطمينان ازحفظ
آبرو بتوانند ازشکنجه ،تجاوزوآزارجنسی که برآنھا درزندانھا روا
شده است ،بگويند ".تا ھمين جای ماجرا وطرح ھمين خواست
روشن ،يک قدم پيشروی است.ولی تجربه موجود در درون ھمين
نظام جمھوری اسالمی به ما نشان داده ومی دھد که اين ھمه
کارنيست .درنظامی که اسناد ومدارک شکايات موجود خانواده ھای
بازداشت شده گان راازدل " کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان
" که درمجلس تشکيل شده است .ازدرون مجلس اسالمی می دزدند
ومی برند وگزارش می کنند  " :شب گذشته نيزماموران به دفتر
کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان مراجعه کرده وتمام اسناد
موجود دراين دفتررابا خود بردند" اين اقدام آدمی را به ياد آن "
ماموران خود سری" می اندازد که درزمان رياست جمھوری
خاتمی،ازدرون وزارت اطالعات با ياری"سربازان امام زمان"چھره
ھای شناخته شده جنبش آزاديخواھی ايران را درخانه شان سالخی
می کردند)پروانه اسکندری وداريوش فروھر( ،آن ديگری را
درورزش صبحگاھی با لباس ورزشی شکارکردند)مجيد شريف(
ودرسردخانه تحويل خانواده دادند  .شاعر،نويسنده وعنصر پيگير
کانون نويسندگان ايران را درمسيرخانه وخريد ربودند) محمد
مختاری( ومثله کرده وازماشين پرت کردند .مترجم وعضو فعال
کانون نويسنگان ايران)محمد جعفرپوينده( را نيزدزديده ودرکيسه
کرده وجنازه را دربيابان ھای ورامين پرت می کنند .حال اگرشخص
صادق الريجانی مھره ايست که بخواھد کشف شھود کند بايد بيش
ازھرمقام جنايتکاری ،پای خود خامنه ای ولی فقيه که
جلوترازھرکسی درجايگاه نمازجمعه به تقلب ميليونی انتخابات صحه
گذاشت وجنبش خيابانی رابه خشونت درآميخت به ميزمحاکمه
بکشاند تاحساب پس دھد .بنابراين" کشف حقايق" و گشودن
"دفترمشارکت ھای مردمی حقيقت ياب" خواست واقعی ايست که
تبلورازقوه به فعل درآمدن آن،بيش ازھرچيزبه گره خوردن خود
مادران عزا -مادران ناپديده گان وبازداشتی و زندانی– مادران
اعداميان دوکشتارفراموش نشدنی وھولناک خرداد۶٠وتابستان۶٧
می باشد .الزم است که اين پيکره عظيم جدا مانده ازھم به ھم آيند
تا جامعه رابا خودھمراه سازندوداد خويش ستانند.ھمه تجربه
مادران آرژانتين -شيلی -السالوادور -پروُ -اوروگوئه -پرو -رواندا-
ترکيه -آفريقای جنوبی وديگرنقاط جھان نشانگرھمين واقعبينی
ومبارزه طلبی مادران درايران نيزمی تواند باشد...
دربخش پيشين مقاله ام با عنوان  " :پيوند خانواده ھای ناپديد شده
گان حوادث اخيردرکنارقربانيان جنايات سه دھه کشتاردرايران،امری
عاجل وفوری است ".تالش ام براين بود که تجربه مادران
عزاوداغداردرجای جای جھان را مورد بازبينی قراردھيم وآن را
درشرايط ديکتاتوری حاکم درايران بکارگيريم  .درھمان نوشته بحث
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پايدار باد مبارزه ،عقب نشينى ھرگز
اتحاد و مبارزه يا گرسنگى و سركوب
فكر روشن ،قلب متحد ،مشت مبارز
مقاومت و مبارزه براى پيروزى فردا
پرچم ما برافراشته خواھد ماند فردا ،در دست فرزندان امروز
)منيره برادران مقاله ؛ مادران ميدان مايو(*

ما پيشترپايان بخشيدن به شکنجه ومنع مجازات بوده است.برپايه
اسنادمنتشرشده ازسری ميثاق ھای مجمع عمومی ملل متحد -که
ظاھراھمين نظام جمھوری اسالمی -ھم ازامضاء کننده گان آن
نيزاست .دراين سری اسناد آمده است " :دردسامبر ،١٩۴٨مجمع
عمومی ملل متحد،معاھده ی منع ومجازات کشتارجمعی راتصويب
کرد.اين معاھد که درسال١٩۵١به اجراء گذاشته شدبه امضاء
تقريبا ١٢٠دولت رسيده است.ازجمله امضاء کننده گان آن دولت
جمھوری اسالمی ھم است *
دراين معاھده کشتارجمعی به مثابه ارتکاب بعضی ازاعمال " به نيت
نابودی تمام يا بخشی ازيک گروه ملی،قومی،نژادی يا دينی"تعريف
شده است وکشتارجمعی اعم ازاين که درزمان صلح صورت گيرد يا
درزمان جنگ،به موجب حقوق بين المللی جنايت محسوب می
شودويکی ازانواع جنايت برضد نوع بشراست.
درماده ی ۶اين معاھده مقررشده که اشخاص متھم به ارتکاب
کشتارجمعی،يا به دادگاھھای صالح کشورمحل وقوع جرم فرستاده
خواھندشديابه دادگاھھای کيفری بين المللی که دولت ھای عضواين
معاھد صالحيت آن را به رسميت شناخته اند".وقتی چنين ميثاقی
است ورژيم اسالمی نيزپای آنراامضاء گذاشته،اين پرسش پيش می
آيد؛چرااين ھمه بازداشت وناپديدشدن؟چرااين ھمه شکنجه
وبيداد؟چرااين حد داغ ودرفش؟ چرااين حدتجاوزوسوزاندن جان
آدميان؟
برای بازشناسی تجربه مادران آرژانتين درمطبوعات ايران آمده
است ":زماني که مادران داغ ديده مبارزات خود را آغاز کردند تعداد
آنھا از ١۴نفرتجاوزنمي کرد اما اين تعداد قليل اکنون ازچند صد
نفرنيزتجاوزمي کند .درسال جاري حدود ٧٠عضو باالي  ٧۵سال
دراين انجمن فعاليت دارند .اين افراد سالمند ھنوز تظاھرات
وراھپيمايي ھاي خود را قطع نکرده وھرپنجشنبه براي بيان
خواسته خود درخيابان ھا راھپيمايي مي کنند.

درھمان مقاله پيشين روزنامه اعتماد آمده است :
" زنان روسري سفيد ھمان مادران ميدان دي موياي بوئنوس آيرس
ھستند که عليه ديکتاتوري که دست به کشتن فرزندان شان زده نبرد
سختي را آغاز کرده بودند .اين افراد اين باردرتالش براي به
سرانجام رساندن مبارزات غيرمسلحانه وغيرخصم جويانه خود اقدام
به ساخت خانه براي نيازمندان کرده اند ".يک چيزروشن است؛
درايران تا مادامی که مادران جدا مانده ازھم درسراسرکشوربه ھم
گره نخورند،فرياد آنان به جايی نخواھد رسيد .جا دارد که خود
مادران به ھم آيند وپارک الله را به ميدان فراخ آشنايی ھا
وسازمانيابی استمرارمبارزه خود بدل سازند .امروزجامعه ايران
وافکارعمومی جھان موجوديت تجمعات مادران راجدی می گيرند و

درادامه اين گزارش آمده است  " :حدود ١٣ھزارنفردرزمان روي
کارآمدن ديکتاتورآرژانتين ناپديد شدند که اکثرآنھا راچپگراھا،
فعاالن دانشجويي و اعضاي انجمن ھاي سياسي تشکيل مي دادند.
البته انجمن مادران ميدان دي مويا براين باورند که تعداد افراد
ناپديد شده از٣٠ھزارنفرھم بيشتر است.يکي ازکشته شدگان اين
جنگ کثيف ازوکنا ويالفلوراست.اين زن ازھسته ھاي اوليه انجمن
بود.
خياباني
تظاھرات
دھندگان
وشکل
مادران
اودردسامبر١٩٧٧دزديده شد وجسدش سال ھا بعد درگورستاني
ناشناس پيدا شد .جسد اين زن درسال ٢٠٠۵درميدان دي مويا با
تشريفات رسمي به خاک سپرده شد ) "....روزنامه اعتماد،
شماره ،١۵٠٧ص ،٩تاريخ (٨۶/٧/١۴در اين زمينه زندانی سياسی
دو نظام ،منيره برادران تا به امروز کارھای بايسته ای دراين باب
نموده و کتاب "عليه فراموشی" رانوشته است ،طی مقاله ای می
آورد  " :درسال١٩٨١مادران حركت خود رادرمقابله با نظاميان
تشديد كردند .دردسامبرآن سال با شركت ٨٠زن يك
راھپيمايى٢۴ساعته درميدان ترتيب دادند وآن را "راھپيمايى
مقاومت" ناميدند .ازآن پس نيزھرساله درماه دسامبرتكراركردند.
مادران شعارمى دادند:
"ناپديدشدگان" به زندگى باز گردند
عامالن و مقصران مجازات گردند
قاتالن مردم زندانى بايد گردند
مقاومت ادامه دارد
عقب نشينى نمى كنيم
فراموش نخواھيم كرد "،عفو" ھم نخواھيم كرد

ھمين امروزبخش وسيعی ازمدافعين حقوق بشری زنان ما با
پشتيبانی وحمايت فعاالن سياسی ،درحای جای جھان  ،کلن-
فرانکفورت -ھانوفر -لندن و ...تجمات ايستاده خود را طی ھفته
درروزھای ثابتی دردفاع ازپيکره تجمعات مادران عزای پارک الله
برپا می دارند .اين تحرکات ھنوزازنتايج سحراست) .ادامه دارد(.....
ماخذ :
* /http://andishegbg.blogspot.comدراين وبالگ خبری انديشه
يوتوب تجمع مادران عزا در پارک الله قابل ديدن است .
* ") پرسش وپاسخ درباره حقوق بشر،ليل لوين،ترجمه؛محمد
جعفرپوينده،تھران نشرنقره،چاپ سوم،بھمن ،١٣٧٧ص۵۶
وتوضيحات ص(١٩٧
http://monireh-baradaran.blogspot.com/2007/03/blog*post_7825.html

*دررابطه با عکس ھای اين مقاله يادآورگردم ؛ عکس اول ازتجمع
مادران عزا درپارک الله تھران ،عکس ھای دوم وسوم ازمادران
آرزانتينی  ،عکس چھارم ازتجمع زنان مدافع حقوق بشروپشتيبان
مادران داغدار درايران شھرکلن )آلمان( است که اين ھفته
يکشنبه)پانزده شھريور ١٣٨٨برابرسيزدھم
سپتامبر(٢٠٠٩ھشتمين تجمع خود رادربرابر کليسای
شھرکلن)آلمان( برپا داشتند و اين حرکت ادامه خواھد داشت.
شھريور١٣٨٨برابرسپتامبر٢٠٠٩

…………………………………
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.وگرنه آنقدر سرو صدای تقلب را نمی شنيديم و ناظرسازمان ملل ھم
زحمت ديدار از افغانستان را به خود نمی داد  .بخصوص که اگر اين
انتخابات به مرحله دوم بکشد با توجه به احتمال درگيری بين ھواداران
دو کانديد اصلی احتمال بحرانی تر شدن اوضاع زياد است  .ولی با اين
وجود ناظران سازمان ملل بر وسعت تقلب ھمچنان تاکيد می کنند .
عده ای از مشاورين باھوش اوباما به او پيشنھاد کرده اند به نوار
مکالمه ای که بين ليندن جانسون و سناتوری از جورجيا به نام ريچارد
راسل در بحبوحه جنگ ويتنام رد وبدل شده است گوش دھد .در اين
گفتگو جانسون به راسل می گويد " ما در اين جنگ پيروز نخواھيم شد
ولی من نمی خواھم اولين رئيس جمھور در تاريخ آمريکا باشم که
شکست بزرگی را پذيرفته است " .وخيم شدن اوضاع آمريکا در ويتنام
به رياست جمھوری جانسون ضربه بزرگی زد و موجب شد پس از
تھاجم "تت" توسط ويتنامی ھا در سال  ، 1968جانسون از انتخابات
رياست جمھوری کنار بکشد  .اوباما در حال افزايش نيرو در افغانستان
است .در ھمين حال آمار دال براين است که مردم آمريکا ھرچه بيشتر
نسبت به ضرورت حضور در اين کشور بی تفاوت می شوند .و بين
امنيت خود و درگيری با طالبان رابطه کمتری برقرار می کنند .
امسال دو کشور ھمسايه  ،ايران و افغانستان شاھد برگزاری انتخابات
رياست جمھوری بودند .ميليون ھا نفراز برادران و خواھران زحمتکش
افغانی ما در ايران در جريان کمپين انتخاباتی موج گسترده حرکت
جوانانی را نظاره کردند که با شور وشوق جھت دستيابی به آزادی و
عدالت اجتماعی به خيابانھا آمده بودند .آنھا ھمچنين پس از کودتای
احمدی نژاد-خامنه ای و سرکوب وحشيانه اين جوانان توسط چماقداران
 ،صحنه ھای حماسی مقاومت انبوه توده ای را شاھد بودند  .مھاجرين
افغانی مقيم ايران جزو معدود مھاجرينی در جھان ھستند که در يک
سال دو تقلب انتخاباتی بر سرنوشت شان تاثير گذاشته است .اگر
کودتای سپاه پاسداران-خامنه ای در ايران کانديد سبزھا را درايران
ناکام گذاشت و آغازی شد برای يورش ھمه جانبه فاشيستی به منظور
بيرون کردن رقبا از صحنه سياسی و اقتصادی و بگير و ببند ھا و
بستن زبان کسانی که تا کنون خود را در دايره خودی ھا فرض می
کردند ؛ تقلب ھای انتخاباتی در افغانستان و نارضايتی رقبای شکست
خورده امکان درگيری بين جنگ ساالران و قدرتمندان را بيش از
ھميشه باال می برد .
در پايان اشاره به اين مطلب خالی از لطف نيست که يکی از مقامات
دولتی افغانستان در پاسخ به سفير جمھوری اسالمی در کابل که
خواھان تشکيل حکومت ائتالفی در افغانستان به منظور حل بحران
انتخاباتی شده بود گفته است ":آقايان ! با آن انتخابات کذايی و کودتايی
تان و با آن ھمه زندانی و شکنجه بھتر است دست از نصيحت کردن
ديگران برداريد و فکری به حال خودتان بکنيد" دھم سپتامبر 2009

در افغانستان چه می گذرد ؟
صادق افروز
انتخابات رياست جمھوری امسال افغانستان در شرايط حضور ده ھا ھزار
پرسنل نظامی از کشور ھای عضو ناتو و اياالت متحده آمريکا برگزار
شد  .حضورنيرو ھای نظامی کشور ھای خارجی و در راسشان
نيروھای اياالت متحده آمريکا که از سال  2001و پس از واقعه 11
سپتامبر در افغانستان آغاز شد ؛تا به امروز ھر روزه پر رنگ تر شده
است .دمکرات ھای آمريکايی و رئيس جمھور منتخبشان اوباما بر اين
عقيده ھستند که دخالت نظامی در عراق که با حرارت از سوی دولت
جرج بوش دنبال می شد يک خطای فاحش بوده است .آنھا بر اين
باورند که توجه اصلی نظامی را از ابتدا می بايست بر افغانستان که
مرکز اصلی توليد تروريست از نوع القاعده ای آن است متمرکز می
ساختند  .در پی چنين باور و سياستی اوباما تصميم دارد با فرستادن
 21000سرباز تازه نفس ،تعداد نيرو ھای آمريکايی در افغانستان را تا
پايان امسال به  68000نفر برساند .
در ھمين حال تلفات ارتش آمريکا و نيروھای ناتو در افغانستان در حال
افزايش است و ژنرال ھای آمريکايی از دولت خواسته اند در گسيل
سربازان جديد تعجيل صورت بگيرد  .ولی آمريکا ھر بار با نيروھای
نظامی اش در ھر نقطه ای از جھان دخالت کرده ھرچه بيشتر در باتالق
جنگ در اين کشور ھا فرو رفته است  .موقعيت کنونی ارتش آمريکا در
افغانستان يادآور سال ھايی است که ارتش اين کشور در ويتنام ھر روز
ھرچه بيشتر در باتالق جنگ فرو می رفت و ژنرال ھای آن دوره با آه
و ناله ازروسای جمھور وقت  ،جانسون و نيکسون می خواستند تعداد
نفرات نظامی در ويتنام را افزايش دھند  .بنابر اين سوالی که پيشاروی
ماست اين است  :آيا افغانستان به ويتنام اوباما تبديل خواھد شد؟
مقامات آمريکايی و اروپايی اميد داشتند انتخابات  20آگوست در
افغانستان به دولت اين کشوراعتبار و احترامی تازه ببخشد  .ولی تقلب
ھای بسيار گسترده که از سوی ناظران سازمان ملل ھم مورد تاييد قرار
گرفت اين انتخابات را به مسخره ھمگان تبديل کرده است .دو کانديد
اصلی اين انتخابات يعنی حامد کرزای و عبدﷲ عبدﷲ از تمامی امکانات
غير قانونی دولتی که يک کانديدا می تواند از آن برای تبليغات انتخاباتی
به نفع خود استفاده کند بھره جستند  .آنھا ھمچنين در جامعه پدر ساالر
و جنگ ساالر افغانستان با نزديک شدن به خون ريز ترين اين جنگ
ساالران برای خود رای خريدند .در افغانستان مناطق مختلف ھنوز در
حيطه کنترل خان ھا و جنگ ساالران است  .کافی است برای کسب رای
يک منطقه با جمعيت  100ھزار نفر  ،جنگ ساالر آن منطقه به
طرفداران کانديد بپيوندد .در چنين موقعيتی و با اين ساختار اجتماعی ،
دمکراسی پارلمانی و جمھوريت بيشتر به کاريکاتور شباھت دارد
.حضور سربازان کشور ھای پيشرفته سرمايه داری در طول  9سال
گذشته در افغانستان نيز ھنوز نتوانسته خدشه ای بر اين ساختار عقب
افتاده وارد کند .نظاميان اين کشور ھا بيشتر به عنوان حافظان مناسبات
پوسيده وکھن ماقبل سرمايه داری تنھا به بزک کردن ظاھری اين
ساختار اکتفا می کنند .بطور مثال از رفتن دختران به مدرسه پشتيبانی
می کنند ولی در ھمان حال يک آدم کش جانی مثل رشيد دوستم اين
امکان را می يابد تا درانتخابات ايل و قبيله خودش را به طرفداری از
کرزای به خيابان بکشاند  .به غير از دوستم  ،جنگ ساالرانی که در
ترافيک مواد مخدر شرکت دارند نيز به ھواداری از کرزای در اين
انتخابات شرکت کرده اند .در قندھارکه زادگاه کرزای است گقته می شود
تنھا  25ھزار نفر درانتخابات شرکت کردند ولی نتايج رسمی خبر از
شرکت  350ھزار نفر در انتخابات می دھد .
استراتژی نيرو ھای ناتو وآمريکايی در افغانستان تا بحال درگيری و از
بين بردن تروريست ھا بوده است  .ولی اين استراتژی به تدريج در
حال تغيير به مبارزه عليه نيروھای شورشی است .درگيری ھا ھرچه
بيشتر به شھر ھا کشيده می شود  .ھفته گذشته نيروھای آلمانی به
آمريکايی ھا خبر دادند که دو تانکر بنزين قصد کمک به طالبانی ھا را
دارند .ھواپيما ھای آمريکايی اين دو تانکر را از ھوا مورد حمله
موشکی قرار دادند ولی حدود  100نفر از مردمی که به قصد دريافت
بنزين در اطراف اين تانکر ھا گرد آمده بودند کشته شدند.چرخيدن از
استراتژی ضد تروريسم به استراتژی ضد شورشيان از اين قبيل حوادث
را بسيار به ھمراه خواھد داشت .
رابطه حامد کرزای با اوباما به شيرينی رابطه با بوش نيست .به نظر
می رسد دمکرات ھای آمريکايی عبدﷲ را بر کرزای ترجيح می دھند

……………………………………

اعتراضات كارگران شركت واگن پارس
کارگران شرکت واگن پارس سالن غذاخوری را با خاک يکسان کردند.

امروز کارگران شرکت واگن پارس بعد از سه ماه کار بدون حقوق و
چندين اعتراض نمادين تمام شيشه ھا ،ميزھا،صندليھا ،تابلوھا و
ديگر وسايل سالن غذاخوری اين کارخانه را شکستند .اين اعتراض
از حرکت ساده ی کوبيدن قاشقھا بر روی ميزھا قبل از صرف نھار
شروع شد و به دليل بی توجھی مديران اين شرکت و تھديد کارگران
توسط حراست اين کارخانه به خشونت کشيده شد.
الزم به ذکر است دو کارخانه ی مھم ديگر کشور يعنی شرکت
ماشين سازی اراک و شرکت آذر آب نيز به زودی رسما اعالم
ورشکستگی خواھند کرد .به دستور مقامات امنيتی مديران اين دو
شرکت در تالش ھستند تا اعالم ورشکستگی اين دو کارخانه را به
تاخير اندخته تا از ھمزمان شدن اعتراضات کارگری احتمالی در اين
دو کارخانه با ديگر کارخانه ھای ورشکسته جلوگيری کنند.
تمام کارخانه ھای بزرگ صنعتی در حال پاکسازی نيروھای
قراردادی خود ھستند و حتی کارگران ماھر قراردادی با بيش از 15
سال سابقه ی کار نيز در بين اخراجی ھا قرار دارند .مديران
غولھای صنعتی ورشکسته به کارگران رسمی خود فشار آورده اند
که با قبول بازنشستگی پيش از موعد از کارخانه ھا خارج شوند.
ادامه گزارش را در لينک کانون مدافعان حقوق کارگر مالحظه
نماييد

………………………………
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را به رسميت بشماريد ھيچ توجھی نکرديد ولی برای ملوانان انگليسی که
به قول خودتان به مرزھا تجاوز کردند ھورا کشيديد و با سوغاتی انھا را
بدرقه کرديد و يا در مورد ديگران که مگفتيد جاسوسان خارجی ھستندولی
در مورد ما که ھموطنتان بوديم نمی خواستيد به حداقل ترين خواسته ما که
تشکيل سنديکا و رسيدگی به اوضاع معيشتی ما بود احترام بگذاريد و
رسيدگی کنيد چون در واقع شما ھا ھچگونه تشکلی را در کنار خود نمی
توانيد تحمل کنيدو من به عنوان يک عضو ھيئت مديره نمايش اعترافات را
محکوم ميکنم و ادعای دادستان را در مورد بند  4کيفر خواست در مورد
سنديکا را بی پايه و اساس و بدون ھيچ استدال حقو قی و غير قانو نی و
غير اخالقی ميدانم و گفته ھای اقای با ستانی را ھم تکذيب ميکنم و تقاضا
دارم اگر راست ميگوئيد اين فيلم را برای ھمه نشان دھيد تا مشخص شود
شما که بدون مدرک محکوم ميکنيد حال که مدرک داريد مطمئن ھستم اگر
فيلم را نشان دھيد خودتان را محکوم کرده ايد .و برای اکثريت انھائی که در
اين شھر زندگی ميکنند.مشخص است اعترافاتی که در زندان گرفته ميشود
دارای ھيچ اعتباری نيست و حتی از نظر حقوقی ھم باطل است و اين
سناريو ھم جزو پروسه از بين بردن تمام تشکلھای مستقل ميباشد و
ميخواھم در اخر سوالی از خوانندگان بکنم که در 4سال گذشته کرايه خانه
من 110ھزار تومان در ماه بوده امروز ھمان خانه 350ھزار تومان کرايه
دارد ايا اين توھم است يا واقعيت يعنی بيش از دو برابر بظر شما من کارگر
با حقوق مصوب  263500تومان وزرات کار چکار کنم فکر ميکنيد که اگر
ازادی تشکالت کارگری وجود داشت و کارگران بخاطر اعتراضات خود به
زندان نمی رفتنند ايا امروز شرايط کار و کارگر اينطور بود برای ھمين
تحمل سنديکا ھا وتشکيالت مستقل مردمی را ندارند.
داوود رضوی عضو ھيئت مديره سنديکای كارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تھران و حومه شھريور88

سناريوی سرکوب تشکل ھای کارگری
مستقل و تشکلھای مردمی در دادگاه انقالب
چھارمين جلسه دادگاه حوادث اخير تھران برگزار شد و باز ھم تشکل
سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و منصور اسالو رئيس ھيئت
مدديره اين سنديکا که در سال  84اعتراضاتی نسبت به حق و حقوق
صنفی خود داشتند مورد تاخت و تاز عوامل سرکوب گر قرار گرفت ال
زم به توضيح است که اين سنديکا با رای رانندگان شرکت واحد و
کارگران اين شرکت در شرايط سختی بدون دخالت کارفرما و دولت در
نيمه خردادسال 1384بعد از سی سال بازگشائی شدھر چند که تاکنون
اعضای اين سنديکا بارھا به زندان 209رفته اند و حتی زن و فرزندان
انھا را ھم شبانه به زندان برده اند وبرای 16نفر از اين افراد در دادگاه
انقالب پرونده سازی کرده اندو بيش از  4سال است که 30نفر از
اعضای اين سنديکا از کار بيکار شده اند واقايان ابراھيم مد دی و
اسالو ھنوز در زندانھای اوين و رجائی شھر ھستند و حتی از دادن
مرخصی به اين عزيزان دريغ کرده اند ولی انگار باز ھم سرکوبگران
راضی نيستندو با دادگاه ھای نمايشی که از نظر اکثر کارشناسان حقوقی
به ھيچ عنوان دارای اعتبار نيست .سناريوی نخ نمای اعترافات عليه
تمامی جنبش ھای مردمی را شاھد ھستيم چرا که نمی خواھند بپذيرند
که اعتراضات سنديکای کارگران شرکت واحد واعتراضات فراوان
كارگران در كليه نقاط كشور كه اغلب اطالع رساني نشده يا بعد از
گذشت ماھھا منتشر مي شود و اقشار ديگر مانند معلمان و دانشجويان
و زنان ناديده گرفتن حقوق مدنی و اجتماعی اين اقشار در 30سال
گذشته ميباشد که ھيچ توجھی به مطا لبات و خواستھای به حق اقشار
مختلف مردم نشده و امروز با کوچکترين فرصتی که بوجود ميايد مردم
خواسته ھای خودشان را فرياد ميکنند ايا از تجربه ھای گذشته درسی
نگرفته ايد و باز ھم ھمان روش تکراری و بيھوده را ميخواھيد انجام
دھيد ديگر امروز رھبر انقالب ھم اعتقادی به دست داشتن عوامل
بيگانه در اعتراضات ندارندو گفته اند که برای من ثابت نشده که حوادث
اخير در ارتباط با بيگا نگان باشد ولی شما ھا بعد از  4سال از
اعتراضات بحق سنديکای شرکت واحد ھنوز اسرار داريد که ما از کجا
خط و ربط ميگرفتيم البته من خودم افرادی را که در  209در بازداشت
ھستنند درک ميکنم چون ما ھم چندين بار زندان  209را تجربه کرديم
و از شما اقای مسعود باستانی ھيچ شکايتی نداريم چون ميدانيم چقدر
تحت فشار ھستيد ولی گفته ھای اقای باستانی ھيچ ارتباطی به خارج از
کشور ندارد چونکه ايشان فليمی از وضعيت چند خانواده شرکت واحدی
تھيه کرده و ربطی به نظام و چھره پردازی از اسالو ندارد کسی که
چھره پردازی ميکند شما ھستيد که با اعتراض بحق ما کارگران .که در
 30سال گذشته ھيچ توجھی به خواستھای معيشتی ما نداشتيد.
ميخواھم از اقای دادستان بپرسم که ايا پول نصف نان بربری را به
راننده شرکت واحد به عنوان پول ناھار ميدادند و يا در ماه 2100﷼
به عنوان پول خواربار ميدادندو دھھا مشکل ديگر رانندگان شرکت واحد
ايا ربطی به اقدام عليه امنيت ملی داشته .جناب دادستان شما دستور
داديد بخاطر اعتراضات ما ساعت  3نيمه شب در حالی که ھمسران و
فرزندان ما در رختخواب بودند به انھا حمله کنند و با اسپری به چشمان
بچه  2ساله بزنند زنھا و فرزندانمان را کتک بزنند و به زندان ببرند ).
زمستان 84در رابطه با اعتصاب رانندگان شرکت واحد( .ما فقط
اعتراضی صنفی و خواسته ھای ابتدائی داشتيم ولی شما اسالو و مددی
و ديگر اعضای ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد رابا سياه نمائی به
بيگا نگان وصل کرديد و به اقای اسالو 5سال زندان و اقای مددی
3/5سال زندان را بدون انکه حتی به اقای مددی اين حکم ابالغ شود و
بتواند از حق تجديد نظر استفاده کند محکوم کرديد و ايا در
مورداعضای ھيئت مديره سنديکا و فعا لين عدالتی اجرا شد ما که
نديديم ما حتی شکايتھای زيادی به حقوق شھروندی و ديگر جاھای
ذيربط در مورد بيعدالتی که در مورد ما و خانواده ھايمان صورت گرفته
بود کرديم ولی متا سفانه ھمه به دادستان برخورد و اين مافوق قدرتھا
اجازه رسيدگی به ھيچ يک از شکايت ما کارگران را نداده و پرونده ھا
مختومه گرديد ولی در مورد محکوميت کارگران با شدت تمام در مورد
ما حکم صادر شد بطوری که قاضی پرونده ميگفت حيف که قانون دست
ما را بسته و گرنه به اشد مجازات اسالو را محکوم ميکردم بھر حال
ھدفم از مطرح کردن اين مسائل اين است که در اصل شما از اسالو
چھره سازی کرديدو ابروی اين نظام را ھم در داخل و ھم در مجامع بين
المللی برديد و با توجه به اينکه  170ميليون کارگر در سراسر دنيا از
سنديکا و اسالو حمايت کردن و از شما درخواست کردن که حقوق انھا

…………………………………
اول به سراغ يھودیھا رفتند
من يھودی نبودم ،اعتراضی نکردم .
پس از آن به لھستانیھا حمله بردند
من لھستانی نبودم و اعتراضی نکردم .
آنگاه به ليبرالھا فشار آوردند
من ليبرال نبودم ،اعتراض نکردم
سپس نوبت به کمونيستھا رسيد
کمونيست نبودم ،بنابراين اعتراضی نکردم .
سرانجام به سراغ من آمدند
ھر چه فرياد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند.

از برتولت برشت

…………………………………..
بقيه  :سرمايه داری ،سوسياليسم و محيط زيست][i

سوخت ھای فسيلی ھم در جای خود باقيست .با اين وجود ،مداوما ً به ما گفته می
شود که سرمايه داری "خودش را متعادل" می کند .ھرچند ،در واقع سرمايه داری
اکثريت عظيم ساکنين اين کرۀ
اين کار را خواھد کرد ،ولی تنھا به بھای فالکت
ّ
اما اگر ما توسعۀ
خاکی .من ھم به شخصه نيويورک سيتی را دوست دارمّ ،
اقتصادی خود را با محيط زيست ھماھنگ نکنيم ،بعيد نيست که اين منطقه در دو
دھۀ آينده زير آب برود.
تنھا تحت اقتصاد سوسياليستی با برنامه ريزی دموکراتيک است که ما برای
سازماندھی اقتصاد به موازات تغيير در نيازھايمان ،دستمان باز خواھد بود .در
صورت وجود چنين سيستمی ،ما با چند ميليون کارگر بيکار رو به رو نبوديم ،چرا
که می توانستيم به سادگی آن ھا را برای ساخت ،راه اندازی و تعمير صفحات
خورشيدی يا توربين ھای بادی يا ساخت تأسيساتی با نيروی ھيدرو-الکتريکی و
بسياری ديگر از تکنولوژی ھای واقعا ً "سبز" آماده و تربيت کنيم.
اما نه
می توانستيم عالی ترين و درخشان ترين افکارمان را در عمل به کار گيريمّ ،
اقليت ،بلکه برای اکتشاف
در راه توسعۀ تکنولوژی ھای
مخرب به سود يک ّ
ّ
تکنولوژی ھايی نظير ھمجوشی ھسته ای ،که با شکاف ھسته ای رايج متفاوت
بالقوه می توانستيم منبع نامحدود ،امن و ارزانی از نيرو
است .بدين تريب به طور
ّ
را برای نسل ھای آتی تأمين نماييم .يا می توانستيم به صنايع در حال ورشکستگی
اتومبيل نگاه کنيم و به سادگی ،از طريق يک برنامۀ جھانی برای توليد ،اين صنايع
را برای توليد اتومبيل ھای ھيدروژنی از نو تجھيز کرده و حمل و نقل عمومی را
وسيعا ً گسترش دھيم .ما ھم چنين می توانستيم صنايع ساختمانی را برای ساخت
منازلی سازمان دھيم که دارای عايق بندی بھتری بوده و به ھمين جھت می شود با
اما با وجود سيستم سرمايه داری،
صرف سوخت کمتری خودمان را گرم کنيمّ .
بشريت و کرۀ زمين ،ما به
چنين کارھايی ھرگز صورت نخواھد گرفت .برای آيندۀ
ّ
سوسياليسم نيازمنديم؛ به ھمين سادگی.
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* ديدگاه *
* ديدگاه *
جنبش ھمگانی اخير  :ويژگی ھا ،
راھکارھا و يک بديل پيشنھا دی

سوسياليسم
داری ،سوسياليسم
سرمايه داری،
سرمايه
زيست]][[ii
محيط زيست
وو محيط

ِکوين نانس
برگردان :آرمان پويان
کشورھايی نظير چين و ھند ،با  2.5ميليارد نفر و يا به عبارتی %40
اما اين که
جمعيت جھان ،به سرعت در حال صنعتی شدن می باشندّ .
ّ
صنعتی شدن بر چه مبنايی صورت می گيرد -ھمگام و ھماھنگ با محيط
زيست و يا با گسترش و ادامۀ بحران زيست محيطی فعلی -مسأله ايست
که تنھا می تواند از سوی کارگران و فقرای اين کشورھا و مابقی دنيا
پاسخی قطعی داده شود .اگر روند صنعتی شدن بر پايۀ سرمايه داری
است ،که غالبا ً در ھر سه ماھۀ مالی اندازه گيری می شود و نه در ھر
نسل ،نتيجه پيشاپيش معلوم خواھد بود :قحطی ،ھوای غير قابل استشمام،
به زير آب رفتن سواحل بر اثر ذوب يخ ھای قطبی و بيماری ھايی که
اما ّ
علت تمامی اين
سابقا ً ناشناخته بوده اند ،مثل ماالريا در پنسيلوانيا! و ّ
ھا :سرمايه داری.
بسياری از افراد دست راستی" ،حمايت از حفظ محيط زيست"
) (Environmentalismرا به باد انتقاد می گيرند و می گويند که
اصوالً اشاره به مشکالت مزبور ،اقتصاد را از رونق می اندازد .يعنی،
اگر کارخانجات مجبور باشند حجم آلودگی ای را که ايجاد می کنند ،تحت
کنترل درآورند ،آن گاه توليد صنعتی کاھش خواھد يافت .ھرچند ،برخی
بنگاه ھای سرمايه داری با رفتن به سراغ توليد به اصطالح "سبز" ھم
اکنون سودھای عظيمی به جيب می زنند.
به ھر حال ،اين "سبز کردن" اقتصاد در بسياری موارد گمراه کننده است؛
مثال صنعت نفت را در نظر بگيريد ،که در آن به جای سرمايه گذاری
روی تکنولوژی ھای واقعا ً سازگار با محيط زيست ،ابرشرکت ھايی مثل
بريتيش پتروليم ) (BPو اکسان ) ،(Exxonروی اتانول سرمايه گذاری
می کنند ،به ھمين منظور قسمت ھای بزرگی از زمين ھای زيرکشت را
خريداری می کنند تا محصوالتی را برای تبديل به نوعی از بنزين به عمل
آورند .ھمين موضوع ،بر محيط زيست اثری بد ،اگر نگوييم وخيم ،خواھد
داشت .چقدر نوآوری! تصميمات ابرشرکت ھايی مانند اکسان بر اساس
يک سری نيازھای لحظه ای است ،مثالً نياز به "سبز" شدن و جلوگيری
از خوردن برچسب "شرکت نفتی بزرگ" .حاال اين که خريدن کشتزار
مواد غذايی می شود ،ديگر
برای توليد اتانول موجب افزايش قيمت
ّ
اھميتی ندارد.
ّ
اخيراً صحبت ھای زيادی در مورد اتومبيل ھای الکتريکی و ھيدروژنی
شنيده می شوند .چنين ماشين ھايی می توانند تکنولوژی ھای شگفت
آوری باشند که قادرند وابستگی ما به سوخت ھای فسيلی را کاھش دھند،
متأسفانه ،در نظام سرمايه داری ،تا زمانی که ديگر سوخت فسيلی
اما
ّ
ّ
زيادی باقی نمانده باشد ،ما ھم چنان به سوخت ھای فسيلی وابسته
خواھيم ماند .در ضمن ،راه حل ھای کنونی ھم کفايت نمی کنند.
بلندمدت به مسألۀ مذکور
اتومبيل ھای الکتريکی نمی توانند پاسخی
ّ
باشند .شما برای شارژ اتومبيل بايد آن را به منبعی وصل کنيد ،اين منبع
انرژی ھم بايد از جايی تأمين شود .در حال حاضر ،اين انرژی احتماالً از
سوختن سوخت ھای فسيلی در نيروگاه ھا به دست می آيد .درضمن،
اما نيروگاه
اگرچه اتومبيل شما مستقيما ً کربن را در ھوا آزاد نمی کندّ ،
ھايی که انرژی الزم برای اتومبيل شما را تھيه می کنند ،اين کار را انجام
می دھند .به ھمين ترتيب ،دورنمای "ماشين ھای ھيدروژنی" در نظام
سرمايه داری ھم چندان اميدوار کننده نخواھد بود.
برای گسترش اتومبيل ھای ھيدروژنی ،به طرح و برنامۀ عظيمی نياز
ً
ضمنا ،در
است که کارخانجات را برای "توليدات سبز" از نو تجھيز کند و
مجدد ايستگاه ھای سوخت سراسر کشور
کنار آن ،برنامه ای برای تجھيز ّ
الزم است تا اين ايستگاه ھا با اتومبيل ھای جديد تطبيق پيدا کند .به
عمومی امن ،کارا و
عالوه ،ما نياز داريم که دسترسی به حمل و نقل
ِ
توجھی باال ببريم .چنين برنامۀ عظيمی ،تنھا از
ارزان را به ميزان قابل ّ
طريق يک طرح ھماھنگ و دربرگيرندۀ تمامی بخش ھای کليدی اقتصاد
است که می تواند به سھولت صورت پذيرد.
در شرايط فعلی ،ما ده ھا ميليون نفر از مردمی را داريم که بيکارند ،با
اقتصادی سروکار داريم که تا انتھا در زباله فرورفته است و وابستگی به
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يونس پارسا بناب
درآمد
رويدادھای تکان دھنده مبارزاتی دو ماه گذشته ) از  22خرداد به اين
سو ( تجلی يکی از پر شکوه ترين جنبش ھای دخالتگر ھمگانی در تاريخ
مبارزات مردم ايران بويژه در دوره سه دھه عمر جمھوری اسالمی است
 .اين جنبش دخالتگر در جھت کسب حق تعيين سرنوشت که امروز در
ايران در پھنا و ُبعدی بی نظير جريان دارد  ،جنبشی است دموکراتيک و
عمومی که آحاد و اقشار مختلف توده ھای مردم بويژه جوانان  ،در آن
شرکت فعال دارند  .بررسی جامع جنبش ھای دخالتگر بزرگ و کوچک
تاريخ معاصر ايران  ،ازجنبش تنباکو در  1270خورشيدی گرفته تا
جنبش  18تير سال  1387نشان می دھد که ادامه يک جنبش ھمگانی و
دموکراتيک برای اينکه به پيروزی برسد  ،نياز به رھبری قابل اعتماد و
مقبول از طرف توده ھای مردم دارد  .بدون ترديد  ،جنبش کنونی ) حداقل
در حال حاضر ( يک جنبش خود به خودی و خود جوش است  .درست به
خاطر اين امر است که تمامی نيروھای سياسی  -اجتماعی متعلق به
جامعه ايرانی چه در داخل رژيم جمھوری اسالمی ) البته به استثنای جناح
خامنه ای – مافيای نظامی مالی ( و چه در خارج از رژيم منجمله
اپوزيسيون خارج از ايران  ،از اين جنبش حمايت می کنند  .در اين
نوشتار بعد از بررسی چند و چون نيروھای اپوزيسيون طرفدار جنبش
کنونی و قلمروھا و حوزه ھای سياسی عمل آنھا  ،به توضيح و تشريح
يک بديل و راھکار در جھت ادامه جنبش و احتمال پيروزی آن می
پردازيم  .در تھيه و تنظيم اين پيشنھاد  ،نگارنده از آزمون ھا  ،تجربه
اندوزيھا و درس آموزی ھای منبعث از جمع بندی ھای تاريخ جنبش
ھمگانی مردم ايران از يک سو و جنبش ھای مترقی و دموکراتيک کنونی
کشورھای ديگر جھان بويژه کشورھای آمريکای التين و جمع بندی ھای
جامع و تحليلی فعالين درون فوروم ھای اجتماعی جھانی منجمله فوروم
جھان سوم و کنفرانس باماکوغ از سوی ديگر  ،استفاده کرده است
طبقه بندی نيروھای اپوزيسيون طرفدار جنبش فعلی ايران
نيروھای اپوزيسيون طرفدار جنبش ھمگانی اخير چه در داخل و چه در
خارج از ايران را می توان به سه کمپ و يا طيف تقسيم بندی کرد :
 – 1نيروھا  ،گروه ھا و شخصيت ھائی که محل و گستره سياسی و عمل
) فونکسيون ( خود را در " درون " نظام جمھوری اسالمی قرار می دھند
 – 2نيروھا  ،گروه ھا و شخصيت ھائی که محل و عرصه سياسی عمل
خود را " بيرون " از نظام و " بيرون " از ايران و در وابستگی به
قدرت خارجی ) امپرياليسم ( قرار می دھند و يا در " انتظار کرامت " آن
روز شماری می کنند .
 – 3نيروھا  ،گروه ھا و شخصيت ھائی که عرصه و گستره سياسی عمل
خود را در درون جامعه ملی بويژه در بين زحمتکشان ايران قرار داده و
ھدفشان صرفا استقرار سه اصل  :استقالل ) حاکميت مردمی (  ،آزادی و
عدالت اجتماعی است .
جبھه کار از " درون " نظام
اين نيروھا و شخصيت ھا که عرصه و گستره سياسی عمل و فعاليت خود
را در " درون " رژيم جمھوری اسالمی قرار داده اند  ،تالش می کنند که
با ايجاد يک جبھه متشکل از " اصالح طلبان "  " ،سنتريست ھا " و
دموکراسی خواھان سکوالر به ھدف خود که عمدتا تسخير قدرت است ،
برسند  .بر فرض که اين رھبری موفق به ايجاد چنين جبھه و ائتالفی
گشته و پيروز نيز به گردد  ،قدرت و حاکميت از جناح " شکست خورده
" ) خامنه ای و مافيای نظامی – مالی = بورژوازی بازرگانی
بوروکراتيک محافظه کار ( به جناح و يا جبھه ای " پيروز " ) جبھه ای
ائتالفی موسوی – رفسنجانی – کروبی و خاتمی = بورژوازی ليبرال
صنعتی بوروکرات ( منتقل می شود  .با توجه به اينکه در حال حاضر
توازون قوا بويژه در عرصه نيروھای نظامی  ،به سود جناح حاکم )
خامنه ای – مافيای نظامی مالی ( است در نتيجه احتمال موفقيت چنين
جبھه ای بسيار بعيد و ناچيز است  .يکی از پی آمدھای قرار دادن حوزه
رقابت و و کارزار در " درون نظام " اين است که مثل ادوار گذشته بخش
نسبتا قابل توجھی از روشنفکران و فعالين چپ مارکسيست و ملی گرايان
چپ از کمپ جبھه طرفداران خط استقالل  ،آزادی و عدالت اجتماعی جدا
گشته و برای مدتی در توھم امکان تغيير و دگرديسی فرو رفته و حتی
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با پی آمدھای غنی و مثبت دست يافته اند  ،تعداد کمی در تاريخ مردم
ايران نبوده اند  .پيروزی جنبش " فتح تھران "  ،خلع و تبعيد محمد
عليشاه و سرنگونی " استبداد صغير " تحت رھبری مشروطه طلبانی
چون ستارخان )  1288خورشيدی (  ،پيروزی جنبش خيابانی در
آذربايجان )  1299خورشيدی ( و پيروزی قيام تاريخی  30تير ) 1331
( نمونه ھائی از جنبش ھای دخالتگر و درخشان با اھداف نمايان در
تاريخ مبارزاتی مردم ايران بودند  .به نظر نگارنده دستاوردھای تاريخی
جنبش ھای فوق الذکر اين است که جنبش زمانی به پيروزی نايل می
گردد که بدون حمايت از قدرت ھای خارجی زمان جاری با سرنگونی
استبداد حاکم و استقرار حاکميت ملی ستون پايه ھای گسترش آزادی ھای
دموکراتيک  ،سکوالريسم و تجددطلبی را بنا نھاده و به ھدف خود
گسترش عدالت اجتماعی نايل آيد  .به کالمی ديگر  ،ادامه جنبش ھمگانی
فعلی تا پيروزی  ،نيازمند بديلی است که ھدف مثلث خود ) استقالل ،
آزادی و عدالت اجتماعی ( را رھا نساخته و عرصه سياسی عمل ) ميدان
کارزار ( را که " درون " جامعه ملی بويژه در بين زحمتکشان است ،
ترک نکند  .بر اين اساس  ،فعالين درون اين جبھه  ،به ضرورت بايد
خود را از قيد و شرط دو عرصه سياسی عمل ) يکی حيطه و حمايت
قدرت خارجی و ديگری قلمرو رژيم حاکم ( رھا ساخته و ھدف خود را در
بست در خدمت استقرار سه اصل مثلث قرار دھند  .بنابراين  ،چالشگران
ضد نظام که داشتن طرز فکرھای مختلف و تعلق خاطر به نحله ھا و
سازمانھا و احزاب متنوع  ،در طول زمان  ،به سه اصل مثلث وفادار
مانده و اينک در جنبش ھمگانی کنونی شرکت دارند و قلمرو و عرصه
عمل سياسی خود را در درون جامعه ملی ) بويژه زحمتکشان ايران (
قرار داده اند  ،وظيفه دارند که با حمايت توده ھای مردم ستاد رھبری

گاھا بعضی از آنھا قربانی پروسه فالکت بار استحاله می گردند  .قرار
دادن عرصه سياسی عمل و کارزار در " درون " نظام به ھيچ وجه پديده
نوظھور و بی نظير در تاريخ مبارزاتی و جنبش ھای دخالت گر و
دموکراتيک مردم ايران نيست  .نيم نگاھی به مقاطع تاريخی مبارزات
مردم ايران نشان می دھد که مثال در سالھای آغازين دھه  ) 1340دھه
 1960ميالدی (  ،در بحبوحه تدارک برای آغاز " اصالحات ارضی "
بخشی از فعالين سياسی که در جنبش سالھای  1339 – 1342عليه
رژيم شاه نقش قابل توجھی ايفاء کرده و حتی قربانی ھائی نيز ) مثل قتل
دکتر ابوالحسن خانعلی دبير دبيرستان ھای تھران ( را متحمل شده بود ،
به اين توھم روی آورد که از درون نظام امکان تغيير رژيم وجود دارد .
با غوطه ور گشتن در اين توھم  ،تعدادی از فعالين مثل محمد درخشش به
ھمکاری با دولت علی امينی روی آورده و بالفاصله استحاله گشتند .
ھمين طور در اواسط دھه  1340در بحبوحه کسترش و رشد کنفدراسيون
جھانی دانشجويان ايرانی  ،بخشی از فعالين و آغازگران کنفدراسيون تحت
تاثير تبليغات وسيع رژيم شاه در مورد " اصالحات ارضی " و پی آمدھای
" مثبت " اجتماعی و سياسی آن  ،به تبليغ تئوری " بازگشت " از خارج
به داخل و قرار دادن عرصه سياسی عمل در درون " نظام " پرداخت .
تعدادی از اين فعالين مثل شاھين فاطمی  ،مجيد تھرانيان و ....که از
وجھه قابل توجھی در بين دانشجويان درون کنفدراسيون برخوردار بودند
 ،چمدان ھا را بسته و عازم ايران گشتند که با قرار دادن عرصه سياسی
عمل خود در درون نظام موفق به " تغيير " و " دگرديسی " در رژيم
گردند  .ولی تاريخ نشان داد که " بازگشت " ھمان و استحاله گشتن در
نظام ھمان  .در نيمه دوم دھه  ) 1360نيمه دوم  1980ميالدی ( ،
گورباچف و شيوارنادزه و يارانشان به اين نتيجه رسيدند که با قرار دادن
عرصه سياسی عمل در درون نظام امکان " رفوروم " ميسر خواھد گشت
 .آنھا نه تنھا نتوانستند رفوروم در درون نظام بوجود آورند بلکه توھم
يوتوپيک آنان منجر به فروپاشی و تجزيه يک " ملت – دولت " بزرگ و
صاحب تجربه و قدرت در جھان و تغيير عظيم در چشم انداز توازن قوا در
سطح کره خاکی گشت  .سرنوشت شخصيت ھا و جبھه ايکه امروز در
درون جنبش کنونی ايران می خواھند با قرار دادن عرصه سياسی عمل
خود در درون نظام به ھدف خود ) تسخير قدرت ( برسند  ،چندان تفاوت
کيفی با سرنوشت اسالف ايرانی خود در روزگاران گذشته نخواھند داشت
 .تنھا پی آمدی که از تشکيل چنين جبھه عارض می شود ) آنھم برای
مدتی کوتاه ( جلوگيری و ممانعت از شکلگيری و رشد جبه ايست که
ھدفش تسخير قدرت نيست بلکه می خواھد با بسيج مردم بويژه جوانان ،
دور محور سه گانه ای مردمی – استقالل  ،آزادی و عدالت اجتماعی در
درون جنبش ھمگانی کنونی به عنوان يک بديل گسترش يابد .
جبھه طرفدار خط کار در " بيرون " از ايران
تشکيل و بسط جبھه که گستره عمل سياسی خود را بيرون از ايران و در
وابستگی به نيروی خارجی ) عمدتا آمريکا ( قرار می دھد نيز تا اين
زمان ناکام مانده است  .زيرا نيروھای متعلق به اين کمپ و جبھه ،
عرصه سياسی عمل را نه در درون و بين مردم ايران بلکه در " بيرون "
از ايران در وابستگی و يا " در انتظار کرامت آمريکا " نشستن قرار داده
اند  .بررسی تاريخ صد ساله مبارزات سياسی مردم ايران ) از انقالب
مشروطيت گرفته تا انقالب بھمن  ( 1357نشان می دھد که آنھائی که
مثل محمد عليشاه و شيخ فضل ﷲ نوری )  1287خورشيدی ( رضا شاه
و سيد ضياء الدين طباطبائی )  1299خورشيدی ( و شاه – زاھدی و آيت
ﷲ کاشانی )  1332خورشيدی ( محل و حيطه سياسی عمل خود را در "
بيرون " از ايران و در وابستگی به نيروھای خارجی در مقاطع مختلف
تاريخی ) اول به روسيه تزاری و سپس به امپراطوری انگلستان و
متعاقبا به آمريکا ( قرار داده اند حتی اگر مقطعی و در کوتاه مدت ھم
موفق گشته اند  ،در دراز مدت با مداخله گری به حق مردم ايران در
تعيين سرنوشت خويش با شکست روبرو شده اند  .زيرا آنھائی که عمدتا
استقرار استقالل ) حاکميت ملی (  ،آزادی و عدالت اجتماعی را ھدف
دانسته اند بسان يک ستون مقاومت  ،مانع از آن گشته اند که قدرت
خارجی چنين جبھه ای را بوجود آورده و براه اندازد .
نيروھای طرفدار خط کار در بين جامعه ملی
از زمان انقالب مشروطيت تاکنون وقتی که سه اصل استقالل  ،آزادی و
عدالت اجتماعی ھدف شده اند  ،محل و عرصه سياسی عمل نه در "
درون " نظام ) قدرت حاکم ( و نه در " خارج " از ايران ) و در
وابستگی به قدرت خارجی زمان ( بلکه در درون جامعه ملی بويژه در
بين اقشار مختلف زحمتکشان قرار داشته است  .جبھه ھا و ائتالفاتی که
با ھدف استقرار سه اصل مردمی تحت رھبری سالم  ،متحد و قابل اعتماد
و مقبول توده ھای مردم شکل گرفته و عموما به پيروزی ھای چشمگير

جبھه ای را تشکيل دھند که تغيير ساختار رژيم استبدادی جمھوری اسالمی و
استقرار حاکميت مردمی مستقل ) ازنظام جھانی سرمايه ( ھدف آن باشد

چگونگی ابعاد و پھنای ستاد رھبری  :يک پيشنھاد
اين جبھه می تواند به روش تجربه تاريخی و شيوه جنبش عملی تشکيل
گردد يعنی به تدريج از راه بسط و گسترش ھمکاری ھای عملی بين
چالشگران ضد نظام و با مشارکت توده ھای مردم تشکيل گشته و به طور
سرتاسری پھنا بگيرد  .مولفه ھای مھم اين بديل سازمانی ) " جبھه ای
واحد " ( عبارتند از :
 – 1تشکيل گروه تدارک از نمايندگان سازمانھا  ،احزاب  ،انجمن ھا ،
کانونھا و شخصيت ھا  .اين گروه که عمال قدم اول در جھت ايجاد " جبھه
واحد " ضد نظام محسوب می گردد  ،می تواند کار را با بحث آزاد و
انتشار مرتب حاصل مباحثات آغاز کند  .سوژه ھای بحث ھا می توانند در
دوره آغازين  ،عبارت باشد از :
 ويژگی ھای بديل دموکراتيک با ھدف استقرار سه اصل مثلث مردمی :استقالل  ،آزادی و عدالت اجتماعی .
 ويژگی ھا و ماھيت دولت حقوق مدار در ارتباط با خواسته ھایاجتماعی  ،مدنی  ،ملی و طبقاتی مردم از يک سو و مشخص کردن
سياست خارجی کشور بويژه در مقابل نظام جھانی سرمايه  ،از سوی
ديگر بر وفق حاکميت و حقوق ملی مردم .
 وظايف اصلی دولت " حقوق مدار " و وفادار به حاکميت مردمی :الف – حمايت از پروسه بی پايان " دموکراتيزه ساختن دموکراسی " و
بسط و تعميق آزادی ھای دموکراتيک در سراسر ايران .
ب – بسط و گسترش جامعه باز و برخوردار از يک اقتصاد ملی بر اساس
گسست از اقتصاد صدور محور تک محصولی و توسعه و تاکيد بر ايجاد
اقتصاد توليد مدار چند محصولی .
ج – قرار دادن سياست خارجی ايران در خدمت سياست داخلی يعنی
نيازھای جامعه ملی ايران ) جلوگيری از ورود امواج فالکت بار " بازار
آزاد " نئوليبرالی و اتخاذ سياست ھای ضد خصوصی سازی  ،ضد کاال
سازی و ضد ملی زدائی (
اين مباحث  ،چالشگران ضد نظام جمھوری اسالمی را با شيوه ھای
گفتگو و جابجائی گفتمان ھای جاری که در درون جنبش ھای ھمگانی
اجتماعی و دموکراتيک که در کشورھای مختلف بويژه در کشورھای
آمريکای التين  ،رواج يافته اند  ،آشناتر ساخته و به تجربه اندوزی ھای
شرکت کنندگان در جنبش اخير ايران پھنا و عمق می دھند .
مضافا اين مباحث توافق ھمگانی نسبت به اصول قانون اساسی جديد که
ترجمان حاکميت مردمی است و قلمرو مبارزاتی خود را در داخل جامعه
ملی ايران ) و نه در داخل نظام جمھوری اسالمی و نه در بيرون از ايران
در وابستگی به نيروی خارجی ( قرار داده است  ،را فراھم و ميسر می
سازد .
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تواند به پروسه رھائی بخش ھمسوئی ھا و ھمدلی ھا در جھت ايجاد و
توسعه يک بديل اصيل ) " جبھه واحد " ( شدت بخشد .
 مرحله سوم  ،اتحاد عملی گروه ھای کار و گروه تدارکاتی در جھتايجاد بديل ) " جبھه واحد " ( به عنوان نيروی محرکه و سخنگوی
جنبش دخالتگر و ھمگانی کنونی مردم ايران است  .در بخش جمع بندی
ھا و نتيجه گيری اين نوشته به چرائی و ضرورت تاريخی ايجاد يک بديل
اصيل جبھه واحد که شرکت کنندگان در جنبش دخالتگر و دموکراتيک به
جد از چالشگران ضد نظام طلب می کنند  ،می پردازيم
جمع بندی ھا و نتيجه گيری
 – 1در پرتو جنبش ھمگانی و دخالتگر ) در حق تعيين سرنوشت خويش
در جھت استقرار حاکميت مردمی و حقوق ملی ( کنونی  ،تدارکات در
جھت ايجاد يک " جبھه واحد " توسط گروه ھای کار در داخل و خارج از
ايران بيش از ھر زمانی در سی سال گذشته  ،به يک امر ضروری و
فوری تبديل گشته و می بايد مجدانه در صدر ارجحيت ھای کليه
چالشگران ضد نظام جمھوری اسالمی که حوزه مبارزاتی و محل سياسی
عمل خود را " خارج " از نظام و بدون وابستگی به نيروی خارجی )
امپرياليسم ( قرار داده اند  ،محسوب گردد .
 – 2در اين مقطع تاريخی که جنبش ھمگانی اخير ايران در مقام مقايسه
با ديگر کشورھای منطقه  ،فراگيرتر  ،عميق تر و پايدارتر رشد و پھنا
يافته  ،وظيفه ای چالشگران ضد نظام چيست ؟ نيروھا و چالشگران چپ
ايران منجمله مارکسيست ھا  ،ھمراه با ديگر نيروھای طرفدار استقرار
استقالل ) حاکميت مردمی (  ،آزادی و عدالت اجتماعی ) که در تاريخ
صدوسه سال ساله گذشته ايران در راس جنبش ھای دخالتگر مردم ايران
قرار داشتند ( امروز وظيفه ای پرمسئوليتی دارند .
 – 3اين نيروھا که به حق در سی سال گذشته با کليت رژيم جمھوری
اسالمی از يک سو و با نظام جھانی سرمايه ) امپرياليسم ( از سوی ديگر
خط کشی کرده اند  ،زمانی لياقت و ظرفيت قرار گرفتن در راس جنبش
دخالتگر فعلی مردم را به حق کسب خواھند کرد که متفقا به عنوان يک
بديل مناسب  ،متحد و موثر در انظار عمومی حضور عينی يافته و اعتماد
اجتماعی و سياسی توده ھای مردم ) که به حق محتاط و نگران اوضاع
ھستند ( را جلب کنند  .راه جلب اعتماد و حمايت مردم  ،بدون ترديد رشد
و عروج اين بديل ) " جبھه واحد " ( به مثابه رھبر مبارزات دخالتگرانه
جنبش کنونی مردم ايران است .
 – 4سرنوشت ايران و مردم ايران را نه جمھوری اسالمی سرمايه و نه
نظام جھانی سرمايه بلکه جنبش ھای دخالتگرانه سياسی و اجتماعی مردم
مثل جنبش ھمگانی کنونی  ،تعيين خواھند کرد  .اگر سانسور  ،خفقان و
سرکوب و يا توپ و تانک و زره پوش قادر بودند سرنوشت ملی را در
جائی رقم بزنند  ،درعراق اشغالگران آن با خرج صدھا ميليارد دالر بعد
از گذشت شش سال با بحران و ناکامی مواجه نگشته و در باتالق بی
اعتباری و تنفر فرو نرفته بودند  .در انظار اکثر مردم ايران  ،رھبران
جمھوری اسالمی بويژه خامنه ای و مافيای نظامی – مالی  ،کمتر از

 – 2بر اساس الگوی باال  ،در داخل کشور  ،چالشگران ضد نظام در
سطوح مختلف اقشار مردم ) کارگران  ،دانشجويان و دانشگاھيان ،
معلمان  ،ھنرمندان  ،نويسندگان  ،دھقانان  ،کارمندان دولت و (....می
توانند گروه ھای فراوان کار تشکيل دھند  .البته نمايان و روشن است که
به خاطر حضور مامورين امنيتی گروه ھائی که بدين سان تشکيل می
شوند حتما رازداری را در آنچه به ھويت اعضاء مربوط می شود و روش
و شيوه ھای کار را با حفظ استقالل نسبی خود رعايت می کنند .
 – 3در بيرون از مرزھای ايران استبداد زده  ،در شھرھا و ناطق ھر يک
از کشورھا که ايرانيان مقيم ھستند  ،چالشگران ضد نظام جمھوری
اسالمی که در تعيين سرنوشت ملی خود عرصه عمل سياسی خود را در "
خارج " از ايران در وابستگی به نيروی خارجی قرار نداده اند  ،می
توانند از تجارب  ،حمايت ھا و ھمکاری ھای نيروھا  ،احزاب و سازمان
ھای دموکراتيک و ضد نظام جھانی سرمايه که توسط نيروھای چپ و
ديگر نيروھای برابری طلب غير ايرانی در اين شھرھا و مناطق مختلف
تشکيل يافته و حضور دارند  ،نيز بھره مند و برخوردار باشند .
چالشگران ضد نظام جمھوری اسالمی که در گروه ھای مختلف کار ،
فعاليت می کنند  ،بايد به نکات قابل تامل زير توجه کنند :
 بايد از اين واقعيت که در طول سه دھه جبھه ھا  ،اتحاديه ھا و...بوجود آمده ولی از ميان رفته اند و يا عليرغم کوشش ھای زياد نتوانسته
اند تشکيل گردند  ،تجربه اندوخت  .بايد اين درس را ياد بگيريم که جبھه
واحد برای تعيين تکليف يک بخش و يا قشر و طبقه ای از آحاد مردم
بوجود نمی آيد  .اين جبھه بايد از چالشگران و شرکت کنندگان جنبش
ھمگانی کنونی تشکيل گردد که عليرغم داشتن بينش ھای مختلف و
متفاوت  ،محل تالقی ھای سياسی خود را در " داخل نظام " و در " خارج
" از ايران ) در وابستگی به نيروی خارجی ( قرار نداده و ھدفشان
استقرار استقالل ) حاکميت مردمی (  ،آزادی و عدالت اجتماعی در ايران
است .
 با توجه به اين امر که جنبش کنونی عرصه کارزار را بتدريج در جامعهملی ) و نه در " درون " نظام و يا در " خارج " از ايران در وابستگی
به نيروی خارجی ( قرار می دھد  ،نيازمند به نيروی محرکه سياسی )
ستاد رھبری = سخنگو ( می شود  .بر اين اساس نوعی ھماھنگی در
عين رعايت کثرت آراء در ميان چالشگران ضد نظام ضرورت پيدا می کند
 .در اين راستا تصدی جريان آزاد انديشه ھا  ،پيشنھادھا  ،اطالعات از
يک سو و ھماھنگی اکسيونھای مبارزاتی مردم از سوی ديگر در حوزه
تصدی جبھه متشکل از گروه ھای داخل و خارج از ايران قرار می گيرند.
اين گروه ھا در جريان تشکيل جبھه بايد مراتب حوزه سياسی عمل خود
بوده و نگذارند گروه ھا و افرادی که عرصه " درون نطام " و يا قلمرو
قدرت خارجی را ميدان عمل خود قرار می دھند  ،با تغيير عرصه عمل ،
جنبش ھمگانی کنونی را به بيراھه کشيده و عمال اخته سازند .
 با توجه به مالحضاتی مثل وجود ترديدھا  ،سوء ظن ھا  ،کم اميدی ھا ،محدوديت ھا و عدم اعتماد در بين بخشی از چالشگران ضد نظام  ،نبايد
منتظر شد که ھمه در گروه ھا و سپس در شکلگيری و توسعه تشکيل "
جبھه ای واحد " شرکت کنند  .پس آنھائی که آسودگی خاطر دارند و آماده
اند می بايد کارزار خود را در جھت ايجاد بديل اصيل ) " جبھه واحد " (
آغاز سازند .
 از آنجا که بر اصول سه اصل مثلث استقالل  ،آزادی و عدالت اجتماعی ،قلمرو عمل سياسی در بيرون از عرصه ھای استبداد حاکم و قدرت
خارجی ) امپرياليسم ( قرار می گيرد و ابتکار عمل از آن مردم که
خواھان حق تعيين سرنوشت خويش ھستند  ،می گردد ھمواره می بايد از
کسان و سازمان ھا و احزاب و تشکل ھائی که خود را از آن محدوده ھا
و قلمروھا رھا ساخته و به کمپ مردم پيوسته اند  ،استقبال کرد .
 در تحليل نھائی  ،وقتی که طرفداران خط استقالل  ،آزادی و عدالتاجتماعی ابتکار عمل را در جنبش دخالتگر و ھمگانی کنونی در دست می
گيرند می بايد از سه مرحله روشن عبور کنند :
 مرحله اول " ،عبور " موفقيت آميز از دغدغه ھا و عادات نکوھيدهسکتاريستی گذشته و " گذار " به صحنه رھائيبخش ھمسوئی ھا  ،ھمدلی
ھا و وحدت نظر روی اصول و استراتژی ھای مبارزاتی مشترک )
سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی از " بيرون " نظام بدون وابستگی و
تعلق خاطر به نظام جھانی سرمايه ( است .
 مرحله دوم  ،جمع بندی آزمون ھا  ،درس آموزی ھا و تجربه اندوزیھا از دستاوردھای جنبش ھای مترقی و دموکراتيک مردم ايران در صد
وسه سال گذشته از يک سو و از دستاوردھای جنبش ھای مترقی و
دموکراتيک خلق ھای کشورھای جھان بويژه در آمريکای التين  ،از
سوی ديگر است  .بدون ترديد اين جمع بندی بطور قابل مالحظه ای می

سرکردگان نيروھای اشغالگر آمريکائی در عراق مورد تنفر شديد مردم نيستند

 – 5مردم ايران می دانند که جنبش دخالتگرانه و ھمگانی کنونی نيز مثل
جنبش ھای مترقی و دموکراتيک گذشته آنھا دارای دشمنان رنگارنگ
داخلی و خارجی است  .آنھا به حق نگران رشد اوضاع بوده و از اين
دشمنان ھراس دارند  .آنچه که بايد در صحنه کارزار جنبش حضور فعال
يافته و رشد يابد  ،عروج يک بديل اصيل جبھه واحد با رھبری مطمئن و
قابل اعتماد از اتحاد نيروھای طرفدار حاکميت مردمی و حق تعيين
سرنوشت ملی است .
 – 6اقشار مختلف مردم ايران بويژه جوانان  ،که شرکت شان در جنبش
اخير بی سابقه است  ،با مراجعه به تاريخ و غور و تفحص در ادوار آن
متوجه شده اند که وقتی آنھا تصميم خود را گرفتند و برای تعيين
سرنوشت خويش به عنوان شھروندان کشور ايران به ميدان چالش و
کارزار آمدند  ،چگونه مستبدين حاکم و حاميان امپرياليست آنھا را حداقل
در سه نوبت ) انقالب مشروطيت  ،جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقالب
بھمن  ( 1357مستاصل و درمانده ساخته و وادار به عقب نشينی ساختند
 – 7امروز نيز مثل ادوار گذشته  ،با اوج گيری جنبش ھمگانی کنونی ،
ادامه آن و ضمانت پيروزی مردم در عرصه دخالت در تعيين سرنوشت
خويش در گرو رشد و عروج يک بديل اصيل مورد اعتماد مردم از سوی
چالشگران ) نيروھای چپ  ،مارکسيست  ،دموکراتيک و ملی گرا ( است
که خواھان آزادی مردم از يوغ جمھوری اسالمی و سلطه نظام جھانی
سرمايه ھستند  .در تاريخ /25آگوست  2009 /تايپ زده شد
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ترکيبی در شيمی  ،مارا به صفر خان نزديک ميکرد .اطاق صفر خان نيز
در اندک مدتی به پاتوق ما آ ذربايجانی ھا تبديل شد .بتدريج ما با فرھنگ
لغات خان در مورد تک تک افراد زندانی نيز آشنا شديم .صفر خان  ،برای
ناميدن ھر يک زندانيان  ،قاموس خصوصی خود را داشت و ھريک از
آنان را بنا به شناخت و تجربه خود از کردارآنھا  ،با نام ويژه ای
مشخص ميکرد بی آنکه طرف مربوطه از لقب خود آگاه شود و نامگذاری
و معنی فرھنگ لغات خود را نيز فقط برای افراد بخصوصی افشاء
ميکرد .درست مثل حساب نساق بقال ھای قديمی که نام و حساب و کتاب
مشتری ھا را با چند تا خط مشخص می کردند و خود معنی آنھا را می
دانستند .بعد ھا روی خود من و يا شالگونی ھم اسمی گذاشته بود .مثال
در اين قاموس لغات  ،اسم يکی از دوستان ما بخاطر شرکت زياد او در
بحث و فحص ھا " ،دميرديمديک " 2و نام آقای علی عموئی " ،
ديپلوماسی " بود و نام عباس حجری  " ،ژان والژن .
از آنجائی که ما شناخت چندانی از سازمان نظامی افسران حزب توده
نداشتيم .چند تنی از ما ھا  ،مثل شالگونی  ،انزابی و طيبی و من  ،ابراز
عالقه کرديم که آشنائی بيشتری با نحوه شکل گيری سازمان،عدم واکنش
آن در مقطع کودتای  28مرداد و چگونگی لو رفتن سازمان را طی
جلساتی تشريح کنند .مسؤليت آن بر گردن آقای علی عموئی افتاد.ھنوز ما
و آنھا در کمون جداگانه ای بوديم  .بزودی احساس اعتمادی متقابل بين
ما و آنھا بوجود آمد .با اينھمه  ،برغم احترام ما به افسران حزب توده ،
يک فاصله انتقادی بين ما نسبت به خط سياسی حزب توده و شوروی
برای ھميشه باقی ماند.
بعد از محاکمه ما در دادگاه نظامی  ،عده ای از ھم پرونده ای ھای ما به
دوره ھای کوتاھی محکوم شدند و آزاد گرديدند .عده ای نيز بدليل داشتن
تمايالت طرفداری از چين  ،در کمون ديگری جمع شدند .ما آذربايجانی
نيز تصميم گرفتيم که با کمون اشتراکی ھا  ،که شامل افسران حزب توده
و صفر خان و چند تن ديگری که آنھا نيز توده ای بودند  ،مثل آقای
زھتاب و بد رالدين مدنی و ھدايت معلم ،غنی بلوريان و برزگر و غيره
ادغام شويم .ما ضمن اينکه بر خط حزب توده و شوروی ايراد جدی
داشتيم  ،ولی عميقا نسبت به اين بازمانده ھای عصری از مبارزات
سياسی و اجتماعی ايران که بر سر اعتقادات خود پايبند مانده بودند ،
احترام عميقی قائل بوديم.
زندگی جمعی  ،تقسيم کار جمعی را می طلبيد و ھريک از ما به شاگردی
قديمی ھا در آشپزی و کارھای روازانه در آمديم .در آنزمان زندانيان
سياسی در اعتراض به کيفيت بد غذا ،از گرفتن غذای زندان امتناع می
کردند و ما ناگزير از تکيه بر خانواده ھای خود بوديم .افسران حزب توده
 ،حقوق مختصری را که از طرف دادرسی ارتش به آنان پرداخت می شد
 ،خرج کمون می کردند .تازه  ،ھمه مالقاتی نداشتند و خود ما ھا نيز
برای مدتی از طرف دادرسی ارتش و درواقع از طرف ساواک ،ممنوع
المالقات شده بوديم که اين مساله بعد از تبعيد شدن ما به زندان ھای
دوردست بمدت يکسال ديگر نيز ادامه يافت .بدليل نداشتن حق مالقات ،
خانواده ھای ما  ،دم زندان می گفتند به مالقات زندانيان عا دی ميروند.
وسط حياط قصر  ،راه خود را بطرف بند سياسی کج می کردند و با
خواھش و تمنا  ،مواد غذائی و ميوه و سيگار و پول را داخل بند تحويل
می دادند .در آنزمان  ،رئيس زندان قصر يک سرگرد کردی بود که با
آقای رضا شلتوکی  ،از افسران حزب توده  ،ھمکالس بوده و با زندانيان
کنار می آمد .آقا رضا رابط زندان با زير ھشت بود که بدليل ھمشھری و
کرد بودن خود  ،از اين رابطه ھمکالسی و احترامی که رئيس زندان به
آقا رضا داشت  ،در دادن يک سلسله امکانات تا آنجائی که ممکن بود
سختگيری نمی کرد.
بزرگترين خوشبختی زندگی من اين بود که من دستيار آقای عباس
حجری  ،در پخت و پز برای کمون شدم .حجری  ،يکی از استثنائی ترين
چھره ھائی بود که در تمام عمرم ديده ام .گوئی به زاللی آبی دربيابان در
ھرم تابستانی گرم رسيده ام .ھفته ای يک روزنوبت کار مشترک من و
عباس آقا بود .از تھييه صبحانه تا شام برای مجموعه بيست و دو يا
بيست و سه نفری که باھم بوديم .و من از نحوه لو رفتن سازمان نظامی
و دستگيری و محاکمه و زندان ھای رفته او سؤال می کردم  ،و او از
دوره دانشجوئی خود در دانشکده افسری  ،از سروان عباسی که در
دانشکده فرمانده او بود و با وجود عضويت مخفی در يک سازمان نظامی
 ،جلو صف با بد و بيراه گفتن به شاه و دربار  ،عسس مرا بگير ميکرد
 ،سخن می گفت .از اين تظاھر فرمانده خود  ،بارھا به سازمان افسری

بياد عباس حجری
ھدايت سلطان زاده
ميخواھم بگويم که چه ا ندوھناکيم
1
برای چشمان سياه و لب ھای خون چکان
ھنگامی که آخرين کال متان سرودی ناتمام برلب بود.
تصوير جوانی اش شبيه گريگوری پک در برفھای کليمانجارو بود .ھنگام
دستگيری  ،سروان جوان ارتش بود .خوش اندام و خوش چھره  ،که بی
ترديد  ،زيباترين دختران جھان را ميتوانست دلشيفته خود کند .وقتی دور
حياط زندان قدم می زد  ،گوئی در بلندی ھای غرور انسانی گام
برميدارد.سالھای طوالنی زندان  ،بر استواری کوھوار ھرچه بيشتر او
افزوده بود.عصر ھا با يک روب دوشامبر و معموال ھمراه يکی از
دوستان خود حول آالچيقی از تاک انگور و باغچه کوچکی از گلھای
تابستانی بر حاشيه حياط زندان قدم ميزد .شب ھنگام  ،عطر تند گل مريم
و محبوبه ھای شب و چراغ کوچک روشن در داخل آالچيق  ،احساس در
زندان بودن را از ياد آدم می برد.در آنزمان  ،ھيجده سال از زندانی شدن
او و ديگر دوستا نش می گذشت .آنھا آخرين بازمانده ھای افسران حزب
توده بودند که بعد از کودتای  28مرداد و لو رفتن سازمان نظامی دستگير
شده بودند.
نسل ما تقريبا آشنائی چندانی با گذشته سياسی کشور نداشت  .بسياری از
ما اطالعی مبھم از بودن آنان در زندان داشت .بعضی ھا می گفتند که اسم
آنان را از راديو پيک ايران شنيده اند .امکان يافتن چنين اطالعاتی نيز
بسيار محدود بود .اولين اطالعات من از افسران حزب توده  ،از طريق "
کتاب سياه کمونيسم " سرلشکر بختيار  ،رئيس سازمان امنيت بود که در
زندان قزل قلعه خوانده بودم .برای يافتن تصويری نزديک به حقيقت ،
بايد بسياری از داده ھای منفی کتاب را در ذھن خود وارونه می کردم.
تازه  ،نام تک تک افراد را نيز بخاطر نداشتم .من شخصا نمی دانستم که
کسانی اين چنين زمان طوالنی در زندان ھستند .صفر خان نيز  24سال
بود که بعد از سرکوب جنبش فرقه دموکرات در آذربايجان در زندان بسر
ميبرد و بعد از باز گشت از تبعيد از زندان براز جان  ،دوباره در زندان
قصر بھم رسيده بودند .سن من تقريبا ھم سن طول زندان صفر خان بود.
ھنگام دستگيری عباس آقا نيز من احتماال شش و يا ھفت سال بيشتر
نداشتم.
مارا تازه با دو اتوبوس از زندان قزل حصار به قصر منتقل کرده بودند .
تعداد ما پنجاه نفر بود .گذر از خيابان ھا و ديدن اتوبوس ھای دوطبقه و
عبور مرور مردم در کوچه و خيابان  ،مارا ياد روزھای آزاد خود در
بيرون می انداخت.تا قبل از زندان قزل قلعه  ،تعداد معدودی از ماھا
ھمديگر را می شناخت .بنا بود که ما را بين دوبند سه و چھار تقسيم
بکنند .وقتی ما را دم بند چھار زندان قصر آوردند  ،ھمھمه زير لبی در
بين صف ماھا پيچيده بودکه توی اين بند افسران قديمی حزب توده
ھستند .عيار احترام افسران حزب توده در بين روشنفکران چپ ،با
خسرو روزبه و سرھنگ سيامک و سرھنگ مبشری و امثال سرگرد
وکيلی سنجيده ميشد .کاش ما را به اين بند بدھند ! اينھا بازماند گان
ھمان گروه ھستند .پس ما عده ای از افراد نام برده شده در " کتاب سياه
" را خواھيم ديد!
بخش سياسی ھا در زندان قصر از دوبند سه و چھار تشکيل
ميشد.اوايل تابستان  1349بود .معموال آدم وقتی وارد محيط نا آشنائی
می شود  ،مثل اين است که وارد کشور غريبی شده است  .طبعا برای ما
اين سؤال مطرح بود که اينھا چه کسانی ھستند .احتماال برای کسانی که
بيش از عمر يک نسل را در زندان ھای مختلف سپری کرده بودند ،
تجربه سياسی حکم ميکرد که آنھا نيز از چند و چون و درجه قابل
اعتماد بودن اين تازه واردين با خبر شوند .گويا چيزھائی در باره
دستگيری ھای جديد که غالب آنھا از دانشجويان و يا افرادی تشکيل
ميشد که بتازگی دانشگاه را تمام کرده بودند  ،به گوششان رسيده بود.
وقتی از زير ھشت وارد بند چھارشديم ،من مثل آدم در بھتی که چھار
جھت اصلی را نمی شناسد ،سراغ اصغر زھتاب  ،يعنی تنھا کسی را که
از قبل می شناختم گرفتم که دو سال و اندی قبل با او در زندان قزل قلعه
ھم بند بودم .ولی بزودی بين ما و صفر خان و افسران حزب توده ،
رابطه دوستانه خيلی نزديکی بوجود آمد.آنان نيز بعد از سالھا با موج
تازه ای از بيست ساله ھا روبرو ميشدند .محيط و گروه سنی زندان
ناگھان عوض شده بود.آذربايجانی بودن گروھی از ما ھا  ،مثل يک ميل

 2بمعنی منقار آھنين

 1از مرثيه ای بر مرگ يک دوست.

15

اسالمی و مذاکرات مجلس خبرگان کار می کرديم .سؤال ما بر چرائی
اين حمايت حزب توده و اينکه فردا در رابطه با قانون اساسی چه
موضعی خواھند گرفت  ،دور می زد .آقای حجری بر حمايت حزب از
جمھوری اسالمی تا زمانی که خط ضد امپرياليستی را حفظ کرده است ،
تاکيد داشت .در باره قانون اساسی نيز می گفت که ما تفسير خود از اين
قانون اساسی را داريم .من پرسيدم آيا اين تفسير متفاوت شما در جائی
منعکس شده و يا خواھد شد؟ جواب داد که بايد اطالعيه ای در اين
باره بدھيم .اين آخرين ديدار من با مردی بود که در قلب من ھمواره
عزيز بوده و خواھد بود.
بعد از دستگيری رھبران حزب توده و بسياری از اعضای آن  ،حجری
در شو تلويزيونی جمھوری اسالمی  ،چيزی نگفت .ابوتراب باقر زاده و
اسماعيل ذو القدر را حتی نتوانسته بودند پای دوربين بکشانند .تقی کی
منش را نيززير شکنجه کشتند .ھنگامی که جيمی کارتر در انتخابات
آمريکا پيروز شده بود  ،گردانندگان سازمان امنيت خواسته بودند که
باب گفتگو با افسران در بند را شروع کنند و از جمله به اسماعيل
ذولقدر گفته بودند که بيائيد با ھم صحبت کنيم .پاسخ آقا آسماعيل اين
بوده که بين حق و ناحق گفتگوئی نمی تواند باشد و اناالحق گفتن خود
را ھمچنان تکرار کرده بود .آقا اسماعيل  ،آرامش دريا  ،حساسيت ما
در و صالبت صخره ھا را داشت.
من از شجاعت بی نظيرعباس حجری آگاه بودم .در دوره ھای سختی از
زندان که ساواک شاه به تعرض عليه زندانيان اقدام کرده بود  ،حجری
مثل يک سردار در پيکار  ،از غرور و حرمت ھمه زندانيان بدفاع
پرداخته بود .در دوره تبعيد در زندان براز جان  ،حجری مسؤليت داخلی
افسران در تبعيد را برعھده داشت  .شايد آنھائی که در زندان عادل آباد
شيراز بوده اند ،آ نروزی که گارد شھربانی برای سرکوب و شکستن
مقاومت زندانيان  ،نيروی بزرگی را وارد زندان کرده بود و سخنان
بی پروا و شجاعانه حجری در پيشاپيش صفوف زندانيان و پس
نشستن گارد حمله را بياد داشته باشند .
نميدانم در داخل زندان جمھوری اسالمی چه گذشته بود .سرشت
سرداران بزرگ روزھای سخت در نھاد او بود و ميتوان تصور کرد که
در لحظه مرگ نيز با وقار و غرور سرداران برخاک افتاده است  .تنھا
جنايتکارانی از جنس خمينی می توانستند بی شرمی و ننگ ھالکت
چنين مردانی را بجان خرند که بيست و پنج سال از زندگی و جوانی را
در زندان ھای شاه سپری کرده بودند .يکی از زندانيان گفته بود که اگر
کسی از اين جمع  ،روزی زنده بيرون رفت  ،بگوئيد که مجسمه ای از
عباس آقا بسازند!
بياد آريم آنھائی را که شرف و غرور زندان بودند و در تابستان سال
 67رذيالنه به چوبه ھای دار سپرده شدند .بياد آريم عباس حجری را،
بزرگمردی را که نا مش ژان والژن بود!
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شکايت کرده بود و لی ميگفت که سر و کله سروان عباسی  ،در خانه او
وبصورتی سر زده پيدا می شد و شکايت نامه حجری را به او بازگو می
کرد .عباسی  ،ھمين اعمال را در دوره زندگی زير زمينی خود نيز با بی
احتياطی تمام ادامه ميداد .از انجائی که خانه بسياری از افسران و نام و
محل زندگی شان را شخصا می شناخت  ،می توانست در صورت خيانت و
يا تعقيب و مراقبت جدی  ،حتی بدون کشف رمز از طرف اداره رکن 2
ارتش به رياست سرھنگ مبصری  ،ھمه آنان را زير ضرب ببرد .عمال
نيز چنين شده بود .ظاھرا خسرو روزبه  ،تا زمان خيا نت سروان عباسی
 ،به وی اعتماد کامل داشت .حجری انتقاد داشت که سازمان نظامی نبايد
اينھمه اطالعات در اختيار يکنفر قرار ميداد.
برای حجری  ،مھم نبود که کسی مخالف نظر اوست  .سالمت روحی فرد
وفادار بودن به آرمان خود و مبارز بودن در زندگی  ،معيار بزرگی بود و
برای او ارزش واالتری داشت تا ھمنظری با او.
عيد نوروز ھمانسال نزديک می شد .می گفتند که در سال ھای قبل  ،يعنی
قبل از ماجرای طرح فرار نا موفق بيژن جزنی و عزيز سرمدی و عباس
سروکی و چوپان زاده و مشعوف کالنتری و جليل افشار از زندان قصر،
اجازه ميدادند که خانواده ھا داخل آمده و در حياط زندان با ھم جشن
بگيرند .بھمين دليل نيز در داخل حياط  ،برو روی ديوارھا  ،برای
سرگرمی کودکان  ،عکس ھای حاجی فيروز و دايره و دنبک کشيده
بودند .جای نقاشی ھای پريده رنگ بر روی ديوار ھنوز باقی بود.
چھار شنبه سوری را ما با روشن کردن بوته ھای گون و پريدن از روی
آتش و خواندن شعرآتش  ،شعله برکش ،جشن گرفتيم  .ميخواستيم
طراوت فروردين و جشن بھاران را با يادگاران اين ساليان درازتقسيم
کنيم .صفر خان نيز مثل ھميشه  ،در داخل اطا قش  ،پشت يک پرده ای
شراب انگور انداخته بود  .ھر وقت که مقداری کشمش دستش می رسيد ،
خرج حافظ خراباتی می کرد .قبل از غذا خوردن ،عباس آقا بمن گفت که
خان گفته به اطاقش سربزنی .خان  ،يک ليوان شراب برای من کنار
گذاشته بود .بمحض ورود به اطاقش گفت " بونی ايش " 3.اين دومين
بار در زندگی بود که من شراب ميخوردم .بعدا سر سفره ديدم که حجری
نگاه تبسم آميزی بمن دارد .
نا گھان حادثه ای  ،ھمه چيز را دگرگون ساخت .اعدام دستگير شدگان
پرونده سياھکل  ،آنھم در آستانه نوروز  ،جشن ما را به سوگ تبديل
کرد .ھمان روز  ،روز نوبت کاری مشترک ما بود و عباس آقا در
آشپزخانه کوچک در حياط زندان مشغول کار بود .خبر اعدام ھا را من به
عبا س آقا دادم .رنگش پريد و درست مثل اين بود که روی آھک آب
بپاشند .مات و مبھوت از اين خبر  ،گفت که بيشرف ھا بما ھديه عيد
دادند!
غم سنگينی بر روی ھمه ما سايه انداخت .اسماعيل ذوالقدر  ،ھمانند
عباس حجری  ،حساسيت انسانی بی مانندی داشت  ،و پيشنھاد کرد که
بجای جشن نوروز ما بايد عزا بگيريم .آخر  ،بچه ھای ما را اعدام کرده
اند  ،چگونه در چنين فضائی می توان جشن گرفت .او با خط حرکتی در
سياھکل  ،توافقی نداشت  ،ليکن در عصيان اين جوانان عليه ناحقی و
بيداد  ،گوشه ای از وجود خودرا ميديد .اعدام شدگان آنروز  ،گوئی
عضوی از پيکره خود او بودند.
بعضی ھا بخاطر حرکت مسلحانه چريکی در سياھکل  ،با ترديد به مساله
نگاه می کردند .سر انجام قرار شد که نوروز را بصورت ساده و بی
شکوه و دبدبه ای بر گزار کنيم و رنگ و رقصی راه نيندازيم.
بعد از تبعيد شدن خود به زندان يزد  ،من ديگر عباس حجری را
نديدم .بعد از انقالب  ،و در آستانه رفراندوم قانون اساسی ،يک
روز من و محمد رضا شالگونی به دفتر حزب توده در خيابان
شانزده آ ذر رفتيم .بين عالقه و احترام شخصی ما به افسران حزب
توده و خط سياسی آن و اعطای القاب " دموکرات انقالبی " بيک
مشت آدمخوار  ،تناقضی جدی وجود داشت  .ما از امام امام کردن
ھای کيانوری عصبانی بوديم و نمی خواستيم  ،اين مساله  ،بر
رابطه و عالقه ما و افسران سايه ای بيندازد .بھمين جھت مايل
نبوديم که با خود کيانوری ديدار داشته باشيم .ما را به اطاقی ھدايت
کردند که با آقای عموئی و عباس حجری صحبت داشته باشيم .آنھا
اکنون در داخل حزب  ،اعضای دفتر سياسی شده بودند .از فحوای
روزنامه مردم چنين بر می آمد که حزب توده ميخواھد به قانون
اساسی جمھوری اسالمی رآی مثبت بدھد .در آنزمان  ،من ھمراه
يکی از دوستان  ،در باره پيش نويس قانون اساسی جمھوری
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 3به ترکی  ،يعنی اينو بردار بخور.
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