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مالحظاتی در باره جنبش ضد ديکتاتوری مردم 
  )٣(ايران 

  جنبش مردم و رهبری اصالح طلبان
 مير حسين موسوی ١٧ی که بر سر بيانيه شماره جر و بحث گسترده ا

درگرفته ، بيش از هر چيز نشان دهنده نقش بحث انگيز اصالح طلبان 
بدبينیِ  به حق اکثريت . حکومتی در جنبش کنونی مردم ايران است

مخالفان جمهوری اسالمی در باره پيونِد انکار پذير اصالح طلبان با 
اکم و همچنين نقش مهم بسياری از دستگاه واليت فقيه يا اليگارشی ح

آنها در فجايع و جنايات دهه اول حاکميت جمهوری اسالمی ، در ذهن 
عده ای چنان سنگينی می کند که حضور آنها را درجنبش ضد استبدادی 
کنونی مانع پيشروی آن می دانند يا حتی ظرفيت های رهايی بخش خوِد 

نم هر دو نتيجه گيری من فکر می ک. اين جنبش را زير سؤال می برند
نادرست است و می تواند صدمات جبران ناپذيری بر جنبش مردم وارد 

  :سازد ، به داليلی که در زير توضيح می دهم
بان در جنبش اعتراضی مردم نتيجه بحران ل حضور اصالح ط– ١

منشاء اين بحران درونی را . درونی قدرت در جمهوری اسالمی است
 فزاينده دستگاه واليت بر نيروهای نظامی و بايد در تکيه بی سابقه و

امنيتی جستجو کرد که مخصوصًا بعد از پيروزی اصالح طلبان در 
 شتاب بيشتری پيدا کرد و با ١٣٧۶انتخابات رياست جمهوری در سال 

 شکل ١٣٨۴دستيابی احمدی نژاد به رياست جمهوری در سال 
زايندۀ حکم رانی  امنيتی شدن ف–روند نظامی . آشکارتری به خود گرفت

در جمهوری اسالمی نه صرفًا محصول کج انديشی خامنه ای و 
اين . پيرامونيان او ، بلکه نتيجه ديناميک گريز ناپذير ديکتاتوری است

قانون عمومی حاکم بر همه رژيم های ديکتاتوری است که همراه با 
البته در صورتی که پايه حمايتی داشته ( ريزش پايه حمايتی خود 

و گسترش نارضايی های مردم به سرکوب گری خشن تر و همه ) دنباش
 امنيتی شدن فزاينده –اما روند نظامی . جانبه تری کشيده می شوند

جمهوری اسالمی ، نه تنها اصالح طلبان ، بلکه بعضی از جريان های 
مثًال وقتی افرادی مانند هاشمی . ديگر حکومتی را نيز نگران کرده است

باهنر که مسلمًا به جريان  ق نوری ، عسکر اوالدی و رفسنجانی ، ناط
واحدی تعلق ندارند ، هر يک به زبان و شيوه خاص خود ، نا خشنودی 

 امنيتی شدن حکم رانی نشان می دهند ؛ يا –شان را از اين روند نظامی 
به صورت " حوزه های علميه"اکثريت مراجع تقليد و مدرسان با نفوذ 

 در باره اوضاع کشور لب به اعتراض و ِشکوه مستقيم يا غير مستقيم
می گشايند ، ترديدی نمی توان داشت که بحرانی عميق جناح های 

در واقع بخش . مختلف حکومت کنندگان را به جان هم انداخته است
که غالب شان دل خوشی هم از ( بزرگی از جريان های درونی حکومت 

يتی ها در ساختار قدرت  امن–از چيرگی نظامی ) اصالح طلبان ندارند 
اينها به دو دليل از حذف اصالح طلبان از نهادهای حکومتی . نگرانند

اوًال به خاطر منافع اخص خودشان که با تمرکز همه جانبه : می ترسند
امور در بيت رهبری به خطر خواهد افتاد و همه در حِد آستان بوسان 

اطر شکننده تر شدن کل سلطانی مطلق العنان در خواهند آمد ؛ ثانيًا به خ
به عبارت ديگر ، همه . رژيم که موجوديت همه شان را برباد خواهد داد

اينها می دانند که با حذف اصالح طلبان هر نوع قاعده و قانون حاکم بر 
بی معنا خواهد شد و لطف و غضب فرمانروا تعيين " خودی ها"روابط 

  . کننده نزديکی و دوری با قدرت خواهد شد
الح طلبان به ميل خود به جنبش اعتراضی مردم نپيوسته اند ،  اص– ٢

آنها عمًال از ساختارهای ". از بِد حادثه اينجا به پناه آمده اند"بلکه 
قدرت بيرون رانده شده اند و دستگاه واليت ديگر حاضر نيست به 

زيرا . فعال و نيرومند تحمل شان کند" خودی"عنوان يک نيروی 
ظام واليت فقيه به جايی رسيده است که ماندن رويارويی مردم با ن

اصالح طلبان در ساختارهای قدرت ، دستگاه واليت را آسيب پذيرتر می 
برای روشن شدن مسأله کافی است به اين سؤال جواب بدهيم که  . سازد

در بيانيه (آيا دستگاه واليت می تواند اين خواسِت مير حسين موسوی 
انتخاباتی که "  آزاد و منصفانه ک رقابتي"را در باره )  وی١٧شماره 

باشد ، بپذيرد؟ پاسخ قطعًا منفی " مجالس اوليه انقالب"نتيجه اش شبيه 
فراموش نکرده ايم که آن . نه اين که آن مجالس تحفه ای بودند. است

نه فقط با واليت فقيه مخالفتی نداشتند ، بلکه مرکز " مجالس اوليه"
ا خفه کردن سيستماتيک انقالب مردم ، تجمع جنايتکارانی بودند که ب

اما دستگاه . همين نظام جهنمی واليت فقيه را بر کشور تحميل کردند
زيرا در . واليت ديگر نمی تواند حتی آن نوع مجالس هم را تحمل کند

کافی است تا " نظارت استصوابی"شرايط امروزی فقط برچيده شدن 

يت ايجاد شود و تعادل آن کانون مقاومت نيرومندی در مقابل دستگاه وال
نظارت "به تجربه می دانيم که حتی با وجود . را به هم بريزد

، مردم به محض شناسايی کانديدای نامحبوب برای دستگاه " استصوابی
واليت ، بالفاصله می کوشيدند او را به سپری برای بيان نارضايی های 

يز در همين و ن" دوره اصالحات"اين را بارها در . شان تبديل کنند
به قرينه همين تجربه می توان . انتخابات خرداد گذشته مشاهده کرده ايم

حدس زد که برچيده شدن فقط نظارت استصوابی چه فشار سياسی 
بنابراين مهم نيست که . سنگينی می تواند بر دستگاه واليت وارد سازد

م اصالح طلبان چه می گويند ، مسأله اين است که بيزاری مردم از نظا
واليت فقيه چنان خصلت انفجاری پيدا کرده است که از هر شکافی در 
نظام حاکم به بيرون فوران می کند و بسياری از محاسبات دستگاه 

به همين دليل آنها ناگزيرند و می کوشند اين . واليت را به هم می ريزد
در هر حال ، اصالح طلبان نيستند که عليه . شکاف ها را از بين ببرند

ت فقيه برخاسته اند ، دستگاه واليت است که حضور آنها در والي
فراموش نبايد کرد که . ساختارهای قدرت را تهديدی عليه خود می بيند

اکثريت کادرهای اصلی اصالح طلبان بالفاصله بعد از نخستين 
اعتراضات توده ای عليه تقلب انتخاباتی دستگير شدند و سپاه حتی پيش 

و همدستی " انقالب مخملی"نها را به سازماندهی از شروع انتخابات ، آ
  .با قدرت های خارجی متهم کرد

 نفوذ اصالح طلبان در جنبش اعتراضی مردم با گسترش و ژرفش – ٣
نگاهی به تجربه هفت ماه گذشته جايی . اين جنبش رابطه معکوس دارد

برای ترديد باقی نمی گذارد که هرچه جنبش ادامه می يابد ، شعارهای 
 از محدوده خواست های اصالح طلبان فراتر می رود و نفوذ اصالح آن

کسانی که پيوندی ذاتی ميان جنبش . طلبان در هدايت آن کاهش می يابد
کنونی و خواست های اصالح طلبان برقرار می کنند ، رابطه معکوس 

اين جنبش محصول ناخرسندی و . در تحول اين دو را ناديده می گيرند
ده اکثريت قاطع مردم ايران از جمهوری اسالمی است و نفرت انباشته ش

به طور گريزناپذير و فزاينده به سمِت ضديت با اصول بنيادی نظام جهت 
در حالی که اصالح طلبان بخشی از همين نظام هستند که . گيری می کند

منافع انکار ناپذيری در حفظ آن دارند و با سقوط آن ، در بهترين حالت 
بعالوه جنبش کنونی ، به . ن سياست رانده خواهند شدبه حاشيه ميدا

فراموش نکنيم که . لحاظی محصول سقوط گفتمان اصالح طلبی است
نقطه شکل گيری اين جنبش اعتراضیِ  دائمًا راديکال شونده در کودتای 

کودتای انتخاباتی با . انتخاباتی و رانده شدن اصالح طلبان از قدرت بود
اوًال پوشش قانونی مردم برای بيان : نجام داديک ضربه واحد سه کار ا

اعتراضات شان را از دست آنها گرفت ؛ ثانيًا گفتمان اصالح طلبی را که 
همچون حائلی بر سر راه راديکال شدن اعتراضات مردم عمل می کرد ، 
از ميان برداشت ؛ ثالثًا اصالح طلبان را به شورش عليه ولی فقيه 

در نتيجه ، وضعيِت ظاهرًا متناقضی . ب کردکشاند و به ميان مردم پرتا
گفتمان اصالح طلبی به ورشکستگی کشانده شد ولی در : به وجود آمد

همان حال اصالح طلبان رهبری جنبش اعتراضی علنی و عمًال 
اما همه قرائن نشان می دهند که . فراقانونی مردم را در دست گرفتند

ناگزير " از بِد حادثه"ن گروهی از حکومت کنندگا. اين تناقض گذرا ست
آنها به جنبش اعتراضی . شده اند خود را در ميان مردم جاسازی کنند

مردم نياز دارند ، زيرا بدون اين جنبش هيچ اند و در عين حال راديکال 
اما نکته مهم اين است . شدن جنبش را هم تهديدی برای خود می بينند

 وجود دارد که با که اين بار جنبش ضد استبدادی آشکار و پرنفسی
ابتکار توده ای مردم پيش رانده می شود ، نه با ابتکار و نقشه اصالح 

در واقع اکنون اصالح طلبان ميان جنبش ضد استبدای و رژيم . طلبان
. استبدادی منگنه شده اند و ديناميک جنبش دائمًا از نفوذ آنها می کاهد

دادی سال مقايسه ای ميان وضعيت جنبش کنونی و جنبش ضد استب
در آن .  می تواند اين تحول را به نحو روشن تری نشان بدهد١٣۵٧

سال همراه با گسترده تر و راديکال تر شدن جنبش توده ای ، نفوذ 
روحانيِت زير رهبری خمينی نيز افزايش می يافت ، اما در حال حاضر ، 
همراه با ادامه و راديکال شدن جنبش ، نفوذ اصالح طلبان کمرنگ تر 

اين تفاوت از آنجاست که اوًال روحانيت طرفدار خمينی با رژيم .  گرددمی
شاه خويشاوندی ايدئولوژيک نداشت ؛ ثانيًا از شبکه ارتباطی و 
سازمانی مستقلی برخوردار بود که ديکتاتوری شاه ، به خاطر تعهدات 

در . مذهبی اش ، نمی توانست بيش از حد معينی بر آن فشار بياورد
ح طلبان هم پيونِد ايدئولوژيک انکارناپذيری با دستگاه حالی که اصال

  . واليت دارند و هم شبکه ارتباطی و سازمانی شان شکننده است
 جنبش کنونی نخست زير رهبری اصالح طلبان و در اعتراض به – ۴

تقلب انتخاباتی شکل گرفته و با وجود راديکال تر شدن دائمی و حتی 
ته ، هنوز کامًال از زير رهبری آنها جهشی شعارهايش در شش ماه گذش
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خارج نشده است ، يا دست کم هنوز هم اصالح طلبان پرنفوذترين 
ادامه نفوذ آنها علل چندی . جريان درون اين جنبش محسوب می شوند

اصالح طلبان همچنان با جنبش   -يک : دارد که نبايد ناديده شان گرفت
جنبش هم اکنون از همراهی می کنند و علی رغم اين که شعارهای 

. محدوده ايدئولوژيک آنها فراتر رفته ، ولی هنوز به آن پشت نکرده اند
بنابراين نفوذی که در نقطه شکل گيری جنبش داشتند ، هرچند کم رنگ 

 اصالح طلبان به خاطر جايگاهی –دو . تر شده ، ولی فرو نريخته است
طی و سازمانی که در ساختار قدرت داشته اند هنوز هم از شبکه ارتبا

علنی و قانونی گسترده ای برخوردارند که تحرک سياسی شان را در 
در واقع آنها تنها جريانی هستند که هنوز . سطح سراسری حفظ می کند

موجوديت قانونی را با حضور و نفوذ در جنبش شورشی يک جا دارند 
و اين امکاناتی برای آنها فراهم می آورد که جريان های سياسی ديگر 

 بخش قابل توجهی از فعاالن جنبش کنونی هنوز –سه . از آن محرومند
آنها ممکن است با واليت سيد . از مدار حکومت دينی خارج نشده اند

علی خامنه ای يا حتی با اصل واليت فقيه مخالف باشند ، ولی هنوز از 
اينها پايه اجتماعی اخص اصالح . جدايی دين و دولت دفاع نمی کنند

ند که البته در ايجاد تزلزل در ميان طرفداران واليت فقيه هم طلبان هست
 و مهم تر از همه ، دشواری مبارزه ضد –چهار . نقش مهمی دارند

استبدادی در شرايط سرکوب خشن ، عاملی است که هنوز جنبش توده 
. ای مردم را به استفاده از يک سپر يا پوشش دفاعی ناگزير می سازد

 دفاعی را فراهم می آورند و تا زمانی که اصالح طلبان اين پوشش
توازن نيرو به طور کيفی به نفع جنبش ضد استبدادی تغيير نکرده ، اين 

تصادفی نيست که . پوشش نقش مهمی در تداوم جنبش خواهد داشت
غالب تظاهرات و راه پيمايی های اعتراضی تاکنونی در فرصت هايی 

هوری اسالمی ايجاد صورت گرفته که روزها و نماد های رسمی جم
  . کرده اند

  اگر نکاتی که گفتم درست باشند ، نتيجه بايد گرفت که ، 
 هم ذات پنداشتن جنبش ضد ديکتاتوری مردم با رهبری آن –يک 

همانطور که گفتم پيوندی ذاتی . اشتباهی بزرگ و بسيار خطرناک است
وغ يک ميان اين دو وجود ندارد ، بلکه مردمی که برای رهايی از زير ي

حکومت تاريک انديش و خون ريز می جنگند ، ناگزير بوده اند و هنوز 
حقيقت . هم ناگزيرند به َدم دست ترين امکانات موجود متوسل بشوند

اين است که بدون توجه به ظرفيت انفجاری نارضايی مردم از نظام ، 
. برجسته شدن نقش اصالح طلبان غير قابل توضيح خواهد ماند

 کرد که هيچ جنبش بزرگ توده ای را نمی توان فقط با فراموش نبايد
مثًال ترديدی نمی توان داشت که . رهبری آن مورد داوری قرار داد

در انقالب ) يعنی يک جريان مسلمًا ارتجاعی ( روحانيت طرفدار خمينی 
 از نفوذ بی منازعی برخوردار بود ، ولی بی هيچ ترديد آن ١٣۵٧

،  برحق بود که بيش از هر چيز ديگرمی وانقالب يک شورش کامًال مرد
از نارضايی و خشم سراسری مردم ايران از استبداد و نابرابری و فساد 

به همين دليل ، يکسان کردن جنبش ضد . رژيم شاهنشاهی بر می خاست
استبدادی کنونی با رهبری اصالح طلبان نيز جز چشم بستن بر حقانيت 

 معنای ديگری نمی تواند داشته شورش مردم عليه نظام استبدادی حاکم
بی آن که بخواهم منکر اثرات منفی نفوذ اصالح طلبان در جنبش . باشد

کنونی باشم ، توجه به حقانيت بديهی خواست ها و ظرفيت های انقالبی 
در " شير َعلم"اصالح طلبان به همان . خوِد جنبش را حياتی می دانم

  . * به حرکت در می آيد"باد"شعر معروف مولوی شباهت دارند که با 
 حضور اصالح طلبان در جنبش هنوز مانع پيشروی آن نيست ، –دو 

بلکه پوششی دفاعی برای پيشروی آن به وجود می آورد ، پوششی که 
فراموش نبايد . هنوز برای گسترش دامنه توده ای جنبش اهميت دارد

م ، کرد که هم زمانی بحران در ميان حکومتی ها و خيزش توده ای مرد
تجربه همه انقالبات نشان می . قطعًا به نفع جنبش ضد استبدادی است

دهند که اين هم زمانی يکی از عناصر الزم و حياتی برای شکل گيری 
در حال حاضر حضور اصالح طلبان در . يک موقعيت انقالبی است

را تشديد می " بااليی ها"جنبش اعتراضی مردم ، هنوز شکاف ميان 
    . کند

وذ اصالح طلبان در جنبش ضد استبدادی مردم مسلمًا يکی از  نف–سه 
تناقضات اين جنبش است که هر چند امکانات انکار ناپذيری برای 
گسترش دامنه توده ای جنبش فراهم می آورد ، ولی درعين حال افق 

تصادفی نيست که عده ای از . های پيشروی آن را محدودتر می سازد
خويشاوندی ايدئولوژيک با اصالح طلبان فعاالن جنبش که ضرورتًا هم 

حکومتی ندارند ، در هم نفسی و هم صدايی با آنها ، عرق ريز و 
جنبش "خستگی ناپذير به مهمل بافی های حيرت انگيزی در باره فرق 

و ستايش اولی و ِشکوه از دومی مشغولند تا " جنبش انقالبی"و " مدنی

المی و درهم شکستن مردم را قانع کنند که براندازی جمهوری اس
دستگاه های ايدئولوژيک و سرکوب آن ، دستيابی به دموکراسی را 

  ! ناممکن می سازد
 جنبش مردم تنها از طريق تداوم و گسترش دامنه توده ای خود –چهار 

تنها از اين طريق . می تواند تناقضات و ضعف هايش را از ميان بردارد
يستند ، به سازمانيابی مستقل است که مردم می توانند روی پای خود بيا

و قوام يافته دست يابند ، راه را از بيراهه بازشناسند و افق های 
اين تداوم و گسترش دامنه جنبش . گسترده تاريخی را کشف کنند

. مخصوصًا برای آگاهی و سازمان يابی طبقه کارگر اهميت حياتی دارد
ادی بيش از همه زيرا باال رفتن هزينه سرانه شرکت در جنبش ضد استبد

به نظر من ، در حال حاضر . به کارگران و زحمتکشان ضربه می زند
 برای هواداران  اين مهمترين معيار ارزيابی تاکتيک های مبارزه

سوسياليسم و طبقه کارگر است و بی توجهی به اين معيار می تواند نه 
تنها آنها را به سياهی لشکر بورژوازی تبديل کند ، بلکه شانس 

  .روزی جنبش ضد ديکتاتوری مردم را نيز بسوزاندپي
***  

ترديد :  موسوی١٧در پايان ، چند کلمه ای هم در باره بيانيه شماره 
نمی توان داشت که موسوی در اين بيانيه از پاره ای مواضع اعالم شده 

شايد او با اين عقب نشينی می . پيشين خودش عقب نشسته است
ه واليت بيندازد و مانع تالش آنها برای خواسته توپ را به زمين دستگا

ايجاد وفاق در ميان جريان های مختلف درون رژيم بشود و شايد عالوه 
بر آن ، ترس از راديکال تر شدن جنبش و از بين رفتن شانس بقای 

اما انگيزه او هر چه بوده . رژيم نيز در اين عقب نشينی موثر بوده است
 جريان های مختلف رژيم و حتی ، بيانيه اش ايجاد وفاق در ميان

ولی مهم تر از آنچه او می . را دشوارتر ساخت" اصول گرايان"
خواسته و آنچه نتيجه عملی کارش بوده اين است که مخالفان جمهوری 
اسالمی و طرفداران جدايی دين از دولت ، دموکراسی ، آزادی و برابری 

تکشان با کدام و به ويژه هواداران سوسياليسم و طبقه کارگر و زحم
مسلمًا ما بايد . نيرو و با چه تاکتيک هايی می خواهند جلو بروند

خواست ها و شعارهای مان را با صراحت و شفافيت تمام بيان کنيم و 
مدام برروی آنها تأکيد داشته باشيم ، اما هيچ جنبش انقالبی فقط با 
 اعالم خواست ها و شعارها پيش نمی رود ، سرنوشت ما و سرنوشت

 بيش از هر چيز به گسترش دامنه همين جنبش  همه خواست های مان
. در حال حاضر همه چيز را بايد با اين معيار ارزيابی کرد. بستگی دارد

بايد ديد گسترش دامنه جنبش چه شرايطی می خواهد و ما برای فراهم 
   )٢٠١٠ ژانويه ٧ ( ١٣٨٨ دی ١٧ .آوردن آن چه می توانيم بکنيم

  
  ". حمله مان از باد باشد َدم به َدم/ مه شيران ولی شير َعلم ما ه":مولوی

…………………………………….   

 اعدام يک زندانی سياسی در کردستان 
 ديماه راس ١٦/١٠/٨٨ روز جاری مورخ  : حقوق ملی-خبرگزاری هرانا 

در زندان خوی به دار " فصيح ياسمنی" صبح، زندانی سياسی ٤ساعت 
 .آويخته شد

 کردستان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، مسئوالن به گزارش کميته
اجرای احکام شهرستان خوی، اين شهروند کرد اهل يکی از روستاهای 

 در زندان به سر می برد بدون طی ١٣٨٦شهرستان خوی را که از سال 
تشريفات قانونی و به صورت غير منتظره اعدام کرده و عليرغم اين 

 .خانواده خودداری می کنندموضوع از تحويل پيکر وی به 
شده بود ) پژاک(نامبرده متهم به عضويت در يکی از احزاب اپوزيسيون 

ولی عليرغم اين موضوع هيچ مستندی جز اقاريری که آقای ياسمنی 
 .عنوان می داشت تحت شکنجه از ايشان اخذ شده است در پرونده موجود نبود

د و پس از اعدام  سال سن بو٢٨اين شهروند در زمان اعدام دارای 
احسان فتاحيان دومين مورد اعدام يک زندانی سياسی در مناطق کردنشين 

 .در طی ماههای اخير محسوب می شود
 زندانی سياسی محکوم به اعدام ديگر در کردستان به ١٧در حال حاضر 

 :شرح ذيل وجود دارد
د  لطيفی، شيرکو معارفی، فرهاد وکيلی، فرزا زينب جالليان، حبيب اهللا

کمانگر، علی حيدريان، حسين خضری، رشيد آخکندی، محمد امين 
آگوشی، احمد پوالد خانی، سيد سامی حسينی، سيد جمال محمدی، رستم 

 .تالعی، ايرج محمدی ارکيا، مصطفی سليمی، انور رستمی، حسن 

…………………………………… 
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  مردم ايران، چشم اندازجنبش ضد استبدادی

  اهداف ووظايف ما
  يوسف لنگرودی

 چه خواهدبود وبه کجا چشم اندازجنبش ضد استبدادی موجود 
بين نيروهای   اين امربدون ترديد بستگی به توازن قوا؟خواهدانجاميد

دريک ارزيابی کلی می توان . متخاصم موجودخواهد داشت
دربيشترعرصه ها اوضاع درکل بنفع رژيم نيست وهرچه هم که می :گفت

ن مشروعيت نظام تا بحال هيچگاه گذرد، بدترنيزمی شود وبويژه بحرا
  . چنين عميق وگسترده نبوده است

يک نکته بسيارمهم وتعيين کننده درهمه اين سالها اين بوده که ادامه 
حيات اين رژيم نه ازسرقدرت وتوانايی آن، بلکه بدليل ضعف وپراکندگی 

اکنون اين نقطه قوت تاکنونی رژيم، دارد به . جنبش مردمی بوده است
غف آن تبديل می شود، بدين معنا که جنبش ضد استبدادی مردم نقطه ض

ايران عليرغم اينکه تنفروانزجارخود راعليه رژيم به انحاء مختلف نشان 
ظاهرگردد تاجايی که درهمين  داده بود، امروزمی رود که متحد وقدرتمند

مدت بگونه ای بی سابقه قدرت خود رادرحد ميليونی درخيابان هابنمايش 
اين جنبش که اهداف وشعارهايش ازچهارچوب جنبش . استگذاشه 

سبزورهبران آن فراتررفته وهرروزهم که می گذرد خواسته های جديدی 
را مطرح می کند ودريک کالم، تماميت رژيم واليت فقيه راهدف قرارداده 

چراکه بنظرمی رسد، .اين جنبش بسادگی سرکوب ومهارنخواهد شد. است
ستبدادی برای پيروزی، ازشانس وامکانات امکانات وشانس جنبش ضدا

جنبش ضد استبدادی . رژيم برای بقاء وادامه حکومت، بمراتب بيشتراست
و دمکراتيک مردم ايران، اگردرادامه مبارزات خودبتواند نيروی بيشتری 
را بميدان آورد ومبارزات خود راهرچه بيشترسراسری کند ومخصوصا 

ران رابدست آورد ومليت های درون حمايت فعال وقدرتمند طبقه کارگراي
کشورراعليه رژيم به حرکت درآورد ودر بخش های پائين نيروهای 
سربکوبگررژيم و بويژه نيروی سربازان وظيفه درارتش، ترديد وتزلزل 
نسبت به آينده رژيم بوجود آورد که برروی دختران وپسران ومردم 

يا دستکم آنها را غيرمسلح وبی دفاع دردرون خيابان ها اسلحه نکشند و
به موضع بی طرفی بکشاند، خواهد توانست ضربه مهلکی بررژيم 

امکاناتی که به آن اشاره شد، واقعی وزمينی .تبهکارواليت فقيه وارد آورد
رژيم اسالمی . اند وبيش ازهردوره ای ديگرقابل تحقق ودست يافتنی

علوم درشرايطی قراردارد که همه چيزبه ضررآن عمل می کند وازقرارم
اينبارنه امت هميشه درصحنه، بلکه امام زمان بايد برای نجاتش 

  . واردميدان شود
  اما هدف اين جنبش چيست وچه وظايفی بردوش نيروهای چپ قراردارد؟

بايدتوجه داشت که مردم يک چيزرانمی خواهندوآنهم رژيم واليت فقيه 
ميت گرا، مردم اين رژيم را به اين خاطرنمی خواهند که مستبد، تما.را

اما پشت اين .پس جنبش ضد استبدادی است.تاريک انديش وهاراست
همه داستان تحوالت .ضديت، مردم به دنبال حقوق دمکراتيک خود هستند

چنين .شش ماهه اخيرجنبش مردمی ايران حول اين مسئله دورمی زند
چيزی البته قبال نيزوجود داشته ويکشبه شکل نگرفته و تا بحال به اين 

درتمام طول تاريخ يکصد ساله ايران .رده وآگاهانه نبوده استحد،گست
ازمشروطيت گرفته تا انقالب بهمن، گرچه دربرخی موارد حتی مردم درحد 
گسترده عليه استبدادبه ميدان آمدند، اما اکثريت مردم درک درست 
وآگاهانه ای ازحقوق دمکراتيک وشهروندی خود نداشتند وتنها شايد 

به همين دليل درتاريخ . هميت آن را می دانستندبخش هايی کوچکی ا
معاصر کشورمان مردم ازيک استبداد رها نشده اسير استبداد ديگرمی 

مردم می دانستند که . نيزمی توان ديد۵٧اين را حتی درهمين انقالب. شدند
واگر هم  چه چيزی نمی خواهند،اما نمی دانستند دقيقا به دنبال چه هستند

نه فقط مردم که نيروهای .يارکلی ومبهمی ازآن داشتندمی دانستند درک بس
همه شان آزادی .چپ ومترقی وآزاديخواه نيزدرکی روشن ازآزادی نداشتند

را مقدس می شمردند وجان درراه آن می دادند بی آنکه ازمضمون آن 
چندان باخبرباشند وبدانند که آزادی بيان وعقيده، مذهب وتشکل برای 

ای خودمان،برای طرفدارمان، برای عده ای خاص نه فقط بر. همگان است
نمی دانستند که آزادی را حتی برای . ويابرای خوبان و ازما بهتران

آزادی .مخالفان مان نيزبايد محترم شمرد واجرای آن راتضمين کرد
وحقوق دمکراتيک عين پذيرش حقوق شهروندی برای همه افراداست 

ولی حاال وضع .تروترديد ناپذيرودفاع ازآن حتی برای مخالفان مان واجب 
آنها می خواهندهمه .مردم تقريبا می دانندچه می خواهند.فرق کرده است

کسی بدانان ديکته . آزادانه رای دهندوکسی برايشان تعيين تکليف نکند

نکند تا به کی رای دهند ويارای ندهندويا کسی وياحکومتی رابرای 
  .ابدانتخاب کنند

 را داشته باشند تاهرگاه کسی وياچيزی را مردم می خواهند امکان آن
نخواستند باسالح انتخابات عمومی ورای مخفی واراده وخواست خود 

آنها ديگراجازه نخواهند دادکه رای يشان دزديده . تغييرداده و برکنارکنند
عوامفريبان وسرکوبگران که تا به امروزتالش داشتند برای حکومت .شود

ازاين طريق برمردم چيره گردند هرازگاهی خود ظاهری قانونی تراشيده و
بساط انتخابات ميان بخشی از خودی ها را برپا کرده و آن گاه اعالم می 
  !کردند که گويا در رژيم جمهوری اسالمی آزادی انتخابات وجود دارد؟

 اکنون کار به جائی رسيده است که حاالبايد خيال خودومردم راراحت    اما
چرا که ممکن است براه انداختن . ها دست بردارندکرده وازاين ظاهرسازي

به جرات می . بازيهای انتخاباتی مانند اين بار برايشان گران تمام شود
توان گفت که به ميدان آمدن توده های ميليونی مردم کشورمان و تاکيد بر 
اهميت رای و انتخابات که در ادامه خود قلب و جوهر استبداد را هدف 

 رين تحول دمکراتيک درتاريخ زندگی سياسی يکگرفته است بزرگت
ازاين پس مرتجعان وديکتاتورها .صدسال اخيرکشورمان بوده است

درهررنگ ولباس ديگرقادرنخواهند بود،مردم را با مشت آهنين ويا با 
بی . توسل به هزارويک تزويرونيرنگ، بسادگی برسرجايشان بنشانند

بايد گفت اين تحول چنان با آنکه انسان دچارخوش خيالی بی مورد شود، 
اهميت است که تاثيرات خود را درحوادث آينده کشورمان نشان داده 

وپايه بسيارمحکمی خواهد بود درجهت حرکت بطرف ايجاد جامعه ای که  
  .حق رای عمومی و آزادی های فراگير سياسی در آن نهادينه شود

ی اين جنبش  اما دراين ميان مبارزان سوسياليست برای تحقق هدف ها 
بايد درصف مقدم آن قرار داشته باشند وآنها نمی توانند به اين اميد که 
حاال مردم آگاهی شان افزايش يافته ومی دانند چه می خواهند، مسئوليت 
خود را دستکم بگيرند وبه اين ترتيب، لنگان لنگان، دنباله روجنبش 

 سيل خروشان به نمی توان به اين اميد دل بست که حاال مردم چون. باشند
راه افتاده اند، پس خودشان همه موانع راازبين خواهند برد؛ ابدا چنين 

اگراين سيل درست هدايت نشود، نيروهای ارتجاعی بيکارننشسته . نيست
وبدون لحظه ای ترديد ودرموقع خود، محکم دربرابرسيل خواهند ايستاد 

استان بارها اين د. وآن را دفع وسرانجام ريشه اش راخواهند خشکاند
مبارزان کمونيست وسوسياليست با . درتاريخ کشورمان رخ داده است

بسيج مردم عليه استبداد و در پيکار برای آزادی، تاکيد برحقوق 
زحمتکشان، تاکيد به مبارزه با فقروبدبختی  ومطالبات طبقاتی کارگران و 

وپايان دادن به استثمارکودکان، بهبودسيستم آموزشی وبهداشتی 
وروشعارآموزش ودرمان برای همه و تاکيد به حق مسکن برای کش

همگان وباالخره آزادی حق تعيين سرنوشت واتحاد داوطلبانه مليت های 
ايران، جنبش را به مسيری که همسو با اهداف سوسياليستی و جنبش 
کارگری است سمت داده و مضمون اجتماعی جنبش ضداستبدادی را 

ه مبارزه بين سوساليسم وسرمايه داری همين بس ک.تقويت خواهند کرد
نظام جهانی . ديگرتنها درمبارزه بين کاروسرمايه معنا پيدا نمی کند

سرمايه داری سياره ما راچنان در سراشيب سقوط قرارداده وچنان 
فقروسيه روزی وبی عدالتی را درحق مردم اين سياره روا داشته که 

حيط زيست وحل معضل درغالب کشورهای جهان، مثال حتی برای حفظ م
آب آشاميدنی سالم برای همه،به راه حل سوسياليستی نيازاست واين شامل 

اما همه می دانيم که چپ ايران هنوزبسيارضعيف .کشورما نيزمی شود
البته چنين تصور می شود . است ونقش آن درمبارزات مردم ايران ناچيز

 اما – که البته چنين نيزاست -که ضعف چپ درضعف کمی آن است
واقعيت اين است که مشکل چپ نه به خاطرضعف کمی آن،بلکه درمشکل 

اگرچپ يک .ايجاد ارتباط با مردم وسازماندهی خواسته های آنان می باشد
نيروی بزرگ نيزبود، اما با مردم ومبارزاتشان درپيوند نبودوفاقد توانايی 
درسازماندهی مبارزاتشان، بازهم يک نيروی بی تاثير،بی خاصيت، 
ضعيف ودنباله روبه حساب می آمد وحتی پياده نظام جريانات 

اگرچپ بخواهد نيرومند شود، بايد خواسته های مردم وروحيه آنان .ديگر
را بدرستی بشناسد وامرسازمانيابی وتشکل پذيری آنان را به 

دراين ميان پيوند بين مبارزات عمومی سياسی ضد استبدادی و .جلوبرد
قاتی موجود،ازاهميت تعيين کننده ای مبارزات مطالباتی و طب

و نيز مهم است که چپ اکنون به فکر فشرده کردن . برخورداراست
اين . صفوف خود و عمل به عنوان يک قطب سياسی و اجتماعی باشد

. تنها راه قدرت گيری چپ وحضورآنان درصف مقدم مبارزات مردم است
  ! راه سوساليسم دقيقا ازهمين جا می گذرد

  ٢٠١٠ويهچهارم ژان

.................................................  
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  .سايت ديدگاه با احمد نوينمصاحبه 
 اين مصاحبه توسط سايت ديدگاه ، 

  .تهيه شده است " ١٣٨٨ويژه نامه بحران "  جهت 
چه عامل يا عواملی جناح حاکم را به موقعيت کنونی : ديدگاه 

   سوق داده است؟
سخ به اين سئوال بايد ابتدا به شرايط قبل از خيزش برای پا : احمد نوين

  . های توده ای اخير مردم  توجه داشته باشيم
آاست  نظام جمهوری اسالمی ايران از همان آغاز پديداری با تکيه به

و رهبری بالمنازع روح اهللا خمينی، تالش نمود که جايگاهش را  حكومتي
 حق انتخاب آزادانه را از مردم از همان ابتدا. بر فراز جامعه معرفی نمايد

سلب نمود و در مقابل  مردمی که با قيام تاريخی شان، شاه و دربار او را 
از ايران فراری داده و نظام اش را نيز به گورستان تاريخ روانه نموده 

نظام سلطنتی و يا نظام جمهوری . بودند دو آلتر ناتيو حکومتی قرار داد
  !جمهوری اسالمی: ک آلترناتيو بودکه به واقع تنها ي!  اسالمی

را مردم پيشاپيش " نظام سلطنتی"  زيرا باصطالح آلترناتيو ديگر؛
  .سرنگون کرده بودند

پس از تدوين قانون اساسی و تصويب آن در مجلس خبرگان ، با تکيه بر 
، نظام  آاست حكومتيکاريسمای خمينی و ناآگاهی اکثريت مردم از اهداف 

 نظام سلب آزادی های بی قيد و شرط سياسی از مردم  يعنی–واليت فقيه 
  . را بر جامعه تحميل کردند–

در تداوم فرمانروائی نظام واليت فقيه نيز هر صدای حق طلبانه و تحرک 
. سازمان داده شده مستقل از نظام را، با بيرحمی در گلو خفه کردند

ر سازمان ها و عناص. مطبوعات ناوابسته به حکومت، توقيف شدند
 مخالفان رژيم در سراسر  .ندکردمبارزو مخالف رژيم را بشدت سرکوب 

بعنوان . کشور در صورت دستگيری، زندان، شکنجه و يا اعدام ميشدند
نمونه ميتوان به وحشيانه ترين اين سرکوب ها و کشتار های وسيع به 

و کشتار هزاران  ... ترآمن صحراحمله مزدوران رژيم به کردستان و 
، اشاره 1367 سال ً دهه شصت و خصوصا ياسی بی دفاع درزندانی س

  . کرد
پس از قلع و قمع مخالفان رژيم در سالهای اوليه پس از انقالب، نوبت 

آنان را نيز از محدوده های حکومت به . رژيم رسيد" ليبرال " متحدان 
ميگويند فاشيسم فرزندان . در مثل مناقشه نيست. بيرون پرتاب نمودند

فاشيسم اسالمی حاکم در ايران، وليعهد روح اهللا خمينی . ز ميدردخود را ني
را نيز تحمل نکرد و با حکم ولی فقيه، حسينعلی منتظری که بصدور و 
اجرای احکام وحشيانه خمينی در مورد اعدام زندانيان سياسی  در 

 اعتراض نموده بود را مورد غضب قرار داد  و از  1367تابستان 
  .رون پرتاب نمودگردونه قدرت به بي

 و تجديد نظر در قانون اساسی 1368پس از مرگ خمينی در سال 
جمهوری اسالمی ايرن، سيد علی خامنه ای، بعنوان ولی فقيه، رسمًا 

پس از آن هوا و هوس های رهبر نظام .  يافت" خدای گونه"جايگاهی 
د بود که وقيحانه تر از گذشته، بر فراز همه نظرها، تعيين سرنوشت ميکر

  . و باصطالح کالم او فصل الخطاب بود 
در کشمکش های درونی نظام، عملکرد های انحصارطلبانه رهبر نظام ، 
عالوه بر آنکه در تحميل شرايط اسف بار اقتصادی، اجتماعی و سياسی 
نقش موثر داشت، بلکه بمرور زمان در محدود تر شدن حلقه وابستگان 

  .به رهبر، نيز تَاثير گذار بود
ذشت چند سالی از حاکميت دستگاه واليت برهبری علی خامنه ای ، با گ

بخش قابل توجهی از حاميان نظام که به اصالح طلب ها معروف شده 
بودند نيز با محدوديت ها و فشارهائی که آنان را به حاشيه قدرت پرتاب 

  . ميکرد روبرو گرديدند
ر گذاشته نشده درون نظام بطور قاطعانه ای بکنا" دمکراسی " اما هنوز 

لذا اصالح طلب های حکومتی با سوار شدن بر موج فزاينده . بود
نارضايتی های مردم بجان آمده، توانستند با معرفی محمد خاتمی بعنوان 

غير دمکراتيک و تحت " انتخابات"نامزد پُست رياست جمهوری، در يک 
ظر سلطه ارتجاعی نظارت استصوابی  شورای نگهبان،  کانديدای مورد ن

  1376ولی فقيه را کنار بزنند و مقام رياست جمهوری را، در خرداد 
  . بخود اختصاص دهند

توده های ناراضی مردم که با بعقب راندن کانديدای مورد نظر رهبر نظام، 
به واقع تو دهنی محکمی به ولی فقيه زده بودند،  پس از آن نيز با آراء 

اکثريت کرسی های نمايندگان غير دمکراتيک ديگری، " انتخابات"خود در 
مجلس اسالم را در اختيار کانديداهای اصالح طلب دولتی قرار داده بودند، 

که پشتوانه مردمی (زمانی که با مانور های فريبکارانه اصالح طلبان نظام 
را به وسيله چانه زنی برای تصاحب سهم بيشتری در اقتصاد و تحکيم 

 داده بودند، و توده های حق طلب موقعيت شان در بوروکراسی حاکم قرار
مواجه شدند، ) را باصطالح به سر چشمه ميبردند و تشنه باز ميگرداندند 

. توهم بخش قابل توجهی از آنان نسبت به اصالح طلبان درهم شکسته شد
بويژه زمانی که اکثريت نمايندگان مجلس که از اصالح طلبان تشکيل شده 

  .خامنه ای تسليم شدندبودند، در مقابل حکم حکومتی علی 
( مردم در اواخر دوره دوم رياست جمهوری محمد خاتمی، از زبان خود 

شنيدند که پُست رياست جمهوری در اين نظام، ) بعنوان رئيس قوه مجريه 
عالوه بر آينها، با گوشت و . چيزی بيشتر از شغل يک آپاراتچی نيست

 8 در دوران پوست خود تداوم بی حقی خويش و فقر و فالکت عمومی
  . ساله رياست جمهوری اطالح طلبان را نيز تجربه نمودند

مجموعه ای از واقعيات در بيداری بيش از پيش مردم تًاثير گذاشت و لذا 
رژيم جمهوری اسالمی بيش از گذشته منفرد گشت و در پايان دوره 

نظام در ذهن توده ها، " مشروعيت " رياست جمهوری محمد خاتمی  
  .ساسی ضربه خوردبگونه ای ا

 پس از آنکه -غير دمکراتيک" انتخابات" مجددًا در يک 1384در سال 
 محمود احمدی نژاد -به ادعای مهدی کروبی در شمارش آراء تقلب شد

بعنوان يکی از تاريک انديش تری صاحب منصبان رژيم از صندق های 
  . آراء بيرون کشيده شد

فقيه و حاميان سينه چاک او اين آغاز به پايان رسيدن درجه تحمل ولی 
  . در قدرت، در رابطه با اصالح طلبان نظام بود

اما، از آنجا که مردم در نبرد نابرابر مابين مهدی کروبی و محمود احمدی 
نژاد، دخالتی ننمودند، قضيه با هياهوی بسيار مهدی کروبی و بی اعتنائی 

به درگيری های احمدی نژاد، خامنه ای و اعوان و انصار او، بدون آنکه 
  .اجتماعی منجر شود، فيصله يافت

" خرداد امسال،اما ، چند هفته  مانده به روز 22"  انتخابات "در 
رياست جمهوری، گرايش نسبتًا ناگهانی بخش قابل توجهی از " انتخاب
، تمامی محاسبات " انتخابات" به شرکت در - بويژه جوانان-مردم 

  .دستگاه واليت را درهم ريخت
 های بجان آمده ميرحسين موسوی يکی از  نمايندگان جناح اصالح توده

طلبان را که از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشته بود، برای 
مقابله با قلدر منشی و اجحافات دستگاه واليت، سپر نمودند، تا به اين 

  . بهانه ضرباتی کاری به  دستگاه واليت وارد آورند
 توده برانگيخته شده آنچنان عيان بود که اين بار شرکت نسبتًا وسيع اين

 نگه داشته تقلب در انتخابات نميتوانست از چشمان تيز بين مردم مخفی
  . مخفی نيز نماند. شود

ولی فقيه قبل از پايان شمارش آراء وقبل از اينکه شورای نگهبان ، 
اب انتخابات را اعالم نمايد، بر خالف روش معمول در نظام، شت"نتيجه 

اين عمل رهبر . اعالم نمود" انتخابات"زده، محمود احمدی نژاد را برنده 
نظام  يک بار ديگر نشان داد که حتی قوانين نظام  و قواعد بازی در اين 
رژيم ، در مقابل هوا و هوس های دستگاه واليت و شخص ولی فقيه، 

  .کوچکترين ارزشی ندارند
" که حتی قبل از  (–ان  بويزه جوان–برانگيختگی توده های مردم 

در کنار هماهنگی و پايداری ) اخير نيز قابل مشاهده بود" انتخابات 
. اصالح طلبان، روحيه اميدواری به مقاومت را از جانب مردم را دامن زد

البته بايد به موضوع  مناظره تلويزيونی احمدی نژاد با رقبای اصالح 
ا که به باال رفتن روحيه طلب و نقش شکست احمدی نژاد در اين مناظره ه

  .عمومی مخالفان دولت منجر شد نيز توجه کرد
  عملکرد ابلهانه و تحقير آميز ولی فقيه و رئيس جمهورش، بنزين به

، مردم "انتخابات" اعالم نتايج از ردم ريخت و چند روز پسم آتش خشم
" انتخابات"با برپائی تظاهرات چند ميليون نفری، ابتدا به تقلبات در 

  .عتراض نمودند و در تداوم آن رژيم را به چالش طلبيدندا
از ديگر عللی که زمينه ساز مقاومت و ايستادگی مردم در در مقابل 
دستگاه واليت شد اينست که ، بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان در 

دوره دهم رياست جمهوری در ايران، شرکت خودشان در اين " انتخابات"
لذا بی اعتنائی شورای نگهبان، شخص . فته بودندرا جدی گر" انتخابات"

علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد به آراء ريخته شده به صندوق ها و 
عدم پذيرش شکست کانديدای مورد نظر ولی فقيه و برخوردهای بشدت 

خس " اهانت آميز محمود احمدی نژاد به اعتراضات مخالفان اش از جمله 
 مردم  نيز در تشديد احساس بی عدالتی دراعالم نمودن آنان" و خاشاک

لگدمال شده و وضعيتی که موقعيت جناح حاکم را به موقعيت کنونی سوق 
  .بوده است موثرداد، 

در اين ميان توجه به تغيير سياست دولت  امريکا در رابطه با جمهوری 
به خواست مذاکره با دولت ايران، نيز " تغيير رژيم " اسالمی، از خواست 

جمهوری اسالمی ايران در طول حياتش، هرگاه که با . ی استضرور
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بحران های ُخرد کننده داخلی روبرو گشته است، همانند بسياری از ديگر 
نظام های ارتجاعی، با ايجاد اغتشاش و يا بهره برداری از اغتشاشات 
موجود در خارج از مرزهای خود، تالش نموده است که با دامن زدن به 

شمن، غلظت احساسات ناسيوناليستی را باال ببرد و در خطر خارجی و د
زير پرچم اتحاد ملی،هم  توجه افکار عمومی در کشور را به مسائل ديگر 

سوق دهد و هم با بهره برداری از اين احساسات ملی، بمثابه سمبل  
وحدت ملی و با خريدن وقت، خود را از زير ضربات مهلک بحران های 

با توجه به سياست دولت اوباما ( اما در مقطع فعلی . ُخرد کننده نجات دهد
اين آتو نيز از دست دستگاه واليت خارج شده است ) در قبال دولت ايران 

و اين دستگاه و شخص ولی فقيه، بيش از گذشته بی ردا و پوشش و در 
  .نهايت انزوا در مقابل توده های حق طلب مردم قرار گرفته اند

ت و دولت کودتائی احمدی نژاد در مقابله با اکنون وضعيت دستگاه والي
مردم مبارز و تاکتيک های آنها ، آنچنان اسفناک  شده است که مردم   

های  رژيم را به وسيله ای برای ضربه زدن به " يوم الدين" حتی 
رژيم " ام القراء  " مرکز روحانيت و اقتداراش نموده اند و در شهر قم،

های مرگ بر ديکتاتور ،مرگ بر خامنه ای صدای اعتراضشان را با فرياد
بگوش جهانيان رسانده و بوضوح در هر پيشروی نشان ميدهند که اقتدار 

  .رژيم در ذهنيتشان، درهم شکسته شده است
. مثلی است که ميگويد که اسب ها در سرباالئی همديگر را گاز ميگيرند

الئی طی اکنون که ابواب جمعی خيمه و خرگاه دستگاه واليت در سر با
طريق مينمايند، در صفوف طرفداران دولت نيز در رابطه با توانائی های  
احمدی نژاد و علی خامنه ای در مديريت بحران، شک و ترديد هائی بروز 

لذا ما شاهد بروز نارضايتی هائی در ميان صفوف حاميان . نموده است
نبال امری که بدقت از طرف اصالح طلبان د.  احمدی نژاد نيز هستيم

  . ميشود و مورد استفاده قرار ميگيرد
 کوتاه سخن؛ بنظر ميرسد که نه مردم روش های گذشته حکومت را 
ميپذيرند و نه حاکميت قادر است که به شيوه های گذشته به حکومت اش 

  .ادامه دهد
آيا هنوز عامل يا عواملی در اختيار جناح حاکم هست که : ديدگاه 

    و سرنگونی نجات دهد؟بتواند رژيم را از فروپاشی
کارگزاران هر . هيچ رژيمی بخودی خود سقوط نميکند : احمد نوين

آب رفته را بجوی "رژيمی تا لحظۀ سقوط هنور اميدوارند که بتوانند 
  ."  بازگردانند

تداوم حيات نظام استبدادی جمهوری اسالمی ايران که سرنوشت اش را 
د به سرنوشت شخص ولی بنابر قانون اساسی آن و واقعيت های موجو

فقيه گره زده ست، بدون دستگاه واليت و شخص ولی فقيه، ناممکن 
همانگونه که نظام پادشاهی در زمان حاکميت محمد رضا شاه . مينمايد

پهلوی، پس از بيرون رفتن او از صحنه سياسی، نتوانست دوام آورد و 
مانگونه ه.  خروج محمد رضا شاه از صحنه، فروپاشيد ازکوتاه مدت پس

  .که نظام استبدادی فرانکو در اسپانيا نيز، پس از مرگ او فرو پاشيد
  در رژيمی که همه سر نخ ها به پنجه های تدبير فرد مستبد بسته شده 
است و همه تحوالت در نظام ،  بسته به تصميمات اوست، پس از 

فرو برکناری، سقوط و يا فرار رهبر، خود رژيم استبدادی نيز دير يا زود، 
برای ما ايرانيان، شاه و سقوط رژيم اش پس از خروج او از . ميريزد

  .صحنه، نمونه برجسته ای است
لذا درهم شکستن دستگاه واليت و هم زمانی آن با فروپاشی نظام کنونی 

همين امر است که خواب از چشم  . در ايران، امری کامًال محتمل است
همين امر است که مخالفت با . همه صاحب منصبان  اين رژيم ربوده است

  .ساختار شکنی را ورد زبان اين صاحب منصبان نموده است
اما برای فروپاشاندن اين رژيم تا دندان مسلح ميبايست الزاماتی فراهم 

  :شود
  و فروپاشی آن صحبت ميکنيم، قاعدتا، اين رژيم   وقتيکه ما، از - 1

برای آنکه رژيم . ن استآلترناتيو ديگری متفاوت از اين رژيم ّمد نظرما
بعدی متفاوت از اين رژيم باشد و برای اينکه آرزوهای بيش از يکصد 
سال اخير ايرانيان برای دست يابی به حق تعيين سرنوشت خودشان بتواند 
محقق شود، ميبايست در پروسه سرنگونی رژيم فعلی ، ابزار ساختن 

ن  منافع اکثريت برای تامي( رژيمی که متکی بر آراء آزاد مردم باشد 
به بيان ديگر ميبايست . ، فراهم شود)عظيم ، توسط اکثريت عظيم 

اين . ارگانهای اقتدر مردمی در پروسه فروپاشی نظام کنونی پديدار گردند
بدين معنا است که پائينی ها نخواهند و و اين نخواستن شان را با ايجاد 

اين بدين معنا است . ارگانهای اقتدارشان بر صحنه حوداث تحميل نمايند
. که با افزايش آگاهی های ذهنی شان، وسيله تحقق آنرا نيز ايجاد نمايند

، شانس آنرا خواهد )از جمله تئوری( در چنين صورتی آگاهی های ذهنی 

پديداری چنين وضعيتی بدين معنا . يافت که  به قهر مادی  تبديل شود
  .ه زندگی نمايندبروال گذشت" پائينی ها نخواهند " است که عمًال 

 دومين نکته اين است که رژيم حاکم نيز نتواند بگونه گذشته – 2
بروال گذشته " باالئی ها نتوانند " به بيان ديگر . اقتداراش را اعمال نمايد

       .                                                                                                زندگی نمايند
 برای فروپاشی رژيم کنونی ضروری است که ماشين سرکوب آن ، – 3

بطور مثال پروسه انشقاقات در دستگاه . کارائی خود را از دست بدهد
  . سرکوب و بويژه نيروهای مسلح وفادار به رژيم آغاز شود

 عالوه بر شروط فوق الذکر، رژيم نتواند در صورتی که کار سرکوب –4
و مبارزه مردم بانجام  رسانيد،امکان  قاومتم  ها را با درهم شکستن

سازی توده های ناراضی فراهم " آرام" رفرم های اقتصادی را برای 
به معنای ديگر توانائی های اقتصادی رژيم بگونه ای باشد، که . نمايد

نتواند فقر و بدبختی تشديد شده اکثريت عظيم توده ستم زده را بگونه ای 
  . م توده ها باشد، تخفيف دهدکه مورد رضايت اکثريت عظي

  
با توجه به موارد چهار گانه فوق، اکنون ميتوان اين سئوال را، که آيا 
رژيم جمهوری در سراشيب سقوط قطعی قرار گرفته است را با توجه به 

  .وضعيت جنبش اعتراضی اخير، مورد بررسی قرار داد
رسد که  بنابر اطالعات و اخباری که در دسترس ميباشد، بنظر مي-* 

 ماه گذشته ايران، از 7-6از نيروی جنبش اعتراضی بخش قابل توجهی 
اقشار متوسط و بويژه دانشجويان و اليه های متفاوت شهری تشکيل 

اين بدين معنا نيست که کارگران و زحمتکشان در اين جنبش . ميشوند
بعنوان بدنه اصلی (  آنان گستردهاما  ما شاهد شرکت . شرکت ندارند

  . نيستيم) جنبش
مليت های ساکن ايران در ُپر قدرت  و گسترده مورد ديگر، عدم شرکت -* 

 مردم موثر البته در اين اواخر نشانه هائی از ورود. اين جنبش است
آذربايجان بچشم خورده است و شايد اين آغاز ورود گسترده و ُپر قدرت 

  .  بخشی از يکی از مليت ها، در جنبش اعتراضی اخير باشد
 نکته مهم ديگری که ميبايست در رابطه با فروپاشی رژيم مورد توجه -* 

قرار گيرد، موضوع پديداری تشکل های مستقل و سراسری توده ای 
برای اينکه مردم بتوانند شانس دست يابی به تعيين سرنوشتشان را . است

بدست آورند، بايد قادر گردند که برای ماديت بخشيدن به آگاهی های ذهنی 
تشکل هائی که تداوم مبارزه در جهت تحقق آن آگاهی ها را تضمين شان، 

نمايد، در سراسر کشور بوجود آورند و اين تشکل ها بتوانند در هماهنگی 
و اتحاد عمل خودشان، از يک طرف بر اقتدار مردم بيافزايند و از طرف 
ديگر در دستگاه سرکوب رژيم تزلزول بوجود آورند، عملکرد آنرا خنثی و 

  .قبت آن را از پای در آورندعا
  در مقطع کنونی، در جبهًه حکومتی نيز اين نکات جلب نظر ميکنند ؛

،  بگونه ای محسوس به قدرت و ارادۀ  واحد "شکاف در باال: "الف 
  .نظام ضربه زده است

وضعيت اقتصادی رژيم بگونه ای است که توان رفرم های اقتصادی : ب 
ا با توجه به درآمد هنگفتی که از فروش ام. را از دولت سلب نموده است

نفت به صندوق دولت و دستگاه واليت واريز ميشود، حاکميت  تا کنون 
توانسته است با بذل و بخشش به قابل اتکاء ترين هسته اصلی دستگاه 

، همچنان در صد ....  های سرکوب اش سپاه پاسدارن ، سپس بسيج و 
تهيدستان را در رابطه با سرکوب ضعيفی  اليه هائی از عقب مانده ترين 
دولت نفتي، رانت نفتي، در مسئله . جنبش اعتراضی اخير، بخدمت بگيرد

رانت نفتی را که بر داريم واليت فقيه . ايرن موضوع بسيار مهمی است
  . معناي خود را از دست ميدهد

در حال حاضر امر ديگری که حائز اهميت بسيار است، امکان تداوم اين 
اوم وضعيتی است که دست رژيم را در سرکوب قطعی جنبش جنبش و تد

در صورت تداوم جنبش، با جدا شدن اين تهيدستان فريب . بسته نگه دارد
 طلب و ريزش های قابل توجه  نيروهای مورد استفاده منفعتخورده و يا 

  .رژيم در امر سرکوب ، توازن قوا ميتواند به نفع مردم حق طلب تغيير کند
اينده در ارگان های رژيم نيز از ديگر مواردی است که امکان فساد فز: ج 

لذا با . انجام هرگونه رُفرم اقتصادی را از دستگاه دولت سلب نموده است
توجه به بندهای ب و ج ، رزيم در موقعيتی نيست که بتواند در شرايط 

، پس از سرکوب )بويژه با توجه به موقعيت بين المللی رژيم ( کنونی 
های مًوثرتر کنونی،  با روی آوری به رفرم " خودزنی"د تر و های شدي

از جمله ورود قدرتمند ( های اقتصادی، از عصيان توده ای بر عليه نظام 
  .جلوگيری نمايد) و گسترده کارگران به روياروئی با نظام

  
« با توجه به مطالب فوق الذکر ميتوان گفت که نشانه هائی از اينکه 

بر روال سابق زندگی کنند، بعالوه نشانه هائی از  » پائينی ها نخواهند
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بر روال سابق زندگی کنند، در صحنه » بااليی ها هم نتوانند « اينکه 
  . مبارزات اجتماعی ايران ديده ميشود

خارج شوند و ) محدود ( در صورتی که اين نشانه ها از صورت سمبليک 
رگر ايران و ديگر بطور مثال با تداوم مبارزات عمومی مردم، طبقه کا

نيروهای آزاديخواه وبرابری طلب از بخش های تحت ستم  جامعه، بتوانند 
حداقل برای دستيابی به خواست ( سازمان يافته و در سطح سراسری 

، رو در روی رژيم قرار بگيرند، ديگر هيچ عاملی )های بالواسطه شان 
  .  نجات دهدقادر نخواهد بود که جمهوری اسالمی ايران را از سرنگونی

از نظر ) آپارات دولتی ( در صورت تحقق اين وضعيت، دستگاه دولت 
اقتصادی بصورتی قطعی در هم خواهد شکست و قابليت های ارگان های 
سرکوب رژيم از دست خواهند رفت و تزلزل در ميان نيروهای مسلح رژيم 

 اينها برای رژيمی که بيش از گذشته. به يک واقعيت تبديل خواهد شد
مجبور شده است که برای حفظ خويش به اسلحه و نيروهای مسلح اش 

  .تکيه نمايد، مرگبار خواهد بود
   نقاط قوت و ضعف خيزش کنونی چيست؟: ديدگاه 

پاسخ به اين سئواالت را ميتوان در مطالب فوق الذکر نيز  : احمد نوين
  ماه اخير مردم در7-6 جنبش اعتراض نقاط ضعفميتوان . دريافت کرد

  : ايران را در موارد ذيل خالصه کرد 
که بتواند مبارزت توده های  عدم وجود تشکل های مستقل مردمی – 1

ناراضی را هماهنگ و تا دست يابی به حق تعيين سرنوشتشان رهبری 
  .نمايد

در جنبش اعتراضی   کارگران و زحمتکشانوسيع ترعدم شرکت  – 2
  .اخير

ت خيابانی و تمرکز سرکوب بر روی تداوم اين جنبش فقط در تظاهرا – 3
امری که ميتواند از گسترش آن . آن و باال رفتن هزينه شرکت در آن

در . برای کند کردن لبه تيغ سرکوب بايد چاره انديشی کرد .جلوگيری نمايد
صورت گسترش مبارزات مطالباتی و سراسری شدن آن، هم سوئی و هم 

رژيم برای مقابله و درهم آهنگی مابين مبارزات سياسی و مطالباتی، 
شکستن اين مبارزات ناچار است که نيروهای سرکوب اش را پراکنده 

. امری که کارائی دستگاه سرکوب رژيم را بشدت کاهش خواهد داد. نمايد
بعالوه نبايد فراموش کرد که بسياری از خواست های اقتصادی و 

  .اين امر مهمی است. اجتماعی مردم، خصلت طبقاتی دارد
 صورت  وارد شدن جنبش به  فاز اعتصابات سراسری، بويژه در

اعتصابات کارگران و کارکنان صنعت نفت، و عدم وجود درآمد های نفتی 
و توقف چرخهای توليد، جمهوری اسالمی ايران با فاجعه بزرگی برای 

بويژه که پيشاپيش سيستم بانکی ايران . تداوم حيات اش روبرو خواهد شد
  .رد دالر بدهکار است ميليا40بيش از 

لذا ضروری است که جنبش . ايران کشوری کثير الملله است – 4
. اعتراضی و مطالباتی در ميان اين ملل نيز بصورت وسيعی گسترده شود

تا زمانی که جنبش اعتراضی کنونی بطور گسترده در ميان ملل ساکن 
حاد عمل ايران گسترش پيدا نکند و مبارزات آنها وارد فاز هماهنگی و ات

با جنبش اعتراضی عمومی نشود، اوًال مشکل ميشود تصور کرد که 
جنبش اعتراضی کنونی، توانائی الزم برای بزير کشيدن رژيم جمهوری 

دومًا همواره خطر رخنه عوامل وابسته به قدرت . اسالمی را کسب نمايد
های امپرياليستی و ارتجاعی و به انحراف کشاندن مبارزات مليت های 

کشاندن مبارزات مليت های ساکن .  ايران را نبايد از نظر دور داشتساکن
يا سياست های ارتجاع داخلی ( ايران در خدمت سياست های امپرياليستی 
باعث درهم شکستن همبستگی ) اعم از بومی يا جمهوری اسالمی ايران 

مليت های ساکن ايران و مانع  اتحاد داوطلبانه و دمکراتيک مليت های 
  . ايران استساکن 

گسترش نفوذ اصالح طلبان نظام و احتمال به کنترل در آوردن  – 5
واقعيت اين است که غلبه . رهبری جنبش اعتراضی اخير توسط  آنها

آلترناتيو اصالح طلبان نظام بر اين جنبش،  از راديکاليسم و پيشروی اين 
 جنبش در خدمت دست يابی دست يابی مردم به حق تعيين سرنوشتشان،

برای آنکه جنبش اکثريت عظيم برای دست يابی به . جلوگيری خواهد نمود
منافع اکثريت عظيم بتواند از دل جنبش اعتراضی کنونی پديدار شود، اين 
جنبش در تکامل خود بايد نه تنها از خط قرمز های دولت کودتا و دستگاه 

الح ، بلکه از خط قرمز های اص)که عبور کرده است( واليت عبور نمايد
امری که در ( طلبان و قانون اساسی رژيم نيز بايد بتواند عبور نمايد 

 ماه گذشته در 7 – 6جنبش اعتراضی  ) .موارد ضروری انجام شده است
عين استفاده بهينه از شکاف های ايجاد شده درباال، با بميان کشيدن 
شعارها و اهداف ساختار شکن نظام، پتانسيل تکاملی گذشتن از اصالح 

امری که خود رهبران . لبان نظام را نيز بمعرض نمايش گذاشته استط
با بيان اين ( اصالح طلب نظام نظير ميرحسين موسوی و يا مهدی کروبی 

نيز به آن اذعان ) مطلب که آنها نيز بدنبال اين جنبش کشيده شده اند
  . دارند

  
  .رد اين جنبش ميتوان به اين نکات توجه کنقاط قوتاما در رابطه با 

آغاز  شد و اکنون شعار های " رًای من کجاست"اين جنبش با شعار  – 1
 تظاهرات مردم با  اعتراض به .بر چيدن اين نظام را هم تبليغ مينمايد

" دوره دهم  رياست جمهوری در ايران و ابطال آن " انتخابات"تقلبات در 
 اما بسرعت از اين محدوده خارج شد و خواست. آغاز شد" انتخابات

آزادی زندانيان سياسی را نيز به مطالبات خويش افزود و در تداوم 
مبارزه، خواست نابودی ديکتاتوری و سپس حمله به شخص ولی فقيه را 

در تظاهرات ششم ديماه امسال شعار ها به سرنگونی . نيز مطرح نمود
خامنه " ، " کل رژيم سرنگونه/ اين ماه، ماه خونه: " رژيم اشاره دارد 

   ".واليتش باطله/ خامنه ای قاتله" ، " سلطنتو رها کن/  کنای حيا
 اين موضوع با توجه به اينکه .شرکت گسترده جوانان در اين جنبش – 2

حدود دو سوم جمعيت کشور را جوانان تشکيل ميشود، از اهميت ويژه ای 
  .برخوردار است

اد بايد توجه داشت که تعد. شرکت گسترده دانشجويان در اين جنبش – 3
حال با .  ميليون نفر است 5دانشجويان و دانش آموختگان کشور حدود 

در نظر گرفتن خانواده های آنان، در می يابيم که تحرکات اجتماعی و 
 ميليون از 25 تا 20سياسی دانشجويان بر روی جمعيتی مابين 

 هراس دائمی رژيم ازعلليکی . شهروندان کشور ميتواند تًاثير گذار باشد
 دانشجويان به صحنه های مبارزاتی ضد رژيم همين موضوع از ورود

  .است
اعم از جوان، ميان سال و سالمند ( شرکت گسترده و ُپر توان زنان  – 4
 در جنبش اعتراضی اخير، پيشروی زنان مبارز و شرکت آنان در ).

صفوف اول مقابله با مزدوران رژيم از يک طرف و از طرف ديگر روی 
نان به صحنه مبارزه با رژيم، از ديگر نقاط قوت و آوری بيش از پيش ز
  . بالندگی جنبش است

مادران عزا که عزيزانشان را . شرکت مادران عزا در اين جنبش – 5
رژيم جمهور اسالمی به قتل رسانيده است، هم در جنبش عمومی کنونی 
شرکت ميکنند و هم با ايجاد تحرک مستقل و مبارزات مشخص شان در به 

  .شاندن رژيم و نيرو رسانی به جنبش ايفای نقش مينمايندانزوا ک
 شرکت خانواده های زندانيان سياسی و جانباخته گان در جنبش – 6

 اعم از خانواده های زندانيان سياسی و شهدای گذشته و .اعتراضی
  .خانواده دستگير شدگان  و شهدای اخير

 اتحاديه شرکت غير رسمی اعضاء برخی تشکل های موجود سياسی، – 7
 و ايفای نقش در ارتقاء سطح ای و سنديکائی در جنبش اعتراضی اخير

  .جنبش و تاثير گذاری بر تقويت روحيه تشکل يابی مردم
 16 . آذر امسال16تغيير آرايش صحنه سياسی در ايران پس از در  – 8

، ارتباطی "انتخابات"آذر امسال اولين تحرکات و تظاهراتی بود که بعد از 
شرکت وسيع و رزمنده . های نظام و مراسم مذهبی نداشت" م اهللايو"با 

دانشجويان و کشاندن اين مبارزات به بيرون از صحن دانشگاه ها و 
حمايت وسيع مردم از دانشجويان و استقالل  مبارزات اين روز  از يوم 
اهللا های رژيم  و گسترش و تعميق مبارزات مردم  و ارتقاء سطح شعارها 

  .سی در ايران را به نفع مبارزات مستقل توده ها تغيير داد، صحنه سيا
های رژيم از دست او و تبديل آن به " يوم اهللا " خارج کردن  – 9

های رژيم " يوم اهللا" سال گذشت، 30 در طول .تحرکات ضد رژيمی
وسيله ای در دست رژيم برای تقويت پايه ها و روحيه ارگانهای سرکوب 

ها با شرکت مردم " يوم اهللا"  امسال، اين  خرداد22پس . رژيم بود
معترض تبديل به امکاناتی شد که مردم با استفاده بهينه از آنها به اقتدار 

  . و قدر قدرتی رژيم ضرباتی کاری وارد نموده اند
ريختن ترس مردم از قدر قدرتی رژيم و ايستادگی راديکال در مقابل  – 10

ل رژيم به بازداشت ها، زندان زمانی که توس .تهاجمات مزدوران رژيم
کردن ها، شکنجه ها، تجاوز به برخی از دستگير شدن در زندان های 
رژيم، وادار کردن به مصاحبه های تلويزيونی برخی از اصالح طلبان و 

حمله .... گيری از آنان با توسل به بازجوهای شکنجه گر و " اعتراف"
م، نتوانست با ايجاد های وحشيانه به صفوف تظاهرات معترضين به نظا

خوف و وحشت در جامعه مردم را منفعل نموده  و جامعه را به گورستان 
قدر قدرتی رژيم در  خاموشی مبدل نمايد، در ذهنيت توده های حق طلب،

  .سطح توده ای در هم شکسته شده است
 .شرکت رو به افزايش کارگران و زحمتکشان در جنبش اعتراضی  - 11

و زحمتکشان   آارگران طبقهکننده خرد شرکت وسيع و هر چند که هنوز با
در اين مبارزه و هماهنگی مبارزات مطالباتی آنان با مبارزات سياسی در 
جامعه روبرو نشده ايم، اما شواهد و قرائن متعددی حکايت از شرکت 
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زمانی که اين طبقه و . محدودتر کارگران و زحمتکشان در اين جنبش دارد
م قد در اين مبارزات درگير شوند و با اعتصابات، ديگر زحمتکشان تما
 آنگاه ناقوس سرنگونی قطعی اين رژيم بياندازند، چرخ توليد را از کار

يک شبه ره " بصدا در خواهد آمد و توده های آزاديخواه و برابری طلب 
  .صد ساله خواهند پيمود

، شرکت بخش بزرگی از نويسندگان، روزنامه نگاران، خبرنگاران – 12
  .وبالگ نويسان و روشنفکران آزاديخواه در اين جنبش

. جوشش ابتکارات توده های شرکت کننده در جنبش اعتراضی – 13
يافتن شعارهائی که بيان کننده خواست های سياسی و تکامل آنها به 

ابتکارات جديد در مقابله با نيروهای سرکوبگر . نسبت ُرشد جنبش است
ويری به تظاهرات ها و شبکه های خبر ارائه پوشش خبری و تص. رژيم

  .رسانی و هماهنگی در شرکت کنندگان در جنبش اعتراضی
حمايت افزايش يابنده افکار عمومی جهان  در حمايت از مبارزات  - 14

اين حمايت ها به انفراد بيش از پيش جمهوری . کنونی مردم در ايران
  .اسالمی و در نتيجه تضعيف آن منجر شده است

د بتوان از اينکه در اثر تداوم حيات جنبش اعتراضی کنونی و  شاي–15
پيشروی های آن، افکار عمومی در ايران و جهان بوضوح دريافتند که 
اکنون دستگاه واليت خود را ناگزير ميبيند که بدون پرده پوشی، همه 

" پرنسيب قدرت"گذشته نظام را بکناری بگذارد و تنها به اصل " اصول"
پرنسيب "با تکيه به اصل. يز از نقاط قوت جنبش دانستمتکی شود را ن

  . ، اکنون تنها تکيه گاه رژيم ، توسل به زور عريان است"قدرت
  آينده را چگونه ارزيابی می کنيد؟: ديدگاه 

 خرداد و  22رياست جمهوری در " انتخابات"نتايج  : احمد نوين
ر، دولت کودتا  ماهه اخير مردم ايران آنچنان روحيه رهب7 – 6مبارزات 

و صاحب منصبان پيرامون دستگاه واليت را تضعيف نموده است که ديگر 
رژيم و حفظ مشروعيت آن و يا تطبيق گفتارها و " آبروی" در فکر 

کردارهايشان با قانون اساسی و يا بسياری ديگر از قوانين، عادات و 
  . رسوم نظام، نيستند

بين صاحب منصبان نظام نيز درون نظام و ما" دموکراسی "  زمانی که -
زير پا گذاشته ميشود و نخست وزير اسبق نظام و مورد تائيد شورای 
نگهبان که از ّسد تائيد  نظارت استصوابی نيز گذشته است را با توسل به 

رياست جمهوری را، تحقير و بازنده " انتخابات " تقلبات گسترده در 
  .اعالم ميکنند

) بزعم حاکميت شيعه ( ين روزهای سال  زمانی که حفظ حرمت مقدس تر-
نيز برای نظامی که مدعی تکيه زدن بر جايگاه عاشورا  نظير تاسوعا و

  .امام زمان است، از کوچکترين بهائی نيز برخوردار نيست
رهبر شيعيان "  زمانی که حتی برای حفظ مشروعيت صوری نظام و -

گان جنبش اعتراضی ، از تجاوز به تعدادی از دستگير شد" ايران و جهان 
  .اخيرنيز، چشم پوشی نميکنند

 زمانی که در مقابل چشمان نگران مردم ايران و جهان از حمله های -
که با شعار رًای من " انتخابات"وحشيانه به صفوف معترضين به نتايج 

کو بميدان آمده اند و يا از تيراندازی مستقيم به صفوف تظاهر کنندگان و 
 بر فراز بام های مسير تظاهرات و قتل جوانان اعزام تک تيراندازان

آزاديخواه نميتوانند چشم پوشی نمايند و ننگ ابدی کشتار شهروندان 
  .کشور را بجان ميخرند

در جنين هنگامه ای شک نبايد داشت که دستگاه واليت، دولت کودتا و 
اينان . حاميان آنان از ظرفيت انفجاری جامعه بخوبی آگاه بوده و هستند

 خشم در گلو خفته سی ساله فرياد وشنی پيش بينی نموده بودند کهبر
مردمانی که لگدمال شان نموده و همه حقوقشان را از آنان گرفته اند، 
بمجرد دست يابی به کوچکترين امکان، فوران خواهد کرد و در صورت 

  .امکان، شعله های اين خشم، هستی شان را بر باد خواهد داد
ی بيشماری که در اين سی سال بچنگ آورده اند، حفظ قدرت و ثروت ها

بوده است که در  مطمئنحاکميت قاعدتًا . چشمشان را کور نموده است
سهم خواهی بيشتر در قدرت و ثروت از جانب رقبا ميتواند با تشر علی 

اما محاسباتش در مورد چگونگی مقاومت . خامنه ای ميخکوب شان نمايد
در مورد   توده های بجان آمده . ر درآمدموسوی و يا کروبی، غلط از کا

نيز  که قادر خواهند شد از تشديد شکاف در باال، استفاده بهينه نمايند و 
 اکنون. نظام را به چالش بکشند نيز محاسباتش غلط از کار در آمد

  . وحشت زده تعادلشان را دارند از دست ميدهند ودرمانده
عنان " بی کله" پس از آنکه همين واقعيت ها است که دستگاه واليت را

اختيار از دست داد و در انتخابات دخالت کرد، با ارائه حکم حکومتی 
محمود احمدی نژاد را مجددًا بر مسند رياست جمهوری نشاند و 
اعتراضات مردم را به خاک و خون کشاند، آنچنان از تداوم جنبش 

دارد، خود اعتراضی انگشت به دهان نموده است، که با هرگامی که برمي

اما خودستايانه تصور ميکند . را به آينده ای تيره و تار نزديک تر ميبيند
که هر چه بيشتر متکی بر زور عريان شود، شانس بيشتری در تحکيم 

  .قدرت خواهد داشت
همۀ مستبدين تاريخ غرق در پارانوئيد قدرت و محصور خود ستائی بوده 

به هيتلر، به محمد رضا شاه . گذشته چراغی فرا راه آينده است. و هستند
نگاه کنيد .....امين، به چائوچسکو، صدام حسين و  عيدي ، به"خدايگان"

  .آنان را بخاطر بياوريد  محتومو سرنوشت 
، رئيس جمهورش و اعوان انصارشان در صورت رعالوه بر اينها رهب

  امين عاقبت، پس از خلععيدي اگر. ميتوانند بگريزند بكجا خلع از قدرت،
از قدرت توانست به عربستان سعودی بگريزد، اينان از اين امکان 

 با اً نه تنها با مردم ايران دشمنی کرده اند، بلکه تقريب. نيزمحروم هستند
عالوه بر اينها، دستشان آنچنان بخون مردم . همه در ستيز بوده اند

که ُپر شده است  جنايات بيشمار آغشته شده است و آنچنان پرونده شان از
 ايران، هر کشور ديگری که آنان را بپذيرد، خشم زدر صورت فرار ا

  .افکار عمومی در جهان را بجان خريده است
به اين داليل دستگاه واليت و خيمه و خرگاهش، به زور عريان رو آورده 
اند و به احتمال قريب به يقين با توسل به هر جنايتی ، تالش خواهند کرد 

 را با توسل به سرنيزه، گلوله و در صورت لزوم که جان، مال و قدرتشان
اينان پايان کارشان و پايان کار شيخ فضل . حفظ نمايند.... توپ و تانک و 

  .اهللا نوری را يکی ميبينند
اگر .شواهد و قرائن بسياری داللت بر صحت ارزيابی های فوق الذکر دارد

ندان دور شاهد اين ارزيابی ها به واقعيت تبديل شود، در آينده ای نه چ
  . درگيری های خونين تر دستگاه واليت با جنبش مردم خواهيم بود

بايد اين واقعيت ها را برای مردم مبارز، آزاديخواه و برابری طلب ايران 
اگر مردم نتوانند به توانائی های جنبش ضد استبدای، ضد . ملموس کرد

 پيش هنگام و ديکتاتوری ياری رسانند و نتوانند با درايت از روياروئی
خونين با نظام جهل و جنايت جلوگيری نمايند و اگر جنبش اکثريت عظيم 

که الزمه پديداريش شرکت اکثريت عظيم ( برای تًامين منافع اکثريت عظيم 
نتواند به موقع به ) کارگران و زحمتکشان در مقابله با ديکتاتوری است
 آرامش گورستانی بر ميدان بيايد، آنگاه پيش بينی فرارسيدن دوران تسلط

جامعه و يا وارد شدن جامعه به دوران درگيری های خونين، از احتماالتی 
  .است که بايد بطور ّجدی بدان انديشيد

اما در صورتی که جنبش مردم  در حين تشديد شکاف در باال و افزودن 
بقدرت خويش و گسترده نمودن ميدان تحرک اش در سراسر کشور و 

رگران و زحمتکشان به اين جنبش را پديدار نمايد و ورود گسترده تر کا
در مقطع کنونی تا آنجا که امکان دارد، از روياروئی مستقيم و گسترده با 
نيروهای مسلح رژيم پرهيز نموده و بتواند به سازماندهی خود و تداوم و 
گسترش مبارزه کنونی، از يک طرف، نيروهای سرکوب رژيم را مستهلک 

د و از طرف ديگر، با ايجاد شکاف و تزلزل در بين و بی روحيه نماي
نيروهای مسلح، آنان را در روياروئی نهائی تا آنجا که ممکن است بجانب 
خود متمايل نمايد و يا به بی طرفی بکشاند، آنگاه ميتوان اميدوار شد که 
اين جنبش در مسير پيشروی های خويش قادر خواهد شد که رژيم 

چگونگی پيشروی . باله دان تاريخ روانه نمايدجمهوری اسالمی را به ز
های بيشتر اين جنبش بستگی به چگونگی رشد و تکامل آن خواهد 

   1388 چهاردهم ديماه – 2010چهارم ژانويه     .داشت
…………………………………………  

 صدور حکم يک ترم محروميت از تحصيل برای
  دانشجوی دانشگاه باهنر کرمان۵٠ 
از تجمعات بزرگ اعتراضی دانشجويان دانشگاه پس :  خبرنامه اميرکبير

 ١۵٠ آذر ماه سال جاری ، بيش از ١۶ آبان و ١٣باهنر کرمان در روزهای 
   انضباطی فراخوانده شده و ابالغيه تن از دانشجويان اين دانشگاه به کميته

 .تفهيم اتهام خود را دريافت کردند
محروميت « مبنی بر  ای ه نفر شامل حکم اولي۵٠از اين تعداد، تاکنون حدود 

 .اند شده» از تحصيل به مدت يک ترم و تسهيالت رفاهی دانشگاه
 تن از ١۴ در ميان دانشجويانی که با احکام انضباطی مواجه شده اند، 

 تن از اعضای سابق انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه ۵اعضای فعلی و 
 .شهيدباهنر کرمان نيز حضور دارند

هايشان بارها از سوی  ضای انجمن اسالمی و خانوادههمچنين برخی از اع
اند، که در آخرين مورد، در  نهادهای امنيتی مورد تهديد و ارعاب واقع شده

پی برگزاری مراسم ختم قرآن به مناسبت سومين روز رحلت آيت اهللا 
ی مسجد دانشگاه برگزار شده  منتظری، که از سوی اين تشکل در محوطه

 .بود

……………………………………….  
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  تجاوز به زنان: از ريشه های خشونت در ايران
  آزاده دواچی

خشونت، از رويدادهای نفرت انگيز و از پديدارهای : مدرسه فمينيستی
بغرنج و تکرار شونده ی جوامع امروز بشری است که در وجوه مختلف 
و حوزه های گوناگون زندگی اجتماعی ما گسترش می يابد و در نتيجه 

 اغلب رويکردها، رفتارها، عواطف و روابط متقابل تأثير خود را بر
در اکثر جوامع به خصوص جوامع جهان سوم . انسانی بر جای می گذارد

به مراتب ) و بويژه خشونت عليه زنان(و کشورهای عقب مانده خشونت 
تأثير مخرب و ديرپای . بيشتر و در گستره ی وسيع تری اتفاق می افتد 

معه محدود نمی شود ، بلکه کل اجزاء خشونت تنها به زنان يک جا
خانواده و حوزه عمومی جامعه را فرا می گيرد و فضا را آلوده و مسموم 
. می کند در نتيجه بر رفتارهای فردی شهروندان نيز تأثير می گذارد 

نمونه های بارز خشونت در جوامع جهان سوم به مراتب بيشتر و 
و عقب گرای اين گونه نگاه سنتی . مشخص تر از ديگر جوامع است 

جوامع بر تشديد اعمالِ خشونت ـ از جمله تجاوز ـ عليه زنان به طرز 
در جامعه ای مثل ايران که سنت و مذهب به طور . آشکاری تاثير دارد 

گسترده و فشرده در جای جای روابط و مناسبات اجتماعی حضور دارند ، 
که تجاوز می تواند هر چند . زنان بيشتری هم تحت فشار قرار می گيرند 

عليه مردان هم صورت گيرد اما تجاوز عليه زنان به مراتب بيشتر از 
  .مردان صورت می گيرد

. تجاوز، نتيجه نوع نگاه سلطه گرانه و خشن مردانه به جايگاه زنان است
در جامعه ای مثل ايران هم که از اين قانون مستثنا نيست ، مردساالری ، 

 باورهای غلط، از جمله ی مهم ترين عوامل در تئوريهای مردساالرانه، و
در جامعه ای که . ايجاد خشونت و مخصوصا تجاوز عليه زنان می باشند 

امور مردساالرانه در رأس همه امور قرار دارد و قوانين مردساالر بر 
جامعه حکم می کند، تجاوز به عنوان بخشی از حيات اجتماعی زن تصور 

  .دش به قطعيت می رسدمی شود و بالطبع تجاوز وجو
همان طور که تسليتز در مقاله اش می گويد برای بيشتر مردان تجاوز چه 
از لحاظ فيزيکی و چه از لحاظ گفتاری راهی است برای کنترل ديگران تا 
از طريق تجاوز بتوانند منافع اجتماعی و شخصی کسب کنند و در نتيجه 

 مردان در جامعه ).١ص (نفس گرايی و تسلط گرايی را گسترش دهند 
مردساالر اينگونه بار آمده اند تا تجاوز را به عنوان ابزاری برای 

بنابراين . گسترش و حکميتِ  شخصيت خود بر قشر خاصی در نظر گيرند
خصومت مردانه ، محيطی را برای متجاوز فراهم می کند و در حقيقت 

ر زنان جامعه به مردان اجازه می دهد تا در همه موارد نقش خود را ب
از سوی ديگر هنجارها و رفتارهای جامعه به زنان القاء می . تحميل کنند 

کند که آنها روزی طعمه يکی از همين مردان می شوند و بايد مراقب 
زنان همواره با اين عقيده بارآمده اند که تجاوز به آنان . رفتار خود باشند 

 آنها بايد بخشی از رفتارهای اثبات شده مردان نسبت به آنهاست و
بياموزند که چه طور رفتار خود را تنظيم کنند تا کمتر مورد توجه قرار 

  . گيرند و بدين ترتيب از خطر تجاوز در امان بمانند
تجاوز و خشونت متعاقب با آن هميشه عليه زنان نبوده است بلکه گاهی 
به عنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل ديگر افراد جامعه هم به کار می 

در بسياری از موارد در جنگهای قديم هم وقتی دشمنان به يک . د رو
شهر حمله می کردند برای ضربه زدن بيشتر به دشمنان ، به زنان آنها 

  . تجاوز می کردند
در . از ديگر داليل وجود تجاوز، نقشی است که جامعه به زنان می دهد 

يم شونده در جامعه مردساالر، زنان به عنوان الگويی اطاعت پذير و تسل
هر موردی ارائه می شوند و به آنها اين واقعيت القاء می شود که مردان 
بايد در رأس همه ی امور باشند و کنترل تمامی امور حق مسلم مردان 

در . بدين ترتيب ناخودآگاه ، ايده ی تسلط گرايی تقويت می شود . است
ارگرا باشد اين نوع جامعه ، مرد خوب معموال کسی است که خشن و اقتد

و در بسياری از موارد حتی فرهنگ و سنت جامعه به مردان اين حق را 
می دهد که در مواردی که نتوانند با کسب رضايت از زن، اميال جنسی 
خود را ارضاء بکنند، متوسل به زور شوند و جامعه و ساختار های 
ر فرهنگی و ارزشی آن به جای اينکه مرد را مسبب پيدايش اين نوع رفتا

خشونت بار تلقی کند و او را به مجازات برساند متاسفانه تقصير را به 
  . گردن زن و نوع پوشش او می اندازد

تا . مردساالری ريشه اصلی و نهايی تجاوز و خشونت به زنان است 
زمانی که نقش های مسلم مردانه چه از نظر برتری جنسی و چه در 

ی يک جامعه حاکم باشد کنترل امور اجتماعی بر فرهنگ و ساختارها
تجاوز به طور طبيعی حضور خواهد داشت ، نقشهای سنتی و جنسی 
. مردانه که در آنها به مرد نقش اصلی و به زن نقش منفعل می دهد 

همان طور که ترن هيل و پالمر در کتاب خود خاطر نشان می کنند خوی 
و غريزی مردان، تهاجم و تخطی نسبت به احساسات جنس مخالف است 

مردان در جامعه مردساالر اين گونه تربيت می شوند که هر زمان که 
تمايل داشتند و بدون در نظر گرفتن تمايالت جنس مخالف خود، غريزه 

در فرهنگ مردساالر به مردی که دارای ). ٢صفحه . (شان را ارضاء کنند
در . روحيه تهاجمی ، خشن و سلطه گرانه باشد ارزش داده می شود 

عی است که در چنين جامعه ای ساختار و رفتارها و الگوهای واقع طبي
فرهنگی و مذهبی در جهت تقويت تسلط گرايی و پرورش روحيه 
تجاوزگری و خشونت، به کار می روند و به زنان اين گونه باورانده می 

همين امر سبب می . شود که جنسيت و اميال آنان در درجه دوم قرار دارد
اخودآگاه در ترس از اينکه روزی مورد تجاوز شود که زنان به طور ن
قربانياِن تجاوز در جوامعی از اين دست، اصوال . قرار گيرند بزرگ شوند 

جرأت بازگو کردن ظلمی که به آنان روا شده است را ندارند و در نتيجه 
معموال دچار اختالالت روحی می شوند و چه بسا از سر ناگزيری و 

  .ا ديگرکشی هم بزننداستيصال دست به خودسوزی ي
وجود تابوهای راجع به تجاوز و رفتارهای واپس گرای افراد جامعه نسبت 
به قربانيان تجاوز که در اين نوع جوامع وجود دارد نتيجتا باعث 

توجيِه تجاوز به عنوان بخشی . جلوگيری از مجازات عامالن آن می باشد 
ضای جامعه خواهد از رفتار موجود در جامعه تاثير مخربی بر ديگر اع

نتيجه و تأثيری که تجاوز و خشونت بر قربانيان زن می گذارد . گذاشت 
به مراتب بيشتر است چرا که روحيه زنان را به عنوان موجودی که در 
درجه چندم اجتماعی قرار دارد تضعيف کرده و در نتيجه باعث 

  . سرخوردگی شديد و شکست روحی و روانی آنها می شود
وع فرهنگ و رخنه ی ناگزير آن به مناسبات سياسی و ارائه اين ن

اجتماعی می تواند بر گسترش خشونت در حوزه عمومی جامعه به شدت 
تا زمانی که نقش های سنتی رايج و تبعيض آميز، بر جامعه . دامن زند

حاکم باشند و ارزش گذاری مردان بر پايه ميزان خشونت و نحوه های 
با زنان سنجيده شود تجاوز به عنوان يک رفتار برخورد اقتدارگرايانه آنها 

خشونت آميز در جامعه و عليه زنان، همچنان وجود خواهد داشت و 
  . قربانی خواهد گرفت

شايد بهترين و موثرترين راه برای مقابله با بروز خشونت و تجاوز، 
باالبردن سطح فرهنگ و آگاهی و گسترش توانايی ها، استقالل جنسيتی، 

زنان يک جامعه بايد در تالش . الش برای کسب برابری است و تعهد و ت
باشند تا نقش های منفعل و سنتی جامعه به جنيست را تغيير دهند و در 

راه ديگر تالش برای مبارزه با الگوهايی . قالب های نوی ظاهر شوند 
الگوهايی که مشخصا از . است که از سوی قوانين جامعه ارائه می شود 

ی جمعی سعی در پر رنگ کردن نقشهای سنتی مردان و طريق رسانه ها
  .محکم کردن حاکميت مردساالر دارد

در جامعه مردساالری مثل ايران شکستن تابوها و برقراری نظام ها و 
تعاريف جديدی از جنيست، کمک شايانی به در هم شکستن نگاه سنتی و 

ا عامالن همچنين برخورد قاطع و جدی ب. الگوهای ارائه شده خواهد کرد
خشنونت و مروجان آن، و برخورد مناسب از طريق مکانيسم های قانونی 
و حمايتگرانه نسبت به قربانيان اين نوع خشونت ضد انسانی، يکی ديگر 

   ١٣٨٨ دی ١۶ .از راه های جلوگيری و مهار خشونت عليه زنان است

……………………………………  
 سال ١٠ سال، سن فحشا ٩سن دختران فراری 

 ٢۴اری کم سن وسال پس از اقدام به فرار در همان دختران فر
ساعت اوليه کامال مستاصل شده و با کوچکترين وعده ای به اميد 
يافتن يک سرپناه امن و حتی يک وعده غذا جذب خانه های تيمی و 
باندهای فساد می شوند و اين در حالی است که اکثر اين دختران 

 آن برايشان از بين رفته و پس از يکبار اقدام به عمل نامشروع قبح
ظرف مدت کوتاهی به يک زن خيابانی حرفه ای که اين عمل را 

 .وسيله امرار معاش خود قرار داده مبدل می شوند
 . نيدبخوا سايت خبری راه کارگر متن اين گزارش تکان دهنده را در

............................................. 
  است پناهنده شده کنسول ايران در نروژ استعفا داده و

تلويزيون دولتی نروژ اعالم کرد محمد رضا حيدري، کنسول ايران : آفتاب
در نروژ، از سمت خود استعفا داده و از دولت نروژ تقاضای پناهندگی 

مدعی شده است که وی در اعتراض به اين شبکه . سياسی کرده است
  .وقايع داخل ايران چنين اقدامی کرده است

.............................................  
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  نگاهی به رويدادهای کارگری ايران درهفته ای که گذشت
   برنامه راديو راه کارگراز
 ٢٠١٠ ژانويه ۶  -١٣٨٨ دی ١۶چهارشنبه 

صفی و مدنی , شت های فعالين سياسیهفته گذشته با موجی از بازدا
روبرو بوده و بخشی از فعالين کارگری نيز از سرکوب ها در امان 

, براساس خبرها. نمانده و در شمار بازداشت شده گان بوده اند
مامورين وزارت اطالعات مريم ضياء همسر منصور حيات غيبی از 
 . اعضاء هيئت مديره سنديکای شرکت واحد را دستگير کردند

مهاجمين مسلح به منزل جمال کريم پور از اعضای کميته هماهنگی  
در روستای موالن آباد در سقز يورش بردند و به وی تيراندازی 
کردند که در اثر اصابت تير در حال حاضر در بيمارستان بستری 

مسوول روابط رضا رخشان ، براساس يک خبر ديگر .  است
صنعت نيشکر هفت تپه عمومی سنديکای کارگران شرکت کشت و 

او را ابتداء به حراست کارخانه احضار کردند و از . نيز دستگير شد
ژمان پ .کردند آنجا توسط مامورين امنيتی به مکان نامعلومی منتقل

رحيمی از فعاالن کارگری خوزستان و دبير انجمن فرهنگی هنری 
هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل کارگری  سايه و عضو کميته ی

در دادگاه بدوی به  ه اتهام اجتماع و تبانی عليه جمهوری اسالمیب
خالد يک فعال کارگری ديگر به نام . پنج سال حبس محکوم شد

حسينی از اعضای کميته هماهنگی نيز دهم دی ماه از سوی 
  .نيروهای امنيتی بازداشت شد
گزارش هايی که در طول هفته انتشار , در کنار اين بازداشت ها

شان می دهد که بحران عميق اقتصادی در کشور همچنان يافته ن
در اين زمينه عالوه بر خبر تعطيلی کارخانه . قربانی می گيرد

 کارگر اين ١٧٠ ماه  و سرگردانی ١۵نساجی خامنه بعد از 
ورشگستگی شرکت توليدی کاغذ پاکتی، پروفيل کرمان،  ,کارخانه

در گزارش ها مورد چند واحد توليد کود شيميايی و قند بردسير هم 
يک خبر ديگر نيز حاکی از آن است که بيش . تاکيد قرار گرفته است

از سيصد تن از کارگران کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به 
از . عدم دريافت حقوق سه ماه اخير خود دست به اعتراض زدند

 نفر از کارگران اين کارخانه ١٢٠تنکابن هم خبر رسيد که بيش از 
راض به وضعيت نامناسب اقتصادی از يک سو اخراج های در اعت

.  ماه حقوق دست به اعتراض زده اند۴پی در پی و عدم ريافت 
 دو گزارش نيز در باره وضعيت  منطقه صنعتی عسلويه و همچنين 

براساس اين گزارش شمار . ذوب آهن اصفهان انتشار يافته است
 ٨ار کارگر به  هز۶٠کارگران عسلويه ظرف چهار سال اخير از 

هزار نفر تقليل يافته و اخراج های بی رويه و تعديل نيرو زندگی 
گزارش ديگر .  هزاران کارگر اين منطقه را به ويرانی کشانده است

در باره ذوب آهن اصفهان از موج اعتصابات کارگری در اين مجتمع 
اين گزارش می گويد که هر ماه چندين .  صنعتی حکايت دارد

گری در شرکت های پيمانکاری زيرمجموعه کارخانه اعتصاب کار
ذوب آهن اصفهان صورت می گيرد و علتش هم بدهی صدها 

واردات , کسادی بازار محصوالت فوالدی, ميلياردی کارخانه
محصوالت فوالدی به قيمت ارزان از چين و بار مالی ناشی از 

اين . پرداخت حقوق بازنشستگان از بودجه جاری کارخانه است
ارش می گويد که چندی پيش کارگران شرکت های پيمانکار سه گز

در , شرکت که در پروژه توازن ذوب آهن اصفهان کار می کنند
جلوی ساختمان مديريت اصفهان تجمع کردند و برای چندين ساعت 
پرسنل اداری را در ساختمان محبوس کردند و به کسی اجازه خروج 

ضی ديگر در شرکت در يک حرکت اعترا. از ساختمان ندادند
احياگستران که از زيرمجموعه های شرکت احيا فوالد سپاهان 

 تن از رانندگان کاميون در اعتراض به عدم ۴٠٠اصفهان است 
 ماه حقوق خوددست به اعتصاب زدند که مسوالن در يک ۴دريافت 

عقب نشينی سريع حقوق دو ماه اعتصابيون را بالفاصله پرداخت 
بازنشستگان ذوب آهن که , تراضی ديگردر يک حرکت اع. کردند

در چهار راه ,   روز به تاخير افتاده بود١٠حقوق شان به مدت 
در اين گزارش که از سوی . نقاشی اصفهان دست به تجمع زدند

اتحاديه آزاد کارگران انتشار يافته همچنين تاکيد شده است که با 
های تاخير در پرداخت حقوق و پاداش ماهانه کارگران زمزمه 

ذوب آهن . اعتصاب در ميان کارگران رسمی شرکت وجود دارد
  . هزار پرسنل دارد١٠ هزار پرستل رسمی و ٨اصفهان بيش از 

ادامه بحران ورشکستگی ,  وخامت روزافزون وضع اقتصادی
بن بست رژيم در حل بحران و شکل گيری بحران , واحدهای توليدی

دولت دست نشانده آن حاد سياسی که موجوديت رژيم واليت فقيه و 

شرايط و زمينه های رشد اعتصابات و , را به کلی به خطر انداخته
   .  شرايط کنونی است در اعتراضات کارگری

…………………………………… 
 سعيد مرتضوي

 شد  متهم اصلي آهريزك شناخته
سرانجام پس از چند ماه بررسي دقيق، هيات : بخش خبری الف 

زداشتگاه آهريزك عصر ويژه مجلس براي بررسي ماجراي با
براي . يكشنبه گزارش خود را نهايي و به اتفاق آرا تصويب آرد

تنظيم اين گزارش آه امروز چهارشنبه تقديم رييس مجلس شد، 
هاي نيروي انتظامي صورت گرفته   بازديدهاي مختلف از بازداشتگاه

و با عوامل انتظامي، بازداشت شدگان و مقامات قضايي گفتگو و 
 .نجام شده استمصاحبه ا

گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس، تقصير اصلي را متوجه سعيد 
مرتضوي؛ دادستان سابق تهران آه به دستور رييس وقت قوه 

  .داند قضاييه اختيار بازداشتگاه آهريزك را بر عهده داشته است، مي
 به ٨٨ تيرماه ١٨قابل ذآر است آه دستور اعزام بازداشت شدگان 

در اثر رفتارهاي . وي شخصا صادر آرده بودآهريزك را مرتض
خشونت بارماموران با بازداشت شدگان، محيط غيربهداشتي و 

ها به دست ماموران و زندانيان شرور تحت  ضرب و شتم بازداشتي
االميني، مرحوم  امرشان؛ سه جوان به اسامي مرحوم محسن روح

  .فر و مرحوم محمد آامراني جان باختند امير جوادي
ن قضايی نيروهای مسلح در بيست و هفتم آذرماه در اطالعيه سازما

ای کشته شدن سه نفر از دستگير شدگان در بازداشتگاه کهريزک را 
 ١٢قتل عمد به دليل ضرب و جرح دانسته و از مجرم شناخته شدن 

 .نفر از متهمان در پرونده کهريزک خبر داده بود
………………………………………….  

 مزمان با صدور حکماولين تماس مجيد توکلی ه
به گزارش واحد دانشجويی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 

 آذرماه سال ١٦مجيد توکلی از فعاالن برجسته دانشجويی که روز 
جاری توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود برای اولين بار از 

 .زمان بازداشت اجازه تماس تلفنی با خانواده خود را پيدا کرد
 دادگاه انقالب به ١٥ن داشت ابتدای هفته جاری در شعبه وی عنوا

توهين "رياست قاضی صلواتی مورد محاکمه بر اساس چهار اتهام 
به رهبری، توهين به رياست جمهوری، اجتماع و تبانی و تبليغ 

 .قرار گرفته است" عليه نظام
از جزئيات دادگاه آقای توکلی که بدون داشتن وکيل مدافع و در پشت 

ای بسته برگزار شده است اطالعی در دست نيست اما اين دادگاه دره
 .با اعتراض مجيد توکلی همراه بوده است

 در زندان ٢٤٠مجيد توکلی در حال حاضر در سلولهای انفرادی بند 
اوين نگهداری ميشود، وی در زمان بازداشت و بازجويی به شدت 

اين . ستمورد ضرب و شتم و شکنجه جسمی و روحی قرار داشته ا
 .فشارها همچنان ادامه دارد

اقدام غيراخالقی دستگاه امنيتی مبنی بر انتشار تصاوير وی با 
پوشش زنانه توام با نشر اکاذيب موج گسترده ای از اعتراضات 

 .فعاالن حقوق بشر در سراسر دنيا را به همراه داشت
 ١٥الزم به يادآوری است، مجيد توکلی دو سال پيش نيز به مدت 

 به اتهام چاپ نشريات جعلی در زندان بود که بعد از اين مدت از ماه
های   مورد از شکنجه٧٠او در مدت زندان . اتهامات وارده تبرئه شد

 .صورت گرفته بر روی خود را افشا کرد

……………………………………  
 فرزاد سلطاني، وکيل دادگستری در کرمانشاه بازداشت شد 

 فرزاد سلطاني، وکيل -نخبرگزاری ديده بان حقوق بشر کردستا
 دی ماه در شهر کرمانشاه بازداشت ١٥شنبه  دادگستری روز سه

مأموران امنيتی پس از بازداشت اين فعال مدنی منزل وی را . شد
 . اند نيز مورد تفتيش و بازرسی قرار داده

فرزاد سلطانی از فعاالن ستاد انتخاباتی شهروند آزاد در کرمانشاه 
پس از انتخابات نيز با دادن مشاوره حقوقی به بود که در پی وقايع 

   دی ١٨       .کرد خانواده بازداشت شدگان کمک مي
....................................................  
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  :دآتر فريبرز رئيس دانا در گفتگو با راديو ندا
 انفجار نارضايتی های مردم حاصل جمع جبری 

 است جتماعیيا برآيند بردارهای نيروهای ا
دآتر فريبرز رئيس دانا در گفتگو با راديو ندا پيرامون تحوالت اخير ايران و 

يك جنبه اصلي، حتي جنبه ”: اينكه ما به آدام سمت و سو ميرويم گفت
شروع آننده در اين قضيه آه به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري 

ن طبقاتي اليه مربوط مي شد؛ به نبرد قدرت و ستيز موقعيت و جنگ درو
حمايت بی دريغ و پيش . هاي باالئي و توانمند اقتصاد آشور مربوط مي شد

بينی های هشدار دهنده و کمک های مالی آه از سوی خانواده هاشمی 
در آماج حمله حاکميت بود؛ يعنی رئيس ] خود[کسی که. رفسنجانی انجام شد
ال با شتاب رئيس جمهوری که در طول دوره چهار س. جمهور صاحب قدرت

و سرعت خصوصی سازی را پيش برد و به گونه اختصاصی کردن و با 
انتقال منابع به سمت فرماندهان و بخش های ميليتاريستی جامعه چيزی که 
در دوره هاشمی رفسنجانی به نفع گروههای ديگر و خودمونی های ديگری 

 کرد، اما صورت می گرفت و در دوره خاتمی البته آن روند گذشته ادامه پيدا
خاتمی هم از اين جريان . روند جديد بخصوص از دوره دهم او به ميدان آمد

در زمان خاتمی بود که بودجه . آگاه بود و در مقابلش موضع گيری نکرد
اين صف آرايی خودش را در انتخابات دوره دهم .  برابر شد۶٠بسيج 

يی حاد در انتخابات مجلس هشتم اين صف آرا. رياست جمهوری نشان داد
برای اينکه به زعم من بنا به . نشد و نتوانست به مرحله تعيين کننده برسد

  ”. درصد در اين انتخابات شرکت نکردند۵۵برآورد من 
اما اين جنگ قدرت آنقدر زياد بود که تبليغات و ” : او خاطر نشان آرد 

. صف آرايی دو طرف موجب شد که نيروی زيادی به ميدان انتخابات بيايد
يژه نارضايتی هايی که بخش های مختلف از دولت احمدی نژاد داشتند و بو

بايد ” بد و بدتر” فکر می کردند که آن تئوری معروف کوچه و بازار يعنی
و هر وقت هم ما می گفتيم که لياقت ما خوب است نه . يکی را انتخاب کنند

ما در بين بد و بدتر، يواش سعی می کردند به ما بخندند و فکر کنند که 
اين اصل صف آرايی و اصل تعارض قدرت بود که آنجا . خواب و خياليم 

در گذشته هم (اما به محض اينکه اين شکاف باز شد . خودش را نشان داد
در گذشته هم شکافهايی که باز می شد ). سابقه داشت اما نه به اين اندازه

دند، می کر” راشينگ” بخش هايی از مردم می دويدند جلو؛ به اصطالح
اين بار خيلی شديدتر بود برای اينکه بخش هايی از اليه طبقه . هجوم می آوردند

متوسط و متوسط مرفه به دليل نارضايتی شديدی که از سياستهای اجتماعی و 
  ”.اقتصادی دولت احمدی نژاد داشتند به اين تنور انتخابات می دميدند

رضايتي هاي مردم وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش نا
تشبيه من اين نارضايتی های گلوله شده و گره ” :در تحوالت اخير گفت

خورده و پنهان مانده به زاغه مهمات اجتماعی است که آن زير است و نمی 
ولی اين زاغه مهمات که به هم مرتبطند وقتی يکی منفجر می شود به . بينيم

ريان جنگ قدرت طبيعی بود اما در ج” : و افزود ” .بقيه هم سرايت می کند
که يک طرف حاضر نبود که بگويد بعد از اين دوره سي ساله که همه با هم 

يک طرف می گفت اين . حکومت کرديم نارضايتی مستقلی وجود دارد
تحرکات خارجی است و يک طرف هم می گفت که مقصر کسانی هستند که 

 طبقاتی، به داليل اين که مستقًال به داليل. در انتخابات تقلب کرده اند
اجتماعی نارضايتی های اجتماعی وجود داشته خيلی ها رويش انگشت نمی 

  ”.گذارند
همين ميرحسين موسوی که بيست سال سکوت کرده بود ” :او اضافه آرد 

و در تمام اين بيست سال يک خط ، يک موضعی عليه تمام فعاليتهای 
 ، در مورد قتلهای ۶٧در مورد کشتارهای سال . اجتماعی و سياسی نگرفت

مذهبي ها، در مورد - ملی ۶٩زنجيره ای، در مورد دستگيريهای سال 
دستگيريهای مداوم کارگران، در مورد سنديکاها و سنديکاخواهان، در 

هيچکدام صدايش نبود و بعد . …مورد روشنفکران، کانون نويسندگان و 
ر نبود بپذيرد يکباره زير پشتيبانی هاشمی رفسنجانی به ميدان آمد و حاض

خودش در دولت . که بخشی از اين انفجارها حاصل عملکرد خودش است
 انحام ۶٧بوده ، خودش بوده موقعی که قتل عام زندانيان سياسی در سال 

و . اطالع داشته” شورای امنيت ملی”حتمًا هم مطلع بوده و حتمًا هم . شد
ند سرنخی را از خاطره هايی که آقای منتظری و ديگران نوشتند می توانست

اساسًا نمی شود پذيرفت که نخست وزير يک کشور . اين جهت بدست بدهد
  ”.که قدرت اجرايی يک کشور بود از اين جريانها خبر نداشته باشد

آه موضع ” گشت ارشاد”همين آقای موسوی در مورد ” او با بيان اينكه 
، در شهر گرفت يک دفعه تحول اجتماعی ايجاد شد؛ اگر نه در تمام شهرها

بنابراين خيلی ساده می توانيم تصور کنيم که با بروز ” : گفت ” تهران شد 
اختالف، بحث بر سر انتخابات، اين نيروی ناراضی که گشت ارشاد را تجربه 

در واقع خواستهای . زنان بودند” : و افزود” .کرده بود به ميدان بيايند

ا، گروههای معترض و برابری طلبانه حقوق زنان، کمپين يک ميليون امض
غيره آه بارها و بارها دستگير شدند، کتک خوردند، اهانت شدند ، پرونده 
برايشان درست شد و محکوميت گرفتند همه اينها در واقع باز زنان را آماده 

و ” .کرده بود که يکی از آن زاغه مهمات اجتماعی باشند و منفجر بشوند
درست در ماه ارديبهشت آه . کارگران بودند ” :در ادامه اضافه آرد 

 آمدند در پارکی اول ماه -يک ماه قبل از انتخابات-کارگران برای اول ماه مه 
مه شان را جشن بگيرند؛ برخوردی چنان خشن و تند و وحشت زده و 
شتاب زده با اينها شد که تو گويی از کره مريخ موجودات تحريك شده 

او ” .ا همه کارها را خراب کنندامريکا با انواع ويروسها آمده اند شهر ت
يادمان باشد که آن موقع هم به سايت مربوط اصالح ” : خاطر نشان آرد

طلبان و ميرحسين موسوی اين موضوع گفته شد و ايشان گفتند آه؛ مجوز 
البته اينجا جای گله از آقای ”: و اضافه آرد” .نداشتند و حقشان است

بود گرچه به لحاظ اقتصادی در ايشان بخشی از نبرد قدرت . موسوی نيست
اما هاشمی رفسنجانی ايشان را به ميدان آورد و . موقعيت ممتاز نيست

اختالفی هم که با خاتمی پيدا کردند در واقع اختالف نبود يک مقداری مذاکره 
  ”.ای بود که کی چکار بکند، تقسيم کار بود

ن طرف جنگ از آ” : رئيس دانا با اشاره به تقابل مرجعيت و واليت گفت
يک جريان ريشه دار . قدرت و اين طرف هم نارضايتی های مردم بود

  . فرهنگی هم وجود داشت و دارد و آن هم تقابل مرجعيت و واليت است
بخشهايی از روحانيت اعتقاد به مرجعيت دارد و می گويند که ما مستقًال بايد 

]  مرجعبه عنوان[و هر کی هر کس را دلش خواست . مقبول مردم باشيم
ولی در مقابل، نظريه واليت است که در واقع احکام اسالمی . انتخاب بکند

در مورد حکومت بويژه در مورد امر قضا، در مورد مربوط به تعزيرات و 
و تحت رهبری ولی فقيه هم می خواهند اين موضوع . تنبيهات ميخواهد

  ”.انجام بشود
های اقتصادی هاشمی، سياست” او در بخش ديگري از سخنان خود با بيان 

  :گفت” خاتمی و احمدی نژاد هيچ تفاوتی ندارند
تا آنجايی که به اقتصاد مربوط بود هدفهايی که منابع ملی به آنها تعلق ” 

بگيرد متفاوت بودند وگرنه هر سه تا کشته و مرده سياست تعديل اقتصادی 
تها را امريکا ساخته بودند که در همه جهان کوس رسوايی اش زده شده، مل

برای اينکه . به ورشکستگی و فقر و بيچارگی کشانده و اينها ول نمی کنند
در اينجا ديگر پای احکام اسالمی ديگر مطرح . هنوز منافعی در آن هست

  ”.نبود
يک صف آرايی ” : رئيس دانا به يك صف آرائي ديگري اشاره آرد و گفت

ن مدرنيزاسيون ديگری هم که به همه آنها مربوط است در سطح جامعه بي
اين باز در روحانيت و در ميان . نسبی و سنت گرايی شکل گرفته است

االن دانشگاهيان نسبت . تکنوکراتها و بروکراتها و دانشگاهيان وجود داشت
برای آنکه .  سال پيش بخش سنت گرايشان خيلی زياد شده است١۵-١٠به 

يا بازنشسته کرده اند و ) از جمله خود اين جانب(آنها را يا اخراج کرده اند 
و يا به بازنشستگی اجباری کشانده اند و حاال بورسيه بگيرها از اين نهاد و 

االن آنجا علوم انسانی مسئله . آن نهاد آمده اند و دانشگاهها را پر کرده اند
  ”.شده است

” مسائل طبقاتی را شوخی نگيريد” دآتر فريبرز رئيس دانا به بيان اينكه
مدرنيزاسيون و : ين حال اين جناح بندی ها که عرض کردماما در ع” :گفت 

سنت، مرجعيت و واليت، جنگ قدرت ، انفجار نارضايتی های مردم دم به دم 
حاصل جمع جبری اينها يا برآيند بردارهای نيروهای . هم جلو آمدند

  ”.اجتماعی، اين چيزی است که شما تحولش را می بينيد
 ١٣در ” : تجديد انتخابات، اضافه آرداو با اشاره به عوض شدن خواست 

يواش يواش ديگر شما سبز نمی .  آذر مسائل ديگری مطرح شد١۶آبان و 
در همين بيانيه هايش خودش را تغيير داده ] موسوی[خود ميرحسين . ديديد

 اصل رسيده که منصفانه خواستهای دمکراتيکی است، ۵تا اينکه االن به 
حاال ” : و اضافه آرد ” .دی نيستخواستهای کمی نيست، خواستهای ب

در عاشورا بحثی که مطرح نبود احمدی نژاد و . اوضاع دگرگون شد
به گمان من اين برآيند . انتخابات بود و بحثهای ديگری به ميدان آمده بود

به گمان من نارضايتی ها، نارضايتی های . نيروهاست که اين چنين ميکرد
يی، جوانان در مناطق شهری اينها کارگری، نارضايتی های زنان، دانشجو

  ”.دست به دست هم دادند
طبقه کارگر به دليل سرکوبهای طوالنی و ” :وي در مورد آارگران گفت 

نداشتن تشکل، نارضايتی خودشان را در نارضايتی های عمومی نشان دادند 
ولی من اين چشم انداز را می بينم که انفجار بعدی در آن طرفها هم شکل 

به اين ترتيب اوضاع به اينجا رسيده و طرف ” : ياد آور شدو” .بگيرد
مقابل که حاکميت فعلی جمهوری اسالمی است آماده است تا انتها هر فردی 

و خاطر نشان ” .را که می تواند سرکوب کند و خودشان هم اعالم کرده اند
وزير اطالعات آمده گفته؛ اين . اين اواخر اتفاق عجيبی افتاده است” :آرد 
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يعنی در واقع يک جوری حرفی نزند . ارها کار مارکسيستها و مجاهدين استک
موسوی، کروبی، (که تفسيرش اين باشد که اينهايی که از دل حاکميت آمده اند 

” او همچنين با بيان اينكه” .چطور شد که امريکايی از آب در آمدند.) …خاتمی،
خاطر ” ويت بکنندجريانهای رسانه ای غرب يک طرف قضيه را ميخواهند تق

چی هست که بتواند اين همه جمعيت را ) صدای امريکا (VOA”: نشان آرد
من که بسيار موضع نسبت به امريکا و مداخله هايش . تحت تاثير قرار بدهد

دارم و يک جانبه گرايی های امريکا را باعث بدبختی های فراوان در منطقه 
ليه حزب مشارکت و يا مجاهدين ميدانم دليلی پيدا نکردم که بگويم رهبران او

  ”].از امريکا[انقالب اسالمی، سبزهای موسوی بودجه يا فرمان ميگرفتند 
االن کار به اينجا رسيده، ” : رئيس دانا در بخش ديگري از سخنان خود گفت 

هر کس که مشکوک به اثرگذاری بوده از روزنامه . دستگيريها زياد است
ما هم .  از گروههای مختلف، بازداشت شده اندنگاران، از زنان، از دانشجويان،

به اين اندازه احتمال ) مگر آن سالها(که هستيم هيچ موقع در طول دوره گذشته 
ما درگير کار . اما خوب اين فضاست ديگر. بازداشت خودمان را نمی داديم

وقتی دوست عزيز . ما زير چتر و علم اين سبز سينه نمی زنيم. خودمان بوديم
نيست به يک عده ] موج سبز[می گفت که فکر پشت اين ) ی زرافشانآقا(من 

ای برخورد که منظور اين بوده که گويا کسانی که در تظاهرات شرکت داشتند 
منظور اين است که همين فکری که آقای . نه، چنين چيزی نيست. فکر نداشتند

 اين را  ماده را گذاشته و شعارهای انتخابات را فراموش کرده،۵موسوی همين 
هو و جنجال نه، ”: او اضافه آرد” از کی پرسيده؟ کدام استراتژی اين را داده ؟

مشت هوا کردن و شهيد دادن لزومًا نه؛ برخورد خشن را، زمان و نوع برخورد 
آن هم در ايرانی که پشتوانه هيچ سازمانی را . را نبايد بگذاريم به ما تحميل شود

. ه عصبی خشن که می خواهد تا انتها برودآن هم در مقابل يک دستگا. ندارد
  ”.برای آنکه راه ديگری ندارد

گمان : من برای اينکه يک آينده را برايتان ترسيم بکنم می گويم که” : او افزود 
  .هزار باده ناخورده در دل تاک است/ مبر که به پايان رسيد کار مغان
  ”. خيلی داستانها در پيش است

همان چيزی که (مسائل اقتصادی، بيکاريها، قرض ”وي همچنين با اشاره به 
برداشتن يارانه ها و سپردن سرنوشت ) برای دولت احمدي نژاد حياتی بود

” کارگران به مکانيسم کور و کر بازار و تبديل کردن هرچه بيشتر کارگر به کاال 
اينها تاثير می گذارد در زندگی اقتصادی و اين بار ديگر مشت آهنين يا ” : گفت

گرچه به داليل تاريخی و اجتماعی و . طبقه کارگر به ميدان می تواند بيايد
وقتی ” و در ادامه با طرح اين پرسش که” .فرهنگی گامهای کندتری دارد

عرضم اين ”: افزود ” ميدانند که چنين آشوبی بپا ميشود چرا اين کار را ميکنند؟
نه ها و اين فشارها است که از يک طرف اين کارها، سياستهای مثل حذف يارا

چون انباشت سرمايه يعنی انباشت بالآميز سرمايه پايان . برايشان حياتی است
و از طرف ديگر يک جناح . پيدا نکند يعنی اگر پايان پيدا کند آغاز مرگش است

برای . ديگر متحدان دولت، مثل آقای الريجانی، پايش را مرتب ميزند به پدال
به همين سبب .  که دارد صورت مي گيرد، ميشوداينکه متوجه آثار وخيم آنچه

خوب البته مقدار زياديش به خاطر . يک مقدار از بحث يارانه ها به محاق رفت
uprisingاو در ادامه خاطر نشان ” . يا بپا خيزی بزرگ و عظيم عاشورا بود

  :آرد
اما اصلی ترين بخشی که از آن جنبه های تعارض و تضادهای درون طبقاتی ” 
و نارضايتي ها امکان .ن طبقات عرض کردم اصلی ترش نارضايتی هاستو بي

  ”.پاسخ گويی ندارد
آيا در پس پرده دستگاه حاکميت از ” :او در بخش ديگري از سخنان خود گفت

يک خرد گسترده و نيروی فکری و اعتماد به نفس برخوردار است که خودش 
( قب نشينی هايی بکند،را جمع و جور کند، شناسايی کند، برنامه بريزد و ع

 تا –و موقعيت را تثبيت کند؟ آن طرف هم نمی دانيم ) تاکتيکی يا استراتژيک
 که دستگاه –آنجا که من ميدانم چنين نيست بعضی ها می گويند چنين هست 

. اصالح طلب که مدعی در انتخابات بوده چه در چنته دارد و آينده را چه می بيند
اما بصورت )  که اين در ايران بصورت جدی نبوده(مداخله های مستقيم خارجی 

سمت و سو گيری رسانه ای که بی بی سی دارد انجام می دهد سم است برای 
 ”.مردم ايران

  رئيس دانا در پايان گفتگو با راديو 
اما شايد تاوان . من نه از سبزم، نه از امريکا، همان بيرنگ بيرنگم” : ندا گفت

       ”!آن اصًال هم مهم نيست و ما آماده هستيم. هيمکشف آتش را مجبور بشويم بد
 :فايل های صوتی مصاحبه با فريبرز ريس دانا

ram.Raisdana/2010/01/03/de.radioneda.www://http  
3mp.Raisdana/2010/01/03/de.radioneda.www://http  

............................................. 
  مرگ مشکوک يک زن زندانی سياسی در اروميه

زهرا جعفری زندانی سياسی محبوس در زندان اروميه 
  .به طرزمشکوکی جان باخت

نی سياسی در زندان يک زن زندا:  حقوق زندانيان-خبرگزاری هرانا 
  اروميه پس از تحمل پنج ماه زندان به طرز مشکوکی جان باخت

به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز گذشته 
 ٥ ديماه، جسم بی جان زهرا جعفری، زندانی سياسی که بيش از ١٦مورخ 

 برد پس از ماه بود در سلولهای انفرادی زندان مرکزی اروميه به سر می
  .انتقال به بهداری به خارج زندان منتقل شد

به گزارش شاهدان عينی، جسد اين زن زندانی که متهم به ارتباط با يکی از 
 ماه را در اين زندان به سر برده ٥گروههای اپوزيسيون بود و نزديک به 

بود روز گذشته به بهداری زندان اروميه و سپس به خارج زندان منتقل شده 
نظر به اينکه نامبرده فاقد حکم مشخص و خاصه حکم اعدام بوده . است

داليل و شکل مرگ اين زندانی که در سلول انفرادی نيز نگهداری می شد در 
  .هاله ای از ابهام قرار دارد

الزم به ذکر است عليرغم سابقه متعدد مرگهای مشکوک در زندانها و 
منجر به کشف حقيقتی از بازداشتگاههای مختلف ايران هيچگاه تحقيقات 

  .سوی مسئوالن امر در اين پرونده ها صورت نگرفته است

.............................................  
 عزادار دستگيری يکی از شرکت کنندگان در مراسم مادران

، خانم ” فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران” بنابه گزارش 
راضات هفتگی مادران عزادار در راد يکی از شرکت کنندگان در اعت

خانم پروانه راد که .پارک الله دستگير و به زندان اوين منتقل شد
او يکی از شرکت .  فرزند می باشد٢ سال سن و دارای ۴۵بيش 

. کنندگان در اعتراضات هفتگی مادران عزادار در پارک الله بود
ود روز تاسوعا برای شرکت در مراسم تاسوعا از منزل خارج می ش

مادران عزادار در طی اين مدت پيگير . که بعد از آن ناپديد می شود
وضعيت او بودند ولی از او خبری نبود و حتی چند بار به دادگاه 
انقال ب و زندان اوين مراجعه کرده بودند اما به آنها پاسخی داده 

  .نمی شد
او در طی مدتی که مادران عزادار در اعتراض به قتل و زندانی 

عزيزانشان در پارک الله تجمع می کردند فعاالنه در آن شرکت بودن 
می کرد و از اين طريق سعی و تالش می کرد که مادران عزادار در 
رسيدن به خواسته های خود که همانا محاکمه و مجازات آمرين و 

بنابه گفته بعضی از .عاملين کشتارها و دستگيرها بود ياری دهد
 ١٣۶٠راد خود از زندانيان سياسی دهۀ مادران عزادار خانم پروانه 

بود و درد و رنج زندان و شکنجه را با پوست و استخوان خود 
حس و لمس کرده بود و شاهد اعدام تعداد زيادی از هم بنديان خود 

  .بوده و از اين طريق می خواست که فرياد آنها باشد
تهديد به خانم راد بارها بخاطر شرکت در اعتراضات هفتگی مادران عزادار 

  .بازداشت شده بود
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  منصور نجفی: سردبير نشريه 
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  سايت خبری راه کارگر
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