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هئيت تدارک کننده گردهمائی پاریس درفراخوان شماره یک  خود 
ازکليه کسانی که برمخالفت بنيادی با نظام استبداد مذهبی حاکم 

، وبرجدائی کامل درایران،استقرارجمهوری مبتنی بررأی آزادمردم
دین ازحکومت وارکان قدرت پای می فشارند، و دربرابر نظام های 
موروثی یا مسلکی قرارداشته نسبت به استقالل ایران پای بندند، 

بی . برای شرکت در گردهمائی پاریس دعوت به عمل اورده است
تردید تأکيد برموازین عام وپرشمول فوق جهت مشارکت درنشست 

ست که هئيت تدارک کننده مایل است که پاریس، مبين آن
گردهمائی پاریس بازتاب دهنده تنها یک صدا و یک گرایش از 

و بهمين دليل طيف گسترده و متنوعی . جمهوری خواهان نباشد
ازجمهوری خواهان الئيک و دمکرات را درفراخوان خود  مورد مخاطب 

  .قرارداده است
" جنبش" عنوان درسند طرح ساختار سازماندهی نيزشاهدیم که

برای این حرکت پيشنهاد شده و جنبش جمهوری خواهان را 
  .حرکتی فراگير و کثرت گرا عنوان کرده است

به قلم "  منطق سند سياسی"هم چنين درمقاله ای باعنوان 
که خود ") صدای ما"مندرج درسایت (مهران پاینده  و ناصرمهاجر

د،آن ها ضمن ازدست اندرکاران تهيه سند سياسی بشمار می رون
مرزبندی این حرکت با وحدت های حزبی و جبهه ای و اتحاد عمل، 

وسند سياسی ما باید بازتاب دهنده . ما یک جنبشيم"می گویند 
آن هم جنبشی که بربنيادهای .ویژگی های جنبشی ماباشد

دمکراسی،الئيسيته، پلوراليسم و جمهوری شکل گرفته و هدف 
  ".ی اسالمی باشدبی واسطه اش برچيدن بساط جمهور
اختالفات ازآن جا شروع شده "آن ها بدرستی مطرح ساخته اند که 

که ارحداقل فراتررفته ایم  و اصول و باورهای فردی،یاگروهی و فرقه 
سند "هرچه دربراین پاشنه چرخيده .ای را پيش کشيده ایم

به برنامه حزبی نزدیک شده و هرجا که براصول عام "سياسی
  .سته ایم به منشور جنبشی نزدیک شویماستوارمانده توان

نویسندگان فوق در فرازدیگری ازنوشته خود برنکته مهم دیگری نيز 
اشاره کرده اند که توجه به آن بعنوان خط راهنما درنحوه فرایند 
شکل گيری و چگونگی تجمع جمهوری خواهان دارای اهميت زیادی 

این . توظيفه ما ایجاد جنبش نيس"آن جا که می گویند. است
جنبش هرچند پراکنده و چند پاره همواره درجامعه ما جریان داشته 
و هم اینک نيز هزاران تن منفرد، نيمه متشکل ومتشکل در صدها 
بنياد،انجمن، کانون و سازمان دراین سو و آن سوی جهان برای 

که دربرابرما بوده * کاری. اشاعه آرمان های آن می کوشند
ن تکاپوها و مبارزات و تبيين اصول و وهنوزهست،هماهنگ کردن ای

مبناهای مشترک طيف گسترده جمهوری خواهانی است که 
  ".ازافق ها و خاستگاه های گوناگون به باور جمهوری رسيده اند"

که با چنين "مدعيند، " منطق سند سياسی" نویسندگان مقاله
سندی که تالش . نگرشی به تدوین سند سياسی نشسته اند

کننده اصول آزادی خواهانه و عدالت جویانه تک می کند منعکس 
تک کوشندگان و یاران طيف گسترده جمهوری خواهان باشد و 

 ".همزیستی وهمياری گرایشات گوناگون این طيف را ممکن سازد
  

                                   ******  
اما آیا براستی چنين است و مضمون  دوسند ارائه شده درانطباق 

هدف راهبردی فوق  یعنی تکيه بر اشتراکات عام طيف بزرگ با دو
جمهوری خواهان الئيک و دمکرات و دامن زدن به مبارزات مشترک 
آن ها ازیکسو و ایجاد هماهنگی از طریق برپاکردن چتری هماهنگ 

از دیگر سو …کننده برفراز صدها انجمن و گروه و هزاران فرد و 
ده گان دربرهمان پاشنه قدیم قراردارد و یا آن که  بقول نویسن

  . چرخيده است؟
به گمان من نگاهی به هردوسند نشانگر آنست که متأسفانه به 
دليل جان سختی نگرش های فرقه ای درميان ما کوشندگان 
سياسی،رویکرد معطوف به حرکت جنبشی فقط درسطح کلی و 

ادعا باقی مانده است و این اگرچه درجای خود گامی مثبت ورو به 
متأسفانه . لو محسوب می شود،اما بهيچ وجه کافی نيستج

تدوین کنندگان سند نتوانسته اند درتدوین منشورخود به الزامات 
. یک منشور جنبشی و در رأس آن دو راهبرد فوق وفاداربه مانند

درنتيجه شاهد آنيم که تدوین کنندگان سند سياسی عليرغم 
ت عام و شفاف ادعایشان مبنی برتالش برای تدوین اشتراکا

ساختن آن ها، عمال وچه بسا ناخواسته در جهت حاکميت یک 
 و درراستای - واین اصال مهم نيست که کدام گرایش باشد-گرایش

بهمين دليل . تعيين تکليف باسایرگرایشات حرکت کرده اند
اگرقرارباشد کاربراساس همين پيش نویس ارائه شده پيش برود، 

 تبدیل می شود به مراسم غسل دستورکار این گردهمائی عمال
تعميد برای تولد فرقه ای جدید و تأمين فرادستی یکی ازگرایشات 

" ساختارسازماندهی"همين رویکرد درسند . برسایرگرایش ها
نيزمشهود است و تدوین کنندگان این سند بجای طرح ساختاری 

و یافتن چترمشترک هم کاری " گام های مشترک ما"متناسب با 
مار نيروها و افراد هم اکنون موجود جنبش جمهوری برفرازبی ش

خواهی، برنهادینه کردن زودرس و درواقع  به نهادی کردن یک 
گرایش معين که تنها بخش محدودی از نيروی این طيف گسترده 

و این یعنی فاصله گرفتن از دو راهبرد . بشمار می رود پرداخته اند
بی شک .  حرکتمطرح شده در سطور فوق  به مثابه قطب نمای

جنبش فراگيرو "درصورت اصراربرچنين رویکردی طرح مفاهيمی چون 
به یک تعارف صرف و واژگان تهی ازمضمون تبدیل خواهد " تکثرگرا
" فراگير وتکثر گرا"چنين تشکلی به همان اندازه  دراین صورت. شد

" فراگير و تکثرگرا"خواهد بود که سازمان ها وتالش های تاکنونی 
  .بوده اند

  برای آن که حرکت آغازشده دولت مستعجلی نباشد و بتواند 
براستی دارای پتانسيل و خصلت جنبشی باشد و به سرنوشت 

بویژه  تالش -تالش های نافرجام مشابهی که درطی این دودهه
 الزم -  دچارنشود81های مشابه تجربه همایش برلين و منشور 

نظورالزم است برای این م. است که خشت اول درست نهاده شود
فراتررفته و با ژرفش " جنبشی بودن"که ازطرح کلی ومبهم 

نوشته . بيشترآن به طرح مؤلفه ها و شاخصه های آن بپردازیم
  :حاضرنيز تالشی است درهمين راستا

حرکت برای دست یابی به یک تجمع  و یک منشور جنبشی 
رایط موضوعيت خود را قبل ازهرچيز از این واقعيت می گيرد که درش

کنونی، پراکندگی به معنای وسيع کلمه،یکی از مهم ترین دالیل 
ضداستبدادی و دموکراتيک مردم ایران وایرانيان خارج " جنبش"ضعف 

ازکشوررا تشکيل می دهد شکاف بين انباشت مطالبات و فقدان 
یک جنبش سراسری و هماهنگ شده و هدفمند برای تحقق این 

بی تردید دریک .  تشکيل می دهدمطالبات مهم ترین خأل کنونی را
مکمل یکدیگر بوده ودر تقابل " برنامه"و " جنبش"نگرش کالن، 

" بنابراین شعار. قراردادن این دو بی معنا و سترون کننده است
برنامه "بهمان اندازه نادرست است که شعار " جنبش همه چيز

این دومکمل یک دیگر بوده و درترکيب باهم می توانند ". همه چيز
با این . یک جنبش متشکل، پویا و آگاه و هدفمند را به وجود آورند

ضداستبدادی و دمکراتيک  " جنبش"همه درشرایطی که ما با یک 
پراکنده و تجزیه شده به بيشمار فرقه ها و گروه های جدا ازهم و 
بيشمار عناصر منفرد ازیکسو، و وفوربرنامه ها و پالتفرم های 

جه هستيم، درهنگامی که گسست این گوناگون از سوی دیگر موا
جنبش ها و خرده جنبش ها ازیکدیگر و گسست سازمان ها و گروه 
های سياسی با آن ها و بدنه اجتماعی  ونيز گسست داخل و 

بيداد می کند وباندازه تعداد فرقه ها و مدعيان رنگارنگ با ..  خارج و
نيازهای برنامه و پالتفرم  مواجهيم، یافتن نقاط اشتراک برمتن 

بالفعل جنبش، برای خروج ازاین عزلت جوئی ودر حاشيه 
قرارگرفتکی،کالم اول را تشکيل می دهد وضرورتی است بی چون 
و چرا برای سازماندهی کارزارهای فراگيرو نقش آفرین 
دربرابراستبدادبی مهاروشکل گيری یک قطب ترقی خواه 

ن این حلقه به ازهمين رو گرفت.دربرابرآلترناتيوهای غيردموکراتيک
عنوان نقطه عزیمت از اهميت کليدی برای پيش روی برخوردار 

تنها درچنين صورتی است که ميدان عمل و فضای تنفسی . است
مناسب برای مطرح شدن  برنامه ها فراهم می گردد و آن ها می 

 بهمين دليل گزینه دیگری  جز این . توانند مورد داوری قرار گيرند
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زندگی نباتی و پرسه زنی "برای خروج مدافعان دمکراسی از وادی 
 باین دليل تأکيد بر منشور و تجمع . وجود ندارد" درحاشيه سياست

جنبشی بيش از آن که تکرار یک شعار کليشه ای ونشأت      
گرفته ازباور ویا سرسپردگی به یک الگوی معين باشد، ضرورت خود 

اقعيت های هم اکنون موجود جامعه ما و جمع را قبل ازهرچيز از و
  . بندی تالش های نافرجام گذشته می گيرد

همان گونه که با . ، جنبشی ایجاد نمی شود"ما جنبشيم" با گفتن 
بنابراین باید برای . حلواحلوا گفتن دهانمان شيرین نمی شود

خودمان به درستی روشن کنيم که منظورمان ازبکاربردن این واژه  
بی گمان معنای  یک تجمع جنبشی  قبل از هرچيز به آن . چيست

معناست که  به پذیریم چنين تجمعی جز با مشارکت،حضور و 
و . مداخله این نيروهای متعلق به این جنبش سامان نمی پذیرد

ازاین اصل بدیهی است که راهبرد تالش برای پيوند صدها  و هزاران 
اکنون موجود متعلق به نيروی متشکل و نيمه متشکل و منفرد هم 

 -باهمه تنوع و رنگارنگيشان-طيف گسترده جمهوری خواهان الئيک
اعم از قومی،جنسی،پناهندگی،گروهی و سازمانی، ادبی هنری، 

بدیهی است که با چنين . تک یا چند مضمونی به ميان می آید
رویکردی حرکت جنبشی نه یک عمل گلخانه ای  چون  رویاندن گل 

و . رحکم پاشيدن بذردریک  مزرعه بزرگ خواهد بوددرگلدان بلکه د
این البته درگوهرخود یک حرکت نو و بالکل متفاوتی است با آن چه 

 - مصداق چنين راهبردی. طی ساليان متوالی متداول بوده است
تالش برای پيوند بين نهال های ریشه دوانده موجود بجای غرس 

و ضرورت بيشتری  در خارج کشورحتی با وضوح - نهال جدیدونوپا 
مطرح بوده و ایجاد چنين چتری بين صدها تشکل و سازمان و نهاد و 
هزاران فعال فردی و ازاین طریق بسيج صدها هزارایرانی تبعيدی 

پروژه ای که . بعنوان یک پروژه ممکن و ضروری دربرابرما قرار دارد
باداشتن پتانسيل الزم قادربه تأمين پيوند گسترده با جنبش داخل 

  .شورنيزخواهد بودک
درشرایطی که هنوز سنت و عادت فرقه ای و نگرش گلخانه ای 
دروجود تک تک ما  نيرومند است و با جان سختی در برابرپروژه 
جنبشی مقاومت می کند، و هرلحظه بيم آن می رود که تک جوش 
ها و تکاپوهای معطوف به آن هم نهایتا مقهوراین گونه بينش ها 

ت جنبشی درخدمت بازتوليد فرقه جدیدی گردد وحتی شعارحرک
بکارگرفته شود، تنها با شفاف کردن و جای گيرنمودن هرچه بيشتر 
منطق حرکت جنبشی و مختصات آن می توان ازبباد رفتن فرصت 
های بدست آمده ومحوشدن اميدهای برانگيخته شده ممانعت به 

ن دراین رابطه توجه به چهار مشخصه عمده زیر بعنوا. عمل آورد
خصلت نمای یک منشوروتجمع جنبشی از اهميت زیادی 

  :برخورداست
 مشخصه پالتفرم حداقل برای تأمين گستردگی نخستين
عموما رابطه معکوسی بين دامنه حرکت و دامنه . حداکثراست

به ميزانی که یک پالتفرم جهت گيری . تدقيق پالتفرم  وجود دارد
ازدامنه جنبشی آن حزبی پيداکند بهمان ميزان نيز –برنامه ای 

برهمين اساس است که دریک پروژه با هدف و . کاسته می شود
ماهيت جنبشی،تالش ها بيش از آن که مصروف به توليد منشورو 
مقابله منشورها بایکدیگر شود، مصروف  دامن زدن به همکاری ها 

درچنين نگرشی، یافتن پالتفرم حداقل و مبتنی . می گردد
رسميت شناختن پلوراليسم و تنوع براشتراکات عمومی و به 

بدیهی است . گرایشات دواصل جدائی ناپذیر تلقی می شوند
بادرنظرگرفتن این پيش فرض ها، تالش برای نهادی کردن یک 
گرایش وتأمين فرادستی آن برگرایشات دیگردرحکم مخدوش 

  .     ساختن اصول اوليه حاکم برچنين تجمعی خواهدبود
 جنبشی ناظربه چگونگی فرایند  مشخصه منطق حرکتدومين

یعنی سازمان یابی وچگونگی موجودیت "خود"متحقق ساختن 
خط راهنما و راهبرد اصلی دراین مورد، مشارکت حتی . یافتن است

االمکان فراگير و گسترده توسط نيروهای هم اکنون موجود این طيف 
بدیهی است بدون . برای یافتن و تعبيه چترهماهنگ کننده است

چنين نيروهائی، سخن گفتن ازیک جنبش فراگيرسخن لغوی حضور 

خواهدبود و بهمان اندازه که چنين شيوه ای برای شکل دادن به 
خود از نگرش جنبشی جدائی ناپذیراست،بهمان ميزان تصدی گری 
. این وظيفه توسط این یا آن گروه ، با بينش جنبشی بيگانه است

راه اندازی موتورکوچک "بهمين دليل فاصله گرفتن از بينش قدیمی 
، شرط الزم و "و بحرکت درآوردن موتوربزرگ توسط آن

–صرفنظرنکردنی برای عبوراز تالش های مرسوم فرقه ای 
. سکتاریستی به تالش های مشارکت جویانه و جنبشی است

برای یک حرکت جنبشی هيچ چيزمضرتر از آن گونه تالش های 
بسيار وسيع بصورت فرقه ای نيست که عده ای اندک ازیک طيف 

خود خوانده و به نيابت از آن، بخواهند ابتدا خود را حول یک سری 
موازین سياسی و سازمانی متشکل کرده وسپس دیگران را دعوت 

که . به پذیرفتن  قراردادهای فی مابين خود و پيوستن به آن بکنند
اگر چنين کنيم  بی گمان باردیگر دچار همان تصلب شرائينی 

از این رومطلقا و مطلقا .  که تاکنون دچارش بوده ایمخواهيم شد
درمعيت وحضور نيروهای هم اکنون موجود این طيف و درمتن تالش 
برای گسترش دامنه چنين حضوری است که می توان از دست 
یابی به اصول مشترک ویافتن چترهماهنگ کننده سخن به ميان 

ل متعلق به این وبهمن دليل یافته های  تجمعات اوليه محاف. آورد
ما باید همواره . طيف تنها می تواند جبنه پيشنهادی داشته باشد

  .این آموزه بزرگ حرکت جنبشی را درمدنظر داشته باشيم
 خصلت مهم حرکت جنبشی بسنده کردن به سومين

حرکت جنبشی و گسترده بنا به طبيعت . ساختارهای حداقل است
وپيچيده خود را زندانی خود قادر نيست درقالب ساختارهای تودرتو 

ازاین رو اصراربرساختارگرائی بيش ازحد الزم، می تواند به .کند
  . حصاری برای جدائی ازجنبش تبدیل شود

 مشخصه حرکت جنبشی برسازماندهی دیالوگ  برای چهارمين
تعميق اشتراکات و شفاف سازی اختالفات استواراست  بدون 

 سخنی از تقویت جاری ساختن چنين دیالوگ هائی، نمی توان
آگاهی های دمکراتيک حول صدها معضل پيش روی جنبش و 

 .تقویت توان انتخاب مردم، به ميان آورد
  

                                    **********  
برپایه موازین چهارگانه فوق است که منطق حرکت جنبشی می 

  :لهازجم. تواند پاگرفته و بر آسيب پذیری های خود غلبه نماید
ازخطرتکرار تجربه های نافرجام گذشته بپرهيزد که مطابق آن -

نخبگان ابتدا به تعبيه ظرف همت می گماشتند و سپس بسراغ 
دربينش نوین ظرف و مظروف درپيوند با . مظروف می رفتند

یکدیگربوده و درمعيت ومشارکت خود این نيروها و عناصرمتشکله 
ند  شکل گيرد و نه آن است که منشور و تجمع جنبشی می توا

  .درغيابشان وبه نيابت ازسوی آنان
حرکت جنبشی با چنين مضمونی نه فقط دربرابر تالش های -

برنامه ای و اخص نيست، بلکه با آفریدن - معطوف به فعاليت حزبی
ميدان عمل، بستر مناسبی برای تقویت پلوراليسم بربستر جنبش 

ها وبا نيروهای اجتماعی وامکان  پيوند این گونه برنامه ها با حنبش 
آن چه ما به آن نيازداریم  دست یابی به بلوغ . فراهم می سازد

تفکيک این دو سطح از فعاليت و قرار دادن هریک درجای خود است 
بنابراین بحث برسرنفی ضرورت حرکت . ونه درتقابل قراردادن آن ها

 برنامه ای نيست، بلکه غرض آنست که بنام حرکت -اخص حزبی
برنامه ای صورت - ی، فراگير و جنبشی حرکت اخص حزبیعموم
چرا که تداخل و آشفتگی بين این دو سبب آسيب پذیری .نگيرد

ازاین روشفاف سازی و نشاندن هریک ازسطوح . هردومی شود
  .فوق درجایگاه طبيعی خود دارای اهميت است

درعين حال حرکت جنبشی برخالف آن چه که بعضا گفته می -
برعکس .  فعاليت پوپوليستی ویا همه با هم نيستشود به معنای

با تقویت هویت و تمایزصف جنبش ضداستبدادی ودمکراتيک 
ازسایرصفوف غير ویا ضددمکراتيک ازیکسو و با به رسميت شناختن 
پلوراليسم، شفاف سازی و گشودن باب دیالوگ بعنوان یکی 

يک ازعناصر حياتی روند تکوین خود وروند تقویت آگاهی دمکرات
به مقابله برمی " همه باهم"ازسوی دیگر، تاحد الزم وممکن با ایده 

عالوه براین بينش جنبشی با باوربه ضرورت  پيوند جنبش .خيزد
های مطالباتی و جنبش عمومی سياسی بایکدیگر و ضرورت 

ازتکيه صرف به شعارهای " جنبش جنبش ها"بارورشدن آن به 
 فه  براین ها، اصل پذیرش اضا. سلبی و ضداستبدادی پرهيزمی کند
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 ..…گردهمائی پاريس
 
  

پلوراليسم درساختاراین تجمع جنبشی به همراه حق بی 
چون و چرای آزادی تبليغ، تضمين دیگری است برای امکان 
تعميق مطالبات اجتماعی توسط نيروهای رادیکال، که به 

  .ندارد" همه باهم"نوبه خود هيچ قرابتی با منطق 
ر به باربه نشيند، نه فقط با فراتررفتن از  چنين تالشی اگ-

قادراست ) نشاء تک درخت( تالش های مرسوم گلخانه ای
با برافراشتن چتری برفرازتک تک بيشماردرختان، جنگلی از 
مقاومت دربرابر طوفان استبداد بی مهار تاریک اندیشی 
برپاکند،بلکه درهمان حال درهرگام خود می تواند درخدمت 

ری زمينه های خود رهانی و خودحکومتی، تقویت و بارو
 . احترام به پلوراليزم و تمرین دمکراسی قرار گيرد

                     
  مهم آنست که خشت اول را کج نگذازیم

  
بی شک حرکت بسمت یک منشور و تجمع واقعا جنبشی 
و . یک فرایند تدریجی است که یک شبه حاصل نخواهد آمد

یس هم تنها تالش هایی تالش مدافعان این گرایش درپار
با این وجود، . نيستند که دراین راستا صورت می گيرد

نشست مزبورمی تواند گام مهمی دراین جهت باشد اگر 
که بتواند عليرغم همه کاستی ها و تناقضات خود،کفه را به 

برای این منظورالزم است . سود حرکت جنبشی تقویت کند
" ما" ازمعنای نشست مزبورقبل ازهرچيز به تعریف روشنی

درراه پيمائی سه ساله اش نائل شود وبتواند روشن کند که 
و این راه " گام های مشترک"و یافتن " ما"منظورش از

پيمائی سه ساله چيست؟،آیا هدفش دست یابی به هویت 
و اصول مشترک طيف بزرگ جمهوری خواهان الئيک و 

 تشکيالتی دادن به -دمکرات بوده است یا هویت سياسی 
بدون روشن کردن .  بخش و گرایش معين ازاین طيف؟ کی

این جهت گيری، والبته برداشن گام های عملی معين 
درراستای هدف یک تجمع بزرگ جنبشی، نشست مزبور 
نيز هم چون تالش های مشابه دیگر می تواند پس از چند 

  .صباحی ازنفس بيفتد و به سرنوشت آن ها دچارشود
ی که دربرابر گردهمائی پاریس براین اساس بزرگترین چالش

قرار دارد آنست که چگونه خواهد توانست رابطه خود را به 
عنوان بخش کوچکی از طيف بسيار بزرگ جمهوری خواهان 

 - الاقل درهمان محدوده خارج کشور–الئيک و دمکراتيک 
بطوری که تالش آن برای نهادینه  کردن خود . تنظيم کند

قط موجب انجماد واختاللی بعنوان بخشی ازاین طيف، نه ف
در شکل یابی عمومی این طيف نشود، بلکه بعنوان نيروی 

  . محرکی درخدمت تقویت آن قرارگيرد
ایفای چنين نقشی البته امرساده ای نبوده و مستلزم 

  :تحقق دو شرط است
 آن که در آزمون جدال گرایشات فی مابين خود نخست

ا با یکدیگر بجای رانده شدن به سمت تعيين تکليف آن ه
ورأی و رأی کشی حول آن ها، تالش کند اشتراکات حول 
اصول،ارزش ها و مبادی مشترک را مبنای حرکت خود 

  . قراردهد
 آن که با پرهيزاز نهادینه کردن بيش ازحد الزم و اوليه، دوم

و . حصاری بلندبين خود و طيف گسترده بيرون ازخود نکشد
ی جلوببرد که موجب شکل یابی خود را تاحدی و فقط تاحد

بروز شکاف و اختالل دررابطه فی مابين او وسایر نيروهای 
شرکت کنندگان درنشست . متعلق به این طيف نگردد

پاریس هرگزنباید فراموش کنند که تنها بخشی از طيف 
بزرگ جمهوری خواهان دمکرات و الئيک را تشکيل می دهند 

 بيرون ازخود و همواره الزم است که ازاین منظر به مخاطبين
اگرکه آن ها خود را تنها بخشی ازیک -براین اساس. بنگرند

طيف بزرگ می دانند و هم چنان برسازماندهی وسيع و 
 باید بدانند که قراردادها و -جنبشی این طيف می اندیشند

تصميم های آنان، چه سياسی و چه ساختاری،صرفنظر 
 جمع ازدرستی و یا نادرستی اشان، تنها می تواند برای

و این مستلزم آنست که . محدودخودشان دارای اعتبارباشد
از منظر پالتفرم وساختارخود به جهان بيرون ازخود ننگرند و 
خود را ميزبان و دیگران را ميهمان نه پندارند ودرسودای 

رابطه و دیالوگی برمبنای . الحاق دیگران به خود نه باشند
ادیگران برقرار کنند برابرحقوقی،فارغ ازمناسبات درونی خود ب

بودن  را دراسنادی که فقط به " همراه و یا عضو"و معنای
تصویب جمعی ازافراداین طيف رسيده است،مشمول 

  . برخورد با دیگران قرارندهند
اميد آن که شرکت کنندگان درگردهمائی پاریس ازآزمونی 
که دربرابرشان قرار گرفته است موفق و سربلند بيرون 

  . بيایند
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  :زیرنویس 
  
 گرچه تالش هرجریان و گروهی برای تدقيق وتدوین * 

موازین اصولی و نيز تالش برای تقویت هماهنگی و ارائه 
فيد و پيشنهادات خود به طيف سوم کاری است اصولی، م

اما باید توجه کنيم که این گونه تالش ها تنها . قابل دفاع
. می توانند خصلت پيشنهادی داشته باشند و نه بيش از آن

و تا مادامی که با حضور ودرمعيت خود این نيروها صورت 
وهمين . نگيرد، نمی توان آنرا منشور طيف سوم تلقی کرد
شی نيز طور باید اضافه کرد که هماهنگی یک حرکت جنب

چيزی نيست که بتوان ازبيرون اعمال کرد و این  وظيفه را به 
درواقع مسأله مهم و اکنون ما قبل ازهرچيز . گروهی سپرد

تالش برای شکل گيری تجمع هرچه گسترده تری است که 
تالش های معطوف به منشور و هماهنگ سازی اساسا 

 آن ازدرون آن خواهد جوشيد و نه ازطریق پل زدن برفراز سر
بدیهی است که چنين شيوه ای حتی اگرصرفا بخاطر . ها

پاس نگهداشتن ارزش های گرانقدری چون دمکراسی، 
پلوراليسم ودرراستای خود رهانی و خود حکومتی می 

اما عالوه برآن . بود،بازهم ارزش پای بندی به آن را داشت
بدون . این شيوه تنها راه موجود برای جنبشی شدن است

 ها و صدهاتشکل  و نيروی متعلق  به زنان، حضور مثالده
قوميت ها،گردانندگان ده ها سایت و نشریه، صدها تشکل 
دمکراتيک و محافل ادبی و هنری و انجمن ها و تشکل های 

چگونه خواهيم توانست حرکت گسترده و ... پناهندگی و
جنبشی بودجود آوریم و به هزاران وده ها هزارایرانی ضد 

ين خارج از کشور نقب بزنيم و یا آن که نظام حاکم در هم
این همه فعاليت متنوع را هماهنگ کرده و بدین طریق کارزار 
گسترده ای را عليه استبداد وبرای دمکراسی سازمان 

  دهيم؟
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   شهاب شکوهیمتن سخنرانی       
   از بازمانده گان قتل عام       
   زندانيان سياسی در تابستان     
  

     
  
  
  

 م به حضار محترم و با درود به همه جانباختگان راهبا سال
  ! در لندن   مراسم یادمانآزادی و تشکر از دست اند کاران 

  
 را که از بلندگوی بند 2داشتيم طبق معمول اخبار ساعت 

. پخش می شد گوش می دادیم در نيمه های آن قطع شد
آخرین خبر که شنيدیم مربوط به حمله مجاهدین به غرب 

بود کمی بعد تلویزیون بند رابردند، از آنها درخواست کشور 
بچه ها ی بيمار را بهانه ! فروشگاه کردیم، جواب منفی بود

قرار دادیم و جلو انداختيم که بتوانيم سر و گوشی به آب 
تمام امکانات ارتباطی ما در !. بدهيم باز جواب منفی بود

زی چند رو.  مرداد قطع شد26 و25روزهای فکر می کنيم 
بچه های بند به صورت . سکوت ِوهم انگيزی بند را فرا گرفت

گروهی یا فردی سر در تحليها کرده و تالش می کردند که 
باالخره خبری از بند کناری بصورت مرس . اوضاع را بفهمند

رسيد که گروهی بنام هيئت عفو آمده اند و دارند به وضع 
ین خبر طرِف خوشبينانه ا!!. زندانيان رسيدگی می کنند

  را مورس زده آزادی تعدادی از بچه ها ی حکم تمام شده
   .بود

تحت : ولی کمی بعد باز هم خبری رسيد مبنی بر اینکه
باور !  عام راه انداخته اند قتل ؟عنوان مسلمان هستی یا نه

 . امًال مطمئن نبودندکردنی نبود و منابع خبرها هم ک
ز خبر ها نتوانستيم بگيریم و در متاسفانه نتيجه ای معقول ا

مسئولين اصلی زندان ( همين اثناء ناصریان و داود لشکری 
درب بند ما را باز کردند و یکی یکی از بند ما را ) گوهر دشت
دم درب از ما سئوال کردند آیا حاضرید نماز  . صدا کردند

 نفر پذیرفتند 9 نفره بند ما فقط 70بخوانيد؟ که از جمعيت 
 چشم بند به بيرون در راهروهای اصلی به صف بقيه با
برای لحظه ای دزدکی داخل راهروی بزرگ زندان را . شدیم

نگاه کردم جمعيتی  وسيع از زندانيان در کنار راهرو و با 
چشم بند یانشسته بودند و یا در حال جابجایی ، معلوم 

 یواشکی پرسيدم می یاز یک زندان! نبود چه خبر است
هئيت عفو است و دارند نماز : ت ؟ گفتدانی چه خبر اس

خوانها را از نماز نخوانها جدا می کنند که در سمت چپ نماز 
بيچاره ما که ! نخوانها هستند و در سمت راست نماز خوانها

پاسداری . اصًال خبر نداشته به چه مسلخی داریم می رویم
مرا با عده ای به سمت یک راهروی فرعی به جلوی درب 

همان لحظه برای هميشه و آخرین بار از عده . اتاقی بردند
ای از دوستان قدیمی و بسيار صميمی که طی ساليان در 

م درب د. هم بودیم از هم جدایمان کردندتمام سختی ها با 
 اشراقی ونّيری . ه مرا به داخل صدا کردندایستاده بودم ک

عده ای هم از مامورین . کنار هم پشت ميز نشسته بودند
  . بازجوها و مسئولين نظارت می کردنداطالعات
 چرا که او رئيس ، نّيری بسيار عصبی و کينه ای بودبرخورد

از من می خواستند . دادگاه من بود و او را می شناختم
بفهمند که در حال حاضر یا گذشته اصًال مسلمان بوده ام یا 

نّيری می پرسيد آیا حتی در بچگی یا نوحوانی یک ! نه
یا حتی یک یاخدا هم نگفته !  نخوانده ای؟رکعت هم نمار

ای؟ خوشبختانه و ناخود آگاه جوابم منفی بود،  برای تاکيد 
موضوع به نّيری گفتم منطقه ما خيلی ها مسلمان نيستند 
حتی آحوند محله ما روزهای جمعه مشروب می خورد و 

که یک دفعه نّيری عصبی شد و به پاسدار . می رقصد
 خاطر توهين به روحانيت پنجاه ضربه دستور داد که مرا به

مرا به یک فرعی بردند و با کينه تمام سيردل . شالق بزنند
نمی توانستم راه بروم باز به مثًال دادگاه برگردانده . زندند
دم درب منتظر بودم که هئيت مرگ برای نظارت بر . شدم

جایی که در آن بچه . اعدام های بچه ها به آمفی تاتر رفتند
توسط تعدادی طناب در گردن با پرده برقی صحنه به ها را 

. باال می کردند و موجب خفه شدن عزیزانمان می شدند
من از حضار بخاطر این توصيفات معذرت می خواهم و لی 

هيئت مرگ از ماموریت کثيفشان برگشتند ، ! چاره چيست؟
همگی به اتاق رفتند ، اشراقی آخرین نفری بود، کنار من 

را یک کالم نمی پذیری که مسلمان هستی و آمد و گفت ج
گفتم آخر نيستم آیا شما قبول دارید ! خودت راخالص کنی؟

و ادامه دادم در کشور ما خيلی ها غير ! که دروغ بگویم؟
گفت ببين پسر جان . مسلمان هستند من هم یکی از آنها

من برای خودت می گویم  یا مسلمانی یا هيچ، این را گفت 
.  دو باره هيئت مرگ از اتاق بيرون رفتندکه بعد. و رفت

پاسداری مرا به سمت آمفی تاتر ُبرد مثل اینکه خيلی 
عجله داشت بمن مرتب می گفت تندتر بيا، انگار از فاصله 

درب آمفی . مرگ جا مانده بودم و او قصد داشت مرا برساند
تاتر را باز کردم و داخل شدم ، او نيآمد ابتدا همه جا تاریک 

همه جا سکوتی سنگين . کمی چشم بندم را باال زدم. بود
 صحن آمفی تاتر را می دیدم .کمی جلوتر رفتم. حاکم بود

ناخود .  زیادی دمپایی و لباس در آنجا ریخته شده بودمقدار
. آگاه به باالی سن تاتر نگاه کردم طنابها از پرده آویزان بود 

نمی . تمام وجودم لرزید. وای که فاجعه حقيقت داشت 
گرمم شده بود فکر می کردم هر آن من . دانستم چکار کنم

  روی گردنم احساس  طناب را. ست باال آن یم  هم جا
صدایی از پشت . ر خِر خودم را می شنيدمکردم حتی خ مي

سرم آمد کمی بخود آمدم پاسدار باعصبانيت گفت چرا 
باید به سلول بروی . ایستاده ای همه چيز تعطيل است

نگرانی پرسيد چه دیدی؟ گفتم مگر با چشم بند یکدفه با 
آنقدر صدایم ضعيف بود . آنهم در تاریکی می شود چيزی دید

باالخره  دست از سرم ور داشت و . که اول پاسدار نفهميد
از او پرسيدم چيزی برای خوردن . مرا به سلول انداخت 

هست؟  من از صبح تا بحال چيزی نخورده ام با لحنی 
فت برو خدا را شکر کن که هنوز زنده ای  و تمسخر آميز گ

  کابوس تمام طول روز به . باعجله درب را بست و رفت
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 عدد طناب 6بویژه پرده آمفی تأتر به نظرم . سراغم  آمد
یاد حرف زنده یاد !!! وای که چه فاجعه ای. بهش آویزان بود

قبل از اینکه ما را از بند ببرند گفت . مصطفی فرهادی افتادم
اگر موضوع . بچه ها  ممکن است موضوع خيلی جدی باشد

ز بر مسلمانی بچرخد خيلی از ما کشته خواهيم شد ا
جمله من که قبًال مجاهد بوده ام، که متاسفانه نظرش 

و صدای  درست بود نمی دانم تا کی بيدار بودم که با سر
پاسداری از خواب پریدم طبق معمول روز قبل با عجله به دم 

ظاهرًا پاسدار می خواست هر . درب اتاق مرگ برده شدم
چه زودتر امر کشتن من را خودش ببرد آخر به ازائ کشتن 

.  روز در بهشت به آنها وعده داده شده بود40ر زندانی ه
داخل اتاق شدم چشم بندم را کمی باال زدم نّيری نشسته 

نّيری گفت اگر باز هم دروغ بگویی . و اشراقی سرپا بود
حقيقتش در تمام شب که فکر . مجازاتی بدتر در پيش داری 

می کردم راهی بجز اینکه یک جورهایی خودم را یک فرد 
دی و بی خيال نشان بدهم چيز دیگری به فکرم نرسيد و عا

نّيری . بعد هم نباید با حرفهای روز قبلم تناقض پيدا می کرد
اصول دین چند تاست؟ می دانستم ولی الکی : پرسيد

: آنها کدامند؟ باز الکی گفتم: گفت!! گفتم سه تا حاج آقا 
گفتم گفت می دانی پيغمبر اکرم که بود؟ . نماز، روزه ، حج 

آره یک فردی در تاریخ قدیم که نصيحتهایی کرده و راهها  
گفت پدر و مادر ت هم !! برای مسلمانها ارائه داده حاج آقا

مثل تو کافرند؟ گفتم نه حاج آقا آنها بعضی وقتها نماز می 
از چشمهای !! خوانند به ویژه وقتی دچار گرفتاری می شوند

بود که می نّيری خون می ریخت آنقدر عصبانی شده 
جالب این بود که . خواست با دستهای خودش مرا خفه کند

اشراقی مرتب به ميان می پرید و تاکيد می کرد می بينی 
بعد هم از . حاج آقا او نمی فهمد و می تواندمسلمان باشد

من پرسيد خوب اگر همه مردم یک جامعه مسلمان باشند 
نی و تو چه هستی ؟ گفتم ببين حاج آقا برای من مسلما

غير مسلمانی ندارد من می خواهم مثل یک آدم عادی 
زندگی بکنم و در جامعه هر قانونی باشد تابع هستم آخر 
سرنّيری باعصانيت به پاسدار دستور داد که ببریدش آنقدر 
بزنيدش تا یا واقعًا مسلمان بشود یا اینکه به درک فرستاده 

ت انگار وق. چند تا فحش اسالمی هم نثارم کرد. شود
عزیزش را در کشتار بيشتر گرفته بودم و مقدار حکم های 

 عده ای تقریبا من و!! اعدامش به حد نصاب نرسيده بود
 نفر می شدیم را به خط 12مشابه وضع من که جمعًا 

یک ردیف پاسدار سياه پوش با سر های تراشيده و . کردند
پوتين های سنگين به جانمان افتادند آنهم در شرایطی که 

ما با چشمانی بسته، بدنهایی خسته و فرسوده از جمع 
دور  روز نگرانی و اضطراب ، گرسته ، کتک خورده و بویژه 
افرادی از ما که ُمسن بودند بهر حال مثل توپ فوتبال با 
ضربه های جودو و کاراته به هوا می رفتيم و به زمين می 
خوردیم نتيجه اینکه بعد از چند ساعت تعدادی دنده، دماغ، 

و یکی از پاسدار ها هم به اجرش . دندان شکسته شد
رسيد زیرا که یکی از بچه ها را چنان با سر به پره شوفاز 
کوبيد که پره به مغزش فرو رفت و فکر می کنم در دم کشته 

بعد از . چرا که بعدا ها او را ميان زنده ماندگان ندیدیم. شد
تا . تندعمليات ما را به داخل یکی از بندهای فرعی انداخ

وعده بعدی نماز باز هم مشابه همين عمليات را پياده 
چون قرار به این بود که عمليات تا سه روز ادامه . بکنند

و در صورت زنده ماندن و قبول نکردن ما اعدام . داشته باشد
ما که در روز اول کامًال از پا افتاده بودیم و حتی نفس . شویم

يشنهاد یکی از ریش به پ. کشيدنمان هم دردناک شده بود
سفيدها قرار شد موقتًا بپذیریم که نماز می خوانيم و در 

فردای آنروز ما . فرصتی مناسب دست به خودکشی بزنيم
را به داخل بندی بردند که بقيه بازمانده ها هم در آنجا 

بچه هایی را که می شناختم می دیدیم زنده مانده . بودند
.  گریه خيس شده بوداند بغل می کردیم پيران هایمان از
وقتی مشخص شد که از . همگی سراغ بقيه را می گرفتيم

آنهمه زندانی فقط همين تعداد زنده مانده ایم تازه عمق 
اصًال باورمان نمی شد ، تمام عزیرانمان . فاجعه روشن شد
 حتی ، بودیم سالها در کنار هم زندگی کرده که در همه این

اینگونه با داس . ختيمصدای نفس همدیگر را هم می شنا
وای که این چه مصيبتی بود که همه . مرگ درو شده بودند
ستی بنام  دو.نمی خواستيم باور کنيم!! را خانه خراب کرد

 داشت که قلبش نتوانست بیعلی محبی آنقدر فشار عص
 همه سایه مرگ در بند بر روی. ادامه دهد و ایستاد

کرده و به  عزلت سر فرو هر کس در گوشه . نشسته بود
آینده نامعلومش فکر می کرد چطور می شد با آن فاجعه 
کنار آمد؟ چطور می شد به زندگی که در آن چنان جنایاتی 

روزهای اول در فکر این ! عليه انسانها می شود اميدوار بود؟
بودم که وسيله تيزی پيدا کنم که هم خودم را خالص بکنم 

 ای کاری به و هم عجيب در پی فرصتی می گشتم تا ضربه
من که به گفته ناصریان عمرم تمام شده بود . ناصریان بزنم

متاسفانه آن فرصت پيش نيامد . چرا بگذارم او سالم در برود
در گم در زندان گوهردشت  حالت کِرخت و سر مدتی در آن. 

ماندیم بعد ما را با عده ای دیگر به انفرادیهای اوین منتقل 
هر روز فکر .  در انفرادی بودم حدود یکماه و ُخرده ای. کردند

می کردیم که امروز دیگر کار تمام است ، ولی خبری نمی 
 روز باز هم همه باز مانده گان 40بعد از حدود . شد 

شاید حدود . زندانهای تهران را در دو بند اوین جمع کردند
 5500 نفر می شدیم از چيزی حدود 800 خرده ای یا 700
کمی بعد . اجعه معلوم می شدنفر اینجا عمق ف6000الی 

به ما !!. فرمان عفو خمينی بعد از قتل عام اعالم شد
مالقات دادند نگران وضع همسرم بودم فکر می کردم اگر او 

خواهرانم . را هم کشته باشند دیگر چه جور زندگی کنم 
دادند ولی در کنارش متوجه خبر سالمت همسرم را . بودند

 ه خبر مرگ مرا هم بشنود و م دیگر نتوانسته بودردشدم ما
بعد از مدتی ما را با شرط وشروطهایی آزاد . تمام کرده 

. کردند ولی بيمار، افسرده با دنيایی غم پشت سرمان
چگونه باید آینده را بسازیم من نمی دانم فقط می دانم که 

  .           متشکرم . دیگر زیر بار زندگی مثل گذشته نخواهم رفت 
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  سه پديده قابل تامل از عمق جامعه اسرائيل     
  
 
 

  :مقدمه مترجم
  

ي سازمان ملل متحد وجود يك دولت  پنجاه سال پيش وقت
يهودي را در آنار فلسطينيها به رسميت شناخت، بشريت 
خيرخواه و مترقي و در رأس آنان حزب بلشويك روسيه 
خوشحال و اميدوار بودند آه اين حادثه پايان خوشي باشد 
بر همه آن رنج و ستمي آه ميليونها يهودي در طول تاريخ 

در جايي  احسان طبري . دندچند هزار ساله خود متحمل ش
ميگويد آه يهوديان عليرغم جمعيت اندك خود در جهان، 
دانشمندان بسيار زياد و مهمي را به بشريت عرضه داشته 
. اند؛ فرويد، انشتين، اسپينوزا و آارل مارآس از جمله اينانند

سازمان ملل در همان زمان، تشكيل يك دولت فلسطيني را 
يز به رسميت شناخت آه متاسفانه استعمار انگلستان ن

مانع آن شد آه اين دولت فلسطيني پا گيرد، و ميبينيم آه 
 .سياست انگلستان به فجايع عظيم بعدي منجر گرديد

اما دولت اسرائيل آه قرار بود مامني آرام براي يهوديان زجر 
ديده باشد و از طرفي اين دولت همسايه اي مهربان براي 

ديري نگذشت آه محافظه آاران . رافيان، چنين نشداط
بودن بناي » شعب اهللا المختار«متعصب يهودي با بهانه 

آشتار فلسطينيها و اشغال سرزمينشان را آغاز آردند و هر 
روز آه گذشت تعداد بيشتري از يهوديان ساآن آشورهاي 
مختلف به اسرائيل فرا خوانده و سرزمينهاي بيشتري را 

دند آه البته متاسفانه مورد موافقت اروپا و امريكا اشغال نمو
سازمان ملل در . جنگ و آشتار در منطقه آغاز گرديد. نيز بود

 قطعنامه عليه دولت اسرائيل به تصويب 60اين مدت بيش از 
  .شده است» وتو«همگي توسط امريكا رسانده آه 

 قطع  با اآثريت قاطع آراء1970همين سازمان ملل در سال 
نامه اي مبني بر محكوميت صهيونيسم به عنوان نظريه اي 

آار ارسال جاسوسي و . نژادپرستانه به تصويب رساند
شكنجه گر و ماموران رنگارنگ امنيتي به آشورهاي مختلف 
از سوي اسرائيل آغاز شد و ما ايرانيها خود در شكنجه گاه 

چندي پيش موساد . هاي شاهنشاهي آن را تجربه نموديم
 ترآيه را از افريقا ستان آردحزب کارگرانعبداهللا اوجالن رهبر

اد آه اآنون وي زنداني ربود و تحويل پليس سرآوبگر ترآيه د
 خبرگزاريها در هفته گذشته در شمال به گزارش بنا. است

عراق يك مرآز جاسوسي اسرائيل مورد تهاجم عراقيها قرار 
 *  مامور موساد به قتل رسيدند9داد گرفت و روز شنبه در بغ

تاآنون آسي نشنيده آه شارون يتيم خانه اي، درمانگاهي 
و يا سرپناهي براي آساني بسازد، هر چه بوده تخريب 

 .خانه ها، مدارس و مزارع بوده است
. خوشبختانه بايد گفت آه پايان شب سيه سفيد است

بشريت مترقي در سراسر جهان امروز از ظلم و بي عدالتي 
يبينيم آه در تظاهرات و آشتار به تنگ آمده است، م

ميليوني در آشورهاي مختلف، از امريكا تا اروپا، از امريكاي 
التين تا آسيا و افريقا همگي خشم و انزجار خود را از بوش 
و شارون ابراز ميدارند و اين پيروزي بزرگي نه فقط براي 
. مردم فلسطين، بلكه براي همه انسانهاي آزاديخواه است

 .اين زمينه ميتواند آگاهي دهنده باشدترجمه مقاله زير در 
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ملت فلسطين به پنجمين سال » انتفاضه«با نزديك شدن 
خود، انتخابات قريب الوقوع امريكا و جنگ عراق، ظواهر و 
پديده هايي را ميتوان در افق جامعه آشور اسرائيل 

يكم . ا در اينجا به بررسي آنان ميپردازيممشاهده نمود آه م
بايد گفت . ترس دائم و رو به رشد در جامعه اسرائيل است

آه عليرغم همه موفقيتهاي نظامي، سياسي و تكنولوژي 
آه اسرائيل ساليان گذشته با آمك امريكا آسب آرده 
است، و عليرغم سقوط آشور عراق، اين بار وحشت و 

ز گذشته شده و دامنه آن به ترس و اضطراب بنياني تر ا
همه موسسات اقتصادي و سياسي نيز آشيده شده 

در سطور آينده گزارشات مستند در اين مورد آه از . است
طرف هيأتهاي علمي و شخصيتهاي مهم آشور اسرائيل 

دوم، احساس عجز و . انتشار يافته ارائه خواهيم داد
ارد است آه به زودي و» انتفاضه« درماندگي در برابر 

انتفاضه جنبشي عظيم . پنجمين سال خود خواهد شد
است آه وابسته به اين يا آن گروه و حزب سياسي نيست، 
بلكه ريشه آن در عمق زندگي ميليونها فلسطيني است آه 
از ظلم و جنايتهاي دولت اسرائيل آگاه شده و براي رفع آن 

عليرغم اختالفات درون جنبش الفتح و ضرباتي . ميكوشند
ه سازمانهاي سياسي فلسطيني به وسيله اسرائيل آه ب

وارد آمده، انتفاضه دچار رآود نشده و به راه خود ادامه داده 
تاثيرات انتفاضه بر اقتصاد اسرائيل، موسسات . است

اجتماعي و فرهنگي بسيار سنگين و غيرقابل تحمل بوده 
اسرائيل عليرغم داشتن آن همه امكانات نظامي و . است

يشرفته و آشتار عظيم مردم نتوانسته از شهرت تكنولوژي پ
هم اآنون . سوم مسئله جاسوسان است. و ادامه آن بكاهد

اسرائيل با دو آشور اردن و مصر روابط حسنه داشته و 
موسسات بسياري در زمينه فرهنگي، توريسم و اقتصادي 
در اين آشورها دائر نموده است، اما با وجود اين همه رابطه 

ل از آينده خود مطمئن نيست و با ارسال حسنه اسرائي
جاسوسان در موسسات مختلف اين آشورها ميكوشد 

دولت اسرائيل با وجود . اطمينان بيشتري حاصل نمايد
داشتن رابطه حسنه با اين آشورها، باز به همان شيوه 

پديده هاي سه . هاي رسواي دوران سابق دست ميزند
 سطور آينده به گانه باال درخور بحث و بررسي است، در

 .شرح اين سه پديده خواهيم پرداخت
 

   ترس از محيط:   اولپديده 
 

هميشه در گذشته، چنين گفته ايم آه اسرائيل آشوري 
است آه در زمان و مكاني نامناسب پديد آمده است، بر 
  همين اساس هر آنقدر آه به اين آشور اطمينان داده شود، 
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مكانات و ادوات جنگي در اختيارش قرار دهند، خود ا

احساس ترس و غربت مينمايد، از همسايگان خود ميترسد، 
آرامش ندارد، حتي اگر حاآمان آشورهاي همسايه و 
بعضي روشنفكران قلم به مزد به آمك دولت اسرائيل 

اين آشور . بشتابند، باز دردي از اسرائيل درمان نخواهد آرد
لت خود در هراس است، هرگونه موفقيتي از از خود و از ذ

نظر علمي و تكنولوژيكي در آشورهاي همسايه و منطقه 
حاصل گردد موجب اضطراب و وحشت در ميان رهبران 

نمونه بارز آن، پيش آشيدن موضوع . اسرائيل خواهد گرديد
دولت اسرائيل در . 21/7/2004ايران در تاريخ » برنامه اتمي«

 را به رهبري شارون فرا خواند و از سران اين روز آابينه خود
نظامي و سياسي آشور و متخصصان امور دعوت به عمل 

نتيجه اين . ايران بپردازند» خطر«آوردند تا به بحث و بررسي
اسرائيل است » بقاء«شد آه دولت ايران خطر اصلي براي 

 . داراي بمب اتمي خواهد بود2007و تا سال 
يل چنين آمده است آه از در گزارش رسمي دولتي اسرائ

جمله خطرهايي آه در منطقه وجود دولت اسرائيل را تهديد 
. ميكند، خطر اتمي شدن ايران در سه سال آينده است

دولت ايران آوشش فراواني به آار ميبرد و بودجه فراواني را 
اين . به مصرف ميرساند، تا به اسلحه اتمي دست يابد

با » 3موشك شهاب «آوششها منجر به آن خواهد شد آه 
 .آالهكهاي اتمي بتواند آشور اسرائيل را هدف قرار دهد

تهيه آنندگان گزارش به نخست وزير آريل شارون، وزير 
اقتصاد، رئيس ستاد ارتش اسرائيل هشدار دادند آه خطرات 
ديگري نيز دولت اسرائيل را تهديد ميكند و آن موشكهايي با 

 حزب اهللا لبنان در برد طوالني است آه دولت سوريه و
در گزارش همچنين به خطر جناحهاي راست . اختيار دارند

درون آشور اسرائيل اشاره شده آه ممكن است به ترور 
نخست وزير دست بزنند و از آن سو جريانات چپ در 

هستند و در اين » امنيتي«اسرائيل آه مخالف بناي ديوار 
، رئيس امنيت در ادامه. زمينه با فلسطينيها همكاري ميكنند

ايران را متهم نمود آه ميكوشد » شاباك«عموم آشور 
ستون پنجمي را در ميان فلسطينيهاي درون اسرائيل براي 

وي اظهار داشت آه سال . برهم زدن امنيت به وجود آورد
گذشته توانسته اند دوازده نفر را در اين رابطه دستگير 

اريخ در ت» معاريف«تحليلگر سياسي روزنامه  .نمايند
 چنين اظهار ميدارد، با سقوط دولت عراق و 22/6/2004

برتري نظامي اسرائيل بر همسايگان ديگر خود همچون 
سوريه و لبنان خطر مهمي ما را تهديد نميكند اما وجود 
اسلحه هاي پيشرفته در عربستان و همچنين در مصر نيز 
قابل مالحظه است، اگر چه ما رابطه حسنه اي با مصر 

اين .  خطري از جانب اين آشور ما را تهديد نميكندداريم و
تحليلگر در پايان اضافه ميكند آه در حال حاضر خطر عمده 
براي ما سازمان القاعده، حماس و حزب اهللا است آه 
ممكن است به اسلحه هاي غيرتقليدي و يا به معناي ديگر 

 .اتمي دسترسي پيدا آنند
؟ ايران معناي گزارشات مسئوالن اسرائيلي چيست

ميكوشد تا به اسلحه اتمي دست يابد، سوريه و لبنان 
همچنان خطرناك هستند، حماس و حزب اهللا نيز، نتيجه اين 
آه دولت اسرائيل در ترس و وحشت دائم از اطرافيان خود 

دولت اسرائيل بويژه از آن آشورهايي بيشتر . به سر ميبرد
ا را در وحشت است آه شرايط خفت بار و ذليالنه امريك

مبني بر به رسميت شناختن بي قيد و شرط اسرائيل 
وحشت دولت و جامعه اسرائيل برخاسته از . نپذيرفته اند

. ترآيب آلي اين آشور است، اين وحشت غريزي است
اين . اسرائيل عامل تهديد و ناامني براي همگان است

آشور هميشه ديگران را عليه آشورهاي منطقه تحريك 
  ... وميكند

!  ترس از محيط عليرغم داشتن آن همه امكانات پيشرفته
اسرائيل خود داراي چهارصد موشك اتمي است و با داشتن 
انواع سيستمهاي الكترونيكي دفاعي، با وجود اين خطر 
ايران و سوريه را براي جهانيان عمده ميكند و ميكوشد 

هر چه زمان . ا به ايران حمله نظامي نمايدامريكا را وادارد ت
بگذرد ترس از محيط و ملتها و دولتهاي منطقه در تفكر 

  .حاآمان صهيونيست اسرائيل بيشتر ميگردد
 

  انتفاضه:  پديده دوم
 

انتفاضه در آستانه پنجمين سال خود، عليرغم همه 
مشكالت دولت خودمختار فلسطين و جنگ و جدل 

ني و مصري براي منفعت فلسطي» جنرالهاي آوچك«
شخصي و زد و بندهاي آنان با دولت اسرائيل، همچنان با 

انتفاضه متوقف نشده . قامتي استوار در حال پيشروي است
عليرغم آن همه قتل و آشتار و تخريب دهها هزار . است

به شش هزار » رفح«منزل مسكوني آه تنها در شهر 
 شهيد و در اين مدت همچنين سه هزار نفر. رسيده است

براساس آمار رسمي . چهل و پنجهزار تن زخمي شده اند
 8 نوجوان و آودآان زير 617دولت فلسطين، در ميان شهدا 

 شهيد در همين سن و سال دختر، وجود 233سال پسر، 
 نفر به وسيله ترور ماموران 270در همين مدت . دارند

 زن حامله و افراد مسن 106اسرائيلي به قتل رسيده اند، 
 344ر پس راهبندان ها جان خود را از دست داده اند، و د

سرباز و درجه دار فلسطيني در حين انجام وظيفه به وسيله 
 .گلوله سربازان اسرائيلي به قتل رسيده اند

آري عليرغم اين همه زجر و مشكالت و آشتار و آن همه 
توطئه نارهبران آه با قرارداد محرمانه اسلو و بي خبر از 

طين به توطئه ادامه داده و ميدهند، مردم مردم فلس
فلسطيني صبورانه در آنار زندگي مشقت بار خود انتفاضه 
را نيز زنده نگه داشته و دولت اسرائيل را دچار شكستهاي 

 .جبران ناپذيري نموده اند
آري ملت فلسطين همچنان آمادگي دارند تا در راه آزادي 

 آزادي قيمتي دارد آنها خوب ميدانند آه. خود فداآاري آنند
آه بايد پرداخته شود و آنان براي پرداخت آن واهمه اي 

ملت فلسطين به خوبي قانون مبارزه تاريخي را در . ندارند
ملت ويتنام با امريكا، . راه آزادي از ملل ديگر آموخته است

چه آسي . ملت فرانسه با نازيها، ملت الجزاير با فرانسويها
فاضه آرام و هر روزه فلسطينيها گفته است آه دشمن از انت

آسيب نميبيند؟ آري اسرائيليها ضربات وحشتناآي 
نصيبشان شده است، آه بايد زمان بگذرد و حقايق بيشتر و 

» هاآرتص«بهتر است به گزارش مجله . بيشتر آشكار گردد
 :در هفته گذشته مراجعه آنيم

ر  ميليارد دال8در دو سال اخير، انتفاضه ملت فلسطين مبلغ 
. امريكا تنها به اقتصاد آشور اسرائيل زيان وارد آورده است

بايد گفت آه اين مبلغ شامل مصارف و مخارج ارتش 
اين گزارش آه توسط بانك مرآزي . اسرائيل نميشود

  اسرائيل انتشار يافته اضافه ميكند آه خسارت وارد شده 
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د آل درآمد ملي آشور اسرائيل محسوب  درص8 و 6مابين 
 .ميگردد

در گزارش بانك مرآزي اشاره ميشود آه انتفاضه ملت 
 و 2001فلسطين موجب رآود اقتصاد اسرائيل در سال 

 بوده و بخش آشاورزي و ساختمان بيشترين زيانها را 2002
در اين مورد متحمل شده اند آه جمع آن يعني اين دو بخش 

 .خسارت ديده اند) احد پول اسرائيلو( ميليارد شيكل12
در آنار زيانهاي مالي آه اسرائيل متحمل شده، از نظر 
انساني نيز به ارتش و مردم اين آشور زيانهاي بزرگي وارد 

نزديك به يك هزار و پانصد تن آشته شده آه . شده است
. نيمي از آنان ارتشي و بقيه از ساآنان شهرها بوده اند

 هزار تن رسيده و بايد اضافه نمود آه به تعداد زخميها به ده
علت سالهاي انتفاضه امروز در هيچ آجاي اسرائيل امنيت 
وجود ندارد، مردم در هر گوشه اسرائيل با اضطراب حرآت 

اين وحشت ملي در اسرائيل موجب آن شده آه . ميكنند
شارون با علم آردن تفكيك غزه بهانه اي براي فرار از غزه 

شارون و نه هيچ يك از رهبران اسرائيل در طرح آند وگرنه 
صورت توان حاضر نيستند حتي از يك متر سرزمين هاي 

دولت شارون اآنون ميكوشد با . اشغالي عقب نشيني آنند
آشاندن دولت مصر به درون غزه انتفاضه را دچار رآود و 

در گذشته شارون با لطايف الحيل آوشيد . تفرقه نمايد
زدن و به توقف آشاندن انتفاضه بقاياي شايد بتواند با ضربه 

سرزمينهاي فلسطينيها را ببلعد، اآنون آه با شكست رو به 
 .رو شده ميخواهد غزه را ترك آند

آري اسرائيل در برابر انتفاضه مردم فلسطين احساس عجز 
در برابر صالبت، مقاومت و مداومت در . و ناتواني ميكند

يكند و اين دومين پديده مبارزه اين ملت صبور اظهار زبوني م
. اي است آه عمق جامعه اسرائيل از آن در رنج است

انتفاضه را از دو جهت ميتوان مورد ارزيابي قرار داد، يكم اين 
 مبارزملت . آه اين صالبت از طرف فلسطينيها طبيعي است

و مقاوم فلسطين به خوبي ميداند آه مقاومت تنها راه 
است و دوم اين آه آنان به نجاتش از ذلت، خواري و بردگي 

خوبي ميدانند آه دولت اسرائيل عليرغم ظاهر قدرتمند خود 
به غايت آسيب پذير است و ميشود آن را به شكست وا 

تنها بايد شيوه هاي گوناگوني در مبارزه به آار . داشت
گرفت و در اسارت معامله گريهاي دالالن سياست دچار 

يا حتي اعضاء دولت نشد؛ دالالن حقير آشورهاي عربي و 
 .خودمختار

 
  »جاسوسان صلح«:  پديده سوم

 
اين موضوع نيز از اين جهت بايد در نظر گرفته شود آه چرا 
عليرغم داشتن رابطه حسنه با دو آشور مصر و اردن، با 
وجود اين اسرائيل به طور مرتب به درون اين دو آشور و هم 

وز پيش براي مثال چند ر. پيمانانشان جاسوس ميفرستد
دادگاه عالي امنيت ملي در آشور مصر، وليد لطفي هاشم، 

 به اتهام جاسوسي براي آشور اسرائيل  را ساله29وآيل 
اتهام وي اين بوده است آه .  سال حبس محكوم نمود15به 

اطالعات نظامي آشور مصر را به سفارت اسرائيل در قاهره 
 در چند سال گذشته نه مورد مشابه. تحويل ميداده است

آن چه آه در اين مورد . در آشور مصر اتفاق افتاده است
قابل تامل است اين آه عليرغم داشتن رابطه ديپلماتيك و 

عليرغم وجود سفارتخانه اسرائيل در خاك مصر، اين آشور 
احساس آرامش ندارد و از آينده خود با آشور مصر در 

با وجود ده ها قرارداد فرهنگي، . وحشت به سر ميبرد
اني و توريستي و داشتن ده ها و صدها موسسات بازرگ

مختلف در مصر، اسرائيل در مصر مشروعيت ندارد، مردم به 
 .آنان به چشم بيگانه، دشمن و توطئه گر نگاه ميكنند

بسياري از مسئوالن دولتي مصر و روشنفكران ميدانند آه 
اين رابطه غيرطبيعي و در نتيجه فشارهاي سياسي و 

يكا است، امريكا آمك هاي اقتصادي و اقتصادي دولت امر
نظامي خود را به دولت مصر مشروط به رابطه آشور مصر با 

در ميان اداره هايي آه شديدا در . اسرائيل قرار داده است
ضديت با اسرائيل عمل ميكنند، اداره امنيت ملي و پليس 
دولت مصر است آه تاآنون ده ها جاسوس اسرائيلي را 

د موجب رسوايي و بي اعتباري دولت دستگير نموده آه خو
اسرائيل به طور غريزي . اسرائيل در ميان مردم شده است

و در ذات خود، در ميان آشورهاي عربي احساس تنهايي و 
همين احساس ترس غريزي وي را وا ميدارد . ترس ميكند

آه دست به اعمالي غيرمنطقي و آامال مغاير با حفظ رابطه 
 .ي ديگر براي جاسوسي وجود نداردطبيعي بزند، وگرنه دليل

دولت اسرائيل ميكوشد به سياست دشمنانه در منطقه 
گرفتاري امريكا در . دامن زده و پاي امريكا را به جنگ بكشاند

باتالق ويتنام عراق خود نمونه اي از سياستهاي دولت 
 .اسرائيل و البيهاي يهوديان در امريكاست

دادهاي دو جانبه خود با آشورهاي عربي بايد در روابط و قرار
اسرائيل تجديدنظر آنند زيرا اين آشور بارها و بارها به رابطه 
سالم خود با اين آشورها خيانت ورزيده و دستگيري مكرر 
. جاسوسان خود دليل اين سياست دشمنانه اسرائيل است

در آنار اين، آشورهاي عربي بايد جبهه داخلي خود را 
فاقه و گرفتاري مردم بويژه تقويت آرده و از شدت فقر و 

جوانان بكاهند زيرا بحران داخلي موجب تضعيف روحيه ميهن 
پرستي و بي مسئوليتي مردم نسبت به دولت و آشور 
شده و در نتيجه زمينه براي ورود جاسوسان و استعمارگران 

 .غارتگر فراهم ميشود
اين خالصه اي بود از آن پديده هاي سه گانه آه از عمق و 

  .معه اسرائيل سرچشمه ميگيردقلب جا
  
  
    
  
   ترجمه شده استamin.org: مقاله فوق از سايت  
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  جنايت مشترک اسالمگرايان چچن
   ! و دولت  روسيه  
  

  
 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ان گيري دانش آموزان و والدين آنان در بحران گروگ

مدرسه اي در شهر بسالن در ايالت اوستياي شمالي روسيه در 
 زخمي بر جا ٧٠٠ کشته و ٢۵٠بيش از . حمام خون خاتمه يافت

مانده است که در ميان قربانيان و مجروحين تعداد زيادي کودک 
  .وجود دارند

ل خشونت آميز  کرد حادعاوالديمير پوتين رييس جمهور روسيه 
  .بحران به هيچ وجه در دستور کار ما نبوده است

روز شنبه روشن شد که در جريان گروگان گيري تروريست هاي 
هنوز تعدادي .  تن کشته و زخمي شده اند١٠٠٠اسالم گرا بيش از 

  .از قربانيان زير آوار هاي مدرسه باقي مانده اند
 تا ١٠٠٠چني در جريان عمليات گروگانگيري، تروريست هاي چ

 نفر را اعم از دانش آموزان و والدين آنان و نيز معلمان به ١۵٠٠
در بيمارستان هاي منطقه، پزشکان تالش . گروگان گرفته بودند

 کودک که به شدت مجروح ١٠٠بزرگي را براي نجات جان بيش از 
  . شده اند آغاز کرده اند

ي رود تعداد در آغاز روز شنبه منابع مطلع روس خبر دادند تصور م
نفر نيز   ۵٠٠قربانيان عمليات گروگانگيري تروريست ها به بيش از 

  .برسد
از قول يکي از مسئولين " اينتر فاکس"خبر گزاري رسمي روس 

در ميان قربانيان اين ماجرا کودکان، والدين : ستاد بحران اعالم کرد
آنان، کادر هاي مدرسه و نيروهاي امنيتي که در عمليات نجات 

  . ت کرده بودند وجود دارندشرک
بي بي سي نيز در گزارشي نوشت والديمير پوتين رسما اعالم  

کرد عمليات با تيراندازي گروگانگيرها به سوي گروگانهايي که در 
این ادعا معلوم نيست چقدر صحت . صدد فرار بودند آغاز شد 

داشته باشد ، بخصوص که سال گذشته نيز در حادثه گروگانگيری 
 اپرا در مسکو  توسط اسالم گرایان چچنی ، مامورین امنيتی در یک

روسيه با فرستادن گازهای کشنده به درون ساختمان اپرا ، عمدا 
  . سبب مرگ دهها تن از مردم بيگناه شدند 

 گروگانگيرها به سوي شليکبه گفته رييس جمهوري روسيه  
ي گروگانهايي که در صدد فرار از محل بودند باعث شد نيروها

امنيتي دست به اقدام بزننند و مقامات دولتي گفته اند تعدادي از 
  گروگانگيرها شهروندان کشورهاي عرب بوده اند 

وي دستور داده است مرزهاي اوستياي شمالي با جمهوري هاي 
همسايه مسدود شود تا از فرار افراد مرتبط با گروگانگيري جلوگيري 

  .به عمل آيد
اده قربانيان اين عمليات کمک خواهد شد و وي وعده داد که به خانو

افزود که به منظور کاهش فشار بر امکانات محلي در رسيدگي به 

وضع زخمي هاي حادثه، کمک هاي اضطراري به محل ارسال شده 
  .است

در همين حال وزیر خارجه روسيه  شدیدا سخنان وزیر خارجه هلند 
توضيحات کامل دولت که به نماینده گی از اتحادیه اروپا ، خواستار 

روسيه در مورد واقعه مذکور شده بود را محکوم کرد و ادعا کرد که 
همگان از طریق رسانه ها  به روشنی از چگونگی این واقعه با خبر 

  .شده اند 
دولت روسيه در حالی از جنایت تروریستی اسالم گرایان چچنی و 

نایات متحدین آنها  خشمگين است که خود  دست به شنيع ترین ج
  .و بمبارانها در چچنستان زده است 

حق تعيين سرنوشت مردم چچن ، بخشی از حقوق دمکراتيک آنها 
محسوب ميشود که تنها در یک فضای دمکراتيک  و مبتنی بر صلح 

اما نه اسالم گرایان مرتجع . و پرهيز از جنگ و ترور  بدست ميآید 
 صلح و چچن و نه جنگ ساالران نوکيسه روسيه ، منافعی از

دمکراسی برای خود متصور نمی بينند ، از اینرو جز بازتوليد 
، راه حل دیگری  پيش روی خود قرار خشونت و جنایت سازمانيافته 

   .نمی دهند 
  
  -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- -- --- -- --  
  

    در67يادمان جانباختگان سال         
   "  لندن  " و    "رمن  ب  "         

        
  در برمن آلمان و کتابخوانی   جلسه بحث و گفتگو

  
نویسنده کتاب حقيقت )  رها-م( سخنرانی منيره برادران 

 خاطراتی از زندانهای جمهوری اسالمی ایران و - ساده
  عضوکانون نویسندگان ایران درتبعيد

 همراه باسرود های انقالبی مليت های مختلف با صدای
  آلينه 
   30/20 ساعت2004- 10- 2: زمان 
  طبقه سوم الگر هاوس: مکان

  ). سخنرانی به زبان آلمانی ميباشد(
  :برگزار کننده               

  
                                     Kultur Zentrum Lagerhaus 

                                                      Medien Coop 
 

 ایستاده ای از اکسيون سپتامبر هم 11در تاریخ چنين هم
طرف گروهی از فعالين چپ در جلوی در راه آهن مرکزی 

  .  برگزار ميشود 67 به مناسبت کشتار شهریور  برمنشهر
    -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- ----  

  
    ن   در لند67مراسم یادمان جانباختگان سال 

  : برنامه شامل 
  ن ا شعرخوانی سياگزار برلي-
        تئاتر با هنرنمایی پروانه سلطانی و داوود راستگو-
شهاب شکوهی و :  سخنرانی دو زندانی سياسی سابق -

  حوری غنيان 
   سخنرانی یکی از مسئولين عفو بين الملل در بریتانيا -
  اردشير ارجمندی :  موسيقی -
  

   نيم بعد از    سپتامبر ، ساعت چهار و12یکشنبه   : زمان 
  رودولف اشتاینر هاوس:  مکان  .              ظهر 

      پارک رود  ، لندن35شماره                        
   لندن ...کميته برگزاری مراسم :   برگزار کننده -
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