
  اصالح طلبان و خروج از حاآميت؟
 ارژنگ بامشاد
 

   ايران روز از تحصن نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ده ازبيش 
اهان  تماميت خوين تحصن نتوانسته است بر عزم  اما ا مي گذرد،

  آن ها در اصالح طلبان و شکستدستگاه واليت براي محدود کردن
هم زمان با ناآامي اين . ي بگذارد تًاثير چندان هفتم ،انتخابات مجلس

 نيز تهديد به  و غيرهونين وزراا برخي از استانداران ، معتحصن،
د بر جناح رقيب را استعفا آرده اند ، تا از اين طريق فشار خو

 در آخرين اقدام، نمايندگان متحصن با انتشار متن . افزايش دهند
 تا سوگندنامه اي، بر خواست هاي خود تًاآيد مجددي گذاشته اند

اي شوراي نگهبان اثر شايد از اين طريق بر روند تصميم گيري ه
مجمع روحانيون " پيش از اين نيز شوراي مرآزي . گذار شوند

تهديد آرده بود آه اگر روند رد صالحيت ها ادامه يابد و " مبارز
بسياري از رد صالحيت شده ها، تًائيد صالحيت نشوند، از شرآت در 

اما عليرغم تمامي اين تالش ها، . هند آردانتخابات خودداري خوا
 .تماميت خواهان بر طبل جنگي خود مي آوبند و راه خود مي روند

  2                                                       بقيه در صفحه 
  
  

  کی عوامفريی ؟   تا ، آقای خاتمی         
   

  =  قسمت اول  =             
 جمشيد پدرام                                                 

 
درک مفهوم نطق آقای خاتمی رييس جمهور درمجلس تحت عنوان 

درماه جاری نيازبه صرف " راه مدارا به جای چاه خودمداری:"
زآن ضروی است  اانرژی زيادی نداردولی اشاره به فرازهايی

  .تاروشن شود ايشان درکجاايستاده اند
آن اليحه برنامه چهارم توسعه است کال تجلی اين نطق که اساس 

سازش بين جناح جاتمی وخامنه ايست و  خاتمی خود در بند چهارم 
سياست کلی اليحه به تصويب مقام معظم :" اشاره می کند که 

 :اين اعتراف هيچ تناسبی با دعاوی از قبيل" ه است رهبری رسيد
ملت ايران که بايستگی وشايستگی نيل به " , "حق اين مردم "..
...."  اساسی ملت حقوق" , "رفت وتوسعه همه جانبه را داردپيش

   : وجمالتی  نظير 
  3بقيه در صفحه                                               

   

 
  " ل معد "همايش برلين و گفتمان    
  

 t.roozbeh@freenet.de                    تقی روزبه

  
                                                                               

آن گونه تالش  از هرگز شيفتگی خود رامسعود بهنودآقای 
هم سطح باشد، " داخل"هايی که معدل آن با معدل گفتگوهای 

خوان بعنوان مثال بياد داريم وقتی فرا. پنهان نکرده است
ستان آن درطول  که کاربه د-" برای اتحاد جمهوری خواهان"

بيش از دودهه حکومت اسالمی حقا هنر ميانگين گرفتن خود 
 متتشر شد، آقای بهنود در مطلبی تحت عنوان -را نشان داده اند

و حاال نيز به مناسبت . خوش خبرباشی، قرار از کف بداد
ای که " گفتمان معدل گيری شده"همايش برلين برای تصويب 

شده بود، آقای بهنود مجددا درپی هشت ماه کار پيگير تدارک 
قرار ازکف داده  و مدعی شده است که بايد آن را بدليل هم 

به عنوان نقطه " خارج"و " داخل"سانی معدل گفتگوی 
  .د بشمار آور- اززمان رژيم پييشين تا به اکنون-عطفی
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  !  اصالح طلبان و خروج از حاکميت ؟         

  
وضعيت آنوني بيش از هر چيز نشان از آن دارد آه آليت 
اصالح طلبان حكومتي در چهارچوب دستگاه قدرت جمهوري 
اسالمي از آنچنان وزني بر خوردار نيستند آه حتي با تهديد 
به استعفا يا آناره گيري از مجلس يا عدم شرآت در انتخابات  

حران جدي اي در ساختار حكومتي جمهوري اسالمي بتوانند ب
و اصالح طلبان اآنون بايد با اين واقعيت تلخ . بوجود آورند

اگر در . آه خود نيز مي دانستند، بيش از پيش آنار آيند
گذشته حضور مردم به دليل شرايط خاصي آه وجود داشت و 
حمايت ضمني آن ها از اصالح طلبان در مقابل تماميت 

اوضاع آشور را به سمتي مي برد آه تماميت  ،خواهان
خواهان وحشت مي آردند و اين جا و آن جا آوتاه مي آمدند، 
اما امروز آه مردم با بي اعتنايي آامل به جنگ رقبا نظاره 
مي آنند، و به اين نتيجه رسيده اند آه نتيجه اين تحوالت بر 

روند مبارزات آتي شان تًاثير چنداني نخواهند گذاشت،  
اصالح طلبان بدون پشتوانه در مقابل دستگاه قدرت جمهوري 
  .اسالمي قرار گرفته اند و آاري نيز نمي توانند از پيش ببرند

بي اعتنايي آامل مردم به جنبش و جوش هاي آنوني اصالح 
ريافته اند دوران طلبان بدان دليل است آه آن ها به خوبي د

 اسالمي به هاي جناح هاي رقيب جمهوريمداخله در رقابت
پايان رسيده و بايد عزم خود براي درگيري قطعي با آليت 

و . جهموري اسالمي به سمت سازماندهي مطلوب پيش ببرند
هم چنين به تجربه دريافته اند آه اصالح طلبان حكومتي 
عليرغم تمامي شعارهاي مردم فريبانه شان، در دفاع از 

ند صغارت تماميت جمهوري اسالمي و قانون اساسي آن آه س
مردم و حاآميت مطلقه ارباب دين است، تا پاي جان ايستاده 

  به اين نتيجهياري از حوادث گذشتهاصالح طلبان در بس. اند
رسيده بودند آه تحقق بسياري از شعارهاي شان با وجود 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ره به جايي نخواهند برد و 

بايد از سد اين قانون  اگربخواهند بر اهداف خود پافشاري آنند 
گذشته و به  يكي از مهم ترين اصول  دمكراسي يعني جدائي 

اما آن ها به جاي آن با مردم فريبي . دين از دولت تن در دهند
تمام با ابداع  شعار مردم ساالري ديني، بر پايبندي شان بر 
قانون اساسي جمهوري اسالمي تًاآيد آردند و حال در 

ن حكومتي، فرياد شان بلند شده چهارچوب جدل هاي درو
اصالح طلبان حكومتي، حتي حال آه منافع مادي، . است

اجتماعي و سياسي آنوني و آتي شان با تصميمات شوراي 
نگهبان به خطر افتاده و آن ها را به تحصن و تهديد به 
استعفا  واداشته است در سوگند نامه خود بر پايبندي شان به 

مي آه سند حاآميت مطلقه ولي قانون اساسي جمهوري اسال
فقيه و بي حقوقي آامل مردم است مهر تًائيد زده و نوشته 

ما نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسالمي به نام  : "اند
خداوند قادر متعال سوگند ياد مي آنيم با تكيه بر شرف انساني 
خويش پاسدار حريم اسالم و  نگهبان دستآوردهاي انقالب 

مهوري اسالمي ايران باشيم و عهد مي اسالمي و مباني ج
بنديم براي دفاع از قانون اساسي و آزادي مردم و تًامين 
مصالح و منافع آن ها از راهي آه برگزيده ايم گامي به عقب 

  ." ننهيم
واقعيت اين است آه اين تًاآيدات اصالح طلبان بر قانون 
اساسي جهموري اسالمي آه نه دمكراتيك است و نه مردمي و 

ر آن  از حق انتخاب آزادانه مردم خبري نيست و سندي د
است آه تنها توازن قواي  ميان جناح هاي حكومتي و اسالم 
گرايان وابسته به حكومت را تنظيم مي آند، بيان گر جدايي آن 

فرياد آنوني . ها از مردم و خواست ها و منافع مردمي است
ه اند ه دريافتاصالح طلبان از آن رو اين چنين بلند شده است آ

ا از  گرفته است آه دست آن ها رآه دستگاه واليت تصميم 
 آند و حضورشان در   محدودترحريم  اهرم هاي قدرِت هر چه

دستگاه هاي  قدرت را در حد معيني و آن هم براي گرفتن پز 
  .دداخل و چانه زني در خارج، تحمل نمايدمكراسي در 

را " خروج از حاآميت" شعار  اصالح طلبان در گذشته بارها
سر داده بودند و هر بار با اين تهديد تالش داشتند امتيازاتي 

خروج "اما چون نيك مي دانستند آه  . از جناح رقيب بگيرند
" خروج بر حاآميت"وري اسالمي  تنها با هجم" از حاآميت

وخروج بر قانون اساسي و پذيرش جدايي دين از دولت مي 
 داشته باشد، پس از مدتي از اين تهديدات تواند معنا و مفهوم

اما اآنون آه تماميت خواهان قصد دارند آن . آوتاه مي آمدند
ها را بيرون بريزند مجددًا  به شعار استعفا و آناره گيري 

در حالي . روي آورده اند تا صورت خود را سرخ نشان دهند
حكايت اصالح طلبان . آه واقعيت امر  چيز ديگري است

  به وضعيت آن طلبه اي مي ماند آه او را از مكتبحكومتي
 بيرون آرده بودند و هنگام خروج از مدرسه، وقتي خانه

تو را چه مي شود و به آجا مي روي؟ : زيدي از او پرسيد
  ".ما را از مدرسه بيرون مي رويم: " پاسخ داد 
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  و پوزش     تصحيح       
 نشريه تک برگی185در شماره 

"راه کارگر ، اسم نويسنده مقاله 
 به غلط" شناسايی و نمايش صدام 

تايپ شده بود که" طارق عزيز  " 
 متفکر("طارق علی " صحيح آن 
 .ميباشد  ) پرآوازه چپ



  ادامه از صفحه يک
  قای خاتمی ، عوامفريبی تا کی ؟  آ          

      قسمت اول                      
  

بنيادهای ".....و..." سرمايه بزرگ کشور, مشارکت فعال مردم " 
 -حق انتخاب کنندگی, حق انتخاب شد گی –دموکراسی که مجلس 

  .ندارد "جمله آنهاست از
ان دهنده وتلخی برای چند اما ازميان خطوط والبلالی بندها حقايق تک

 مين بار بر مال ميشود که مشخصا برای آنانکه به اين ين وچند
کسانيکه بابخشی ازمتوهمين اين جناح  امامزاده دخيل بسته اند ويا

وه گروه زيرا مردمی که گر, متحد شده اند ميتواند هشدار دهنده باشد
وسازمان سازمان شرکت در انتخابات را تحريم کرده اند اکثريت را 

وهيچگونه توهمی به هيچ جناح يا بند واليحه ای که تشکيل ميدهند 
گيرم که با لعاب عوامفريبی تزيين , آنها بتصويب برسانند ندارند

, آقازادها, وبابرشمردن تضمين های باب طيع سرمايه داران بازار
  .شرکتهای بين المللی وفرامليتی چند قبضه شده باشدبانکها و

سه روز : " اينطورگفته است آقای خاتمی درقسمتی ازسخنرانی خود
فاجعه ملی بم ملت راسوگوار کرد وسه , پس ازتقديم اليحه بودجه 

روز پيش از تقد يم اليحه برنامه چهارم کشور دراضطراب تضييغ 
 تالش دارد باطرح  او."حقوق اساسی شهروندان ومردم فرورفت 

پيش وپس ازفاجعه ملی يا تقديم اليحه " سه روز" نکته بی اهمييت 
از دومساله اساسی که قريب ربع قرن است  بنوعی خود وجناحش را

  نه درجامعه ماقبال کهتوگويی, امعه تکرار ميشود مبرا دارددر ج
زلزله ای رخ داده ونه حقوقی از شهروندان تضييغ شده است که 

سخن " رفتن کشوردر اضطراب تضييغ حقوق فرو" ايشان از
  .ميرانند

مگر مسيرهای زلزله در : بايد پرسيد" فاجعه ملی " دراشاره به 
ايران را پژوهشگران سالهاست تعيين نکرده اند ومگرمحسن غفوری 

: " آشتيانی رييس پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی ايران نگفته بود
ثرزلزله هفت ريشتری پيش شهر بم ازشهرهای پر خطر با حد اک

بينی شده بودتا آنجا که حتی تلفات انسانی واقتصادی آن نيز برآورد 
شمابا آن کمکهای  بين المللی در گذشته وحتی همين ."  . شده بود

روزها که هر بار ميشد وميشود بااستفاده درست ازآن ها بجای يک 
 کرد چه شهر چند ين شهر آباد ومطابق بااصول شهر سازی مدرن بنا

کرده ايد؟ آيا جزغارت کمک های نقدی وفروش کمک های جنسی 
دربازار سياه وبخاک سياه نشاندن مردم داغ ديده وخانه خراب ورها 
کردن آنها دربرهوت بی پناهی چه سند افتخار ديگری دردست 

" ادامه همان سياست ميخواهيد بااستفاده از داريد؟ هم اکنون هم با
آنچنانی چه کس ياکسانی را فريب دهيد ؟ چرا وعبارات " فاجعه ملی 

تعداد تلفاتش از .و...  امريکا ,اين قبيل رويدادها ی نابهنگام درژاپن 
فاجعه " انگشتان دست تجاوزنميکند؟ چرادر اين کشورهازلزله به 

محلی فراتر  تبديل نميشودو گاه حتی خبرش ازراديوهای" ملی 
ا سرکارند باصرف حد نميرود؟ چون دولتهايی که در اين کشوره

اقلی ازبودجه  ودرآمد کشورتوانسته اند وضعييت شهر وساختمان 
سازی را به درجه ای از اطمينان برسانند که ديگر کسی اززلزله 

  .هراسی نداشته باشد
آقای خاتمی شايد معتقديد که فقط زمانی حقوق اساسی شهروندان 

 شمارا تاييد تضييع ميشود که شورای نگهبان صالحييت کلنديداهای
فرورفتن شهروندان دراضطراب تضييغ حقوق " اشاره شما به . نکند 

اين را به ذهن متبادرميکند که گويا تاکنون هيچ حقوقی از " اساسی 
 شما همان نيروهايی نيستند که "شهروندان"آيا. آنها ضايع نشده است 

شما طی بيست و پنج  سال گذشته ضمن حفظ ودفاع ازحقوق اساسی 
, حقوق اساسی خلق ترکمن , در عوض,  موظفشان کرديد کهآنها

کرج ,حلبی آبادهای اطراف تهران , سيستان وبلوچستان , کردستان
, کارگران,زنان , اقلييت های مذهبی , خلق عرب , وشهرهای بزرگ

روشنفکران ,جوانان , معلمان ,مبارزين ومدافعيين آزادی ودمکراسی 
تانک ,توپ , بمب  ده ترين ابعاد بارا در گستر......دانشجويان و, 

شما . وتيربارانهای دسته جمعی وبه بيرحمانه ترين شيوه پايمال کنند
بر اريکه  ای تکيه زده ايد که پايه هايش بر دريای خون هزاران 

 صدها, صدهاهزار کشته ومعلول جنگی , اعدام شده  زندانی سياسی
ش درداخل ودگراندي, دگرآيين , روشنفکر , مبارزسياسی, شاعر

هنوزهم در همين سالهای حکومت . وخارج کشورقرار گرفته است
 )1(يدان های تيروجرثقيل ها به کارند م،شما برای ارعاب مردم

های پر ازآجرشماوجناح واليی شريکتان برای سنگسارزنان وکاميون
بنابراين فکرنمی کنم نيازی باشد شما آزادی  .درراه ) 3و2 (

استقالل وجمهوری , آزادی "عريف کنيداسالميتان را اين گونه  بازت
همگان اين ." اسالمی درعرض هم وبه هم پيوسته بودند وهستند

حرکت عرضی وطولی شما برقامت آزادی واستقالل وبه کمک دهها 
سازمان سرکوبگررسمی وغيررسمی را  سالهاست تجربه ميکنند 
, وجهانيان   بامراجعه به آلبوم های شهدای سازمانهای سياسی

, گزارشهای اتحاديه اروپا , رشهای سازمان عفوبين الملل گزا
مراجعه به خاطرات معدود , آمار اعداميان , سازمانهای حقوق بشر 

زندانيان سياسی جان به دربرده  ومالحظه وضعييت جسمی وعصبی 
شکنجه وزندانی کردن ,دستگيری, ديدن نوار بازجويی ها ,آنها 

تنها بخاطر طرح ... معلمان و , کارگران, صدها نفر از دانشجويان 
هداشتن انسانهای شريفی چون دکتر نگ, خواست های صنفی خود 

رافشان  آنهم  بخاطردفاع  ازانسانهايی که تنها جرمشان نوشتن ز
زنده ديگرمفهوم آزادی  وروشنگری فکری بوده است وصدها سند

ی که اما پايه های آن جامعه ا. کامال فهميده اند واليی واسالمی شمارا
شما .  ميخواهيد شکوفايش کنيد هم  تازگی ندارد1404شما در سال 

 جامعه ايست 1404جامعه ايران در سال : " همچنين گفته  ايد
حکمت , جهان براساس اصول عزت  دارای تعامل سازنده وموثر با:

حکمت " تعيين اين  به اصطالح اصول آنهم  برای جهان ."ومصلحت
سياست " اصولتان" اين ست که شما بادرست ا!  خاص خودرادارد" 

 ميکنيد ووزيرسابق سرکوبگرانه وضدبشری خودرادرخارج توجيه
شما  بود  که در مصاحبه " حکمت" اصل مهاجرانی باتان آقای 
: " در توجيه سنگساروانعکاس آن در خارج گفت" فردا " باروزنامه

درست  يکی اينرا, در مورد شيوه اجرای سنگسار دو نظر هست 
ميداند که حکم در محدوده ايی داخلی وبسته اجراشودوديگری 

بنابراين  ما بايد خوب . اصرار دارد سنگساردر مال عام اجراشود
 سنگسار در مالعام وفيلم برداری ی بررسی کنيم وبيينيم که اجرا

." ازآن ونشان دادن آن در خارج چه منافع وزيانهايی برای ما دارد
وييس در همين ماه برمبنای حکمت وياشماخود درسفر به س

ومصلحت دمکراسی رابرای مردم ايران به روز محشرحواله داديد  
" نه " ولی همه ميدانند که همان عزت اوليه شماهم از يکسوبخاطر 

, که مردم مصمم بودند به واليت فقيه بگويند  وازديگر سو ای بود
رزه بخاطر نبود هيچ بديل مردمی وپرقدرت ديگردر ميدان ميا

          اال فکر ميکنيد وقتی شما با اصل  و ،سياسی
   4بقيه در صفحه                                                 
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  دامه از صفحه سه ا
  ؟...........  آ قای خاتمی                       

  
بش های گوناگون ودر حقيقت ترس از قدرت گرفتن جن" مصلحت "

هر ی  اجتماعی در صحنه ظاهر ميشويد وسعی ميکنيد جلو–مردمی 
گونه پيشروی مردم رابگيريد کسی متوجه نيست ؟ شما آنقدر مردم 

بی ارزشند که حتی ,  خارج ازمحدوده عوامفريبی, وملت برايتان
شما در .  تحمل اعتراض آنها درغير سياسی ترين حرکتهارانداريد

انی که تيم فوتيال ايران در بحرين باخت اينطور اعتراض مردم زم
دارد که ناراحتی  کسانی را,  جامعه , هميشه : " واکنش نشان داديد

  ."اوباش گری می کنند وهنجارهای جامعه رامی شکنند, هايی دارند
آقای خاتمی هنجارهای جامعه ايی که در همين سالهای صدارت شما 

ندانی مازاد برظرفيت وجود بيش از يکصدهزار ز" در زندانهايش  
 وچهارصدوبيست هزار کارگرزيرپانزده سال در آن کار )4(."دارد

 )6(يک ميليون ودويست هزار کودک خيابانی دارد , )5(ميکنند
وقاچاق کودکان خيابانی به کشورهای ديگر برای فروش وتخلييه 
اعضا بدنشان حاالديگر معلوم جهانيان است چه ارزشی برای جامعه 

  ما ازشکستنش اينهمه به وحشت افتاده بوديد؟دارد که ش
حکمت , آقای خاتمی مردم سالهاست دست رد به سينه اصول عزت

 زير برف راان سرزده اند  فقط شما وشرکای واليی يومصلحت شما 
 کرده ايد تا مبادا برق واقعييات تلخ جامعه که ميخواهيد همچنان با

ماامروزه مردم  ا. داروگلوله وسنگسار حفظش کنيد کورتان نکند
باجداکردن صف خود از شماوشرکايتان بديل خودرا بوجود آورده اند 
ودر مقابل شما يک  راه بيشتر نگذاشته اند گردن گذاشتن به همه 

  ) ادامه دارد (       !خواستهای آنها 
  

------------------------------------------------          
  

  زيرنويسها
 بين الملل شاخه بلژيک دررابطه با سه باراعدام از گزارش عفو  -1

 26. فرهاد رحمانيان باطناب وهشتاد ضربه شالق قبل از اعدام 
  81اکتبر

 81ازقطعنامه تظاهرات زنان ايرانی در روز پنج شنبه نه آبان   -2
  .درکپنهاگن در اعتراض به محکومييت چهار زن به سنگسار

ک رژيم گلی نيک خو چهارشنبه سوم مهرماه سال هشتادوي -3
به .ويونس اسعدی رادردادگاه نقده محاکمه وبه سنگسار محکوم کرد

نقل از اعالميه نسرين يشارت همآهنگکننده دفاع از حقوق زنان در 
  .ايران

 18گزارش عفو بين الملل دررابطه باحرکت دانشجويان در -4
  . نفردرسال قبل از اين جنبش165 واشاره به اعام 78تير
احبه مرتضی بختياری رييس زندانهای جمهوری اسالمی از مص -5

  .81با ايرناروز پنج شنبه اول آبان 
" آرمان سبز" گفتگوی مدير عامل موسسه غيردولتی  -6

 مهر 25پنج شنبه " حيات نو" به نقل ازروزنامه . باخبرنگاران 
  .81ماه
  :همان منبع  -7
  
  
  

       رضا شکوهی را در بيستمين ياد وخاطره علي
  !جانباختنش گرامی می داريم   سالگرد

  
  

  به مناسبت بيستمين سالگرد جانباختن      
  وهیکرضا شيعل                  

  
  

وهی در کرضا شسال از خاموشی عليست   بي
. شتار گاه  رژيم  جمهوری اسالمی می گذرد ک

اول  روز يکشنبه 14 ساعت به همين مناسبت
 عده ای 82 بهمن 12 مصادف با 2004فوريه 

از دوستان و همرزمان علی برای گرامی داشت 
 فراموش نشدنی او در يک جلسه ۀنام و خاطر

شرکت دوستان ، . نترنتی گردهم می آينديا
آشنايان و همرزمان علی در اين مراسم مايه 

بويژه از . خوشحالی و سپاس گزاری خواهد بود
همه دوستان و رفقايی که آشنايی مستقيم با علی 

 تقاضا می شود با شرکت در اين جلسه  داشتند
در صورت تمايل با بيان خاطراتی از او جمع ما 

  .را گرمی بخشند
  

  از طرف خانواده و جمعی ازرفقا و دوستان علی
  

  رشرکت کنندگان برای حضور در مراسم د
  : گاتاگوری ،پال تالکسيستم 

  

By Language/Nationality/Other    

  :ر بهم رسانند زير حضو اتاقدر
Iran   bozorgdasht  ali reza Shokoohi   

.  
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  ادامه از صفحه يک 

   !!"ل معد" همايش برلين و گفتمان        

 حرف آقای بهنود را مورد تأييد  می توانبه يک معنا
  مثال اگر جناح تماميت گرا و اصالح طلب و مردم را . قرار داد

درنظربگيریم و بخواهيم از این سه عنصر معدل بگيریم، وزن 
گفتمان مردم  دو  به یک می گفتمان حاکمان نسبت به 

و چون حکومت ما دوجناح دارد که هميشه باهم .(شود
منازعات بی پایان دارند، بدبختانه کفه معدل هميشه بسود 

واگر نگوئيم ميانگين ). گفتمان حاکميت سنگينی می کند
گفتمان اقتدارگرایان و اصالح طلبان و مردم  چيزی شببيه به 

تکم در بد ترین برآورد  باید گفتمان رفسنجانی می شود دس
با این . درحدود گفتمان طيف راست اصالح طلبان باشد

اصالح طلبان را باید " چپ و تندرو"حساب گفتمان طيف 
بيرون از معدل فوق بحساب آورد تا چه رسد به گفتمان 
جنبش های دانشجویی و غير دانشجویی که نبض شان 

بخواهی  زیراین بدیهی است که اگر. بگونه ای دیگر می زند
آن " این حکومت باید برود"معدل حرف بزنی مثال بگوئی 

گونه که به روایت آقای بهنود گویا برخی ها ناپرهيزی کرده و 
درهمایش برلين گفته اند، در آن صورت اوال مدافع دیواری به 
ضخامت دیوار برلين هستی که با ترانه و سرود و شادی 

ياردالر بودجه جنگ البته اگر صدها ميل.(درهم شکست
ستارگان و ميليتاریزم غول آسای دوره جنگ سرد ووقوع 

را نادیده بگيریم و فرض " مخملی"های موسوم به " انقالب"
کنيم که آن بودجه های نجومی هم صرف خرید و توزیع 
دنبک و ویلون و گيتار شده است، آنگاه فهم سخنان آقای 

 همایش برلين به تا اینجا گزارش). بهنود آسان تر خواهدشد
روایت آقای بهنود منطق روشن و قابل فهمی دارد وبه نظر 
می رسد حاصل جمع سه گزاره فوق و تقسيم آن برعدد 
سه است که منطبق با قواعد ریاضی بوده و تردید 

و حاصل آن هم با معدل مجموعه مواضع آقای . بردارنيست
شان بهنود انطباق داشته و توضيح دهنده افت و خيزهای ای

اما مشکل ازآن جا شروع می شود که وی دریک . است
گسست نابهنگام از منطق فوق در پاراگرافی از نوشته خود 

که انگار سد درون وبيرون دیدیم دربرلين "مدعی می شود 
درسرزمين آزاد، بی بند و پاسدار و حزب اله . برداشته شد

 ایرانيان بودند و و برزبانشان سخنی آشنا بود، همان که
دانشجویان دانشگاه اميرکيبر می گویند، هما ن که بچه 
های ما در دانشگاه اصفهان می گویند، این یکی بخودی 

همان گونه که درسطور ". خود جای هزار شادمانی است
باال اشاره کردم، عقربه  معدل سنج، مواضع ميانگين را در 

  - آنهم متمایل به بخش راست آن-ميان طيف اصالح طلبان
ومواضع آتخاذ شده در همایش برلين، هم . می دهدنشان 

با تعيير حکومت جمهوری اسالمی آن هم  "چون مخالفت 
بشيوه صد درصد مسالمت آميز و کامال بهداشتی به مثابه 

، و مخالفت با "راهبرد اصلی که به تاکتيک ها معنا دهد
رفراندوم به مثابه مکانيزم این انتقال، و مخالفت با موضع 

ل تحریم انتخابات و مشروط ساختن آن به رصد گيری حو
آخرین لحظات، براستی اثبات کننده درستی ادعای آقای 
بهنود مبنی بر همسانی معدل همایش برلين با معدل 

و صد البته چنين رخدادی . کشور است" داخل"گفتگوهای 

را باید هم به عنوان نقطه عطف و حرکت بدعت آميزی در 
آن هم درمحيط آزاد و بدون .  کردتلقی" اپوزیسيون"ميان 

سرکوب و حضور حزب اله یعنی فقدان آن عواملی که طبعا 
وجود آن ها در داخل کشور نمی تواند بر رفتار و گفتار 

اما . اپوزیسيون و جنبش های گوناگون تأثير گذار نباشد
همان طور که گفتم مشکل از آن جا آغاز می شود که 

زده و مدعی می شود که گویا ایشان ناگهان از جاده بيرون 
نبض همایش برلين با نبض جنبش دانشجویی به یک سان 

آیا براستی ادعای فوق حقيقت داشته وبا !. می زند
وفاداری به به فاکت های واقعا موجود نگاشته شده است؟  
گاهی نقل فاکت ها هزار باربهتر از استدالل قدرت اقناعی 

ن سخن دروصف این چو"از همين رو به مصداق شعر. دارد
قلم را " حالت رسيد،هم قلم بشکست و هم کاغذ درید

بگوشه ای پرت کرده و ادامه این مطلب را با چند فاکتی که 
هرکدام حاوی یک دنيا سخن ناگفته است به پایان می برم 

 18از جنبش . و قضاوت را برعهده خوانندگان می گذارم
 خرداماه ، شعارها و مطالبات جنبش دانشجویی در78تير

امسال، و از شعار ها و مطالبات آن هزاران نفری که بياد 
جان باختکان قتل های زنجيره ای در حسينه ارشاد گرد 
آمدند ومنویات درونی خویش را بزبان روشن بيان داشتند، و 
ازرویداد شوکه کننده  تحریم انتخابات شوراهای اسالمی 

ير رفراندوم شهر و روستا درکالن شهرها وازشعارهای فراگ
بعنوان برش -وخواست تغيير قانون اساسی و نظام موجود

هایی روشن کننده از آن چه درميان دانشجویان، 
روشنفکران و مردم می گذرد سریعا می گذرم و مروری  به 

  :چند نمونه  پرمعنای زیرمی افکنم
اولين نمونه بيانيه اتحاد ملی دانشجویان و فارغ -

 گرد همائی اتحاد جمهوی التحصيالن ایران درخصوص
دراین بيانيه که از سوی گروهی از زندانيان . خواهان بود

اوین تنظيم شده و بازتاب دهنده دغدغه آنان بعنوان 
 دیدیم که به زم ال:جمهوری خواه است چنين می خوانيم

مناسبت همایش، اصول اعتقادی اتحاد ملی دانشجویان را 
ر عمومی است که اساس هرمبارزه براین باو.مطرح کنيم

جمهوری اسالمی حکومت غيرملی و ضد بشری است و 
تاهنگامی که این حکومت ایدئوژیک در قالب هرجناح و 
عنوانی به حيات خودش ادامه دهد، هيچ سازشی و 
آرامشی برای جمهوری خواهان وجود نخواهد داشت و همه 

پای این بيانيه  در.کوشش ها باید برای ریشه کردن آن باشد
ی نه نفرارجمله هم چون منوچهر محمدی،عليرضا اسام

- .دیده می شود... مهاجری نژاد،اکبر محمدی پيمان پيران و
در گزارش دیگری آمده بود که علی افشاری از رهبران 
دانشجویی بااستفاده ازیک مرخصی ده روزه از زندان اوین  
در اجالس تحکيم وحدت شرکت جسته و با تشریح دالیل 

بيانيه تحکيم . بهترین گزینه دانسته استتحریم، آن را 
وحدت نيز در مجموع حرکت خود را برراستای گزینه تحریم 

فراخوانی با امضاء . تنظيم کرده است تا شرکت در انتخابات
از جمله (بيش از صد و پنجاه تن از فعالين داخل کشور

برای تحریم انتخابات،  نيز نمونه دیگری ) امضای امير انتظام
ی آن که بدانيم  نبض دانشجویان و روشنفکران و است برا

فعالين سياسی مستقل و آزادی خواه درون کشور چگونه 
می زند و تاچه حد نبض همایش برلين، که آقای بهنود 
مدعی است همگون با دانشجویان می زند، به حقيقت 

  82 بهمن 2                   .نزدیک است
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  *لبات حق طلبانه خود ا مط اعتصاب سه روزه معلمان ايران براى دستيابى به *              
  

 29 تا 27 به حقوق معوقه صنفي شان، روز هاي عدم دستيابي   معلمان ايران در اعتراض به  عضو شورای هماهنگی صنفينهاد 16 با فراخوان
ق کالس هاي درس در برخي از مناط  معلمان،ي دولتي ايران در پي اعتصاب به گزارش منابع خبر.نديد کشدست از کار  دي ماه معلمان ايران

دريافت حقوق عقب افتاده سالهاي  هدف از اين تحصن، اعتراض به عدم تحقق مطالبات صنفي معلمان به ويژه .شدندتهران و شهرستان ها تعطيل 
  آبان برخي از معلمان در مقابل ساختمان سازمان مديريت و17 در پي تحصن روزنامه شرق اين در حالي است که به گزارش.  آنان است82 و 81

پرداخت حقوق کارکنان آموزشي تدوين کنند و به دولت  ند نظام ويژه اي را برايه بود مسئولين سازمان به معلمان وعده داد ،برنامه ريزي ايران
ي در يک نامه اسالم  نماينده مجلس شوراي195اما . سخ داده شوند معلمان پا صنفیيکي از مهمترين خواسته هاي ارائه دهند تا به اين ترتيب به

مديريت و برنامه ريزي چنين نظامي را تبيين نکرده و به دولت ارائه نداده   هفته پيش منتشر شد، اعالم کردند سازمانومشترک اعتراضي که د
 ايسنا ميزان مطالبات خبرگزاري   در گفتگو با دی27ش روز حالي است که شهاب الدين قندالي، يک معاون وزارت آموزش و پرور اين در. است

همين به . نمي شود 82 ميليارد تومان برآورد کرده و اين مبلغ شامل بقيه مطالبات مربوط به سال 400را   معلمان81معوقه تنها مربوط به سال 
 فرهنگيان سراسر  ،دليل عدم دريافت حقوق عقب افتاده خود له به نهاد عضو شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان ايران از جم16 خاطر

 اعتراضي آرام دی 27دعوت به تحصن در مدارس کردند و شماري از فرهنگيان از تشکل هاي يادشده از روز  کشور را در قطعنامه اي مشترک
 خواستار تحقق  ايران  معلمانر سال جاري باري است که د اين سومين. دندنمو رفتن به کالس هاي درس خودداري  را آغاز کردند و ازخود

برمي گردد که دامنه آن از  1380سابقه آن به اعتراض ها و تظاهرات گسترده معلمان کمتر از دو سال پيش در بهمن  مطالباتشان مي شوند که
تظاهراتي که عليرغم سرکوبي آن . ساختمان مجلس و به سراسر کشور کشيده شد سطح مدارس تهران به اعتراض در ميدان بهارستان در برابر

جنبش مستقل صنفي معلمان در سال هاي  هاي فشار و نيروي انتظامي، در همان زمان تحليلگران از آن به عنوان وسيع ترين جلوه توسط گروه
با  ن از همزماني تحصن خود باعث نشده است که معلمان ايراسرکوبنظر مي رسد خاطره آن  اکنون اما به.  يادکردند57بعد از انقالب بهمن 

به ويژه که معلمان . نمايندگي ترسي به دل راه بدهند  تن از نمايندگان معترض مجلس به رد گسترده صالحيت هاي داوطلبان80تحصن بيش از 
چنين اعتراضي  ه آذر خود، تصميم ب20 ماه پيش در نشست 1که اين همزماني تصادفي است و آنها بيش از  معترض به اين نکته اشاره دارند

با اين همه . آذرماه صادر شد براي عملي کردن اين اعتراض برگزيدند 20  را در قطعنامه اي که همان، دي29 تا 27 و روزهاي بودندگرفته 
ي گويد تحصن به روزنامه شرق م  گانه معلمان16لنگرودي دبيرکل کانون صنفي معلمان ايران يکي از تشکل هاي صنفي مذکور  محمود بهشتي

 معلمان کشورمان هشدار داده اند که .طالبات جامعه است، نيست هدف آن احقاق م معلمان در تقابل با تحصن نمايندگان مجلس که به گفته او
  .چنانچه به خواستهای آنها رسيده گی نشود ، اعتصاب سراسری بزرگتری را سازمان خواهند داد 
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