ماھنامۀ روشنگر .سال دوم  .شماره  . 28آگوست 2009

ﺷﻤﺎره 28

Rowshangar Vol.2 No.28. August 2009

در صفحۀ )(16

اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮك
ﻳﻚ ﮔﺎم ﭘﻴﺮوزي در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺳﺒﺰﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺎء در ﺗﻮرﻧﺘﻮ
در صفحۀ )(3

ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﻳﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان )اﻛﺜﺮﻳﺖ(
ﺑﺮاي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي راي ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ

ﻗﻴﺎم ﻣﺮدم ﻋﺮب
ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ
در صفحۀ )(20

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاﺿﻲ اﺧﻴﺮ
در اﻳﺮان
ﻛﻮروش ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ
در صفحۀ )(5

ﻻﺑﻲ و ﻻﺑﻴﮕﺮي:
»آري ﻳﺎ ﻧﻪ؟«
راﺑﻄﻪ ﻛﻨﮕﺮه اﻳﺮاﻧﻴﺎن
و اﺗﺤﺎدﻳﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺒﺎر
)ﭘﺎﻳﺎ (PAAIA -
ﻓﺮاﻣﺮز ﺷﻴﺮاوﻧﺪ
در صفحۀ )(14

ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ .از وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺎ دﻳﺪن ﻛﻨﻴﺪ www.rowshangar.com .

2

ماھنامۀ روشنگر  .سال دوم  .شمارۀ  28آگوست 2009

ليال قبادی
نويسنده و فيلمساز
www.banoufilm.blogspot.com

به قول شاعر آزادی ،احمد شاملو" ،ھيچ
کالم و واژه ای از دست رژيم اسالمی و
رھبرانش درامان نماند" از واژه ھای زيبائی
چون برادری ،برابری تا استقالل و آزادی تا
اين آخريش رنگ و واژه سبز
ھرچند که اين رنگ بيچاره بی زبون خيلی
وقت که بازيچه دست صاحبان قدرت شده؛
از زمانی که ،بازھم به قول شاملو ،صفويه
 ۵٠٠ھزار بيگناه رو گردن زدند که يک
"اشھد ان علی ان ولی ﷲ" رو به زور
شمشير به اذان اسالميشون اضافه کنند و

ديکتاتوری يعنی خفه شو
و دموکراسی يعنی ھر چه
می خواھد دل تنگت بگو
بخشی از مقاله ی بيژن تيرداد از پاريس
 31جوالی 09
فرانسوی ھا شوخی جالبی دارند .می گويند:
ديکتاتوری يعنی خفه شو و دموکراسی يعنی
ھر چه می خواھد دل تنگ ات بگو! در اين
شوخی نکته ھای بسياری نھفته است…
به خاطر دارم که در ماه مه 1968
دانشجويان شورشی فرانسه شعار می دادند :
"جرأت بکن بخواه ،جرأت بکن بگير"!
وقتی درآن زمان ،کسانی کوشيدند جنبش
اعتراضی مردم فرانسه را که نزديک به
 12ميليون اعتصاب کننده در آن شرکت
ت
داشتند ،با ترفندھايی شبيه ھمين "سکو ِ
سبز" به بيراھه بکشانند ،بازھم دانشجويان
و بھمراه آن ھا اعتصاب کنند ه گان فرياد
برآوردند که "ممنوع کردن ممنوع است"!
جالب است که در ھمين کشور ،يعنی خارج
از خاک ايران و با فرھنگی چنين پيشرفته
که قاعدتا ً بايد در بازتر شدن افق فکری
نسبت به درون ايران مؤثرتر باشد و پاسدار
وبسيج و لباس شخصی نيز وجود ندارند تا
مردم ازبيم جانشان مجبور به سکوت کردن

ايران يکبار به زور مسلمان شده را اينبار به
زور شيعه کنند و سبز رو ھم بکنند رنگ
دين تازه حکومتی/سياسی شون ،و از ھمون
جا باب شد که ھزاران عامل و مزدور
مذھبی به نام سيد بودن و سبز بستن به سرو
گردنشون زورگويی و بھره کشی از مردم
بيچاره کوی و برزن را آغاز کنند
سالھا بعد اما ھزاران نوجوون و جوون وطن
با سربندھای سبز ،گوشت قربانی شدن روی
مين ھای که مزد لبيک معصومانه شون بود
به خمينی که به قول شاملو "ھرجا قدم
گذاشت گياه سبز از روييدن باز ايستاد
و دردناک که ببينی امروز ھم ھمون
شيوه تازه از اين رنگ
آدمکشان مذھبی با
ٔ
برای رسيدن به قدرت ،اينباراما زير لوای
واژه ھای زيبا و جوان فريبی مثل آزادی و
دمکراسی ،بھره کشی ميکنند
و شعر ھميشه سبز حماسه سياھکل" سر
اومد زمستون" رو برای قاتل سرايندگان
ھمين سرود ،که از سبزترين جوانان ايران
زمين بودند ،مصادره ميکنند
ای روزگار ،چه حکايت پردردی دارد اين
سرزمين کھن؛ ايران خانوم
شعری از دردانه دختر ايران ،فروغ ،انگار
اما برای اين روزھای ايران سروده شده
جايی که از توھم سبز گله ميکنه

"کدام قله کدام اوج؟
بشوند ،بازھم کسانی می کوشند تحت عنوان
وحدت کلمه ھمان برنامۀ سانسور سبز را
حاکم کنند!
انگار از آنچه که ھمين "وحدت کلمه" در
انقالب  57به بار آورد درس نگرفتيم .نتيجه
آنکه پس از بيش از يکماه از آغاز شورش
مردمی درايران ،ھنوز ھم کسانی يافت می
شوند که می کوشند به زور پليس و چماق
غير از شعار "رأی منو پس بگير" ھر سخن
ديگری را خفه کنند و چون کاسه ھای
گرمتر از آشند ،حتی با بسياری از
شعارھايی که در داخل ايران داده می شود
نيز مخالفت می کنند .اگر واقعا ً ريگی به
کفش خود ندارند و عملشان صادقانه است
بايد اذعان کرد که شعاع عمل از خود
بيگانگی که تفکر و عمل انسانھا را به قيد
ديکتاتوری می کشد وسعتی دارد که در وھم
نمی گنجد.
بيان آزادانۀ ھمۀ خواست ھا مغايرتی با
اتحاد برای برچيدن بساط دزدان و
جنايتکارانی که در رأس حکومت جاخوش
کرده اند ندارد .بنا براين زنده باد آزادی و
برابری زنان ،زنده باد آزادی بيان و
اجتماعات ،زنده باد اتحاد و مبارزات
کارگران و زحمتکشان برای کوتاه کردن
دست ھای دزدان وچپاولگران ،زنده باد
برابری ھمۀ انسانھا صرفنظر از جنسيت،
اعتقادات مذھبی ،قوميت و مليت و نژاد و
باالخره پيروز باد مبارزات متحد ھمۀ مردم
برای بر چيدن بساط حکومت جمھوری
اسالمی■.

مگر تمامی اين راھھای پيچاپيچ
در آن دھان سرد مکنده
به نقطه تالقی و پايان نميرسند؟
به من چه داديد ای واژھھای ساده
فريب؟
اگر گلی به گيسوی خود می زدم
از اين تقلب ،از اين تاج کاغذين
که بر فراز سرم بو گرفته است،
فريبنده تر نبود؟
....
نميتوانستم ،ديگر نميتوانستم
صدای پايم از انکار راه بر
ميخاست
و ياسم از صبوری روحم وسيعتر
شده بود
و آن بھار ،و آن وھم سبز رنگ
که بر دريچه گذر داشت ،با دلم
ميگفت
"نگاه کن
تو ھيچگاه پيش نرفتی
تو فرو رفتی"

جنبش سبز و خفقان آدميت
"تن آدمی شريف است به جان آدميت"
نه ھمان نوار سبز است نشان آدميت
اگر آدمی به رنگ است و لباس و کلهی گچ
چه ميان مانکن ھا و ميان آدميت
نه به پرچمی بده گير و نه رنگ را جدا کن
و بدان که رنگرنگست روان آدميت
تو نگو در اين شرايط ھمگان شوند يکسان
که به قالبی نگنجد ھمگان آدميت
تو که پشت ھم بگوئی سخن از دموکراسی
مگذار چيره گردد خفقان آدميت
ھمه يکصدا وليکن مشو غافل از حقيقت
که ھزار لھجه باشد به زبان آدميت
نه بگير خرده بر آن که به خود نبسته سبزی
نه ھر آنکه بسته بنشان سر خوان آدميت
تو نه مبصر کالسی و نه ناظم دبستان
تو نه ژاندارم سبزی نه آجان آدميت
چه خوشست سبز بودن به ميان جمع و جنبش
که گشاده سبزهزاريست جھان آدميت
چو نشان سبز بينی به ميان آستينی
نه يقين کنی ھمانست نشان آدميت
چه بسا که بدنھادی به لباس سبز اندر
نه که آدمش بگيری به گمان آدميت

شعارھای انحرافی ،متعلق به
جنبش سبز و قانونی مردم
نيست
بدنبال تظاھرات چھلم نخستين
قربانيان راھپيمائی ھای بعد از
کودتای  22خرداد ،که در يکی از
آنھا چند نفر شعار "استقالل – آزادی
 جمھوری ايرانی" سرداده بودند،ميرحسين موسوی در گفتگوئی کوتاه
با سايت قلم گفت:

“شعار کليدی مردم در
راه سبزی که برگزيدهاند،
"جمھوری اسالمی نه
يک کلمه کمتر و نه يک
کلمه بيشتر" است”.

کاتالوگ نگير در کف که بيابی آدمی را
چه خوشست گر بگيری پی ِ آن آدميت
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تظاھرات  25جوالی در
تورنتو به دعوت کميته
ھمبستگی با ملت ايران و د
رھم آھنگی با کمپين بين
المللی اتحاد با ايران ،بالعينه
نشان شکست سياست پرچم
زدائی ،انحصارگری ،و
سياست وحدت گرائی فريبکارانه سبزھا و
شرکاء توده ای و ليبرال آنھا برای خفه
کردن ديگران بود .بزرگترين نشان اين
شکست ،کاھش جمعيت شرکت کننده در اين
تظاھرات نسبت به تظاھرات قبلی ھمين
گروه بود ،و تازه با در نظر گرفتن اين
حقيقت که تظاھرات اخير در سايه مبارزه
تبليغاتی بمراتب وسيعتری نسبت به
تظاھرات قبلی تدارک ديده شده بود .در
تظاھرات قبلی بنا به گزارش خود سبزھا و
شرکا 5 ،ھزار نفر در برابر پارلمان
اونتاريو شرکت کرده بودند .در حاليکه در
گرد ھمائی  25جوالی بيش از ھزار و
حداکثر  1500نفر که بخشی نيز از
مخالفين آنھا بودند ،و در راه پيمائی برگزار
شده در ھمين روز بيش از  2الی  3ھزار
نفر شرکت نکردند و اين کاھش چشمگير
مردم و استقبال آنان از دعوت کميته
ھمبستگی را نشان ميداد .طبيعتا اين عدم
استقبال ،نتيجه افشاگری ھای ما و ديگران
در مورد سياست انحصار طلبانه سبزھا و
شرکا ،ماھيت اتجاعی آنھا ،و سرخوردگی
مردم از درگيری ھای ناشی از اين سياست
در تظاھرات قبلی بود .شکست سياست ھای
اين کميته را بايد نه تنھا در بی اعتنايی
مردم نسبت به دعوت در تظاھرات ،بلکه
ھمچنين در گسترش چشمگير شعارھای
سرنگونی طلب نسبت به شعارھای اصالح
طلب توسط مردم شرکت کننده در راھپيمائی
و خارج شدن کنترل شعارھا از دست
برگزارکنندگان اصالح طلب آن ،و کاھش
چشمگير رنگ سبز در ميان مردم شرکت
کننده در تظاھرات مزبور مشاھده کرد.
مضافا بر اينکه حضور پرچم ھای سرخ و
سه رنگ در تظاھرات را نيز که برخالف
گذشته با مخالفت چندانی از سوی برگزار
کنندگان مواجه نشد ،بايد در حکم عقب
نشينی جدی برگزار کنندگان از موضع
سختگيرانه خود در اين مورد قلمداد کرد.
البته ،حاصل اين عقب نشينی ھا عمدتا عايد
نيروھای سرخ شد که بخاطر عدم حضور
گسترده ھواداران پرچم سه رنگ )در پی
اختالفات داخلی بر سر شرکت يا عدم
شرکت در تظاھرات( درخشش بيشتری
نسبت به گذشته داشتند .
ھر چند برگزار کنندکان تظاھرات ،زير
فشار افکار عمومی ،ناچار به عقب نشينی
در مورد مسئله پرچم و شعارھا شدند ،با
اينحال ،در بخش برگزاری اعتصاب غذا
توسط گروه مالتيپل وويس
)(Multiple Voice for Change
که در ھم آھنگی با اعتصاب غذای آقای
گنجی در واشنگتن برگزار شده بود،
برخوردھای غير دمکراتيک اين گروه ادامه
يافت .از جمله اينکه ھنگامی که يکی از

سخنرانان )خانم آناھيتا رحمانی( که از قبل
جزو ليست سخنرانان در محوطه ی
اعتصاب غذا منظور شده بود ،دست به
انتقاد از سبزھا زد ،در کمال وقاحت بلند گو
از دست وی گرفته شد و از ادامه سخنرانی
وی ممانعت بعمل آمد که در اين مورد من
فکر می کنم مسئولين برنامه بدھکار يک
توضيح علنی به مردم می باشند .نکته ديگر
اينکه در ھمين برنامه ،آقای سعيد رھنما که
از جمله سخنرانان بود ،در پايان سخن خود،
با اظھار اينکه چپ ھائی ھم ھستند )منظور
چپ ھای سرنگون طلب از جمله روشنگر(
که از روی خامی می گويند ھمين االن
)جمھوری اسالمی را( لنگش کن ،با نوعی
رندی و با تحريف نظر مخالفين ،سعی در
محق جلوه دادن مواضع آشتی طلبانه ی خود
نمود .می گويم با رندی ،چون من ،ھم در
مقھور" دو
مقاله ی "انقالب قھر توده ھای
ِ
ماه قبل خود و ھم در برنامه ھای تلويزيونی
خود در کانال ) (E2مکررا شرح داده ام که
برای سرنگونی طلبان ،منجمله من ،شعار
سرنگونی در حال حاضر و در مرحله
کنونی تکامل مبارزه ،نه يک شعار عملی
)شعاری معطوف به دعوت برای عمل(،
بلکه شعاری تبليغی )شعاری برای زدودن
توھم اصالحات در نظام جمھوری اسالمی
و آماده نمودن مردم برای عمل سرنگونی
در وقت مناسب( است و ھرگز به معنای
ھمين االن لنگش کن نمی باشد .بھرحال،
نمونه ی ديگری از برخوردھای غير
دمکراتيک برگزار کنندگان اعتصاب غذا
يکی ھم اين بود که تقاضای مرا ھم برای
پاسخ به ايشان ابتدا پذيرفته ولی بعدا با
اطالع از اينکه من که ھستم ،به بھانه ی
نبودن جزو ليست سخنرانان رد کردند .
***

کله سرخ ھای سبز
اصالح طلبان ،اغلب ،ما سرنگون طلبان را
متھم به عدم درک واقعيات ،تعجيل در تحقق
ھدفھا ،و ناديده گرفتن قوانين و اولويت ھای
مبارزه و پريدن از روی مراحل می کنند.
از جمله اينکه در شرايطی که ھنوز مردم
حتی قادر به واداشتن خامنه ای به تجديد
انتخابات ھم نشده اند ،شعار سرنگونی خو ِد
خامنه ای و جمھوری اسالمی ،چيزی که
ھنوز زمان آن فرا نرسيده است ،را می
دھيم و بالفاصله نتيجه گيری می کنند که
بايد از طرح شعارھای زودرس و عجوالنه
دست برداشت و ھمه نيرو را روی
شعارھای مربوط به انتخابات ،مثل موسوی
رای مرا پس بگير و لغو و تجديد انتخابات
و امثالھم متمرکز کرد .ھمانطورکه من قبال
ھم گفته ام ،مشکل اصالح طلبان در اينست
که اگر اين حقيقت را که آنھا اساسا خواستی
فراتر از بدست آوردن تخت رياست
جمھوری ندارند ،را ناديده بگيريم ،آنھا و
بخصوص شرکای توده ای و اکثريتی آنھا با
طرح اين نوع استدالالت کودکانه ،در
بھترين حالت ،ناآگاھی خود را از قوانين
مبارزه ،منجمله از ھمان چيزی که آنرا پيش
بردن گام به گام مبارزه می نامند ،به نمايش

می گذارند .اجازه دھيد برای روشن شدن
مسئله ،مطلب را بيشتر بشکافيم .اگر فرض
را بر اين بگذاريم که مراحل مبارزه مردم
برای سرنگونی جمھوری اسالمی از اين
قرار باشد که ابتدا بايد خامنه ای را وادار به
برکناری احمدی نژاد و تجديد انتخابات کرد
و سپس با قرار دادن ھمين تجديد رای
بعنوان اثبات خطای خامنه ای و عدم
صالحيت وی برای پست واليت فقيه،
خواھان مثال برکناری خود او شد ،و سپس
اين دور مبارزه را مقدمه ادوار ديگر و پيش
بردن قدم به قدم پروژه ی سرنگونی کرد،
اولين سوال اينست که آيا شما ھنگامی که
روی عملی کردن مرحله اول مبارزه تمرکز
کرده ايد ،نبايد با طرح شعارھای مراحل
بعدی ،مثل شعارھای مربوط به سرنگونی
جمھوری اسالمی ،بصورت شعارھای
تبليغی يا ترويجی ،ذھن مردم را برای
مراحل بعدی مبارزه آماده سازيد؟ اگر
اينطور است اين ھمان چيزی است که ما
سرنگون طلبان مطرح می کنيم .ما ميگوئيم
شعارھا نيز مانند ھر پديده ديگری مراحل
تکاملی خود را دارند و در مسير تکامل
مبارزه از حالت و مرحله تبايغی به ترويجی
و از آنجا به مراحل تھييجی و عملی تغيير و
تکامل می يابند .وقتی که مسئله عملی در
يک مرحله ،آزادی دستگير شدگان ،و
برکناری احمدی نژاد است ،بايد حين تمرکز
بر اين شعارھا بعنوان يک شعار عملی ،با
طرح شعارھای مراحل بعدی مانند شعار
سرنگونی و انحالل نيروھای سرکوبگر
بعنوان شعارھای تبليغی ،ترويجی و حتی
تھييجی ،مراحل بعدی مبارزه را روشن و
اذھان توده ی مردم را برای آن آماده کرد تا
وقتی که نيروی کافی برای عملی کردن اين
شعارھا به ميدان آمد ،بتوان آنھا را براحتی
و بدون ھيچ ابھامی از حالت صرفا تبليغی
در آورد و به شعارھای عملی تکامل داد.
بنابراين ،می بينيد که افرادی مثل آقای سعيد
رھنما که ھواداران شعار سرنگونی را متھم
به ناآگاھی از قوانين مبارزه می کنند،
چگونه خود از اين قواعد بی اطالع بوده،
آنھا را ناديده می گيرند ،و حتی سعی می
کنند با متھم کردن مخالفين به تئوری "ھمين
االن لنگش کن" ،ناآگاھی کامل خود از
مرحله به مرحله بودن مبارزه را مخفی نگه
دارند .جالب است که خود مردم از اين
آقايان که ھمواره سنگ مردم را به سينه می
زنند ،ولی در عمل ھميشه پشت سر آنان
حرکت کرده و برای کند کردن مبارزه آنھا
فلسفه بافی می کنند ،جلوترند و بنا بر
غريزه ی مبارزاتی خود ،به قوانين آن بھتر
عمل می کنند .چرا که با طرح شعارھای
سرنگونی و مرگ بر خامنه ای ،در کنار
شعارھای اوليه ديگر ،از آنھا بھمان
صورتی که گفته شد استفاده می کنند .البته،
بايد توجه داشت که در اينجا حساب رھبران
سبزھا جداست .آنھا اساسا چيزی فراتر از
شعارھای اوليه و بردن گوی نخست وزيری
از اين بازی نمی خواھند .بنابراين ،بحث ما
با شرکاء ،يعنی کسانی است که با
ادعای کله ی
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ماھنامه روشنگر
rowshangar1@yahoo.com

Tel: (905) 237 66 61
سردبير :سيامک ستوده
ويراس ت اران  :عليرض ا داراب ی

گرافيک و صفحه آرايی  :فرامرز شيراوند
عکاس:اميرايوب ابراھيمی قاجار
تيراژ :کانادا 5000نسخه
تورنتو ،مونترآل  ،اتاوا
روشنگر دراصالح و کوتاه کردن مقاالت با حفظ
مفھوم آزاد است.از پس فرستادن مطالب
معذوريم .مطالب خود را به فارسی بفرستيد.
مقاالت مندرج در نشريه روشنگر  ،بيانگر
نظرات نويسندگان آنھا ميباشند و لزوما نظر
نشريه روشنگر نيست .مسئوليت مطالب به
عھده نويسندگان آنھا ميباشد.
روشنگر ھيچگونه مسئوليتی در قبال آگھی
ھا بعھده نميگيرد.
از مردم دنيا سوالی پرسيده شد و نتيجه آن
جالب بود
سؤال از اين قرار بود :نظر خودتان را
راجع به راه حل كمبود غذا در ساير
كشورھا صادقانه بيان كنيد؟
و جالب اينکه كسی جوابی نداد
چون در آفريقا كسی نمی دانست 'غذا' يعنی
چه؟
در آسيا كسی نمی دانست 'نظر' يعنی چه؟
در اروپای شرقی كسی نمی دانست
'صادقانه' يعنی چه؟
تحول جديد در روند تظاھرات
روشنگری :خبرھای منتشره حاکی از آن
است که اعتراض به رييس جمھور کودتا و
مراسم تحليف وی به جنوب تھران کشيده و
جوانان در نازی آباد و جواديه با نيروھای
سرکوبگر بسيج درگير شدند و تعدادی از
آنان را ضمن پائين کشيدن از موتورھايشان
به گروگان گرفتند .
بر اساس يک خبر ديگر کالنتری در بازار
تھران از مقابله با مردم خودداری کرده
است14 .مرداد
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جمھوری ايرانی
شعار استقالل ،آزادی ،جمھوری ايرانی که
اخيرا در ميان تظاھر کنندگان در داخل باب
شده ،عليرغم اينکه در نظر بعضی يک
تحول بسوی جلو محسوب می شود ،از نظر
من شعاری بی معنا و منحرف کننده است.
دليل اين امر آنست که شعار جمھوری ايرانی
قبل از ھرچيز متکی بر پيش فرضی
نادرست تر از خود است .اين پيش فرض
عبارت از اينست که گويا جمھوری اسالمی
يک جمھوری غير ايرانی بوده و پليدی و
ارتجاعی بودن آن نيز درست بخاطر ھمين
غير ايرانی بودن آنست و برای ھمين بايد
آنرا ايرانی کرد .خود اين پيش فرض نيز بر
اساس تبليغات شوينيستی و ضد عرب محافل
ناسيوناليستی بنا شده که در محيط ضد
اسالمی جامعه ايران شرايط خوبی برای
طرح و پرورش خود يافته اند .اين تبليغات
از يک طرف سعی دارند حمله مسلمانان به
ايران را معادل حمله اعراب و جنايات آنرا
نه ناشی از اسالمی بودن حمله کنندگان بلکه
ناشی از عرب بودن آنھا قلمداد کنند .در
حاليکه حمله مسلمانان به ايران به ھمان
اندازه غير عربی و مربوط به ھيئت حاکمه
عربی و نه مردم عرب بوده که حمله
وحشيانه ی محمود غزنوی به ھند غير
ايرانی و نتيجه ی حرص و آز ھيئت حاکمه
ی غزنوی و نه مردم ايران .محمد قبل از
آنکه جانشينانش ايران را مورد حمله قرار
دھند ،با سرکوب قيامھای مکرر مردم عرب
بر عليه اسالم و حکومت اسالمی ،دمار از
روزگار آنان برآورد .شواھد تاريخی نشان
ميدھد که حتی مقاومت مردم بدوی عرب در
شبه جزيره عربستان بر عليه اسالم و
حکومت اسالمی بسيار بيش از مقاومت
ايرانيان در برابر يورش اعراب بود) .ما در
اين شماره و شماره قبل شرح اين قيامھا و
سرکوبھا را برای خوانندگان آورده ايم تا
نشان دھيم که وحشی گری ھای جمھوری
اسالمی در سرکوب مردم چيزی بی سابقه
در سنت اسالمی نبوده و دقيقا پيروی از
ھمين سنت ناب محمدی است)
ديگر عربی وانمود کردن حمله
جنبه
ِ
مسلمانان به ايران معطوف به اينست که
جنگ دو دولت ارتجاعی و سرکوبگر
)اسالمی در زمان عمر و ساسانی( را که نه
خواست ايرانيان بوده و نه خواست اعراب،
به جنگ ميان دو ملت )ايرانيان و اعراب(
وانمود کرده ،ماھيت ارتجاعی آنرا بپوشانند.
اين دقيقا ھمان کاريست که جمھوری اسالمی
و حکومت صدام نيز در جنگ ايران و
عراق ،مانند ھمه ی حکومت ھای ارتجاعی،
برای تھييج احساسات ملی مردم و کشاندن
آنھا به جنگی که مطامع دولتی آنھا را دنبال
می کرد ،انجام می دادند ،يعنی سعی ميکردند
جنگ ميان دو دولت ارتجاعی را به جنگ
برادر کشی ميان دو ملت عرب و ايرانی
تبديل کنند.
حقيقت اينست که حکومت جمھوری اسالمی
بھمان اندازه ايرانی است که حکومت پھلوی.
ھيچيک از اين دو حکومت محصول اشغال
ايران توسط يک نيروی خارجی و غير
ايرانی نبوده اند .عناصر تشکيل دھنده ھر دو

حکومت ،ھمگی در ايران تولد يافته و قبل و
بعد از رسيدن به حکومت شناسنامه ايرانی
داشته اند .ھردو نيز حکومت ھای
ديکتاتوری بوده اند .تازه اگر حکومت ھای
سلسله پھلوی چه در زمان رضا شاه و چه
در زمان محمد رضا شاه ھر دو وابسته به
قدرتھای انگليس و آمريکا بودند ،جمھوری
جنايتکار اسالمی يک جمھوری مستقل و
غير وابسته به نيروھای خارجی می باشد ،و
از اينرو غلظت ايرانيت اش بيش از آن
ديگريست .بنابراين ،می بينيد که پيش فرض
غير ايرانی بودن جمھوری اسالمی چقدر بی
پايه و پوچ است .واقعيت اينست که ماھيت
ھر حکومتی را نه ايرانی بودن آن تعيين می
کند و نه عربی بودنش .ما در طول تاريخ
صدھا حکومت جنايتکار و سرکوبگر ايرانی
داشته ايم .ھمچنانکه در طول تاريخ نيز
حکومت ھای دمکراتيکی نيز وجود داشته اند
که ھيچ رگه ای از ايرانيت در خود نداشته
اند .بنابراين ،ماھيت و خوبی و بدی ھر
حکومتی را نه مليت آن بلکه ساخت و
خصوصيات درونيش تشکيل می دھد.
حکومتی که ديکتاتوری و سرکوبگر باشد،
چه ايرانی و چه غير ايرانی ،بد و حکومتی
که دمکراتيک و منتخب مردم باشد ،حتی اگر
غير ايرانی ھم باشد خوب است .بنابراين،
می بينيم که ايرانی بودن يک جمھوری ھيچ
چيزی را معلوم نمی کند ،نه خوبی آنرا و نه
بديش را ،نه مردمی و دمکراتيک بودن آنرا،
و نه ديکتاتوری و غير مردمی بودن آنرا و
از اينرو چنين برخوردی با مسئله جمھوری،
قدم گذاردن در ھمان راه گنگ و نامعلومی
است که مردم ما در  57در دام آن افتادند.
باين معنا که به نظامی رای دادند که نسبت
به ماھيت آن ناآگاه و بی اطالع بودند .ما بايد
نه تنھا در مورد مطالبات خود ،بلکه در
مورد نوع نظامی ھم که قصد جايگزينی
جمھوری اسالمی با آنرا داريم ،نه بطور
کلی ،بلکه بطور مشخص آگاھی داشته باشيم.
عناوين و شعارھای کلی ،شگرد نيروھای
ارتجاعی برای فريب مردم و باز داشتن آنھا
از شناخت جزئيات جامعه ايست که قصد
برپا کردن آنرا دارند .حتی شعارھائی مانند
جمھوری دمکراتيک يا جمھوری مردمی ھم
با آنکه گويا تر از شعار بی معنای جمھوری
ايرانی و درنتيجه بھتر از آن اند ،با اينحال،
اين شعارھا ھم تا وقتی که خصوصياتشان
بطور مشخص روشن نگردند ،جز کلی گوئی
و وسيله ای برای فريب مردم نخواھند بود.
راه اين فريبکاری ھا را فقط از طريق
مشخص کردن خصوصيات اين جمھوری ھا
ميتوان سد کرد .اينکه آيا در اين جمھوری ھا
دولت از دين جداست؟ حق تشکل و اعتصاب
برای کارگران و مردم وجود دارد؟ حق
تعيين سرنوشت مليتھا برسميت شناخته می
شود؟ زنان از حقوق برابر با مردان
برخوردارند؟ چگونه؟ و آيا ھنرمندان،
شاعران و نويسندگان از حق بيان آزادی
فردی حتی اگر مخالف مصالح و امنيت ملی
باشد )تبصره ھائی که ھميشه در قوانين
وسيله قلب آنان و سرکوب مردم می شوند(
برخوردارند؟ و مھمتر از ھمه اين حقوق با
وجود نيروھای مسلح جدا از مردم چگونه
تضمين می شوند؟
■■■

مادری
برای ھمه پسران
دوشنبه  12مرداد سال  . 1388ساعاتی پس
ازمراسم تنفيذ احمدی نژاد  ،خيابان ولی
عصر واكيپ ھای ضد شورش و لباس
شخصی ھا مستقر ؛ و حضور مشھود مردم
در پياده روھا .با من به تماشا بياييد:
زنی دست بچه سه چھارساله اش در دست از
عرض ميدان ولی عصر با عجله عبور می
كند با نگاه به وانت ھای مشكی لندكروز
مملو از نيروھای ضد شورش كه به سرعت
ميدان را دور می زند مادر می گويد :باال
تظاھراته دارند ميرن.
جمعيت از پياده رو غربی خيابان ولی عصر
از ونك به سمت جنوب سرازير می شود
فشردگی جمعيت خودروھای عبوری را به
تشويقشان وا می دارد بوق ممتد انگشت ھای
بلند شده مردم را به ھمراه دارد  .جمعيت كه
پيوسته می شود تظاھرات شكل می گيرد.
كاركنان بيمارستان ھا فروشگاه ھا و
ساختمان ھای مسير نگاه تحسين آميز و
تشويق آميزی دارند .سرنشينان خودروھا
عالمت پيروزی را از شيشه ھا نثار جمعيت
می كنند .موتور سيكلت ھای قرمز رنگ با
كاله خود و باتوم از راه می رسند جمعيت را
بی محابا به باد كتك می گيرند فريادھای
اعتراض به خصوص از جانب زنان فضا را
می شكند جمعيت به ھمه سو گريز می زند
شليك ممتد گاز اشك آور ھمه را به سرفه
واشك وا می دارد .با بی رحمی تمام به داخل
ساختمان ھايی كه مردم پناه برده اند چندين
گلوله گاز اشك آورشليك می شود .پالك ھای
خودروھايی را كه معترضانه بوق ميزنند می
كنند .چندين جوان بی باكانه موتور سيكلت
لباس شخصی را كه پالك را كنده اند دنبال
می كنندو آن ھا سراسيمه پا به فرار می
گذارند .نيروھای سركوب مستاصل به ھر
سويی ھجوم می برند نقطه ای را پراكنده می

كنند چند ده متر باالتر يا پايين تر دوباره
مردم تجمع كرده و شعار می دھند مردم به
راحتی حاضر نيستند خيابان را ترك كنند
دست و كمر و پای عده ای مصدوم زخمی
شده ولی مانع ادامه راه پيمايی مردم به سمت
جنوب )ميدان ولی عصر (نمی شود.
حوالی پارك ساعی ماموران جوانی را دنبال
كرده او را بی رحمانه وخشن به زير
ضربات باتوم ومشت ولگد می گيرند تی

شرت او پاره پاره شده و از تنش به كف
خيابان می افتد باال تنه كبودش مورد اصابت
قرار می گيرد جمعيت فرياد می زند نزنيد
ولش كنيد  .چند زن خود را به خيابان و زير
و دست وپای مامورين می اندازند زنی
ميانسال كه دھان بندی سبز بر صورت دارد
دست در گردن پسر انداخته و سعی در
كشاندن او به پياده رو و رھا کردن او از
دست گاردی ھا دارد  .يكی از ماموران
درشت ھيكل چنگ بر گردن زن انداخته او
را بلند كرده و به داخل جوی آب پرت می
كند .زنی جوان ديگری مضطرب و گريان و
با فريادھای جگر خراش به كمك او شتافته و
خود را به سرو گردن مامور معترض
آويزان می كند .زنان و مردان ديگر به ھم
می گويند برويم كمك مادرش نگذاريم پسر را
ببرند .در ھمين حين جوان برھنه را
مامورين به سمت شمال خيابان می كشانند و
او را به ترك يكی از موتورسيكلت ھا سوار
می كنند و دستانش را از پشت دست بند
پالستيكی می زنند .بالفاصله ماموری لباس
شخصی به پشت موتور می پرد و پشت پسر
می نشيند كه مانع رھايی اش از سوی زنان
شود موتور سيكلت به سمت شمال خيابان
حركت می كند .زنان و چند مرد فرمانده
نيروھا را در پياده رو محاصره می كنند بين
او و نيروھايش جدايی می افتد بقيه نيروھا
حركتشان را كند می كنند كه فرمانده شان به
آن ھا ملحق شود چندين زن كه از سمت
شمال به جنوب می آيند و از دور نظاره گر
فرياد ھای خشم آگين زنان اند به ھمراه مادر
پسر و چند زن ديگر به وسط خيابان دويده و
راه حركت را بر موتور سيكلت ھا می بندند.
چھره وحشت زده جوان برھنه بر روی
موتورسيلكت كه نگاھش غمگين و ھراسان
به سمت جمعيت حاضر در پياده روی شرقی
است رقت انگيز و متاثر كننده است زنی
ميان سال مردم را تشويق می كند بجنبيد
آزادش كنيد و اال فردا بايد جسدش را از
سردخانه تحويل بگيريم!
زنان و مردی ميان سال خطاب به فرمانده
شان می گويد بايد آزادش كنيد بايد آزادش
كنيد.نمی گذاريم او را ببريد مگر چه كرده ؟
در پياده رو راه پيمايی كرده به چه حقی می
زنيدش ؟ با فشارھای ھمه سويه ومتحد مردم
و جمع شدن عده ای بيشتری از زنان و جيغ
و فريادھای آنان فرمانده سست می شود حتی
زنی كه مصر است به ھر قيمتی مانع
بازداشت جوان بی گناه شود پاھای فرمانده
را گرفته و خودش زانو بر زمين زده و جيغ
می كشد كه محال است بذارم از اين جا
بری  .بايد آزادش كنی.
اين صحنه مقاومت شكوه مند و انسانی و
ھمدردی بی نظير انسان ھا نسبت به ھم اشك
شوق در چشم برخی نشاند باالخره جوان
آزاد شد و دستش در دستان زنان  ،مادران به
پياده رو آورده شد.
جمعيت يك صدا دست زدند و ھورا كشيدند
چند زن به سمت مادرش رفته و او را غرق
بوسه كردند او خيس عرق و خسته از
پيكاری نيم ساعته آرام بر سكوی ديواره
پارك ساعی نشست و وقتی تعريف و تمجيد
تشويق آميز مردم را كه دورش جمع شده و
از فداكاری مادرانه اش می گويند  ،فروتنانه
ميگويد  :من مادرش نيستم!
■■■
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نکات ابتدايی:
در اين نوشتار برای عدم طرح موضوعات
فرعی بسياری از نکات کلی مانند وضعيت
عمومی کشور ،استبداد سی ساله رژيم،
نارضايتی ھمگانی و ضمنی و ...مورد
بحث قرار نگرفته است .ھم چنين برای گم
نکردن نکات اصلی در ميان نکات فرعی
بسياری از توضيحات حاشيه ای در
پانويس آمده است .اما نگارنده مطالعۀ
آنھا را برای درک بھتر استدالل ھای متن
توصيه می کند 19 .تير 1388
www.korosherfani.com
Korosherfani@yahoo.com

جرقه ی جنبش اعتراضی مردم ،آمار غير
قابل باوری بود که در شب  22خرداد
 1388به عنوان نتيجه ی انتخابات از رسانه
ھای رسمی رژيم اعالم شد .از آنجا که
ارقام صحيحی در باره ی واقعيت رای
گيری در دست نيست بايد با استفاده از
اطالعات و داده ھای فرعی به ارائه برخی
پيش فرض ھا بپردازيم.
.1آماری که برای کل شرکت کنندگان در
انتخابات يعنی  85درصد واجدين شرايط
و چيزی در حدود  40ميليون نفر ارائه
شد نمی تواند صحت داشته باشد .بنابراين
.2رقم واقعی رای دھندگان بايد چيزی بين
 25تا  27ميليون بوده باشد.از اين رقم
بايد چيزی نزديک به  11تا  14ميليون به
موسوی رای داده باشند
.3اين رقم به طور عمده شامل ايرانيانی
است که براساس يک تقسيم بندی اجتماعی
درطبقه ی متوسط قرار می گيرند.
.4اين رقم به طور عمده بايد شامل تھران
بزرگ و برخی از شھرھای بزرگ ديگر
مانند اصفھان ،تبريز ،شيراز و مشھد بوده
باشد.
.5احمدی نژاد بايد بين  8تا  10ميليون رای
آورده باشد.اين رقم به طور عمده بايد
دربرگيرندۀ روستاييان ،باورمندان مذھبی
شھرھای کوچک و متوسط و وابستگان به
دستگاه بوده باشد.
.6غايب اصلی و عمده در اين انتخابات که
رقمی حدود باالی  15ميليون نفر رای
دھنده را شامل می شود طبقه ی محروم
شھری می باشد.خيزش اعتراضی بعد از
اعالم نتايج انتخابات ،به دليل فاصلۀ زياد
آماراعالم شده از تصور نزديک به
واقعيت طبقه ی متوسط مبنی بر رای برتر
برای موسوی در مناطق شھری بود.
روبرت دريفوس اين امر را »انجام يک شبه
معجزه می داند که دھھا ميليون برگه رای را
در عرض چند ساعت مورد شمارش قرار
دادند «.حال سوال اين است که آيا اين
معجزه ی قالبی از قبل برنامه ريزی شده
بود يا خير .شواھدی از دوران قبل از
انتخابات حکايت از آن دارد که رژيم با
برنامه ريزی به اين امر اقدام کرده است.
ازجمله اقدامات امنيتی پيش بينی شده و

حضور ناگھانی ھزاران مامور انتظامی و
امنيتی در خيابان ھا روز قبل از انتخابات،
برگزاری مانوورھای بزرگ ضد شورش در
آستانه ی انتخابات و ...حکايت از آن داشت
که جناح حاکم می داند که می خواھد دست
به يک حرکت خطرناک بزند.
پس ،اگر تقلبی به وقوع پيوست بايد ريشه
يابی کنيم که اين فکر و طرح از کجا آمده
است:
در اين باره نخست بايد از سوء مديريت
دولت احمدی نژاد نام برد که کشور را
دريک وضعيت عمومی نزديک به فاجعه
قرار داده بود .به گفته بسياری ،مديريت
پادگانی ايران را به بدترين موقعيت
اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی سوق
داده بود.درعين حال تاثير بحران اقتصاد
جھانی و مسله کاھش قيمت نفت را نبايد از
ياد برد .اين امر حجم درآمدھای قابل تقسيم
ميان باندھا ،مافياھا ،شبکه ھا و جناح ھای
درون حاکميت را تنگ کرد و به تدريج تنش
زا شد .جنگ قدرت روزافزون در حاکميت،
ريشه در تضاد شديد منافع اقتصادی و نيز
چشم انداز ناروشن نظام به عنوان بستر
درازمدت حيات ھمه ی جناح ھا داشت .اگر
بخواھيم به عقب باز گرديم بايد روشن سازيم
که به طور مشخص آنچه سبب شده بود اين
جنگ قدرت اوج گيرد ،ورود سپاه پاسداران
به صحنه ی اقتصادی بود که پس از پايان
جنگ آغاز شد ،با مساعدت خامنه ای به
عنوان ولی فقيه اوج گرفت ،سرنوشت
پرونده اتمی به آن ابعادی استراتژيک داد ،و
سرانجام دوران خاتمی و خطر جريان
اصالح طلبی برای بخش راست نظام،
متشکل از بازار و واليت فقيه ،سبب استفاده
ی ابزاری از سپاه برای خلع قدرت اصالح
طلبان ،ميانه روھا )رفسنجانی( و طرفداران
گشايش اقتصادی شد .ورود سپاه به صحنه ی
سياست با انتخابات شوراھای شھر و روستا،
کسب
تھران،
شھرداری
تصرف
اکثريت مجلس توسط پاسداران و سپس
ضبط قدرت رياست جمھوری تکميل شد .در
حال حاضر سپاه قدرتمندترين نھاد و نيرو در
سه عرصه ی اقتصادی ،سياسی و نظامی
کشور است و سعی دارد که ضمن تکميل
تصرف اين سه بخش ،حوزه ی گسترش خود
را به دو عرصه ی باقی مانده يعنی حوزه
ھای فرھنگی و اجتماعی نيز بکشاند .پس،
جنگ قدرت در باال برای تصاحب سھم
بيشتر در دوعرصه ی سياسی و اقتصادی
بود ،و واکنش سخت جامعه در مقابل دولت
احمدی نژاد ،در فرصت انتخابات ،برای
حفظ حداقل استقالل درعرصه ھا ی فرھنگی
و اجتماعی بوده است .اين در حالی است که
سپاه در راستای استراتژی تصرف تماميت
قدرت ،تمديد مھلت کار احمدی نژاد برای
چھار سال ديگر را جھت تکميل اشغال بخش
ھای باقی مانده در چھار عرصه ی سياسی،
اقتصادی و بخصوص اجتماعی و فرھنگی
الزم می دانست .اما اگر آنھا می دانستند که
می خواھند چنين کنند ،چرا وقتی جنبش
بروز کرد تا اين حد بی سامان ،آشفته و

وحشت زده
شدند؟ آيا اين موضوع را خوب پيش بينی
نکرده بودند؟ برای توضيح اين امر بھتر
است يک الگوی نظری را برای پاسخ دھی
بسازيم:
در اين مورد به يک نظريه ی علم مديريت
مراجعه می کنيم که در آن چھار دليل برای
اتخاذ تصميمات فاجعه آميز توسط مجموعه
ھای بزرگ ذکر شده است:
• گروه يا جامعه مورد نظر ممک ن اس ت در
پيش بينی مشکل و تعريف مسئله ق ب ل از ب ه
وقوع پيوستن آن دچار خطا و نات وان ی ش ود.
• بعد از ب ه وق وع پ ي وس ت ن مش ک ل ،گ روه
تصميم گي ر در درک و ش ن اخ ت مش ک ل و
مس ئ ل ه ن ام وف ق ب اش د.
• بعد از درک و شناخت مسئله  ،گروه نتواند
راه ح ل م ن اس ب را ب ي اب د.
• گ روه ب رای ح ل مس ئ ل ه س ع ی و ت الش
فراوانی بکند ولی در مرح ل ه ع م ل ن ام وف ق
باشد.به مورد اول بپردازيم و ببينيم آيا ج ن اح
حاکم در پيش بينی واکنش جام ع ه نس ب ت ب ه
طرح تقلبات دچار خطا شده بوديا خير.
گفتيم قرار براين شده بود که استراتژی
استقرار دوباره ی احمدی نژاد در پست خود
توسط مثلث سپاه ،واليت فقيه و بازار پياده
شود .برای اين منظور جناح حاکم می
خواست از طرفی احمدی نژاد را برنده ی
حتمی اعالم کند ،و از طرف ديگر می
بايست انتخابات را رونق بخشد .مغزھای
متفکر رژيم ظاھرا نتوانستند تناقض اين دو
ھدف را دريابند ،زيرا از ميزان نارضايتی
عمومی و نفرت ھمگانی از احمدی نژاد بی
خبر بودند .با شناختی که از روحيه ی حاکم
بر مديريت پادگانيداريم در ھر دو مورد
حاکميت بايد پيش بينی کرده باشد که رونق
دادن به انتخابات امری گذرا ،نسبی و موقت
اما الزم است ،چند شبی بيشتر طول نمی
کشد .در مورد اعالم پيروزی احمدی نژاد
نيز حدس می زده اند با واکنش ھای کوچک
و قابل کنترلی روبرو شود نه بيشتر.
بنابراين ،برآورد خود را بر اين اساس
گذاشته اند که می توانند به آسانی بحران ھای
مختصر ناشی از حرکت کودتاوار خود را
مھار کنند .اما واقعيت اين طور نگذشت.
چرا؟
برای پاسخگويی به اين پرسش بايد ببينيم که
چه چيزی سبب شد که جناح حاکم در
محاسبه خود به بيراھه رود .بديھی می نمايد
که در يک کسادی بی سابقه انتخاباتی ،نمی
شد اين طرح تقلب را پيش برد ،الزم بود که
جو انتخابات فعال شود .به ھمين دليل مناظره
ھا و نيز سھل گيری ماموران در شب ھای
آخر رقابت انتخابات نسبت به تجمع ھواداران
کانديداھا در خيابان ھا مطرح شد .اين دو
اقدام فضايی را ساخت که در آن نتايج مثبت
و منفی برای حاکميت ببارآمد :از يکسو
مناظره ھا و سخنرانی ھای کانديداھا بر عليه
يکديگر بسياری از موضوعات پشت پرده
را ،که نوعی تصفيه حساب ھای درون
حاکميت بود ،برای اولين بار به دست
خودشان و نه مخالفانشان به جلوی صحنه

آورد .اين به مردم احساس بی سابقه ای را
داد که در جايگاھی مھم قرار دارند و می
توانند بر عملکرد حاکميت نگاھی از باال و
تعيين کننده داشته باشند .از طرف ديگر،
فضای مداراگرانه ی نسبی آن ايام اين
احساس را پديد آورد که می توان با حضور
در صحنه از آزادی بيان و نعمت ھای آن
برخوردار شد .اين دو برداشت و اين دو
احساس خاص و ناياب در بخش ھايی از
جامعه نوعی پويايی اجتماعی و روحيه ی
مشارکت فعال در تعيين سرنوشت خود را
دامن زد .مير حسين موسوی به عنوان نمود
اين جريان مورد استقبال قرار گرفت ،بی
شک نه به خاطر فرد خودش ،زيرا بعد از
 20سال گوشه نشينی ،جامعه و به ويژه نسل
جوان ھيچ شناختی از او نداشت ،بلکه به اين
دليل ساده که اين نقش از طرف ھر کس
ديگری ھم با استقبالی کم يا بيش مشابه
مواجه می شد.
اما آيا محاسبه ی آنھا درست از آب درآمد؟
اين طور به نظر می رسد که اين محاسبات
با آنچه گذشت ھمخوانی نداشته باشد .واکنش
عصبی حاکمان ،شتاب زدگی آنھا در اعالم
ارقامی که دارای ايرادھای اساسی آماری
بود ،گزارش ھای متعدد از موج تخلفات
انتخاباتی ،عدم کفايت نيروھای سرکوب در
ھفته ی اول و سرانجام ضرورت به صحنه
آمدن شتاب زده ی خامنه ای نخست برای
تاييد نتايج و بعد در نماز جمعه برای اعالم
درگيری مستقيم با مخالفان ونمايش رقت بار
و فاجعه انگيز بازشماری ده درصد آراء در
مقابل دوربين ھا شواھدی ھستند دال بر اين
فرضيه که جناح حاکم طرح و برنامه ی خود
را به صورتی ناقص و پراشکال برنامه
ريزی کرده بوده است .در اين صورت بايد
پرسيد :اشکال کار در کجا بوده است؟ در
کجای اين طرح ايرادی بوده که توانسته است
رژيم را غافلگير کند؟
براساس آنچه در روزھای بعد از اجرای
تصميم اعالم نتايج قالبی انتخابات روی داد
می توان حدس زد که گروه حاکم در» پيش
بينی مشکل و تعريف مسله قبل از به وقوع
پيوستن آن دچار خطا و ناتوانی« شد .يعنی
طرح آنھا روی حدس ھا ،داده ھا و
باورھايی بود که توسط واقعيت رخدادھای
 23خرداد به بعد تکذيب شد.
در باره چرايی اين خطای محاسباتی می
توان اين فرضيه را مطرح کرد که ھر چند
رژيم طرح خود را بر اساس ترس و انفعال
و شکست پذيری عادت شدۀ مردم در در
دوران قبل از انتخابات بنا نھاده بود ،اما
دوران انتخابات و به ويژه سه ھفته ی آخر
آن از چنان کيفيتی برخوردار بود که به طور
چشم گيری پتانسيل شرکت پذيری و
خطرپذيری مردم را باال برد .به عبارت
مردم قبل و بعد از يک ماه دوران
ديگر،
ِ
انتخابات ،يکی نبودند .حضور انبوه ايرانيان
در اعتراضات بعد از  22خرداد و نيز
ايستادگی آنھا نشان داد که اين ھا ھمان
مردمی نيستند که بر اساس
 ......اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ )( 6
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تصور جناح حاکم و
 ..اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﺔ )(5
برآوردھای امنيتی
آنھا بايد بعد از اعالم نتايج تقلبی ساکت يا
آرام بنشينند و يا فقط بخش بسيار کوچک و
قابل کنترلی از آن دست به اعتراض
محدودی در مقابل اين کودتا بزند .بنابراين
می توان گفت که آنچه به عنوان خطای
فاحش در محاسبات رژيم بروز می کند »
عدم توانايی آنھا در به روز کردن پيش بينی
مشکل و تعريف مسله قبل از به وقوع
پيوستن آن« بوده است.
در باره ی اين که چرا اين توانايی درجناح
حاکم موجود نبوده است می توان از
تخصص گريزی و مديريت زدايی جناح
احمدی نژاد در ساختار حاکميت ياد کرد .تا
آنجا که اين دانش ستيزی دامنه ی خود
حاکميت را نيز فرا گرفته و تصميم گيری را
به دست کسانی داده است که به دليل ضعف
محتوايی و کارشناسی قادر نبوده اند مشکلی
را که می توانسته از تصميم تقلب در
انتخابات پديد آيد به خوبی پيش بينی کنند و يا
ابعاد آن را به دقت حدس بزنند.
از اين روی می توان باور داشت که برآورد
و تصميم گيری بنيادينی که اين واقعه را پديد
آورد بر اساس خطا و ناتوانی حاکميت در
درک عواقب آن بوده است.
مردم از اين فرصت چگونه استفاده کردند؟
ب دي ن ت رت ي ب ان ت خ اب ات ف رص ت ی ش د ک ه
قشرھای ميانی اج ت م اع ی ب ه ن وع ی ،ات ح اد
تاکتيکی و اجباری با برخی اليه ھای سياس ی
درون حاکميت را بيابند .نوعی ھم ک اری ک ه
بيشتر بر نبود گ زي ن ه ی ب ھ ت ر و مص ل ح ت
گرايی استوار است ت ا ب ر ب اور و اع ت ق ادی
مشترک .بدين گونه تالش بخشی از ب دن ه ی
ح اک م ي ت ،ک ه م وس وی و ک روب ی آن را
نمايندگی م ی ک ردن د ،ب رای واگ ذار ن ک ردن
کامل عرصه ی اقتصاد و سي اس ت ب ه ج ن اح
حاکم و تالش بخشی از پي ک ره ی اج ت م اع ی
ب رای واگ ذار ن ک ردن ک ام ل ع رص ه ی
اجتماعی و فرھنگی ب ه ج ن اح ح اک م )دول ت
پ اس داران( در ان ت خ اب ات اخ ي ر ب ه ھ م گ ره
خ ورد .اي ن م ی ت وان د ت وض ي ح دھ ن ده ی
کارکرد مکملی باشد که موسوی و ک روب ی و
حاميان درون حاکميتی آنھا از يکسو و م ردم
در صحنه از سوی ديگر برای ھم يافتن د .ام ا
جنبشی که آغاز شد ب رخ ی از وي ژگ ی ھ ای
جامعه شناختی را با خود يدک می کشيد:
اين خيزش در ت ھ ران و چ ن د ش ھ ر ب زرگ
ديگر به طور عمده در مي ان اقش ار م ت وس ط
جامعه پا گرفت.
دانشجويان و دانشگاه ديدگ ان م وت ور اص ل ی
اين جنبش بوده اند.
محدوده ی جغرافيايی اعتراضات در ت ھ ران
و شھرھای بزرگ در من اط ق ی ب ود ک ه اي ن
اليه ھای متوسط و به نسبت مرفه جامعه می
شناسند و يا درآن زندگی می کنند.
می توان تصور کرد که تامين نسبی بديھي ات
مادی به اين بخش از جامعه اجازه داد که ب ه
مطالبات غير مادی بپردازد.
اين امر به مثابه رشد آگاھی اجتماع ی ط ب ق ه
متوسط است،
محتوای اي ن آگ اھ ی ،وس ي ع ت راز ي ک دي د
طبقاتی محدود است و به اموری می پ ردازد
که کل شرايط جامعه را مد نظر دارد .مانن د،
حقوق ش ھ رون دی ،دم ک راس ی ،آزادی ب ي ان
و....

اي ن در ح ال ی اس ت ک ه در ن زد ط ب ق ه ی
محروم ،به دليل ضعف فرھنگ ی از ي ک س و،
فقر شديد مادی از سوی ديگر و ن ي ز از ھ م
پاشيدگی اجتماعی و روانی ،آگاھ ی م وج ود،
کمتر خصلت عام اجتماعی و ب ي ش ت ر دارای
بار خ اص ط ب ق ات ی اس ت .ي ع ن ی م ط ال ب ات
مشخص مادی و م ع ي ش ت ی دارد و ن ه ک ل ی
نگری اجتماعی و خواست ھای غير صنفی.
نمونه مشخص اين تفاوت فرھن گ ی ان ع ک اس
وسيع جھانی اين ج ن ب ش اس ت ک ه ب ه دل ي ل
تجھيز و تسلط اعضای قشرھای متوس ط ب ر
ابزارھای فن آوری نوين و ارت ب اط ات ب وده
است.
اين جنبش البته از ي ک زم ي ن ه ی وس ي ع و
عميق نارضايتی که تمامی اقشار جامعه را ،
به استثنای ھمدستان نظام ،در ب ر م ی گ ي رد
برخوردارست.
ب ه دن ب ال آغ از خ ي زش اخ ي ر ،ش ع ارھ ا و
مطالبات نيروھای اين جنبش بيشتر س ي اس ی،
فرھنگی ،اج ت م اع ی و ک م ت ر اق ت ص ادی ي ا
صنفی بود.
به نظر می رسد که قشرھای محروم ج ام ع ه
خود و مطالباتشان را در اين جنبش نيافتن د و
به ھمين دليل نيز در آن حض ور ج دی پ ي دا
نکردند.
محدوديت جغرافيايی ،محدوديت اجتم اع ی و
محدوديت مطالباتی جنبش فضای مناسبی را
برای ورود ساير اقش ار و ط ب ق ات م ح روم
جامعه به ميدان فراھم نکرد.
اي ن س ه م ح دودي ت س ب ب ش د ک ه دس ت گ اه
سرکوب بتواند تمام انرژی خود را روی يک
بخش مح دود از ج م ع ي ت و ي ک ح وزه ی
محدود جغرافيايی متمرکز ک ن د و آن را ب ه
عقب نشينی وادارد.
پ س ع ل ت م وف ق ي ت س رک وب در ف زون ی
امکان ات س رک وب گ ری ب ه نس ب ت ک م ي ت و
کيفيت اعتراضات اي ن قس م ت از ن ي روھ ای
اجتماعی معترض بود.
عامل کميت به ت ع داد م ع ت رض ي ن و گس ت رۀ
جغرافيايی اعتراضات مربوط است و کيف ي ت
به ميزان سازم ان دھ ی ن ي روھ ای م ع ت رض،
نبود رھبری ک ارآو ک م ب ود رادي ک ال ي س م در
جنبش.
آيا اين برتری رژيم به معنای حل مشکل ھم
است؟
به عبارت ديگر آيا حاکميت اداره ی ب ح ران
موفق شده آن را کاھش داده و فرونشاند و يا
خطر را از ميان برده است .در اين باره اگ ر
به ظاھر شرايط مراجعه کنيم ،چنين می نمايد
که مشکل کاھش يافته است .يعنی خ ط ر آن ی
از حاکميت رفع شده است .رژيم در يافت ک ه
در محاسبه ی خود ابعاد اعتراضات و ج دی
بودن آن را نادي ده گ رف ت ه ان د ،ب ن اب راي ن ب ه
س رع ت واک ن ش نش ان داده و ق درت ک م ی
سرکوبگری و شدت بی رحمی را باال ب ردن د
و توانستند موج اع ت راض ات و ت ج م ع ات را
کاھش دھند .ولی آي ا خ ام وش ی اع ت راض ات
جمعی در جامعه به مع ن ای ح ل اي ن ب ح ران
نيز است؟ آيا مشکلی که به واسطه ی تصمي م
تقلب در انتخابات ب ه وج ود آم د ف ق ط دارای
يک بعد بود و آن ھ م اع ت راض ات خ ي اب ان ی
بود ،ويا ابعاد ديگری ھم داش ت ک ه ب اي د ب ه
آنھا پرداخت؟
اگر به وجوه مختلف موضوع شرايط بعد از
انتخابات مراجعه کنيم در می يابيم که
مشکالت ديگری جز حضور اعتراض آميز

مردم پديد آمده است که در اينجا به اھم آنھا
می پردازيم:
شکاف در يکدستی ساختار
(1
قدرت :حاکميت جمھوری اسالمی در طول
سه دھه ی گذشته با وجود اختالف ھای
درون جناحی خود به صورت يک تن واحد
عمل کرده بود .ھيچ جناحی ديگری را نفی و
تخطئه نمی کرد ،بلکه در حد انتقاد و ايراد
گيری و سھم خواھی ضمنی از ھم باقی می
ماندند .اما به نظر می رسد که ريشه ھای
عميق جنگ ثروت و قدرت که در انتخابات
اخير بروز کرد اين يکدستی را برای ھميشه
از ميان برد و جناح ھا را به صورت "
دشمن" يکديگر روبروی ھم قرارداد .اينک
در درون حاکميت جناح ھايی موجود است
که به دنبال فرصتی ھستند تا ديگری را از
صحنه خارج سازند .اين گام نخست در مسير
حذف گرايی است که می تواند تا مرز حذف
فيزيکی پيش رود و با خود توابعی را به
دنبال آورد که جز مشکالت جديد و تبديل
شدن به يک کالف سردرگم چيزی نخواھد
بود .در حال حاضر با فشار در مورد
آزادسازی بازداشتی ھای معروف )ابطحی،
نبوی ،حجاريان( يا حکومت بايد آنھا را آزاد
سازد ،که دراين صورت نوعی عقب نشينی
محسوب شده و اين افراد ،بار ديگر ،در
فضای ملتھب کنونی در صحنه ی سياسی
فعال می شوند و حرفھايشان ،تا حدی ،جو را
بر عليه حاکميت کنونی دوباره فعال می
سازد؛ و يا جناح حاکم عقب نشينی نمی کند
و در اين صورت راديکاليزم را در ميان
بخش ھای اصالح طلب جامعه رشد می
بخشد و شکاف و دورشدن را به سوی جدايی
و رودرويی می کشاند .امری که در
درازمدت و با توجه به الينحل بودن ريشه
ھای مادی مشکالت غير قابل اجتناب به نظر
می رسد .از يک مرحله ،اصالح طلبان
سابق در می يابند که گزينه ی راديکال تنھا
شانس بقای آنھاست.
شکاف ايدئولوژيک و مذھبی:
(2
در اينجا نيز برداشت ھای مختلف روحانيون
نسبت به پديده ی واليت و حکومت اسالمی
و نوع برخورد حکومت با مردم دچار تشتت
شد .اين تشتت البته سابقه دار است و ھنوز
توان رفتن به سوی ايجاد يک رويارويی
ميان مقامان مذھبی را ندارد .اما پراکندگی
آراء مذھبی ،تصوير حاکميت يکدست را در
بدنه ی ايدئولوژيک نظام به ھم می ريزد و
بستری می شود برای نفوذ آرايی که ،اگر
قرار باشد تحقق يابند ،جز با تشديد تشتت در
عرصه ی سياسی ناممکن خواھد بود .مانند
موضع گيری ھای تدريجی منتظری و يا
صانعی که ممکن است به راديکاليزم عمل
گرای پيروانشان بيانجامد .در سايه اين
بحران دست آورد تاريخی رژيم برای ازميان
بردن تضاد و فاصله ميان حاکميت و
روحانيت که تز اصلی خمينی بود زير سوال
می رود وبارديگر ،به سان دوره ی قبل از
انقالب ،حوزه و حکومت به عنوان دو نھاد
جدا و حتی مقابل ھم مطرح می شوند .اين
امر که تازه آغاز شده است يکپارچگی
ايدئولوژيک نظام را به ھم خواھد ريخت و
سبب پيدايش دو مقوله روحانيت حاکم و
روحانيت غير حاکم خواھد شد.
بحران مشروعيت اجتماعی:
(3
انتخابات ،چھره ی فاسد ،دزد ،جنايتگر و

دروغگوی نظام را به گونه ای عريان در
مقابل ديدگان مردم ايران گذاشت .آن ھم نه
به روايت دشمنان جمھوری اسالمی ،بلکه از
دھان خود اجزای نظام .به دنبال آن ،اين
جنبش موجب شد که جدايی بخش مھمی از
جامعه با حاکميت به صورتی فعال و عملی
درآيد ،يعنی از حالت ضمنی به شکل علنی
برسد .معنای آن اين است که از اين پس،
حاکميت برای کسب احترام جامعه و رعايت
قوانين خود نمی تواند روی اطاعت درونی
شده يا عمل داوطلبانه ی فرد حساب کند،
بلکه بايد با ترس و اسلحه و تھديد و چماق به
اين مھم دست يازد .بخشنامه اخير ريس قوه
قضاييه رژيم برای جرم دانستن استفاده از
ماھواره يا اينترنت در مواردی که بر عليه
حاکميت است بيانگر تصور آنھا از نوع
کنترل زندگی اجتماعی است.اين نکته را
خوب می دانيم که ھيچ نظم اجتماعی نمی
تواند به صورت پايدار بماند مگر براطاعت
داوطلبانه شھروندان استوار باشد .نظم
اجباری به گواه تمامی نمونه ھای ديگر در
جھان )شيلی ،آفريقای جنوبی ،ترکيه در
دوران کودتا( تنھا موقتی است و بستری
است برای تشديد بی نظمی اجتماعی بعدی.
رابطه ی جامعه با رژيم از اين پس بيشتر بر
اساس تنش و قھر است و تغذيه کننده ی آتش
نبردھايی است که ھر لحظه می تواند از
جايی جرقه بخورد .جدايی جامعه با حاکميت
از اين پس به طور روزانه در زندگی مردم
تبلور خواھد يافت .حاکميت فاقد مشروعيت
که بخواھد با تھديد و ترس و ارعاب پايدار
بماند عمر کوتاھی در پيش دارد .بخصوص
وقتی که شانس ھای بازسازی اين مشروعيت
را برای خود از ميان برده است.
بحران مشروعيت خارجی:
(4
تصوير رژيم جمھوری اسالمی در اين دو
ھفته ھمان قدر آسيب خورد که در طول
بيست و چند سال گذشته .از يک رژيم به
ظاھر مسلط بر اوضاع و دربرخی از
کشورھای اسالمی دارای تصوير مقبول،
ناگھان به يک رژيم آدمکش ،کودتاگر و
مورد تنفر ملت خود تبديل گشت .اين انحطاط
بی شک بھای سنگينی را در عرصه ھای
مختلف بر حکومت فعلی تحميل خواھد کرد
و دير نخواھد بود که آثار آن از اين سوی و
آنسوی به طور جدی تر بروز کند .کاھش
سطح روابط ديپلماتيک با ايران ،زير سوال
رفتن مذاکره بر سر پرونده ی اتمی ،منزوی
ساختن مقامات حکومتی ،به رسميت نشناختن
احمدی نژاد ،قطع مذاکرات گذشته ،عدم
دعوت از مقامات حکومتی در مجامع بين
المللی ،عدم صدور ويزا برای مقامات رژيم
و زير سوال رفتن بسياری از توافق ھا ی
اقتصادی و سياسی و نيز بی اعتنايی جھان
به ادعاھا و گفته ھا و بيانيه ھای رسمی و
غير رسمی رژيم از اين جمله است.
بحران اقتصادی :جنبش ،چ رخ ھ ای
(5
اقتصاد کشور را کند کرده است و اگ ر ت ن ش
ادامه يابد می ت وان د آن ھ ا را از ک ار ان دازد.
ضرر و زيان بورس ،م خ اب رات ،ف ل ج ش دن
صنعت گردشگری و تجارت خ رد از ج م ل ه
آنھاست .اما اين ھا فقط ظ اھ ر قض ي ه اس ت.
افزاي ش ش دي د ب ي ک اری در م اھ ھ ای آي ن ده،
کاھش درآمد دولت ،افزايش ھ زي ن ه ھ ای آن
وو نيز عدم سرمايه گذاری می رود تا
ادامه در صفحه بعد
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اقتصاد کشور را به حالت رکود و فلج
درآورد .اين يکی از آن ھزينه ھای جانبی
موضوع است که اگر گسترش يابد دير يا
زود به ھزينه ی اصلی رفتار سرکوبگرانه
تبديل خواھد شد و با خود خيزش ھای
اعتراضی صنفی و اجتماعی را ھمراه
خواھد داشت .به طوری که موضوع
انتخابات به دليل بروز شورش ناراضيان،
گرسنگان ،بيکاران و نيز بی حقوق ھا می
تواند به حاشيه رانده شود.
با مروری براين عوارض پنج گانه ،که به
عنوان نمونه برشمرده شد ،می توانيم دريابيم
که تصميم جناح حاکم به نسبت نتايج مورد
انتظار آن به سوی عدم موفقيت رفته است.
زيرا ھدف سپاه اين }بوده{ است که با تمديد
چھار سال دوم احمدی نژاد ،تصرف تمامی
عرصه ھای حيات جامعه را تکميل کرده و
به معنای تام کلمه ،عنان و اختيار ھمه چيز
را در کشور در دست گيرد و در کنار آن با
دستيابی احتمالی به بمب اتمی ،تبديل به
قدرتی شود که به چالش طلبيدن آن ھم برای
مردم ايران در داخل و ھم برای جھان خارج
ناممکن شود .چيزی شبيه به کره شمالی از
نوع اسالمی و پاسداری آن .در اين صورت،
استقرار حکومت واليی ،حذف تدريجی
انتخابات ،موروثی کردن جايگاه واليت فقيه
و نيز دائم العمر کردن مقام رياست جمھوری
می تواند بخش ھايی از اين سناريو باشد .اما
بحران ھای پنج گانه ای که آمد نشان می دھد
که وضعيت فعلی برای دستيابی به اين ھدف
بسيار دور می نمايد .بخصوص اگر توده
ھای مردم بتوانند به عنوان موتور اصلی
جنبش ،راه فعال سازی وسيع آن را دوباره
بيابند .اين موضوع را اکنون بررسی می
کنيم.
وضعيت کنونی جنبش مردمی چيست؟ آينده
آن چگونه است؟
گفتيم که نوعی اتحاد اجباری و کارکردی
ميان اليه ھای متوسط جامعه و برخی اليه
ھای درونی حاکميت در طول انتخابات شکل
گرفت و اين جنبش را سبب شد .امروز اما
جناح حاکم ھر دو اين ھا را به چشم دشمن
می بيند ،طبقه ی متوسط را به عنوان دشمن
برون ساختاری خود و اصالح طلبان و
تغييرگرايان درون حکومتی را به چشم
دشمنان درون ساختاری خود .شدت عمل و
شيوه برخورد با اين دو دشمن البته يکی
نيستاما جناح حاکم عقب نشينی و تسليم ھردو
را می خواھد ،خواھان شکست ھردو است،
به ھردو آنھا تاخته و ھردو را برای عقب
راندن درعرصه ھای متفاوت مورد ھجوم
قرار می دھد .در مقطع انتخابات و حتی در
دوره ی اعتراضات بعد از آن اين دو نيرو
)طبقه متوسط و اصالح طلبان( ھردو به ھم
احتياج داشتند :اصالح طلبان برای بقای
سياسی واقتصادی خود و مردم برای حفظ
حداقل استقالل اجتماعی و فرھنگی خويش.
اين که اين اتحاد » يک بستر و دورويا«
گونه تا کجا پيش رود به طور مستقيم بستگی
دارد به دو پارامتر:
 (1توان مقاومت ھر يک در حفط
رابطه ی خود با ديگری به طريقی که قلع و
قمع کامل ھر يک از آن ھا به تنھايی به دليل
حمايت ديگری ناممکن باشد.
 (2تدارک حرکت ھای تھاجمی
مشترک برای عقب راندن جناح حاکم و

پيشروی و کسب موفقيت .به نظر می رسد
که به محض اين که يکی از اين دو طرف
)مردم و دو کانديدای ديگر کروبی و موسوی
و ياران نزديکشان( ديگری را به طور کامل
رھا کند ،رژيم به سرعت ھر دو را يکی بعد
از ديگری مورد ھجوم نھايی قرار داده و از
ميان می برد .پس در حال حاضر يک سپر
دفاعی ناپيدا به طور نسبی برای آنھا وجود
دارد که به دليل اين در کنار ھم بودن است.
اما اين سپر به دليل نبود اعتراض جدی و
قاطع موسوی-کروبی و خاتمی در مقابل
دستگيری ھا و شکنجه ھا و اعدام ھا ضعيف
شده است.
اما ھمين شرايط شکننده ی کنونی نيز با
گذشت زمان و در صورتی که نه اين دو نفر
و نه مردم دست به حرکتی مھم نزنند ،می
تواند به شدت به ضررشان تمام شود .يعنی
جناح حاکم می تواند فشار را افزايش دھد تا
سرانجام يکی از آنھا ديگری را به طور
کامل رھا کند و بعد سرکوب سراسری و از
ميان بردن تدريجی يا ناگھانی ھردو را آغاز
کند .اين واقعيت ضرورت پرداختن به کنش
ورزی را مطرح می کند که در پايين به آن
پرداخته ايم.
اما ادامه ی سرکوب تا مرزجداساختن و
شکستن ھردو در صورتی ميسر است که
جناح حاکم ،ضمن خنثی کردن عنصر
اصلی اين جنبش – يعنی فعاالن اعتراض گر
آن – ،بتواند ھزينه ھای جانبی سرکوبگری
را که بر شمرديم بپردازد .پس اگر اين ھزينه
ھای جانبی مرتب باال
رود ،يک جايی دست
حاکميت در اعمال
فشار به بدنه ی اصلی
جنبش نيز بسته شده و
يا بسيار محدود می
شود .در صورتی که
تا آن زمان اتحاد دو
طرف ادامه يافته باشد
شاھد
توان
می
آغازھجوم جديد ی از
سوی آنھا باشيم.
در آن صورت بايد
ديد که آيا با آغاز
تھاجم ،فشارھای جانبی بر حاکميت بازھم
افزايش می يابد يا برعکس ،کاھش می يابد.
درصورت افزايش بيشتر فشارھای جانبی در
زمان آغاز ھجوم جديد ،بی شک وقت باج
دادن حاکميت و عقب نشينی آن فرا خواھد
رسيد ،و اولين عقب نشينی درشرايط ضعف
حاکميت ،به نوعی آغاز سراشيبی جناح حاکم
به سوی خلع شدن از قدرت است .اما اگر در
زمان ھجوم جديد جريان سرکوب شده ،شاھد
کاھش فشارھای جانبی باشيم ،جناح حاکم می
تواند با بازسازی خود تھاجم نوينی را آغاز
کند .بنابراين الزم است که ھم در مرحله
کنونی و ھم در مرحله بعدی ،ميزان
فشارھای پنج گانه ی جانبی در سطحی باال
نگه داشته شود .اين ،يگانه راه تامين
موفقيت ،ھم برای زمان حال و ھم در آينده
است.
باال نگه داشتن فشارھای جانبی به معنی اين
است که تمامی کنش ھا و اقداماتی که به
طور مستقيم با اعتراض گری و سرکوب
مربوط نيست مورد تقويت و افزايش قرار
گيرد (1 :از رونق انداختن اقتصاد (2 ،کم

کاری ،تحصن و اعتصاب  (3مانع شدن از
برقراری روابط عادی اقتصادی و سياسی
جھان با رژيم  (4بی آبروساختن رژيم از
طريق تبليغات  (5دشوار کردن کارکرد
عادی حکومت در تمامی عرصه ھا (6
نافرمانی مدنی و فرسايشی کردن نبرد و
جنگ روانی  (6تھديد و ارعاب و ايجاد
روحيه باختگی در ميان رژيم.
بايد ھزينه ھای جانبی سرکوب را آن قدر
باال برد که رژيم به طور ناخواسته و اجباری
از آن دست بردارد .يعنی زندانيان را آزاد
کند ،به تجمعات اعتراضی مجوز دھد،
سانسور و قطع ارتباطات دشوار شود،
موضوع ابطال انتخابات مورد بررسی قرار
گيرد و درنھايت ،جناح حاکم مجبور به
پذيرش خواست مردم برای يک انتخابات
آزاد شود .اين مسير يک نبرد فرسايشی و
درازمدت است که در پيش داريم .در اين
مسير ھر کس در داخل و خارج جايگاه خود
را می يابد .در داخل اگر در زندان و زير
شکنجه نيستيم کار ما عبارت است از افزايش
ھزينه ی سرکوب از طريق تبليغات بر عليه
جناح حاکم ،روشنگری ،آگاه سازی ،افشاء
گری ،روحيه دادن و شجاع ساختن مردم،
ايجاد اميدو استواری در روحيه ھا ،کم
کاری ،عدم خريد و فروش ھای غير
ضروری برای خواباندن بازار و اقتصاد،
عدم پرداخت و يا ديرکرد در پرداخت قبض
آب و برق و تلفن و ماليات به دولت ،بيرون
کشيدن پول ھا از بانک ،بستن مغازه ھا،
ھای
اعتصاب
سراسری،
در
خرابکاری
ادارات و کارخانه
ھای دولتی ،وارد
ساختن ضرربه
دولت و باال بردن
ھزينه ھای آن،
مداوم
طرح
مطالبات اقتصادی
و صنفی مانند
افزايش حقوق و
حق بيکاری و ،...
کامل
تحريم
محصوالتی که به طريقی پول به دولت می
رساند ،تحريم صدا و سيما ،چسباندن پوستر،
پخش اعالميه و شبنامه ،شعار نويسی ،ندادن
بليط اتوبوس و مترو ،سازماندھی تحصن و
تجمع اعتراضی ،ايجاد راه بندان و با
بکارگيری خالقيت خويش ،ھرگونه مشکل و
دردسر جديد برای دستگاه دولت با ھدف
ايجاد ھزينه و کار اضافی و فرسوده کردن
آنھا ،تماس مستمر با سازمان ملل برای
تقاضای آزاد سازی زندانيان در بند ،تجمع
مقابل زندان ھا و دادگاه ھا ،تحريم کاالھای
ھر کشوری که دولت آن حکومت را به
رسميت می شناسد؛ آگاه سازی و روشنگری
نيروھای اجتماعی متمايل به رژيم و کندن
آنھا از جناح دشمن و تقويت روحيه دوستی و
برادری ميان مردم معترض ،فعال ساختن
جوانان و دانش آموزان برای فعاليت ھای
ايذايی مانند زنگ زدن مستمر به تلفن ھای
دولتی مانند  ،110نامه نگاری و افشاگری و
تھديد مزدوران و عوامل رژيم و امثال آن.
ھم چنين برای ايرانيان خارج از کشور می
توان به ادامه ی تجمعات اعتراضی ،ھر چه

وسيعتر کردن و ھرچه ھماھنگ تر کردن
آنھا؛ تماس با دولتمردان؛ نمايندگان مجلس،
احزاب؛ رسانه ھا ،سنديکاھا ،سازمان ھای
حقوق بشر ،سازمان ملل و ھر نوع حرکت
سياسی ،تبليغاتی و يا افشاء گرانه ی ديگر
برای ممانعت از ايجاد زدو بند و يا مذاکره يا
به رسيمت شناختن حاکميت فعلی اشاره کنيم.
ھم چنين استفاده ی وسيع از اينترنت و ساير
امکانات ارتباطی برای حفظ و گسترش
ارتباطات با داخل کشورالزم می نمايد.
اما باالترين دست آورد اين جنبش به چالش
کشيدن نظم اجتماعی و ھنجار شکنی در يک
فضای استبدادی بود) .فروريختن پايه ھای
ترس ساالری(.
اين فضای مثبت می تواند مورد استفاده قرار
گيرد تا قشرھا و طبقات پايين جامعه نيز به
صحنه بيايند.
زنده نگه داشتن اين جنبش خ ود ي ک ش ان س
تاريخی خواھد بود برای سرعت بخشي دن ب ه
ط رح م ط ال ب ات س اي ر قش رھ ا و ط ب ق ات
اجتماعی.
با استفاده از فضای مطالب ه ج وي ی و چ ال ش
طلبی ايجاد شده توسط جنبش طبقه ی متوس ط
و از آنجا که جايگاه و تص وي ر ح اک م ي ت ب ه
شدت آسيب ديده اس ت ،ط رح خ واس ت ھ ای
اقتصادی و اجتماعی طبقه ی مح روم راح ت
تر ،سريعتر و وسيعتر خواھد بود.
باي د دانس ت ک ه فض ا ب رای اع ت راض ات ب ا
محتوای اقتص ادی و ص ن ف ی بس ي ار مس ت ع د
است.
می توان پيش بينی کرد ک ه وخ ام ت اوض اع
اقتصادی و اجتماعی دير يا زود اين خ واس ت
ھا ومطالبات را به ص ورت ح ت ی م ج زا از
جنبش کنونی مطرح می سازد.
گس ت رش ن ارض اي ت ی و ب روز اع ت راض ات
صنفی نخستين فرصت برای ايجاد پيوند ميان
جنبش آزاديخواھی طبقه ی متوسط و خ ي زش
ھای عدالت خواھانه ی کارگران و محرومان
خواھد بود.
برای اين منظور بايد شعارھايی مط رح ش ود
که در آن م ط ال ب ات س ي اس ی ،اج ت م اع ی و
اق ت ص ادی ب ا ھ م پ ي ون د ب خ ورد .در اب ت دا،
شعارھايی الزم اس ت ک ه ب ر خ واس ت ھ ای
مشترک اجتماعی يا سياسی تاکيد دارد.
از آنجا که طرح مطالبات اقتصادی ط ب ق ه ی
محروم می تواند فعاالن طبقه ی متوسط را تا
حدی منفعل يا بی اعتنا ي ا ح ت ی ب ی اع ت م اد
سازد ،الزم است در يک گام مقدماتی ،پ ي ون د
ميان طبق ه ی م ت وس ط و م ح روم پ ي رام ون
مطالبات اجت م اع ی ب ه وج ود آي د و ب ع د ب ه
ت دري ج ب ه س وی خ واس ت ھ ای اق ت ص ادی
محرومين برود.
پس از طرح اين خواست ھای مشترک به
تدريج می توان شعارھايی را مطرح ساخت
که مطالبات اقتصادی اقشار محروم را در بر
داشته باشد.
از پيوند اين دو ،يک جنبش اجتماعی فراگير
زاده خواھد شد که می تواند به راحتی رژيم
را برای يک نبرد سرنوشت ساز به چالش
طلبد.
زمانی که توده ھای محروم جامعه به طور
وسيع جنبش را فراگيرند ،اليه ھای مختلف
طبقه ی متوسط با جبھه گيری در کنار يا
دور از آنھا تعيين تکليف خواھند شد .اما
احتمال در افتادن اليه ھای حتی باالی طبقۀ
 ......اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ )( 8
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متوسط با طبقه ی محروم بسيار ناچيز است.
پس می بينيم دراين ميان پارامتری وجود
دارد که می تواند ھم ضرورت و جبری
بودن پيوند ميان جناح اصالح طلب و مردم
معترض را کاھش دھد و ھم حيات و ابعاد
ديگری به جنبش دھد و آن حضور اقشار و
طبقات پايين جامعه است که تا به حال در اين
جنبش نقش فعالی نداشته اند .مطالبات آنھا
البته بيش از آن چه فرھنگی يا اجتماعی باشد
اقتصادی است :بيکاری ،فقر ،تورم ،گرانی،
مسکن و ...از اين حيث البته منافع و خواست
ھای آنان در تضاد با منافع اقتصادی جناح
درون ساختاری ،که به دليل مغضوب
حاکميت شدن به طور تاکتيکی متحد مردم
شده است ،قرار می گيرد و سبب جدايی آنھا
از جنبش خواھد شد .اما اين امرھم مثبت
است .زيرا سرانجام مردم و جنبش را در
خطی دورتر از کل حاکميت جمھوری
اسالمی و جناح ھای گوناگون آن قرار می
دھد ،خصلتی مردمی به جنبش می بخشد و
آن را به سوی آرمان ھايی واالتر و بھتر
رھنمون می شود .اما کاميابی در اين مسير
يک شرط دارد و آن شکل گيری يک جريان
رھبری است که بتواند به طور عملی در
سازماندھی و مديريت جنبش نقش تعيين
کننده ايفاء کند .بنابراين تالش برای به
صحنه آمدن نيروھای مردمی بايد به طور
لزوم با شکل گيری يک جريان رھبری در
داخل يا خارج يا ترکيبی از ھمکاری
ارگانيک ھردو ايجاد شود.
ھر نيرويی که بتواند استراتژی مشخصی را
با تاکتيک ھای عملی در ايجاد اين پيوند
ارگانيک ميان طبقه متوسط و محروم ارائه
داده و پی گيری کند ،در صورت موفقيت،
نقش اصلی را در راھبری جنبش فراگير در
آتی ايفاء خواھد کرد.
بنابراين دقت داشته باشيم .به دست گرفتن
رھبری اين جنبش به ھيچ وجه حاصل
تصادف و اتفاق نخواھد بود؛ ھيچ نيرويی به
واسطه سابقه و گذشته خود و يا اسم و رسم
خويش نمی تواند نقش راھبری را در اين
جنبش ايفاء کند .برعکس ،ھر نيرويی ،و
تکرار می کنم ھر نيرويی ،که بتواند «به
طور عملی »مشکل کمبود سازماندھی جنبش
و ايجاد ھماھنگی و ھمسويی آن را حل کند
می تواند رھبری آن را نيز به دست گيرد.
**
جمع بندی:
زياده خواھی سپاه روز افزون شده بود،
خطر سوء مديريت بر کشور سايه انداخته
بود ،کاھش درآمد نفتی و کمبود منابع ثروت
برای تقسيم ميان جناح ھا احساس می شد،
جناح حاکم می خواست احمدی نژاد را نگه
دارد تا احساس خطر نکند .لذا تصميم گرفت
احمدی نژاد را نگه دارد ،تصميم برای اعالم
پيروزی احمدی نژاد اتخاذ شد ،خطرات آن
محاسبه و قابل ھضم و کنترل ارزيابی شد،
اما انتخابات به رونق احتياج داشت ،برای
رونق آن دو موضوع در نظر گرفته شد:
مناظره انتخاباتی و اجازه تجمعات مردمی
در خيابان ھا ،اين دو ،ماھيت نيروھای
اجتماعی را که می خواستند در انتخابات
شرکت کنند عوض کرد ،آنھا روحيه گرفته و
تصميم گرفتند نقشی فعال در انتخابات ايفاء
کنند و اھميت آن را باور کردند ،اين روحيه
با تصميم سپاه سازگار نبود ،نتايج تقلبی

اعالم شد ،جامعه خيزش نشان داد ،رژيم
غافلگير شد و نتوانست مشکل را درک کند و
بفھمد که اين آن مردمی نبودند که سپاه
انتظار داشت ساکت بنشينند ،پس به جای
درک مشکل و يافتن راه حل مناسب و دادن
باج به چنين مردم روحيه گرفته و فعالی،
راه سرکوب را پيش گرفت .سرکوب خونين
راه ھای بازگشت و برون رفت را از ميان
برد .اعتراضات قدری آرام گرفت اما
عوارض جانبی اين عمل روی دست حاکميت
مانده است:
قطع ارتباط با جامعه به دليل عدم
(1
مشروعيت اجتماعی
شکاف در باال به دليل عدم
(2
مشروعيت سياسی
اختالف ايدئولوژيک به دليل عدم
(3
مشروعيت مذھبی
تنش بين المللی به دليل عدم
(4
مشروعيت قانونی و بازشناسی
وخامت اقتصادی به دليل نبود امنيت
(5
و چشم انداز برای آينده

برون رفت از ھريک از اين بحران ھای پنج
گانه مستلزم اقداماتی است که برای رژيم
ھزينه ھايی سنگين دارد:
بازسازی مشروعيت اجتماعی
(1
نيازمند تن دادن به خواست ھای جامعه برای
رعايت حقوق مدنی و آزادی ھای اجتماعی
دارد .اين امر به عنوان آغاز عقب نشينی کل
نظام محسوب خواھد شد و راه را برای باج
گيری ھای بيشتر جامعه باز خواھد کرد.
بازسازی مشروعيت سياسی نيازمند
(2
پذيرش خواست جناح ھای رقيب ديگر و
مخالفان است که عقب نشينی واليت فقيه،
سپاه و بازار را ايجاب می کند .اين امر نظام
مافيايی حاکم را دستخوش تنش و تغيير
خواھد ساخت.
بازسازی مشروعيت ايدئولوژيک
(3
نيازمند عقب نشينی فرد خامنه ای است که
سبب کاھش قدرت واليت فقيه است و می
تواند خلع مقام علی خامنه ای را با خود
ھمراه داشته باشد .امری که برای مافيای
خانوادگی وی و از جمله فرزندان جاه طلبش
به مثابه کابوسی است.
باز سازی مشروعيت قانونی و کسب
(4
بازشناسی بين المللی نيازمند امتياز دھی و يا
اعطای برخی از حقوق و آزادی ھا و تن
دادن به ھنجارھای حقوقی است که عواقب

منفی خود را برای رژيم به ھمراه دارد.
بھبود وضعيت اقتصادی مستلزم
(5
تغييراتی زيربنايی و عمده است که بدون
دگرگونی ھای سياسی و اجتماعی ناممکن
خواھد بود .ھم درسطح داخلی و ھم در سطح
خارجی .اين يعنی عقب نشينی ھای اساسی
برای رژيم.
اين تغييرات پنج گانه – حتی به صورت
بخشی و جزيی آن  -برای جناح حاکم يعنی
مثلث واليت فقيه-پاسدار-بازاری در شرايط
کنونی ناممکن يا بسيار دشوار به نظر می
رسد .حل ھريک از معضالت پنج گانه ،به
دليل ھمبستگی علت و معلولی آنھا باھم،
نيازمند تغيير در ديگری است و بسيار
دشوار است که رژيم بتواند پيشرفتی در يکی
از آنھا به دست آورد بدون آنکه حاضر به
امتياز دھی و باج دھی در زمينه ھای ديگر
باشد.
روند تضعيف رژيم می تواند اين بحران ھای
پنج گانه را عمق بخشد و در يک موقعيت
خاص به حالت »عدم مديريت پذيری«
بکشاند .زيرا بقای ھريک از اين پنج مشکل
باعث گسترش چھارتای ديگر می شود.
حرکت تاثير گذار اپوزيسيون متشکل آن
خواھد بود که بتواند اين پنج بحران رژيم را
با طرح و برنامه ی مشخص و به صورت
ھماھنگ با بھره بری از تمامی نيروھای
موجود تعميق و گسترش بخشد ،مانع از
برون رفت رژيم از آنھا شود و سرانجام با
ايجاد يک نوع تداوم در آنھا ،رژيم را به
سوی کمرشکن شدن پيش برد.
ھم زمان که اين بحران ھای پنج گانه تعميق
يافته و رژيم را به سوی يک نقطه ی
سرنوشت ساز پيش می برد نياز به شکل
گيری يک نيروی جايگزين می باشد.
آنچه بايد توجه کرد ظرفيت امکاناتی است که
رژيم می تواند – نه برای حل بحران– که
برای تحمل آنھا بکار گيرد .ھرچه کميت و
کيفيت فشارھای مخالفان بيشتر باشد توانايی
ھا و ابتکار عمل ھای رژيم تقليل يافته و اين
ظرفيت ھا کاھش می يابد و نقطه کمرشکن
شدن نظام نزديک می شود .در اين ميان
وارد ساختن نيروھای محروم جامعه و پيوند
دادن آنھا به جنبش کنونی ،که به طور عمده
توسط اقشار ميانی جامعه نمايندگی می شود،
می تواند عامل تعيين کننده در ميان ھمه
عوامل ديگر باشد.
ھماھنگی اين کنش ھا در داخل و نيز در
خارج از کشور ضرورت مديريت ،راھبری
و رھبری را مطرح می سازد .بدون يک
رھبری متشکل مبتنی بر عمل گرايی ،خرد
جمعی ،پتانسيل ھای واقعی و شرايط عينی
موجود اجرای اين استراتژی سخت خواھد
بود .ھيچ جنبش مھمی در تاريخ جھان به
صورت خودجوش کار را به سرانجام
نرسانده است .پيروزی در گرو سازماندھی
جمعی است و سازماندھی جمعی حاصل
اراده گرايی و کنش گرايی است■.
* جھت مطالعه ماخذھا و توضيحات حاشيه
ای در پانويس ،به سايت زير مراجعه کنيد:
www.korosherfani.com
■■■

چه کسانی ساختار
شکن اند؟
مير حسين موسوی رھبر سبزھا در
سخنرانی خود برای انجمن اسالمی
فرھنگيان در  27جوالی گفت ما را متھم
می کنند که ساختار شکنيد .من ميگويم که
آيا ما ساختار شکنيم يا شما که شب
ميريزيد خانه ھای مردم و مخالفين را
دستگير و شکنجه می کنيد؟

آقای موسوی سوال من از شما اينست :آيا
ھنگام نخست وزيری شما مامورين برای
دستگيری مخالفين به خانه ھای مخالفين
نمی ريختند ،و آنھا را دستگير و شکنجه و
حتی اعدام نمی کردند؟ اعدام ھائی که در
دوران نخست وزيری شما شد بمراتب
بيشتر از کشته شدگان وقايع اخير بود .آيا
اين کارھا ساختارشکنی نبود؟ آيا کارھائی
که مامورين در زمان نخست وزيری شما
انجام می دادند ،فرقی با اقدامات مامورين
در زمان حال داشتند؟
واقعيت اينست که نه اقدامات زمان نخست
وزيری شما و نه اعمال وحشيانه کنونی
جناح خامنه ای ھيچکدام ساختار شکنی که
نيست ھيچ ،بلکه تالش برای حفظ ساختار
نظام واليت فقيه بوده و ھست .اختالف
شما با احمدی نژاد و خامنه ای بر سر
چگونگی حفظ نظام واليت فقيه و نه
شکستن آنست .آنھا می خواھند آنرا به
نظام مطلقا اسالمی تبديل کنند و شما تالش
برای حفظ آن به شکل کنونی داريد.
ساختار شکن ،بقول شما آن غير خودی
ھائی ھستند که شما در بيانيه نھمتان به
ھواداران خود ھشدار داده ايد مراقب باشند
در دعوای خانگی شما نفوذ نکنند.
■■■
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»زير پوست شب«...
سعيد الف.
اولين گزارش "زير پوست شب" از سعيد
الف ،گزارش جالبی از مشاھدات نويسنده در
کوچه و خيابان ھای تھران در آغاز جنبش
و در جريان رقابت ھای انتخاباتی و تشکيل
زنجيره انسانی در خيابان پھلوی بود که
روشنگر آنرا در "ويژه نامه انتخابات" خود
در ماه جون بچاپ رساند ،و اکنون گزارش
دوم سعيد الف تحت ھمين عنوان
ديشب چھرۀ آقای محسن سازگارا را دوباره
از تلويزيون صدای ھيات حاکمۀ آمريکا
زيارت کرديم .آقای سازگارا که چند روز
پيش با ژستی قھرمانانه از تلويزيون صدای
امپرياليسم امريکا قھر کرده بود ،اين بار با
حلقه-ی سبزرنگی بر مچ دست در تلويزيون
ظاھر شد و انگار که ھيچ اتفاقی رخ نداده ،با
ھيجان ،به تشريح اوضاع سياسی ايران و
جھان پرداخت! او به ھمراه يکی ديگر از
»سيّد گربه ھای مرتضی علی« معروف،
يعنی جناب آقای عليرضا نوری زاده،
افاضاتی در وصف »دموکراسی« ،مدنيّت،
عدم خشونت و پرھيز از »قھر انقالبی« بيان
فرمودند .گويا ژست ھای »ميھن پرستانۀ«-
سازگارا در برنامه-ھای »يو تيوب« کارساز

 ......اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﺔ )(15

حکومتی
تابناک چيست؟ چرا در مورد نوشتۀ تابناک
سکوت کرده ايد؟
حرف آخر:
ايرانيان مھاجر و تبعيدی از شکل گيری و
فعاليت البی ھايی که بيانگر و مدافع منافع
مالی و معنوی آنان باشند  ،حمايت کرده و
می کنند.آنچه مورد مخالفت بسياری از
مھاجران و تبعيدی ھاست تالش آگاھانه  -و
شايد ناآگاھانه – البی ھا ی ايرانی در
راستای تقويت و تحکيم حکومت اسالمی
ست ،
حکومتی که سی سال است حقوق بشر را در
ايران ذبح شرعی کرده است و نامش با
سنگسار ،قطع دست و پا  ،شالق  ،زندان ،
شکنجه ،واعدام گره خورده است  ،حکومتی
که در طی سی سال گذشته ھزاران نفر از
دگرانديشان و روشنفکران و مخالفان سياسی
و عقيدتی خود را به قتل رسانده است ،
حکومتی که فقر ،بيکاری  ،فساد و فحشا به
مردم ايران ھديه کرده است  ،حکومتی
تروريست و مدافع و حامی تروريسم در
جھان.
قصد من ناديده گرفتن پاره ای از تالش ھای
ارزشمند البی پايا نيست  ،من به دنبال پاسخ
به سؤال ھای مطرح شده و نيزپاسخ به اين
سؤال ھستم که :چگونه می توان توضيح داد
و يا توجيه کرد که جماعتی از نخبه گان
مالی و علمی امريکايی ايرانی تبار ،که ادعا

نشده بود و اربابان »ميھن پرست« او در
صدای امپرياليسم آمريکا ،تصميم به بازگشت
او گرفته اند .محسن سازگارا برای اين که
بينندگان تلويزيون آمريکا ،قسم »مھين
پرستی«،اش را بپذيرند ،تاکيد کرد که به
عنوان »يک بچه مسلمان ميھن پرست« اگر
نيرويی ) امريکا يا اسرائيل( خواست به
ايران حمله کند ،او و ديگر بچه مسلمانان
ديگر )بخوانيد دوستان پاسدار و بسيجی اش(
 ،قلم پايشان را خواھند شکست! سازگارای
»بچه مسلمان« و نوری زادۀ »بچه آخوند«،
منبر صدای آمريکا مردم
آنگاه از باالی
ِ
ايران را به خويشتن-داری و پرھيز از
»خشونت« در برابر خشونت عريان ِ
دژخيمان بسيجی و پاسدار و پيروی از
رھبری »سبزھا« دعوت -کردند! آقای
محسن سازگارا گويا از يادشان رفته است که
سپاه پاسداران و »بچه مسلمانانی« از قبيل
خودش ،با چه خشونتی ھزاران نفر از
مخالفان حکومت اسالمی را در دھۀ 60
خورشيدی به خاک و خون کشيده اند! يااقای
نوری زاده اين عالی جناب سبزپوش و نازک
دل ما چگونه در انتخابات دورۀ قبل آمريکا،
با زبان ُکلفتی خاص خود ،سنگ خشونت
وحشيانۀ نومحافظه-کارانی مانند جورج بوش
و ديک چينی را به سينه می-زد و شکنجه،
آدم ربايی ،خشونت و کشت و کشتار صدھا
ھزار نفر از مردم عراق ،افغانستان،
فلسطين و لبنان را توجيه می-کرد!؟ البته با
روی کار امدن اوباما» ،صدای آمريکا« ھم
تغيير کرد و »نرم« شد و ديگر »ارباب«
می کنند از منافع ايرانيان دفاع می کنند در
برابر افکار و کردار چنين حکومتی سکوت
کنند و از ايرانيان بخواھند " کاری به ايران
و سياست در رابطه با ايران نداشته باشند"
اما خود درگير چنين" سياستی" باشند؟ .از
اين سياسی ترھم می توان بود ؟!
زيرنويس و منابع:
 -1نخستين گروه البی ايرانيان  ،شورای
ايرانيان – امريکاييان ) (1است  ،و سپس "
سازمان ايرانيان برای ھمکاری بين المللی"
شکل گرفت  .اين دوالبی در شکل گيری
تمامی البی ھای موجود ايفای نقش کرده اند.
اخيرا" ائتالف وسيعی بين گروه ھای البی
گر و سازمان ھای مدافع اَنان صورت گرفته
است و تشکيالتی بنام "مبارزه برای سياستی
جديد بين امريکا و ايران“ ] [ ٢بوجود اَمده
است.شورای ملی ايرانی -امريکائی )نياک( ]
 ،[٣سازمان مبارزه با تحريم و جنگ
)کسمی( ] ، [۴پروژه مصدق ] ،[۵سايت
] [۶و شورای روابط عمومی
پيوند
امريکائيان مسلمان ] [٧از جمله گروه ھای
شرکت کننده در اين ائتالف ھستند.
ائتالف ديگری بين دو گروه البی گر بنام
ھای اَی-ا-پک ] [٨و پايا ] [٩صورت گرفت.
اَی-ا-پک در سال  ٢٠٠٢و پايا در سال
 ٢٠٠٨تاسيس شده اند ).قصد من از رديف
کردن نام البی ھا ھمسنگ گرفتن آن ھا
نيست(
 -1شورای ايرانيان  -امريکاييان
http://www.american-iranian.org/

نياز چندانی به تحليل ھای کارشناسان خشن
ايرانی »تغيير رژيم از بيرون« نداشت .بدين
ترتيب ،صدای امريکا دکان کودن-ترين اين
کارشناسان را تخته کرد ولی محسن سازگارا
و عليرضا نوری زاده از جنس ديگری
ھستند!
بدون ترديد ،آغاز جنبش خودجوش مردم
ايران ،محاسبات آمريکا ،اسرائيل و غرب
را بھم ريخته است .اکنون آمريکا ،اروپای
متحد و کل نظام سرمايه-داری بر سر
دوراھی قرار گرفته اند و از گسترش جنبش
اعتراضی مردم ايران وحشت کرده اند.
گسترده تر شدن جنبش اعتراضی مردم از
يک سو ،و تاکتيک ھای مقابله و احمقانۀ
حکومت کودتاگر از سوی ديگر ،امپرياليسم
را وادار به واکنش »آرام«تر کرده است.
بدون ترديد کشورھای غربی و اسرائيل
ترجيح می-دھند که جنايتکارانی مانند خامنه
ای و احمدی نژاد در قدرت باشند تا اين که
مردم ايران به خيابان ھا بيايند و سرنوشت
خود را خود در دست بگيرند .چرا که
استقرار دموکراسی مستقيم در ايران ،جرقۀ
آغاز جنبش ھای آزادی خواھانۀ مردم در
سرتاسر خاورميانه ،عليه بنيادگرايان اسالمی
و رژيم ھای دست نشاندۀ آمريکا در مصر،
عربستان ،امارات ،عراق ،افغانستان و ديگر
کشورھا خواھد شد .به ھمين علت و در اين
مقطع از تاريخ معاصر است که نقش افرادی
مانند سازگارا و نوری زاده اھميت می-يابد.
کسانی که کمتر از يک ماه پيش به مردم
- "٢مبارزه برای سياستی جديد بين امريکا و
ايران”
The Campaign for New American
)Policy on Iran (CNAPI
- ٣شورای ملی ايرانی -امريکائی )نياک(
National Iranian American Council
- ۴سازمان مبارزه با تحريم و جنگ
Campaign Against Sanction and
Military Intervention
- ۵پروژه مصدق
The Mossadegh Project
- ۶سايت پيوند
Payvand Iran News
- ٧شورای روابط عمومی امريکائيان
مسلمان
Council on American Islamic
)Relations (CAIR
- ٨کميته اجرائی ايرانی -امريکائی
Iranian
American
Action
)Committee (IAPAC
- ٩ائتالف امور اجتماعئ ايرانی امريکائيان
Public Affair Alliance of Iranian
)Americans (PAAIA
 -2تارنمای تابناک  ١٣ :ارديبھشت ١٣٨٨
?http://www.tabnak.ir/fa/pages/
cid=46257
 -3منبع شماره 2
4-:http://www.bbc.co.uk/persian/
iran/2008/12/081210_wmj-paaiasurvey.shtml
5-6: http://www.bbc.co.uk/persian/iran/
story/2008/06/080612_bd-iran-lobbypaaia.shtml
7-http://
www.newsecularism.com/2008/0708-

رھنمود می-دادند که در انتخابات شرکت
نکنيد و چه و چه  ...به ناگھان صد و ھشتاد
درجه در ھوا پشتک زدند و ھمانند گربه
ھای مرتضی علی چھار دست و پا به زمين
فرو آمدند و رنگ سبز را به جای پرچم سه
رنگ آمريکا ،به دست و »زبان« خود
کارشناسان آموزش ديدۀ
ماليدند! البته اين
ِ
حوزه ھای علميۀ قم ،نجف ،لندن و واشنگتن،
بسيار باتجربه ھم ھستند و از ھر کاھی
کوھی می-سازند و از ھر کوھی کاھی! از
جمله اين که عالی جنابان سبزپوش ما برای
انحراف افکار عمومی مردم نسبت به ماھيت
متناقض سيستم سرمايه-داری ايران و جھان،
عوامل امنيتی روسيه را در طراحی کودتای
خامنه-ای – احمدی نژاد معرفی می-کنند و
مقصر اصلی جلوه می-دھند!؟ تحليل-ھای
امروزين نوابغ سبزپوش ،درست به مانند
تصورات توطئه گرانۀ سی سالۀ ی سلطنت
طلبانی است که فکر می کنند که اين آمريکا
و انگلستان بودند که انقالب  57را به راه
انداختند تا اعليحضرت را برکنار کنند که
ايران به دروازه ھای »تمدن بزرگ« نرسد!
بدون ترديد ،دولت روسيه از ھمان آغاز
انقالب  1357از طريق حزب توده و
سازمان فداييان اکثريت نقش مھمی در
سرکوب مردم ايران و تثبيت جمھوری
اسالمی داشته است .در آن ترديدی نيست!
اين نيز درست است که امروزه روسيه و
چين از رژيم »مھرورز« ايران
حمايت می-کنند
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ )(21
C/072508-Mohammad-Parvin-Mehr2.htm
8-9:http://www.bbc.co.uk/persian/
iran/2008/12/081210_wmj-paaiasurvey.shtml
10 :http://www.bbc.co.uk/persian/iran/
story/2008/07/080714_an-az-iranusa.shtml
11:http://www.bbc.co.uk/persian/
iran/2008/12/081210_wmj-paaiasurvey.shtml
12- PAAIA/Zogby American Perceptions
of Iranian Americans Survey Press
Release
13-: http://www.bbc.co.uk/persian/iran/
story/2008/06/080612_bd-iran-lobbypaaia.shtml
14-http://paaia.org/cs/news_events/
paaia_feature_articles/newest_articles/
vali_nasr_talks_with_paaias_rudi_bakhtia
r
http://paaia.org/cs/about_paaia
****************
http://tribun-e-zad.blogspot.com/2008/04/
blog-post_75.html
Iranian Americans Seriously Concerned
about the Detention of Esha Momeni in
Iran
_http:// foresha.blogspot.com/2008_10_31
archive.html
?http://www.magiran.com/npview.asp
ID=1637649
http://www.radiofarda.com/content/
f2_Iran_US_PAYA_Babak_Hoqooqi/475
243.html
http://news.gooya.com/politics/
archives/2009/04/086776.php
http://www.parstimes.com/
iranian_american.html
 http://ww.newsecularism.com/2008/0708C/072508-Mohammad-Parvin-Mehr2.htm

10

ماھنامۀ روشنگر  .سال دوم  .شمارۀ  28آگوست 2009

اميد ھا و ترديد ھا
نويسنده :سحر از ايران

با شروع اعتراضات ملت ايران به بھانه
اعتراض به تقلب و دزيدن آرای مردم در
پی انتخابات  22خرداد  ، 1388رفتار
کودتا گران و سران استبداد در برخورد با
معترضان و نيز پافشاری و سماجت مردم در
ادامه مبارزات خود تا گرفتن حق خود ،نشانه
ھای اميدوارکننده ای از نزديک شدن به
پايان دوران استبداد حکومت دينی بروز
کرده است که در صورت ورق زدن تاريخ
پر فراز و نشيب کشورمان و حتی ساير
کشورھای دارای تجربه تاريخی سقوط
حکومت ھای زور گو و مستبد اين اميدواری
پر رنگ تر خواھد شد.چراکه سرنوشت
استبداد و زور در نھايت بی تفاوت به زمان
و دوره آن محکوم به سرنگونی است.
اميد واری ھای بسياری در نتيچه اين
اعتراضات با توجه به رشد فکری و سياسی
مردم وجود دارد .آنچه مسلم است اين اتفاقات
و بروز اين اعتراضات خود نشانه ای است
از بلوغ فکری مردم ورشد سياسی و البته
گسترش خرد گرايی در بين مردم و
بخصوص قشر تحصيل کرده جامعه که سعی
می کند راه خود را بر اساس خرد جمعی و
تجربه اندوزی از تاريخ گذشته خود پيدا کند
نه بر اساس آنچه قبال و بخصوص در
اتفاقات قرن اخير بر اساس پيروی از
دستورات علمای شيعی شکل گرفته بود.به
تبع نتيجه آن رفتارھا جزء عقب ماندگی در
ھمه زمينه ھا بخصوص ضعف فرھنگی
جامعه چيزی ديگر نبود که البته واضح است
در اين ميان تنھا روحانيت شيعه توانست
رشد و نفوذ بسيار کند چنانکه در نھايت و در
پی انقالب  57نتيجه سال ھا تالش قشر
روشنفکر جامعه در پايان بخشيدن به استبداد
و حکومت سلطنتی توسط ھمين روحانيون به
يغما برده شد و چنان شد که ملت ھمچنان
تشنه آزادی و رھا شدن از بند استبداد است و
البته در سی سال اخير زنجير بندگی آن
محکم تر از ھر دوره ای ديگر در تاريخ
ايران بوده است چراکه حکومت دينی توجيه
استفاده از شريعت اسالم شيعی را در آستين
خود دارد و آن ھمان چيزی است که مردم
نسبت به مواجھه با آن بدليل اعتقادات دينی
خود ترس و واھمه دارند.
و اما پيرو اتفاقات اخير و مقايسه با وقايع
دورتر در تاريخ اين سرزمين يک نگرانی
بزرگ باقی می ماند که در اين مدت دغدغه
فکری نگارنده اين مطلب بوده است و مورد
اصلی اشاره در اين مقاله می باشد.
با نگاھی دقيق تر در روش ھای مبارزاتی و
حتی خواسته ھای معترضين  ،ردپای پر
رنگی از حضور انديشه ھای اسالمی ديده
می شود ،بطوريکه حتی از سوی وفاداران
به رژيم ) نه الزاما کودتاگران و
اصولگرايان تندرو(اين اعتراضات تنھا
واکنش به نتيجه انتخابات وانمود می شود.کما
اينکه در بيانيه ھای اعتراضی سران اصالح
طلب نظام مدام از نگرانی در خصوص
سرنوشت جمھوری اسالمی ياد می شود.
ھمچنين تشويق مردم به استفاده از شعار ھای

ھمچنان اسالمی از جمله)ﷲ اکبر-يا حسين
مير حسين (....و يا اطالق عنوان شھيد به
کشته شدگان اعتراضات اخير از ديگر اين
نشانه ھاست و گويا قرار است ھمان داستان
انقالب  57تکرار شود.
حال آنکه ما ميدانيم خواست ملت ايران فرا
تر از اينھاست.عامه اين مردم دريافته اند که
مسير سعادت آنھا بخصوص در قرن اخير
که اکثريت ملل دنيا با اتکا بر دانش و خرد و
دوری از خرافات از جمله خرافات دينی با
سرعت در راه ترقی گام بر ميدارند ،از جاده
پر از موانع و محدود کننده پيروی ازاديان
نمی گذرد.
آنچه مردم ايران نيازمند آن است کنار زدن
اسالم و ساير اديان از تمام سطوح زندگی
سياسی و اجتماعی آنھاست و حداقل در اين
برھه کنونی ايجاد حکومتی عاری از
وابستگی به قيد و بند ھای دين سياسی و
مستبدانه اسالم شيعی است .اما نگرانی
اينجاست نفوذ اسالميون بدليل رسوخ ھمان
اعتقادات دينی مردم کارگر شود چراکه سعی
آنھا بر اين است که اينگونه وانمود
شودمشکل نظام اسالمی نيست بلکه آنچه بر
مردم می گذرد اتفاقا عدول سران کنونی
نظام از آرمان ھای آيت ﷲ خمينی در
راستای احيای اسالم ناب محمدی است .و
جالب اينجاست در صورت دادن شعارھای
آزادانه و سکوالر در تجمعات ودر راستای
خواسته ھای واقعی ملت ايران ،با توجيه و
بھانه ايجاد اختالف در ھمبستگی مبارزاتی
مردم محکوم به طرد و يا حذف از ميان
شعارھا و يا حتی خواسته ھای اعتراضی می
گردد.
و سوال اينجاست در صورت موفقيت اصالح
طلبان در به دست گرفتن رھبری اين جنبش
و در نھايت تغيير در بعضی از اليه ھای
قدرت رژيم و يا حتی بدست گرفتن کامل
قدرت ،آيا قادرند به تمام نياز ھای مدنی
جامعه کنونی ايران پاسخ دھند.آيا ميتوانند از
بعضی اصول اساسی دين خود)مانند مجازات
ھای اسالمی بخصوص اعدام و سنگسار(
درجھت ايجاد عدالت و آزادی و رعايت
حقوق بشری ،عبور کنند؟ آيا می شود بعنوان
رھبران يک جامعه ھم مسلمان بود و ھم
حقوق زنان را احياء کرد؟ و خيلی از تضاد
ھای ديگر که بطور واضح تکليف مردم را
در نسپردن آينده خود بدست اين گروه از
اسالميون می تواند روشن نمايد.
اينجاست که لزوم تالش بيشتر در جھت
روشنگری و توسعه خرد ورزی در ميان
مردم بيشتر مشخص می شود.راھی که
نشرياتی چون روشنگر و نويسندگان آن
سالھاست پيگيری ميکنند.و اميد است اين
حوادث و رويدادھا و درس ھايی که از آن
ميتوان گرفت انگيزه بيشتری را در بقيه
ايجاد کند تا وارد عرصه روشنگری گردند
چه با حمايت ھای مالی و معنوی و چه با
مشارکت خود در اشاعه و گسترش
خردورزی و روشنگری در خصوص منشاء
خرافه پرستی و دين پرستی تمام مصيبت
ھای وارده بر مردم در طول تاريخ بشری.
به اميد آزادی مردم تمام دنيا از قيد دين و
خرافات
■■■

نرخ دختران ايرانى
بعد از ورود به
شيخ نشين ھا
جامعه شناسان ،دھه  80را دھه انفجار
آسيبھای اجتماعی در ايران نام نھادهاند.
قاچاق زنان و دختران شايد يكی از غم
انگيزترين اين آسيبھا باشد .زنان و دختران
به عنوان نيروی كار به شكلھای گوناگون
از سوی باندھای مختلف داخل و خارج از
كشور جلب و جذب می شوند .
حضور دختران ايرانی در كشورھای حوزه
خليج فارس و كشورھای عربی به عنوان
روسپي ،در حالی صورت ميگيرد كه برخی
كارشناسان ،اين موضوع را به لحاظ لطمهای
كه به حيثيت كشور وارد ميكند ،نگرانكننده
توصيف ميكنند .
باندھای قاچاق دختران فراری و فريب
خورده ،زنان بيوه را بعد از كشاندن در دام
بر اساس شكل ظاھري ،سن و سال و زيبايی
ساماندھی كرده و به عنوان داشتن زندگی
بھتر ،آسايش و يا ازدواج با مردان پولدار
آنھا را به صورت غيرقانونی و قاچاقی به آن
سوی مرزھا ميفرستند .
اين دختران را راھی دوبي ،كويت و شيخ
نشينھای خليجفارس ميكنند .حتی كشورھای
مجاور مانند افغانستان ،پاكستان و تاجيكستان
ھم پذيرای اين دختران ھستند .
دختران و زنان موردنظر راھی ھتلھا،
ميھمانسراھا و خانه افراد مرفه و پولدار در
اين كشورھا ميشوند و يا به صورت كنيز و
ھمسر موقت و دائم مردان مرفه در ميآيند و
يا به صورت روسپی در اختيار ھتلھا،
كازينوھا و كابارهھا قرار داده ميشوند و با
گرفتن انواع و اقسام چك و سفته وزور آنھا
را آن ھا را نگه می دارند .و گروهھا و
باندھايی كه بعضا ً از سوی برخی افراد مورد
حمايت قرار ميگيرند با جعل اسناد و
مدارك ،موفق به خروج زنان ودختران،
اسكان آنھا در خارج از كشور و بھره وری
از آنھا ميشوند .
سود سرشار از اين كار ،طمع زيادی را
برای افراد ايجاد ميكند .از سوی ديگر
ضعف قانون و به روز نبودن آن ،يافتن
راھكار برای مبارزه با قاچاق انسان
بخصوص زنان و دختران را با مشكل مواجه
كرده است و برخوردھا تنھا در حد جريمه
كردن و مجازات زندان است كه آن ھم به
صورت سليقه ای اعمال ميشود .
علی فرساد وكيل پايه يك دادگستری ھم
ميگويد» :بارھا ديده شده است كه برخی از
تبھكاران فعال در اين باندھا برای فرار از
مجازات ،از محملھای حقوقی نيز استفاده
كرده اند ،يعنی در بسياری از موارد برای
توجيه فعاليتھای خود از روشھای قانونی
و حتی شرعی سود جستهاند .به كرات
مشاھده ميكنيم كه در شھرھای محروم
مرزي ،دختران را پس از ازدواج به
كشورھای ديگر ميفرستند و در مواردی نيز
با وعدهھای كاريابی و اشتغال در خارج از

كشور افراد را به كشورھای خارجی ھدايت
ميكنند .
يك سرھنگ نيروی انتظامی در مورد آمار
قاچاق زنان و دختران ميگويد» :آمار دقيقی
از قاچاق زنان و دختران در كشور وجود
ندارد و بر اساس آمارھای موجود ھفته ای 4
ھزار نفر به عناوين مختلف در مرزھای
كشور در حال تردد ھستند كه نمی توان
كنترلی روی آنان داشت .چندی پيش يك
شبكه قاچاق دختران ايرانی به كشورھای
حوزه خليج فارس كشف شد كه در اين شبكه
تعداد بسياری زنان قواد ،بدنام و فاسد
عضويت داشتند .آنان دختران و زنان جوانی
را كه خانوادهھايشان مشكل مالی داشتند
شناسايی ميكردند و سپس به بھانه اينكه
دختران آنھا در كشورھای خليج فارس
خوشبخت و پولدار خواھند شد ،با پرداخت
مبلغی به خانوادهھايشان و با گذرنامه و
رواديد به مدت  3ھفته آنھا را به طور
قانونی به دوبی ميفرستادند و پس از انتقال
دختران به دوبی توسط رابط اين شبكه به
چند بازرگان عرب معرفی ميشدند كه آنان
در ازای ھر دختر ايرانی حدود  5ميليون
تومان به خانوادهھای اين دختران و مبالغی
را كه دهھا برابر اين مبلغ بود ،به قاچاقچيان
پرداخت ميكردند .خريداران ،اين دختران را
برای مقاصد شوم خود مورد استفاده قرار
ميدادند«ارعاب و تھديد از يك سو ،غريبی
و غربت و جوانی و طمع از سوی ديگر
مانع بازگشت آنھا به كشور ميشود جالب
تر از ھمه اين بود كه بيشتر كارھای جذب
دختران در اين باند به عھده جوانی بود كه
شغل اصلی اش رانندگی تاكسی بود .او با
پرسه زدن در خيابانھای مختلف ،دختران
فراری را شناسايی ميكرد و به يكی از
خانهھا ميبرد ،سپس دختران اغفال شده
توسط افراد ديگر باند سازماندھی ميشدند و
پس از تھيه ويزا و گذرنامه ظرف يكماه با
تشكيل يك گروه به عنوان توريست به
امارات فرستاده ميشدند .در تمام مدتی كه
صدور ويزا طول ميكشيد دختران را با
وعدهھای فريبنده درآمد باال و ازدواج با
شيوخ عرب ،دلباخته سفر به امارات
ميكردند.پس از ورود به امارات اعضای
ديگر باند دختران را از فرودگاه تحويل
ميگرفتند و به مراكز فساد و فحشا تحويل
داده ميشدند ».
گلناز دختر جوانی كه پس از ماهھا اسارت به
ايران بازگشته ميگويد» :وقتی به
خواستگاريم آمدند گفتند اھل زابل ھستند ،اما
ميخواھند در مشھد ساكن شوند ،وقتی كه
راه افتاديم ناگھان متوجه شدم كه سر از
پاكستان در آورديم .آنھا مرا به شھری بردند
و من توانستم با استفاده از تلفن ھمسايه،
خانوادهام را در جريان بگذارم و آنھا برای
نجات من اقدام كردند ،در طی اين مدت آنھا
مدام مرا دست به دست ميفروختند و روزھا
ھم مرا در خانه ای حبس ميكردند ،اجازه
بيرون رفتن ھم نداشتم و اگر اعتراض
ميكردم به سختی كتك ميخوردم «.اين
دختر را در ازای  500ھزار تومان به
گردانندگان خانهھای فساد فروخته بودند.
■■■■
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يورش وحشيانۀ نيروھای عراقی به
اعضای سازمان مجاھدين خلق
سعيد  .الف

خود کرده را تدبير نيست!
پس از اشغال عراق به دست نيروھای
آمريکايی – انگليسی و فروپاشی رژيم بعثی،
سرنوشت بيش از سه ھزار و چھارصد نفر
از اعضا و ھواداران سازمان مجاھدين خلق
مستقر در عراق ،در ھاله ای از ابھام باقی
مانده بود .آمريکا که سازمان مجاھدين خلق
را در ليست سازمانھای تروريستی قرار داده
بود بالفاصله پس از اشغال عراق ،کليۀ
ھواداران مجاھدين را خلع سالح کرد و تحت
نظر خود درآورد .در واقع ،سازمانی که
توسط صدام حسين به توپ و تانک مسلح شده
بود توسط آمريکا خلع سالح شد.
و
بدون ترديد ،وضعيت فالکت بار
غيرانسانی فعلی اعضای سازمان مجاھدين
خلق در سياست ھای نادرست رھبری اين
سازمان ريشه دارد .سازمانی که اعتبار و
نفوذ خود را طی فرايند انقالب  57با بسيج از
پايين مردم گسترش داد با اتخاذ سياست ھای
غلط ،زدوبند از باال و حذف منتقدان رھبری
سازمان )زيرپا گذاشتن مواضع مترقی
بنيانگذاران سازمان ،خوش خدمتی اوليه
برای رژيم خمينی ،ساماندھی کيش شخصيت
حيرت انگيز مسعود رجوی و برپايی روابط
مريد -مرادی ،انگ و برچسب زنی به
مخالفان و پرونده سازی برای معترضان
وغيره( و »ديپلماسی« و معامله با نيروھای
امپرياليستی و ارتجاعی خارجی )آمريکايی و
اروپايی ،ھمکاری با ارتش عراق در جنگ
عليه ايران ،مراوده با رژيم اردن و (...تبديل
به فرقه ای مذھبی – سياسی شد و اعتبار خود
را از دست داد .در اينجا قصد نقد يا افشای
سياست ھای مھلک يک ربع قرن گذشتۀ
رھبری اين »سازمان« را نداريم؛ خود کرده
را تدبير نيست! بی شک ،در اين مقطع
زمانی ،بايد با تمام توان از جان و حقوق
انسانی مجاھدين اسير در »اشرف« حمايت

پيام روشنگر برای مجاھدين در
تظاھرات اوتاوا
نا جمھوری ھای اسالمی ،چه از نوع ايرانی
و چه از نوع عراقی آن ،چه از نوع آتی
لبنانی و چه نوع کنونی فلسطينی يا افغانی
آن ،درنده ترين نوع حکومت و محل تجمع
جنايتکارترين و ارتجاعی ترين افرادند .چه
آنھا که مانند جمھوری عراق زير بال و پر
آمريکا به اصطالح دمکراتيک اند و چه آنھا
که مانند جمھوری اسالمی در برابر آمريکا

کرد.
اما پرسيدنی است که آيا رھبری سازمان
مجاھدين خلق از تجربۀ تلخ تاريخی معامله -
ای که آمريکا و شاه با دولت وقت عراق بر
سر پيشمرگھای کرد عراقی به رھبری مال
مصطفی بارزانی کردند ،بی خبر بود؟ گروه
مال مصطفی بارزانی سالھا بود که طی دھه
 60و  70ميالدی با کمک ايران و آمريکا
عليه دولت مرکزی عراق در حال جنگ بود.

سازمان مجاھدين د ر برابر حکومت دست
نشاندۀ عراق و نيروھای ارتجاعی شيعه
طرفدار ايران حمايت کند ،ھم اکنون چراغ
سبز يورش به مجاھدين را نشان داده است!
در اين ميان ،بايد به نقش رسانه-ھای
امپرياليستی )به ويژه بی بی سی و صدای
آمريکا( و به طور کلی »اپوزيسيون«
فريبکارايرانی طرفدار آمريکا که در برابر
اين جنايت سکوت کرده اند يا عامل اصلی
پشت پردۀ يورش به مجاھدين خلق را معرفی
نمی -کنند ،نيز اشاره شود؛ از منظر اين
فريبکاران ،تمام انتقادات بايد متوجه حکومت
مرکزی عراق باشد و کوچکترين ايرادی نبايد
متوجه »ارباب بزرگ« باشد؛ اما ،ھمگان می
دانند که دولت دست نشاندۀ عراق بدوناجازه امريکا حتی آب ھم نمی نوشد؛ اصوال
رسم کشورھای »متمدن« است که کارھای
»کثيف« خود را به دست نوچه -ھای خود
می -سپارند؛ ھمين دولت آمريکا بود که
صدام حسين را برای حلق آويز کردن ،تحويل
نيروھای ارتجاعی شيعه و حکومت مرکزی
عراق داد و از »توحش« خويش سلب
مسئوليت کرد؟!
بی ترديد رھبری سازمان مجاھدين خلق که
سالھاست می -کوشد تا از باال با دولتمردان
آمريکايی و اروپايی زدوبند کند و به ھمين
دليل چشم اميد به ياری شان بسته بود نيز در
اين رخداد تلخ مقصر است؛ سياست معامله با
دولتھای صاحب قدرت درادامۀ سياست-ھای
پيشين »کسب قدرت به ھر قيمت و باھروسيله
ای« توسط رھبری مجاھدين بود .برای
مسعود رجوی پيشوای بالمنازع مجاھدين
ھر وسيله ای برای رسيدن به ھدف مجاب و
مشروع بوده است :مردم ايران فراموش نمی-
کنند که در اوايل انقالب رھبری مجاھدين
خلق با تمام توان خود می-کوشيد تا سھمی از
قدرت نظام آخوندی به دست بياورد .اين
خمينی بود که دست رد به سينه مجاھدين زد.
مسعود رجوی ،پس از  30خرداد  1360و
ترک ايران ،باز ھمان سياست -معامله با
نھادھای قدرت خارجی را ادامه داد و اين بار
به سراغ رھبران کشورھای امپرياليستی و
حتی کسانی مانند ملک حسين پادشاه ارتجاعی
اردن و صدام حسين شبه فاشيست شتافت.

غير دمکراتيک .آنچه در ھمه آنھا مشترک
است ،ماھيت اسالمی آنھاست که در ھمه جا
ددمنشانه ترين نوع حکومت سرمايه را
تداعی می کند .ھمان جنايات و وحشيگری
ھائی را که جمھوری اسالمی در اين روزھا
در ايران بر سر مردم وارد می آورد ،دولت
اسالمی عراق و دار و دسته ھای اوباش
اسالمی وابسته يا مخالف آن نيز در حق
مردم عراق مرتکب می شوند.
حمله نيروھای امنيتی عراق به اعضای
مجاھدين خلق در پايگاه اشرف نيز يکی از

ھمين نمونه ھاست .نشريه روشنگر،
ھمانطور که در ھمه جا با صراحت و بی
پروا منتقد انديشه ھای خرافی و عقب افتاده
در جامعه است ،با ھمان قاطعيت نيز از
حقوق ديگران عليرغم موافقت يا عدم
موافقت فکری با آنھا دفاع می کند و حملۀ
ددمنشانه نيروھای عراقی به مجاھدين در
پايگاه اشرف را محکوم و خواھان اعتراض
جامعه جھانی برای توقف ھر چه سريعتر آن
می باشد.
سيامک ستوده سردبير ماھانه روشنگر

ولی وقتی که آمريکا با دولت وقت عراق
روابط خود را بھبود بخشيد بر سر سرنوشت
گروه مالمصطفی بارزانی معامله کرد و به
محمدرضاشاه دستور داد تا کمک -ھای خود
را به پيشمرگ-ھای کرد عراقی قطع کند.
مالمصطفی و پيشمرگ-ھا الجرم جنگ را
متوقف کردند و مجبور به مھاجرت به
ايران شدند .سپس روابط شاه و رژيم بعثی
رو به بھبودی گذاشت .کشت و کشتار چند
روز گذشتۀ ساکنان »شھر اشرف« بی گمان
يادآور آن واقعۀ ننگين تاريخی است .پرسيدنی
است که چرا آمريکا اکنون اجازۀ انجام چنين
جنايتی را به نيروھای عراقی داده است؟
در حال حاضر ،آمريکا و انگلستان وضعيت
بسيار بد نظامی  -سياسی در عراق و
افغانستان دارند و بدون کمک-ھای بيشتر
رژيم ايران قادر به کنترل اوضاع بحرانی در
اين دو کشور نخواھند شد .اين دودولت
امپرياليستی که از ھمان آغاز اشغال
افغانستان و عراق از کمک ھای ھمه جانبۀ
ايران برخوردار شده بودند ،برای جلب
رضايت و ھمکاری بيشتر رژيم آخوندی،
اينبار وادار به قربانی کردن مجاھدين خلق
شده -اند .دولت آمريکا برخالف وعده-ھايی
که به مجاھدين داده و تعھد کرده بود که از
جان و حقوق انسانی »اسرای جنگی«

گفته شد که در اين مطلب کوتاه قصد بررسی
عملکرد رھبری سازمان مجاھدين خلق را
ندارم .در اين مقطع ،مسألۀ اصلی ،دفاع از
حقوق دموکراتيک و حفظ ارزش ھا و
معيارھای انسانی ھمۀ اعضای سازمان
مجاھدين خلق است .بخصوص بايد توجه
داشت که جان سردمداران گروه مجاھدين ھم

در حال حاضر در خطر نيست .چرا که ھم
اکنون تمام رھبری سازمان مجاھدين خلق در
مناطق امن و دور از خاک عراق و مرز
ايران بسر می-برند .چيزی که برای
اپوزيسيون مترقی رژيم »واليت فقيه« فوق
العاده تعجب برانگيز بود اين بود که خانم
مريم رجوی حاضر به معامله با رژيم ددمنش
آخوندی بر سر بازگشت »مشروط« چندين
ھزارنفر از اعضای ساده و بدنۀ تشکيالتی
مجاھدين خلق به ايران شد! فرستادن
»داوطلبانۀ« اعضای سادۀ مجاھدين به دوزخ
جمھوری اسالمی يعنی شکنجه و مرگ
حتمی! از چنين رھبران بی مسئوليتی که
برای حفظ موقعيت خود حتی حاضر به
قربانی کردن ياران وفادار و »مريدان« خود
ھستند ،بيشتر از اين پيشنھاد ننگين انتظار می
رفت .به ھمين دليل است که بايد با تمام توانکوشيد تا از حقوق انسانی اعضای محبوس
مجاھدين در اسارتگاه »اشرف« دفاع کرد و
تالش کرد تا کوچکترين صدمه-ای از سوی
نيروھای عراقی – امريکايی به اعضای
مجاھدين خلق وارد نشود .بايد کارزارھای
گسترده-ای جھت آزادی مجاھدين خلق به راه
انداخت تا از دست جالدان ايرانی – عراقی
خالص شوند .وظيفۀ ھمگی نيروھای چپ و
انقالبی است تا برای آزادی و زادی آانتقال
ھرچه سريعتر اسرای جنگی مجاھدين خلق
از عراق به کشورھای امن تالش بی وقفه
کنند■ .

اي ن پ ي ام از ج ان ب روش ن گ ر در
محکوميت حمله ن ي روھ ای ع راق ی ب ه
پايگ اه اش رف ب رای م ج اھ دي ن ج ھ ت
ق رائ ت در ت ظ اھ رات ات اوا در 31
جوالی ،ارسال شد ک ه ت ا آن ج ا ک ه م ا
اط الع داري م از ج ان ب مس ئ ول ي ن
تظاھرات قرائت نشد

روشنگر متعلق به شماست!
با پشتيبانی مالی خود به ادامه انتشار روشنگر ياری رسانيد.
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ﺟﻨﺎب ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
شعری از :احمد خزاعی
آزادگان
ﷲ و اکبر

در اوج پرواز

آواز خر در چمنی است

يا ساز زمزمه گر اين آواز دلنواز

که موج سبز

بی شک رسيده است ھنگامه اذان،

برايمان به ارمغان آورده است.

چنانچه سھراب می گفت از باد اذان گوی کاشان

سرود ما ،ا ّما ،آوای پاره گشتن
زنجيرھائی است

در ظھر داغ شھر ،يک با رديف ايستاده اند به صف  ،ناجيان آزادی
و آنسوی فبله گاه در پشت سبز و سياه ،اھريمنان دژم خوی قرن من

که اکنون رنگ سبز بر آن خورده
است

گلوله باران می کنند با سالم و صلوات و گلوله و خرافه

و پرچممان

اين آزادگان به صف ايستاده در نماز آزادی را،

پرچم سرخی است به رنگ خون
تمام نداھا.

اما مادران به خانه اند ،در انتظار نسل جوان خويش

برمی خيزيم ما
و در آتش می افکنيم
چادر سياه را و مقنعه سبز را؛
با گام ھائی به بلندی البرز

خون جوانان ،در جوشان ديگ قلبشان،
کن
ِ
برپا داشته اند نذر قُل قُل ِ
جوان رعنای خويش به آستان در؟
تا کی ببينند ،روی
ِ
آنگاه با نياز و التماس بگويند،
امير من ،کيانوش ،نريمان ،بابکم ،مرا ببخش
جان عزيز من ،ندا ِ
ی منِ ،
در آسمان يافتم خون ترا ،و ھديه کردم آينده ترا،

در می نورديم پھنه ميھن را

در سی سال پيش به دست اھريمن صفتان خرافه گو.

و زير پا له می کنيم

اينک باز تو بايد فنا شوی تا باز پس ستانی بھای گرانقدر آزادگی را ،

تمامی کرمھای لجنزار اسالمی را

شرافت ،صداقت ،غرور و سرور ،بالندگی را  ...زيرا که نسل تو،
سھراب اين زمان ،انديشمندتر ،قد راست کرده است
تا برکند نظام مزور افراسيابان و ضحاکان عباپوش ماردوش قرن را.
رو باز پس ستان ،ايران من را،

ندای که بوده ای

اين سرزمين را،

که اينگونه در بالين خون خفته ای

منزلگھی که بابک و کورش و خشايار و داريوش بنايش نھاده اند،

از برای آزادی

اگر خون تو ريزد مرا چه باک،

چونان ققنوس در ميانه ی آتشھا

زيرا که اين سرزمين ،با خون آزادگان ،شد نامش ايران

آغشته به دردھای بيکرانه ی ما
ندای که بوده ای
ندای تندر و ناقوسھای زنده ی
توفانھا
ندای آتش و" فريادھای عاصی
آذرخش"
ندای رسای رھايی
به ھيئت آفتابی در برابر ما
پروارت را به خاطر سپرده ايم

ايران رستم و سھراب و برادرم ،مادرم ،پسرم ،دخترم
ايران من ،
رواست در راه تو ،پدر داد ،برادر ،خواھر ،ھمسايه ،پسر داد
و آنگاه واپس ترا گرفت
از دژخيمان و گرگان بی صفت فرومايه ی مزدور،
آباد مان ايران من ،آزاد مان ايران من ،ايران من ،ايران من

ميترا جاودانی  4 -جوالی 2009

بدينوسيله اينجانب تونی ب ل ر ف رزن د ادوارد ب ه
شماره شناسنامه  ۵٩٨صادره از حومه لندن از
ش م ا و م ل ت اي ران ع ذرخ واھ ی ن م وده و
آرزومندم که مشمول بخشش ال ھ ی ق رارگ ي رم.
م ح م ود ج ان ب ه خ دا قس م از روزی ک ه اي ن
ملوانھای احمق جاسوس به آبھ ای ش م ا ت ج اوز
کردند و شما اينقدر ناراحت شديد  ،ديگر خواب
راحت ندارم .البته به جان ملکه قس م  ،ف ک رش
را ھم نمی کردم که شما ممکن است ي ک دف ع ه
اين ھمه غيرتی شويد .راست ش ب ا م راج ع ه ب ه
سوابق ھمت و غ ي رت ت ان االن ھ م ب اورم ن م ی
شود .آخر عزيز من شما سی سال است رياس ت
اپک را بھتان نمی دھ ن د چ ي زی ن م ی گ وئ ي د.
خسارت جنگتان را ھم خوردند و رفتند  ،چيزی
نمی گوئيد .حق و حقوق دريای خزر را ھم ک ه
نمی توانيد زنده ک ن ي د .از پ س اي ن ش ي خ ھ ای
خليج ) فارس( ھم که بر ن م ی آئ ي د .چ ي ن ی ھ ا
مدام به ھوای حمايت ھسته ای  ،ج ن س ب ن ج ل
بارتان می کنند  ،چيزی نمی گوئي د .ش رک ت ھ ای
نفتی ھم که دوال پھنا با شما حساب م ی ک ن ن د ،
چيزی نمی گوئيد .اتباع شما را در سراسر دن ي ا
راه نمی دھند اگر ھم بدھند انگشت نگ اری م ی
شوند  ،نمونه اش سفارت خودمان در ت ھ ران ،
چيزی نمی گوئيد  .روس ي ه ب رای ت ک م ي ل اي ن
نيروگاه فکسنی بوشھر مرتب ت ي غ ت ان م ی زن د
چيزی نمی گوئيد .دانشگاه کلمبيا می روی ک ل ی
کلفت بارت می کنند  ،می خندی و آنر ا عظمت
ملت ايران نشان می دھی.
خالصه محمودجان شما ايرانی ھا کارھايی م ی
کنيد که ما انگليسيھا به انگليسی ب ودن م ان ش ک
می کنيم! برادر من  ،نوکری آمريکا و انگ ل ي س
چه دردی داش ت ک ه رف ت ه اي د ن وک ر چ ي ن و
روسيه شده ايد؟ ق رب ان آن ھ ال ه ات ب روم از
وقتی رفتی توی کار ھولوکاست اي ن ج ا م رت ب
ھ م ه ک ان ال ھ ای ت ل وي زون و روزن ام ه ھ ا از
ھولوکاست صح ب ت م ی ک ن ن د  .ت م ام م رغ و
خروسھای انگل ي س ھ م ب ه ھ ول وک اس ت اي م ان
آوردند .جان مادرت ول کن شايد تلويزيون ي ک
کمی ما را نشان دھد.
محمود جان بدون تعارف می گويم  ،از ال گ وی
مديريتت خيلی خوشم آمده  .مخصوصا آنجائيکه
خودت ک اپش ن م ی پ وش ی ول ی ب ه م ل وان ھ ای
جاسوس ما کت و شلوار می دھی .با اين کارت
در ارتش ما ھم ه داوط ل ب اس ارت ش ده ان د و
ريزش نيروھای ما در عراق سرسام آور شده .
حتی ش ن ي ده ام ب ه ن ي روھ ای م ا پ ي ش ن ھ اد وام
ازدواج و مسکن مھر ھم داده ای .فداي ت ش وم
اين کارھا درسته؟ اين ايده س ي ب زم ي ن ی م ال
خ ودت ب ود؟ م ح ش ر ب ود  ،ق رار اس ت در
انتخابات بعدی ما ھم يک چ ي زی م ج ان ی ب ي ن
مردم توزيع کنيم  .چه پيشنھاد می کنی ؟ با اي ن
حال اگ ر م ان ع ی ن داره گ وردون )ب راون( را
بفرستم تا راه حلھای مديري ت ج ھ ان و ک ن ت رل
بحران اقتصادی را فشرده برايش تدريس ک ن ی.
تورم در انگليس غوغا می کند  ،شده  ۴%چه
■■■
کارش کنيم؟
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بعد از من
ھوا ھمچنان لبريز از خواستن است
بعد از من
رودخانه ھمچنان جريان دارد
بعد از من
انتظار ديگريست
خاک و سنگ ھمچنان در
ِ
و گياھان
براى پرورش نوزادى ديگر بارور ميگردند
بعد از من
ايستگاھھا و جاده ھا
ھمچنان پر و خالى ميگردند
و رفت و آمد ھا
جاودانه به نظر ميرسند
بعد از من
در خانه ھا ميبرد،
کودکى ھر روز روزنامه ھا را به ِ
اتمى به اتمى ديگر نزديک ميگردد
و الکترونھايش را
به رايگان در اختيارش قرار ميدھد،
ستاره اى ميميرد،
تمساحى سر از تخم بيرون ميآورد،
نانى بيات ميگردد،
گلوله اى بر قلب يک اعتراض فرو مينشيند .
و آزادى
بر روى صفحه ى کاغذ
ھمچنان در ھيجان رھايى باقى ميماند،
مسله اى حل ميگردد
ّ
مسله ى ديگر بوجود ميآيد
و ھزاران ّ
و عشق
وعشق
که ھمچنان تفسير و تفسير ميگردد
بعد از من
تو
اى غريبه ى آشنا
اين پرچم را بر افراشته نگاه خواھى داشت
و امواج اين سرود
با بالھاى انديشه
به عمق کھکشانھا سفر خواھند نمود
بعد از من
گريه ھمچنان گريه خواھد ماند
و لبخند
بى حضور لبان تو بى معنى
من
اگرچه نگاھبان خوبى
براى اين آتشکده نبودم
اما
بعد از من
تو در امتداد روشنى گام بردار
بعد از من
لبريز از خواستن است
ميدانم که ھوا ھمچنان
ِ
 ٢٦فوريه ٩٧

شــبى آمـــد خـــــدا در خــواب نــــــازم
نشســت بــا من ســــــر راز و نيـــــــازم

اگر او عاشق نه سالــــــه ھــــــــــــاشـــد
چـــــــرا عقدش بــــه نــام مـــن روا شـــد

شرابـى بـــود و نــــان سنـــــــگکى داغ
نشســــــــــتيم گوشـــه دنــج تــــه بــــــاغ

چرا بايد به نام مــــــــــــــن بـــجنگيــــــد
دھــــا نــــھا را بــــه نــام مـــن ببنديـــــــد

دو ســه پيمــــا نــــــه و ســــاز ى وآواز
بـــــــه مستـــی شـــد خــدا گوينـــــده راز

كــه بنــــــده گر خــدايم بـــــــى نيــــــازم
نــــــــه پــــايـــــان و نــــه آغــــاز پيــازم

به من گفت از شمـــــا مـــــن دردمـــندم
بگو مــــن بـا شما آخـــر چــه كـــــــــردم

نمـــاز و روزه كى خـــواھم زيـــــــــــارم
قمه بـــــر سرزدن كی بـــــوده كــــــــارم

چـرا بــايـــد زخــودآييـــــن در آريــــــد
به نام من کتاب و دين درآريد

اگـــر از تن جدا کــــرديــــد شما ســــــــر
چـــــــــرا نعــــــره زنيد ﷲ و اكـــــــبر

اگـــرخــواھـــم بــه د نيا مــــن نــگاھــم
بدان موسى و عيسى را نـــخــواھــــــــــم

بـــدان آيين مــــــــــن زور و جــــفا نيسـت
كه اين ديوانگى ھا كــــــــــار مـا نيــــست

چــــــــرا تيــــغ محــــمد را بـــجـويـــــم
اگــر خــواھـم كسى آيــد بـــــسويـــــــــــم

كـــه راه مـــن بود مــــــــــھر و سعـــادت
کجا راه جھـــاد اســــت و شھـــادت

نـه انــجيل و نــــه تورات و نه قــــــرآن
نــبــوده دفــتر مــــن نــــاشــــــــــــــر آن

کجا گفتم كه مــن خــانـــــــــــه نــــدارم
سرم را من كجا شب ھـــــــا گــــــــــــذارم

ھــمـــه كــار ريـــا كـــــــاران و دنـــدان
بـــــه ھر دوران ظھور ايــن رســــــوالن

خـــد ا را كى سراى و خــانـــه باشــــد
کنشت و كـــعبه و بتخانه بـــــاشـــد

اگر خواب زمـــــان در دســــــت آنــــان
ســـتون جـــــاھالن ھم پشــــت آنـــــــــان

بـــيـــا از مــا درآر ايــن دســـت آخــــــــر
بکش از مــــا بــــــــــــرون جـــان بــــرادر

گھـــى بــــــــر مـــــن نــھادنـــد نـــام ﷲ
شديم غارتـــگــــر و يــــاغـــى صــحرا

غـــلط كــــردم كـــه آدم آفـــريـــــــــــــدم
بــه جـــان مــــــــــــادرم ديـگــــــر بريـدم

گھى ھم ما شديم بـــابـــاى عــــــــــيسى
بــــــه شد مريم بــــه عقد وصيغه مــــــا

خــــدا پيـــمانـــــــــه آخـــر بــــه لــــــب بست
سپس خسته دو چـــشمــــانش بـــــه ھــم بست

گھى درمصر بــه ھمـراھى مــوســـــــى
درآورديم پــــدر از پـــيروبـــرنــــــــا

ســـــــــكوتـــى بــــود از دور نـــاله زاغ
خــــــدا ومــن نشستــه گــوشــــه بــــــــاغ

محـــمد را شديم زنـبـــــــــــــــــا ره او
رئيس درب روسپـى خـــــــــانــــــــــــه او

به خود گفـــــتم عجب پس اين خدا بـــود
نـــدانستم چه بــا مــــــــــن آشنــا بـــــــود

بـه ھر جا يك زنـــى را زير ســــر كــرد
به نام بنده ھـــــم يــك آيـــــه در كــــــــرد
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البی و البيگری:
"آری يا نه؟"
رابطه کنگره ايرانيان و
عمومی
روابط
اتحاديه
آمريکايی ھای ايرانی تبار
)پايا (PAAIA -

تھيه و تنظيم :فرامرز شيراوند  -روشنگر
پيش از خواندن مقاله آقای مسعود نقره ک ار،
"حکومت اسالمی و البي گ ری در ام ري ک ا"،
مايلم نظرتان را :به چ ک ي ده ای از گ زارش
بی بی سی فارسی در واش ن گ ت ن ،ب خ ش ی از
مص اح ب ه س ر پ اس دار م ح س ن رض اي ی ،و
ھمچنين به ايمي ل آق ای ع ل ي داد م اف ی ن ظ ام،
م ت رج م ک ت اب م ح م د خ ات م ی*  -ي ک ی از
اعضای ھييت مديره کنگره ايراني ان ،ک ه در
ت اري خ  21م ارچ  2008مص ادف ب ا ي ک م
فروردين ماه  1387از طريق ايميل گروھ ی
کنگره ايرانيان فرستاده شده ،جلب کنم.
واژه البی" :در ادبيات سياسی ب ه م ع ن ی
اعمال نفوذ ب ر س ي اس تم داران ب وي ژه ب ر
نمايندگان مجالس اس ت  .اول ي ن ب ار ک ل م ه
البی و البی گری در فرھنگ سياسی اياالت
متحده آمريکا ب ک ار گ رف ت ه ش د  .الب ی در
اي االت م ت ح ده آم ري ک ا بس ي ار گس ت رده و
فراگير است.
در يک تعريف کلی ،گروهھای ذی نفوذ
البی ،به آن دسته از گروهھايی گفته میشود
که برای تأثير گذاری بر روند تصميم
گيريھای سياسی – اجتماعی و تامين منافع
خاص خود عمل میکنند.
در اين ميان آنچه که يک گروه ذی نفوذ را
از يک حزب مجزا میکند ،بی عالقگی اين
گروهھا برای معرفی نامزد درانتخابات
است .به عبارت ديگر در حالی که احزاب
در تالش ھستند از طريق شيوهھای
مسالمت آميز قدرت وارد ساخت قدرت
شوند  ،گروهھای فشار تنھا به دنبال تأثير
گذاری بردولتمردان و روند تصيم گيری
ھستند".
ه آزاد
وﯾکیپدﯾا ،دانشنام ٔ

تاسيس البی
ھای ايرانی تبار

آمريکايی

نعيم سبحانی
بی بی سی فارسی ،واشنگتن
پنج شنبه  12ژوئن  23 - 2008خرداد
1387

تعدادی از ايرانيان در آمريکا به تازگی يک
گروه البی تشکيل داده اند که به گفته
موسسان آن ھدفش دفاع از منافع مشترک
کل جامعه ايرانی در آمريکا است.
اين سازمان البی گر ،اتحاديه روابط عمومی
آمريکايی ھای ايرانی تبار )پايا (PAAIA -
نام دارد و در واشنگتن دی سی ،پايتخت
آمريکا ،مستقر شده است .يکی از اعضای
ھيات مديره پايا فيروز نادری از متخصصان
ارشد آژانس فضايی آمريکا )ناسا( است که
ھم اکنون در آزمايشگاه جت پروپولشن ناسا
فعاليت دارد .رودابه بختيار ھم که در گذشته
به عنوان مجری و خبرنگار برای شبکه ھای
تلويزيونی سی ان ان و فاکس نيوز کار می
کرد مسئول روابط عمومی پاياست .بابک
حقوقی مدير کل پايا تاکيد دارد که اين گروه
البی به طور منسجم و سازمان يافته بر
پيشبرد منافع جامعه ايرانيان در آمريکا
تمرکز خواھد کرد.
گروه ھای ديگر
پايا شايد اولين گروه البی حرفه ای باشد که
ھدفش را پيشبرد منافع کل جامعه ايرانی در
آمريکا عنوان می کند اما اولين سازمان غير
دولتی در اين عرصه نيست .شورای ملی
ايرانيان ساکن آمريکا )نياک  (NIAC -که
از سال  ٢٠٠٢ميالدی در واشنگتن فعاليت
داشته نيز ھدف خود را پيشبرد منافع مدنی
فرھنگی و سياسی جامعه ايرانيان آمريکا
اعالم کرده است .اين گروه برخالف سازمان
تازه تاسيس پايا يک گروه البی حرفه ای
نيست .نياک در دو سال اخير بخش قابل
مالحظه ای از فعاليت ھايش را بر سياست
خارجی آمريکا در قبال ايران متمرکز کرده
است .تريتا پارسی مدير کل نياک می گويد
از زمانی که خطر جنگ بين ايران و آمريکا
باال گرفته سازمان وی تصميم گرفت که در
اين زمينه فعاليت کند تا بين ايران و آمريکا
جنگ در نگيرد .اين رخداد به گفته وی به
نفع جامعه ايرانيان در آمريکا نخواھد بود.
نياک در زمينه سياست خارجی از گفتگوی
دولت ھای ايران و آمريکا حمايت می کند،
اما از جانب طرفداران تغيير حکومت ايران
به جانبداری از جمھوری اسالمی متھم شده
است .مدير کل نياک اين اتھام را بی اساس
می خواند و آن را رد می کند .آقای پارسی
می گويد" :متاسفانه اين روزھا ھر کسی که
در محيط سياسی آمريکا از ديپلماسی
طرفداری کند ،محافظه کارھای آمريکا به
دنبالش می آيند تا او را ترور شخصيتی
کنند".
Protesters gather
at
پرھيز از جنجال
Iranianتوسل به
اختالف برانگيز
مساله جنجالی و
embassy
قبال
آمريکا در
نظامی
Friday,
June
گزينه 26,
ديپلماسی يا2009
CBC
تازه
ايران موضوعی نيست که گروه البی
News
تاسيس )پايا( چندان عالقه ای به آن داشته
باشد .اين امر يکی از وجوه اصلی تمايز اين
گروه از ديگر گروه ھای ايرانی فعال در
عرصه ھای سياسی است.
مدير کل پايا در تشريح خط مشی گروه خود
می گويد" :ما سازمانی نيستيم که تمرکز يا
حتی تخصصمان در رابطه با سياست
خارجی آمريکا در قبال ايران يا روابط
آمريکا و ايران باشد .ما وارد مقوله آينده
ايران نمی شويم".

Dear Friends,
Please see the attached material on the
recently created Public Affairs Alliance
of Iranian Americans (PAAIA). This
organization has not been announced
yet, so please treat the material as confidential. See especially the board of directors. This organization may offer a good
model for us in some areas.
We have the option of working with
PAAIA on a range of programs to bring
a continental and global perspective to
our activities.
Regards and Happy Nowruz,
Alidad Mafinezam

*****

دوستان عزيز،
لطفا مدارک پيوست شده در باره سازمان

محسن رضايی – دبير مجمع تشخيص
مصلحت نظام )در مصاحبۀ تلويزيونی سال
(2007
"يکی از اشکاالت ايران اينه که در داخل
امريکا البی نداره .االن صھيونيستھا البی
دارند ،حتی ارامنه البی دارند و البی ھای
خيلی قوی دارند .اطالعات فوق العاده
ھدايت شده ای را که به افکار عمومی
امريکا ،حتی به دولتمردان امريکا ميدھند.
ايران قدرت البی اش ضعيفه ،يعنی ما االن
ايرانيھای بسيار ) ....اتفاقا تحصيل کرده
ترين و دارای درآمدھای بسيار باال
ھستند(  .....بله دارای درآمدھای بسيار
باال ھستند! به نظر من دوستان ما در
وزارت خارجه بايد تالش بکنند البی ھای
خيلی قوی در داخل خود آمريکا درست
بکنند!" ...
http:/www.iranianlobby.com/
page1Video1.php?id=17

*****
Alidad Mafinezam is the translator of
Mohammad Khatami's works "Islam, Liberty and Development," 1998, part of
which had been published under the title
"Hope and Challenge: The Iranian President Speaks", 1997. The Middle East Institute of Columbia University recently published his monograph, "The Intellectual
"Bases of the Khatami Phenomenon,
1999. In 1997-98 he was the coordinator
and fundraiser of the Columbia University
Caspian Project in New York. He currently does advocacy work on U.S.-Iran
relations in Washington, DC. http://
www.iranian.com/Opinion/1999/May/
Washington/index.html
[IC_Congress] Happy Nowruz (please
)see attached
Friday, March 21, 2008 6:22 AM
"From:"Alidad Mafinezam
><amafinezam@yahoo.ca
To:iccongress@googlegroups.com
Message contains attachments
PAAIA Board of Directors Bios (2).pdf
(131KB), PAAIA Executive Team
 (3).pdf (39KB),PAAIA Prospectus)Final.pdf (397KB

جديدالتاسيس )پايا( را مالحظه فرماييد .اين
سازمان ھنوز اعالن وجود نکرده است،
بنابراين مدارک را محرمانه تلقی کنيد.
خصوصا ]فايل[ اعضای ھييت مديره را نگاه
کنيد .اين سازمان ميتواند در برخی از زمينه
ھا ،الگوی مناسبی برايمان باشد.
ما ميتوانيم در برنامه ھای مختلف با پايا
ھمکاری کنيم تا بتوانيم فعاليتھايمان را در
سطوح قاره ای و جھانی ھم آھنگ کنيم*.
با احترام و نوروز خوش
عليداد مافی نظام
*****

حکومت اسالمی و
البيگری در امريکا
مسعود نقره کار
حکومت اسالمی به دنبال سازمان دادن ،و يا
يافتن البی ای تاثير گذار و قدرتمند برای
پيشبرد سياست ھای اش در امريکا ست .به
نظر می رسد تالش ھای عامالن و مشاطه
گران حکومت اسالمی برای شکل دھی يک
البی موثر و قدرتمند درحد الگوی مورد نظر
حکومت اسالمی ،که البی اسراييلی ھا در
امريکا ست) ، (AIPACبی ثمر مانده است.
مجموعه ای از البی ھای ايرانی – امريکايی
) ،(1گروھی از استادان دانشگاه ھا و
دانشجويان مراکز آموزشی ،تشکل ھای
مختلف ،تارنما ھا ،روزنامه ھا و تلويزيون
ھای حامی يا وابسته به حکومت اسالمی سال
ھاست ،مستقيم و غيرمستفيم در راستای
پيشبرد سياست ھای حکومت اسالمی در
امريکا تالش کرده و می کنند ،با اين حال
اما حکومت اسالمی از عملکرد اينان راضی
نيست.
ديدگاه تارنمای تابناک ) بازتاب سابق( ،
يکی از شواھديست که عدم رضايت حکومت
اسالمی از عملکرد اين مجموعه را باز می
تاباند .اين پربيننده ترين تارنمای سياسی
حکومتی سخنگوی جناحی از اصولگرايان به
ويژه سخنگوی محسن رضايی ،فرماندۀسابق
سپاه پاسداران و رييس شورای تشخيص
مصلحت رژيم و کانديدای رياست جمھوری
از سوی اصولگرايان است .اين تارنما
اخيرا" در مطلبی باعنوان " يکهتازی
AIPACدر فقدان نھادھای مردمی ايرانيان
در آمريکا" ازققدان يک البی موثر وقدرتمند
طرفدار حکومت اسالمی و پراکندگی
ايرانيان در امريکا گاليه کرده و سياست
جديد حکومت اسالمی در رابطه با البی
مورد نظرش را مشخص نموده است :تابناک
می نويسد:
“با وجود آن كه جمعيت سه ميليون نفری
ايرانيان مقيم آمريكا ،بيش از شش برابر
جمعيت  450ھزار نفری صھيونيستھای
مقيم آمريكاست ،تشتت آنان باعث شده تا
نتوانند آنگونه كه بايد در اياالت متحده ايفای
نقش كنند و در مقابل ،صھيونيستھای مقيم
آمريكا ،تالشھای گستردهای برای توطئه
عليه ايران و ايرانيان به كار
میبندند.......متأسفانه ،تشکيالت غير دولتی
ايرانی ـ آمريکايی تاکنون نتوانستهاند گامھای
مؤثری برای اتحاد ايرانيان بردارند و
تشکيالتی که تاکنون درست شده است ،به
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دليل موضوعات جناحی و گاه سياسی ،کمتر
توانستهاند ايرانيان را به عضويت تشکيالت
خود درآورند ......به تازگی گروھی از
نخبگان ايرانی ،تشکيالتی به نام
»پايا )» (PAAIAراهاندازی کردهاند تا در
اقدامی مناسب ،با ھمکاری با مؤسسات
آماری آمريکا و سرشماری ايرانيان،
پتانسيلھای موجود در جامعه ايرانيان مقيم
آمريکا روشن شود......البته بايد توجه داشت
زمان زيادی الزم خواھد بود تا اين البی
ايرانی بتواند به جايگاھی برسد که توان
تأثيرگذاری بر سياستھای کاخ سفيد درباره
ايران را داشته باشد؛ ضمن آن که ايرانيان
مقيم آمريکا با ھر سليقه و گرايش فکری و
سياسی نيز بايد نگرش خود نسبت مسائلی که
ايران را تحت تأثير قرار میدھد ،عوض
کنند و در اين مورد خاص ،عاليق و
سليقهھای سياسی متفاوت و بعضا متضاد
خود را به فراموشی سپارند(2)".
اينکه تابناک با اتکا به کدام نظام آماری
حدود  1ميليون ايرانی در امريکا را به 3
ميليون ايرانی ارتقا و حدود  5ميليون
يھودی مقيم امريکا را به  450ھزار
صھيونيست تنزل داده است ،نامشخص است
اما آنچه در اين نوشته مشخص ،صريح و
روشن است ويژگی ھا و توصيه ھای بخشی
از اصولگرايان برای موفقيت البی مورد
نظرشان است .اين ويژگی ھا و توصيه ھا
اينھا ھستند:
البی حکومت اسالمی بايد بتواند تالش ھای
البی اسراييلی – امريکايی  ،يا به قول
تابناک " صھيونيست ھای مقيم امريکا " که
کارشان" تالش گسترده برای توطئه عليه
ايران و ايرانيان " است ) (3را خنثی کند.
تشکل يا البی مذکور غير سياسی و غير
جناحی باشد )البته منظور اين است که فقط
از منافع حکومت اسالمی حمايت کند(!
ايرانيان به خاطر تامين منافع حکومت
اسالمی می بايد سليقه و گرايش فکری و
سياسی خود را عوض کنند و در اين مورد
عاليق و سليقهھای سياسی متفاوت و بعضا
متضاد خود را به فراموشی سپارند و در اين
البی شرکت ،و يا از اين البی حمايت کنند.
البی اتحاديه روابط عمومی آمريکايی ھای
ايرانی تبار )پايا ) - PAAIAکه در
واشنگتن دی سی ،پايتخت آمريکا ،مستقر
شده و فعاليت خود را از اول ماه مه ٢٠٠٨
شروع كرد ه است  ،تنھا البی ست که
تابناک تلويحا" به آن نظر مثبت نشان داده
وبا اميد به تالش ھا و آينده اش نگريسته
است.
چرا "پايا" ؟
کدام ويژگی سازمان"پايا " PAAIAمورد
توجه تابناک و اصولگرايان حکومتی قرار
گرفته است.
پايا آنجا که سخن از ايران و حکومت
اسالمی ست ادعا کرده است يک البی غير
سياسی ست و به آنچه در عرصه سياسی

در ايران می گذرد کاری ندارد ،و سياسی
بودن را تنھا " مشارکت گسترده ايرانيان
آمريکا در روند سياسی در اين کشور
)امريکا( " می داند).(4
به نمونه ھايی از موضع گيری ھای
مسؤلين اين البی که بازتاب برنامه ھای اين
البی ست  -و گويا قرار است با سياست در
داخل ايران کاری نداشته باشند – اشاره می
کنم:
آقای بابک حقوقی بنيانگذار اين البی در
"ما
مصاحبه با" بی بی سی" گفته است:
سازمانی نيستيم که تمرکز يا حتی
تخصصمان در رابطه با سياست خارجی
آمريکا در قبال ايران يا روابط آمريکا و
ايران باشد .ما وارد مقوله آينده ايران نمی
شويم(5)".
"پايا به احتمال زياد به پيامد تحريم ھای
دولت آمريکا عليه ايران برای جامعه ايرانی
در آمريکا توجه نشان خواھد داد(6).
"،تحريم ھای امريکا اثرات بسيار مضری بر
مردم ايران داشته است  ...و الزاما منافع
امريکا و اھداف سياسی اَن را در منطقه نيز
تامين نمی کند و بايد لغو شود(7) ".
" براساس نظرسنجی ای که به وسيله اتحاديه
روابط عمومی ايرانيان آمريکايی ،پايا ،انجام
شده است ،ھشتاد و چھار درصد پاسخ
دھندگان خواستار تاسيس دفتر حفاظت منافع
اياالت متحده در تھران ھستند(8) ".
"اين نظرسنجی ھمچنين بيانگر عالقه جامعه
ايرانيان آمريکا به افزايش تفاھم ميان دو
کشور است ....نظرسنجی پايا به وسيله
موسسه تحقيقاتی زاگبی انجام شده
است(9) "....
بنابراين می توان از گفته ھای فوق نتيجه
گرفت:
الف  :پايا وارد مقوله حال و آينده ايران نمی
شود و کاری به سياست خارجی امريکا در
قبال ايران ندارد
ب :پايا از تاسيس دفتر حفاظت منافع اياالت
متحده در تھران حمايت می کند.
ج :پايا خواستار تفاھم ميان دو کشور
) دوحکومت ( ايران و امريکاست.
د :پايا مخالف تحريم اقتصادی حکومت
اسالمی ايران است.
البته پايا بسياری از خواست ھا و اھداف اش
را از زبان آمارگران" زاگبی "و معدود
ايرانيانی که در اين آمار گيری شرکت داده
شدند  ،و نيز به بھانۀ تاثير گذاری تحريم
اقتصادی بر زندگی امريکايی ھای ايرانی
تبار در امريکا مطرح کرده است  ،که اين
نوع برخوردھا درعالم سياست و سياست
بازی تاکتيک ھايی شناخته شده ھستند و
بھره گيری از آن ھا شايستۀ نخبه گان مالی
و علمی يک ملت نيست!.
برای نمونه حتی امريکايی ھا ھم به بازی
سياسی داير کردن دفتر حفاظت منافع اياالت
متحده در تھران توجه داشته اند ،بی بی سی
می نويسد ...." :ظاھرا آمريکا از بيم اينکه

دائر کردن دفتر حافظ منافعش در تھران
ممکن است ارسال "عالمتی اشتباه" به جامعه
جھانی مبنی بر بھبود روابط سياسی آمريکا
با ايران باشد ،از دست زدن به چنين اقدامی
بيم دارد اما دقيقا به ھمين علت است که آقای
احمدی نژاد از اين موضوع استقبال کرده
است(10)"...
حضور يکی از سياستمداران و محققين
جوان عالم تشيع  ،آقای ولی رضا نصر ،در
اين سازمان عالقه اصولگرايان را به اين
چرا پايا در مورد اين خواس ت م ھ م م ا
اي ران ی – ام ري ک اي ی ھ ا ،و خ واس ت
ح ق وق ی و ھ م گ ان ی م ردم م ي ھ ن م ان
سکوت می کند  .می فرماييد اين مس ال ه
سياسی ست و " پايا" يک سازمان غ ي ر
سياسی) در راب ط ه ب ا اي ران( ا س ت ؟
مگر مسال ۀ س ي اس ت خ ارح ی اي ران ،
تحريم اقتصادی ايران و مسايل مرب وط
به رابطۀ ميان ام ري ک ا و اي ران و ي ا
صدور اطالعيه در باره دستگيری يک ی
دو تن از روزنام ه ن گ اران ام ري ک اي ی
ايرانی ت ب ار ک ه ش م ا ص ادر ک ردي د
مس اي ل ی غ ي ر س ي اس ی و ب ی رب ط ب ه
مسايل سياسی جاری در ايران ھستند؟
البی افزايش داده است .ولی رضا نصر
مشاور پرزيدنت اوباما در رابطه با مسايل
خاورميانه و ايران است .
سه سؤال از مسؤلين محترم سازمان "پايا"
 -1سازمان پايا ادعا کرده است  ":موسسه
ای ست که ھدف اش تامين منافع ايرانيان
مقيم امريکاست " و " اين گروه البی به طور
منسجم و سازمان يافته بر پيشبرد منافع
جامعه ايرانيان در آمريکا تمرکز خواھد
کرد" .بنيانگذار اين البی آقای بابک حقوقی
نيز گفته اند " :سازمان پايا نمايندگی کل
جامعه ايرانی آمريکايی را انجام می دھد و
به ھمين علت بايد نظرات کل اين جامعه را
منعکس کند .به اين منظور فکر کرديم يک
ھمه پرسی انجام دھيم تا به طور دقيق و
علمی اطالعات الزم را به دست آوريم) ".
 (11برای صدور اين حکم که پايا نماينده کل
جامعه ايرانی در امريکا ست ھنوز اندکی
زود است  ،اما گيريم ادعا ی پايا و سخن
بنيانگذارش درست باشد و سازمان ايشان"
نمايندگی کل جامعه ايرانی آمريکايی را انجام
می دھد " .به اطالع ايشان و ساير رھبران
اين البی می رسانم که امثال نويسندۀاين مقاله
ھزاران ايرانی شھروند امريکا ھستند که
مساله "حقوق بشر در ايران " با منافع
معنوی و انسانی شان گره خورده است  ،چرا
پايا در مورد اين خواست مھم ما ايرانی –
امريکايی ھا ،و خواست حقوقی و ھمگانی
مردم ميھنمان سکوت می کند  .می فرماييد
اين مساله سياسی ست و " پايا" يک سازمان
غير سياسی) در رابطه با ايران( ا ست ؟

مگر مسالۀسياست خارحی ايران  ،تحريم
مسايل مربوط به
اقتصادی ايران و
رابطۀميان امريکا و ايران و يا صدور
اطالعيه در باره دستگيری يکی دو تن از
روزنامه نگاران امريکايی ايرانی تبار که
شما صادر کرديد مسايلی غير سياسی و بی
ربط به مسايل سياسی جاری در ايران
ھستند؟
موضع گيری ھای تا کنونی پايا نشان داده
است که منظوراز " منافع ايرانيان "
ظاھرا" فقط منافع مالی ايرانيان  -امريکاييان
مد نظر نيست .تاکيد بر نتيجه آمار گيری
زاگبی مبنی بر اينکه  47":درصد پاسخ
دھندگان ھم از اعمال تبعيض عليه خود يا
يکی از آشنايانشان در آمريکا شکايت داشته
اند .موارد تبعيض شامل مقررات امنيتی در
فرودگاه ھا ،تبعيض اجتماعی ،تبعيض شغلی
و تجاری است (12)".از توجه پايا به منافع
معنوی و حقوق بشری ايرانيان شھروند
امريکا خبر می دھد ،بسيار خوب  ،اما چرا
در مورد منافع معنوی و حقوق بشری و
حقوق مدنی ميليون ھا ھموطن خود در ايران
سکوت کرده ايد؟
 -2ادعا شده است که با سياست خارجی
امريکا در قبال ايران کاری نداريد ودر
حاشيه مصاحبه ھای مسؤلين اين سازمان
گفته شده است که " مساله جنجالی و اختالف
برانگيز توسل به ديپلماسی يا گزينه نظامی
آمريکا در قبال ايران موضوعی نيست که
گروه البی تازه تاسيس )پايا( چندان عالقه ای
به آن داشته باشد .اين امر يکی از وجوه
اصلی تمايز اين گروه از ديگر گروه ھای
ايرانی فعال در عرصه ھای سياسی است!)
 . (13آيا جنگ و حملۀنظامی امريکا يا
اسراييل به ايران در حد تحريم اقتصادی نيز
 که شما به آن حساس ھستيد -بر زندگی ومنافع امريکايی ھا ی ايرانی تبار تاثيرنخواھد
داشت ؟ .چرا مخالف تحريم اقتصادی ھستيد
اما در قبال موضوع حملۀامريکا و اسراييل
به ايران حساسيت الزم نشان نمی دھيد.؟
مصاحبه اخير خانم رودی بختيار مسؤ ل
روابط عمومی " پايا " با ولی نصر ،که در
آن مصاحبه به سياست خارجی امريکا در
قبال ايران نيز پرداخته شده است را چگونه
توضيح می دھيد؟ )(14
 -3شما نسبت به تحريم اقتصادی ايران به
اين دليل که می تواند بر زندگی امريکايی
ھای ايرانی تبار تاثير گذار باشد حساسيت
نشان داده و به نوعی با آن مخالفت کرديد ،
آيا تروريسم داخلی و بين المللی حکومت
اسالمی و رفتار غير انسانی اين حکومت با
شھروندان خود تاثيری بر زندگی امريکايی
ھای ايرانی تبار نگذاشته است ؟ قبول
بفرماييد که حکومت اسالمی چنان وجھه
ايرانيان را در جھان آلوده کرده است که
متاسفانه حتی غول ھای مالی و علمی عضو
پايا به يمن افکار و کردار گند آلود حکومت
اسالمی ،درافکار عمومی امريکا
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ )( 9
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دلبستگی
سابقه
سازمان اکثريت به
پرچم سبز اسالم!
مناف فلکی  -تير 88
اعالم نتايج انتخابات دھمين دوره رياست
جمھوری در ايران که طی آن طبق معمول با
توسل به ھزاران تقلب آشکار و نھان احمدی
نژاد با اختالف زياد از ديگر کانديدھا برنده
انتخابات اعالم شد خشم ھمگان را برانگيخته
و موجب گشت تا اعتراض به تقلب در
انتخابات بھانه ای گردد جھت بروز ابراز
خشم مردم از سی سال سرکوب  ،غارت ،
تحقير،زندان،شکنجه ،اعدام ودر يک کالم
اعتراض به شرايطی که کارد به استخوان
توده ھا رسانده است .مردم حتی آنھايی که
رای نداده بودند در ابعاد وسيع به خيابانھا
ريخته و عليرغم درخواست و رھنمود ھا در
برگزاری مسالمت آميز اعتراضات
ورھپيمايی در سکوت!!! ،در مقابله با لباس
شخصی ھا و نيروھای سرکوب گر مسلح به
اسلحه گرم و سرد) قمه  ،چماق  ،زنجير،
ساتور ، (...با سر دادن شعارھای راديکال

خواھان نابودی ديکتاتور حاکم شدند .جوانان
مبارز با دست خالی به مقابله با گله ھای
مسلح نيروی سرکوب بر خاسته و اقدام به
آتش کشيدن ھر آنچه نشانی از جمھوری دار
و شکنجه داشت نمودند .و در عمل نشان
دادند که آماج اعتراضاتشان اين و يا آن
کانديد و جناح  ،بلکه کليت نظام وابسته به
امپرياليسم ضد مردمی حاکم می باشد که 30
سال است با ددمنشی تمام جان ،مال و
ناموس مردم را مورد تعرض قرار دادن
است .
اين برآمد بزرگ مردمی بطور طبيعی ھمه
نيروھای سياسی را به تکاپو واداشته و به
ھمين دليل ھم ھست که ما در اين برھه
حساس تاريخی شاھد فعال شدن انواع و
اقسام نيروھای سازشکار و رفرميستی شده
ايم که در تقابل با نيروھای انقالبی که می
کوشند کل نظام حاکم را آماج خشم مردم
ساخته و مردم را جھت مقابله با قھر ضد
انقالبی جمھوری اسالمی به توسل به قھر
انقالبی تشويق کنند در تالش اند تا
مبارزات توده ھا را در چھارچوب اختالفات
جناحی و در مسير سکوت و آرامش و
پيگيری قانونی کاناليزه کرده و بدين وسيله
کل نظام ظالمانه موجود را حفظ نمايند.
در ھمين بستر است فعال شدن توده ای –
اکثريتی ھائی که در تمامی اين سالھا نشان

داده اند ،در جايگاه آستان بوسان درگاه رژيم
جنايتکار اسالمی  ،ھمواره در کنار جناحھای
درونی رژيم و بر عليه خواستھا و مطالبات
کارگران و زحمتکشان بوده اند .اين جماعت
امروز بار ديگر در خارج از کشور ،
فرصت يافته اند تا ماھيت ضد مردمی خود
را در حفظ نظام جمھوری اسالمی در زير
پرچم سبز اسالم موسوی و شعارھای مردم
فريب کروبی  ،نشان داده و چاکر منشی
خود را در طبق اخالص  ،تقديم جنايتکاران
رژيم اسالمی نمايند.
جرثومه ھايی که در دھه  60آشکارا در
سرکوب مردم ايران با دولت جمھوری
اسالمی که نخست وزيرش اتفاقا ھمين
موسوی بود ھمکاری کردند و در اين
ھمکاری تا آنجا پيش رفتند که از لو دادن
نيروھای انقالبی به دستگاه سرکوب
جمھوری اسالمی نيز دريغ نورزيدند.
جھت ھشدار به جوانان معترض و مبارزين
نوجوان ،که خود شاھد ھمکاری اين دارو
دسته با ماشين سرکوب جمھوری اسالمی
نبوده و ممکن است فريب تبليغات ريارانه
امروز آنھا را بخورند تصميم گرفتم با
مراجعه به نشريات سازمان فداييان –
اکثريت در آن سالھا شمه ای از شاھکارھای
اين دارو دسته را در مقابل چشم آنھا قرار
داده تا آنھا امکان يابند با آگاھی بر سوابق
جنايتکارانه اين جريان در مورد آن قضاوت
نمايند .به خصوص که با شنيدن مصاحبه
اخير بھزاد کريمی از رھبران اين جريان با
بی بی سی ديدم که اين جماعت کار وقاحت
را به آنجا رسانده اند که نه تنھا ھمکاری
خود با رژيم جنايتکار اسالمی جھت
سرکوب انقالب مردم ما و دستگيری و اعدام
مبارزين را انکار می کنند بلکه مدعی ھستند
که حتی خانه ھايشان مامن مبارزين ھم بوده
است.
بھتر است برای ادامه مطلب ابتدا ببينيم که
بھزاد کريمی به مثابه يکی از کسانی که در
سال  57با رخنه در سازمان فدائی با توسل
به باند بازی  ،شيادی و دغلکاری توانستند
اختاپوس وار  ،در تمامی تشکيالت رخنه
کرده و با سوء استفاده از نام پر افتخار فدايی
پس از مدتی،بخش بزرگی از اينسازمان را
به منجالب خيانت ببرند و بعد ھا خود را
فداييان – اکثريت نام نھادند در مصاحبه خود
با بی بی سی با استناد چه مدرک و دليلی
واقعيت ھمکاری سازمان خود با جنايتکاران
جمھوری اسالمی را انکار می کند  .وی می
گويد" :من اعالم می کنم به مثابه کسی که
ھمون موقع ھم جزو مسئولين سازمان بودم و
در طول سالھا ھم مسئوليت داشتم ما به ھيچ
وجه در مورد نيروھای شرکت کننده در
انقالب زمانی ھم که با ھم ديگه در
سياستھای متفاوت قرار گرفتيم به ھيچ وجه
سياست ما نه تنھا لو دادن نبوده سياست ما
انتقاد ازسرکوبگريھای حکومت بود حتی در
زمانی که ما در سياست اتحاد و انتقاد با
حکومت را پيش می برديم .ما عليه اعدامھا
بوديم عليه سرکوبھای کور حکومت بوديم
ولی درعين حال ما عليه ترورھا و
ماجراجوييھای اون موقع ھم بوديم و
برعکس من می توانم بگويم که صدھا صدھا
فعال چپ مجاھد اقليتی و يا جريانات ديگه
در خانه ھای دوست رفقای ما پناه داده شده
ن و از طريق رفقای ما به خارج کشور فر

ستاده شده ن و از اينا ما به اندازه کافی نمونه
داريم ولی  25ساله که ما در اين موضعی
که اپوزيسيون جمھوری اسالمی ھستيم
بعضی از مخالفين ما ھمچنان چسبيدن به اون
دوسال و اون دوسال رو ھم به شکل بسيار
بسيار بد ارائه می ده ن تفسير می کنن
برخالف واقع سياست ما به ھيچ وجه
اينجوری نبوده و اگر اگر ببينين شما 25
سال می گذره اين حرفا رو می زنن ولی تا
حاال حتی يک نمون نمونه يک نمونه
مشخص نتونستن ارائه بدن و ما واقعا دنبال
اين ھستيم که اگر اگر برخالف سياستی که
ما داشتيم که اين سياسيت به ھيچ وجه نه تنھا
تحويل ندادن نبوده بلکه اين سياست ،و اگر
کسی خالف اين رو سراغ داره ما حتما
استقبال می کنيم چون ما مخالف اينيم که
رازھای مربوط به جمھوری اسالمی راز
بمونه ھمه چی بايد مثل شفاف بايد روشن
بشه ھر کس بتونه در ھر مورد مشخص بياد
اعالم بکنه به ما يا به جامعه ما استقبال می
کنيم که آيا واقعا چنين چيزی بوده ولی
متاسفانه اين حرفھا زده می شه بی انکه
عرض ميکنم يک نمونه يک مورد درطول
اين  25سال نتونستن ارائه بدن"
ھمانطور که می بينيم نامبرده حتی قادر به
نشان دادن يک مدرک و سند جھت اثبات
اعای خود نبوده و تنھا از خوانندگان خود
عاجزانه التماس می کند که چون وی می
گويد آنھا بپذيرند .به ھمين دليل ھم بھتر است
به جای بحث با چنين فرد وقيحی که به جای
ارائه سند در مورد ادعايشطلبکارانه خواھان
سند از ديگران شده است گوشه ھائی از
مواضع اين سازمان را از البالی نشريات
خودشان بياوريم تا خوانندگان خود قضاوت
کنند.
در  6بھمن سال  60تشکيالت "سربداران"
ضمن حمله مسلحانه به آمل تالش کردند که
شھر را به کنترل خود درآورند .در جريان
اين حرکت فدائيان )اکثريت( به گفته
خودشان "دوش به دوش" نيرو ھای انتظامی
در سرکوب و دفع مھاجمان با جمھوری
اسالمی ھمکاری کردند .آيا اين عمل از نظر
آقای بھزاد کريمی ھمکاری با ماشين
سرکوب جمھوری اسالمی جھت لو دادن و
سرکوب نيرو ھای آزاديخواه تلقی می شود و
يا ايشان جھت پذيرش خيانتھای خود به اسناد
بيشتری نيازمند اند؟ جھت توجه خوانندگان
آنچه خود اکثريتی ھا در نشريه کار شماره
، 147به تاريخ  14بھمن  1360درج
چنين است" :فدائيان خلق
نموده اند
) اکثريت ( و نيروھای حزب توده ايران از
ھمان نخستين لحظات يورش مھاجمان
ضدانقالبی  ،دوش به دوش مردم و نيروھای
انتظامی شھر با فداکاری در سرکوب و دفع
مھاجمان فعاالنه شرکت داشتند و دو تن از
رفقای ما و حزب در حوادث آمل توسط
مھاجمان ضدانقالبی از ناحيه شکم و سر
مجروح شدند که ھم اکنون در بيمارستان
بستری ھستند".
ما ابتدا طی تماس تلفنی با مقامات شھر "
اعالم کرديم و گفتيم رفقای به خدمت رفته و
از جبھه برگشته آماده گرفتن اسلحه ھستند ،
بگذاريد در کنار برادران سپاه و بسيج
مسلحانه عمل کنيم .از ما تشکر کردند و ما
فعاالنه در سطوح گسترده حرکت داشتيم ...
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ) ( 17

17 Rowshangar Volume. 2 No. 28 August 2009
در تمامی محالت و نقاط درگيری رفقای ما و
حزب در  ...سازماندھی کارھا نقش مھمی
داشتند"
خوب اگر شرکت در سرکوب "مھاجمان ضد
انقالبی" که به آمل حمله کرده بودند سرکوب
مردم نام ندارد آقای بھزاد کريمی آنرا چه می
نامند؟ آيا اين مورد نشان دھنده "يک نمونه
مشخص" از جنايات اکثريتی ھا ھست و يا
بازھم ايشان خواھد گفت که مخالفين " تا حاال
حتی يک نمونه مشخص نتونستن ارائه بدن" .
البته نمونه آنقدر زياد است که اگر کسی
بخواھد ھمه آنھا را بياورد کسی حوصله نمی
کند تمام اين مطلب را بخواند .برای نمونه در
 9مھر ماه سال  59در کار ارگان سراسری
سازمان فدائيان خلق ايران )اکثريت( شماره
 78صفحه  5شاخه خوزستان اين تشکيالت
به "مردم خوزستان و تمامی ھواداران و
نيروھای انقالبی " رھنمود می دھد که :
 .1آمادگی برای مقابله با تھاجم
نظامی
 .2شرکت فعال در نھاد ھای انقالبی
) بسيج مستضعغين و ديگر کانون
ھای انقالبی مقاومت( برای
رويارويی با توطئه ھای
امپرياليسم آمريکا و دولت عراق
 .3کشف شبکه ھا و اقدامات ضد
انقالب و معرفی آنھا به نھادھای
انقالبی
 .4افشای ماھيت و ھدف ھای جنگ
تجاوزکارانه عراق
 .5مقابله و خنثی کردن شايعات ضد
انقالب "
کار ارگان سراس ری س ازم ان ف دائ ي ان
خلق ايران )اکثريت(شماره 7
با توجه به اين واقعيت که سازمان اکثريت
ھمه نيرو ھای انقالبی و آزاديخواه را در آن
زمان "ضد انقالب" می دانست بايد ديد که
آقای کريمی " کشف شبکه ھا و اقدامات ضد
انقالب و معرفی آنھا به نھادھای انقالبی" را
چگونه توضيح می دھند؟ آيا اين نمونه خو د
به اندازه کافی گويا ست ويا ايشان باز ھم به
نمونه ھای بيشتری احتياج دارند؟
در کار شماره  72چھارشنبه  29مرداد
 1359در بيانيه ای که در رابطه با کردستان
داده شده آمده است که ":سياست صلح طلبانه
سازمان ما  ،...اين سياست استقرار صلح
عادالنه در کردستان و در چھار چوب نظام
جمھوری اسالمی ايران  ...سازماندھی
نيروی رزمندگی خلق کرد برای در ھم
شکستن شبکه ھای " ضد انقالب " می
باشد"  .آيا در ھم شکستن شبکه ھای "ضد
انقالب" در کردستان جز به مفھوم سرکوب
نيروھای انقالبی در کردستان  ،جزبه م ع ن ای
سرکوب گروھھای "ماجرا ج و و چ پ رو"
و ھ م ک اری ب ا ج م ھ وری اس الم ی ج ھ ت
سرکوب جنبش خلق کرد می باشد؟
ھمانطور که اين نمونه ھا نشان داد بر عکس
ادعای بھزاد کريمی که مدعی است "سياست
ما نه تنھا لو دادن نبوده " اتفاقا سياست
اکثريت لو دادن انقالبيون و ھمکاری با
پاسداران و جنايتکاران حاکم بوده است .
يکی ديگر از ادعا ھای اکثريتی ھا و جناب

کريمی اين است که " سياست ما انتقاد از
سرکوبگريھای حکومت بود حتی در زمانی
که ما در سياست اتحاد و انتقاد با حکومت را
پيش می برديم .ما عليه اعدامھا بوديم عليه
سرکوبھای کور حکومت بوديم" حال الزم
است که ببينيم آيا آنھا واقعا مخالف اعدام نيرو
ھای انقالبی بدست جمھوری اسالمی بودند.
در نشريه کار اکثريت شماره – 122صفحه
 20چھارشنبه  21مرداد  1360در اين
زمينه آمده است که ":ما ھم صدا با اکثريت
مردم ايران خواھان آن ھستيم که دادگاھھای
انقالب نسبت به ھواداران گول خورده
سازمان ھای چپ رو و آنارشيست سياست
ارشاد در پيش بگيرند و حساب انبوه
ھواداران فريب خورده اين گروھھا را از
حساب رھبران خائن شان که آشکارا به
انقالب و مردم پشت کرده اند  ،جدا کنند.
دادگاھھای انقالب به ھمان نسبتی که شايسته
است نسبت به رھبران اين گروھھا برخورد
جدی داشته باشند  ،به سود انقالب ومردم
است"...پس می بينيم که سازمان اکثريت
خواھان برخورد جدی دادگاه ھای انقالب با"
رھبران خائن"" سازمان ھای چپ رو و
آنارشيست" می باشد که در اطالعيه
"ھواداران منطقه کرمانشاھان" مندرج در کار
شماره  83به تاريخ  14آبان  1359به اين
ترتيب تعريف شده اند:
"اخيرأ در بعضی مناطق کرمانشاه ،اعالميه
ھائی از گروه اشرف دھقانی و ؛اقليت؛
منشعب از سازمان با آرم و نام سازمان پخش
گرديده که حاوی مواضع انحرافی اين گروه
ھا در رابطه با جنگ اخير بوده و در واقع
مبلغ و مروج انفعال و بی عملی نيروھای
اتقالبی در اين جنگ عادالنه گشته اند... ،
سازمان چريکھای فدائی خلق ايران پس از
انشعاب اقليت با صفت اکثريت متمايز شده و
مسئول مواضع انحرافی و غير اصولی اين
گروه ھای ماجراجو و چپ رو نمی باشد و
الزم است ھم ميھنان مبارز ما به اين امر
توجه کافی مبذول دارند "...و ھمچنين روشن
است که درآن سالھا " برخورد جدی" از
نگاه جالدان جمھوری اسالمی چی می
توانست باشد بر کسی حتی خود » اکثريت«
پوشيده نيست که اين ھمان اعدام ھا ،اين ھمان
شکنجه ھای قرون وسطائی و اعدامھای
صحرائی خلخالی در منطقه کردستان و
الجوردی در اوين و  ...می باشد.
بھزاد کريمی  30سال پس از ھمکاری
سازمانش با جمھوری اسالمی و شرکت اش
در سرکوب انقالب مردم مدعی است " ما
عليه اعدام ھا بوديم عليه سرکوب ھای کور
حکومت بوديم"  .برای درک حد فريبکاری
نھفته در اين ادعا نگاھی به مصاحبه رقيه
دانشگری از کادر ھای اکثريت در آن زمان
ضروری است  .نامبرده در توجيه اعدام
دختران کم سن و سال توسط جمھوری
اسالمی که در نشريه کار شماره 120به
تاريخ  7مرداد  1360درج شده می گويد:
" -رفيق رقيه  ،اخيرا تعدادی از دختران
جوان که متھم به فعاليت در گروه ھای
ماجراجو بودند  ،اعدام شدند .لطفا نظرتان را
درباره اين اعدام ھا و پی آمدھای آن بگوييد؟
ج -قبل از اينکه به مساله اعدام تعدادی از
دختران و پسران جوان توسط دادگاه ھای
انقالب بپردازيم الزم است اول به عوامل و
شرايط بوجود آورنده اين قبيل خشونت ھا

توجه کنيم و مساله را نه صرفا از جنبه
عاطفی و اخالقی  -که به نوبه خود حائز
اھميت است  -آن چنان که ضد انقالب سعی
در عمده کردن آن دارد ،بلکه از زاويه
مصالح و منافع انقالب بررسی کنيم ...در
چنين فضائی ھم طبعا  ،اعمال قاطعيت از
جانب جمھوری اسالمی جھت دفاع از
موجوديت خود  ،مساله ای است قابل درک و
پيش بينی .در اين جا صحبت از زن و مرد
بودن و يا نيات حسنه افراد در ميان نيست
بلکه پای دفاع از موجوديت انقالب و در ھم
شکستن جبھه متحد ضد انقالب در ميان
است ......ھواداران سازمان در موقعيت
خطير کنونی بايد وظايف خود را ھوشيارانه
تر و قاطعانه تر از پيش انجام دھند .افشای
دسيسه ھای ضد انقالب و شناساندن سياست
ھای ضد انقالبی گروھک ھا در محيط کار
در ميان خانواده و در ھر کجا که توده ھا
حضور دارند ،جزء وظايف مبرم ھواداران
مبارز است".
می بينيم که اين ادعای جناب کريمی ھم فاقد
ھر گونه ارزشی می باشد  .چون در ھمان
زمان يکی از کادر ھای اين سازمان يعنی
رقيه دانشگری اين اعدام ھا را "برای دفاع از
موجوديت انقالب " ضروری دانسته و
"اعمال قاطعيت " جمھوری اسالمی را "قابل
درک" اعالم نموده است  .و تاکيد کرده که
نبايد به اعدام دختران و پسران جوان را
"صرفا از جنبه عاطفی و اخالقی" نگاه کرد.
ھمانطور که خوانندگان می بينند تا اينجا نا
درستی دو ادعای آقای بھزاد کريمی مبنی بر
لو ندادن انقالبيون و مخالفت با اعدامھا ی
جمھوری اسالمی با استناد به نشريات خود
اکثريت به اثبات رسيد حال الزم است که آقای
کريمی که مدعی اند در آن سالھا " صد ھا
صد ھا فعال چپ مجاھد،اقليتی ويا جريانات
ديگر در خانه ھای دوست رفقای ماا پناه داده
شده ن و از طريق رفقای ما به خارج کشور
فرستاده شده ن و از اينھا به اندازه کافی نمونه
داريم" ليستی از اين افراد که به ھر حال در
خارج از کشور ھستند ارائه دھند تا با بررسی
اين ليست روشن شود معنای عملی " صد ھا
صد ھا فعال چپ" چيست و اکثريتی ھا تا چه
اندازه بيشرم و دروغگو می باشند.
راستی شما به عنوان يکی از مسئولين
سازمان اکثريت  ،برای اعدام زنده ياد سعيد
سلطانپور توسط جمھوری اسالمی ) آنھم نه
برای اعدام  ،بلکه برای زود رس و عجوالنه
بودنش! "کار شماره  – 115صفحه – 4
سوم تير  ( "1360اشک تمساح می
ريختيد!!! آيا جسارت داريد که واقعيت نحوه
دستگيری آن رفيق انقالبی را بازگوئی کنيد؟
شب عروسی  ،در حالی که مزدوران برای
دستگيری رفيق آمده بودند و با وجود امکان
فرار و قصد و تالش رفيق) تغيير قيافه( برای
گريز از محل  ،به اصرار کسانی که از
دوستان قديمی بودند و حاال اکثريتی شده بودند
با اصرار اينکه " ) ،بابا چريک بازی درنيار
 ،می برند دو  ،سه تا سئوال می پرسند و بعد
ولت می کنند"( از فرار آن رفيق ارزنده
جلوگيری کردند .و به اين ترتيب وی را بنوع
رذيالنه ای تحويل سرکوبگران حکومت
دادند؟
حتمأ گزارشات اعضا و ھوادارانتان در
گذرگاه شھرستان نقده کردستان را در ارتباط
با شناسايی نيروھای سياسی ) ضد انقالب !!!(

را ديده و خوانده ايد!که چگونه نيرو ھای
انقالبی را شناسائی و تحويل سپاه پاسداران
می دادند.شما حتی به سر دبير نشريه خودتان
) رضا غبرايی ( رحم نکرديد و با يک
تلفن !!! الجوردی ) بخوان تماس مستقيم و
مرتب دادستانی با مرکزيت سازمان
»اکثريت« (  ،در شرايطی که او اذعان
داشت که اين رفتن  ،برگشتی ندارد ،وی را
به اوين فرستاديد  ،تنھا بخاطر سياست چاکر
منشی و حمايت از جنايتکاران جمھوری
اسالمی  ،حمايت از عملکرد کچويی ھا،
الجوردی ھا ،داوود رحمانی ھا  ،از سياست
تابوت سازی و تواب پروری آنھا.
با اينھمه واقعيت خيانتھای شما بسيار فراتر از
اين حرف ھاست که شما رياکارانه خواستار
تنھا يک نمونه!!! برای اثبات خيانت ھايتان
شده ايد .فراموش کرده ايد که اين ماھيت ضد
مردمی تفکر و منش سياسی شماست که در
آن سالھا به آن شکل بروز می کرد و امروز
به شکل ديگری و مثال درسينه زدن زير
بيرق سبز اسالمی "مير حسين موسوی" .در
جلوگيری از سر داده شدن شعار مرگ بر
جمھوری اسالمی حتی در تظاھرات ھای
خارج کشور و حمله به کسانی که اين شعار
را فرياد می زنند .فرقی ندارد سال ھای اوليه
عمر اين حکومت که مذبوحانه می کوشيد آنرا
به دو سال محدود کنيد درآستان بوسی
جمھوری اسالمی ،در تاييد اعدامھا و سرکوب
ھا و يا رھنمود به ھواداران جھت لو دادن
نيروھای انقالبی گذشت و امروز در نامه
نگاری ھای فرخ نگھدار با تاريخ نويسان
وزارت اطالعات جھت خراب کردن چھره
سازمان فدائی و اطالعيه اکثريت در استقبال
از اين تاريخنويسی که با استناد به بازجويی
ھای ساواک پھلوی می خواھند برعليه
فرزندان راستين انقالب لجن پراکنی کنند.
براستی چه فرقی می کند حمايت از دولت
بازرگان و بعد خط خمينی ضد امپرياليست!!!
با حمايت از حزب جمھوری اسالمی بر عليه
بنی صدر  ،حمايت ھواداران تعديل اقتصادی
حاکميت در مقابله با بخش خط واليت فقيه .
حمايت از اصالح طلبان در مقابل اصول
گرايان و امروز حمايت از موسوی با سبز
اسالمی ويا شعار ھای مردم فريب کروبی در
مقابله با احمدی نژاد اين دلقک رھبر .
مسئله اين است که شما در تمام اين سالھا
جريانی بوديد که از بخشی از طبقه حاکمه
دفاع می کرديد .اين سياست ھای سازشکارانه
ھر روز به شکلی و البته بر عليه مردم بروز
می يافت .اما مردم زحمتکش  ،کارگران ،
جوانان  ،زنان مبارز  ،نيروھای انقالبی ،
آزاديخواھان و روشنفکران متعھد را به
ضعف تاريخی حافظه  ،به فراموشی و
کھولت متھم نکنيد .اعتراضات اخير مبارزين
داخل کشور و حاميان راستين آنھا در خارج
از کشور را به سخره نگيريد  ،که گرد باد بر
خاسته از خروش مردم تحت ستم  ،بدون شک
دير يا زود خائنين را جاروب خواھد کرد .و
بدانيد که به باور نيروھای انقالبی نقش شما
ھمانا ايجاد حاشيه ای امن برای تئوری
ومنش ضد انقالب وابسته به امپرياليسم در
مقابله با جنبشھای انقالبی کارگران ،زنان ،
دانشجويان و خلق ھای تحت ستم ...بوده و
خواھد بود.
■■■
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اعتراض چرا؟
تجاوز به
»ترانه«
مانع
شرعی
نداشته !
شکوه ميرزادگی

در احاديث »معتبر« ی که اکنون آقايان آيت
ﷲ ھای شيعی در ايران به آن اعتقاد داشته و
آن ھا را قابل االجرا )نه لزوما ً الزم االجرا(
می دانند ،در ارتباط با برده يا اسير جنگی
سخن بسيار رفته که مختصری از آنھا را در
اين جا ذکر می کنم:
در کتاب »منھاج الصالحين« )،373 / 1
 379و  (380و کتاب »جواھر« )/ 21
 (128به روشنی آمده است که» :زنان و
كودكان سرزمين فتح شده ،غنيمت جنگي
بوده به مجرد استيالي فاتحان مسلمان بر آنان
مملوك و برده به حساب ميآيند .از كليه ی
غنايم منقول )اعم از اشياء و افراد( ابتدا
قطايع الملوك و صفاياي اموال و آنچه را
وليامر به مقتضاي واليت مطلقهاش صالح
بداند جدا كرده به عنوان فيء به امام تعلق
ميگيرد] ،آنگاه[ پس از برداشتن خمس آنھا،
باقيمانده بين مجاھدان يعني سربازان حاضر
در جنگ تقسيم ميشود .به نحوي كه ھر
سرباز ،مالك سھمي از غنايم ـ از جمله
غالمان و كنيزان ـ ميشود .شرط اصلي
بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است،
اعم از كافر حربي و اھل كتاب ،مادامي كه
معاھد ،مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند.
بنابراين ،مسلمان از اين طريق مملوك
نميشود .اما اگر اسير پس از اسارت
مسلمان شد ،اين تغيير دين باعث الغاي
بردگي و رفع استرقاق نميشود و كماكان
برده باقي ميماند».
و يا در کتب »شرايعاالسالم«) ،(59 / 2
»جواھر الكالم« )» ،(229 / 24العروه
الوثقي«) ،(368 / 2و »مھناج
الصالحين« ) (66 / 2می خوانيم که :
«اگر افرادي از دارالحرب – اعم از ساكن
دارالحرب يا خارج از آن – از راه سرقت،
خيانت ،نيرنگ ،غارت ،اسارت و زور از
جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان ربوده
شوند و به داراالسالم آورده شوند ،در حكم
غنيمت محسوب ميشوند و پس از پرداخت
خمس آنان ،ملك رباينده محسوب شده،
تصرف در آنھا جايز و خريد و فروش آنھا
مباح است .حتي اگر اخذ اين افراد توسط
غيرمسلمانان صورت بگيرد ،خريد مسلمانان
از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ
از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به
تملك كافر درآمده ،مجاز است».
اما ساده انگارانه است اگر فکر کنيم که اين
آقايان برده داری و تجاوز به اسير را فقط به
ميدان جنگ و »دارالحرب« )يعنی کشوری
که با آن در حال جنگ ھستيم( مربوط می

دانند .در »العروه الوثقي« )،(367 / 2
»تحرير الوسيله« )» ،(352 / 1العروه
الوثقي« )كتاب الخمس ـ  (22می خوانيم که:
»حكم بردگي تنھا منحصر به حاضران در
ميدان جنگ يا نظاميان نيست ،بلكه كليه
ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و
غيرنظامي ،زن و مرد ،كودك و كھنسال كه
تحت استيالي مسلمين قرار گرفتهاند مشمول
حكم فوق ھستند .اسارت منجر به بردگي
نتيجه ی مطلق جنگھاي مسلمانان با
غيرمسلمين است و منحصر در جھاد ابتدايي
يا جھاد دفاعي نيست .حتي مشروط به
حضور پيامبر )ص( يا امام )ع( يا اذن ايشان
ھم نيست...».
مقررات برده داری ھم ،جزء به جزء ،در
کتب »جواھر« )» ،(307 / 30العروه
الوثقي« ) (848 / 2و »منھاج الصالحين« )
 (277 / 2تحت عنوان » اھم احكام
بردگان«شرح داده شده است که چند مورد
آن را که ھم اکنون در ايران اجرا می شود
را در اين جا می آورم:
«برده ،غالم و كنيز ملك موالي خود ھستند
و مالك شرعا ً مجاز است ھرگونه صالح
ميداند در ملك خود تصرف كند .در ھيچ يك
از تصرفات مولي رضايت مملوك شرط
نيست .برده در حوزه ی مباحات )احكام
حالل( موظف است رضايت مولي را تأمين
كند .برده موظف است آنچه مولي تعيين كرده
بخورد و بياشامد ،آنچه مولي مشخص كرده
بپوشد ،در آنجا كه مولي اسكانش داده ساكن
شود ،آنگونه كه مولي ميطلبد خود را بيارايد
يا بپيرايد و آنگونه كه او ميخواھد سخن
بگويد و رفتار كند .اطالق آيه ی شريفه ی
»عبداً مملوكا ً ال يقدر علي شيء« )نحل (75
جز اين نيست».
يا »مردان و زنان متأھل به مجرد رقيت و
مملوك شدن )برده شدن( ،عقد ازدواجشان
بدون نياز به طالق فسخ ميشود ولو به
بردگي موالي واحدي درآمده باشند».
يا »مالكيت مرد نسبت به برده ی مؤنث در
حكم ازدواج با وي است .بنابراين ھرگونه
استمتاع )بھره برداري( جنسي مرد از
كنيزانش جايز است ».
يا »مولي عالوه بر اينكه حق دارد كنيزش را
– حتي بدون رضايت وي – به زوجيت غالم
خود يا غالم غير )با اذن مالك وي( يا حري
درآورد ،مجاز است مملوك مؤنث خود را
بدون ازدواج ،و حتي بدون رضايت وي ،در
اختيار مرد ديگري ،ولو يكي از غالمانش،
قرار دھد .در اين عمل كه به آن "تحليل"
گفته ميشود ،تعيين مدت و ذكر مھريه الزم
نيست و تنھا اذن در انتفاع است .با تحليل
كلية استمتاعات )بھره برداري ھای( جنسي
مجاز است مگر اينكه موردي از سوي مولي
استثنا شده باشد».
حال ،برای اين که بدانيد اين مقررات شرعی
ھمچنان و ھم اکنون نيز در جامعه ی ما قابل
اجرا ھستند بد نيست نگاھی به سخنان آيت
ﷲ مصباح يزدی در سال  1372بياندازيم:
«در اسالم چارهھا و تدبيرھا انديشيده شده تا
نظام بردگي برچيده شود ،ولي اين به آن معنا
نيست كه بردگي مطلقا ً در اسالم محكوم
است .اگر در جنگ مشروع مسلمانھا بر
كفار مسلط بشوند و آنھا را اسير بگيرند،
اسير كافر در دست مسلمانان پيروز ،حكم
برده را دارد و احكام بردگي بر او ثابت

است .امروز ھم اگر چنين جنگي اتفاق بيفتد،
حكم ھمين است .اينگونه نيست كه بردگي به
طور كلي برچيده شده باشد و الزم باشد كه
كتاب عتق شسته شود .البته بردگي آن روز
بر اساس تبعيض نژادي بود .سياھان و مردم
ضعيف را به دام ميانداختند و ميفروختند.
اما اگر امر دائر شود بين اينكه دشمن شكست
خورده را بكشند يا اسيرش كنند ،كدام
انسانيتر است؟ دشمني كه اسير شده اگر او
را آزاد بگذارند باز ھمان فتنه را به پا
خواھند كرد )اما( اگر وي را بكشند ادامة
حيات و بازگشت به رويش بسته ميشود،
ولي اگر برده باشد ممكن است تدريجا ً در
داراالسالم تربيت شود و به صورت انسان
شايستهاي درآيد .به ھر حال مسألة بردگي
فيالجمله در اسالم پذيرفته شده است و ما از
آن دفاع ميكنيم .».
تا به امروز ھيچ کدام اين »احکام شرعی«
بوسيله ی ھيچ مجتھد و مرجعی نفی و لغو
نشده است و چون اکنون حکومتی بر ايران
مسلط است که در اختيار اين مجتھدين و
حافظ احکام آن ھاست ،عمالً می بينيم که در
زندان ھای حکومت اسالمی نسبت به
»زندانيان سياسی« )که در واقع کافر و مرتد
و ،در نتيجه ،اسير و برده محسوب می
شوند( بر اساس ھمين احکام عمل می شود.
فقھای شيعی و شريعت اکنون به جای نشستن
در مساجد و خانه ھای خود به دليل نشستن
در صدر يک کشور و داشتن قدرت نظامی و
سياسی کار را بجايی کشانده اند که امکان
ھيچگونه مصالحه و تجديد نظری در اين
احکام وحشيانه و شرم آور وجود ندارد و
پس ھنوز نمی توان با پذيرش روحانيت و
شريعت آن به اين اعمال غير انسانی
اعتراض کرد .يعنی ،چنين اعتراضی از
نظر شرعی به قول خودشان »مسموع«:
نيست .اين گونه است که می توان به اين
نتيجه رسيد که در شرايط موجود ،تنھا
کسانی می توانند به اين نوع قتل ھا و
تجاوزھا اعتراض کنند که با کل اين حکومت
مخالف باشند.
توجه کنيدکه يکی از داليل ناگفته ی تاکيدی
که مسئولين امور اين روزھا مرتب در مورد
تظاھرکنندگان سياسی داشته و آن ھا را
»آلت دست و مجری فرامين توطئه گران
کشورھای آمريکا يا اروپا يا اسراييل« می
نامند در واقع زمينه سازی برای آن است که
به مامورانشان بفھمانند که اين »اسيران«
کافرند و آنھا می توانند با آنھا ھمان رفتاری
را داشته باشند که »موال«ی مسلمان با برده
به چنگ آورده و شکست داده اش دارد .
و چنين است که ،ھر روز بيشتر از گذشته
روشن می شود که تا حکومت و مذھب در
ايران ما در ھم آميخته اند ھمين وضعيت
برقرار است و تا جدا نشدن شريعت و
سازمان مذھبی از حکومت نمی توان انتظار
تغيير چشم گير اوضاع را داشت و بايد
منتظر بود که ھر روز نامی تازه بر فھرست
تجاوز شدگان شناخته شده ای ھمچون زھرا
کاظمی و ترانه موسوی ،و صدھا زن و حتی
مرد گمنام ديگر افزوده شود.
■■■
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ھمين
و خواھان معامالت چرب تر با
دژخيمان حاکم ھستند و از ھر فرصت مناسبی
برای تثبيت اين رژيم منفور استفاده می-کنند.
اما ،مگر شرکت ھای بزرگ سرمايه داری
)نوکيا ،زيمنس و (...به اين رژيم خونخوار
آخرين تکنولوژی تخريب مخابراتی و شنود
اطالعاتی – امنيتی ،و وسايل ضد شورش و
سرکوب را نمی فروشند و معامله ھای کالن
نمی-کنند؟ بزرگ-نمايی نقش روسيه در
تحوالت اخير ايران ،آن-ھم توسط کارشناسان
ايرانی صدای امپرياليسم آمريکا ،ھمان قدر
مزورانه است که تصورات کودکانه-ی سلطنت
طلبان رانده شده از قدرت! آقايان ،خوب گوش
کنيد؛ اين دولتمردان کنونی و يا از قدرت رانده
شدۀ نظام سرمايه-داری در »جمھوری
اسالمی« ھستند که عامل اصلی خشونت،
حبس ،شکنجه و کشت و کشتار سی سالۀ مردم
ايران ھستند.
آقای عليرضا نوری-زاده ،شما که از حافظۀ
بسيار خوبی برخوردار ھستيد ،گويا خود را به
فراموشی زده ايد! مگر شما نبوديد که در
وصف آيت ﷲ خمينی در روزنامۀ اطالعات
مورخ چھارشنبه  27دی ماه  1357چنين
شعری سروديد ...» :چيزی چنان تو زيبا،
خونين و معطر ،چيزی شکفته است ،در ميان
اين ھمه آواز ،می-بينم" ،دامون" و "عاطفه"
چشم انتظار آمدنت ،بر جاده ھای شرق
اساطيری ايستاده اند .«...مگر يادتان رفته
است که در روزنامۀ ھای نيمروز و کيھان
چاپ لندن ھنگامی که مجلس خبرگان حجت
االسالم خامنه ای را به جای آيت ﷲ خمينی
برگزيد ،با چاپلوسی خاص يک بچه آخوند
نوشتيد که ايشان روحانی برجسته و شخصيت
»فرھيخته ای« ھستند و . ...مگر شما خودتان
را طرفدار »دموکراسی« و جنبش ملی کردن
نفت ايران و دکتر مصدق معرفی نمی کنيد؟
پس چگونه است که اکنون جيره خوار
»صدای« ھمان دولتی شديد که عليه دکتر
مصدق و مردم ايران کودتا کرد!؟ قسم
حضرت عباس را باور کنيم يا ُدم خروس را؟
آقای سازگارا شما نيز در رياکاری دست کمی
از ديگر عالی جنابان سبزپوش نداريد .شما به
عنوان يکی از بنيا-ن گزاران سپاه پاسداران،
نقش مستقيم در سرکوب مردم ايران داشته ايد!
شما به قول خودتان تا سال  1368و در اوج
کشتارھای دھۀ  60رژيم جمھوری اسالمی
ايران ،مقامات مھمی از قبيل معاون سياسی در
دفتر نخست وزير )آقای موسوی( ،معاون
وزير صنايع سنگين ،و ...در جمھوری
اسالمی داشته ايد! اينک نيز برای اين که
سرسپردگی خود را به امپرياليسم اثبات کنيد و
شما را تحويل بگيرند ،حتی عکس مشترکی با
آيت ﷲ خمينی را در سايت خود نصب کرده
ايد تا نشان دھيد که از ھمان دوران جوانی چه
»شخصيت مھمی« بوده-ايد! آقای سازگارا،
عکس مشترک با بنيان-گذار حکومت جھل و
جنايت ،شايد » ِرفِرنس« خوبی برای گرفتن
بورس ھای تحقيقی چرب و خدمت-گزاری
آکادميک در دانشگاه ھا باشد ،و يا شايد
حضور در »صدای ھيأت حاکمۀ« آمريکا را
آسان سازد ،و يا حتی موجب ارعاب عقيدتی
چند »بچه مسلمان« تازه به دوران رسيدۀ
بسيجی و پاسدار شود ،اما ھمين عکس شما در
برابر دادگاه تاريخ ،خود به تنھايی يک سند
ھمکاری در جھل و جنايت است و در پيشگاه
مردم قھرمان ايران ،باعث شرمندگی و ذلّت!
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وقتی تجاوز به نواميس
می شود:

تقوا
شايد شما ھم خوانده باشيد و يا ديده ايد كه
چند روز پيش سعيد
دادستان
مرتضوی
عمومی و انقالب
تھران در برنامه كوله
پشتی كه از شبكه سه
جمھوری
سيمای
اسالمی پخش می
شود شركت نموده
است  ،اين برنامه پس از دو برنامه ای بود
كه با رادان فرمانده نيروی انتظامی انجام می
شد درباره قسمت اول كه مجری برنامه
فرزاد حسنی گفتگوی صريح و رك با رادان
داشت شوك و تعجب ھمه را برانگيخت و
بازتاب بسياری داشت اما برنامه بعد و دو
برنامه ای ھم با مرتضوی داشت احتياط و
محافظه كاری زيادی به چشم می خورد كه
البته پس از اخطاری كه رياست سازمان
صدا و سيما با توجه به تذكر نمايندگان
مجلس به فرزاد حسنی داده بودند انتظارش
می رفت .
اما آنچه كه مرا مصمم كرد درباره آن بنويسم
حرفھايی بود كه سعيد مرتضوی در آن
برنامه زد  ،شايد بسياری بدانند كه من چند
سالی در دادگاه  1410به عنوان نماينده
مدعی العموم در كنار ايشان بودم  ،آنزمان
ھنوز دادستان و دادستانی ھا در سيستم
قضايی تشكيل نشده بود و نماينده مدعی
العموم به عنوان دادستان برای متھمان
تقاضای كيفر خواست می كرد  .اينھا را گفتم
تا بدانيد كه مرتضوی را نيك می شناسم ،
مرتضوی در جواب اينكه شما چرا اينقدر با
توجه به اينكه جوان ھستيد از من و خيلی ھم
سن ھايتان جلو ھستيد به مجری برنامه گفت
بخاطر » تقوا « و اكنون با ھم مروری می
كنيم بر زندگی ايشان و ببينيم چه شد كه سعيد
مرتضوی كه ديروز قاتل مطبوعات بود
امروز بنام امنيت اخالقی حكم اعدام می دھد
؛
سعيد مرتضوی از بسيجيان فعال استان يزد
بود كه در سال  1365به عنوان ضابط
قضايی طرح كوثر به دادگستری استان يزد
معرفی می شوند ايشان در آنزمان شانزده
ساله بوده كه به عنوان ضابط قضايی وظيفه
دستگيری و شناسايی متھمان را بر عھده می
گيرد  ،دو سال بعد سعيد مرتضوی به عنوان
سرباز در سيستم قضايی مجددا به كار گرفته
می شود و خدمت نظام وظيفه خويش را در
يكی از دادگاھھای دادگستری استان يزد به
عنوان قاضی اجرای احكام در حاليكه ھيچ
گونه تحصيالت قضائی را به جز ھمان
بسيجی بودن و به قول خودش گير دادن و
مورد جمع كردن در سطح استان نداشته !
) البته بماند كه ايشان اكنون خود را دكترای
جرم شناسی می دانند كه ھيچ گاه به دانشگاه
محل تحصيلشان ھم اشاره نمی كنند (  .در
ھمين خدمت مقدس سربازی به عنوان قاضی

اجرای احكام بوده كه برادر سعيد مرتضوی
تقوايشان گل می كند و قصد تجاوز به يك زن
شوھر دار كه شوھرش در زندان بسر می
برد را می نمايد ! ماجرا از اين قرار است :
فردی به اتھام پانصد ھزار تومان چك بال
محل به زندان می افتد  ،ھمسرش ماھھا
برای پيگيری پرونده نزد شعبه بازداشت
كننده ايشان می رود كه در يكی از اين رفت
و آمدھا سعيد مرتضوی به ايشان می گويد
كه در حال مطالعه پرونده ھستم و آخر وقت
اداری بيايند  ،آخر وقت اداری وقتی آن خانم
مراجعه می كنند سعيد مرتضوی به ايشان
می گويد كه تمام پرونده و سرنوشت ھمسرت
در دست من است و می توانم اصال ايشان را
به اتھامات ديگر نيز در زندان نگه دارم و
تنھا راه چاره اين ھست كه من شبی با شما
باشم !  ،ھمسر درمانده به منزل می رود و
فردايش از سر ناچاری ماجرا را با زن
صاحبخانه اش كه در طبقه پائين محل
سكونتش بوده در ميان می گذارند ھمسر
صاحب خانه )الف  .ت ( از فرماندھان تيپ
الغدير سپاه يزد بوده اند كه ھنگامی كه زن
صاحب خانه موضوع را به اطالع ھمسر
می رساند ايشان تصميم می گيرند با
موضوع برخورد نمايند و به زن زندانی می
گويند قرار را با سعيد مرتضوی بگذار و
القصه برادر مرتضوی را در خانه زندانی
برای ارتكاب خواسته شان بازداشت می كنند
و موضوع را ھمان شب به اطالع امام جمعه
يزد و سپاه يزد و دادگستری می رسانند ،
برادر مرتضوی چند روز بعد آزاد می شود
و به داستانی انتظامی قضات در تھران
اعزام می شوند منتھا آقای مرتضوی كه
قرار بوده برای محاكمه به تھران برود از
يزد توقف كوتاھی در قم می كنند و خدمت
آيه ﷲ مشكينی و امامی كاشانی می روند
) آيه ﷲ مشكينی از بستگان مادری ايشان
می باشند ( و نامه و سفارشی می گيرند تا
اين تھمت !! را از ايشان پاك كنند  ،با ھمين
نامه بود كه سعيد مرتضوی كه به اتھام
تجاوز به عنف به تھران آمده بودند می شوند
قاضی دادگاه  9عمومی تھران و بعد از
گذشت مدتی می شوند قاضی شعبه  34يا
ھمان  1410كه دادگاه امنيتی بوده يعنی
احكام وزارت اطالعات را صادر می كرده
در ھمين دادگاه بود كه بعدھا وظيفه رسيدگی
به اتھامات مطبوعاتی نيز به ايشان موكول
شد و اينچنين سعيد مرتضوی بخاطر تقوای
بيش از اندازه شان از يزد به تھران رسيد و
اكنون به عنوان دادستان تھران احكام اعدام
كسانی را صادر می كند كه خودش نيز
روزگاری به آن اتھام مبتال بوده و براستی
اگر عدالت در اين كشور اجرا می شد ،
سعيد مرتضوی بخاطر دست درازی به
ناموس مردم و يا بعدھا به اتھام مشاورت در
قتل زھرا كاظمی حكمش چه بود ؟ متھم بود
يا دادستان  .فاعتبروا يا اولی االبصار !!…
:پی نوشت
از اين ماجرا بسياری مطلع ھستند از جمله
حسين انصاری راد و مھدی كروبی  ،برايم
سئوال است كه اين سكوتشان برای چه ھست
؟ آقای انصاری راد حتی با آن ھمسر زندانی
در كميسيون اصل نود مجلس ديدار ھم كرد
و مشروح حرفھای ايشان را ھم ضبط نموده
حاال از سر چه ھست كه اين مسئله را عنوان
نمی كنند برايم سئوال ھست■ .

نماز ميّت
جمھوری اسالمی
نماز جمعه ای که درآن زن ومرد به صورت
مختلط نماز بخوانند ،دختران با آرايش و
حجاب نيم بند قنوت بکنند ،به جای تکبير
کف بزند و سوت بکشند ،مرگ بر ديکتاتور
بگويند ،آرزوی مرگ پسر ديکتاتور را فرياد
بکشند تا رھبری را نبيند ،زندانی سياسی
آزاد بايد گردد بگويند ،برضد چين و روسيه
شعار بدھند و ...ديگرنماز جمعه نيست.
مردم ايران بار ديگرنشان دادند که در ايجاد
ابتکار در نحوه ی مبارزه خود با نظام
اسالمی
حکومت
و
ديکتاتوری
کودتاچی ھيچ مرزی را باقی نمی
گذارند .برای اولين بار در طول تاريخ
اسالم نماز جمعه ی برگزار شد که ھيچ گاه
سابقه نداشت .در اين جا است که بعد از 30

سال که دين آن چنان بازيچه ی حکومت
مداران شده بودکه ديگرھيچ ا مر مقدسی
باقی نمانده است اين بار دين و ابزار ھای
معترض
مردم
دستان
در
دينی
قرارگرفت .مردمی که شايد بسياری از
آنان در عمرشان نماز نخوانده بودند و پس
از اين ھم نخواھند خواند ،اين بار نمازی
خواندند که در طول تاريخ اسالم بی سابقه
بود .دينی که زمينی شده و عرفی شده است
ناگھان ھمچون سيگاری که برای دفاع در
مقابل گاز اشک آور روشن شده بود ،دود شد
و به ھوا رفت.
 .درزمانی که يکی از ستون ھای جمھوری
اسالمی که از باقی ستون ھا عاقل تر و
ھوشمند تر است به ناچار مجبور می شود
خود را به ظاھر ھمراه با مردم نشان دھد.
در زمانی که جمھوری اسالمی که ھمواره
مردم را دعوت به نماز جمعه می کرد تا از
با چنگ زدن به اين ريسمان وحدت
بخش از" متفرق " شدن مردم جلوگيری کند
به زور گلوله ،باتوم و گاز اشک آور سعی
در "متفرق"کردن نماز گذاران دارد .بايد
صدای شکسته شدن ابھت دروغين اين نظام
را شنيد.ھاشمی رفسنجانی اين شکسته شدن
را شنيده است که اکنون از تريبون نماز
جمعه خواھان آزادی زندانيان سياسی می

شود.
مردم ايران ھوشمندانه روش ھای مبارزاتی
را يک به يک امتحان می کنند .اگر تا
ديروز عوامل حکومتی در اشکال مختلف
گردھمايی ھا وتظاھرات ھای ما را بر ھم
می زدندويا مصادره می کردند .اين بار
مردم ھستند که تمامی سنگرھا را يک به
يک مصادره می کنند .ﷲ اکبر که
روزگار ی نماد اصلی حکومت اسالمی بود
اکنون تبديل به ندای مرگ کودتاچيان شده
است .مردم آن قدر "يا حسين" گفته اند که
حکومت اسالمی که سال ھا بر شانه ھای
قيام کربال نشسته بود اکنون يزيدوار به
مردم حمله می کند .حکومت اسالمی ھيچ
امر مقدسی برای خود باقی نگذاشته است.
در اين جا است که ھيچ بدنه ی اجتماعی نيز
برای خود باقی نگذاشته است.
وقتی رحيم مشائی که به اعتراف و اصرار
خودش " دوست اسرائيلی" ھا است می شود
دست راست رئيس دولت کودتا ،جمھوری
اشغالگر
دولت
ھمچون
اسالمی
اسرائيل اولين دولت ھايی
ھستند که حتی به مراسمات
مذھبی مردم حمله می کند.
جمھوری اسالمی ديگرھيچ
جايگاھی درميان ھمان قشر
اجتماعی خودش يعنی مسلمين
جھان ندارد .اين دقيقا
بزرگترين پيروزی جنبش
مردم ايران است .چون مردم
ايران خصوصا کسانی که غير
مذھبی ھستند با ھوشمندی خود
سنگرھای اين نظام مذھبی را
يک به يک فتح کردند .اين
بار مردم توپ را به زمين
بازی حکومت اسالمی انداخته
اند .خط درگيری و بحران
امروز به بزرگترين پايگاه
جمھوری
عبادی_سياسی
اسالمی وارد شده است .اگر
روزگاری جمھوری اسالمی به زور گلوله
و چماق داران اش زمين چمن دانشگاه
تھران را به عنوان بزرگترين پايگاه گروه
ھای چپ و مردمی مخالف اش اشغال کرد.
و به جای برگزاری ميتينگ و سخنرانی ھای
سياسی گروه ھای چپ و مردمی  ،نماز
عبادی سياسی در آن خواند .اين بار مردم و
گروه ھای مخالف جمھوری اسالمی بودند که
با زور فرياد ھا و مشت ھايشان اين سنگر
را فتح کردند.
اکنون جمھوری اسالمی و حاميان کودتاچی
آن ھيچ چيز ديگری برای از دست دادن
ندارند جز تفنگ ھايشان! آن ھم ديری
نخواھد پائيد که يا با زبان خوش بر زمين
خواھند گذارد و يا مردم با قدرت متحدشان
از دستان شان در می آورند.
نمازجمعه  26تير ماه را بسياری از افراد
بدون وضو گرفتن و حتی برخی بدون
آنکه کفش ھای خود را در بياورند ،خواندند.
اين نوع نماز خواندن برای شما آشنا نيست؟
تنھا يک نماز در احکام اسالمی وجود دارد
که می توان بدون وضو و بدون درآوردن
کفش و غيره خوانده شود .آن ھم نماز "
ميت" است .به واقع می توان به جرات گفت
که نماز جمعه  26تير ماه نمازی بود که بر
سر جنازه ی جمھوری اسالمی خوانده شد■
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ﻗﻴﺎم ﻣﺮدم ﻋﺮب ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
اﺳﻼم و ﻣﺤﻤﺪ

ﻗﺴﻤﺖ دوم

ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺷﻮرﺷﻲ
و اﻣﻨﺘﺎع آﻧﺎن
از ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺎﻟﻴﺎت زﻛﺎت
أسود ،يکی از
ھر چند با از پا در آمدن َ
شورش ھای مھم عليه حکومت مرکزی به
پايان می رسد ،با اين حال در نقاط ديگر
دامنه شورش ھمچنان رو به افزايش می
گذارد .از جمله قبايل َطیّ و اسد به دور
ُ
يعه گرد آمده بودند .مردم َغ َطفان دست از
طلَ َ
اسالم برداشته بودند .ھوازن مردد بودند و
زکات نمی دادند و به جز بنی ثقيف و طايفه
جديله ھمه مرتد شده بودند .بخشی از بنی
سليم نيز دست از دين شسته بودند .
أسود به پايان
در مورد يمن نيز ھرچند کار َ
رسيده بود ولی در يمامه کار م َُسيلَمه باال
گرفته بود .ابوبکر نيز پس از اعزام اسامه با
نامه به عامالن خود در مناطق شورشی و
کسانی که ھنوز با او مانده مرتد نشده بودند
اطالع می دھد تا باز گشت اسامه و لشکرش
در انتظار بمانند .در واقع نيز برای حکومت
مرکزی و اسالم جز سه ھزار تن لشکر
اسامه که ھمگی از مھاجرين و انصار بودند
و کسانی که در مدينه باقی مانده بودند،
نيروی چندانی باقی نمانده بود .
در مناطق شورشی ،در بسياری نقاط ،مردم
مرتد شده به جان مسلمانان افتاده ،دست به
قتل عام و کشتار آنان زده بودند و نمايندگان
و مامورين محمد را از ھمه جا بيرون ريخته
بودند .بنابراين در مناطق ديگر نيز جز بخش
ھائی از بعضی قبايل که ھنوز ،آن ھم با
ترديد ،وفادار مانده بودند ،کس ديگری باقی
نمانده بود .و اين ھا ھم در گستره وسيع
مناطق شورشی نيروھای پراکنده و ضعيفی
بودند و از اين رو توان دست زدن به عمل
مستقل و متکی به خود را نداشتند و به
دستور ابوبکر منتظر بازگشت نيروی اسامه
نشسته بودند .در واقع با مرگ محمد و
شورش سراسری اعراب عليه وی شيرازه
قدرت و دولت اسالمی در ھم پاشيده و به حد
اوليه خود در مدينه کاھش يافته بود .
واقعه مھم ديگری که در اين زمان رخ می
دھد ورود نمايندگان طوايف "بنی مُرَّ ه"" ،بنی
َثعلَبه"" ،بنی عبس" ،بخشی از مردم "بنی
کِنانه"" ،ينی لَيثيان"" ،بنی ديليان"" ،بنی
مُدلِجيان" که طرفداران ُ
طلَيحه نيز در ميان
آنان بوده اند ،برای مذاکره با ابوبکر به
مدينه بود .اين نمايندگان ھمگی از ابوبکر
درخواست قطع پرداخت ماليات به دولت
مرکزی را می کنند .مردم ھوازن و بنی اسد
نيز از پرداخت ماليات امتناع می کنند و به
ھمين منظور نماينده ای به مدينه می فرستند.
طبری می گويد:
"فرستادگان قبايل عرب که از دين گشته
بودند پيش وی می آمدند که می خواستند
نماز را بپذيرند اما زکات ندھند ،اما ابوبکر
نپذيرفت".

به نظر می رسد که وسيع ترين جنبش در
ميان قبايل عرب مربوط به نپرداختن زکات
يا ماليات اسالمی به دولت مرکزی بود .قبايل
اطراف مدينه نيز برای ھمين مطالبه
نمايندگان خود را نزد ابوبکر فرستاده بودند.
حتی در زمان حيات محمد نيز ھنگامی که او
"نوفل بن معاويه دئلی" را بر سر بنی فزاره
برای گرفتن ماليات زکات می فرستد،
"خارجة بن حصن ،در "شربه" به او
برخورد می کند و ھمۀ ماليات ھای دريافتی
را از چنگ او به در می آورد و به بنی
فزاره پس می دھد .مقدسی نيز به اين مسئله
اشاره می کند و می گويد:
"تمام عرب جز اھل سه مسجد ،مکه ،مدينه،
بحرين و مردمی از نخع و کِنده ھمه مرتد
شدند .بعضی از پرداخت زکات سر باز زدند
و بعضی منکر زکات شدند و بعضی کفر
خود را منکر بودند اما با مسلمانان از در
دشمنی در آمدند ".
بنابراين به نظر می رسيد که زکات يعنی
ماليات تحميلی ،اولين و مھم ترين مطالبه
جنبش ضد اسالمی و ضد ديکتاتوری در شبه
جزيره بود .حتی در جلسه ای که ابوبکر در
مدينه برای جنگ با شورشيان تشکيل می
دھد ،حاضرين او را مورد انتقاد قرار می
دھند و می گويند " :چگونه به جنگ مردمی
می روی که به خدا و رسول خدا گواھی می
دھند و حال آن که پيامبر خود مى فرمود:
"من مامورم كه با مردم پيكار كنم تا بگويند:
الاله اال ﷲ و چون اين سخن را گفتند ديگر
خون شان و اموال شان در زينھار است مگر
حقى ايجاب كند ".و ابوبکر پاسخ می دھد:
"من با ھر كس ميان نماز و زكات تفرقه
بيندازد جنگ خواھم كرد .به خدا سوگند كه
اگر از پرداخت بزغاله اى -يا به روايتى
زكات يك سال يك شتر -سر باز زنند من با
ايشان جنگ خواھم كرد".
در نتيجه ابوبکر حاضر به اين نمی شود که
مسئله زکات را از نماز جدا نموده تن به
مطالبه شورشيان بدھد .او به درستی
تشخيص می دھد که کوچک ترين عقب
نشينی در برابر مخالفين ،آنان را جری تر
ساخته ،مقدمۀ عقب نشينی ھای بعدی و
خارج شدن شيرازۀ امور از دست مسلمانان
و دولت جرّ ار اسالمی می گردد .از اين رو
مالک مسلمان بودن را عمال از نماز به
پرداخت ماليات تغيير می دھد و نشان می
دھد که مسئله پايه ای در جنبش محمد نه
صرفا ترويج تجريدی يک دين بلکه برپائی
يک دولت جديد و استقرار اتوريته آن بوده
است .در واقع نيز آنچه که اکنون بيش از ھر
چيز ديگری در معرض خطر و موضوع
اصلی کشمکش قرار گرفته بود ،در درجه
اول دولت مرکزی و قدرت آن بود و نه
چيزی ديگر .
ما در گذشته ديديم که اسالم چيزی نبود که
مردم عرب به آن ايمان بياوردند ،بلکه به
زور شمشير بر آنان تحميل شد .ھدف واقعی
و اصلی محمد نيز ،ھمان طور که خود بارھا
گفته بود ،مطيع کردن عرب تحت فرمان
خود و عجم تحت فرمان عرب بود .داستان
خود ساخته خدا و وحی و در يک کالم
اسالم ،تنھا بھانه ای برای پيشبرد اين مقصود
بود .ھر جا که قبيله ای اسالم آورده بود،
اسالم آوردن آن چيزی نبود جز اين که
ناخواسته طوق اطاعت از محمد را بر گردن

خود انداخته باشد .بنابراين ھدف از استقرار
قدرت دولتی و ديکتاتوری مطلقه آن ،ھمۀ
منظور و ھدف اسالم و خود آن بود .بدون
آن نه اسالم معنايی می داشت و نه چيزی از
آن باقی می ماند .ھر دو طرف با درک
عملی اين موضوع بود که بر سر ماليات
زکات که اولين سمبل عملی اين تبعيت بود به
مشاجره و رو در روئی پرداخته بودند .در
ھمين رابطه بود که "سعيد بن مسيّب" گفته
بود" :وی ،يعنی ابوبکر ،از ھمه شان در کار
دين آگاه تر و درست رای تر بود ".
رد مطالبه شورشيان
و حمله آنان به مدينه
با رد درخواست شورشيان در امر قطع
ماليات زکات ،دامنه شورش و جنگ به مدينه
نيز می رسد و قبايل درخواست کننده که در
اطراف مدينه مستقر بودند ،پس از رد
درخواست شان تصميم می گيرند که به مدينه
حمله کنند .زيدبن اسلم مى گويد :
"فرستادگان قبايل از دين گشته اطراف مدينه
سوى قوم خويش رفتند و به آن ھا خبر دادند
كه در مدينه چندان كس نيست و آن ھا را به
انديشه حمله به مدينه انداختند".
ابوبكر ،طلحه و زبير و "عبدﷲ بن مسعود"
را بر سر گذرگاه ھاى مدينه مى گذارد و
مسلمانان مدينه را در مسجد آماده نگاه داشته
به آن ھا مي گويد:
"مردم اطراف به كفر گراييده اند و
فرستادگان شان ديده اند كه جماعت شما كم
است ،معلوم نيست شبانه حمله مى كنند يا
روز كه نزديك ترين طايفه مرتد تا اين جا
بيش از يك روز فاصله ندارد .اين قوم اميد
داشتنند كه شرط شان را بپذيريم و با آن ھا
صلح كنيم كه نپذيرفتيم و ردشان كرديم؛ پس
آماده باشيد ".
سه روز می گذرد تا اين که شورشيان شبان
گاه به سوى مدينه حمله ور می شوند و
گروھى در "ذى حسى" می مانند .سپس
ابوبکر با نيروی شتر سوار خود به کمک آن
ھا می شتابد .در ابتدا شورشيان با يک حيله
جنگی که در آن "مشک ھای پر باد به
ريسمان بسته بودند که آن را با پای خويش
بزدند و جلو شتران راندند و شتران رم
کردند" سپاه ابوبکر را بی آن که کسی از آن
کشته شود تا درون مدينه فراری می دھند.
"عبدﷲ ليثی" که خود جزو شورشيان بوده به
ھمين مناسبت اين شعر را در وصف
پيروزی شورشيان می سرايد:
تا پيغمبر ميان ما بود اطاعت وی کرديم،
ای بندگان خدا ابوبکر چکاره است،
آيا وقتی او درگذشت ،ابوبکر وارث وی شد؟
به خدا اين تحمل ناپذير است.
چرا تقاضای فرستادگان ما را نپذيرفتيد،
و از عواقب رد آن بيم نکرديد؟
آن چه فرستادگان ما می خواستند و پذيرفته
نشد
برای من چون خرما شيرين و بلکه شيرين
تر از خرماست ".
ابوبکر پس از عقب نشينی به مدينه خود را
تجديد سازمان نموده تمام شب را صرف
تدارک حمله متقابل می کند و در پايان شب
روانه جنگ مجدد با شورشيان می شود .اين
بار بر آن ھا چيره شده تا ذوالقصه آنان را به
عقب می نشاند .اين اولين پيروزی مسلمانان
بر مرتدين و شورشيان در عربستان بود .اين
پيروزی روحيه مسلمانان را باال می برد.

چرا که در اثر کشتاری که شورشيان از
مسلمانان در قبايل خود کرده بودند ،روحيه
آن ھا به شدت پائين آمده بود .
"چنان بود که بنی ذبيان و عبس به مسلمانان
خويش تاخته بودند و خون شان را ريخته
بودند و قبايل مجاور آن ھا نيز چنين کرده
بودند ،جنگ ابوبکر مايه عزت مسلمانان شد
و قسم خورد که از مشرکان بسيار کس می
کشد و از ھر قبيله که مسلمانان را کشته اند
معادل مسلمانان مقتول و بيشتر ،کشتار می
کند".
اين کشتار و برادر کشی خونين که محمد
آغازگر آن بود و اکنون می رفت تا به اوج
خود برسد ،ھمان طور که قبالً گفته شد ،تا
کنون در سرزمين عربستان در ميان قبايل
بدوی سابقه نداشت .نظام بدوی ،در سرتاسر
جھان بسيار صلح طلب تر ،دمکراتيک تر و
متمدن تر از جانشينان وحشی آن بود.
جانشينانی که برای از ميان بردن اين
دمکراسی که الزمه برقراری نظام
ديکتاتوری و سرکوبگر آنان بود ،چاره ای
جز به راه انداختن کشتارھا و برادر کشی
ھای خونين نداشتند .اين حمام خون قبالً در
ھمه جا به راه افتاده بود .برای ھمين ،ھر جا
که انسان متمدن ،نظام وحشی و ضد بشر
خود را به پا داشته بود ،برای پوشاندن
وحشی گری خود ،خود را متمدن و اقوام
صلح طلب و دمکرات ما قبل خود را وحشی
و بربر نام نھاده بود .
در مورد اسالم نيز ديديم که چگونه نظام
جھل و جاھليت و خرافات ،نظامی که برای
برقراری ديکتاتوری خون آشام خود ،جامعه
دمکرات و بدوی عرب را به خاک و خون
کشيده و بزرگترين برادر کشی و حمام خون
را در ميان آنان به راه انداخته بود ،برای
پوشاندن جھل و بربريت خود ،آنان را به
ھمين القاب منتسب می کرد.
با عقب نشينی شورشيان به ذوالقصه ،خطر
حمله به مدينه از ميان نمی رود ،بلکه با
اخبار بيشتری که از شورش مردم در ساير
نقاط می رسد باال می گيرد .مقدسی می
گويد:
"ھراس مسلمانان در مدينه از گرايش
ھمگانی عرب به رده ]ارتداد[ ،بسياری
يافت .فرزندان و زنان را به حصارھا و
ميان کوه ھا بردند و ابوبکر با يارانش از
مھاجر و انصار  ،بيرون آمد و در ذدوالقصه
فرود آمدند".
به اين ترتيب حتی خود مدينه نيز برای
جنايتکارانی که مردم عرب را به خاک سياه
نشانده آنان را تشنه خون خود کرده بودند،
ديگر جای امنی محسوب نمی شد.
در ذوالقصه ،ابوبکر که نفرات کمی در
اطرافش بوده ،مورد حمله "خارجة بن حِصن
بن ُح َذيقه بدر َفزاری" و قبيله َغ َطفان قرار
گرفته فراری می شود و به بيشه ای در آن
نزديکی فرار می کند .در اين زمان" ،طلحة
بن عبدﷲ" به کمک می رسد و مسلمانان
بازگشته ،بر خارجه فائق می شوند .خارجه
ھمان کسی بوده است که زکات بنی َفزاره را
از چنگ نماينده محمد در آورده ميان آن ھا
تقسيم می کند .خطيئه اين شعر را در باره
اين جنگ و در ستايش خارجه می گويد:
"جانم فدای فرزند بدر باد روزی که سپاه
خويش را آورد،
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ) ( 21
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آن گاه که ھمه اموال ميراثی و اکتسابی مرادر حصار گرفته بودند-
تا محو کنند آنچه را که قريش جان خود را
بر سر آن نھادند،
سوارانی دلير با بازوان کشيده و بلند ".
به زودی شتران حامل ماليات ھائی که در
يمن قبل از آغاز شورش جمع آوری و
ارسال شده بود ،می رسند .مسلمانان که ھر
لحظه خود را در معرض حمله مجدد
شورشيان می ديده اند وقتی از دور نزديک
شدن شتران را می بينند فکر می کنند که
"خطر است" .اما ابوبکر بشارت نيک می
دھد .وقتی نزديک می شوند معلوم می شود
صفوان ،زبرقان و عَدیّ را
که زکات شتران َ
می آورند .
چند روز بعد اسامه نيز بعد از دو ماه و چند
روز با غنايم غارتی خود باز می گردد .اين
نيز بر روحيه مسلمانان می افزايد .ابوبکر او
را در مدينه به جای خود گذارده با لشکری
به ذوالقصه ،جائی که شورشيان به آن عقب
نشسته بودند می تازد و بنی ذبيان و بنی
ثعلبه را شکست داده سرزمين آن ھا را به
عنوان غنيمت جنگی غصب می کند .آن ھا
نيز دوباره مسلمان شده ،به سرزمين خود باز
می گردند .ولی ابوبکر تحت اين عنوان که
زمين ھای شان غنيمت جنگی است به آن ھا
اجازه اقامت در سرزمين شان را نمی دھد.
او ابرق را چراگاه اسبان مسلمانان و
سرزمين ديگر آنان را چراگاه خودشان می
کند .ولی پس از درگيری ميان ماموران
مالياتی و مردم ،اين چراگاه نيز به عنوان
زکات غصب می گردد.
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تحول جديد در روند تظاھرات
روشنگری :خبرھای منتشره حاکی از آن
است که اعتراض به رييس جمھور کودتا و
مراسم تحليف وی به جنوب تھران کشيده و
جوانان در نازی آباد و جواديه با نيروھای
سرکوبگر بسيج درگير شدند و تعدادی از
آنان را ضمن پائين کشيدن از موتورھايشان
به گروگان گرفتند .
بر اساس يک خبر ديگر کالنتری در بازار
تھران از مقابله با مردم خودداری کرده
است14 .مرداد

»زير پوست شب«...
سعيد الف.

 18تيرماه 1388

اولين گزارش "زير پوست شب" از سعيد
الف ،گزارش جالبی از مشاھدات نويسنده در
کوچه و خيابان ھای تھران در آغاز جنبش و
در جريان رقابت ھای انتخاباتی و تشکيل
زنجيره انسانی در خيابان پھلوی بود که
روشنگر آنرا در "ويژه نامه انتخابات" خود
در ماه جون بچاپ رساند ،و اکنون گزارش
دوم سعيد الف تحت ھمين عنوان
ديشب چھرۀ آقای محسن سازگارا را دوباره
از تلويزيون صدای ھيات حاکمۀ آمريکا
زيارت کرديم .آقای سازگارا که چند روز
پيش با ژستی قھرمانانه از تلويزيون صدای
امپرياليسم امريکا قھر کرده بود ،اين بار با
حلقه-ی سبزرنگی بر مچ دست در تلويزيون
ظاھر شد و انگار که ھيچ اتفاقی رخ نداده ،با
ھيجان ،به تشريح اوضاع سياسی ايران و
جھان پرداخت! او به ھمراه يکی ديگر از
»سيّد گربه ھای مرتضی علی« معروف،
يعنی جناب آقای عليرضا نوری زاده،
افاضاتی در وصف »دموکراسی« ،مدنيّت،
عدم خشونت و پرھيز از »قھر انقالبی« بيان
فرمودند .گويا ژست ھای »ميھن پرستانۀ«-
سازگارا در برنامه-ھای »يو تيوب« کارساز
نشده بود و اربابان »ميھن پرست« او در
صدای امپرياليسم آمريکا ،تصميم به بازگشت
او گرفته اند .محسن سازگارا برای اين که
بينندگان تلويزيون آمريکا ،قسم »مھين
پرستی«،اش را بپذيرند ،تاکيد کرد که به
عنوان »يک بچه مسلمان ميھن پرست« اگر
نيرويی ) امريکا يا اسرائيل( خواست به
ايران حمله کند ،او و ديگر بچه مسلمانان
ديگر )بخوانيد دوستان پاسدار و بسيجی اش(
 ،قلم پايشان را خواھند شکست! سازگارای
»بچه مسلمان« و نوری زادۀ »بچه آخوند«،
منبر صدای آمريکا مردم
آنگاه از باالی
ِ
ايران را به خويشتن-داری و پرھيز از
»خشونت« در برابر خشونت عريان ِ
دژخيمان بسيجی و پاسدار و پيروی از
رھبری »سبزھا« دعوت -کردند!
آقای محسن سازگارا گويا از يادشان رفته
است که سپاه پاسداران و »بچه مسلمانانی«
از قبيل خودش ،با چه خشونتی ھزاران نفر
از مخالفان حکومت اسالمی را در دھۀ 60
خورشيدی به خاک و خون کشيده اند! يااقای
نوری زاده اين عالی جناب سبزپوش و
نازک دل ما چگونه در انتخابات دورۀ قبل
آمريکا ،با زبان ُکلفتی خاص خود ،سنگ
خشونت وحشيانۀ نومحافظه-کارانی مانند
جورج بوش و ديک چينی را به سينه می-زد
و شکنجه ،آدم ربايی ،خشونت و کشت و
کشتار صدھا ھزار نفر از مردم عراق،
افغانستان ،فلسطين و لبنان را توجيه می-
کرد!؟ البته با روی کار امدن اوباما» ،صدای
آمريکا« ھم تغيير کرد و »نرم« شد و ديگر
»ارباب« نياز چندانی به تحليل ھای
کارشناسان خشن ايرانی »تغيير رژيم از
بيرون« نداشت .بدين ترتيب ،صدای امريکا
دکان کودن-ترين اين کارشناسان را تخته
کرد ولی محسن سازگارا و عليرضا نوری

زاده از جنس ديگری ھستند!
بدون ترديد ،آغاز جنبش خودجوش مردم
ايران ،محاسبات آمريکا ،اسرائيل و غرب
را بھم ريخته است .اکنون آمريکا ،اروپای
متحد و کل نظام سرمايه-داری بر سر
دوراھی قرار گرفته اند و از گسترش جنبش
اعتراضی مردم ايران وحشت کرده اند.
گسترده تر شدن جنبش اعتراضی مردم از
يک سو ،و تاکتيک ھای مقابله و احمقانۀ
حکومت کودتاگر از سوی ديگر ،امپرياليسم
را وادار به واکنش »آرام«تر کرده است.
بدون ترديد کشورھای غربی و اسرائيل
ترجيح می-دھند که جنايتکارانی مانند خامنه
ای و احمدی نژاد در قدرت باشند تا اين که
مردم ايران به خيابان ھا بيايند و سرنوشت
خود را خود در دست بگيرند .چرا که
استقرار دموکراسی مستقيم در ايران ،جرقۀ
آغاز جنبش ھای آزادی خواھانۀ مردم در
سرتاسر خاورميانه ،عليه بنيادگرايان اسالمی
و رژيم ھای دست نشاندۀ آمريکا در مصر،
عربستان ،امارات ،عراق ،افغانستان و ديگر
کشورھا خواھد شد .به ھمين علت و در اين
مقطع از تاريخ معاصر است که نقش افرادی
مانند سازگارا و نوری زاده اھميت می-يابد.
کسانی که کمتر از يک ماه پيش به مردم
رھنمود می-دادند که در انتخابات شرکت
نکنيد و چه و چه  ...به ناگھان صد و ھشتاد
درجه در ھوا پشتک زدند و ھمانند گربه
ھای مرتضی علی چھار دست و پا به زمين
فرو آمدند و رنگ سبز را به جای پرچم سه
رنگ آمريکا ،به دست و »زبان« خود
کارشناسان آموزش ديدۀ
ماليدند! البته اين
ِ
حوزه ھای علميۀ قم ،نجف ،لندن و واشنگتن،
بسيار باتجربه ھم ھستند و از ھر کاھی
کوھی می-سازند و از ھر کوھی کاھی! از
جمله اين که عالی جنابان سبزپوش ما برای
انحراف افکار عمومی مردم نسبت به ماھيت
متناقض سيستم سرمايه-داری ايران و جھان،
عوامل امنيتی روسيه را در طراحی کودتای
خامنه-ای – احمدی نژاد معرفی می-کنند و
مقصر اصلی جلوه می-دھند!؟ تحليل-ھای
امروزين نوابغ سبزپوش ،درست به مانند
تصورات توطئه گرانۀ سی سالۀ ی سلطنت
طلبانی است که فکر می کنند که اين آمريکا
و انگلستان بودند که انقالب  57را به راه
انداختند تا اعليحضرت را برکنار کنند که
ايران به دروازه ھای »تمدن بزرگ« نرسد!
بدون ترديد ،دولت روسيه از ھمان آغاز
انقالب  1357از طريق حزب توده و
سازمان فداييان اکثريت نقش مھمی در
سرکوب مردم ايران و تثبيت جمھوری
اسالمی داشته است .در آن ترديدی نيست!
اين نيز درست است که امروزه روسيه و
چين از رژيم »مھرورز« ايران حمايت می-
کنند و خواھان معامالت چرب تر با ھمين
دژخيمان حاکم ھستند و از ھر فرصت
مناسبی برای تثبيت اين رژيم منفور استفاده
می-کنند .اما ،مگر شرکت ھای بزرگ
سرمايه داری )نوکيا ،زيمنس و (...به اين
رژيم خونخوار آخرين تکنولوژی تخريب
مخابراتی و شنود اطالعاتی – امنيتی ،و
وسايل ضد شورش و سرکوب را نمی
فروشند و معامله ھای کالن نمی-کنند؟
بزرگ-نمايی نقش روسيه در تحوالت اخير
ايران ،آن-ھم توسط کارشناسان ايرانی
صدای امپرياليسم آمريکا ،ھمان قدر مزورانه

است که تصورات کودکانه-ی سلطنت طلبان
رانده شده از قدرت! آقايان ،خوب گوش کنيد؛
اين دولتمردان کنونی و يا از قدرت رانده
شدۀ نظام سرمايه-داری در »جمھوری
اسالمی« ھستند که عامل اصلی خشونت،
حبس ،شکنجه و کشت و کشتار سی سالۀ
مردم ايران ھستند.
آقای عليرضا نوری-زاده ،شما که از حافظۀ
بسيار خوبی برخوردار ھستيد ،گويا خود را
به فراموشی زده ايد! مگر شما نبوديد که در
وصف آيت ﷲ خمينی در روزنامۀ اطالعات
مورخ چھارشنبه  27دی ماه  1357چنين
شعری سروديد ...» :چيزی چنان تو زيبا،
خونين و معطر ،چيزی شکفته است ،در
ميان اين ھمه آواز ،می-بينم" ،دامون" و
"عاطفه" چشم انتظار آمدنت ،بر جاده ھای
شرق اساطيری ايستاده اند .«...مگر يادتان
رفته است که در روزنامۀ ھای نيمروز و
کيھان چاپ لندن ھنگامی که مجلس خبرگان
حجت االسالم خامنه ای را به جای آيت ﷲ
خمينی برگزيد ،با چاپلوسی خاص يک بچه
آخوند نوشتيد که ايشان روحانی برجسته و
شخصيت »فرھيخته ای« ھستند و . ...مگر
شما خودتان را طرفدار »دموکراسی« و
جنبش ملی کردن نفت ايران و دکتر مصدق
معرفی نمی کنيد؟ پس چگونه است که اکنون
جيره خوار »صدای« ھمان دولتی شديد که
عليه دکتر مصدق و مردم ايران کودتا کرد!؟
قسم حضرت عباس را باور کنيم يا ُدم
خروس را؟
آقای سازگارا شما نيز در رياکاری دست
کمی از ديگر عالی جنابان سبزپوش نداريد.
شما به عنوان يکی از بنيا-ن گزاران سپاه
پاسداران ،نقش مستقيم در سرکوب مردم
ايران داشته ايد! شما به قول خودتان تا سال
 1368و در اوج کشتارھای دھۀ  60رژيم
جمھوری اسالمی ايران ،مقامات مھمی از
قبيل معاون سياسی در دفتر نخست وزير
)آقای موسوی( ،معاون وزير صنايع سنگين،
و ...در جمھوری اسالمی داشته ايد! اينک
نيز برای اين که سرسپردگی خود را به
امپرياليسم اثبات کنيد و شما را تحويل
بگيرند ،حتی عکس مشترکی با آيت ﷲ
خمينی را در سايت خود نصب کرده ايد تا
نشان دھيد که از ھمان دوران جوانی چه
»شخصيت مھمی« بوده-ايد! آقای سازگارا،
عکس مشترک با بنيان-گذار حکومت جھل و
جنايت ،شايد » ِرفِرنس« خوبی برای گرفتن
بورس ھای تحقيقی چرب و خدمت-گزاری
آکادميک در دانشگاه ھا باشد ،و يا شايد
حضور در »صدای ھيأت حاکمۀ« آمريکا را
آسان سازد ،و يا حتی موجب ارعاب عقيدتی
چند »بچه مسلمان« تازه به دوران رسيدۀ
بسيجی و پاسدار شود ،اما ھمين عکس شما
در برابر دادگاه تاريخ ،خود به تنھايی يک
سند ھمکاری در جھل و جنايت است و در
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برخورد غير دمکراتيک
گروه برگزار کننده
اعتصاب غذای  25جوالی
در پارک پارلمان اونتاريو با
يکی از سخنرانان
در مراسمی که در دفاع ازجان زندانيان
سياسی ايران در روز  25جوالی از طرف
گروه چند صدايی برگزار شد برخوردی از
طرف بعضی از مسئولين اين برنامه شد که
خاطرات دردناک گذشته را در تظاھراتھايی
که بر عليه رژيم شاه داشتم رابرايم زنده کرد.
در آن زمان تظاھراتھای ضد شاه شديدا تحت
کنترل نيروھای حزب الھی و طرفداران
خمينی بود ازھر گونه شعاری که بيرون از
چارجوب خط فکری حزب الھی ھا بود
بشدت جلوگيری بعمل ميامد .چادر را بعنوان
يک وسيله وحدت به زنان تحميل ميکردند.و
بشدت مراقب بودند که مبادا نيروھای
کمونيست سطح خواسته ھا و مطالبات مردم
را عميق کنند .در يکی از تظاھراتھا که من

آدرس ﺗﻤﺎس ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮ

شعارھای راديکال ميدادم با اعتراض شديد
افراد حزب الھی که کنترل تظاھرات را
داشتند روبرو شدم آنھا مرا متھم کردند که در
صفوف مردم اختالف و دودستگی انداخته و
آب به آسياب دشمن می ريزم و تھديد کردند
که اگر مقررات تظاھرات را رعايت نکنم
اجازه ندارم با آنھا ھمراھی کنم.اين برخورد
با تمام روشنفکران انقالبی و مترقی صورت
ميگرفت .ما در آنزمان درک روشنی از
مکانيسم کار حزب الھی ھا نداشتيم و تمام اين
برخوردھا را به حساب تنگ نظری و نادانی
آنھا ميگذاشتيم ولی گذشت زمان واقعيت را
برای ما روشن کرد که ارتجاع تازه به قدرت
رسيده با تمام قوا در صدد نابودی انقالب
است .پس از اينکه جمھوری اسالمی و حزب
الھی ھا توانستند انقالب را بدزدند و قدرت
سياسی را بدست بگيرند؛ سرکوب و خفه
آزايخواھی
صدای
ھر
کردن
بطورسيستماتيک و با برنامه در دستور
کارعاجل آنھا قرار گرفت .و بالفاصله ايران
کشتارگاه ھزاران انسانی شد که جز به منافع
مردم به چيز ديگری نميانديشيدند .من نيز
چون قطره ای از اين دريای عظيم بخاطر
عقايدم بمدت ھشت سال درزندان و زير
شديدترين شکنجه ھا قرار گرفتم.

ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎه
& Income

ﭼﻚ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم
روﺷﻨﮕﺮ
و ﺑﻪ آدرس ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
و ﻳﺎ از ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب زﻳﺮ ﺑﺮاي وارﻳﺰ
ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
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اکنون پس از سی سال تاريخ دارد دوباره تلخ
تر و دردناکتر تکرار ميشود .در مراسم دفاع
از زندانيان سياسی که از سوی نيرويی
موسوم به چند صدايی فراخوان داده شده بود
ھمان برخوردی با من شد که در انقالب 57
با انقالبيون ميشد.
در وسط سخنرانی من يکی از مسئولين اين
برنامه ھراسان خودش را بمن رسانده ؛
سخنانم را قطع ميکند و ازمن ميخواھد که
ازادامه سخنرانی ام صرف نظر کنم .تالش
می کند بلند گو را از من بگيرد و وقتی موفق
نميشود بلند گو را قطع ميکنند.عده ای به
طرفداری از اين شخص مرا ھو کردند و
تالش داشتند که بلند گو بزرگی که در بين
جمعيت قرار داشت را به زمين بکوبند .جالت
اينجاست که تمام اين حرکات از طرف
افرادی صورت ميگرفت که خود را مدافعين
ضد خشونت وحاميان مبارزه متمدنانه و
مدنی و جنبش چند صدايی )آزادی بيان (می
نامند.
چه کسانی از سخنرانی من ھراس داشتند؟ من
چيز زيادی نميتوانستم در يک سخنرانی يک
صفحه ای بگويم چرا آنھا اينھمه براشفته
شدند .جز اين است که آنان تالش دارند که
سطح مطالبات مردم از پوسته دمکراسی ھای

خوانندگان گرامی روشنگر
اين ماه چاپ روشنگر با مشکل
مالی جدی روبرو شد و معلوم
نبود که اصال بزير چاپ برود.
برای ھمين با يک ھفته
تاخيرمنتشر شد .اين در شرايطی
بود که بدليل افزايش محبوبيت
روشنگر و کثرت خوانندگانش،
ھر ماه عده زيادتری از خوانندن
آن محروم می مانند و افزايش
تيراژ روشنگر برای پيشرفت
مبارزه با خرافات يک ضرورت
حياتی است .برای افزايش تيراژ
به ده ھزار نسخه ما به 500
دالر اضافی نياز داريم .از اينرو،
غير محتمل نيست که اگر کمک
ھای مالی بيشتر نرسد ،چاپ
روشنگر در ماه آينده متوقف
گردد .از اينرو الزم است که
مشکل مالی روشنگر را جدی
بگيريد.

بورژوايی فراتر نرود وبخاطر منافع
ايدئولوژيک و اقتصادی که در حفظ وضع
موجود دارند تالش دارند اين مسئله عنوان
نگردد که ھر گونه دمکراسی واقعی تنھا با
عدالت اجتماعی ميتواند تضمين اجرايی داشته
باشد و يکی از شروط تحقق عدالت اجتماعی
سرنگونی جمھوری اسالمی است.ھر گونه
توھم به رژيم کنونی و کشاندن مبارزات مردم
به دفاع ازيک جناح بر عليه جناح ديگر
خيانت به مردم و خاک پاشيدن در چشم آنان
است.
اين واقعه ھشداريست جدی به ھمه ما ؛ که
بھوش باشيم و اجازه ندھيم عده ای فرصت
طلب که چھره شان کامال منفور مردم است
خود را پشت مبارزات مردم ايران پنھان کنند
و مبارزات و اعتراضات مردم را برای
مقاصد فرصت طلبانه خود مورد بھره
برداری قرار دھند
برای کسانی که مايل بودند که سخنان مرا
گوش دھند ولی موفق نشدند ،ميتوانند متن
کامل سخنرانی مرا در زير بخوانند.
آناھيتا رحمانی
جوالی26 2009-

آقای ستوده سردبير محترم ماھنامه روشنگر
ما از خوانندگان روشنگر ھستيم و به آن
عالقه داريم ،ولی در شماره ی  27مطلبی
دور از انتظار ما را تقريبا شوکه کرد .در
يک گزارش تصويری از يکی از گردھمائی
ھای ميدان لس من ،از بعضی از
برگزادگنندگان گردھمائی مزبور ،تحت
عنوان بسيجی نام برده شده بود .ما فکر می
کنيم که اين توصيف درست و منصفانه ای از
بعضی از نيروھای اپوزيسيون ،صرف اينکه
با شما ھم نظر نبوده و بزعم شما در مبارزه
با جمھوری اسالمی قاطع نمی باشند ،نيست.
چنين برخوردھای افراطی باعث دلسردی
خوانندگان روشنگر و بی اعتمادی به مطالب
آن خواھد شد.
با تشکر از نامه انتقادی تان ،ضمن تائيد
انتقادی که به عنوان مطلب مزبور داشته ايد،
من نيز اذعان می کنم که کلمه بسيجی عنوان
مناسبی برای افراد و گروه ھای مورد خطاب
نبوده است و با عرض معذرت از آنھا در
آينده سعی خواھد شد که دقت بيشتری در
انتخاب کلمات بکار رود .بھرحال ،ضمن
تشکر مجدد از انتقادتان ،اميدوارم در آينده
باز ھم از نظرات ،انتقادات و راھنمائی ھای
شما بھره مند شويم .
سيامک ستوده

با پشتيبانی مالی خود به ادامه انتشار روشنگر ياری رسانيد.
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يا به اھتزاز در آوردن پرچم ھايشان و ي ا نص ب
اسامی دستگير شدگ ان و ج ان ب اخ ت گ ان حض ور
داشتند.

فعالين "شورای پشتيباتی از مبارزات م ردم در
ايران )تورنتو ـ کانادا(" طی فراخوانی با دعوت
از ايرانيان آگاه و م ب ارز ب رای ھ م ب س ت گ ی ب ا
مادران عزادار و خ ان واده ھ ای ج ان ب اخ ت گ ان،
روز شنبه اول آگوست  ،٢٠٠٩در ميدان لستم ن
گرد ھم آمدند .از ساعت  ٦عصر درگ وش ه ای
از ميدان ،اعضاء شورا با نصب پوسترھا يی از
مبارزات مردم و قربانيان اعتراضات اخي ر در
ايران و ھمچنين اسامی بخشی از جانباختگ ان و
پخش سرود و آھ ن گ ،ب رن ام ه خ ود را آغ از
کردند.
ھمچنين در قسمت ھای مختلف ميدان ،تشک الت
و افراد مختلف ديگری نيز با گذاشتن ميز ک ت اب

ھرکسی از راه می رسيد دستی به دستی رس ان ده
و در اتمسفری بسيار صميمانه به کمک دوستانی
که مشغول آراستن م ح ل ب رای اج رای ب رن ام ه
بودند ياری می رساند .دوستی که ب ا چ ن د دس ت ه
گل زيبا و م ق دار زي ادی وس اي ل ب رای ت دارک
برنامه در آن ج ا ح اض ر ش ده ب ود م ی گ ف ت" :
راستش اولش که اسم خود را به عنوان داوط ل ب
در ليست دوستان برای کمک ب ه ب رگ زاری اي ن
حرکت اعالم ھمبستگی و پشتيبانی از مادران در
ايران اعالم کردم ھمه چ ي ز ب ه ن ظ ر س اده م ی
ی عمل رسيد متوجه ش دم ک ه
رسيد ،ولی وقتی پا ِ
تا چه اندازه شور و احساس سرتاپ ای وج ودم را
فرا گرفته ،به نحوی که جمعه شب )شب ق ب ل از
مراسم( تا صبح نتوانستم چشم بر ھم بگذارم.
بله ،اين احساس بسياری از ما و شماست ک ه در
س سرکوب ھای وحشيان ه ی رژي م ج م ھ وری
َپ ِ
اسالمی ايران و در پ ی ِ درو ک ردن الل ه ھ ای
سرخ ايران توسط آنانی که به قتل عام گل نشست ه
اند ،در دل و جان ھر يک از ما به گونه ای س ر
برافراشته است .شور گران ق دری ک ه ح رک ت و
پويائی را ميان اي ران ي ان خ ارج از کش ور دام ن
زده ،ھمانگونه که شاھديم که به ھر فراخوانی در
حمايت از مبارزات مردم در ايران پ اس خ م ث ب ت
می دھند.

درﺳﻬﺎي اﻧﻘﻼب

با ھمين اوصاف بود که در روز ش ن ب ه و ب ا
وجود وقتبسيار اندک ما برای تبل ي غ ب رن ام ه،
شاھد بوديم که ايراني ان زي ادی ب ه نش ان ه ی
ھمبستگی در فضايی بسيار دوستانه گ رد ھ م
آمده و در عين تبادل اخبار ،به بحث و اع الم
نظر با يکديگر می پرداختند .در ع ي ن ح ال،
پوسترھای نصب شده و حضور م ردم ،ن ظ ر
رھگذران کانادائی را نيز به خ ود ج ل ب م ی
کرد بطوريکه بعض ی از آن ھ ا ض م ن اع الم
ھمبستگی ،از شرايط مب ارزه م ردم اي ران و
موقعيت حاکميت می پرسيدند و ت ع دادی ن ي ز
به جمع ما پيوستند.

با تاريک شدن ھ وا ،ش م ع ھ ائ ی ک ه ت وس ط
شورای پشتيبانی تھيه ش ده ب ود ،ي ک ی ي ک ی
روشن شد و حاض ري ن ب ا در دس ت گ رف ت ن
ان مش ع ل ھ ائ ی
ش م ع ھ ای روش ن بس ِ
برافروخته؛ ھم به نش ان ھ م دری ب ا م ادران

در رابطه با محکوميت حمله نيروھای دولت
عراق به اروگاه "اشرف" و کشتن ،م ج روح
کردن و بازداشت تعدادی ازمجاھدي ن س اک ن
اين اردوگاه قرائت کرد و سپس ساير رفقا و
دوستان و حاضرين با شعر و سرود خ وان ی
در ھمبستگی با خانواده ھای جانباخ ت گ ان و
دستگير ش دگ ان و زن دان ي ان س ي اس ی ادام ه
دھندگان برنامه بودند و در انتھا با وجوديک ه
قرار بود برنامه ساعت  ٩شب پايان پ ذي رد،
با ھمراھ ی و ھ م دل ی ح اض ران درس اع ت
 30:١٠دقيقه ی شب ،ضمن اعالم برگزاری
مستمر اين برنامه در ھر شنبه از ساعت ٦

تا  ٩شب ،مراسم به پايان رسيد.
با آرزوی ديدار يکايک اي ران ي ان آزادي خ واه
در شنبه ھای آتی و با ام ي د پ ي روزی م ردم
آگاه ايران در آينده ای نزديک.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ از

ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺳﺘﻮده
در ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ E2
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ﺑﺎز ﭘﺨﺶ :ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺎﻧﺎل 703-349-2279 E2
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جانباختگان سی سال حاکميت جنايت و خون
ِ
ان ت داوم آت ش
نش
ه
ب
م
ھ
و
وس رپ وش
ِ
مبارزات آزاديخواھانه ی مردم ايران ب ه اي ن
مراسم جلوه خاصی بخشيده بود.
در پايان ،از حاضرين دعوت به عمل آم د ت ا
در صورت تمايل از ميکروفون آزاد اس ت ف اده
کرده و ھر مطلبی را که دوست دارند با جمع
در ميان بگذارند .يکی از حاضرين مت ن ی را
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