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 آن عاشقان شرزه

 آن عاشقان شرزه، که با شب نزیستند
 رفتند و شھر خفته ندانست کیستند

 فریادشان تموج شط حیات بود
 چون آذرخش در سخن خویش زیستند
 مرغان پر گشودهء طوفان که روز مرگ
 دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند

 می گفتی: ای عزیز!:
 " سترون شده ست خاک. " 

 ابر چشم تو چیستند:اینک ببین بر
 ھر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز،

 باز آخرین شقایق این باغ نیستند

 شفیعی کدکنی
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    ٢ صفحه  ٧۴شماره     

                                            

 !آرمان ھای جنبش فدائی زنده اند     
  

  و سال ھای ١٣۴٩چھل و شش سال از اعالم موجودیت جنبش فدائی گذشت. رفقای ما که در بھمن و اسفند                          
از آرمان ھایی نیرو و انگیزه گرفتند که چھل و شش سال   پس از آن جان در راه مبارزه علیه دیکتاتوری نھادند،                        

آنھا را نابود کند. یاد دالوارن سیاھکل از آن رو زنده و سرکوب بی رحمانه از سوی دو رژیم شاه و جمھوری اسالمی نتوانسته است 
الھام بخش است که ھیچ قدرت جباری قادر نیست انسان ھا را از پیکار برای جھانی عادالنه تر و آزادتر باز دارد. جان باختگان جنبش 

 .از زندگی خود گذشتند  که داشتند، فدایی، زندگی و آزادی را برای ستم دیدگان می خواستند و در این راه از گرانترین گوھری

جنبش فدائی به فاصله کوتاھی پس از پیدایش، توانست اعتماد و حمایت بخش اعظم ھواداران سوسیالیسم را در ایران به دست 
ھمه  تقریبا ۵٧تا بھمن  ۴٩آورد. این استقبال گسترده اجتماعی ثمره ثبات قدم و وحدت کالم و عمل فداییان بود. اینکه از بھمن 

فدائیان نسل نخست در مبارزه و زندانھا و میدان اعدام جان باختند، در جریان و پس از انقالب ده ھا ھزار از جوانان ایرانی با شور و 
 شوق به صفوف فدائیان پیوستند.

واحد از نیروھای چپ با تکیه بر بیش از چھار دھه تجربه جنبش فدایی، وظیفه مقدم خود می دانیم که برای تشکیل سازمان   امروز،
که نزدیکی برنامه ای و سیاسی دارند، گام برداريم. ما ھمراه با این نیروھا برای فرا روییدن این ھمگرایی برنامه ای و سیاسی به 

عدالت   دمکراسی، حقوق بشر،  وحدت تشکیالتی می کوشیم. ھدف ما ایجاد سازمانی واحد با مضمون حزبی است که از آزادی،
برابری جنسیتی و ھمبستگی دفاع کند. جای این نیرو در صحنه سیاست ایران خالی   سوسیالیسم، محیط زیست سالم،  اجتماعی،

است. در شرایطی که حکومتی استبدادی کماکان به سرکوب مبارزات مردم ایران برای این اھداف انسانی ادامه می دھد، در 
به جنگ می کند، نیروھای چپ و دمکرات ایران باید به برآمدی متحد علیه وضع شرایطی که دولت دست راستی آمریکا ایران را تھدید 

دست یابند. تالش سیاسی امروز ما متوجه این ھدف است. ما در این راه، دست   موجود و خطراتی که تداوم این وضع ایجاد می کند،
و عدالت و ھمبستگی دارند و می خواھند مردم ما ھمکاری به سوی ھمه رفقا و دوستانی دراز می کنیم که مانند ما دغدغه آزادی 

  فراتر از بد و بدتر، گزینه ھای دیگری نیز پیش رو بیابند.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 )٢٠١٧فوريه  ٦( ١٣٩۵بھمن ١٨

  رفیق تقی افشانی نقده را از دست دادیم
  محمد تقی افشانی نقده در پی پیکاری سھمگین با عفریت مرگ، سرانجام  یار دیرینه جنبش فداییان خلق ایران دکتر                        

  که نام ماندگاری ھمه ما انسانی را از دست دادیم دوستداران بسیار خود را در اندوه نشاند. چشم بر جھان بست و                        
 در تاریخ جنبش چپ ایران و تاریخ فداییان خلق دارد.                        

لتحصیل از دانشکده پزشکی تبریز بود. انسانی فروتن با اخالقی واال و تجلی رفاقت و شرافت. رفیق افشانی بزرگ شده شھر ارومیه و فارغ ا
اش  او در ھر محیطی که قرار می گرفت احترام به خود را در اطرافیانش بر می انگیخت، اعتمادی عمیق جلب می کرد و با رفتار آموزنده

و منصفی بود. او آن ھنگام که از دیگری تحسین می شنید کوشش می کرد ھمین اعتماد را ھم پاس می داشت. تقی انسان واقع بین 
ھایی بگوید که از خودش سر زده بود و زمانی ھم که با قضاوتی یکسویه نسبت به انسان دیگری مواجه می شد،  صادقانه از ضعف

       ھای او را بر می شمرد. ارزش
مفتاحی" نقش  -احمد زاده -یل و مدیریت یکی از چھار شبکه اولیه "گروه پویانتقی افشانی از پیشگامان جنبش فدایی خلق بود و در تشک

بارزی داشت. او درکنار رفیق اسد مفتاحی، با بنیان گذاشتن شبکه دانشگاه تبریز این گروه، در پروراندن و گسترش دادن آن سھم 
ھای فدایی در آمد که سخت شکنجه شد و  ز رفقای اولیه چریکدر تور ساواک افتاد و در زمره یکی ا ٥٠ای ایفاء کرد. تقی در سال  شایسته

مقاومت تحسین برانگیزی از خود نشان داد. او در چھل و پنج سال بعدی عمرش و تا دم مرگ از سر درد شدید ناشی از ضربات مشت و 
  شالق سربازجوی معروف عضدی رنج برد.

م انتظار مرگ در میدان چیتگر بود، حکمش به زندان ابد کاھش یافت و مدتی افشانی محکوم به اعدام شد و لی در آخرین روزھایی که چش
ھای فدایی خلق،  چریک ٥٠نگذشته بود که با گروھی از زندانیان به زندان شیراز تبعید شد. تقی در میان زنده ماندگان از موج کشتار سال 

نبش را نمایندگی می کرد، سخنگوی طراز اول شعور آن نیز بود. افشانی ای داشت. او نه تنھا چون بقیه رفقا شور انقالبی این ج جایگاه ویژه
بخاطر تسلط باالیی که بر دیدگاه ھای نظری گروه داشت به زودی جایگاه یک مرجع تئوریک در تشکیالت زندان را یافت. دوست و رقیب، او را 

  به خردورزی می شناختند.
ز جستجوگری و نقد مداوم اندیشه و باور باز نداشت، بلکه او را ھر چه بیشتر وادار کرد تا این موقعیت گروھی اما نه تنھا ھیچگاه تقی را ا

اش در این عرصه را فزونتر بفھمد و پایبندی بیشتری به آن نشان دھد. او برخوردار از ذھنی پرسشگر، به تجربه و تحقیق  رسالت خود ویژه
ای ھم از مطالعه و  لحظه ردردھای شدیدی که از آن ھمیشه در عذاب بود، حتی علمی باور داشت و در ھمه سال ھای زندان و علیرغم س

ھا از دست نداد. تقی ھمه اینھا را ھم بر  بازبینی در دیدگاه ھای خود و گروه و سازمان دست نکشید و آنی را در خودآموزی و آموزش دادن
  اش در برابر فشار و شکنجه زندان پیش برد. دانهمتن ھمان فروتنی و وقار خاص خود و با حفظ موضع ایستادگی شرافتمن

تقی افشانی جزو آخرین گروه از زندانیان سیاسی بود که از زندان شاه آزاد شد و به گرمی مورد استقبال مردمی قرار  ١٣٥٧سال انقالب 
تاکید مداوم بر آزادی و   و باھای انسانی خود باورمند ماند  اش بر آرمان گرفت. تقی در ھمه این سال ھا و تا واپسین دم زندگی

اند او را  ھا نشان داد که ھمگان حق داشته ھای راه طی شده، و در نقد آن گذشته سرشار از خود گذشتگی سوسیالیسم، در دفاع از اصالت
  نمادی از نسل آرمانخواه، جستجوگر و حقیقت جوی دھه چھل بشناسند.

می برد و در این اواخر دیگر ھیچ رمقی برای او باقی نمانده بود. او اما از این شانس بزرگ  تقی مدت مدیدی بود که از بیماری پارکینسون رنج
 برخوردار بود که ھمسر و یاری را در بالین خود داشته باشد که تیماری شبانه روز او را بر عھده داشت و در مراقبت از ھمسر سنگ تمام می

  دیدار آمده تقی و ھر جویای دورادور از حال وی را بر می انگیخت.گذاشت. یار و یاوری که، تحسین و احترام ھر به 

ما، درگذشت این یار خردورز مظھر اصالت را به ھمه فدائیان و آنانی که تقی را می شناختند و قدر می نھادند تسلیت می گوئیم و در این 
  اندوه ھمگانی، ھمسر مھربان او را بھمراه ھمه بازماندگانش ھمدلیم.

  طره رفیق تقی افشانی نقده، ماندگار است.نام و خا

  )دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت
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سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)، 
حاصل تحول و فراروئی جریان تاریخی 
"فدایی خلق" به سازمان چپ دمکرات با 
آرمانخواھی سوسیالیسم دمکراتیک 

  است.
آن بخشی از فداییان خلق که بیشترین 
تعداد از وارثان جنبش "چریک ھای فدایی 

ایران" را در بر داشت، از پی خلق 
رخدادھای نخستین دو سال پس از 

، با نام "سازمان فداییان ١٣٥٧انقالب 
خلق ایران (اکثریت)" فعالیت خود را ادامه 
داده است. حفظ تشخص "فدایی خلق" 

ائی از خاستگاه  درنام این سازمان، یادواره
 ً تاریخی آنست، و قید "اکثریت" صرفا

که، این سازمان طی معطوف به جایگاھی 
ھای آغازین  تحوالت نظری ـ سیاسی سال

  انقالب در آن قرار گرفت.

ھای مبارزه  دھه نخست: سال 
  مسلحانه

جریان انقالبی "چریک ھای فدایی خلق 
ایران"، خیزشی بود از سوی جوانان 
مارکسیستی که برای برپایی "حکومت 
خلقی" با چشم انداز نیل به 

ویکرد پیکار سوسیالیسم در ایران، ر
مسلحانه را برای براندازی رژیم دیکتاتوری 
شاه برگزیدند. این جنبش رادیکال که 
بخش اصلی مبارزه مسلحانه نوپدید در 

داد، محصول یک دھه  ایران را تشکیل می
ھای فکری و عملی جوانان چپ و  رھجوئی

ً برخاسته از محیط دانشگاھی بود.  عمدتا
طاھا، جوانانی که، با داعیه جبران خ

ھای نسل پیش از  ھا و ناکامی سستی
خود، و با عزیمت از ھم نقد و ھم نفی 

ھای دو مولفه چپ و  ھا و ناکرده کرده
ھای بیست و سی  نھضت ملی دھه

خورشیدی، بر آن بودند که با درانداختن 
طرحی نو، راه مبارزه توده ھا گشوده 
شود. زیست و پرورش آغازگران این 

ای تاثیر پذیری آنان جنبش، از یکسو در فض
از رادیکالیسم مبارزاتی جھان دوران 

ائی قھرآمیز، مبارزات  خویش: انقالبات توده
ھای  چریکی در آمریکای التین و نھضت

مسلحانه رھائبخش ملی به ویژه در 
منطقه ما طی شد و از سوی دیگر، متاثر 

ھا در اندیشه چپ جھانی.  از برخی نوآوری
ش اما، در گذر گیری نھائی این جنب شکل
ای تجارب عملی ـ تشکیالتی خود  از پاره

ات محفلی ـ گروھی  آنان در قالب مبارز
با دیکتاتوری رو  طی دھه چھل خورشیدی 

به تشدید فرجام یافت. "چریک فدایی"، 
فرزند زمانه انقالب ھا و رویکردھای طغیان 
انقالبی در گستره جھان بود و نیز واکنش 

در ایران. این رویکرد قھر آلود به قھرحاکم 
انقالبی درمقابله با دیکتاتوری شاه، 
سرانجام در پی حمله پیشتازانه گروھی 

بھمن ماه سال ١٩از باورمندان آن در روز 
به پاسگاه ژاندارمری "سیاھکل" بود ١٣٤٩

که توانست بروز سیاسی ـ عملیاتی 
آشکار در سطح کشوری بیابد و پس از 

دایی مدت کوتاھی در قامت "چریک ف
خلق" سر برآورد. تاکید براستقالل رای در 

 *سیری در حیات سازمان و کیستی امروزین آن   
قبال دو قطب کمونیستی درعین اعالم  

ھای  المللی با جنبش ھمبستگی بین
انقالبی، اتخاذ روش رادیکال در استراتژی و 
تاکتیک مبارزاتی و در ھمانحال ابراز پایبندی 
به موازین مارکسیسم ـ لنینیسم، بیانگر 

"چریک ھای خطوط تمایز و اشتراک ھمزمان 
فدایی خلق" بود با نسل چپ قبل از خود. 
"چریک فدایی"، مظھر گسست عملی 
رادیکال از چپ پیش از خود، و در عین حال 
تداوم پیوستگی نظری بود با ھمان چپ در 
کلیت آن؛ و ھمین را ھم مصداق "جنبش 

  نوین کمونیستی ایران" قرار داد.

"چریک ھای فدایی خلق ایران"، به پشتوانه 
ھایشان در مبارزه با رژیم  جانفشانی

دیکتاتوری شاه، توانستند در زمان کوتاھی 
با احراز موقعیت محوری در جنبش چپ 
ایران، بدل به کانونی برای جذب بیشترین 
نیروی این جنبش شوند. اگرچه رژیم شاه 
توانست در جریان این مبارزه مسلحانه 
نزدیک به دویست نفر از اعضای این سازمان 

  یکی و ھر چھار ترکیب رھبری در اینچر
دوره از حیات آن را از بین ببرد، اما نتوانست 
ادامه حیات و فعالیت آن را متوقف کند. 
جنبش چریکی که از ھمان فردای برآمد خود 
موفق شده بود فضای روشنفکری و جنبش 
دانشجوئی ایران را زیر تاثیر خود بگیرد، 

ه بر آن، توانست علیرغم ضربات سنگین وارد
بر جای خود باقی بماند و در آستانه انقالب 
و بعد آن، چونان چپ مستقل آزمون پس 
داده در مبارزه سرسختانه علیه دیکتاتوری و 
ایفاگر نقش در پیروزی انقالب، اعتبار 
سیاسی و اخالقی بس چشمگیری در 
فضای سیاسی کشور و محبوبیتی گسترده 
در سطح طبقه متوسط جدید و نیز 

ھائی ازکارگران و فرودستان جامعه  بخش
بدست آورد. در شرایط سیاسی نوین پس از 
انقالب، "سازمان چریک ھای فدایی خلق" 
مورد حمایت عمومی بخشی از سکوالرھای 
جامعه و کارگران پیشرو قرار گرفت، به نقطه 
امید و تکیه گاھی برای خیزش ھای 
دمکراتیک و حرکات مطالباتی نوین بدل شد 

نتیجه، بمثابه بزرگترین اپوزیسیون و در 
حکومت دینی جدید، موقعیت برآمد 

ائی یافت. و  اجتماعی ـ سیاسی گسترده
این، در حالی بود که "سازمان چریک ھای 

ھا تقابل بسیار  فدایی خلق ایران" طی سال
خشن دو قھر حکومتی و انقالبی با یکدیگر ـ 
که خود البته در تشدید این فضای قھرآمیز 

داشت ـ گروه بزرگی از کادرھای  سھم
مجرب خود را از دست داده بود. اگر 
موجودیت و موقعیت این سازمان در آستانه 
و فردای انقالب، دستاورد سالھا مبارزه 
فداکارانه و پیگیرانه آن بود علیه رژیم شاه، 
کم توانایی سیاسی آن اما، متاثر از قربانی 

ھای سنگین ناشی از ھمین مشی  دادن
  لحانه.مس

  در پی استقرار جمھوری اسالمی 

سازمان در اولین سال پس از انقالب به 
مثابه بزرگترین تشکیالت چپ ایران، فعالیت 
سیاسی و سازمان گرایانه نوینی را در پیش 
گرفت. در مسیر مشارکت برای تاسیس 
نظام سیاسی نوین در کشور و قانون 
اساسی جدید گام برداشت، ولی به خاطر 

بودن محتوی جمھوری اسالمی و  ناروشن

غیردمکراتیک بودن روش رای گیری 
"جمھوری اسالمی، آری یا نه؟" و نیز به 
دلیل غیردمکراتیک بودن روند تدوین قانون 
اساسی و حاصل ضد دمکراتیک آن، به 
جمھوری اسالمی و قانون اساسی رای 
نداد. سازمان از چنین جایگاھی، به مشی 

یبرالیسم متجلی در انتقادی تند ھم علیه ل
ً مستقر برخاست و  دولت موقت قدرت جدیدا

ھای سیاسی،  ھم به مخالفت با تحمیل
ماندگی  انحصارطلبی ھای مستبدانه و واپس

فرھنگی و اجتماعی متبلور در ھسته اصلی 
ً به تقصیر  قدرت. اتخاذ این مشی، عمدتا

ً بی ھای  تجربگی قدرتمداران حاکم و قسما
ش ھای حاد سیاسی سازمان، منجر به تن

بین دو طرف شد و در بعضی مناطق کشور، 
حتی تا حد مقابله قھرآمیز پیش رفت. اما 
این اولین سال حضور ارگانیک سازمان در 
مبارزات اجتماعی بزرگ ابعاد آنھم در شرایط 
بسیار بغرنج ناشی از حاکمیت بالمنازع 
پوپولیسم دینی بر کشور و نبرد "که بر که" 

، با گرفتار آمدن سازمان در در درون قدرت
ھای حساس و پر مخاطره  چنبره آزمون

ھمراه شد و آن را در بحران ھویت نظری، 
برنامه ای، سیاسی و روشی عمیقی 

ھای آن البته در  فروبرد. بحرانی که زمینه
ھای فدائیان طی  فکر و سیاست و روش

ھای قبل از انقالب وجود داشت و در  سال
  بی مضاعف یافته بود.اوضاع تازه، فقط شتا

بروز اختالفات سیاسی و نظری جدی در 
ھای  صفوف سازمان، چه ناشی از چالش

تئوریک و متدیک بجا مانده از دوران مبارزه 
چریکی و چه تنش ھای بیشتر و بزرگتر 
برخاسته از شرایط بحرانی پس از انقالب، 
آنھم در مختصات اندیشه و رفتار غیر 

ان آن زمان را به دمکراتیک، سرانجام سازم
ھا کشاند که اولی آن، جدائی جریان  جدائی

"چریک ھای فدایی خلق" در بھار سال 
ترین  از سازمان بود و پیامد عمده ١٣٥٨

 ١٣٥٨بندی در سازمان طی پلنوم پائیز  صف
نیز، انشعاب بزرگ "چریک"ھا به دو بخش 

  .١٣٥٩اکثریت و اقلیت در اواخر بھار 

، بخش ١٣٦١تا ١٣٥٩ھای  طی سال
ً در شکل و  "اکثریت" کوشید تا خود را کامال
سیمای یک سازمان سیاسی سامان دھد، 
در معادالت سیاسی کشور نقش فعال 
مداخله گرایانه داشته باشد و به نیروی 
سازمانگر مبارزات متنوع اجتماعی ـ 
سیاسی در صحنه کشور و در درجه نخست 
طبقه کارگر و زحمتکشان بدل شود. این 

ھای تکاملی  د سیاسی، که بر تالشرویکر
پیش از انقالب "چریک فدایی خلق" در 
تبدیل مرحله به مرحله آن از یک گروه 
چریکی به سازمان نظامی ـ سیاسی و 
سپس به حزبیت سیاسی ـ نظامی با برآمد 
ایدئولوژیکی متکی بود، در کلیت خود اراده 

گیری این اراده  کردنی مسئوالنه بود. جھت
، زیر تاثیر شرایط عینی پیچیده از منطقی اما

سیاسی  -یکسو و ضعف توانمندی فکری
در تبیین صحیح روند ھا و رھبری سازمان 

عدم تجھیز آن به تئوری تبیین کننده انقالب 
و حکومت برآمده از دل آن از سوی دیگر، از 

ھای خالقانه بازماند و راه برون رفت  نوجوئی
بر  از بحران، عمل به فرمول ھای غالب

  ..."جنبش جھانی کمونیستی" فھم شد.
  ۴ادامه در صفحه 

  

 



 
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٧٤ شماره    

  ... سیری در حیات
  ٣ادامه از صفحه 

مطابق این انتخاب، درعرصه نظری رویکرد 
مندانه در جھان بینی  تحلیل رفتن آئین

مارکسیسم ـ لنینیسم از نوع رسمی آن 
پرولتری با و پذیرش انترناسیونالیسم 

ً موجود" در  قرائت "سوسیالیسم عمال
پیش گرفته شد؛ و در عرصه سیاسی، 
پیشه کردن سیاست اتحاد ـ انتقاد در 
برابر جمھوری اسالمی. سیاستی 
مبتنی برارزیابی متوھمانه پیرامون امکان 
"شکوفایی" جمھوری اسالمی در 

اش، و در  راستای غلبه بر جھات ارتجاعی
تحاد سازمان با حکومتی نتیجه، پدیداری ا

ستیز و بنیادگرا. حکومتی که، در  آزادی
دید آنروزین سازمان نیرویی تلقی شد که 

ھای ارتجاعی و  گویا دیدگاه
اش، فرعی است بر اقدامات  انحصارطلبانه

آن در زمینه دفاع از منافع "مستضعفان" و 
  ستیز با "قدرت ھای امپریالیستی". 

ای نظری ـ حصور ماندن در این تبیین ھم
سیاسی، سازمان را تا حد یک حزب 
محبوس در نگاه بسته ایدئولوژیک نگه 
داشت و به لحاظ جایگاه سیاسی، آن را 

اش  ھا و ھدف استراتژیک بر خالف آرمان
ً در جبھه پوزیسیون حکومت دینی  عمال
قرار داد. سیاست عملی غرب ستیزانه 
زیر شعار "مرگ بر امپریالیسم جھانی به 

امریکا"، کم بھا دادن به  سرگردگی
دستاوردھای مثبت بشریت در غرب که از 
جمله در عناد با لیبرالیسم متجلی شد، 

باوری عملی به لزوم استقرار  بی

دمکراسی در کشور و کم بھا دادن به رابطه 
ناگسستنی آزادی با عدالت اجتماعی، نقاط 
مشترک عمومی فکر وعمل سازمان آنزمان با 

ی "خارجی ستیز" را رقم حکومت مستبد دین
زد و اتخاذ مشی " اتحاد ـ انتقاد " بر بستر 
چنین اشتراکاتی از سوی سازمان را جنبه 

  عملی داد.
ای جدی براعتبار  گیری، خدشه این جھت

مبارزاتی سازمان وارد آورد و مانع از ایفای 
نقش چپی دمکرات در آن برھه حساس از 

  حیات سیاسی کشور شد.

  شصتدر طول دھه نوزایی سازمان 
                   تحوالت دمکراتیک!

روحیه نقد، راز پیدایی، ماندگاری و پویائی 
"فدایی خلق" است. بھمین اعتبار ھم بود که 
رویکرد حمایتی سازمان در قبال جمھوری 
اسالمی و نظریه ھای توجیه کننده آن 

توانست از ضربات طغیان این  بھیچوجه نمی
ی مصون بماند. مصون خصلت اخالقی و ارزش

ھم نماند. نقد، دیگر بار روح سازمان را تسخیر 
  کرد.

نگاه انتقادی به سیاست  ١٣۶٢از اوایل سال 
حمایتی سازمان از جمھوری اسالمی و اندکی 

ھای ناظر بر آن و  بعد در ادامه اش به تئوری
ھا در برخورد با امر  سرانجام تعمیم این بازبینی

و برون حزبی، حزبیت و مناسبات درون 
سرتاسر "سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)" 
را فراگرفت. این مسیر اگر چه آسان طی نشد 

سختی ھا در باورھا و  و در جریان آن جان
رفتارھای دیروزین نسبت به تحوالت از سوئی و 
نیز تندروی ھا از دیگر سو سربرآوردند، اما 
فرجام راه طی شده و حاصل تالش صورت 

ھای  در جریان آن، سرانجام دگرگونی گرفته
بنیادین بود در نگرش، برنامه، رفتار و نوع 
مناسبات حزبی در سمت وداع سازمان با 

  دیکتاتوری و آمریت. 
درون مایه این روند بازنگری در فکر و عمل 
دیروزین سازمان، در جوھر خود عبارت بود از: 
رھایی از تقید ایدئولوژیک، بازنگری و 

در مقوله دمکراسی، فھم ژرف نواندیشی 
آزادی، و نفی ھر نوع دولت ایدئولوژیک. به 
دیگر سخن، باز شدن چشم سازمان بر 
دمکراسی و آزادی به مثابه دستاوردھای 
تاریخی ھمه بشریت و رو آوردن عمیق و 
خالق سازمان به این دو در ھمه جھات، ضمن 
پایبندی اش به نگرش طبقاتی و انتخاب 

رمندی آن به عدالت اجتماعی اجتماعی و باو
  و سوسیالیسم.

ً نمی   در این روند بغرنج توانست از  که طبعا
ھای پیشین  ھا و رسوبات نگاه تناقض  انواع

بکلی برکنار بماند، سازمان، سوسیالیسم را 
دیگر نه در پارادایم "دیکتاتوری پرولتاریا"، بلکه 
در کادر آن نوع از گفتمان و نظام ارزشی 

و مبتنی بر آزادی فھمید   ادخواھانهدادگستر د
که بنا به آن تنھا به مثابه یک فرایند آگاھانه 
شکل گرفتنی است. فرایندی، نه از طریق 
انقالب سوسیالیستی، که با مھندسی 
اجتماعی سنجیده و تدریجی بر زمینه ھای 
ً فراھم آمده و با ایجاد و گسترش  ضرور تاریخا

ھای سوسیالیستی و مشارکت  ارزش
دمکراتیک و آزادانه نیروھای ذینفع در تحول 
سوسیالیستی و در سایه فرھنگ و تکنولوژی 

  ...پیشرفته. 
 ٢٠ادامه در صفحه 

 

  نام یار دیرینه، "ولی جعفریان" را از یاد نمی بريم     
 پیام به مراسم یادبود رفیق "ولی جعفریان"

  

سان بلندطبع و دوراندیشی زمانی که خبر درگذشت رفیق "ولی" را شنیدیم، جملگی در اندوھی ژرف فرو رفتیم. می دانستیم که او چه ان
. ھر بود و ما، چه گرامی یاری از دست دادیم. "ولی" که در سازمان وی را "پرویز" می نامیدیم، به فروتنی، مھربانی و آفرینندگی نام آور بود

  رد.ای با او بوده است، از این مرگ نا بھنگام افسوس بسیار خو آنی از ما که وی را از نزدیک می شناخته و در برھه

تا ماه ھای پیش از انقالب، ھفت سال از جوانی خود  ١٣٥٠رفیق "ولی جعفریان" از نخستین ھمراھان جنبش فدایی خلق بود. او از سال 
یان را در زندانھا گذراند و رنج شکنجه و تبعید را تحمل کرد. او تا آخر عمر خود از سردرد مزمن حاصل ھمین دوران رھایی نیافت. "ولی" در م

از سوی ھمگان بود. در زندان مشھد و در فضای ویژه آن زمان زندان،   نیان سیاسی، به شخصیتی موقر شناخته می شد و مورد ارجزندا
برای مدتی وظیفه نمایندگی جمع فداییان در رابطه با دیگر زندانیان سیاسی را به گردن گرفت و آنرا به شایستگی پیش برد. او ھمانجا 

  ھای سیاسی، فردی است توانمند. تنظیم مناسباتی خردمندانه و سازنده بین جریان نشان داد که در زمینه

ھای سیاسی ھم بکار گرفت و با  ھای نخست بعد انقالب در مناسبات سازمان با دیگر جریان "ولی جعفریان" ھمین توانایی خود را در سال
رفیق "ولی  ١٣٦١ظیفه حساس محوله را بجا آورد. تابستان سال ای کامیاب و ای که در خود داشت بگونه بردباری و ظرافت ھوشمندانه

جعفریان" به عضویت کمیته مرکزی سازمان درآمد و در این سمت، مسئولیت در روابط عمومی و دبیرخانه سازمان را بخوبی پیش برد. 
چگاه به کمترین سست پایی در "ولی" گرچه فعالیت در دبیرخانه نیمه مخفی آنزمان آبستن خطرھای خاص خود بود اما چنین خطراتی ھی

  اش بود به امانت انجام داد. منجر نشد. او فداکارانه کارھایی را که بر عھده
اش به خارج از کشور، وظیفه سردبیری نشریه "اکثریت" را بر عھده گرفت و در مقام مدیری  رفیق "پرویز" ما، در پی مھاجرت ناخواسته

ای که  اش بر این نشریه، توانست متکی بر روحیه آزاد منشانه ای کامیاب اداره کرد. او طی مدیریت ونهشایسته، آنرا به مدت پنجسال به گ
و با الھام گرفتن از استعداد نواندیشی در خود، نقش نافذی در ترویج نگاھی باز و قلمی آزاد ایفاء کند. اندیشه و بیان باز در کادر   داشت

  ست.تعھدات حزبی، ثبت کارنامه سیاسی او

، نقش ماندگاری از خود برجای ٦٧رفیق "پرویز" بھمراه دیگرکارکنان این نشریه در بازتاب جنایات جمھوری اسالمی طی فاجعه ملی سال 
گذاشت. این انسان حساس و انساندوست اما، متاثر از انواع نامالیمات موجود و بیش از ھمه ھمین کشتار بیرحمانه خمینی، آسیب 

تا آخر عمر خویش نتوانست از زخم وارده از این جنایت بر روح و روانش دمی آسوده بماند. شرافت وی به او اجازه نداد روحی بزرگی دید و 
  ھا. تا از یاد بدارد این شرارت فراموش ناشدنی را. "ولی"، انسانی بود متعھد به ارزش

"صدف" و "بھمن" را. شورای  -يار عزیزمان "زھره"، و عزیزان  از "ولی جعفریان" یادگارھای بسیار داریم و در زمره آنھا و مقدم بر ھمه،
مرکزی سازمان از سوی ھمه اعضاء و ھواداران خود درگذشت این دیرینه یار را به ھمه آنانی که دل در آزادی و عدالت دارند و پیش از 

نامی است  - رفیق "پرویز" ما –م "ولی جعفریان" ھمه، به "زھره" و دو فرزند یادگار وی صمیمانه تسلیت می گوید. ما یقین داریم که نا
  ماندگار که از آن ھمواره به نیکی و احترام یاد خواھد شد.

  )دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت

       )٢٠١٧فوريه  ٥( ١٣٩٥بھمن ماه  ١٧

 



  
  
  

  ٥صفحه   ٧٤شماره     

 

  جنبش فدائی، فریاد عدالتخواھی

 یداله بلدی
 

  ھر رویداد تاریخی را باید با توجه به مجموعه شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و دیگر عوامل                                
  بروز آن مورد ارزیابی قرارداد.                                 
ز جنبش فدایی که یکی از فراگیرترین و تاثیر گذارترین جریان ھای سیاسی از آغاز تولد تاکنون می باشد را نی                                 

  مجموعه شرایط آن زمان مورد قضاوت قرار داد.. نمی توان بدون در نظر داشت
  :از جمله عواملی که در پیدایش جنبش فدایی تاثیر داشتند می توان به موارد زیر اشاره کرد

یکا و با اتکا به درآمد و برخورداری از حمایت امر ٤٢مرداد و سرکوب وقایع سال  ٢٨خود کامگی شاه محمد رضا پھلوی که پس از کودتای ـ ١
ھای گروھی پایه ھای دیکتاتوری خود را محکم تر می کرد، حتی حاضر به مشورت و  سرشار نفت، قدرت ساواک و ارتش و تبلیغات رسان

  ؛رایزنی با نزدیکان خود نبود و منتقدین درونی رژیم را نیز تحمل نمی کرد
ھا احزاب و سازمانھای چپ و دموکرات حق فعالیت نداشتند بلکه احزاب تشکیل نه تن ٣٢ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی پس از سال ـ ٢ 

دھنده جبھه ملی که خواھان فعالیت در چھارچوب قانون اساسی بودند نیز از حق مشارکت و اظھار نظر محروم بودند، مھندس بازرگان 
ما آخرین گروھی ھستیم که با شیوه مسالمت آمیز «گفت در دفاعیات خود ٤٤رھبر نھضت آزادی بھنگام محاکمه در دادگاه نظامی در سال 

  ؛»با شما برخورد می کنیم.
چندین گروه روشنفکری و دانشجویی بطور  ٤٠شکست گروھھای سیاسی فعال بدون اثرگذاری در جامعه. در سالھای اولیه دھه  ـ٣ 

ی پخش اعالمیه و رد و بدل کردن جزوات و کتابھای مخفیانه به مبارزه برعلیه رژیم شاه برخاستند که بیشتر فعالیت شان در عرصه ھا
ممنوعه و تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون مسائل سیاسی روز ایران و جھان، کار در کارخانه ھا و یا تحقیق و پژوھش در باره اوضاع 

ن دستگیر شدند، و فعالیت شان خاتمه اقتصادی و اجتماعی ایران بود از معروفترین این گروھھا ساکا و جریان بودند. که تمامی اعضای آ
یافت. ھمچنین تالش حزب توده برای احیای فعالیت حزب که به نام تشکیالت تھران نامگذاری شد بسبب نفوذ ساواک و عدم امکان تبلیغ و 

  ؛پیوند با توده ھای مردم نا کام ماند
ندیکای کارگران، کانون وکال، انجمن معلمان، انجمن ممنوعیت ایجاد تشکیالت صنفی و نھادھای مدنی تشکیالت صنفی مانند س ـ٤

دانشجویان سازمان نظام پزشکی و کانون نویسندگان ھیچکدام نمی توانستند مسئوالن خود را آزادانه برگزینند بلکه مسئوالن از سوی 
  ؛مقامات ذیربط برگزیده می شدند یا ساواک باید صالحیت آنانرا تایید می کرد

ات در دھۀ چھل سانسور مطبوعات و کتاب بشدت توسط ساواک اجرا می شد، مطبوعات بھیچ وجه قادر نبودند که عدم آزادی مطبوعـ ٥
امه کوچکترین انتقادی را در باره عملکرد رژیم بازتاب دھند و اکثریت مطبوعات در خدمت تحکیم پایه ھای رژیم بودند و صاحبان بزرگترین روزن

ه مجلس سنا بودند، کتاب نیز مورد سانسور قرار میگرفت. بویژه کتابھایی که در چارچوب افکار و عقاید ھا وابسته به رژیم بوده و نمایند
  ؛سوسیالیستی بود حق انتشار نداشت، و حتی واژه ھایی مانند شب، جنگل و ستاره در اشعار شاعران سانسور می شد

کای التین تو پاماروھا در اروگوئه و برزیل و ساندینست ھا در ـ رشد مبارزۀ چریکی در جھان آغاز مبارزه چریکی در کشورھای امری٦
نیکاراگوئه و ھمچنین آغاز مبارزه مسلحانه توسط گروھھای چپ در اروپای غربی مانند ارتش سرخ در آلمان و بریگاردھای سرخ در ایتالیا و 

ی، علیه اسرائیل مبارزه می کردند و تشکیل ارتش سرخ در ژاپن که اعضای آن برای دفاع از خلق فلسطین ھمدوش چریکھای فلسطین
  ؛سازمان راه انقالبی در ترکیه که به مبارزه مسلحانه علیه رژیم ترکیه بپاخاستند

  ؛مبارزات ضد تبعیض نژادی در کشور افریقای جنوبی و رودزیا در افریقا و مبارزه پلنگان سیاه در امریکا علیه تبعیض نژادی ـ٧ 
یم اسرائیل نکات ذکر شده عواملی بودند که در دفاع یکپارچه و فداکارـ ٨  ِ انه مردم ویتنام علیه اشغالگران و نبرد مردم فلسطین علیه رژ

  فراروئیدن مبارزه مسلحانه تأثیرگذار بود. 
روستاھا  در دھۀ چھل بویژه نیمه دوم آن جامعه ایران تغییرات و تحوالت ژرفی را از سر می گذراند اصالحات ارضی و اعزام سپاه دانش به

مناسبات اقتصادی و فرھنگی روستا را تا حدودی دگرگون کرده بود. سرمایه داری وابسته با شتاب گسترش می یافت، و سرمایه داران 
ً از تخصص  پایگاه فئودالھا و روسای عشایر را در حاکمیت و مجلس اشغال می کردند. طبقه کارگر از نظر کمیت در حال رشد بود، اما اکثرا

ه بودند مھاجرت از روستا به شھر ھا فزونی گرفت، دانشگاھھای جدیدی احداث شد و بر تعداد دانشجویان افزوده می شد، بی بھر
سازمانھا و ادارات و نھادھای دولتی و خصوصی بیشتری تاسیس می شد، رسانه ھای گروھی بویژه تلویزیون که فراگیرتر و موثرتر از 

خدمت تبلیغات برای رژیم بود، اما مردم را بیش از گذشته با اخبار و تحوالت سیاسی ایران و جھان و رسانه ھای دیگر بود ھر چند که در 
  .دستاوردھای علمی و فرھنگی آشنا می کرد

ً مدرن و   اما با توجه به تمام تحوالت فوق وجه مشخصه رژیم شاه دوگانگی آن بود، از یک سو جامعه در حال گذار به جامعه ای نسبتا
ود، اما کشور با ھمان شیوه خودکامگی اداره میشد. ساواک عرصه را بر روشنفکران تنگ کرده و در ھمه جا حضور داشت، و افزون صنعتی ب

بر آن فقر و محرومیت ھمچنان وجود داشت، و اختالف طبقاتی ژرفتر می شد و حلبی آبادھا در اطراف شھرھا برپامی شد مناطق محروم 
، کردستان، ایالم حاشیه کویر و جنوب خراسان و سواحل خلیج فارس و محله ھای فقیرنشین شھرھا از کشور مانند استان بلوچستان

  امکانات اقتصادی، آموزشی و بھداشتی اندکی برخوردار بودند، و آسیبھای اجتماعی مانند اعتیاد و فحشا نیز در حال گسترش بود. 
یاسی داشت و مشارکت مردم را در سرنوشت خویش می طلبید، و وجود در چنین دورانی کشور نیاز به تحولی بنیادین در عرصه س

نمادھای مدنی و مستقل و دموکراتیک ضروری بود، اما خودکامگی شاه با سیر تحوالت جامعه، عدالت خواھی و مطالبات و خواسته ھای 
تھیدست بود که از سینۀ فدایی بر سکوت آن توده ھای مردم در تضاد بود و در چنین شرایطی این فریاد درد و رنج توده ھای محروم و 

سالھا طنین افکند، و بخشی از مبارزان عدالت خواه میھن مان را که خواھان بھروزی مردم بودند به صفوف جنبش پیوسته و آگاھانه 
  . جاودانه شدند و صفحاتی از تاریخ مبارزاتی کشورمان را که آکنده از عشق به توده ھای محروم بود را رقم زدند

گروھی از جوانان مذھبی طرفدار نھضت آزادی نیز بمبارزه  ٤٩در آن سالھا تنھا جنبش فدایی نبود که بمبارزه مسلحانه روی آورد در سال 
گروه شریف زاده و مال آواره در کردستان و گروه  ٤٦مسلحانه روی آوردند و سازمان مجاھدین خلق را بنیاد نھادند. بیش از آن در سال 

نیز گروه  ٤٩ک گو در منطقه اورامانات در کرمانشاه نیز با توسل به مبارزه مسلحانه به مبارزه با رژیم شاه برخاستند. در سال داریوش نی
گروه دکتر اعظمی در لرستان و گروه ابوذر در نھاوند نیز برای مبارزه با رژیم شاه مبارزه مسلحانه را برگزیدند و  ٥٣آرمان خلق و در سال 

گروه فلسطین نیز برای فراگیری دوره جنگ ھای چریکی عازم فلسطین بودند که دستگیر شدند بدیھی است که مبارزه  پیش از آنان
مسلحانه جنبش فدایی به دلیل اراده گرائی و وجود موانعی برای پیوند با مردم و درنده خویی ساواک و عدم آمادگی جامعه نمی توانست 

انساندوستانه فدائیان که بر سر آن جان باختند ھمچنان آرمان میلیونھا انسان عدالتخواه می باشد، و به پیروزی دست یابد. اما آرمانھای 
نباید فراموش کرد که پیشگامان جنبش فدائی از برجسته ترین و فرھیخته ترین جوانان دوره خود بودند که ھر کدام در عرصه ھای ادبی، 

ود بر جای نھادند امید است که در روند مبارزات آزادیخواھانه و عدالت جویانه مردم میھن علمی، اجتماعی یا پژوھشی آثار ارزشمندی از خ
مان دیگر نیازی به مبارزه مسلحانه نباشد و مردم با توسل به شیوه ھای اعتراض آمیز اعتصاب و نافرمانی مدنی به آرمانھای خود دست 

به مردم نیز بیاموزیم و آنرا الگوی آرمان خود قرار دھیم، و سخن زنده یاد بیژن جزنی یابند. اما باید از عشق آتشین بنیانگزاران جنبش فدائی 
د را بخاطر بسپاریم که گفت ھمه اعتبار ما در پیوند با مردم است و در پیوند با اینکه چه سھمی در برداشتن باری از دوش آنان و کاستی در

  .و رنجی که متحمل آنند بر عھده بگیریم
  ٢٠١١فوریه  انتشار نخست:

 



 
 

  

 
 

 

  ٦ صفحه  ٧٤شماره     

 ه يادخرم آن نغمه که مردم بسپارند ب  
  احمد فرھادی

ھا خیلی زود، حتا گاھی زودتر  دھند که بسیاری از آن در زندگی اجتماعی ھر کشوری رویدادھای فراوانی رخ می                               
وند. تنھا رویدادھای اندکی ھستند که عمر به یاد ماندنشان درازتر است، گاھی درازتر از ر آثارشان، از یادھا می                      ز محو 

  عصرشان. یکی از این رویدادھا، حماسٔه سیاھکل است که  ھای ھم تاثیراتشان و حتا درازتر از طول عمر انسان                           عمر
  .یابی نسل سوم چپ ایران در سدٔه بیستم شد بر تشکل نمادی                               

ھا پیش آغاز  ای روزآمد از مدت سلسلٔه پھلوی زمانی به حکومت رسید که در ایران تالش برای گذر به جامعه                               
شده و بعنوان مھمترین اقدام، ساختار سیاسی حاکم بر کشور از سلطنت مطلقٔه پادشاھی به سلطنت مشروطٔه پادشاھی تغییر کرده 

لحاظ اقتصادی و ساختار اجتماعی و حقوقی پی گرفت و منشاء اقدامات موثری نیز بود. حکومت رضاشاه گذر به جامعٔه روزآمد را به 
معارض خود را بر  گشت، ولی در عین حال ھمٔه امکانات موجود را بکار گرفت تا ساختار سیاسی را از این فرایند مستثنا کرده و سلطٔه بی

این راستا پیچید، و بعدھا ھم حکومت محمدرضاشاه و ھم حکومت  ای که این دم و دستگاه در آن اعمال کند. اولین و موثرترین نسخه
ھای سیاسی و مدنی، و سرکوب فعالین سیاسی و  جمھوری اسالمی آن را به کار بستند، جلوگیری از ایجاد و گسترش تشکل

در  ١٩خر سدٔه ھای اوا ھائی بود. نسل نخست چپ ایران، که ھمزمان با جنبش مشروطیت، با مشخصه گران چنین تشکل سازمان
خواه آن زمان نخستین ھدف  ترین جریان اجتماعی تشکل زندگی اجتماعی، فرھنگی و سیاسی ایران قد برافراشته بود، به مثابٔه عمده

  ھای متشکل و نیمه متشکل خود در معرض تھاجم قرار گرفت و با خشونت سرکوب شد. چنین سیاستی بود و ھمراه با سازمان
رضاشاه و ناکارآمد شدن دستگاه امنیتی، بار دیگر برآمد چپ و پایگاه اجتماعی آن گسترش یافت، به  پس از سرنگونی حکومت

صنفی خود را برپا کرد. حزب تودٔه ایران وارد تاریخ مبارزات اجتماعی -ھای مدنی سازماندھی خود پرداخت و در اندک مدتی حزب و سازمان
ترین حزب سیاسی، با معیارھای زمان خود، بصورت تاثیرگذار بر اوضاع  رین و روزآمدت بعنوان بزرگ ١٣٣٢سیاسی ایران شد و تا سال 

سال فضای باز سیاسی پایان داد و بعنوان نخستین و آشکارترین نشانه  ١٢مرداد به  ٢٨سیاسی و اجتماعی کشور برآمد کرد. کودتای 
ھای سیاسی دیگر را نیز  آن به اجرا درآمد. البته سراغ جریانیافتٔه  برای تغییر اوضاع، سرکوب و تار و مار خشن چپ و بخش سازمان

  گرفتند اما شدت خشونت و میزان دشمنی به ھیچ وجه قابل مقایسه نبود.
در دور دوم فطرت دموکراسی تحت حکومت سلسلٔه پھلوی، که ربع قرن طول کشید، حکومت محمدرضاشاه به اصالحات اجتماعی و 

صنعتی یاری  داری و گذر از جامعٔه دھقانی و کشاورزی به جامعٔه شھری و نیمه ش مناسبات سرمایهاقتصادی ادامه داد و به گستر
رساند. افزایش درآمد نفت نیز منبعی شد در خدمت تشدید پیشرفت اقتصادی و فنی کشور. رشد اقتصادی خود در تغییر زیرساخت 

ساختمان و خدمات در تولید ملی افزایش و سھم بخش ھای صنعت، معدن،  اجتماعی کشور نقش موثری بازی کرد. سھم بخش
گیری تغییر کرد، تعداد کارگران، متخصصین و  کشاورزی کاھش یافت، شھرنشینی گسترش یافت، ساختار طبقاتی بصورت چشم

  ھا به شدت افزایش یافت. کرده تحصیل
چنین  املی شد برای افزایش استقالل دولت از مردم و ھماما این رشد اقتصادی و افزایش واریز پول نفت به خزانٔه دولت از سوی دیگر ع

شد فاصلٔه به اصطالح ھزار فامیل، و در  رانی در دستگاه حاکمه. ھرچه درآمد نفت زیادتر می اندوزی و شھوت برای گسترش فساد و مال
د ھیئت حاکمه حتا اقشار تحصیلکرده را، شد. برخور ھای مردم ایران بیشتر می ھا، از دیگر بخش ھا خانوادٔه سلطنتی و دوروبری راس آن

کردگان  داد. تحصیل پوشی برای گرداندن اقتصاد کشور و آپارات بزرگ دولتی بودند، نیز در مقابل خود قرار می که از ملزومات غیرقابل چشم
گرفتند و خواه  مھری قرار می صورت مورد بی یافتند، در غیر این شدند، به رفاه معینی دست می و متخصصان اگر جذب باندھای اداری می

  شد. شدند. به این ترتیب قطبی شدن جامعه روز به روز تشدید می ھا رانده می ناخواه به صف ناراضی
چرخید. البته محمدرضاشاه ابھت پدرش را  چرخید که زمان حکومت رضاشاه می ای می در عرصٔه ساختار سیاسی در بر ھمان پاشنه

دھی شده بودند، برطرف  ھای امنیتی، که بسیار بھتر از زمان رضاشاه سازمان ساواک و دیگر دستگاهنداشت، ولی کمبودھای وی را 
تشکل نگھداشتن مردم را پیش گرفته بود و برای کوبیدن و  وار و بی اش، سیاست توده کردند. ھیئت حاکمه برای حفظ خود و منافع می

مھابا از ساواک، نیروھای پلیس و ژاندارمری و حتا نیروی ارتش بھره  بیترساندن آنانی که سر سازش با چنین سیاستی نداشتند، 
شد، نیاز  گیرتر می برد. البته جامعٔه در حال پیشرفت به ھمین سادگی قابل کنترل نبود. ھرچه رشد اقتصادی و تغییر اجتماعی چشم می

شده و مصنوعی چنین نیازی را برطرف کند و دست به گشت. حکومت کوشید کنترل  به تغییر در ساختار سیاسی جامعه نیز آشکارتر می
رقیب بنام  ساختن احزاب فرمایشی زد. اما رقابت بین احزاب فرمایشی را نیز برنتابید و طومار ھمه را بست و در نھایت یک حزب بی

رستاخیز باشد، و ھرکس که عضو  رستاخیز را بر ایران تحمیل کرد و از زبان شاه با پرروئی اعالم کرد ھرکس ایرانی است باید عضو حزب
  حزب رستاخیز نباشد ایرانی نیست و بیاید پاسش را بگیرد و از مملکت برود.

ھای مبارزٔه  جستند. در چنین فضائی شیوه نسل سیاسیون این دوره در مقابل چنین آپاراتی قرار داشتند و برای مبارزه با آن راه می
جاری بود، کارساز نبود. زنده یاد بازرگان در یکی از محاکمات خود خطاب  ١٣٣٢تا  ١٣٢٠ ھای ھائی که در سال سیاسی، از جمله شیوه

مرداد به  ٢٨گوئیم. آنان که از چند سال پس از کودتای  به حکومت گفته بود ما آخرین نسلی ھستیم که با این زبان با شما سخن می
فعاالن سیاسی، از جمله نسل سوم چپ ایران، در تب و تاب بود  میدان سیاست جذب شدند، فضائی برای حرکت نداشتند. این نسل از

وجوی شکافی برای فوران. حکومت ھیچ راھی برای کوچکترین عمل  ای که زیر سنگی زندانی شده باشد در جست و چونان چشمه
تری بین  وز بروز اقبال بیشھای انقالبی چین و کوبا و ویتنام و فلسطین، ر سیاسی باقی نگذاشته بود. در چنین فضای داخلی نمونه

ترین بخش چپ، ھم چپ سکوالر و ھم چپ مذھبی، تقریبا ھمزمان این الگو را  یافت و باالخره جسورترین و شجاع پویندگان راه می
  برگزید.

ه و به ویژه ورود دو نیروی چریکی مذھبی و سکوالر به صحنٔه مبارزٔه سیاسی، از اقبال و حمایت گسترٔه ناراضیان این دوره، از جمل
ای که شرح مختصرش رفت، دنبال نیروئی  خواه و دمکرات، رو به رو شد. آنان برای مبارزه با ھیئت حاکمه روشنفکران و فرھیختگان آزادی

خواه باشد، تسلیم و مرعوب نباشد، پویا و جویندٔه راه باشد، شجاع ، صادق و از خودگذشته  سیاسی بودند که ضد استبداد و عدالت
داشت شخصی نداشته باشد، منظورش از مبارزٔه سیاسی  طلب باشد و دنباله رو نباشد، از مبارزٔه سیاسی چشم استقالل باشد،

رسیدن شخصی به نان و نوائی و پست و مقامی نباشد، به کار ارج بگذارد، به اعتقادات مردم احترام بگذارد، پذیرای تغییرات باشد. اکنون 
ال و حمایت حول و حوش انقالب بھمن و پس از آن، در تظاھرات علنی و بعدھا در نخستین انتخابات، خیلی آن را یافته بودند. این اقب

  تر خود را نشان داد. روشن
اش با جنبش  یافتٔه جنبش فدائی بود که تمایز عمده ھای فدائی خلق ایران، بخش سازمان در بین دو نیروی چریکی، سازمان چریک

ھا، تحمل تلفات و ضربات مھلک، چند ده چریک  سال گذر از رنج ٨ئی دین از دولت بود. زمانی که پس از مجاھدین در باورش به جدا
ھای فدائی خلق ایران امکان یافتند مستقیم با مردم ایران روبرو شوند، با استقبالی مواجه شدند  مانده در سازمان چریک متشکل باقی
ھا ھزار نفر تشکیل شد. اما  د. نخستین میتینگ سازمان در دانشگاه تھران با حضور دهتوانستند تصورش را ھم کرده باشن که شاید نمی

ھای آخر رژیم شاھی صورت  ھائی را که در مقابل خشونت و سبعیت ماه جا بود که، بسیاری از مردم مقاومت تر آن استقبال گسترده
  گذاشتند. ھا می گرفت، به حساب فدائی می

نت و اسلحه را برای سیاست باقی گذاشته بود. کاش جنبش ما این توان را داشت که این گفتمان را تغییر حکومت پھلوی تنھا زبان خشو
  دھد.

  ١٣٨۶بھمن  ١٩نشِر نخست: 

 ١٣٩۵بھمن  ١٩نشِر دوم: 

 



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه   ٧٤شماره     

 ، تکرار فریبکاری ھای ھمیشگی٩٦دستمزد      
 صادق کار                                         

جلسات شورای عالی کار ب منظور تعیین 
از  ٩٦افزایش دستمزد کارگران در سال 

مدتی پیش پشت درھای بست آغاز شدە 
است. اما امسال نیز مانند دوره ھای 
، اطالعات چندانی در مورد کم و  گذشت
کیف این جلسات ب کارگران دادە نمی 

بیرون درز شود و اطالعات اندکی ھم ک ب 
کردە بسیار ضد و نقیض است و توسط 

علی خدایی نمایندە شوراھای اسالمی  
کار و عضو کارگری شورای عالی کار مرتب 
تکذیب می شود و از فعاالن کارگری 
خواست می شود ک سکوت کنند و منتظر 

  !نتیج نھایی بمانند
ً ب اطالعات درون  عدەای نیز ک ظاھرا

رند، بتازگی شورای عالی دسترسی دا
اند ک میزان افزایش دستمزد سال  گفت

درصد خواھد بود. برخی  ١١تا  ٩آیندە بین 
دیگر نیز مقدار افزایش دستمزد را بر مبنای 

درصد آذر ک توسط دولت  ٨،٦نرخ تورم 
 اعالم شدە، پیش بینی کردەاند.

این اخبار در حالی مطرح می گردند ک بنا 
فارس در  بر گزارشی ک توسط خبرگزاری

ھا عضو  دی ماە منتشر شد، اصغر آھنی ١٣
کانون عالی کارفرمایان کشور و یکی از 
نمایندگان سازمان ھای کارفرمایی در 
شورای عالی کار گفت است: "الگویی را 
آغاز کردیم تا بتوانیم کار زیربنایی را در 
کشور انجام دھیم و گروه ھای کارگری، 

ھمدل کارفرمایی و دولت نسبت به آن 
بودند و چارچوب ھایی را مشخص کردیم و 
به توافق رسیدیم." بنا بر ھمین گزارش 
علی خدایی عضو کانون عالی شوراھای 

وگوی ویژه خبری  اسالمی کار نیز در گفت
: "تنھا راه ما برای این که بتوانیم  گفت
تعادلی را در خانوارھا به وجود بیاوریم و 

را پوشش  نیازھای اولیه خانوارھای کارگری
دھیم، این است که سبد معیشت تعریف 

  شود."
با وجود تائید این توافق، از طرف ھم 
اعضای شورای عالی کار، اما از خالل اظھار 
نظرھای ھر دو عضو شورای عالی کار 
آشکار می شود ک اختالف بر سر تعریف 
سبد معیشت بین طرفین بسیار عمیق 

یی است و نمایندگان سازمان ھای کارفرما
با اشارە ب رکود بخش تولید و میزان باالی 
مالیات و عدم پرداخت سھمی بخش تولید 
از یاران ھا توسط دولت ب رغم اذعان ب 
پائین بودن سطح دستمزدھا و نشان دادن 
ھمراھی ظاھری با کارگران، مایل ب 
افزایش دستمزد بر مبنای سبد ھزین 

ھای خانوار نیستند و با مھارت مانند سال 
گذشت در تالش اند تا ھم تقصیر ھا را ب 
گردن دولت بیاندازند. عبدالرضا مصری عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی ھم چنان ک از او انتظار می رفت، 
با گفتن "کارفرما ھزینه ھای زیادی را برای 
تولید متحمل می شود، لذا قدرت ریسک 

جانب کارفرماھای ما پائین است" 
کارفرمایان را گرفت است. دولت نیز از ابتدا 
نشان دادە ک ب رغم اذعان ب پائین بودن 
ً مایل ب افزایش  سطح دستمزدھا، اساسا
دستمزدھا بر مبنای میزان واقعی تورم و 

ھا ک در تبصرە دوم مادە  در  ٤١سبد ھزین
قانون کار یکی از مبناھای افزایش دستمزد 

ش دستمزد بر مبنای نرخ است، نیست و افزای
  تورم ادعایی اش را مد نظر قرار خواھد داد.

درصد ب حقوق کارمندان  ١٠مبنای افزایش 
نیز بر ھمین مبنا صورت گرفت است. با این 

 ٩٦حال ممکن است در نھایت دستمزد سال 
کارگران اندکی بیشتر از کارمندان شود، و بعد 

ک ھم وزیر کار مثل سال گذشت مدعی گردد 
با افزایش بیش از نرخ تورم دستمزدھا قدرت 
خرید کارگران را باال بردە است! علی خدایی 
ً در نھایت تسلیم شده است و از  نیز ظاھرا
خیر تعیین دستمزد بر اساس ھزین سبد 
، زیرا ک در جایی از این  ھزین خانوار گذشت
گفت و گو یک زمان پنج سال برای انجام این 

، ک البت در سال ھای گذشت کار تعیین کردە
نیز از این گون وعدەھای سرخرمنی ک حتی 
ب یکی از آن ھا تا کنون عمل نشدە زیاد دادە 

  شدە است.
کارگران نباید زیر بار افزایش دستمزد بر مبنای 
تورم ادعایی دولت ک خواست مشترک دولت 
و کارفرمایان است، بروند. چرا ک ھمیش 

تورم را پنھان کردەاند و  دولت ھا نرخ واقعی
بھترین دلیل آن ھمین عقب افتادگی سطح 
دستمزدھا ب یک چھارم خط فقر طی بیش از 
، حتی اگر نرخ  س دھ است. از آن گذشت
واقعی تورم را ھم بگویند و بفرض این ک 
دستمزدھا را بر اساس آن افزایش دھند، در 
بھترین حالت در صورتی ک قیمت کاالھا مانند 

ال جاری افزایش پیدا نکنند، ھم چنان س
سطح دستمزدھا زیر خط فقر باقی خواھد 

  ماند.
حتی اگر بپذیریم ک نرخ تورم اعالم شدە 
توسط دولت ساختگی نیست، ولی کاھش 
ً ب معنی ارزان شدن کاالھای  نرخ تورم لزوما
اساسی نیست، زیرا ب رغم آن ک دولت 

رخ طی سال جاری چند بار خبر از کاھش ن
تورم دادە است، ب گواە تازەترین دادە ھای 
آماری رسمی، قیمت اکثر کاالھا طی سال 

درصد نسبت ب سال  ٤٠تا  ٥جاری بین 
است. بنابراین مالک  گذشت افزایش داشت
اصلی افزایش دستمزد منطقا می بایست 
ھم سال حداقل مطابق قیمت واقعی کاالھا 

ورت نیز در بازار تعیین شود. حتی در این ص
قدرت خرید کارگران تنھا ثابت می ماند و 
افزایش واقعی در آن بوجود نمی آید. این ک 
نمی شود دستمزد کارگر تابع ارادە دولت و 
کارفرمایان گردد ولی تعیین قیمت کاال و 

  خدمات بر عھدە بازار قرار داشت باشد.

متاسفان امسال نیز بنا ب دالیل و شواھدی 
افزایش دستمزد  میزان ک ذکرشان رفت،

کماکان در حد سال ھای گذشت خواھد بود و 
بازھم قدرت خرید کارگران و عموم مزدبگیران 
وخیم تر از سال جاری خواھد شد. از سخنان 
متناقض علی خدایی عضو کارگری شورای 
عالی کار ھم چنین بر می آید ک امسال قرار 

 نیست معجزەای در این ارتباط رخ دھد، زیرا ن
ترکیب، ن ماھیت و کارکرد شورای عالی کار، 
ھیچ کدام شان تغییر نکردە است. خبر 
اند  افزایش دستمزد را نیز برای احتیاط گذاشت
تا مانند سال ھای پیش در روزھای پایانی 
اسفند اعالم کنند. نمایندگان شوراھای 

ً وقتی کار از  اسالمی در شورای عالی کار حتما
شت خواھند گفت: کار گذشت ب سیاق گذ

"می خواستیم ولی در اقلیت بودیم، حرفمان را 
گوش نکردند..." ولی اگر این آقایان بجای 
سکوت کردن و پنھان کاری کارگران را ک آمادە 
اند برای افزایش دستمزد ب میدان بیایند، بطور 
منظم در جریان نتایج مذاکرات شورای عالی 

ز خودشان ب کار قرار می دادند و برای حمایت ا
صحن می کشاندند، در آن صورت امید می 
رفت ک کارشان نسبت ب سال ھای گذشت 
نتیج بھتری داشت باشد. اما وقتی ک خالف 
آن رفتار می کنند، ب اندازە کارفرمایان و دولت 
در این قضی مقصر اند. با این ھم تا زمانی ک 

ً اعالم نشدە، با ز میزان افزایش دستمزد رسما
ھم فرصت است ک علی خدایی و دوستانش 
در شورای عالی کار از طریق اطالع رسانی ب 
کارگران و دعوت شان ب حمایت از مذاکرە 
کنندگانی ک ادعای نمایندگی شان در شورای 
عالی کار را دارند، سعی کنند روی افزایش مزد 
تاثیر بگذارند و اگر تالش کردند ولی موفق 

از امضای تصمیم  نشدند، در آن صورت
نمایندگان کارفرمایان و دولت خودداری کنند و 

ً ب کارگران گزارش دھند.   نتیج را عینا

راھکار س جانب گرایی ب شکلی ک در ایران 
تا کنون اجرا شدە ھمیش نتیج اش ب دلیل 
ھای کارگری  عدم حضور نمایندگان اتحادی
 مستقل، در اقلیت بودن نمایندگان کارگران و
ای از  ضعف و نارسایی قوانین، در ھر زمین
موضوع اصالح قانون کار گرفت تا تعیین 
دستمزد، ب سود کارفرمایان و ب زیان کارگران 
تمام می شود. کارگران نیز بدانند، تا زمانی ک 
در اتحادی ھای نیرومند و مستقل کارگری 
متحد نشوند و در ھنگام نیاز ب شکل وسیع 

صاب نکنند، ن تنھا محال است مبادرت ب اعت
بتوانند سطح دستمزد ھا و زندگی شان را از 
طریق سازوکار ب اصطالح س جانب گرایی 
بھبود بخشند، بلک سال ب سال باید شاھد 
افت بیشتر سطح دستمزدھا و زندگی شان 

سال  ٣٨باشند. این واقعیتی است ک طی 
و در  گذشت نیز ما ب عین آن را تجرب کردەایم

سایر کشورھا ھم وضع کماکان ب ھمین گون 
بودە است. راھکار کارآمدتر از س جانب 
گرایی، انعقاد قرارداد دست جمعی از طریق 
انجام مذاکرە مستقیم بین اتحادی ھای واقعی 
و مستقل کارگری و کارفرمایی بر مبنای مقاول 

سازمان بین المللی کار  ٩٨و  ٨٧نامه ھای 
آن ھا حق و شرایط فعالیت  است ک در

سندیکایی، حق اعتصاب و انعقاد پیمان ھای 
ً ب رسمیت شناخت شده و  دست جمعی تواما

  مورد تأکید قرار گرفت است.

پیدا کردن زبان   اما اولین گام در این مسیر
مشترک بین تشکل ھای مستقل کارگری و 
پرھیز از افتراق بر سر مسائل جزیی و کلمات و 

و غیر ضرور    دن در بحث ھای نابھنگامدرگیر ش
ً ھدف باید  تئوریک و سیاسی است. فعال
معطوف ب ساختن وسایل الزم برای افزایش 
دستمزدھا باشد و ھم فعاالن و تشکل ھا 
باید بدور از گرایشھای فکری شان حول این 
موضوع با ھم ھمکاری کنند و در این صورت 

تشکل  ھم کارگران نیز از تالش ھای آنان و
  ھایشان حمایت خواھند کرد.

  

 علی تعرض ب حقوق کار، علی استبداد و بی عدالتی متحد شویم!
 

 



 
 

 

   ٨ صفحه   ٧٤شماره     

  ادداشت سیاسی کارآنالینی
ھای  این روزھا اکثر اخبار و گزارشھای رسانه

اند به قوانینی که  گروھی در جھان، معطوف
توسط دونالد ترامپ در چارچوب تحقق 

رساند.  اش، به امضاء می ھای انتخاباتی وعده
ردن ورود ترین این قوانین، ممنوع ک صدا و ُپرسر

کشور از جمله شھروندان ایران  ٧شھروندان 
ماه آتی پس از امضای  ٣به خاک آمریکا در 

 این قانون است.
جدا از این که خود صدور این حکم، به مثابه 
حکمی که دارای پتانسیل نیرومند برانگیزنده 
احساسات نژادپرستانه است، می تواند 
 موضوعی برای ارجاع به دادگاه ھا و مجامع

المللی باشد، و به دلیل زیر پا نھادن  بین
اعالمیه جھانی حقوق «بندھای مختلف 

، الزم است که از جانب مجامع »بشر
بشری،  المللی حقوقی و مراجع حقوق بین

گذاری و واکنش ضرور در قبال آن صورت  ارزش
گیرد؛ اما با نگاھی به وضعیت آمریکا در چند 

ثیرپذیر و المللی، که قطعا تا وجه مختلف بین
رای «تاثیرگذار بر اوضاع داخل آمریکا و بویژه 

به ترامپ خواھد بود، می توان به » دھندگان
اھداف کوتاه و درازمدت پنھان در این 

خاک" برپاگشته از جانب ترامپ و تیم  و "گرد
  ھمراه او پی برد.

قبل از پرداختن به موضوع، نگاھی مختصر به 
انم. به د نکته بسیار مھمی را ضروری می

کشور دیگر به  ٦دنبال اعالم نام ایران و 
عنوان کشورھائی که شھروندانشان اجازه 
ورود به خاک آمریکا را ندارند، با استفاده از 
طرق مختلف، تالش شده است که تفاوتی 
میان مردم بخصوص ایران با مردم 
کشورھائی مانند عربستان سعودی و یا 

را در پاکستان، قائل شده و مردم ایران 
کشور، مبرا از تروریسم و  ٢مقایسه با این 

نیز فرھیخته و دانشمند و تاثیرگذار در 
پیشرفت علم و فرھنگ و ... در آمریکا 

  معرفی کنند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
بررسی نادرستی این ادعا، موضوع این  

مطلب نیست، اما خود این فکر و این شیوه 
ھا، جلوه دیگری  سازی میان انسان تفاوت

و غلتیدن در ھمان  است از نژاد پرستی
که ترامپ و ھمراھان برای مردم ایران  دامی 

 از جنس افتراقھائی  وعده
 سیامک سلطانی                                 

و دیگر کشورھای جھان و حتی خود آمریکائیان 
  اند. نیز، گسترده

  ترامپ و خاورمیانه 

ھا حول  از ھنگام ورود به ھزاره سوم، تحلیل
شدند که ثقل سیاست  این موضوع ارائه می

ایاالت متحده آمریکا از خاورمیانه به آسیای 
جنوب شرقی، و با ھدف تالش برای متوقف 
سازی چین در نزدیکی مرزھایش، منتقل شده 
است و خاورمیانه اھمیت سابق را برای آمریکا 
ندارد. یکی از دالیل ممانعت اوباما برای 
بازگرداندن نیروھای زمینی آمریکا به منطقه و 

با داعش در   شرکت دادن مجدد آنان در جنگ
ین تصمیم مرتبط بود. اما خاک عراق، نیز با ھم

روشن بود که در غیاب آمریکا در منطقه (در 
مقطع پیشبرد این تصمیم از جانب آمریکا، 
روسیه ھنوز اقدام به "اعالم وجود" به 

ای که در سوریه شاھدش بودیم، نکرده  شیوه
ای ترکیه،  قدرت منطقه ٣بود)، رقابت میان 

ایران و عربستان سعودی، برای کسب عنوان 
  ای"، فزونی خواھد گرفت.  قدرت برتر منطقه"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ای  روند رویدادھا در عراق و سوریه بگونه
رفت که در وافع امر، ایران و ترکیه نسبت  پیش

به عربستان، در موقعیت بھتری قرار گرفتند. 
ھای  عربستان سعودی به دنبال شکست

پیاپی سیاسی، تنھا راه متوقف ساختن رقیب 
اسالم، یعنی  اصلی اش در منطقه و جھان

ایران را در بازگشت اوضاع به گذشته، به 
معنای حضور دوباره نظامی آمریکا در منطقه و 
استفاده از وضعیت متشنج میان ایران و آمریکا 

  می دید و ھنوز نیز به تحقق آن امیدوار است.
  

ھای میان دستگاه اداری  ھا و درگیری چالش
 ھای پایانی اوباما و دولت عربستان در ماه

دوران ریاست جمھوری اوباما با انواع تھدیدات 
از جانب عربستان، مبنی بر خارج کردن 

ھای آمریکا ھمراه  سرمایه عربستان از بانک
ھا میان ایران و  تر شدن تنش بودند. در کنار آرام

آمریکا که به دلیل مذاکرات منتھی به 
، امکان فراھم شدن موقعیت برای »برجام«

کشور را در اذھان  ٢ بھبود مناسبات میان

تداعی می کردند، که متاسفانه به دلیل 
طرف، بھای  ٢مخالفت نیروھای افراطی از ھر 

  مھم داده نشد.  الزم به این دستاورد
ھنوز قبل از پیروزی ترامپ در انتخابات و در 
مرحله مبارزه انتخاباتی ترامپ بود که وزیر 
خارجه عربستان سعودی در اظھار نظری که 

یت خبرگزاری رویترز انتشار یافت، از در سا
عرصه مبارزه با داعش و  ٢برنامه ترامپ در 

نیز متوقف ساختن ایران، اعالم پشتیبانی 
  کرد.

اما پس از اعالم پشتیبانی ترامپ از الیحه  
قانونی مصوبه کنگره و سنای آمریکا مبنی بر 
امکان تحقیقات و اخذ تصمیمات تنبیھی در 

کانات مالی کشورھای رابطه با منافع و ام
حامی تروریسم در خاک آمریکا، دولت 
عربستان از امکان بازنگری استراتژی مالی 
عربستان در ارتباط با آمریکا، سخن به میان 
آورد. روشن است که برای ترامپ در مرحله 
  کنونی و با توجه به نیاز این کشور به سرمایه

 ٧٥٠عربستان سعودی در آمریکا که حدود 
د دالر برآورد می شود، بھبود رابطه با میلیار

عربستان، در قیاس با ایران، در الویت 
ای ترامپ در خاورمیانه، قرار خواھد  برنامه

  داشت.

تصمیمات اخیر ترامپ و تمایل شدید او به 
ھا با  افزایش فشار بر ایران و برقراری تماس

توان در ھمین  مقامات عربستان را نیز می
یاھو  ناسبات ترامپ با نتانچارچوب قرار داد. م

و بررسی مسائل مربوط به منطقه و بویژه 
ایران نیز به دلیل وجود البی نیرومند اسرائیل 

اما » جنس«توان از ھمین  در آمریکا را نیز می
تر آن ارزیابی کرد. در اینجا منظور نه  نوع غلیظ

فقط سرمایه مالی البی اسراییل، بلکه از آن 
سیاسی ای است که  نیز فراتر، خط و جھت

این البی قدرتمند در دوران اوباما از پیشبرد آن 
در سیاست خارجی آمریکا ناتوان مانده بود، 
اما اکنون عرصه را برای خود باز و آماده 

  بیند. می

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  ترامپ در مواجھه با روسیه و چین

یکی دیگر از اقدامات کمتر جنجال برانگیز، اما 
از پیمان بسیار مھم ترامپ، خروج آمریکا 

تجاری ماوراء اطلس بود. با درنظرداشت این 
موضوع که دلیل ایجاد این پیمان، ایستادگی 
در برابر چین در نزدیکی مرزھایش بود، این 
حرکت ترامپ، پیش از آنکه "واگذاری میدان" 
به چین معنا شود، نشانگر پذیرش این واقعیت 

  ...از 
  ١٥ ادامه در صفحه

 

در رابطه با روسیه، به نظر 
می رسد که ترامپ قصد 
دارد، با دادن امتیاز 
سیاسی به روسیه، از 

اکرایین و جمله در مورد 
سوریه، از یکسو و از سوی 
دیگر برقراری رابطه 
دوستانه با پوتین، روسیه را 
از متحد قعال در ارتباط با 

گر منفعل  چین، به نظاره
 تبدیل نماید

دوران ترامپ و ترامپیسم، 
مانند ھر پدیده دیگری، 

گونه که آغازی  ھمان
داشت، پایانی ھم خواھد 
داشت. اما آنچه که موجب 
نگرانی است، صفت به 
ظاھر "غیر قابل 

بینی" است که به  پیش
 شود ترامپ داده می

قطعا رابطه آمریکا با 
کشورھای قدرتمند اروپا، از 
جمله آلمان و فرانسه، و نیز 
رابطه آمریکا با ھمسایگانش 
چه در شمال و چه در جنوب، 
ھم متاثر از و ھم تاثیرگذار بر 
موضوعات یاد شده در سطور 
باال، خواھند بود. بررسی این 

بینی  شروابط و امکان پی
روندھا، به علت روابط بسیار 
تنگاتنگ بویژه اروپا با آمریکا، 
نیازمند زمان و 

ھای متقابل آمریکا  گیری موضع
و اروپا در قبال مسائلی 

 خواھد بود



  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ٧٤ شماره    

  
 

 !پرچم فدائیان خلق افراشت باد
  کارزان

  ت اجتماعی، دمکراسی و نوزده بھمن یادآور تولد جنبشی مسلحانه با اھداف آرمانی در جھت تحقق آزادی، عدال                           
ھای انسانی تا این مقطع ک در پروسه تاریخی مبارزات خود علیرغمسوسیالیسم است،                               متاسفان دادن ھزین
است.                              اما مبارزە علیرغم دشواریھای راە کماکان ادام دارد ھیچ کدام از اھداف واالیش در میھن ما تحقق نیافت

  لق برای ایجاد ایرانی آباد و آزاد جای دارد. جائی نازدودنی و محکم ک و یاد جنبش فدائیان در آرمانھای واالی خ                            
 ریش در حقانیت آن دارد.                           

ھا،  کردستان و جامعه کردی ھم در این راە بسھم خود بخاطر تحقق اھداف آرمانی مذکور سھیم بوده است و فرزندان آن در تداوم خواست
ات مدنی و مسالمت آمیز و عاری از خشونت حضور دارند، و امیدوارانه و با مطالبات و اھداف ھمان جنبش امروزه درصفوف مبارز

چشمداشت به آینده ای روشن و درخشان ب راە برحق خود ادامه می دھند، و ھر روزە بخاطر نجات از این باتالق لجام گسیخته استبداد 
ھای مادی و انسانی می دھند.   دینی و خشک نمودن آن ھزین

الیت فقیه بخاطر حفظ و ماندن نظام ارتجاعی، جامعه را با انواع امراض و آسیبھای اجتماعی مواجه کرده و مردم را حکومت استبدادی و
سخت در زندگی روزمره غرق نموده و با سیاستگذاری ھای غلط و سوء مدیریت و آپارتاید مذھبی و جنسی و... باعث شیوع مشکالت، 

ادی فراوان شده است که پیامدھای آن بخوبی نمایانند. از جمل در کردستان متاسفانه در بعد محدودیتھا و محرومیتھای اجتماعی ـ اقتص
اقتصادی جوانان ما به علت محرومیت از کارھای تولیدی و صنعتی، ب مشاغل کاذبی مانند کولبری روی آورده که کاری جانفرسا و طاقت 

ست که این قشر ستمدیده برای کسب لقمه نانی برای خانواده، ھزینه جانی شکن است؛ با فقدان ھرگونه امنیت جانی و مالی. روزی نی
پرداخت نکند و بوسیله بالیای طبیعی و گلوله افراد مسلح رژیم در خون خود نغلتد. حال بماند آسیبھای دیگری ب مانند روسپیگری نھان و 

لیتھای قومی این دیاراست و در طول تاریخ بخاطر حفظ خاک، وطن، آشکار، اعتیاد، بیکاری و... ک بیداد می کنند. مردم کرد که یکی ازاق
  جان انسانھا و در راه تحقق اھداف واالی انسانی متحمل ھزینه ھای بیشماری گردیده است، یکی از قربانیان اصلی این بیدادگاە است.

را به تمامی رھروان اھداف واالی این جنبش و به مناسبت فرارسیدن نوزده بھمن سالروز نمادین جنبش سیاھکل، باید این روز فرخنده 
بخصوص بازمانده جانبختگان تبریک و تھنیت گفت. الزم است که در این روز فرخنده یادی ھم از شھدای سازمان در این شھرکوچک مرزی 

و تالش خود در این دیار کوچک بانه که عاشقانه و خالصانه جان خود را در به ثمر نشاندن این جنبش فدا نمودند و نھال آزادی را باخون 
آبیاری نمودند، گرامی بداریم، از جمله رفقا: فایق بھرامی، کمال انوری، فاروق اسراری، محمد اسماعیل زاده، باسط احمدی، محمد 

  ده ھا رفیق دیگر.   خدامرادی، نجات عثمانی، نجم الدین قادری، کمال حسینی، ابوبکر محمودی و

  
  
  
  
  
  
  
  

  سرود پیوستن

  باید که دوست بداریم یاران! 

  باید که چون خزر بخروشیم 

  فریادھای ما اگر چه رسا نیست

  باید یکی شود. 

  باید تپیدن ھر قلب اینک سرود 

  باید سرخی ھر خون اینک پرچم 

  باید که قلب ما 

  …  سرود ما و پرچم ما باشد

   البرز ءباید در ھر سپیده

  نزدیک تر شویم 

  باید یکی شویم 

  … اینان ھراسشان ز یگانگی ماست

  باید که سر زند

  طلیعه خاور 

  از چشم ھای ما 
  باید که لوت تشنه
  … میزبان خزر باشد

  باید کویر فقیر
  از چشمه ھای شمالی بی نصیب نماند 

  باید که دست ھای خسته بیاسایند
  باید که خنده و آینده، جای اشک بگیرد

  ید بھار با 
  ری  ءدر چشم کودکان جاده

  سبز و شکفته و شاداب 
  باید بھار را بشناسند 

  بر پل بنا شود” جوادیه ” باید 
  پل،  این شانه ھای ما. 
  باید که رنج را بشناسیم

  وقتی که دختر رحمان 
  با یک تب دو ساعته می میرد 

  باید که دوست بداریم یاران! 
  باید که قلب ما

 …باشد سرود و پرچم ما

 خسرو گلسرخی

 

 



 
 
 

        
  
  

  ١٠ صفحه  ٧٤شماره     

ن خانه کوچک و محقر کاک عزیز در ساکنا
روستای "بیوران سر" در بین مرز عراق و 
شھرستان سردشت امروز خود را برای 
بازگشت کاک عزیز آماده می کنند. کاک عزیز 
که به کولبری اشتغال دارد چند روز یکبار پس 
از تحویل کوله بار خود به میان خانواده باز می 

شادمانی را  گردد، بازگشت کاک عزیز به خانه
برای خانواده به ارمغان می آورد. او پس از یک 
روز استراحت دوباره با کوله بار سنگین خود 

 راھی کوھستانھای صعب العبور می شود.

گلباخ ھمسرش خانه را جارو و غذا را آماده 
ِ خانواده  کرده است. کاک عزیز تنھا نان آور
ھشت نفری است که شامل پدر و مادر، و 

ند است که پسر بزرگش به بیماری چھار فرز
صرع مبتالست و بخش زیادی از درآمد پدرش 
صرف درمان او می شود. بچه ھا شادمانه 
چشم براه بازگشت پدر اند که شاید سوغاتی 
ھم برای آنان آورده باشد. اما پدر و مادر 

  ھمیشه نگران بازگشت فرزندشان اند.

خ نزدیک ظھر در خانه به صدا در می آید. گلبا
شادمان و پابرھنه در را می گشاید، اما بجای 
چھره خسته و مھربان کاک عزیز جمعیت ماتم 
زده و گریانی را می بیند که جنازه عزیز را 
برروی اسب در بر گرفته اند. گلباخ فریادزنان 
موی خود را می َکنَد و صورتش را با ناخن می 
خراشد. بچه ھا وحشت زده به مادربزرگ ماتم 

ه می برند و پدربزرگ بدیوار تکیه می زده پنا
دھد و با بغض و گریه می گوید پشتم 
شکست تنھا نان آورم از دستم رفت. بانگ 
شیون گلباخ محله را دربرگرفته، اما دیرگاھی 
است شیون با زندگی مردم کردستان عجین 

  شده است.
ھنوز مردم داغ آتش نشانان فداکار ساختمان 

 ٦که مرگ دلخراش پالسکو را بر دل داشتند، 
کولبر در کوھستانھای یخزده کردستان بر اندوه 
آنان افزود. این خبر نیز مانند مرگ آتش نشانان 
بازتاب گسترده ای در شبکه ھای مجازی 
داشت و ملیونھا نفر از درد و رنج ھموطنان کرد 
خود آگاه شدند. مرگ کولبران خبر تازه ای 

ی از راه نیست، در این سالھا که کولبری به یک
ھای تأمین معیشت در کردستان تبدیل شده 
است، بارھا کولبران زحمتکش قربانی 
بیعدالتی شده اند. چنان که ھر ماه چندین 
کولبر به علل گوناگون مانند تیراندازی 
پاسداران، انفجار مین ھای بجا مانده از جنگ 
جمھوری اسالمی و حکومت عراق، انجماد بر 

یا سقوط از کوه، کشته اثر سرمای فوق العاده 
شده اند. افزون بر مرگ تأثربار کولبران، این 
زحمتکشان با مشکالت دیگری مانند یخزدگی 
اندامھا، شکستگی دست و پا بر اثر سقوط از 
کوه، دستگیری، زندانی شدن و شالق خوردن 
مواجه اند. ھمچنین گاھی به پرداخت جریمه 

ا با محکوم می شوند یا باید رشوه بپردازند ی
ضرب و شتم و توھین، کاالھای آنان را مصادره 

  می کنند.
فاجعه کشتار کولبران در گزارش ساالنه احمد 
شھید به سازمان ملل در مورد نقص حقوق 

  بشر در ایران نیز منتشر شده است.
کردستان از دیر باز از توسعه نیافتگی رنج می 
برد. به علت عدم وجود کارخانه ھا و سرمایه 

ا و موانعی که برای استخدام جوانان و گذاری ھ
فارغ التحصیالن کرد وجود دارند، آمار بیکاری 
بسیار زیاد است، چنان که استاندار کردستان 

اعالم کرد که آمار بیکاری در این  ٩٤در سال 
درصد است که این، پس از  ٢٨استان 

بلوچستان محروم و فقر زده، باالترین میزان 
  بیکاری در ایران است.

جوانان کردستان که ھیچ گونه چشم انداز 
روشن و امیدوارکننده ای برای آینده خود نمی 
بینند، ناچار برای کاریابی به تھران و دیگر 
شھرھای بزرگ مھاجرت می کنند. آمار 
پناھندگان کرد به کشورھای اروپایی بیش از 
سایر نقاط ایران است. یکی از رھبران آیین 

عنوان اعتراض به یارسان در کرمانشاه به 
مقامات استان اعالم کرده است که "پسران ما 
از بیکاری کشور را ترک کرده اند و دختران در 
خانه مانده اند. اگر برای بیکاری جوانان چاره ای 
نیاندیشید اکثر جوانان ما کشور را ترک خواھند 
کرد". در موج بزرگی از پناھندگان که سال 

کثیری از آنان از گذشته به اروپا رسیدند عده 
  پیروان آیین یارسان بودند.

بدون اغراق می توان ادعا کرد که بیش از نیمی 
از کارگران ساختمانی در تھران و شھرھای 
بزرگ را جوانان و میانساالن کرد تشکیل می 
دھند که از فرط بیکاری در کردستان باین کار 

  روی آورده اند.
روی یکی از پیامدھای بیکاری در کردستان، 

آوردن به حرفه سخت و خطرناک کولبری است. 
بیشتر کولبران ساکنان شھرھا و روستاھای 
مرزی اند و به مبادله کاال بین ایران و اقلیم 
کردستان می پردازند. پس از ایجاد دولت اقلیم 
کردستان و رونق اقتصاد کاذب و شکننده آن، 
مبادالت مرزی افزایش یافت و گروه ھای زیادی 

ھھای صعب العبور و خطرناک را در پیش راه کو
  گرفتند.

کیلو باید  ١٠٠تا ٥٠کولبران با کوله بارھایی بین 
ساعتھا و گاھی روزھا راه ھای توانفرسا را 
طی کنند تا بتوانند با دستمزدی ناچیز به میان 
خانواده نگران و چشم براه خود بازگردند. بعضی 
از کولبران از اسب و قاطر برای حمل بار 
استفاده می کنند و برای تقویت و باالبردن 
تحمل این حیوانات ودکا را با آب مخلوط می 
کنند تا این حیوانات با نوشیدن آن بتوانند سرما 
و راه طوالنی را تحمل کنند. بھمن قبادی 
کارگردان فیلم "زمانی برای مستی اسبھا" این 

  صحنه را به خوبی به تصویر کشیده است.
در مصاحبه ای می گفت که  یکی از کولبران

"من این اسبم را مانند فرزندانم دوست می 
دارم، زیرا تنھا سرمایه زندگی من و خانواده ام 
ھمین اسب است. در حالی که ھزینه خرید 
روزانه فقط ھندوانه برای اسبھای خانواده 

  رفسنجانی صدھا ھزار تومان است".
یکی از اعمال زشت و غیر انسانی پاسداران، 

تار اسبھای کولبران است که با تمسخر و کش
خنده به اسبھا شلیک می کنند و افزون بر 
کشتن یک حیوان، سرمایه خانواده ای را نیز بر 

 غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، دموکراسی در ایران برقرار نخواھد شد بدون       
 

  باد می دھند.
سال است و در  ٧٠تا  ١٢سن کولبران بین 

بین آنان، زنان نیز بچشم می خورند. از نظر 
میزان سواد و تحصیل نیز از بیسواد تا مھندس 

لیسانس در میان آنان دیده می شود.  و فوق
با تمامی این مشکالت، کولبران در تالش اند تا 
با تحمل این ھمه بیداد حداقل ھزینه ھای 
زندگی خود و خانواده را تأمین کنند. رنج، 
نگرانی و اضطراب و انتظار خانواده ھا کمتر از 
رنج و مشقت کولبران نیست. ھر بار که 

د، خانواده ھا تا کولبران به سفر می رون
بازگشت آنان در اضطراب اند زیرا سالھاست 
که شاھد کشته شدن، زندانی شدن یا 

  معلول شدن کولبران بوده اند.

ملیونھا نفر از مردم میھن مان بر صفحه 
ساله  ٧٠تلویزیون یا شبکه ھای مجازی، مرد 

شرافتمندی را مشاھده کردند که چگونه با 
ندان درد، کوله بار وجود ناتوانی و بیماری و د

کیلویی را بر دوش می کشید. این  ١٢٠
انسان شریف که سالھا پیش باید بازنشسته 
می شد و از مزایای آن استفاده می کرد، 
اکنون با تنی رنجور باید بار بیعدالتی و تبعیض 
را نیز بر دوش بکشد. درآمد یکسال این پیرمرد 

ز دردمند با تمام رنج و مشقت از درآمد یک رو
  آقازاده ھا کمتر است.

چه کسی پاسخکوی این ھمه بیداد و شقاوت 
و تبعیض است؟ آقای رحیمی استاندار سابق 
کردستان که در زمان احمدی نژاد معاون رئیس 
جمھور شد با مباھات اعالم کرده بود که من 
اسلحه را از جوانان کرد گرفتم و موادمخدر را 

ختالس بدستشان دادم. او خود بجرم دزدی و ا
زندانی شد! بدیھی است از مسئوالنی که 
بدون ذره ای شرم در شھر کارتن خوابھا و 
گورخوابھا در کاخ ھای خود با وجدان آسوده 
آرمیده اند و در بزرگترین و مقدس ترین شھر 
مذھبی شان مشھد یعنی ام القرای اسالم 
یک ملیون زاغه نشین وجود دارد که در فقر و 

ه ورند و بحال خویش رھا فالکت و اعتیاد غوط
شده اند، چگونه می توان توقع داشت که از 
مردم کردستان شرم کنند و برای رفع بیکاری 
در کردستان و بھبود شرایط کولبران و 

  زحمتکشان کرد تالش کنند؟

اما آنچه در حادثه فرو ریزی بھمن در سردشت 
که منجر به مرگ چند کولبر گردید، وجود 

ادرسانی سه ھزارنفر از داشت ھمیاری و امد
ھالی سردشت بود که در سرمای سخت در ا

حالی که تا کمر در برف فرو رفته بودند و 
احتمال فرو ریزی بھمن نیز وجودداشت با 
تالش و کوشش چند نفر را از زیر بھمن بیرون 
آوردند و آنھا را از مرگ حتمی نجات دادند. 
ھمچنین گروه ھایی نیز برای جمع آوری 

شده اند.  کمکھای مالی به قربانیان تشکیل
در زمانی که مسئوالن از یاری رسانی در 
شرایط دشوار به مردم دریغ می ورزند، تنھا 
خود مردم اند که با تشکیل نھادھای مردمی، 

  به یاری یکدیگر برمی خیزند.
 

 شرم تان باد، زین ھمه بیداد
 یداله بلدی

 



 
 

   ١١ صفحه   ٧٤شماره     

  
  

 

  ھای اصلی برنامه سازمان است تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه  
 

 موعد زنان، گامی در جھت حذف آنان از چرخه اقتصاد بازنشستگی پیش از
  

 نیره انصاری

به موجب پیشنھاد نمایندگان و با استناد به 
قانون برنامه ششم  ٩٧از ماده  ١تبصره 

توسعه که به تازگی تسلیم شورای نگھبان 
زی با مجلس اسالمی) شده (نھادی موا

است، حکمی است که به پیشنھاد 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح 
گردیده که ابتناء دارد بر این که "کلیه 
دستگاه ھا، سازمان ھا، شرکت ھای 
دولتی و نھادھای عمومِی غیر دولتِی تابع 
صندوق ھای بازنشستگی اعم از کشوری 

خواست و تأمین اجتماعی موظفند تا با در
بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 
بیست سال سابقه خدمت اند، بدون 

 محدودیت سنی موافقت نمایند."

ھا نیز بر اساس  میزان محاسبه حقوق آن
ھای کارکرد و مشروط بر  تعداد سال

  "پرداخت حق بیمه" آنان خواھد بود.
ھای  ھا و دیدگاه در پی این حکم نظریه

نفعان، مقامات دولتی، گوناگونی از سوی ذی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
کارشناسان پیرامون این امر مطرح گردیده 

  است.
این در حالی است که اکنون زنان شاغل در 

ھای موضوع یاد شده که تحت  دستگاه
پوشش بیمه ھای سازمان تأمین اجتماعی 

از ماده  ۴توانند به استناد تبصره  اند، می
 ٢٠جتماعی با داشتن قانون تأمین ا ٧۶

سال سن به "شرط  ۴٢سال سابقه کار و 
روز حقوق  ٢٠پرداخت حق بیمه" با 

  بازنشسته شوند.
بنابراین، در خصوص بیمه شدگاِن تأمین 

ای به وقوع نپیوسته  اجتماعی رویداد تازه
است. تنھا عاملی که موجب گردید تا زنان 
شاغل تحت پوشش این صندوق تمایلی به 

این ظرفیت قانونی نشان  استفاده از
ندھند، این بود که دستگاه اجرایی توسط 

قانون مدیریت خدمات کشوری  ١٠٣ماده 
که حداقل سابقه کار برای بازنشستگی 

سال تعیین می کند، از پرداختِ  ٢۵زنان را 
ِ پایان خدمت [منع شده است و  پاداش
بنابراین این شاغالن زن باید] تا رسیدن به 

  انتظار بکشند!سال  ٢۵سابقِه 
قانون مدیریت خدمات  ١٠٣به استناد ماده 

ھای  کشوری، زنان شاغل در دستگاه
سال سابقه و بدون  ٢۵توانند با  اجرایی می

روز حقوق  ٢۵شرط سنی و با احتساب 
  بازنشسته گردند.

بر این اساس با تصویب این حکم زنان 
سال زودتر و البته با  ۵توانند  شاغل می

حقوق شان بازنشسته روز از  ۵کسر 
شوند، زیرا به رغم قانون بازنشستگِی 
پیش از موعد، که در سال گذشته مدت 

 ٩٧اجرای آن پایان یافت، به موجب ماده 
ھای  مصوبه برنامه ششم توسعه، سال

گیرد و از این  ارفاقی به این افراد تعلق نمی
توان ادعا نمود که این حکم بار  حیث نمی

ندوق ھای مالی قابل توجھی به ص
بازنشستگی تحمیل نماید، اگرچه که 
حداقلی از بار مالی برای آن قابل تصور 

  است.

زنان در زمان اشتغال، افزون بر حقوق مبنای 
العاده ھای "غیر  کسور بازنشستگی از فوق

مستمر و موقتی" مانند اضافه کار و دیگر 
العاده ھای حقوق برخوردار  امتیازھا و فوق

  می شوند.
کسور سھم کارفرما نیز از محل ھمچنین 

منابع عمومی توسط دستگاه مربوطه پرداخت 
می گردد. بدین سان، درست است که 
افزایش تقاضا به منظور بازنشستگی به 

ھایی را  ممکن است ھزینه ٩٧استناد ماده 
به صندوق ھای بازنشستگی تحمیل نماید، 
اما باید توجه داشت که بر اساس گزارش 

بازنشستگی، اکثر این ھای صندوق ھای 
درصد از منابع  ١٠٠تا  ٨٠اکنون  صندوق ھا ھم

مورد نیاز برای حقوق بازنشستگی را از محِل 
 ً "منابع عمومی" تأمین می نمایند و ایضا

ھای اجرایی نیز از  حقوق کارمنداِن دستگاه
ھمین محل تأمین می گردد. معنا این که، ھر 

این  دو ھزینه از یک محل تأمین می شود. بر
العاده ھای  اساس قطع پرداخت فوق

"غیرمستمِر" زمان اشتغال و کسور سھم 
کارفرما ناشی از خروج از خدمت این افراد، 
ممکن است در برخی موارد منجر به کاھش 

ھای پرسنلِی (حقوق شاغالن و  ھزینه
بازنشستگان) دولت گردد، زیرا این افراد در 

 ٢۵صورت ادامه خدمت تا رسیدن به سابقه 
سال از کلیه مزایای دوران اشتغال برخوردار 
خواھند بود که با بازنشستگی این افراد این 

  ھا کاھش خواھند یافت. بخش از ھزینه

دقت و امعان نظر به این نکته ضروری است 
که با توجه به نرخ پایین بھره وری در 

ھای اجرایی کشور و عدم تناسب  دستگاه
ره وری افراد، حقوقِ زمان اشتغال با میزان بھ

تواند در مواردی کاھش ھرینه  این امر می
  ھای عمومی را به ھمراه داشته باشد.

در این خصوص حجت میرزائی، معاون 
اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بیان داشته است: "با تمام ھشدارھا و 
تجمعات اعتراضی بازنشستگان، انتظار 

برنامه ششم داشتیم اصالحاتِ پارامتریک در 
توسعه محقق گردد؛ اما اتفاقات معکوسی رخ 

  داد".
ھمچنین در این باره معاون سرمایه ھای 
اجتماعِی مرکز زنان اظھار داشت: "قانون 

به پیشنھاد نمایندگان  ٩٠یادشده در سال 
سال  ۵مجلس شورای اسالمی به مدت 

تمدید شد و در سال گذشته بدون سنوات 
است که به نوبه خود ارفاقی قابل اجرا بوده 

امتیاز قابل توجھی برای بانوانی که تمایل به 
بازنشستگی با بیست سال سابقه خدمت را 

  دارند محسوب می گردد."
وی افزود که "... موضوع تصویب بازنشستگی 
پیش از موعد بانوان به صورت قانون دائمی و 

بینی سنوات ارفاقی برای بانوانی که  پیش
یشتر باشند را از طریق دارای سه فرزند و ب

الیحه ای تسلیم مجلس نموده و دنبال 
  خواھد کرد".

حال آن که با توجه به گفته معاون اقتصادی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این 

گردد که او از چه  پرسش متبادر به ذھن می

است و این که  کس یا کسانی انتظار داشته
ً مسئول تدوین برنامه اصالحات  اساسا

  پارامتریک برعھده چه دستگاھی است؟
َبَع آن  آیا غیر از این است که قوه مجریه و به ت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت زیر 
مجموعه آنھا بایستی احکام الزم را تنظیم و 
توسط دولت در برنامه ششم توسعه تسلیم 

  مجلس شورای اسالمی می نمودند؟

ه احکام برنامه الیح ١٣٩۵قوه مجریه در سال 
ای را تسلیم مجلس شورای  ماده ٣۵ششِم 

اسالمی نمود که در بسیاری از احکام به ویژه 
احکام ھمپیوند با اصالحاتِ اداری کشور نه 
"ماھیت برنامه ای" داشته و نه "ماھیت 

  توسعه ای".

در چنین وضعیتی بر حسب قاعده مجلس 
اسالمی باید بر اساس "تشخیص" خود، که 

ارد بر دفاع از حقوق مردم و با پیگیری تناظر د
خواست ھای ایشان، موادی را در برنامه 
ششم توسعه برای مدیریت این موضوع مطرح 
نموده و بر آن تأکید ورزد، اگرچه از منظر 
حقوقی وظیفه دولت بوده است که این اقدام 

  را به سرانجام رساند.

توان بیان  در حقیقت و از ُبعدی دیگر می
ابعاد اجتماعی این حکم و تأثیر آن داشت که 

در تربیت فرزندان و کودکان این سرزمین که با 
توجه به تصویب این حکم از نعمت بیشتر 

شوند نیز  حضور مادر در کنار خود بھره مند می
باید توسط کارشناسان این حوزه مورد نقد و 
بررسی قرار گرفته و تأثیر آن بر استحکام و 

د و موضوعات ھمپیوند با بنیان خانواده و موار
  آن نیز مطمح نظر قرار گیرند.

بدین اعتبار و نظر به آنچه در پیش گفته شد، 
قوه مجریه و مجلس شورای اسالمی (قوه 
مقننه) موظف اند تا در سیاست گذاری، 
حقوق آحاد مردم را مورد توجه قرار دھند و 
نگذارند این شائبه ایجاد گردد که قوای مجریه 

ھا حقوق مادران شاغل به عنوان و مقننه تن
بخشی از زنان جامعه را مورد محاسبات خود 
ً به منظور تحقق عدالت و  قرار داده اند و ایضا
برخورداری تمام آحاد جامعه از منابع عمومی 
کشور، باید از حقوق آن دسته از مادران که 

اند  شغل اصلی خود را تربیت فرزندان قرار داده
قع شده و سازوکارھای نیز مورد پاسداشت وا

بینی ھای  ضرور و الزم در این راستا را با پیش
  ھمه جانبه به منصه ظھور گذارند.

توان گفت که تصویب این  فراتر از این می
الیحه، پروژه ی بیکارنمودن و حذف زنان از 
چرخه اقتصاد و در نھایت خانه نشین کردن 

  آنان است.

 ----------------------  
  در این زمینه:مطالب بیشتر 

 ٢۴/١١/٢٠١۵سھم نابرابر دیه زن و مرد:  -
  میالدی

 ١۶/٨/٢٠١٣افزایش مرخصی زایمان زنان:  -
  میالدی

https://www.facebook.com/nayereh.ansa
ri  

 

https://www.facebook.com/nayereh.ansa


 
 
  
  
  
  

 

   ١٢ صفحه  ٧۴ شماره    

       آیا سیاھکل اجتناب پذیر بود؟               
  مریم سطوت          

گذرد.  حدود نیم قرن از واقعه سیاھکل می
امروز سیاھکل و چریکھای فدایی خلق 

اند. در بررسی ھر حرکت  بخشی از تاریخ
تاریخی ابتدا باید شرایطی را که به وقوع 
آن پدیده انجامید مورد بررسی قرار داد و 
  سپس به تحلیل نتایج آن پرداخت.

پدیده اتفاقی و واقعه سیاھکل یک 
ھا گروه دانشجویی  ناگھانی نبود. ده

روشنفکری به این نتیجه رسیده بودند که 
راه مبارزه با رژیم شاه دست بردن به 
اسلحه است. عملیات سیاھکل به 
وسعت در کشور منعکس شد و جوانان 
خواسته خود را در این حرکت منعکس 
دیدند. اگر گروه جنگل در آنروز موفق 

سیاھکل مبارزه مسلحانه را  شد در نمی
آغاز کند، این عملیات در جای دیگر و 

شد. در  توسط کسان دیگری شروع می
جنگل ھای شمال، یا کوھھای بویر 
احمدی یا در شھر... سازمان چریکھای 

تا حدنابودی  ۵٠فدایی خلق در طی سال 
  ضربه خورد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ھا کشته یا دستگیر شدند.  ھمه چریک 

ند تن از اعضای سازمان زنده ماندند تنھا چ
ھای پراکنده  ولی با پیوستن ھمان گروه

مجددا سازمان خودرا بازسازی نمود و 
  رشد کرد.

برای فھم واقعه سیاھکل باید به شرایط 
سیاسی اجتماعی شکل گیری ان 

ھای ابتدای دھه چھل نه  پرداخت. رفرم
تنھا با گشایش سیاسی ھمراه نشد 

کشور بسته تر و بلکه فضای سیاسی 
فشار بر مخالفان افزایش یافت. واکنش 

ھای اولیه تشدید  روشنفکران در سال
ھا  دیکتاتوری و تسلیم و سرکوب سازمان

ھای سیاسی با یاس و ناامیدی  و جریان
ھمراه است اما در نیمه دوم دھه چھل 
این واکنش تغییر جھت میدھد و بتدریج 

ن روحیه جدیدی در فضای روشنفکری ایرا
کند.  گردد و بتدریج غلبه می منعکس می

روحیه ای که مبارزه رادیکال علیه 
کند. شکل گیری  دیکتاتوری را توصیه می

این روانشناسی را در مقاالت و نوشته 
توان به روشنی دید .  ھای انزمان می

صمد بھرنگی این روانشناسی را در کتاب 

جنبش روشنفکری جوانان 
ھه پنجاه بخشی از یک د

جنبش جھانی است که در 
تمامی کشورھای اروپا و 
آمریکا و آمریکای التین وجود 
دارد. مشخصه آن در سراسر 
جھان اعتراض رادیکال به 

 شرایط موجود است

ماھی سیاه کوچولو به نگارش در می آورد. 
این ماھی جستجوگر و  خصوصیات

پرسشگر است. به صحبت ھا یا نصحیت 
مادر قانع نیست. او ارمان خواه است 

خواھد به در یا برسد، او شجاع است و  می
ترسی از حوادث میان راه ندارد و می داند 
که برای این جستجوگری باید ھزینه 
سنگینی بدھد. حتی جانش را بر سر 

چوب آرمانش بگذارد. ساعدی در تئاتر 
بدستان ورزیل این پیام را می دھد که 
حرف بس است. سیاوش کسرایی در 
مجموع شعر خانگی می نویسد "سگ 
رامی شده ایم، گرگ ھاری باید". شاملو 
این روحیه روشنفکررا در شعر "دریا 
نشسته سرد یکی شاخه از سیاھی 
جنگل بسوی نور فریاد می کشد.. بازگو 

ست که می کند. اینھا ھمه در زمانی ا
ھنوز ایده عمل مسلحانه شکل نگرفته و 
ھیچ یک از آنان به مبارزه مسلحانه معتقد 

  نیستند.
در این سال ھا این روانشناسی در واکنش 
ھای روشنفکران و دانشجویان ایران 
منعکس شده و جنبشی رادیکال علیه 

گیرد. فکر "باید حرکت  دیکتاتوری شکل می
و گروه ھا کرد، باید عمل کرد" در محفل ھا 

کند آنھا را به سوی اقدامات  غلبه می
دھد. امید به سوی  رادیکال سوق می

تغییری دمکراتیک از دست رفته است. در 
ایران و جھان ضرورت مبارزه مسلحانه علیه 

  شود. ھای دیکتاتوری پذیرفته می رژیم
شکل گیری این جنبش ھمزمان با شکل 
گیری یک جنبش رادیکال سیاسی 

نفکری دانشجویی در فرھنگی روش
  سراسر جھان است. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در اروپا، آمریکا و آمریکای التین جوانان و 
روشنفکران تحوالت بنیادین سیاسی 
فرھنگی را طلب میکنند و به میدان امده و 
در اشکال رادیکال مبارزاتی این خواست را 

 کنند. منعکس می
سیاھکل در چنین شرایطی اتفاق می 

ش شکل گرفته که سر سیاسی افتد. جنب
ندارد. عمل سیاھکل و شکل گیری 
سازمان چریکھای فدایی خلق پاسخگویی 
به این ضرورت است. سازمان چریک ھای 

شود محافل و گروه  فدایی خلق موفق می
ھای متفاوت را متحد کند و به زیر پرچم 
مبارزه ای رادیکال علیه دیکتاتوری گرد 

   آورد.
  

  چه بود؟ نتایج واقعه سیاھکل
سازمان چریکھای فدایی خلق پس از آغاز 
مبارزه مسلحانه موفق شد اعتماد نیروی 
روشنفکری و جوان زمان خودش را بدست 
آورد. آن ھا رھبری این جریان یعنی رھبری 
سازمان چریک ھای فدایی را پذیرفتند. 
شاید بتوان گفت که در محافل روشنفکری 

ھای و دانشجویی کشور در یک دوره چریک
فدایی خلق (و سازمان مجاھدین در بین 
نیروھای مذھبی) به نیروی بالمنازع تبدیل 

  شود. می

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چریکھای فدایی خلق، امید به تغییر را در 
این نیروی  »امید « میان جوانان زنده کرد و

جوان را به حرکت درآورد. روحیه مقاومت و 
و روحیه گفتن "نه" به دیکتاتوری را بسط 

گسترش داد. نشان داد که ایران جزیره 
گفت نیست. عملیات  آرامشی که شاه می

مسلحانه نشان داد که دیکتاتوری با ھمه 
ابھتش قادر به کنترل ھمه چیز نیست و آن 
رعب و حشتی را که ساواک ایجاد کرده 

  بود ضربه زد.
چریکھای فدایی خلق نوع دیگری از 
سیاست ورزی را سنت گداشت. 

ارانی که حرف و عملش یکی سیاستمد
است. آن چه می گویند خود انجام 

دھند، سیاستمدارانی که برای گفته  می
شان ھزینه می پردازند،  ھای

سیاستمدارانی که برای مقام و برای 
رسیدن به امکانات وارد سیاست نشده 
اند. ھمین امروز ھم سیاستمدارانی این 
گونه مانند آقای منتظری، آقای موسوی 

احترام اند. زیرا که این نوع سیاست  مورد
   ورزی مورد تایید جامعه است.

سیاھکل بعنوان یک عملیات نظامی 
توانست پیروز گردد. نه روستاھای  نمی

ایران ظرفیت حمایت از چریک ھا را داشت 
و نه جنگل ھای ایران قدرت حفظ و 
گسترش عملیات نظامی را. عملیات 

ی مسلحانه در شھرھا ادامه یافت ول
چریکھای متشکل در خانه ھای تیمی چند 
ده نفر بودند. در حالیکه جریان اعتراضی 

  ... روشنفکری جوانان و
   ١٣ادامه در صفحه 

  

در واکنش روشنفکران 
ھای اولیه تشدید  سال

دیکتاتوری و تسلیم و سرکوب 
ھای  ھا و جریان سازمان

سیاسی با یاس و ناامیدی 
ھمراه است اما در نیمه دوم 
دھه چھل این واکنش تغییر 
جھت میدھد و بتدریج روحیه 
جدیدی در فضای روشنفکری 

گردد و  ایران منعکس می
 کند بتدریج غلبه می

ً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«  کنیم تالش متحدا
 

 

محدود کردن بررسی جریان 
فدایی به عملکرد چریک 
ھای مسلح که در بدترین 

یل لحالت به شش نفر تق
یافته و کال در ھر مقطع به 
چند ده نفر محدود است، 
خطاست. مشخصه مبارزه 
جوانان و روشنفکران دھه 
پنجاه مبارزه جویی و 
 رادیکالیسم آنان است و نه

 مبارزه مسلحانه



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه  ٧٤شماره     

  ... آیا سیاھکل
  ١٢ادامه از صفحه 

یران چند ده ھزار نفر را دانشجویان ا
شد. این مجموعه چند ده  شامل می

ھزار نفری در مبارزات سیاسی، 
دانشجویی، سندیکایی و در فعالیت 
ھای فرھنگی ادبی ھنری شرکت دارد. 
محدود کردن بررسی جریان فدایی به 
عملکرد چریک ھای مسلح که در 

یل یافته و لبدترین حالت به شش نفر تق
ه چند ده نفر محدود کال در ھر مقطع ب

است، خطاست. مشخصه مبارزه 
جوانان و روشنفکران دھه پنجاه مبارزه 
جویی و رادیکالیسم آنان است و نه 
مبارزه مسلحانه. کما اینکه در ھمان 
دوران چریکی کم نبودند کسانی که این 

کردند اما در درون  روش مبارزه را رد می
  این جنبش باقی ماندند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
فی جنبش جوانان و روشنفکران ن

 دھه پنجاه، چرا؟
جنبش روشنفکری جوانان دھه پنجاه 
بخشی از یک جنبش جھانی است که 
در تمامی کشورھای اروپا و آمریکا و 
آمریکای التین وجود دارد. مشخصه آن 
در سراسر جھان اعتراض رادیکال به 
شرایط موجود است. این جنبش مانند 

عناصر ھر جنبش اعتراضی حاوی 
توان بخشی از آن را  متضادی است. می

تایید و بخشی را مورد نقد قرار داد. در 
اروپا، آمریکا و آمریکای التین تمامی 
تحلیل گران بر دست آوردھای مثبت این 

نمایند. در ایران در  جنبش تاکید می
ھای اخیر بخش بزرگی از تحلیل  سال

گران نه تنھا نقد بلکه کل این حرکت را 
  کنند. یرد م

ھایی که کل این حرکت را مورد  جریان
  دھند عبارتند از: حمله قرار می

بخشی از نیروھا و مطبوعات وابسته . ١
رسد چھل سال  به رژیم: به نظر می

پس از انقالب، در شرایطی که خطر 
شکل گیری یک جنبش چریکی 

کند، حمله  پارتیزانی رژیم را تھدید نمی
ای ارائه یک و تخطئه فداییان، و تالش بر

تصویر بغایت منفی از مبارزات آن زمان 
منطقا نباید از اولویت برخوردار باشد. 
علت و زاویه برخورد این نیروھا، بیم آنان 
از حرکات اعتراضی رادیکال است. 
فداییان و روشنفکران دھه پنجاه جلوه 
بارزی از" نه" گفتن به سرکوب و فشار 

کوشند از  بودند و کسانی که می
اییان چھره منفی ترسیم کنند، نه فد

مبارزه چریکی و مسلحانه آنان بلکه 
نفی این وجه از حرکت را مورد نظر 

  دارند.

  
بخش عمده معتقدان به رژیم . ٢

پادشاھی، روشنفکران و نیروھای 
ضددیکتاتوری دھه پنجاه را در فروپاشی 
رژیم گذشته و روی کارآمدن جمھوری 

چھل سال  دانند. آنان اسالمی مسئول می
بعد از سرنگونی رژیم ھنور مایل نیستند 
خطاھای آن رژیم را بپذیرند. ھنوز در 
یادآوری آنروزھا فشار سنگین نیروی 
سرکوب بر نیروھای چپ و روشنفکران 

کنند. مایل نیستند  منتقد را فراموش می
بیاد آورند ھمان روحانیتی که توسط رژیم 
برای مبارزه با روشنفکران منتقد و 

شد، نیروی اصلی  ونیست تقویت میکم
سرنگونی رژیم و شکل دھی حکومت 

  اسالمی بود.
بخشی از پرحرارت ترین منتقدان جنبش  ٣

روشنفکری جوانان دھه پنجاه، متعلق به 
. اگر در رابطه با دو نیرو اند ھمین جنبش

مخالفت باال گاه ھیستریک آنان با آن 
جنبش قابل توضیح و فھم است اما نفی 

و تند این جنبش توسط نیروھایی از کامل 
درون این جنبش به بررسی پیچیده تری 
نیاز دارد. اگر تالشھای گروه اول و دوم 
عمدتا با بی اعتنایی جوانان و فعالین 

شود، نظرات  سیاسی اجتماعی مواجه می
این بخش بیشتر مورد توجه قرارمی گیرد. 
گروه اول و دوم عمدتا بر اساس نوشته ھا 

ھای این بخش استدالل ھا و  و تحلیل
  کنند. حمالت خود را تبیین می

تمامی عناصر منفی ای که توسط 
مخالفین این جنبش مورد تاکید قرار 

گیرد، در کشورھای آمریکای التین  می
بشکل مشابه و در برخی موارد شدیدتر 
وجود داشته است. جنبش ھای چریکی در 
 این کشورھا زودتر از فداییان شکل گرفته و
تاریخ طوالنی تری داشته است. در آن جا 
عملیات مسلحانه و خشونت آمیز از ایران 
گسترده تر بوده است. مواضع تند علیه 
کشورھای غربی و بخصوص آمریکا حتی 
  تندتر از روشنفکران آن نسل در ایران است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اما در آمریکای التین نه تنھا بازمانده ھای  

ل بلکه مخالفین آن روشنفکران آن نس
حرکت ھمه با تمجید از تالش روشنفکران 

کنند. چند تن از  و جوانان آن نسل یاد می
بازماندگان آن نسل منجمله یکی از رھبران 
توپوماروھا نامدارترین جریان چریکی آن 

ھای اخیر پست ریاست  دوران در سال
  جمھور را بدست آوردند. 

رزیل در بزرگترین کشور آن منطقه یعنی ب
عکس جوانی خانم روسف رییس جمھور 

که بجرم عضویت در  کشور، در دادگاه زمانی

شود بعنوان  سازمان چریکی محاکمه می
گرددد.  یک افتخار در زندگیش منتشر می

ھای  فضایی که در ایران در تمامی سال
اخیر علیه جنبش روشنفکری جوانان نسل 
پنجاه وجود داشته با آنچه در اروپا نه 

کا و بخصوص در آمریکای التین وجود امری
دارد متضاد است. در ایران بخشی از 
روشنفکران در یادآوری آن دوران به 
خطاھای نظری عملی آن نسل که واقعی 
ھم ھست تاکید دارند اما در آمریکای 
التین بر پیگیری، پایداری و فداکاریھای آنان 

  کنند. در مبارزه علیه دیکتاتوری تکیه می
لیه دیکتاتوری ھای نظامی در مبارزه ع

آمریکای التین به نتیجه رسید. پس از 
برکناری دیکتاتورھا، انتخابات آزاد و 
دمکراسی در این کشورھا حاکم شد و تا 
به امروز تداوم یافته است. در ایران 
سرنگونی حکومت شاه به قدرت گرفتن 
روحانیت، تداوم دیکتاتوری، جنگ، اعمال 

ر مدرن جامعه و فشار فرھنگی به اقشا
تصفیه و سرکوب ھمه دگر اندیشان منجر 
شد. مبارزات روشنفکران سالھای دھه 
پنجاه با وجود سرنگونی رژیم شاه به 
موفقیت نیانجامید. نیروھای حاکم آنان را 

  یک به یک سرکوب کردند. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اگر در اروپا و امریکا دستاوردھای مبارزه 
قابل  روشنفکران - اعتراضی جوانان

سنجش است در ایران این دستاوردھا 
تحت الشعاع انقالب اسالمی قرار گرفت و 
آن عناصر فرھنگی که روشنفکران آن 

کوشیدند، در ابعاد  نسل برای آن می
وسیعتری بازسازی شد. روشنفکران آن 
نسل شکست خوردند و شکست 
سیاسی در تداوم خود با شکست 

  فرھنگی ھمراه شد.

در مبارزه سیاسی  روشنفکران نسل ما
فرھنگی شان در آن زمان شکست 
خوردند و این شکست طبیعی است که 
در تلقی و روانشناسی نیروھای شرکت 
کننده در این مبارزه منعکس شود. زیر 
سوال بردن جنبشی که علیه دیکتاتوری 
مبارزه می کرد با تکیه بر این یا ان نقد 
واقعی در نظر و عمل آنان انعکاس این 

است. پدیده ای که در امریکای شکست 
التین وجود ندارد. در آنجا ھیج کس از 
اینکه علیه دیکتاتوری مبارزه کرده پشیمان 
نیست و ھمه بر پایداری و فداگاری ان 
نسل در برابر دیکتاتوری ھای نظامی تکیه 
دارند. طبیعی است که در بحث ھای 
نظری تاریخی این یا آن وجه ایده ھای 

ن را که مشابه ایران بوده مطرح در آنزما
دھند ولی  مورد بررسی و نقد قرار می

کلیت آنرا به زیر سوال نمی برند واینکه در 
جوانی خود به آن جنبش تعلق داشته اند 

 دانند. را افتخار و نه سرشکستگی می
 
 

جنبش روشنفکری جوانان دھه 
پنجاه بخشی از یک جنبش 
جھانی است که در تمامی 
کشورھای اروپا و آمریکا و 
آمریکای التین وجود دارد. 
مشخصه آن در سراسر جھان 

یکال به شرایط اعتراض راد
 موجود است

 

برای فھم واقعه سیاھکل 
باید به شرایط سیاسی 
اجتماعی شکل گیری ان 

ای ھای ابتد پرداخت. رفرم
دھه چھل نه تنھا با 
گشایش سیاسی ھمراه 
نشد بلکه فضای سیاسی 
کشور بسته تر و فشار بر 

 مخالفان افزایش یافت

چریکھای فدایی خلق نوع 
دیگری از سیاست ورزی را 
سنت گداشت. 
سیاستمدارانی که حرف و 
عملش یکی است. آن چه 
می گویند خود انجام 

دھند، سیاستمدارانی که  می
شان ھزینه  برای گفته ھای

می پردازند، سیاستمدارانی 
که برای مقام و برای رسیدن 

رد سیاست به امکانات وا
 نشده اند



  
  

   ١۴ صفحه  ٧٤ه  شمار    

 !"چنان نماند و چنین نیز ھم نخواھد ماند"
 به بھانه آزادی زندانیان سیاسی شاه در آستانه انقالب

 
  محمد اعظمی

چند روز پیش این فیلم کوتاه را، دیدم. 
مربوط به روز آزادی زندانیان سیاسی در 

است. فیلم را در "باغ موزه  ١٣۵٧آبانماه 
قصر" برای بازدیدکنندگان نمایش میدھند. 
موزه قصر ھمان زندان قصر است که ھر 
گوشه اش برایم، یادآور خاطراتی است، 
تلخ و شیرین. برخی از این خاطرات، در 
آن زمان و در آن مکان، تلخ و دلھره انگیز 
بود، اما یادآوری آنھا امروز، برایم شیرین و 
دل انگیز است؛ پنھان نمی کنم که امروز 
ھم پس از حدود چھل سال، یادآوری 
ایستادگی ھا در زیر تیغ زندانبانان شاه، 

 . در دلم شور و شوق زنده می کند
 

شرایط سخت و دشوار زندان شاه آرام 
رام سپری شد و صدای جنبش مردم، آ

ھمان صدای "زندانی سیاسی آزاد باید 
گردد"، به گوش مقامات بلند پایه حکومت 
و خود شاه ھم رسید. اما تقاضای مردم 
از شاه و دادخواھی از او، جای خود را به 
فرمان به شاه داد. فرمانی که راه به 
سرپیچی او چنان بست، که ناگزیز درب 

قدرت تمام به روی مردم زندان ھا با 
  .گشوده شد

 ١٣٥٧پیش از آزادی از زندان در آبا نماه 
زمزمه ھائی در زندانھا به ویژه زندان زنان 
شکل گرفت که اگر ھم بخواھند آزاد 
کنند، بیرون نمی رویم. این صدا در زندان 
مردان، به ویژه در "بند" محکومان باالی 
ده سال، بسیار ضعیف بود. شبی که 

ایش ما را آزاد نمودند، صحبت ھا و فرد
تحلیل ھای مختلفی وجود داشت. به 
خاطرم مانده است که ھمراه با ابوالفضل 
موسوی، که در جریان جنگ ایران و عراق 
در تھران جان باخت، ستار کیانی، که در 
جمھوری اسالمی سینه ماالمال از 
عشق اش با گلوله حاکمان از تپش 

که خوشبختانه  ایستاد، و ناصر کاخساز،
جان سالم به در برده و اکنون در خارج از 
کشور زندگی می کند، در گوشه راھرو 
بند چھار زندان شماره یک قصر، در باره 
موضوع آزادی از زندان بحث و گفتگو 
داشتیم. حتی در شب آزادی از زندان نیز، 
تصورمان این بود که به شکل محدود، 

ته تعدادی از زندانیان سیاسی شناخ
  شده را آزاد می کنند. 

اما فردای آنروز زندانیان سیاسی در ابعاد 
نسبتا گسترده ای آزاد شدند. ما را 
شبانه از زندان قصر بیرون انداختند. می 
گویم بیرون انداختند، چون نمی خواستند 
در طول روز آزاد شویم؛ گویا از استقبال 
گسترده مردم از زندانیان سیاسی در 

روه گروه ما را با شتاب از ھراس بودند. گ
زندان با اتوبوس خارج کردند. در گروه ما 
زنده یاد صفر قھرمانی، ھم بود. "صفر 
خان" که بیش از سی سال زندان 
کشیده بود، شھر تھران را که ھیچ، حتی 
بسیاری از اعضای خانواده خود را ھنگام 
آزادی نمی شناخت. در زندان زنان، 

بودند که از زندان  زندانیان زن تصمیم گرفته
بیرون نیایند؛ بیرون ھم نیامدند و شب را در 
زندان ماندند و فقط فردای آنروز، ھنگامی 
که خبر آزادی بدون مقاومت مردان را شنیده 

  .بودند، تصمیم به خروج از زندان گرفتند

این فیلم کوتاه، در واقع لحظه آزادی زنان 
 زندانی است. تعدادی از ما که جلو زندان
برای استقبال حضور داشتیم، روز قبل آزاد 
شده بودیم. به رغم اینکه ھنوز خبر آزادی 
زندانیان سیاسی رسما توسط نشریات و 
رادیو و تلویزیون اعالم نشده بود و تنھا 
"خبرگزاری ھای مردمی" دھان به دھان آن 
را منتشر کرده بودند، تعداد بسیار کثیری 

طراف برای جلو درب زندان و خیابان ھای ا
استقبال جمع شده بودند. خیابانھا از 
جمعیت موج میزد. وسعت جمعیت قابل 
تصور نبود. در زندان زنان قصر، در روز آزادی، 
چھار تن از اقوام نزدیکم زندانی بودند. در 
این فیلم، زنان زندانی، با لباس فرم زندان 
بیرون آمده اند. در صحنه ھائی که زنان در 

ور دارند، افسر معمارزاده، حال روبوسی حض
سوسن سرخوش (محکوم به ابد)، ژاله 
احمدی (محکوم به ده سال)، مریم الھامی 
دیده می شوند. من و خواھرم، فریده 
اعظمی، که به ابد محکوم شده بود، پس از 

سال در حالیکه فکر میکردیم ھرگز  ٥حدود 
دیداری نخواھیم داشت، به ھمدیگر رسیده 

ین شوق ناباورانه دیدار، در ایم. در فیلم، ا
بوسیدن و بوئیدن ھمدیگر، مشھود است. 
در کنار ما کیانوش اعظمی پسر عمویم، که 

تا  ١٣٥٠سالگی از  ١٨در سن کمتر از 
نزدیک انقالب زندانی بود ھم، دیده می 

  . شود

این فیلم رویای "پایان شب سیه سپید 
است" را به عنوان یک واقعیت، با قدرت 

کند". این  چشم جھانیان پدیدار میتمام "در 
فیلم درست سه سال پس از آن فرمان 
ملوکانه ای گرفته شده است که حتی دو 
"حزب ایران نوین" و "حزب مردم ایران" ھم، 
تحمل نشدند و به جای آن ھا، "حزب 
رستاخیز ملت ایران" اعالم شد، و مردمی را 
نشان می دھد که به صحنه آمده اند تا 

که به انحالل ساواک و آزادی فرمانی را 
زندانیان سیاسی داده بودند، نظاره گر 
باشند. این فیلم مرا به سه سال پیش از آن 
تاریخ می برد و آن سخن شاه را یاد آورم 
می شود که گفت: "یا عضویت در حزب 
رستاخیز را بپذیرید و یا بی وطن اید و ایران 

  را ترک کنید"(نقل به مضمون).

سال از آن دستور شاھانه اما ھنوز سه  
نگذشته بود که مردم به میدان آمدند و 
فرمان به اخراج شاه از کشور دادند. این 
فیلم برایم طعم عطر میوه درختانی را دارد 
که بذر آن در برگ ریزان پائیز آزادی کاشته 
شد و در سکوت سرد زمستان استبداد، با 
فدا شدن صدھا جان شیفته، محافظت 

ھار آزادی، بر شاخه ھای گشت تا در ب
نورسته آن، عدالت و برابری، شکفته شود و 

به بار نشیند. ھر چند که سردمداران بعدی، 
که با وعده پاسداری از عدل و آزادی به 
قدرت رسیدند، خود کمر به سالخی بی 
رحمانه عدل و آزادی بستند. به خود می 
گویم ای کاش سران اصلی حکومت ایران، 

ن شاه را دیده بودند و عمدتا، آنانی که زندا
حدود یکسال قبل از انقالب، با نوشتن 
ندامتنامه از زندان آزاد شدند نیز، این فیلم 
را می دیدند و به سرنوشت محتوم خود 
مکث می نمودند. دوست داشتم می 
فھمیدم که پس از دیدن این فیلم نسبت به 

 . سرنوشت خود چگونه می اندیشند
 

ضای سیاه سرکوب می این فیلم مرا به ف
برد و ھمزمان دریچه نور را در مقابل دیدگانم 
می گشاید و امید به رھائی را در دلم، زنده 

 :می کند.... مرا به گذشته ھای دور برد
 

به خاطرم مانده است که پس از چند ماه 
که در بی خبری و سکوت سنگین، بیم 
مرگ و نیستی را داشتم، یک دانشجو را 

ند که از ھند تازه به ایران پیش من انداخت
بازگشته بود. ان زمان روی بدنم آثار شکنجه 
مشھود بود و نمی توانستم به روی پاھای 
خود بایستم. وضعیت جسمی ام، بیش از 
خودم، دوستانم را می آزرد. گویا برای ایجاد 
ترس او را پیش من آورده بودند تا با 
چشمانش جزای "سرپیچی از فرمان" را 

عبرت گیرد. تا شاید به منویات ناپاک  ببیند و
آنھا تن در دھد. این دوست دانشجو زمانی 
که نامم را شنید، گفت که در ھند اعالمیه 
ای دیده است که در آن از من و یکی از 
خواھرانم، فرشته اعظمی، نام برده شده و 
از شرایط بازجوئی و شکنجه ھای مان، 

رگون نوشته اند. شنیدن این خبر حال مرا دگ
کرد و چنان به من انرژی داد که گردش 
گرمای خون در درون رگ گردنم را حس 
کردم. سر و صورتم از شدت ھیجان داغ 
شد. معجزه آسا بلند شدم و در "سلول" 

  شروع به قدم زدن کردم. 

از این که صدای ما در آن سکوت مطلق 
مدفون نشده و طنینی داشته است، نیرو 

در آن لحظات با  گرفتم. تصور می کردم اگر
آن تن مجروح مرا به زیر شدیدترین شکنجه 
ھا بیاندازند، قادرم بدون کوچکترین 
واکنشی، تحمل کنم. منظورم از بیان این 
خاطره و مرور گذشته، توجه دادن به حال و 
روز زندانیان سیاسی در جمھوری اسالمی 
نیز ھست. می خواھم اھمیت انعکاس 

حقوقشان را بار  طنین فریاد آنھا و دفاع از
دیگر گوشزد کنم. به میزانی که صدای آنھا 
در بیرون قوی تر منعکس شود به ھمان 
میزان مقاومت زندانی سیاسی در برابر 
استبداد افزایش می یابد. این فیلم در واقع 
آئینه ای است که اگر در آن نیک بنگریم، 
ھم سرنوشت غم انگیز حاکمان و ھم 

نیان سیاسی را، سرگذشت غرور انگیز زندا
  . می توان در آن، به عیان دید

 
 



  

  

   ١۵ صفحه  ٧٤شماره     

  ... ھائی وعده
  ٨ادامه از صفحه 

نوردیده و در خود آمریکا مستقر گشته است. اعالم افزایش تعرفه گمرکی بر سوی ترامپ است که چین مدتھاست که مرزھا را در
اجناس وارداتی از جمله چینی نیز، دلیلی است بر "تدقیق محل" جنگ اقتصادی از آسیای جنوب شرقی به خاک آمریکا. در اینجا اما 

تریلیون دالر برآورد می شوند. جالب  ١٬٢٤، که حدود عامل مھم دیگری نیز عمل می کند. چین بزرگترین دارنده اوراق بھادار آمریکاست
 این نکته است که با خروج آمریکا از پیمان تجاری ماوراء اطلس، عمال کشورھای منطقه در برابر چین، بی پشتیبان مانده اند. از جمله این

  . شود کشورھا ژاپن است که اتفاقا پس از چین، دومین دارنده اوراق بھادر آمریکا محسوب می

روشن است که ژاپن نه تنھا تحت ھیچ شرایطی خواھان درگیری با چین نخواھد شد، چه بسا روابط اقتصادی خود را با چین ھرچه 
در عرصه سیاسی، اظھار نظر ترامپ در مورد پذیرش وجود چین تایپه، در واقع تدارک رویارویی است که ھر لحظه  بیشتر گسترش دھد.

مستقر کردن تجھیزات سنگین دفاعی در جزایر مورد مناقشه و نیز در نزدیکی مرزھای طرف منجر گردد.  ٢ می تواند به تنش شدید میان
  ھای آتی می کند. روسیه، حکایت از نگرانی چین از سیر تحوالت در ماه

اکرایین و سوریه، از یکسو در رابطه با روسیه، به نظر می رسد که ترامپ قصد دارد، با دادن امتیاز سیاسی به روسیه، از جمله در مورد 
گر منفعل تبدیل نماید. ھر چند راست  و از سوی دیگر برقراری رابطه دوستانه با پوتین، روسیه را از متحد قعال در ارتباط با چین، به نظاره

حسن «فقط در  افراطی در روسیه در جشن و شادمانی آمدن ترامپ ھمه امکانات خود را بکار گرفته است، اما پیوند روسیه با چین،
ھا، روابط اقتصادی عمیق  شود، وجود پیمان شانگھای، از یکسو، حمایت چین از روسیه در نپیوستن به تحریم خالصه نمی» ھمجواری

کشور، ماھیت و ابزار مبارزه با تروریسم چین و روسیه را با  ٢کشور، احساس خطر از رخنه داعش به مناطق مسلمان نشین ھر  ٢میان 
  امپ در نظر دارد، متفاوت می سازد.آنچه که تر

قطعا رابطه آمریکا با کشورھای قدرتمند اروپا، از جمله آلمان و فرانسه، و نیز رابطه آمریکا با ھمسایگانش چه در شمال و چه در جنوب، 
بینی روندھا، به علت روابط  شھم متاثر از و ھم تاثیرگذار بر موضوعات یاد شده در سطور باال، خواھند بود. بررسی این روابط و امکان پی

ھای متقابل آمریکا و اروپا در قبال مسائلی خواھد بود که پاسخی مشترک  گیری بسیار تنگاتنگ بویژه اروپا با آمریکا، نیازمند زمان و موضع
  طرف را خواھد طلبید. ٢و مشخص از ھر 

داشت، پایانی ھم خواھد داشت. اما آنچه که موجب نگرانی گونه که آغازی  دوران ترامپ و ترامپیسم، مانند ھر پدیده دیگری، ھمان
رسد که کاربرد این صفت، بیشتر پنھان کردن،  شود. بنظر می بینی" است که به ترامپ داده می است، صفت به ظاھر "غیر قابل پیش

ی دیگر از روسای جمھور که ھمانا باما و بسیار منتظره" نھفته است. وجه تمایز ترامپ با او آتشی است که زیر خاکستر "تصمیمات غیر
انجام وعده ھای انتخاباتی است، اما انجام وعده ھایی از قبیل "آمریکا برای آمریکاییان" که دستاوردی به غیر از تفرقه، حتی در میان 

ما جامعه بشری و خود ھایی" را ھم درپی داشته باشد، ا خود مردم آمریکا را نیز به دنبال نخواھد داشت، شاید در کوتاه مدت "موفقیت
ھم در شکل  اند و اجازه نخواھند داد که تاریخ، آن ھای سنگینی از شعارھایی اینچنین گرفته جامعه آمریکا نیز، در تاریخ معاصر، درس
  مضحک "ترامپ و ترامپیسم" تکرار گردد.

 

ای گفتمان اصالح طآیا   لبی را خواھد پذیرفت؟خامن
  

 پور فرخ نعمت

 
محمدرضا تابش، عضو شورای عالی 
اصالح طلبان، از تالشھای اصالح 
طلبان برای تماس مستقیم و نزدیک 
ای بعد از مرگ  با آیت الل خامن
رفسنجانی گفت. ھرچند در ھمان جا 
اذعان می دارد ک در حقیقت 
رفسنجانی رابط ارگانیک و تعریف 

 ت نداشت.شدەای با جریان اصالحا

طبق خبرگزاری 'آرمان فردا' او 
است:   گفت

طلب که  ھای اصالح بسیاری از چھره -
مورد شناخت رھبری نیز ھستند، 
مالقات و ارتباط با ایشان دارند، اما این 
ارتباط نزدیک نیست و ما در صدد 

  ھستیم که این ارتباط برقرار شود،

طلبان با حاکمیت  قطع ارتباط اصالح -
صدمه این جناح سیاسی ترین  بزرگ

است و باید پذیرفت که در صورتی 
توان به گسترش اندیشه  می

طلبی اھتمام ورزید که اصل این  اصالح
گفتمان از سوی حاکمیت پذیرفته  

طلبی به عنوان روشی  شود و اصالح
برای اصالح مشکالت امروز جامعه از 
جمله مشکالت اقتصادی و اجتماعی 

  به رسمیت شناخته شود.

مد رضا تابش نبود این ارتباط را در مح

شرایطی ک اصولگرایان روابط خوبی با 
ای دارند، یک آسیب برای 'زمین  خامن
بازی اخالقی در زیست سیاسی' ارزیابی 

  می کند.
ای، این  اما سئوال این است ک آیا خامن
رسمیت  امر، یعنی ارتباط مستقیم و ب
شناختن جناح اصالح طلب و گفتمان آن را 

  در کشور خواھد پذیرفت؟

خیزش جناح تندرو در کشور ب محورمداری 
احمدی نژاد، بزرگترین تالش حاکمیت برای 
طرد جناح اصالح طلب در کشور بود ک ن 

ت روبرو نشد، بلک حاکمیت تنھا با موفقی
را با بحرانھا و مشکالت جدی مواج کرد؛ 
امری ک بناچار باعث عقب نشینی 
حاکمیت شد و سرانجام اصالح طلبان 

ب  ٩٢بتدریج بویژە بعد از انتخابات سال 
  صحن سیاسی کشور فعاالن بازگشتند.

اما این بازگشت ھموارە مورد تردید 
مل بیت جناحھای تندرو کشور و از ج

رھبری ھم بودە است، بنابراین آنان از 
ھمان ابتدا سعی در کنترل و حضور محدود 
آنان داشتند. واقعیت این است ک بیت 
رھبری ھمیش در بھترین حالت با دلخوری 

  ب این جریان نگریست است.
حال با مرگ رفسنجانی ک تنھا کانال 
ارتباطی موثر این جناح با رھبری بودە، 

اصالح طلبان از لحاظ تاثیرگذاری بر  موقعیت
بیت رھبری بشدت نزول کردە است. امری 
ک نگرانی آنان را بشدت برانگیخت است. 

اصالح طلبان ک ارتباط با رھبری نظام را 
بعنوان بخش بسیار مھمی از تاثیرگذاری 
ھای خود بر فضای سیاسی کشور ارزیابی 

ار می کنند، از دست دادن آن را بسیار زیانب
  می بینند.

ایجاد این کانال در واقع بنفع جریان اصالح 
ای تا لحظ  طلبی در کشور است، اما خامن
ای از حقانیت  کنونی در ھیچ سخن و نوشت
این جریان دفاع نکردە است. جریان اصالحات 
در واقع یک جریان منفور نزد آنان است، اما 
ب علت عینیت حضور قوی آنان در جامع و 

  حاکمیت، عمال حذف ناشدنی.پیرامون 

رفسنجانی این توان را داشت زیرا ک از 
موقعیت قوی، مناسب و حذف ناشدنی 
برخوردار بود. در واقع کانال رفسنجانی، یک 
کانال خودبخودی بود ک ریش در شخصیت 
و جایگاە او در نظام داشت، اما کانالھای 
دیگر ن تنھا از این خصلت خودبخودی 

ً از قبل برخوردار نخوا ھند بود، بلک اساسا
ای دارند. این یعنی  نیاز ب پذیرش خامن
تغییر در نگرش او نسبت ب اصالح طلبان. در 
واقع اگر او این کانال یا کانالھا را بپذیرد، در 
واقع این بار ب گفتمان اصالح طلبی در 
کشور، چ بخواھد چ نخواھد، رسمیت 

  دادە است.
است. شاید برای  اما راە دیگری ھم متصور

ای خواھان  ایجاد این کانال ارتباطی، خامن
دادن امتیازات بیشتری از طرف این جناح 

  یعنی اصالح طلبان بشود.



  

  

   ١۶ صفحه   ٧٤شماره     

 رفیق محمد تقی افشانی از میان ما رفت  
  دنیز ایشچی

  
شھر کوچک ما حتی دبیرستانی که تا سال دوازده را داشته باشد، نداشت. جوانانی که به مدرسه می رفتند، اگر می خواستند دیپلم 

رومیه می رفتند. از این نظر جوانانی که می خواستند تحصیالت خویش را ادامه دھند، باید بگیرند، به دانشسرا یا دانشگاه بروند، باید به ا
صاحب ھمت باالئی می بودند. این جوانان ھمگی به باغھای اطراف شھر که ھمگی شھر را در دل خود گرفته بودند، می رفتند و تا غروب 

در خیابان ھای شھر قدم می زدند، بیشتر از گلھای بھاری طراوت و زیبائی آفتاب زیر درختان سرسبز به درس خواندن می پرداختند. وقتی 
را به شھرمان به ارمغان می آوردند. آنھائی که موفق می شدند به دانشگاه راه یابند، نه فقط انگشت شمارانی بودند که الگوی ھمه 

ل ھائی بودند که در پوسته شھرک کوچکی به نام "نقده" نوجوانان و جوانان و نسل ھای بعدی بودند، بلکه الگو و سمبل آینده برای نس
 زندانی شده بودند. 

ارتباطات با شھرھای اطراف از جمله ارومیه چندان ضعیف بود که این جوانان فقط در عید نوروز، و بار دیگر ھمزمان با تعصیلی مدارس در 
به مراتب کمتر و سخت تر بود. به ھمین خاطر وقتی این جوانان ھمزمان با  آخر بھار، قادر بودند به شھرمان برگردند. ارتباط با تھران و تبریز

صلی رسیدن عید نوروز به شھر خود باز می گشتند، با خود آغاز بھار را به ارمغان می آوردند. با قھقه ھای آنھا در کوچه ھا و تنھا خیابان ا
  غرور آمیزی بر لب از آنھا استقبال می کرد.شھر طراوت گلھا شکوفا می شد و رودخانه "گادار چائی" با لبخند 

شھرک کوچک دور افتاده ما سھم خویش را از جنبش فرقه دموکرات آذربایجان، جنبش چپ و جنبش مصدق و ملی شدن نفت را تجربه 
ودشان افتخار می و به دانشگاه فرستاده بود و ھمه شھر به وج کرده بود. تقی ھم از اولین دانشجویان جوانی بود که شھر ما پرورده 

کرد. وقتی این دانشجویان به شھر باز می گشتند، نه فقط از دنیای خارج از محیط کوچک ما برای اھالی تشریح می کردند، بلکه آنھا در 
 این مورد که آینده سرنوشت مردم چگونه باید باشد حرف می زدند. گفته ھای آنھا نه فقط با تبلیغات شاھنشاھی در تناقض بود، بلکه

  خطرات زیادی از طرف ساواک آنھا را تھدید می کرد.

وقتی که جنبش چریکی اولین محفل ھای خود را تشکیل می داد تا در ادغام تکاملی خویش به سازمان چریک ھای فدائی خلق ایران 
د. وی پس از شرکت در عملیات فراروید، تقی جزو اولین اعضای محفل بھروز دھقانی، علیرضا نابدل و دیگران شاخه آذربایجان و تبریز بو

شد. ابتدا به اعدام، سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم گردید. تا آنجائی که من مطلع ام، بعدھا در زندان از   نظامی دستگیر 
  اولین کسانی بود که از مشی چریکی فاصله گرفت و به مشی مبارزه توده ای روی آورد.

محفل دیگری متأثر از مبارزه او ومتشکل از چندین دانشجو، معلم و دانش آموز تشکیل می گردد، که  به دنبال دستگیری اش، در شھر ما
آنھا ھم قبل از آن که قادر باشند عملیاتی انجام دھند، دستگیر شده و ھر کدام به چندین سال زندان محکوم می گردند. این دستگیری 

می کند، بلکه بخش قابل توجھی از آنھائی را که انگیزه فعالیتی در عرصه سیاسی ھا نه فقط شھر ما را کامال به شھری سیاسی تبدیل 
  داشتند را به سمت جنبش فدائیان سوق می دھد. قسمت قابل توجھی از دانشجویان بعدی شھر ما پیروان جنبش فدائی شدند.

پنجاه و ھفت از زندان آزاد شد، در زندان سیاسی و شکنجه ھای ساواک، در سال  وقتی که تقی، پس از گذشت ھشت سال تحمل 
ً تعطیل عمومی اعالم شده بود و ھمه شھر یا با ماشین به استقبال فرزند شیفته جان خود رفته بودند، یا این که در  شھر کوچک ما عمال

او دل به دلشان نمانده بود و دروازه ورودی شھر منتظر بودند تا از وی استقبال کرده و وی را تا دم خانه شان بدرقه کنند. پدر و مادر پیر 
فقط می خواستند پس از سالھای طوالنی فرزند خویش را در آغوش بکشند، به دور از این ھیاھو در خانه منتظر فرزند خویش به انتظار 

  نشسته بودند.

د، ماشین تقی را که به نوجوانان مدارس، معلمان و کارمندان و دانشجویان شھر با پالکارھای خود و شعارھائی که تنظیم کرده بودن
آھستگی حرکت می کرد، تا دم کوچه ھدایت کردند. شعارھا در حمایت از زندانی فدائی، فداکاری ھای ایشان، آزادی و عدالت اجتماعی 

ً بلند تپه مانن دی رفته سروده می شدند. وقتی تظاھرات و استقبال به دم در خانه ایشان رسید، تقی از ماشین پیاده شد و بر نقطۀ نسبتا
و ایستاد تا چند کالمی با مردم صحبت کند. سالھای طوالنی زندان رنگ چھره اش را به رنگی بین سفید و خاکستری تبدیل کرده بود. 
جثه کوچک و نسبتًا ضعیف اش شاید در اذھان بعضی از کسانی که فکر می کردند "فدائی خلق" باید انسانی خارق العاده باشد، غیر 

  رسید. آثار شکنجه ھا بر چھره و جسم نھیف اش نمایان بود. عادی به نظر می

مثل ھمیشه خنده ھمیشگی بر لبانش بود و چشمان پر مھرش ھر غریبه ای را به سوی خود جذب می کرد. مھر بیکران او به انسان و 
  ر حمایت وانسانیت قادر بود ھر انسانی را در قلب خویش به مھمانی پذیرا باشد. وی ھمه شعارھایی را که د

قدردانی از "فدائی قھرمان، دکتر محمد تقی افشانی" سروده بودند، شنیده بود. مردم تمام شھر فرزند خلف خویش را بصورتی مختصر 
"تقی" صدا می زدند. دکتر تقی باالخره میکروفون را بدست گرفت. صحبت ھای وی طوالنی نبود. پس از تشکر از مردم شھر بخاطر مھر و 

ا تأکید فراوان گفت که "قھرمان اصلی من نیستم. قھرمان اصلی شما اید که درھای زندان ھا را شکستید و زندانیان محبتشان، ب
سیاسی را آزاد کردید". قھرمان اصلی مردم اند، نه قھرمانان مجرد فدائی. وی خودش را قھرمان مردم نمی دانست، بلکه خود را باورمند 

  مردم می دانست.به قدرت مردمی و نقش تاریخ ساز 

نکته دومی که از سخنرانی آن روز او بخاطر می آورم، اشاره اش به قدرت طبقه کارگر صنعتی آگاه و سازمانیافته بود. وی به اعتصابات 
کارگران صنعت نفت که نه بر پایه خواسته ھای صنفی، بلکه ھمگی بر پایه خواسته ھا و شعارھای سیاسی دست به اعتصاب طوالنی 

دند، اشاره کرد. وی باز ھم با تأکید جدی روی به مردم کرده و گفت: "اعتصابات کارگران صنعت نفت را نگاه کنید که چگونه با بستن زده بو
  شیرھای نفت کمر نظام سلطنتی را خم کرده و در نھایت شکستند".

به بحث جدی با "رفیق محمد" بود، دیدم. در یکی دو پس از آن یک بار او را در مقر کردستان سازمان فدائیان، در حالت گفتگویی که بیشتر 
  مراسمی که بچه ھای فدائی شھر ما در روزھای انقالب ترتیب داده بودند، از تقی ھم دعوت کرده بودند تا در آن شرکت کند.

  م.من اشعاری از سعید سلطانپور و سیاوش کسرائی را، که خصوصا برای او انتخاب کرده بودم، در آن مراسم خواند

بعد از انقالب تقی از طرف بچه ھای فدائی به شورای شھر معرفی شد که در آن نمایندگان حزب دموکرات کردستان، کومله، فدائیان خلق 
و نیروھای ملی مذھبی طرفدار آقای شریعتمداری اشتراک داشتند. تقی به عضویت در شورا انتخاب شد. تالشھای او قادر نبود تا از 

  ...نج آفرین نیروھای افراطی ناسیونالیستی بکاھد، ماجراجوئی ھای تش

   ١٧ادامه در صفحه 

  

 



  

  

  ١٧ صفحه  ٧٤شماره     

  ...حمد تقیرفیق م
  ١٦ادامه از صفحه 

ر ناچار او به ارومیه کوچ کرد و در آنجا به کار طبابت آغاز کرد، تا خانواده خویش و پدر و مادر اش را حمایت کند. پس از آن او فقط ناظ
  جریانات سیاسی بود و خود از فعالیت مستقیم سیاسی دست کشید.

گی او بصورتی مفصل تر توضیحاتی بنویسد. به خاطر اھمیت امر، بیان جزئیات تاریخی برادر تقی قول داده است تا در باره جزئیات زند
   کارھا و مبارزات او را به عھده نامبرده می گذارم. از آنجائی که من خود جزو نوجوانانی بودم که تحت تاثیر مبارزات تقی و رفقایشان به

ظرانی در زندان بود که نظرش در حمایت از جنبش توده ای در مقابل مشی جنبش فدائی پیوستم، تا این حد آگاه ام که او جزو صاحب ن
  چریکی از وزنه قابل توجھی برخوردار بود.

آنچه که امروز مرا از ھمه بیشتر دل آزرده می کند، سکوت غیر قابل توصیف بخش اعظم پیش کسوتان سازمان ھای فدائیان خلق در مورد 
رفته دیگر جنبش فدائی است. وقتی که فدائی شھید غالمحسین رستمی که سال شصت زیر  برخی از پیش کسوتان شھید یا از دست

می آمد از بحث ھایش در جلسات  شکنجه در زندان شھید شد، در سال پنجاه و ھشت ھر موقع به خانه دانشجوئی ما در تھران 
از او در ھیچ جائی  کشته شدنش، ھیچ اسم و نشانی سازمانی با مجید، حیدر و دیگران صحبت می کرد. بعد از دستگیری و زیر شکنجه 

مشاھده نمی شود. این بی مھری شامل رفیق جواد "علیرضا اکبری شاندیز" مسئول دوم شاخه کردستان سازمان در سال ھای اول بعد 
وده و در راه آرمان ھای پاک از انقالب نیز می شود. خون علیرضا اکبری شاندیز به ھمان اندازه خون علی اکبر صفائی فراھانی گلگلون ب

جنبش فدائی بر زمین ریخته شده است. دکتر محمد تقی افشانی ھم جزو اولین فدائیان زنده بنیانگذار سازمان بود که بصورتی گمنام 
  ا رفت.زیست. به قول برادرش خیلی از ماجراھای تاریخی فدائیان خلق را در سینه خویش نھان کرده و بصورت فدائی گمنام از میان م

می گویند یکی از دالیل مبتال شدن ایشان به بیماری زودرس "پارکینسون" شکنجه ھای ھولناک بعد از دستگیری در زندان ستمشاھی 
  بوده است. یادش گرامی باد.

 یستکاروان اعدام در جمھوری اسالمی را سر بازایستادن ن                
  ساعت یک اعدام ٩نفر در ماه ژانویه: ھر  ٨٧اعدام 

   در ماه اول از  دھد آمار جمع آوری شده نشان می :١٣٩۵ بھمن ماه ١۴ حقوق بشر ایران،                       
  نفر در مأل ۶ نفر را اعدام کرده که شامل اعدام دو نوجوان و ٨٧ حکومت ایران ٢٠١٧ سال                       

  .شود عام نیز می

  اعدام در نقاط مختلف ایران شده ٨٧در طی ماه ژانویه مرکز پژوھش و آمار سازمان حقوق بشر ایران موفق به ثبت                            
مخدر به اعدام اکثر این اعدام شدگان با اتھامات مربوط به مواد  اند. اعدام از سوی منابع رسمی اعالن شده ١٩که از این میان تنھا  

تن از کسانی که در این ماه در ایران اعدام شدند در مأل عام و در حضور مردم اجرا شده است. ھمچنین دو  ۶حکم  .محکوم شده بودند
  .سال سن داشتند به اتھام قتل عمد در شھرھای کرمان و تبریز اعدام شدند ١٨نوجوان که در ھنگام ارتکاب جرم زیر 

ھا افزایش چشمگیری پیدا  ھای پیش از انتخابات در ایران تعداد اعدام طور معمول در ماه ازمان حقوق بشر ایران بهھای س بر اساس پژوھش
ھای بیرویه در ماه ژانویه نیز آغاز موج  شوند. این نگرانی وجود دارد که اعدام کنند و در یکی دو ھفته منتھی به آن ناگھان متوقف می می

  .ھای مربوط به دھه فجر از سر گرفته شوند ان باشند و پس از پایان جشنھا در ایر بزرگی از اعدام
سازمان حقوق بشر ایران خواھان توجه جامعه جھانی بخصوص کشورھای اروپایی به معضل اعدام در ایران است و از تمام کشورھایی که 

 .ھای خود از مسئوالن ایرانی بگذارند خواستهدر صدر  اعدام را خواھد که توقف احکام رابطه دیپلماتیک با این کشور دارند می
ایم  ساعت شاھد یک اعدام بوده ٩محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "در یک ماه گذشته ھر 

ھای  مینه را برای اعدامھا با عدم واکنش جامعه جھانی ز اعدام در مأل عام بوده است... این اعدام ۶که این شامل دو نوجوان بزھکار و 
 ".کنند ھای منتھی به انتخابات ھموار می بیشتر در ماه

  ریزی برای اعدام متھم نوجوان حمید احمدی را متوقف کند کارشناسان سازمان ملل: ایران برنامه

از کارشناسان حقوق بشر ھای حقوق بشر)، گروھی  المللی جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین به گزارش جامعه
ِس کاالمار (گزارش گر ویژه (گزارش  سازمان ملل شامل عاصمه جھانگیر ھای فراقضایی،  ی اعدام گر ویژه ی وضعیت حقوق بشر در ایران)، آنی

ِنیام ھای ظالمانه، غیرانسانی یا  ی شکنجه و دیگر رفتارھا و مجازات گر ویژه فوری یا خودسرانه)، آقای نیلز ِملِزر، گزارش تحقیرآمیز، و ب
ریزی را برای اعدام متھم نوجوان حمید  ی حقوق کودک)، در ژنو از جمھوری اسالمی ایران خواستند فوری برنامه داویت ِمزمور (رئیس کمیته

ذشته، رود. در دو بار گ بھمن) متوقف کند. این سومین بار است که حمید احمدی به سوی اعدام می ١٦فوریه ( ٤احمدی در روز شنبه 
  اعدام او در آخرین لحظه منتفی شد.

سالگی به اتھام وارد کردن ضربات مھلک چاقو به مرد جوانی در دعوایی بین پنج پسر  ١٧) در سن ١٣٨٨( ٢٠٠٩آقای احمدی در سال 
ر شکنجه و بدرفتاری در ھا زی ، به اعدام محکوم شد. دادگاه حکم را بر اساس اعتراف او صادر کرد که او بنا به گزارش٢٠٠٨جوان در سال 

  اش اظھار کرده بود. کالنتری و با محرومیت از وکیل و تماس با خانواده
ی عادالنه و  ھای صریح محاکمه ی حمید احمدی، تضمین بر اساس اطالع ما، در پرونده«کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفتند: 

رعایت نشده، ادعای شکنجه و اعتراف دریافتی زیر فشار را در نظر  المللی حقوق بشر ھای بین موازین دادرسی مندرج در عھدنامه
  ».اند اند و تحقیقاتی در این زمینه انجام نداده نگرفته

ویژه محکومیتی که بر اساس اعتراف دریافتی زیر  المللی دولت و به ھای اعدام مغایر با تعھدات بین تمام حکم«کارشناسان تأکید کردند: 
  ».آیند غیرقانونی اند و معادل اعدام خودسرانه به شمار می شود، شکنجه صادر می

ی شھادت چند شاھد اصلی  حکم اعدام را به دلیل تردید در باره) ١٣٨٨آبان ( ٢٠٠٩با وجود این، دیوان عالی کشور ایران که در نوامبر 
ات صدور حکم در مورد نوجوانان در قانون مجازات نقض کرده بود، در نھایت یک سال بعد آن را تأیید کرد. آقای احمدی پس از تصویب مقرر

  ) دادگاه کیفری استان یک بار دیگر او را به اعدام١٣٩٤(آذر  ٢٠١٥)، دوباره محاکمه شد، اما در دسامبر ١٣٩٢( ٢٠١٣اسالمی در سال 
  محکوم کرد.

شود و این  ریزی می نوجوانان برنامه  دامجای تأسف شدید است که از آغاز امسال باز ھم برای اع«کارشناسان سازمان ملل گفتند: 
ژانویه ما در مورد اعدام نوجوان دیگری دخالت کردیم. پس از  ١٧روز «آنھا افزودند:  ».آیند ای به اجرا درمی سابقه ھا حتا به میزان بی اعدام

زاده در زمان  مان بحر آسمانی و حسن حسناند. آر دی) اعدام شده ٢٩و  ٢٦ژانویه ( ١٨و  ١٥آن مطلع شدیم که دو نوجوان دیگر در تاریخ 
  ».سال داشتند ١٨ارتکاب جرم اتھامی که به اعدام محکوم شده بودند، کمتر از 

سال ممنوع  ١٨صراحت صدور حکم اعدام و اجرای آن را در مورد اشخاص زیر  المللی به موازین بین«این کارشناسان تأکید کردند که 
  ».المللی خود را رعایت کند برای ھمیشه با پایان دادن به اعدام متھمان نوجوان تعھدات بیناند. ایران باید یک بار و  کرده

ریزی برای اعدام حمید احمدی باید فوری متوقف و حکم اعدام او لغو شود. به عالوه، اعدام نوجوانان باید بدون  برنامه«آنھا اعالم کردند: 
  ».تأخیر به تعلیق درآید

 

 



  

  

   ١٨ صفحه  ٧٤شماره     

یرون انداختن خبرنگاران از کنفرانسھای 
ھا، قطع  خبری و گفت و شنود با رسان

نخست  خشم آلود تماس تلفنی با
وزیراسترالیا، و از طرف دیگر، لغو سخنرانی 
یکی از حامیان افراط گرائی ترامپ در 
دانشگاە برکلی بعلت اعتراض دانشجویان و 
توقف دستور مھاجرتی ترامپ از طرف قاضی 
دادگاە فدرال در لس آنجلس، از جمل موارد 
رویدادھای درون جامع آمریکاست با ظھور 

تاریخ سیاسی این فردی ب اسم ترامپ در 
 کشور.

واقعیت این است ک آمریکا شرایط بسیار 
  متناقض، پیچیدە و خطرناکی را می گذراند.

اگر ب این تصویر درونی جامع آمریکا، 
فاکتھای بیرونی را ھم بیافزائیم، باز بیشتر 

سخنان   می توان ب عمق فاجع پی برد.
یکی از مقامات اروپائی و نقد شدید وی ب 

پ در خصوص این ک ترامپ یک اروپای ترام
پارە و ضعیف می خواھد و پرنسیپھای غرب 
از جمل آزادی را ب باد فراموشی سپردە 
است، و دادن ھشدار نھائی از طرف 
مقامات جدید کاخ سفید ب ایران، دو مورد 
دیگر اند ک نشان از پیچیدەتر شدن روابط 
 آمریکا با اروپا و حساستر شدن موضع گیری
این دولت در قبال ایران دارند. یکی از 
مسئولین دولت ترامپ در مورد ایران گفت 
ک این کشور باید در قبال برجام از طرف 

  آمریکا سپاسگزار باشد.

  

  

  

  

  

  

  

  

واقعیت این است ک آمریکا در عرص روابط 
خارجی شرایط دگرگون و نامتعارف تری را 

  تجرب می کند.

ین رویدادھا و فاکتھا اما آنچ ک در تمامی ا
قابل توج است نوع رفتار عصبی خود 
ترامپ و مسئوالن دولتی وی است. برخورد 
خشم آلود، ھل دادن خبرنگاران ب بیرون از 
جلسات، گفتن جمالتی از قبیل "از کشور 
من برو!" از طرف اسکورتھای ترامپ ب آنان، 
 ً نشان از آن دارند ک از صدر تا ذیل عمدتا

اند ک از کسانی د ر کاخ سفید نشست
لحاظ شخصیت روانی ن تنھا تعادل ندارند، 
بلک بشدت متغیر و تھاجمی اند. این 
شخصیت تھاجمی و نامتعادل رابط 
مستقیم با نگرش سیاسی آنان دارد ک 
ریش در تمایالت راسیستی، زن ستیزی، 

  خارجی ستیزی و حتی فاشیستی دارد.

د فراوان اند. مصداقھای تاریخی در این مور
برای نمون ب عصبیت فاشیستھای آلمانی 
در تاریخ نگاە کنید، بطور مثال در فیلم 
"برھن در میان گرگھا"، ک بخوبی بازسازی 
شدە است. عمق عصبیت ک در کین 
نسبت ب دگراندیشان و یھودی ھا ریش 
دارد، در فاشیسم آلمانی موج می زند. یا 

خوانھای تندرو ب مالھا، آخوندھا و خطب
ھا نگاه کنید، آنگاە ک  مساجد و نمازجمع

  سخن بر سر زنان است.

  

  

  

  

  

  

  

  

عصبیت رابط مستقیم با تندروی در عرص 
سیاست و ایدئولوژی دارد. اما مورد طرح 
'سپاسگزاری' نیز از ھم جالبتر، زیرا ک 
فراتر از بی مسئولیتیھای جمھوری 

، انتظار اسالمی در عرص روابط بین المللی
سپاسگزاری، باز ارتباط با ھمین عنصر 
عصبیت و تندروی دارد. یکی از مقامات 
قبلی دولت اوباما چ خوب گفت ھنگامی 
ک اعالم کرد ک ھدف از برجام بازدارندگی 
ایران از دستیابی ب سالح اتمی بودە 

  است، و ن قدردانی ایران از آمریکا.

ای غیر اما چرا این چنین، عصبیت و معیارھ
سیاسی وارد عرص برخورد سیاسی در 
کاخ سفید شدە اند؟ در جواب می توان 
گفت ک ھدف نزد دولتمداران جدید 
آمریکائی، تھییج تودەای در افکار عمومی 
آمریکاست. ھیتلر را بیاد بیاوریم ک چگون 
با عصبیت خاص خود سخنرانی می کرد و 
در ھمین سخنرانی ھا با حمل ب یھودیھا 

کمونیستھا و طرح مسائل اخالقی، ب  و
تھییج احساسات مردم دست می یازید. 
سالحی ک در شرایط آن روز آلمان، بخوبی 
کارساز بود و توانست نیروی عظیمی را 
پشت سر او و نازی ھا جمع کند. واقعیت 
این است ک در شرایطی ک اوضاع 
اجتماعی بعلت تلنبارشدن فشارھای 

گر خودبخود عصبی اقتصادی و مشکالت دی
شدە است، استفادە از ھمین عصبیت در 
نوک قدرت می تواند یک نوع ھماھنگی و 
یکدلی میان سیستم قدرت و جامع ایجاد 
کند، و موقعیت کاربدستان جدید را 

  استحکام جدید ببخشد.
فاجع آنجاست ک این عصبیت بشدت 
مسری است و بعلت دوقطبی شدن شدید 

قبل اتفاق افتادە  جامع ک در حقیقت از
است، از طرف دیگر التھاب را در جامع باال 
می برد و بدین ترتیب جامع وارد فاز 

جدیدی می شود. فاز غلیانھای 
اجتماعی و گسترش التھاب ھای 

  تودەای.

تجرب فاشیسم آلمانی نشان می دھد 
پیداکردن بر چنین وضعیتی  ک برای غلب

قب می دو راە وجود دارد، یا رژیم جدید ع
نشیند و ساقط می شود، یا این ک باید 
دست ب سرکوب مخالفان بزند و جامع 
، بیشتر  را بسوی یک جامع بست
ھدایت کند. در ھر دو صورت ما شاھد 
تالطمات شدید اجتماعی و سیاسی 
خواھیم بود. نیز باز ھمین تجرب آلمان 
نازی نشان می دھد ک دست یازیدن ب 

خشی از برنام جنگھای خارجی، ب ب
مسلط شدن بر بحرانھای درونی یا برون 
فکنی آنان تبدیل می شود. البت این بار، 
دیگر بحث بر سر جنگھای محدود 
ای نخواھد بود، آن طور ک پنتاگون  منطق
در برنام خود برای دھ نود میالدی در 
قرن گذشته داشت. برعکس، ما در این 

بعاد موارد با جنگھای گسترده تر و در ا
ای روبرو خواھیم بود.   فرامنطق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

این ک ترامپ و سرنوشت او ب چ 
ً بستگی ب  راھی خواھد رفت، کامال
چگونگی نوع برخوردھای او در آیندە و 
پیش رفتن روندھای اعتراضی در جامع 
ً باید انتظار این را  آمریکا دارد. منطقا
داشت باشیم ک در ماه ھای آیندە، 

یاسی و اجتماعی در درون تالطمات س
  جامع آمریکا بیشتر گسترش پیدا کنند.

***  

پرفسور روانشناس سوئدی 'سون 
تورگشن'، ترامپ را یک فرد خودشیفت 
معرفی کردە است. او می گوید برای 
کشوری ک قدرت بسیار اقتصادی، 
سیاسی و نظامی دارد خوب نیست ک 
فردی خودشیفت زمام امور آن را بدست 

  باشد؛ داشت

و این خودشیفتگی، چقدر کاراکتر آشنای 
دیگری است در بحث رابط میان عصبیت 
و نوع و شیوە تفکر سیاسی و 

  ایدئولوژیکی.

 

 عصبیت نسل نوین قدرت مداران در کاخ سفید
  

 پور فرخ نعمت

 

تجرب فاشیسم آلمانی نشان 
پیداکردن  می دھد ک برای غلب
بر چنین وضعیتی دو راە وجود 
دارد، یا رژیم جدید عقب می 
نشیند و ساقط می شود، یا این 

اید دست ب سرکوب ک ب
مخالفان بزند و جامع را بسوی 
، بیشتر ھدایت  یک جامع بست

 کند

برخورد خشم آلود، ھل دادن 
لسات، خبرنگاران ب بیرون از ج

گفتن جمالتی از قبیل "از 
کشور من برو!" از طرف 
اسکورتھای ترامپ ب آنان، 
نشان از آن دارند ک از صدر تا 
ً کسانی در کاخ  ذیل عمدتا
اند ک از لحاظ  سفید نشست
شخصیت روانی ن تنھا تعادل 
ندارند، بلک بشدت متغیر و 

 تھاجمی اند

پرفسور روانشناس سوئدی 
رامپ را 'سون تورگشن'، ت

یک فرد خودشیفت معرفی 
کردە است. او می گوید 
برای کشوری ک قدرت 
بسیار اقتصادی، سیاسی و 
نظامی دارد خوب نیست ک 
فردی خودشیفت زمام امور 

 آن را بدست داشت باشد



  

   ١٩ صفحه  ٧٤شماره     

  ... چنان نماند و"
  ١٤ادامه از صفحه 

سال ھا گذشته است.  ٥٧از انقالب 
خاطرات گذشته در ذھنم گم شده اند. با 
دیدن این فیلم برخی خاطرات فراموش 
شده الیه ھای زیرین حافظه ام، یادآورم 

 :شد
پس از تاسیس حزب رستاخیز در پایان 

، فضای سیاسی در بیرون و ١٣٥٣سال 
ندان تنگ تر و بسته تر شد. در سال در ز

فشار و سرکوب به نقطه اوج خود  ١٣٥٥
رسید. امکانات زندان را محدود و محدودتر 
کردند و ساواک، زندان ھای سیاسی را 
بر اساس میزان محکومیت زندانیان، 
تفکیک نمود. زندان شماره یک قصر، 
ھشت "بند" داشت. نقطه اتصال این 

می گفتند که ھشت بند را "زیر ھشت" 
ھر ضلع آن به یک بند وصل بود و دفتر 
رئیس زندان نیز آنجا بود. محکومان ده 

 ٦و  ٥و  ٤سال به باال تا ابد را در بندھای 
  نگھداری می کردند.

زندانبانان برای شکستن روحیه زندانیان  
سیاسی به انواع حیل متوسل می 
شدند. یکی از فشارھا این بود که ھر 

ز زندانیانی که به نظرشان ساله چند نفر ا
بی خطر بودند با گرفتن تعھد از آنھا، به 
عنوان "نادم" به مناسبتی مرتبط با شاه 
مثل چھارم آبان و یا برای مصارف 
تبلیغاتی برون مرزی، نظیر روز جھانی 
حقوق بشر، آزادشان می کردند. برای 
آزاد کردن انھا زندانیان را به محوطه حیات 

ند و رئیس و یا مقام زندان، میفرستاد
باالتری از مسئوالن زندان، طی سخنانی 
نام زندانیان آزاد شده را اعالم می کردند. 
یک بار در بندھای مختص زندانیان زیر 
دادگاه، به شکلی روسای زندان به برنامه 
آزادی این تیپ زندانیان، حالت جشن داده 
بودند. چنین برنامه ھائی را زندانیان 

و  ١٣٥٥یرفتند. در سال سیاسی نمی پذ
با تشدید سرکوب ھا، خبر رسید که می 
خواھند برنامه ای برای خرد کردن روحیه 
زندانیان سیاسی محکومیت باال، برگزار 
کنند. حمله به این سنگر و فتح کردن آن 
توسط زندانبانان، معنایش درھم شکاندن 
مرکز مقاومت زندان بود. چون در این 

ان با تجربه و فعال و بندھا بیشترین زندانی
  مقاوم نگھداری می شدند.

این موضوع زندانیان سیاسی را به شدت  
تحریک نمود و در نھایت تصمیم جمعی 
این شد که "به ھر قیمت مقاومت باید 
کرد". طرح ھای مختلفی پیشنھاد 

). از سازماندھی حمله به مقامات ١شد(
زندان ھنگام سخنرانی و بیرون انداختن 

تا اعتراضات فردی. در نھایت  شان از بند
قرار شد ھر کس به ابتکار و تشخیص 
خود واکنش نشان دھد. آگاھانه 
کوشیدیم خبر مقاومت جمعی ما به 
گوش مقامات زندان برسد. صبح زود، 
پیش از شروع برنامه، تعدادی از زندانیان 
سیاسی را به "زیر ھشت" فراخواندند. 

را  حدودا فکر می کنم ده تا دوازده نفر
صدا زدند. پیش از ورود به سلول ھای 
انفرادی به بھانه تفتیش بدنی اما برای 

) ما ھم ٢تحقیر، ما را لخت می کردند. (
تن ندادیم. به ھمین خاطر به زور مشت و 
لگد ما را لخت کرده تا تفتیش بدنی کنند. 
به یادم مانده است که شورتم، در جریان 

تکه شد. لخت کردن، به دلیل مقاومتم، تکه 
دو روز بعد در سلول انفرادی، متوجه شدم 
که دور کمرم یک کش خالی وجود دارد. 
پس از برنامه انتقال ما به انفرادی، 
زندانبانان از زندانیان خواسته بودند به حیات 
زندان بروند. که در انجا ھم مقاومت شد و 
فکر می کنم چھار یا پنج نفر دیگر را ھم به 

بیشتر از این تعداد نیز، -انفرادی آوردند. 
آنھا را ھم ھمگی  -انفرادی ھا جا نداشت

با سر و صورت زخمی روانه انفرادی کرده 
  بودند. 

این مقاومت برنامه آنان را به ھم زد. ما 
پس از چند روز به زندان عمومی باز گردانده 
شدیم. جالب است که بدانید که از میان 

نتقل نفری که به انفرادی م ١٥تقریبا حدود 
شدند تنھا دو نفر غیر چپ وجود داشت 

). تقریبا بقیه افراد تا انجا که در خاطرم ٣(
مانده، ھمگی چپ بودند: چنگیز احمدی، 
جوان آرام و دلیری بود که در جمھوری 
اسالمی اعدام شد، ستار کیانی، علی 
خاوری، محمد رضا شالگونی، نقی 
حمیدیان، بھرام براتی، قدرت کردی، من و 

نفر دیگر که نامشان فراموشم شده چند 
  است از جمله این افرادند. 

چند روزی پس از این ماجرا، در فضای 
سنگین سرکوب که به خاطر تجمع سه 
نفری ھم، ما را بازخواست می کردند. چند 

ستار کیانی، توکل اسدیان که در  –نفر از ما
جمھوری اسالمی در زیر شکنجه قھرمانانه 

در محوطه  -ن و منجان سپرد، مسعود تدی
حیاط زندان کنار دیوار زیر افتاب به ردیف 
نشسته و نسبت به چشم انداز و آینده 
خودمان در زندان بحث می کردیم. مسعود 
تدین در ارتباط با حزب توده زندانی شده 
بود و بقیه ما در چارچوب مشی مسلحانه 
دستگیر شده بودیم. در رابطه با چشم انداز 

ن در زندان، ما سه نفر و عاقبت زندانیا
امکان بازگشت به جامعه و آزادی از زندان 

  را ناممکن ارزیابی کردیم. 

به یادم مانده که ارزیابی من این بود که: ما 
را زنده نمی گذارند و یکروز در زندان ھمه 

 -زندانیان سیاسی را به گلوله می بندند.
البته این پیش بینی من در زندان شاه رخ 

ی حکومت شاه اما، جمھوری نداد. به جا
اسالمی زندانیان را دسته جمعی قتل عام 
کرد و نشان داد که ظرفیت اش در آدم 

بقیه ھم ھیچ  - کشی بدون حد و مرز است
کدام چشم انداز رھایی از زندان نداشتند، 
اما مسعود گفت من فکر می کنم " حداکثر 
تا حدود سه سال دیگر انقالب خواھد شد و 

آزاد می شویم". چشمان ھر  ما با افتخار
سه نفر ما از این ارزیابی، گرد شد. خنده 
بر لبان مان نشست اما کسی اظھار نظری 

  نکرد. 

چنان به نظرمان ارزیابی او پرت آمد که برای 
رد کردنش ھم نیازی به سخن گفتن 
ندیدیم. زمانی که او رفت با خنده و تا حدی 
ھم تمسخر خوش خیالی او را به مشی 

وده ربط دادیم. می گفتیم " خوب حزب ت
توده ای است دیگه، خوش خیال نشسته 
تا مردم آزادش کنند" جالب است بدانید که 
اگر در ھمان زمان بلند گوی زندان ھر کدام 
از ما، از جمله مسعود را برای مالقات ھم 
صدا می زد، اولین حدس و گمانه این بود 
برای کنار ھم نشستن و صحبت کردن با 

ا را خواسته اند که تنبیه کنند. ارزیابی ھم م

  .مسعود در چنان فضائی بیان شد

زمان گذشت. آن شرایط خفقان و 
سرکوب به تدریج تعدیل شد و صلیب 
سرخ ھم، پایشان به زندان باز شد. 
صدای جنبش مردم در آستانه انقالب به 
گوش ما نیز رسید. باالخره در سوم آبان 

زندان آزاد کردند. ما را شبانه از  ١٣٥٧ماه 
من در جریان انقالب و اکنون که این فیلم 
را دیدم، صحبت و ارزیابی مسعود عزیز 
یادآورم شد. من با دیدگان خود دیدم که 
"چنان نماند" و امروز تردید ندارم که 

 "!"چنین نیز ھم نخواھد ماند
 
*********** 

 
یکی از طرح ھا برای مقابله با *

یت سلطانزاده زندانبانان، توسط ھدا
مطرح شد. او سازماندھی حمله دو یا 
سه ھسته چند نفری از زندانیان به 
رئیس زندان و بیرون انداخت او و 
ھمراھانش با مشت و لگد به بیرون از 
زندان را پیشنھاد نمود. در این طرح می 
بایست به شکل ھماھنگ به رئیس 
زندان و ھمراھانشان حمله صورت می 

در طرح پیشنھادی من  گرفت. از آنجا که
نقش فعال و موثری به عھده داشتم، 
بدون اینکه طرح را قبول داشته باشم با 
آن موافقت کردم. پیش خود فکر کردم 
مخالفت با طرح ممکن است برداشت 

  خوبی در ذھن ھا ننشاند.

اما این طرح در گفتگو با تعدادی از  
زندانیان، چپ روانه ارزیابی شد و رد شد. 

اصلی این بود که واکنش استدالل 
زندانبانان به اقدام سازمانیافته ما، تند 
خواھد بود و تنبیه عمومی زندان را 
بدنبال می آورد. و این زندانیانی که با این 
شکل تند مبارزه توافق ندارند را به 
رویاروئی با بقیه می کشاند و نتیجتا 
جبھه مقاومت زندان نھایتا تضعیف می 

ھم وجود داشت: شود .دلیل دیگری 
عنوان می شد که این کار باعث می 
شود که ھمه زندانیان سیاسی درگیر 
ماجرائی شوند که در تصمیم گیری آن 
نقش نداشته اند. از زاویه بی توجھی به 

  . حق و حقوق دیگران با آن مخالفت شد

لخت کردن زندانیان به ھنگام رفتن به **
سلول انفرادی از مقرراتی بود که در 

بطه با زندانیان معتاد اجرا می شد. این را
مقررات برای جلوگیری از حمل مواد مخدر 
به سلول انفرادی انجام میگرفت و 
زندانیانی که به سلول انفرادی منتقل 
می شدند ھمه می بایست تفتیش 
بدنی شوند. اما زندانیان سیاسی را فقط 
زمانی که قصد آزار و تنبیه شان داشتند، 

زندانیان سیاسی نیز  لخت می کردند.
عموما مقاومت می کردند و لخت شدن 

  .کامل را نمی پذیرفتند

این دو نفر، ابوالقاسم سرحدی زاده ***
و کاظم موسوی بجنوردی بودند، که با 
"حزب ملل اسالمی" فعالیت داشتند. ھر 
دو در زندان شاه انسانھای شریف و 
مقاومی بودند. بعد از انقالب و در ابتدا 

یت ھائی در حکومت داشتند. گویا مسئول
اکنون سرحدی زاده مغضوب حکومت و به 

 .حاشیه رانده شده است
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  سیری در حیات ...
  ۴ادامه از صفحه 

پارادایمی ترکیبی از مولفه ھای برنامه و 
سیاست، که منطق آن حکم می کند تا: 

ائی ھدفمند و  دمکراسی در کشور بگونه
پیوسته در ھمه جھات سیاسی، 

م اقتصادی و اجتماعی آن پدید آید، قوا
ژرفا بگیرد؛ محتوی محوری   یابد و

سیاست ملی در مبارزه استوار علیه 
استبداد مذھبی حاکم با ھدف جایگزینی 
آن توسط دمکراسی و آزادی برای ھمگان 
برگزیده شود؛ مبنای مناسبات با ھمه 
احزاب و جریان ھای سیاسی کشور بر 
پایه پذیرش موجودیت ھمدیگر و رقابت 

ھای پیشنھادی دمکراتیک بین برنامه 
آنان قرار گیرد؛ و در امر حزبیت و زندگی 
حزبی نیز، پرنسیپ ھمخوانی عملکرد 
درون و برون حزبی با یکدیگر حاکم باشد 
و رفتار و مناسبات دمکراتیک درون 
سازمانی شرط مدیریت سالم حزبی فھم 
شود. درک درھم تنیدگی دمکراسی، 
آزادی ، مدرنیته و عدالت اجتماعی؛ و با 

بودگی عدالت اجتماعی با آزادی،  ھم
سوسیالیسم با دمکراسی، و پذیرش 
اینکه سوسیالیسم فقط بر پایه تداوم 
رشد و توسعه بنا شدنی است، عصاره 
ھمه آن تحولی باید فھمیده شود که 
سازمان در بستر این سالھای نوزائی از 
  سر گذراند و مطابق با آن پوست انداخت.

ریخ درد تاریخ دھه شصت سازمان، تا
ھای  فراموش نشدنی از دست دادن جان

بسیاری از عزیزان نیز است. تاریخ این 
دھه، دردا و دریغا که ھمچون دھه پیش 
از آن، با خون نوشته شد. دھه خون و 
جنایت شصت، با نام صدھا نفر از یاران به 
خون نشسته اعضای فداییان خلق ایران 
(اکثریت) مدون است که سرفرازانه جان 

آرمان ھای   سر پیمان نھادند تا که بر
انسانی و شرافت مندانه فدائی خلق را 
پاس بدارند. اوج این کشتارھا در آن دھه 
سیاه پس از به قدرت رسیدن جمھوری 
اسالمی که ھر سال آن مواردی از قتل 
فرزندان مردم از جمله فدائیان خلق را در 

ثبت دارد، به فاجعه ملی تابستان و خود 
 ١٣۶٧ال خشم و جنایت پاییز س

گردد که در آن، گروه بزرگی از  برمی
اعضای سازمان بھمراه ھزاران فرزند 
مردم ایران به دستور آیت هللا خمینی قتل 
عام شدند. داغ این دھه ـ ھمچون دھه 
پیش از آن ـ بر سینه تاریخ فدائیان خلق، 

  حک جاودانه است.

دھه سوم، دھه نھادینه شدن  
  ان دمکراسی در سازم

جنبش فدائی خلق در وجه پویای خود به 
ویژگی تاریخی عمل به باورھایش و اراده 
کردن بالواسطه در اقدام به نھادینه کردن 

ھایش شھره است. پس،  نو اندیشیده
افکار جدید نیز می بایست که در زندگی 

نوین سازمان مادیت می یافتند. چنین نیز 
شد. احساس مسئولیت در آن فرایند 

سی و در قبال تطبیق فکر با عمل، در دگردی
سومین دھه حیات سازمان به نمایش 
درآمد. در طی این دھه، کوشش به عمل 

ھای ناشی از نقد و نفی  آمد تا خالء
ائی افکار و نظریات و نیز رفتارھای  پاره

سیاسی و تشکیالتی پیشین با 
ھای نوین و رویکردھای تازه در امر  اندیشه

  پرشود.سیاست و سازماندھی 

این دھه که با برگزاری نخستین کنگره 
سازمان با مضمون و پیام اعالم گسست آن 
از یک دوره طوالنی از نحوه زیست و کردار 

اش و وعده ورود به زندگی تازه در  گذشته
نگاه و روش و امرساماندھی آغاز شد، با 

ھای نوبتی،  نھادینه کردن تشکیل کنگره
لی واقعی حق حزبیت در سازمان را در تج

اراده ھرعضو حزب ثبت کرد و در گشایش 
  میدان فکر و عمل آزاد او تثبیت نمود. 

در این فرایند عمومی، ھم روند بازسازی 
اعتمادھای تخریب شده بین سازمان با 
دیگر بخش ھای جنبش دمکراتیک ایران 
شتاب گرفت و ھم اعضای سازمان متعھد 
شدند که در مناسبات درونی، زیست 

ی را بر پایه پلورالیسم فکری و سازمان
سیاسی در چارچوب چپ استوار کنند. 
سازمان در عرصه عمل سیاسی نیز، 
کوشید تا که ایستادن بر پرنسیپ مبارزه با 
استبداد و دیکتاتوری را با 

ھای متضمن مقصود و  سیاست ورزی
تاثیرگذاری ھا بر روندھای جاری در آمیزد و 

رب در ھمین راستا، توانست که تجا
درخوری بدست آورد. گذر از موازین 
اعتقادی پیشین به موقعیت باورمندی چپ 
در مضمون و سیمائی دمکراتیک، و نشاندن 
نگاه سوسیالیسم دمکراتیک به جای 
دیکتاتوری پرولتاریا، توضیح دھنده مضمون 

  ای سازمان در این دھه بود. تحوالت برنامه

ژرفش دستاوردھا و به روز کردن  
  سازمان 

دھه چھارم حیات سازمان، دھه ژرفش 
دستاوردھای فکری و روشی آنست بر 
بستر تالش برای تقویت پیوندھایش با 
تحوالت اجتماعی و سیاسی جامعه ایران. 
ورود سازمان به میدان ابتکارات سیاسی 

ھای ضرور  بمنظور تحقق اتحادھا و ائتالف
در مقابله با استبداد و بنیادگرایی دینی، 

اه اشاعه گفتمان دمکراسی و کوشش در ر
شناساندن اھمیت آن به مثابه محور وفاق 
ملی و تقویت جبھه جمھوریت سکوالر در 

ھای سیاسی عمده در  گیری جھت میان
اپوزیسیون استبداد دینی، تالش در  صفوف

راه برآمد نیرومند چپ دمکرات در میدان 
اجتماعی ایران از طریق  مبارزات

ھمسوئی ھا و ھمراھی ھا بین فعاالن این 
چپ، سوگیری در راستای اتحادھا و 

ھای ناظر بر وحدت چپ دمکرات و  پروژه
سوسیالیست ایران برای تشکیل حزب 

واحد چپ دمکرات ایران، حضور ضرور در 
ھای ضدتبعیض در حیات سیاسی و  نکمپی

فرھنگی کشور، مشارکت ھواداران سازمان 
در فرایند ایجاد و تقویت نھادھای مدنی بمثابه 
پایه برقراری و حفظ دمکراسی در کشور، و 
سرانجام برسازی و باز سازی مناسبات با 
نیروھا و نھاد ھای غیر ایرانی در راستای 

رقم منافع ملی و دمکراتیک مردم کشور، 
زننده نوع زیست سازمان فدائیان خلق ایران 
(اکثریت) در این دھه از زندگی سیاسی آن 

  بوده است.

  و اکنون!
ژرفش دستاوردھای تاکنون بدست آمده، 

ھا، پویائی در  ھا و نوگرائی تداوم نوجوئی
اندیشه و عمل، کاوش راه برای جوان کردن 
صفوف آن، ـ و ھمه اینھا در متن وفاداری به 

ھای انسانی نخستین و ھمچنان معتبر  مانآر
جنبش "فدایی خلق" که مضمون و آرزوی 

ھای  محوری کوشندگان آن در ھمه سال
حیات این جنبش بوده است ـ در دستور کار 
روز سازمان است. سازمان با بیش از 
چھاردھه موجودیت، توان و ظرفیت خود برای 
ھمراھی با زندگی و تحوالت فکری و 

ه را نشان داده و متکی بر این سیاسی جامع
اش را  واقعیت، برآنست تا ھمه تجربه اندوخته

در خدمت چپ دمکرات ایران قرار دھد. تالش 
ای، سیاسی و سازمانی سازمان  برنامه

فداییان خلق ایران (اکثریت)، برای سر برآوردن 
ای متحد در صحنه  چپی دمکرات با چھره

ح اجتماعی ـ سیاسی ایران است، و توضی
دھنده اراده چپ دمکرات برای ورود به فردائی 

  بھتر.

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

از ضمیمه برنامه مصوب کنگره سیزده *
  سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)
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