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 از زاد روز ما، چھل و پنج سال گذشت

ھای پرشور، فراز "سیاھکل" سپید پوش را به پرواز درآمدند، چھل و پنج سال می گذرد.  از روزی که بھارین پرستوھای ما ـ آن پیک
زی که، منتظران دلنگران آینده را، امیدی نو شکفته داد. ھمگی این یاران آغازگر را در بپاخاسته. پروا ١٥پروازی به بھای گران پرپر شدن 

آن تالقی زمستان و بھار به تیر بستند تا بگمان خود، ستاره جنبشی نوپا را از آسمان بر زمین کشند و در خاکش کنند. اما نتوانستند؛ 
ھای بسیار چنین بود: پرنده مردنی است،  بھمن"، به شیفته جان ١٩پیام "و جای آن، خیزشی بمراتب راسخ تر در برابر خود یافتند. 

 پرواز را بخاطر بسپار!

مرد دلیر" است و ھم موجب اندوه و دریغ؛ نمادی برای به یاد آوردن  ١٥روز "سیاھکل" برای ما، ھمیشه ھم یادآور از دست دادن آن "
ومت دینی به خاطر نه گفتن به زور و دیکتاتوری و برای رسیدن به آزادی جان در نام و خاطره صدھا فدائی خلق که در دو رژیم شاه و حک

راه آرمان خویش گذاشتند. روز سیاھکل اما برای ما، در اساس یک جشن است. جشنی ھر ساله در زندگی پایدار ما. جشن رستن 
ل و پنج سال، از جنبشی که با سیاھکل امید در دل جنگل. جشن شروع جنبشی زیر درفش آزادی و عدالت اجتماعی. در این چھ

نمود یافت و اندکی بعد توانست با نام "چریک فدائی" در سراسر ایران آوازه بگیرد، راه بس درازی پیموده شده است. راھی، سراسر 
ایران بیش از ھای بسیار. فدائی خلق در تاریخ معاصر  ھا و دگردیسی فراز و نشیب و ھماره در خروش و جوشش، و مدام در دگرگونی

ھای انتقادی و  ھر جریان سیاسی دیگری به تغییر در راھبردھا و راھکارھای سیاسی، در نوع نگاه به جامعه و قدرت، در خود نگریستن
ھا شھره است. حتی اگر "نیشتری" باشد بر جان و دل ما. باوجود نقدھای ريشه ای نسبت به استراتژی، تاکتیک و  در سلوک و روش

زه در آن دوره، اما در آن اھداف کالن اجتماعی که خود را از ھمان لحظه زایش با آنھا معرفی کرده بود، تا به امروز استوار و اشکال مبار
پابرجا مانده است! فداییان خلق اگرچه در نوع بیان اھداف خود طی این برھه طوالنی، نمادی از تنوع بوده و در نحوه رسیدن به اھداف 

شان برای مردم، جملگی محکم  ھای بنیادین خویش و اھداف انسانی اند، اما در مضمون ارزش خود دچار تقسیم شده نیز بارھا در میان
  اند. اند. ھمانگونه که، در یگانگی بین گفتار و کردار خود ثابت قدم بوده و افراشته قامت مانده

ھای کالن جنبش ما وفاداری نشان  ھنوز ھم به اھداف و ارزش ائی باید دانست که ھم از اینروست که فدائی خلق را، ھر آن یار دیرینه
می دھد. و باز به این خاطر است که ما خود را فقط بخشی از جشن برای چھل و پنج سالگی سیاھکل می شناسیم؛ این جشن در 

بھمن را  ١٩ا روز گرامی ھا و اھداف "سیاھکل" است. م ھای فدائی خلق در آرمان ائی بس وسیع تر، جشن ھمه پابرجا مانده گستره
به ھمه این یاران در ھر کجا که ھستند، در ھر تشکل سیاسی که باشند و یا بگونه منفرد ایستا بر موضع مبارزاتی، صمیمانه 

  شادباش می گوئیم.

ا بدینسان اش را در آیینه سیاست تاباند ت "سیاھکل" سیاسی بود و سیاسی نیز مانده است. آنرا ھمیشه باید سیاسی دید و شعله
قادر شد که این آتش دیرینه را کماکان فروزان نگھداشت. سیاھکل دیروز را در سیاست امروز باید معنی کرد. ھمین امروزی که، 

ھای نیابتی می سوزد و در ھمین رابطه ھم، کشور ما قرار گرفته در سربزنگاه یکی از  ھا و اقسام جنگ منطقه ما در آتش انواع تنش
ھا در حیات تاریخی خود. آیا ایرانیان باید در آتش برنامه "عمق استراتژیک" تباه کننده و فاجعه بار حکومت  ھا و فرصت بزرگترین تھدید

ھا بسوزند یا که می توان به ھمت ھمه نیروھای صلح جو، ترقی خواه و مسئول  والیی و بازوی اقتدار آن سپاه پاسداران و بسیجی
ھا و  ھمسو و ھم ھدف خود در کشورھای ھمسایه و منطقه، ایران را به یک مبتکر کارساز دوستی  کشور و ھمکاری آنان با نیروھای

ھا در منطقه بدل کرد؟ به باور ما می توان، ھرگاه به اتحاد جنبشی را شکل داد که حکومت را مھار کرده و عقب بنشاند تا  سازندگی
  را جزئی از این جنبش می دانیم. راه استقرار قدرت دمکراتیک در کشور، گشوده آید. ما خود

اش بیش از ھرزمان دیگر به مشارکت شھروندان نیاز دارد و امر توسعه، بگونه جدائی ناپذیری با  امروز که کشور ما برای توسعه بھینه
والیی، عریان تر برقراری و نھادینه شدن دمکراسی گره خورده است، جامعه ما را دگرباره صدای چکمه تھدید فرا گرفته است. استبداد 

ھای نبرد تاریخی صد و اندی  از ھر زمان تحمیالت قدرت خود علیه حقوق اولیه شھروندان را به نمایش می گذارد. امروز از آن سربزنگاه
ر ساله بین آزادی و دمکراسی با استبداد و دیکتاتوری در کشور ماست و محل آزمونی بزرگ برای فدایی خلق تا از موضعی پخته در براب

  قدرت بیایستد و مردم را به مقاومت مدنی در برابر دیکتاتوری والیی فرابخواند.

ھای چھل و پنج ساله است و امید  ھای انتقادی به راه رفته، روز پیمان و تجدید پیمان با آرزومندی بھمن، برای ما روز نگریستن ١٩
ذاریم که خاموشی بگیرد. ما در چنین روزی و به سنت ھرساله، ھای خود نباید بگ ائی که تا تحقق آرمان بستن به برنشستن مبارزه

   ایم: ھمانی را می خوانیم که به تکرار خوانده

  کز می جام شھادت ھمه مدھوشانند       ھای پریشان در باد آن فروریخته گل

  تا نگویند که از یاد فراموشانند!        نام شان زمزمه نیم شب مستان باد

  یی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)اجرا - ھیئت سیاسی 

  )٢٠١٦فوريه  ٥( ١٣٩٤بھمن ماه  ١۶
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  یادداشت سیاسی کارآنالین 

اخبار و گزارشات متعدد رسمی و غیر 
رسمی، ھمگی حکایت از آن دارند ک 
ھئیت ھای نظارت شورای نگھبان تا کنون 

درصد از داوطلبان نمایندگی  ٧٠ حداقل
مجلس ک اکثریت آنان کاندیداھای 
مستقل، تحولخواە، اصالح طلب، 
اعتدالیون دولتی و حتی برخی چھرەھای 
سرشناس اصولگرایان متمایل ب 
سیاست ھای دولت روحانی ھستند را 

 رد صالحیت کردەاند.

گستردگی رد صالحیتھا ب حدی است 
و واکنش ھای ک با حجم بزرگی از کنش 

مخالفت آمیز رد صالحیت شدگان و 
حامیان و طرفداران آن ھا و بسیاری از 
سرکردگان تعدادی از جناح ھای 
حکومتی، بسیاری از نیروھای راندە شدە 
از حکومت و بخشی از نیروھای 
دگراندیش مخالف قوانین انتخاباتی ضد 
دمکراتیک جمھوری اسالمی و اکثریت 

ظار می رود ک اگر مردم مواج شدە و انت
شورای نگھبان و بیت رھبری حاضر ب 
تجدید نظر در این مسئل نشوند، دامن 
این مخالفت ھا و اعتراضات گستردەتر 

  شود.
روحانی، علی الریجانی، ھاشمی 
رفسنجانی، ستادھای انتخاباتی اصالح 
طلبان، تعدادی از استانداران و حتی 

ن بعضی از نمایندگان ولی فقی در استا
ھا ھر یک ب شیوەای و از منظر موقعیت 
و منافع شان ب مخالفت با این رد 
صالحیت ھا برخواست و در تالشند 
حداقل تعدادی از کاندیداھای خودی را ک 
تائید صالحیتشان متضمن حفظ موقعیت، 
منافع و سیاست ھایشان است ب 

  شکلی تائید صالحیت کنند.

ز اخبار اما آنطور ک از البالی پارەای ا
منتشر شدە بر می آید، ظاھرا چان زنی 
ھا در باال تا کنون نتایج چندانی دربر 
ای ک عدەای امید  نداشت و خامن
داشتند با صدور حکم حکومتی شورای 
نگھبان را وادار ب تجدید نظر نسبت ب رد 

صالحیت شدگان نمایند، در مالقاتی ک با 
روحانی در روز س شنب داشت جانب 

ورای نگھبان را گرفت و البت نظر ب ش
ھماھنگی ھایی ک معموال بین شورای 
نگھبان، بیت رھبری و فرماندھان ارشد سپاە 
بر سر اینگون موضوعات از پیش صورت می 
ای با  گیرد، انتظار ھم نمی رفت ک خامن
خواست روحانی و الریجانی روی خوش نشان 

  دھد.

ح تصمیم وقتی ک دستگاە در باالترین سطو
ب رد صالحیت دینی محافظ کار معتدلی 
چون علی مطھری می گیرد، وقتی عدەای از 
نمایندگان فعلی وابست ب فراکسیون علی 

ک ھموارە از مدافعان رھبری  الریجانی را 
ای بودەاند رد می کند، دیگر اصوال  خامن
جایی برای چان زدن بر سر تجدید نظر در 

یر رد صالحیت شدگان مورد اصالح طلبان و سا
ن باقی می ماند و ن انتظار می رود ک اگر 
قرار باشد تجدید نظری در مورد تعداد اندکی از 
پرشمار رد صالحیت شدگان صورت بگیرد، 
شامل حال آنان بویژە افراد کارآمد و ذی نفوذ 

  شود.

تجدید نظر در بارە ردصالحیت شدگان، 
ار مشروط ب گسترش اعتراضات و ایجاد فش

توامان بر حاکمان از پائین و باال است و شرط 
نخست آن مقاومت روحانی، رفسنجانی و 
جریانات اصالح طلب و مستقل ھای شرکت 
کنندە در انتخابات و بکار گرفتن امکاناتی است 
ک در اختیار دارند. اگر چنین مقاومتی شکل 
بگیرد، می تواند در ب میدان کشاندن مردم و 

تندرو و افراطی حکومت ک عقب راندن بخش 
رد صالحیت ھا را کارگردانی می کند مثمر ثمر 

  باشد.
و البت ب اعتباری می توان مدعی بود ک 
سرنوشت آیندە سیاسی جریان اصالح طلب، 
رفسنجانی/ روحانی و حتی الی ھای از 
محافظ کاران میان رو تا حدود زیادی بستگی 

م و کیف ب مقاومت ھماھنگ این جریانات و ک
آن دارد. ولی سوال این است ک آیا این 
مجموع ھمگی آمادگی برای یک مقاومت 

  در برابر رد صالحیت ھا را دارد؟  جدی و موثر 

رد صالحیت گستردە کاندیداھای نمایندگی 
مجلس بی شک تالشی است از سوی ولی 
فقی و متحدین مرتجع و تندرو وی برای 

ب دست جلوگیری از افتادن کنترل مجلس 
منتقدین مشروط خواە رژیم در برھ حساس 
کنونی و اھمیت آن برای ولی فقی و 
نزدیکانش تا حدی است ک حتی از کسب 
ریاست مجلس توسط الریجانی جلوگیری 
شود و ترکیب مجلس آتی ب نحوی نباشد ک 
کوچکترین مزاحمتی بر سر راە سیاست 

ز و بویژە گزینش ولی فقی بعد ا جریان حاکم 
ای بوجود آورد. اگر این تالش با کامیابی  خامن
مواج شود، مجلس آیندە، مجلسی ب 
مراتب بدتر از مجلس کنونی خواھد بود و 
سرنوشت سیاست ھای جریان روحانی/ 
رفسنجانی و ب یک معنی خود آنھا نیز بیش 

  از پیش در ابھام خواھد ماند.

رد صالحیت ھای اشخاص حامی نظام گرچ 
دروھای طرفدار بیت رھبری را موقتا مواضع تن

در ھرم قدرت تقویت می کند، ولی شکاف 
ھای درون جناح ھای حکومتی را عمیقتر، 
ای را نحیفتر، رویگردانی مردم از  جناح خامن

را پر شتابتر، بحران ھای حکومت را    حکومت
  عمیق تر و رفع بحران ھا را دشوارتر می کند

ک برگزاری و ھمچنین بر آن می توان افزود 
انتخابات این دورە مجلس اگر مطابق میل و 
نقش بیت رھبری و متحدین نزدیک آن پیش 
بردە شود، ن بسود نیروھای تحول طلب 
دمکراسی و عدالت خواە است و ن لزوما ب 
تسریح فراھم شدن زمین الزم برای برگزاری 
انتخابات آزاد ک خواست دیرین اپزوسیون 

ری می رساند. از ھمین تحول خواە است یا
روی، این رد صالحیت ھا فرصت مناسبی 
است تا نیروھای دمکراتیک و تحول خواە با 
بھرە گرفتن از آن و چالشی ک در میان 
حکومت و جامع در اثر آن برجست شدە روی 
حذف نظارت استصوابی بعنوان نخستین مانع 
انتخابات آزاد تاکید کنند، ردصالحیت ھا را بطور 

محکوم، نماید و مردم را ب اعتراض و  کلی
اقدام علی نظارت استصوابی و رد صالحیت 

  ھا و کارگردانان شان دعوت کنند.

 

در مقابل رد صالحیت ھا و نظارت استصوابی باید ایستاد و 
  ب اعتراض برخاست

  کار صادق
 

 

  از متن اطالعیه ھیئت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

...  

است و رد صالحیت کانديداھا نشانه بارز نقض حقوق شھروندان است. الزم است شرکت در انتخابات حق ھر شھروند ايرانی 
برای دفاع از حق شھروندی به اعتراض برخاست و حصار شورای نگھبان و نظارت استصوابی را شکست و شورای نگھبان و 

حکومت ايران است. بايد جريان حاکم را به عقب نشاند. اکنون زمان اعتراض به رد صالحیت ھا و تحمیل حق شھروندی بر 
  اعتراض علیه رد صالحیت گسترده را سازمان داد.

برای اعتراض به رد صالحیت ھا، می توان به اشکال مختلف به اعتراض برخاست. از جمله: انتشار اطالعیه احزاب و  
مراکز استانداری ھا سازمان ھای سیاسی و انجمن ھای صنفی، تھیه نامه ھای اعتراضی فعالین سیاسی و مدنی، تحصن در 

و سازمان دادن اعتراض در شبکه ھای اجتماعی. تا شورای نگھبان و جريان حاکم با موج اعتراضی روبرو نشوند، عقب 
نخواھند نشست. نباید به بازگرداندن احتمالی چند تن از رد صالحیت شدگان توسط شورای نگھبان دل بست. مجالس در 

به وضعیت فاجعه بار نقش داشتند. نبايد گذاشت که مجلس يکدست آنھم با وزن سه دوره گذشته در سوق دادن کشور 
  گیرد.سنگین راست افراطی شکل 

)٢٠١٦ژانويه  ٢١( ١٣٩٤بھمن   



                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه ٥٠ شماره    

  »ھا خودی«تصویب "جرم سیاسی"، تدارک مقابله با 

  سیامک سلطانی

  يادداشت سیاسی کار آنالين

مجلس شورای اسالمی سرانجام پس 
از بررسی جزئیات، تعریف و مصادیق 
جرم سیاسی را به تصویب رساند. 

بود که  ١٣٩٢نخستین بار در پائیز سال 
کلیات آن در مجلس مورد بررسی قرار 
گرفت. در ھمان موقع نیروھای سیاسی 
و نیز فعاالن حقوق بشری، کنشگران 

و حقوقدانان نسبت به این  سیاسی
قانون واکنش نشان داده و طرح آن را به 
مثابه گامی در جھت سرکوب ھر چه 

 بیشتر اعالم کردند.

بطور کلی واژه "جرم سیاسی" واژه ای 
ھای  است که فقط در "عطاری" حکومت

سرکوبگر و با فاصله بسیار از معیارھای 
دمکراتیک، در جوامعی که ازنبود آزادی 

برند، می  قلم و وجدان رنج میبیان، 
توان یافت. اما جدا از این امر، در ھر 

توان در برابر این موضوع مھم  صورت نمی
و سر و صدای   که در "گرد وخاک"

ھا توسط  ای صالحیت ناشی از رد فلّه
شورای نگھبان، از تصویب مجلس 

  گذشت، سکوت اختیار کرد.

با مطالعه بندھای اول و دوم این طرح، 
توان بخوبی این نکته را دید که می 

مخاطب این قانون مقدمتا نه نیروھای 
اپوزیسیون نظام، و نه حتی نیروھای 
موسوم به حامیان جنبش سبز، و 

طلبان رادیکال، که ھمگی در  اصالح
کاتگوری قوانین به اصطالح "امنیتی" قرار 

گیرند، بلکه نیروھای درون حکومت و  می
وری ملتزم به قانون اساسی جمھ

  اند. اسالمی و اصل والیت فقیه

خوانیم: جرایمی  این طرح می ١در ماده 
با انگیزه اصالح امور کشور علیه «که 

مدیریت و نھادھای سیاسی یا 
ھای داخلی یا خارجی کشور  سیاست

ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد 
ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، 

  »شود. جرم سیاسی محسوب می

ز ھمین بند نخست می توان این نتیجه را ا
...» ھای سیاسی  مدیریت و نھاد«گرفت که: 

یا ھیچ خطائی که نیازمند به اصالح آن باشد 
صورت نمی دھند، یا این که خطای صورت 
گرفته را خود تصحیح خواھند کرد و نیازی به 
دخالت غیر نیست. در ھر صورت، کلیه 

می ھای سیاسی در جمھوری اسال فعالیت
ایران، فقط می توانند در تائید سیاست و 

...» ھای سیاسی  مدیریت و نھاد«عملکرد 
انجام گیرند و در غیر اینصورت، براحتی در 

» اقدام علیه نھادھای مدیریتی«کاتگوری 
قرار گرفته و مستوجب مجازات خواھد بود؛ 
به عالوه چنان که در مادۀ مذکور آمده، 

صالح امور و فاقد ا انگیزۀمرتکب باید دارای 
ضربه زدن به اصل نظام باشد. حال  قصد

پرسش این است: آیا انگیزه و قصد مرتکب 
جرم سیاسی باید محرز شود؟ اگر نه، پس 
چرا در قانون بر آنھا تصریح شده و اگر آری، 
چه کسی انگیزه و قصد مرتکب جرم 
سیاسی را تعیین می کند؟ دشوار بتوان 

تمشیت"  پاسخی جز "دستگاه شکنجه و
  برای این پرسش متصور شد.

بند به تعریف جرائم  ۵این طرح در  ٢ماد ه 
  سیاسی اختصاص یافته است:

توھین یا افتراء به روسای سه قوه،  - الف
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

جمھور، وزرا، نمایندگان مجلس  معاونان رئیس
شورای اسالمی، نمایندگان مجلس خبرگان 

بان به واسطه و اعضای شورای نگھ
  مسئولیت آنان.

پرسیدنی است: آخر مگر "انگیزه اصالح امور 
کشور..." با توھین و یا افتراء به مقامات 
کشوری صورت می گیرد که این بند در 
سرآغاز تعریف جرم سیاسی قرار داده شده 

رسد که مورد استفاده  است؟ بنظر می
اصلی این بند، در برخورد به فساد اداری 

ی تا به ارکان جمھوری اسالمی عمیق جار
خواھد بود و با توجه به تجربیات "مبارزه" با 

بینی است  فساد اداری در ایران، قابل پیش
که این قانون مانند شمشیر داموکلس باالی 
سر آنانی خواھد بود که جرات به خرج داده و 

با فساد و دزدی و    قصد افشاگری در رابطه
ن و یا آن چپاول ثروت ملی کشور توسط ای

  مقام را داشته باشند.

این طرح به امتیازاتی که  ۶در خاتمه، ماده 
مند  "مرتکبین" جرم سیاسی از آن بھره

خواھند بود را بر می شمارد که با خواندن 
آن، این موضوع در اذھان تداعی می شود 
که استفاده از واژه "جرم" و "جرم سیاسی" 

ه ای سال ٣٧در این طرح، با شناخت و تجربه 
که از مواجھه جمھوری اسالمی با "مجرم 
سیاسی"، تو بخوان کنشگر سیاسی 
طرفدار ابتدائی ترین حقوق انسان، وجود 
دارد، می توان بروشنی دید که ھدف این 

ھا و کمی فراترند که قرار  قانون "خودی"
است احیانا در مواجھه با فساد فراگیر و 

ر قانونی جاری در کشور تخطی کرده و اگ بی
نگوئیم اعتراض و افشاگری، بلکه تذکری نرم 

  را به شکلی علنی طرح نمایند.

جدا از ھمه این جزئیات، اما یک نکته دیگر 
نیز وجود دارد که شاید در نگاه اول مورد 
توجه قرار نگیرد؛ آنھم زمان و شرایط طرح 
مجدد و تصویب این قانون است. با توجه به 

بودن  انتخابات مجلس خبرگان و ناروشن
وضعیت رھبر و نیز شرایط جدیدی که در پی 
توافق برجام در کشور بوجود آمده است، 
روندھای معینی را در صحنه سیاسی کشور 
می توان نظاره کرد. تبلور این روندھا از 
یکسو پذیرش صالحیت رفسنجانی به عنوان 

و از سوی دیگر   نامزد مجلس خبرگان
ھای شدید اقتصادی و سفرھا و  تکان

دیدارھائی اند که برخالف گذشته، کمتر بار 
سیاسی، بلکه بیشتر حامل بار اقتصادی و 
در راھیابی به بازار ایران از سوی تحریم 

ھای ورود به  کنندگان سابق و جستجوی راه
عرصه اقتصادی از جانب ایران، با این 
کشورھا است. قطعا تمایل و خواست 

ن اقتدارگرایان حاکم، اعمال کنترل در ای
روندھاست، آنھم نه فقط از جنبه سیاسی 

اندازی است  آنھا، بلکه قبل از ھر چیز، چشم
که با آغاز این روندھا نمایان گشته است. 
قانون "جرم سیاسی" يکی از ابزارھای این 

       اعمال کنترل بشمار می رود. 

١١٨بولتن کارگری شماره   
 

  در اين شماره می خوانید:
  

  حق ھمگانی و قانونی گلول و زندان نیست طلب یکتحلیل ھفته: 

  ھائی برای ارعاب و اجبار (بخش سوم) شیوه –کار اجباری از تجربه ديگران: 

  :اخبار خارجی

  در چھارمین انقالب صنعتی» گذار عادالنه برای کارگران«جھان:  -
  ھا فرانسه: روز اعتراض، روز حضور کارگران در خیابان -
  ھا د کارگران در ویلز و چین در اثر اخراجبریتانیا و چین : اتحا -
  از میان اخبار و رويدادھای جنبش کارگری درھفته گذشته -
  تغییر یکی دو تبصرە در برنام ششم تغییری در سمتگیری آن نمی دھد -

  کاالیی شدن آموزش، خالف قانون اساسی است: صدای کارگر

 در لندن در بارە خصوصی سازی مدارس» یجنتر«نظر احمد سیف استاد اقتصاد دانشگاه اقتصاد ملی: 



  
  

  ٥  صفحه  ٥٠شماره     

سپاه پاسداران به اژدھای سیرناپذيری 
تبديل شده و از چنگ انداختن 

تلف اجتماعی باز برحوزه ھای مخ
نمی ايستد. اين بار نوبت به مجلس 
شورا و مجلس خبرگان رسیده است. و 
نوبت بعدی تعیین جانشین ولی فقیه 

  است.

اسفند،  ٧از چند ماه مانده به انتخابات 
سپاه بر تحرکات سیاسی و اقدامات 
خود افزود و دو نشست بزرگ برگزار 
کرد. اولین نشست، برگزاری دومین 

 ٢٦و  ٢٥الی بسیج در روزھای مجمع ع
آذر در شھر مشھد بود. در اين مجمع 
ھم فرماندھان سپاه شرکت داشتند و 
ھم چھره ھای شاخص راست افراطی. 
مجمع عالی بسیج در پايان قطعنامه  
سیاسی صادر کرد. مجمع در قطعنامه 
خود از شورای نگھبان خواست که با 
توجه به اھمیت انتخابات مجلس خبرگان 

بری و مجلس شورای اسالمی، در رھ
ھا، با  برخورد با بررسی صالحیت نامزد

اقدام کنند. » قاطعیت«و » شجاعت«
مجمع عالی بسیج ھم چنین تائید 

» حق الناس«ھا را  صالحیت نامزد
دانست و از شورای نگھبان خواست که 
از تائید صالحیت افراد فاقد صالحیت، به 

  خودداری کند.» دلیل و مصلحتی«ھر 

دومین نشست بزرگ، ھمايش 
سراسری ھاديان سیاسی در روز 

دی در تھران بود. به گفته  ٧دوشنبه 
علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در 
سپاه، کارویژه ھادیان سیاسی 

دھی به آرای  افزایی" و "جھت "بصیرت
عمومی" برای "انتخاب اصلح" است. 

 ،ھای بسیج ھادیان سیاسی در پایگاه
مختلف سپاه به  ھای مساجد و رده

ھای مورد نظر  صراحت به نفع نامزد
کنند. ھادیان  فرماندھان سپاه تبلیغ می

ھزار نفر  ١۴حدود  ٩٢سیاسی در سال 
و  ١٣٨۴بود. آن ھا در انتخابات سال 

نقش موثری داشتند. برگزاری  ١٣٨٨
ھمايش ھای منطقه ای و سراسری 
ھاديان سیاسی، خیز برداشتن سپاه 

  نتخابات است.برای دخالت در ا

در ماه ھای گذشته فرماندھان سپاه 
بارھا از شورای نگھبان خواستند که 
"فتنه گران" را به مجلس راه ندھند و در 
مقابل سونامی کانديداھا بیايستند. 
شورای نگھبان ھم به اين خواست 
پاسخ مثبت داد و اصالح طلبان، 
اعتدال گرايان و اصول گرايان میانه رو را رد 

کرد و زمینه را برای مجلس  صالحیت
  يکدست اصول گرايان فراھم آورد.

سپاه از يکسو بر شورای نگھبان فشار 
» قاطعیت«و » شجاعت«می آورد تا با 

در رد صالحیت ھا عمل کند و از سوی 

ديگر سھم کالنی از کرسی ھای مجلس را 
می خواھد. سھم کالن در بولتنی که توسط 

اه تھیه فرماندھی ستاد سیاست گذاری سپ
می شود، آمده است. سپاه از شورای 

کرسی مجلس اعم  ١٨٠نگھبان می خواھد 
از سپاھی و غیرسپاھی را در اختیار داشته 
باشد (اين بولتن به دست حسن روحانی 
افتاده است). سپاه با اين تعداد نماينده 

مجلس شورا را در اختیار داشته    می خواھد
ويب باشد، دولت را کنترل کند، جلو تص

لوايحی که به زيان سپاه و نھادھای تحت 
مسئولیت ولی فقیه است، بگیرد و لوايحی 
که منافع سپاه را تامین می کند به تصويب 

  برساند.

سپاه در گذشته از حضورش در مجلس بھره 
برده است. وقتی احمد خرم وزير راه و ترابری 
در مقابل سپاه ايستاد و ساخت فاز دوم 

” تاو ” ی را به شرکت فرودگاه امام خمین
(شرکت ترکیه ای) واگذار کرد، سپاه فرودگاه 
را بست و به ھواپیمای مسافربری که قصد 
فرود داشت، با پرواز درآوردن يک فانتوم و يک 

اجازه فرود نداد. بدنبال آن سپاه که  ٢٩میگ 
جای پای قوی در مجلس ھفتم داشت، 
احمد خرم را به استیضاح کشاند و مجلس 

برکنار کرد. سپاه می خواھد  چنان جای  آن را
پای قوی در مجلس داشته باشد که ھر 
موقع الزم باشد وزراء دولت روحانی را به 

  استیضاح بکشاند.

  سپاه و مجلس خبرگان

مجلس خبرگان، مجلس فقھا است و 
برخالف مجلس شورا، فرماندھان سپاه نمی 

حضور يابند.   توانند کانديدا شوند و در آن
برای داشتن جای پای قوی در مجلس سپاه 

خبرگان از يکسو روحانیونی مانند مصباح 
يزدی، احمد جنتی، محمد يزدی، احمد 
علم الھدی، احمد خاتمی، مرتضی آقا 
تھرانی، ابراھیم رئیسی، علی فالحیان، 
ودری نجف آبادی که در جرگه راست افراطی 
قراردارند، را حمايت و تقويت می کند و ار 

وسیعأ رقبای خود را تخطئه و  سوی ديگر
تخريب می کند تا نتوانند به مجلس خبرگان 

  راه يابند. 

سپاه از راھیابی رفسنجانی و ياران او به 
مجلس خبرگان به شدت نگران است. تصور 
فرماندھان سپاه اين است که اگر 
رفسنجانی در مجلس خبرگان حضور يابد، 
فردا در "آن لحظه حساس" در انتخاب 

ن خامنه ای نقش تعیین کننده خواھد جانشی
داشت. گويا تمايل رفسنجانی به حسن 
خمینی است که برای او مزيت ھای زيادی 

  قائل است.

سپاه می کوشد رفسنجانی و ياران او به 
مجلس خبرگان راه نیآبند تا فردا کانديدای 
خود را در مقام ولی فقیه بنشانند. از اين 

ی سپاه جھت انتخابات مجلس خبرگان برا
اھمیت به مراتب بیشتری از انتخابات مجلس 

  پیدا کرده است.

  سپاه و ولی فقیه آينده 

بین خامنه ای و سپاه پیوند تنگاتنگی وجود 
بھم شديدأ وابسته اند.  این دو  دارد.

خامنه ای در وجود سپاه حفظ، تداوم و 
گسترش انقالب اسالمی را می بیند. سپاه با 

ی توانسته است اين حمايت بی دريغ خامنه ا
چنین به حوزه ھای مختلف چنگ بیاندازد و به 
دولتی قدرتمند تبديل شود و در 
تصمیم گیری ھای کالن کشور نقش جدی 
بازی کند. سپاه واقف است که اگر ولی فقیه 
آينده ھمانند خامنه ای به سپاه میدان فعالیت 
گسترده ندھد، موقعیت سپاه تضعیف خواھد 

که دست و بال سپاه به  شد و امکان دارد
   تدريج بسته شود و نتواند يکه تازی کند.

فقیه آينده  سپاه برای اينکه موضوع تعیین ولی
به فردای نامعلوم موکول نشود، از علی 

اکنون جانشین  خواھد که از ھم ای می خامنه
ای تن به  خود را انتخاب کند. تاکنون خامنه

ه خواست فرماندھان سپاه نداده است. گفت
شود اولويت اول آن ھا برای جانشینی  می

علی خامنه ای پسر او مجتبی خامنه ای و 
اولويت دوم صادق الريجانی است. بین 
مجتبی خامنه ای و فرماندھان سپاه رابطه 

  نزديکی وجود دارد.

   سپاه، مشکل امروز و فردا 

در سپاه تفنگ، سیاست، اطالعات، اقتصاد، 
شده و درھم پول، امنیت و رسانه متمرکز 

آمیخته است. سپاه در حوزه ھای متعدد 
حضور دارد. سپاه به پديده منحصر به فردی 
تبديل شده است که شايد کمتر بتوان نمونه 
آن را در ديگر کشورھا پیدا کرد. سپاه خود را 
صاحب اصلی نظام و انقالب میداند و حفظ 
انقالب اسالمی و ارزشھای آن را جزو رسالت 

  میآورد.خود به حساب 

سپاه با باور به ھمین رسالت، از شورای 
نگھبان دوسوم کرسی ھای مجلس را طلب 
می کند، مجلس خبرگان مطیع و سازگار را 
می خواھد تا فردا کانديدای مورد نظر خود را 
در مقام ولی فقیه بنشاند. مواضع خامنه ای 
به سپاه چنین جسارتی را  بخشیده است. او 

ازمان سر به زیر و می گويد: "سپاه یک س
سرگرم کارھای اداری خود نیست بلکه یک 
ناظِر آگاه و بینا و متوجه مسائل داخلی و 
خارجی است." او رسالت حفظ انقالب 
اسالمی و ارزش ھای آن در دوره بعد از 
مرگش را ھم به سپاه سپرده است. کشور 
در حیات خامنه ای با مشکل بزرگ سپاه روبرو 

فردای خامنه ای ھم،  است. به نظر می رسد
ھم چنان با اين مشکل بزرگ روبرو خواھیم 

   بود.

 

  سپاه، انتخابات مجلس شورا، خبرگان و ولی فقیه آينده

 بھروز خلیق

  

  ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیم
 



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ٦صفحه   ٥٠شماره     

 
 

 رقص مرگ
  پور مجید عبدالرحیم

 ١٣٤٩سال از حماسه سیاھکل  ٤٥
نام  گذشت، آغاز جنبشی که 

فداییان خلق را در تاریخ ایران ثبت کرد 
و شروعی شد برای ده ھا سال 

با ھدف صلح،   مبارزه ی بی امان
راسی، عدالت اجتماعی و آزادی، دمک

جنبشی که در  سوسیالیسم.
سیاھترین دوران تاریخ سرزمین ما، 

مرداد، قد  ٢٨در برابر کودتای ننگین 
بر افراشت و نویدی شد برای ھمه 

  مبارزان آزادی و عدالت.

سال مبارزه خستگی  ٤٥پس از 
ناپذیر، بسیاری از رفقای ما در دوران 

الب رژیم ستم شاھی و چه بعد از انق
به دست دژخیمان جمھوری اسالمی 
به دلیل وفاداری به آرمان ھای طبقه 
کارگر، آرزوی خوشبختی و سربلندی 
مردم ایران زندان، شکنجه، اعدام یا 
ناگزیر به خروج از کشور شدند، اما آن 
چه ھنوز بانگ روشنایی آن، چشم 
شب پرستان حکومت ولی فقیه را 

ی آزار می دھد، حضور پایگاه اجتماع
فداییان خلق در قلب تحوالت ایران 
است که با نیرویی فعال و تاثیر گذار 
درھمه ابعاد سیاسی و اجتماعی 
کشورمان، برآیند دارد و در خارج از 
کشور ھنوزھم، فداییان خلق به 
عنوان بزرگ ترین جریان چپ ایرانی 

  به حساب می آیند.

  

  

  

  

  

  

  

  

   

از این رو، به منظور بزرگ داشت چھل 
جمین سالگرد جنبش فدایی با و پن

رفیق قربانعلی عبدالرحیم پور با نام 
سازمانی مجید به گفت و گو 

سالگی  ١٧نشسته ایم. او از سن 
فعالیت سیاسی با گرایش 
مارکسیستی را آغاز کرد. در این 

با محافل  ١٣۴٧پروسه در سال 
پیرامون صمد بھرنگی و بھروز 
دھقانی از یک سو و گروه بھروز 

ی از سوی دیگر آشنا شد و در ارمغان
ادامه فعالیت خود به گروه دوم 

  پیوست.

به خاطر فعالیت  ١٣۵٠در سال 
سیاسی توسط ساواک دستگیر و به 
یک سال زندان محکوم شد. چند ماه 
پس از آزادی، دوباره دستگیر و به یک 
سال و نیم زندان محکوم و در خرداد 

 

از زندان آزاد گردید، وی در اواسط  ١٣۵٣
با سازمان چریک ھای  ١٣۵٣تابستان 

فدایی خلق ایران ارتباط گرفت و به عضویت 
  .آن درآمد

  

  

  

  

قربانعلی عبدالرحیم پور در اسفند ھمان 
سال بنا به خواست خود زندگی مخفی را 
شروع کرد. او یکی از نادر رفقایی است که 
از زمان شروع کار مخفی در تیم ھای 

تی بعد چریکی در دوران ستم شاھی و ح
از انقالب، سیستم ھای امنیتی موفق به 

 ١٣۵۶دستگیری وی نشدند. وی اوایل سال 
عضو مرکزیت جدید و سه نفره سازمان شد 

به  ١٣۵٨و بعد از انقالب در اوایل سال 
عنوان عضو کمیته مرکزی سازمان چریک 
ھای فدایی خلق ایران انتخاب گردید. بعد از 

فداییان  انشعاب، تا اولین کنگره سازمان
عضو  ١٣۶٩خلق ایران (اکثریت) در سال 

کمیته مرکزی، ھیئت سیاسی و ھیئت 
عضو  ١٣٨١تا  ١٣٧٠دبیران و از اواخر سال 

 .شورای مرکزی بود

در ادامه، گفت و گو با رفیق قربانعلی 
  کنیم.عبدالرحیم پور را به شما تقدیم می 

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

اطره ای از دوران رفیق مجید، لطفا خ
مبارزه خود در نظام ستم شاھی نقل 

 .کنید

تیر  ٨صبح روز  قربانعلی عبدالرحیم پور:
در خانه تیمی  ١٠، حدودا ساعت ١٣٥٥

مشھد بودم. در ورودی دھلیز خانه باز و 
بسته شد. مھرنوش (ناھید قاجار) با صدای 
نسبتا بلند گفت رفقا! حمید اشرف کشته 

دا قطع شد. خبر را شد. خبرکوتاه بود، ص
روزنامه ھا نوشته بودند. و بعد، مھرنوش 
کمی توضیح داد و گفت، رفیق منصور(عضو 
رھبری و مسول شاخه مشھد که دو روز 
قبل به تھران رفته بود، ھمان "محمد 
حسین حق نواز" که نامش در روزنامه ھا 

 آمده بود) نیز در بین جان باختگان است.

ناکی شنیده در صدای مھرنوش، آھنگ غم
می شد و جریاِن بی صداِی قطراتِ زالِل 
اشک برصورتش را می شد احساس کرد. 
بعد از شنیدن خبر، غم سنگین و سکوت 
سختی، دل و جان تک تک ما را فرا گرفت. 
گویی دیوارھا نیزعمق فاجعه را متوجه شده 

  بودند، خانه سرشار ازسکوت بود.

ور، بربام خانه ما می رقصید. آخر، منص مرگ
ھمین دو روز پیش، درھمین خانه، از تک 
تک ما خداحافظی کرد و رفت. ھنگام 
خداحافظی، ھمان حرف ھا را که به بھروز 

 ٢٧ارمغانی در رشت، در غروب روز 
گفته بودم به او نیزیاد آوری  ١٣٥٥اردیبشت 

کردم که نرو، اوضاع بسیار خراب است. 

او بمان پیش ما، اطالعات کافی بگیر بعد برو. 
رفت و شب ھنگام دریک خانه تیمی توسط 
مامورین ساواک کشته شد. این بار صریح تر به 
منصور گفتم: "شما می روید جلسه بگذارید و 
ضربات و شرایط را بررسی کنید، این کار را 
نکنید. بسیار خطرناک است"، منصور گفت:" تو 
از کجا میدانی که ما جلسه خواھیم گذاشت"، 

شخیصم به من می گوید. گفتم: تجربه و ت
گفت:" نه رفیق ما تجربه داریم این کار را نمی 
کنیم". با این ھمه، خدا حافظی کرد و رفت. 
خداحافظی و رفتنش معنا دار بود. مثل این که 
می دانست که دیگر بازنخواھد گشت. رفت و 

  دیگر برنگشت.

ما ماندیم؛ درد و غم بی درمان و پنھان در  
  سینه.

تا ھشتم تیرماه، پی  ١٣٥٥دیبھشت از اواخر ار
درپی، چندین و چند ضربه سنگین بر سازمان 
وارد شده بود. ده ھا تن ازعزیزترین و بھترین 
رفقا و فرزندان مردم کشته و یا دستگیر شده 
بودند. حمید اشرف از چند محاصره و درگیری 
فرار کرده بود. اما این بار، نه تنھا حمید، که 

ھمراه چند کادر سازمان،   ھمه رھبران سازمان
محاصره و کشته شده بودند. جان و دل ما پراز 

  زخم بود.

  

  

  

  

  

  

  

در آن شرایط چگونه سازمان را حفظ 
  کردید؟

از ابتدای مبازرزه ما  قربانعلی عبدالرحیم پور:
نه بخاطر رھبران سازمان که برای آرمان و 
اھداف مشترک مان به سازمان پیوسته بودیم. 

ه خود می گفتیم:" این راه را ما ادامه از این روب
و باید ھرکدام یک   خواھیم داد، ما می توانیم

  حمید اشرف شویم."
لحظاتی چند، بعد از شنیدن خبر فاجعه، ھیچ 
کس سخن نگفت. من براساس تجربه ای که 
در زندان ھا کسب کرده بودم، احساس کردم 
که باید این سکوت سنگین شکسته شود. 

سخن گفتن برایم سخت بود، اما برغم این که 
« سخنی کوتاه به این مضمون آغاز کردم که 

رفقا ، حمید اشرف و دیگر رفقای رھبری را از 
دست دادیم، حقیقتا این ضایعه جبران ناپذیر 
است. ھمه می دانیم که حمید رھبر سازمان 

بسیار مھم و بی بدیلی در تشکیل    بود و نقش
ما حمید  و تداوم سازمان و جنبش داشت.

اشرف و دیگر رفقای رھبری را بسیار دوست 
داشتیم و احترام شان را نگه می داریم. حمید 
و دیگر رفقا ھمیشه در دل ما خواھند ماند. اما 
الزم است در نظر بگیریم که علی رغم ھمه 
احترام و عالقه ای که به حمید و دیگر رفقا 

  ...داشتیم و داریم، 
  ٧ادامه در صفحه 

حمید و دیگر رفقا ھمیشه در 
دل ما خواھند ماند. اما الزم 
است در نظر بگیریم که علی 
رغم ھمه احترام و عالقه ای 
که به حمید و دیگر رفقا 
داشتیم و داریم، ما نه بخاطر 
رھبران سازمان که برای 
آرمان و اھداف مشترکمان 

سته ایم. این به سازمان پیو
راه را ما ادامه خواھیم داد، 
ما می توانیم و باید ھرکدام 

 یک حمید اشرف شویم

ما سال ھاست قصد داریم و ھمراه 
بخشی از نیروھا کوشش می 

این نیروی وسیع، اما پراکنده کنیم، 
را در داخل و خارج ایران به ھم 

 پیوند دھیم

امروزدر چھل و پنجمین سال پیدایش 
جنبش فدائی، شاھد ھستیم که 

نیرویی ، سال تالش و مبارزه ٤٥طی 
تاثیرگذار در جنبش چپ ایران بوجود 

رشد کرده و در جھت  آمده، 
دگرگشت و ارتقاء خود به نیرویی با 

خواھی سوسیالیسم  آرمان
 دموکراتیک گام برمی دارد



 
 

         
        

 

  
 

  ٧صفحه  ٥٠ شماره    

  رقص مرگ ...
  ٦ادامه از صفحه 

 ما نه بخاطر رھبران سازمان که برای آرمان و اھداف مشترکمان به سازمان پیوسته ایم. این راه را ما ادامه خواھیم داد، ما می توانیم و
  ».شرف شویم باید ھرکدام یک حمید ا

   یادش گرامی باد) مرا صدا کرد و گفت، رفیق بھروز (اسم سازمانی –بعد از این صحبت ھا، رحیم مسول تیم مشھد (حسن جان لنگرودی 
من در آنجا بھروز بود) بیا بیرون با ھم صحبت کنیم. تا آن لحظه، من و رحیم، نسبت به ھم چشم بسته بودیم، بدین معنا که من ھیچ 

ی نسبت به مسول و افراد تیم و موقعیت جغرافیائی خانه نداشتم، رفتم به بیرون اطاق، رحیم منتظر من بود، به محض دیدار، ھم اطالعات
  ...دیگر را در آغوش گرفتیم، 

تی به سر برشانه ھم نھادیم و قطرات زالل اشک، قطره، قطره بر سیمای غمیگین ما جاری شد. لحظاتی بعد، آرام که گرفتیم، رحیم جمال
، گفتم:"رفیق جان، »رفیق بھروز ، کار تمام شد، باید رفقا را چشم باز کنیم و بنشینیم صحبت کنیم که چه باید کرد« این مضمون گفت: 

کار تمام نشده است، تازه آغاز می شود. این بار، ما ھستیم که باید بار سنگین مسوولیت را که بردوش رھبران سازمان بود به دوش خود 
این مسوولیت بردوش ماست و ما   م و پیش برویم، رحیم مکثی کرد و مرا مجددا بغل کرد و بوسید و گفت: "حق با تو است،بگیری

  ادامه می دھیم."
او براستی، انسان بزرگی بود. ھنگامی که بار سنگین بخش بزرگی از اطالعات را برعھده اش گذاشته بودیم، دستگیر شد. اما زبان باز  

  بمانیم و ما ماندیم تا بار امانت به سر منزل مقصود برسانیم.نکرد، تا ما 
اما، دریغا که ما نیز چونان بسیاری، ھم چنان و ھنوز ھم در راه ھستیم و در حسرت آزادی، دمکراسی و عدالت و زندگی بھتر برای مردم 

  کشورمان.

  سال مبارزه فداییان به چه دست آوردی رسیده اید؟ ٤٥امروز بعد از 

امروز در روند شکل دادن به جریان و جنبش سوسیالیستی متعھد به آزادی، دمکراسی، عدالت، و...  علی عبدالرحیم پور:قربان
  لیت سنگین تری بردوش ما وجود دارد.ئومس

یران نیرویی تاثیرگذار در جنبش چپ ا، سال تالش و مبارزه ٤٥امروزدر چھل و پنجمین سال پیدایش جنبش فدائی، شاھد ھستیم که طی 
رشد کرده و در جھت دگرگشت و ارتقاء خود به نیرویی با آرمان خواھی سوسیالیسم دموکراتیک گام برمی دارد. این نیرو،  بوجود آمده، 

یک جریان   امروز بعد از گذار از رنج ھا، تغییر و تحوالت فکری، ایدئولوژیک، برنامه ای، سیاسی و موازین زندگی حزبی درجھت ارتقا خود به
جنبش سوسیالیستی پایبند به دموکراسی، آزادی و عدالت، موافق اعالمیه جھانی حقوق بشر و بیانیه حقوق شھروندی تالش می و 

برای تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت و حفظ محیط زیست در کشور و جامعه خود و زندگی بھتر برای مردم خود کوشش می کند.  کند.
خل و خارج کشور پراکنده اند، علی رغم تغییر و تحول و دگرگشت، ھنوز در سازمان ھا و نام ھایی تحت بخش بزرگی از این نیروھا که در دا

  عنوان فدائی فعالیت می کنند.
ما سال ھاست قصد داریم و ھمراه بخشی از نیروھا کوشش می کنیم، این نیروی وسیع، اما پراکنده را در داخل و خارج ایران به ھم پیوند 

د ما این راه را تا نتیجه مطلوب ادامه خواھیم داد. حاال این جریان و جنبش جدید چه نام و نشانی باید داشته باشد یا خواھد دھیم. بی تردی
و نیز عمر دیگر نام و نشان ھا، پایان یافته و جایش دیگر در » عمر پدیداری بنام چریک فدائی«داشت، مسأله اصلی نبوده و نیست، چرا که 

  نبود، اگرچه جزو جان مایه حرکتش بود. ٤٠فدائی نیز، منشا و محرک اصلی چپ جوان دھه   مردم ایران است. مفھوم تاریخ و خاطرات 

منشا و محرک ما، در فرایند گذار و ارتقاء به امروزمان و حرکت به سوی فردایمان نیست، اگرچه، احترام و عالقه به آن و تجارب و تاریخ  
  ما و جزو تاریخ و خاطرات مردم ایران ھمیشه جاوید است. نھفته در این نام، دردل و جان

 
 

  برداریم گام تزلزل بی و استوار جامعه، نیاز تاریخ: ضرورت     
  
  
  

ن فعالیت به گفت و گو نشسته ایم، وی نخستی" پور طاھری جمشید "به مناسبت بزرگ داشت چھل و پنجمین سالگرد جنبش فدایی با
لنینیستی در شھر الھیجان آغاز کرد. در  - با مشارکت فعال در ایجاد شبکه ھای مارکسیست ۴۵- ۴٧ھای سیاسی خود را در سال ھای 

در بخش تدارکات "گروه سیاھکل" فعالیت داشت. در پی رویداد سیاھکل به سازمان چریک ھا پیوست و با حمید اشرف  ۴٧-۴٩سال ھای 
سال زندان محکوم  ١۵در تھران بازداشت شد. در دادگاه نظامی به دوبار اعدام و در دادگاه تجدید نظر به  ۵١مرداد سال در ارتباط بود. در 

 .گردید. در آستانه انقالب بھمن از زندان آزاد شد و بالفاصله در ارتباط با سازمان قرار گرفت
فداییان خلق ایران (اکثریت) نقش موثری بر عھده داشت و در این فاصله  او در نقد مبارزه مسلحانه و فرارویی سازمان چریک ھا به سازمان

  .طی سال ھای انتشار آن بود - ارگان کمیته مرکزی - عضو دستگاه رھبری و سردبیر نشریه کار

 --------------------  
 کنید؟ می ارزیابی چگونه را خلق فدائیان مبارزه سال ٤٥ جمشید رفیق 

 از سال ٤٥ این زیرا باشد، صادق یکسان به سال ٤٥ این تمام برای که داد بدست ارزیابی یک بشود نکنم   فکر :پور طاھری جمشید 
 حامل کرد پیدا تداوم و گرفت شکل سیاھکل رویداد با که جنبشی ھستند. یکدیگر از متمایز و متفاوت قسماً  که شود می تشکیل مراحلی

 داد. بدست آن مقاطع از ھریک از ارزیابی یک توان می ھا آن مطالعه با که است دهبو اجتماعی و سیاسی اثر و نقش چند و ویژگی چند
 ٤٥ مبارزه این طی  کنم می فکر من واقعیت این علیرغم نیست. ممکن فرصت این در که خواھد می ای-مطالعه و کار یک این که پیداست

 دگرگشت و نوزایش استعداد واجد که کرد رشد و شد یلتشک ایران چپ جنبش در تاثیرگذاری نیروی آن؛ دستآورد بعنوان و ساله
 نمایان آثار منشاء کشور در عدالت و دموکراسی بسود ایران آینده در که بود امیدوار توان می زاوایه این از است. دموکراتیک سوسیالیسم

  نیست. اھمیتی با مسأله این من نظر از نشانی و نام چه با حاال باشد.

...  
 ١٧ادامه در صفحه 

 

 گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد



 
         

   ٨صفحه   ٥٠شماره     

 »شکوفه ھای طوفان«

گفت و گو با رفیق مرضیه شفیع (شمسی) به بھانه چھل و پنجمین 
  سالگرد جنبش فداییان خلق ایران

رد گروه برگزاری چھل و پنجمین سالگ
 جنبش فدایی

 ١٣۴٩سال از حماسه سیاھکل  ۴۵
نام فداییان  گذشت، آغاز جنبشی که 

خلق را در تاریخ ایران ثبت کرد و شروعی 
شد برای ده ھا سال مبارزه ی بی امان 

با ھدف صلح، آزادی، دمکراسی، عدالت  
  اجتماعی و سوسیالیسم.

جنبشی که در سیاھترین دوران تاریخ 
 ٢٨ر کودتای ننگین سرزمین ما، در براب

مرداد، قد بر افراشت و نویدی شد برای 
  ھمه مبارزان آزادی و عدالت.

سال مبارزه خستگی ناپذیر،  ۴۵پس از 
بسیاری از رفقای ما در دوران رژیم ستم 
شاھی وچه بعد از انقالب به دست 
دژخیمان جمھوری اسالمی به دلیل 
وفاداری به آرمان ھای طبقه کارگر، آرزوی 

تی و سربلندی مردم ایران زندان، خوشبخ
شکنجه، اعدام یا ناگزیر به خروج از کشور 
شدند، اما آن چه ھنوز بانگ روشنایی آن، 
چشم شب پرستان حکومت ولی فقیه را 
آزار می دھد، حضور پایگاه اجتماعی 
فداییان خلق در قلب تحوالت ایران است 
که با نیرویی فعال و تاثیر گذار درھمه ابعاد 

ی و اجتماعی کشورمان، برآیند دارد سیاس
و در خارج از کشور ھنوزھم، فداییان خلق 
به عنوان بزرگ ترین جریان چپ ایرانی به 

  حساب می آیند.

بزرگ داشت چھل  مناسبت   از این رو، به
رفیق و پنجمین سالگرد جنبش فدایی با 

مرضیه شفیع (شمسی) به گفتگو 
  نشسته ایم.

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

شمسی) با (فیق مرضیه شفیع ر
تشکر از این که در این گفت و شرکت 
کردید، در ابتدا خواھش می کنم خود 

  را مختصرا معرفی کنید.

با سالم. من مرضیه  مرضیه شفیع:
با اسم سازمانی شمسی ھستم.   شفیع 

این نام را رفیق نسترن آل آقا بیاد "رفیق 
شمسی نھانی" برای من انتخاب کرد و 

  لم که این نام را دارم. من خوشحا

من در یک خانواده زحمتکش در تھران 
بدنیا آمدم، در یک محله کارگر نشین بزرگ 
شدم و از نزدیک شاھد فقر و مشکالت 

دوران دبستان و   مردم محله خود بودم.
  را بطور عادی طی کردم .   دبیرستان

دوران دبیرستان خود را چگونه پشت 
  سر گذاشتید؟

ر دبیرستان، کالس د مرضیه شفیع: 
دھم بود که با زھرا آقا نبی قلھکی آشنا 
شدم. من و زھرا خیلی سریع با ھم 
دوست شدیم. من اھل مطالعه بودم، زھرا 
بیشتر از من کتاب می خواند، او درآن زمان 
دختری سیاسی بود. کتاب ھایی را که 
می خواند در اختیار من می گذاشت تا من 

  ده کنم. ھم بتوانم از آن ھا استفا

از شانس خوب ما، معلم ادبیاتی داشتیم به 
نام خانم یروین سیھری، زنی روشنفکر، 

با بچه ھای کالس   آگاه و دلسوز بود، که 
رابطه خوبی داشت و به آن ھا کتاب می 

صحبت می کرد. خانم سپھری از  داد و 
این  -خانواده معروف سیھری ھای بابل بود 

یر و مبارز خود را فرزند دل ۵خانواده گران قدر 
در راه آزادی و مبارزه علیه دیکتاتوری رژیم 
پھلوی، از دست داد (رفقا ایرج، سیروس، 

فرشاد و فرھاد) فرھاد در ظفار   فرخ، 
  شھید شد. 

در این جا از فرصت استفاده می کنم و از 
مادر ارزشمند این خانواده یاد می کنم که 

. کرد   چنین فرزندانی شجاع و صادق تربیت
متاسفانه او در ماه گذشته فوت کرد. 
(درمقابل چنین مادرانی سر تعظیم فرود 

  می آوریم و یادشان را گرامی می داریم.)

در آن زمان، وقتی زھرا از فقر و عقب 
ماندگی مردم و وضعیت سیاسی و 
اجتماعی جامعه با ھمان سن جوان خود 
برایم تعریف می کرد، برای من ملموس بود. 

یرستان قبلی خود معلمی داشت زھرا در دب
بنام نزھت روحی آھنگران. این معلم آگاه با 
شاگردانش صحبت می کرد و آنھا را با 

  مسایل روز آشنا می کرد.

نزھت، اعظم خواھر او، زھره شانه چی، 
میترا بلبل صفت، زھرا، من و تعداد دیگری از 
جمله رفیق حمید مومنی، گروھی بودیم که 

حمید مومنی شکل گرفت بعد ھا بنام گروه 
و معروف شد. ھمه افراد این گروه بعدھا به 
سازمان چریکھای فدایی خلق ایران 

  ییوستند.

ھمان طور که گفتم، من و زھرا کتاب ھای 
متعددی می خواندیم و راجع به مسایل 
مختلف با ھم صحبت می کردیم، ادامه 
چنین روندی باعث شد تا ما روز به روز در 

اجتماعی و اقتصادی مسایل سیاسی، 
بیش از گذشته آگاه و مسلط شویم. ما با 
  مطالعه این کتاب ھا سواالت متعددی

برایمان ایجاد می شد و با معلم آگاه خود 
  مطرح می کردیم.

مطالعه و پیدایش سواالت متعدد در ذھن، 
فکر کردن روی آن مسایل، برای پاسخ یابی، 

ن آغاز تغییر، تحول و رشد تفکر درھر انسا
است. انسان آگاه با ایجاد ھر سوال، 
خردش را بکار می گیرد و تالش می کند که 
برای این سواالت پاسخ ییدا کند. اگر انسان 
پرسش را در زندگی خود بکار بگیرد و به 
سوال کردن عادت کند، آنگاه جوانه رشد 

  وآگاھی را در ضمیرخود، بنیان نھاده است.

ن و دانش ما در آن زمان با ھمان ذھن جوا
اندک خود، بدنبال یاسخ به سواالت متعددی 
بودیم که ذھن ما را تسخیر کرده بود. این 
که چرا باید جامعه ما از چنین دیکتاتوری 
خشن رنج ببرد؟ چرا انسان ھا نمی توانند 
بر زندگی و سرنوشت خود حاکم شوند؟ 
چرا کشور ما با وجود داشتن این ھمه منابع 

یره ، کشور جھان سومی معدنی، نفت، گاز و غ
محسوب می شود و مردم ما در فقر و بد بختی 
و ناداری بسر می برند؟ چرا جامعه دچار رکود و 

ھر کس از سایه خود  سکون سیاسی شده و
این کند و کاو نه تنھا مربوط   ... ترس دارد ؟ و

به ما، بلکه شامل ده ھا محفل و گروه 
سیاسی و فرھنگی دیگرھم می شد که  

بال ییدا کردن یاسخ به چنین پرسش ھایی بدن
  بودند.

  با حماسه سیاھکل چگونه آشنا شدید؟

درست درھمین شرایط،  مرضیه شفیع: 
بوقوع  ١٣۴٩   بھمن ١٩ -حماسه سیاھکل 

پیوست و این آغاز حرکتی شد برای شکستن 
سکون و سکوت جامعه و تلنگری بود بر 
دیکتاتوری رژیم شاه. رفقای ما با آغاز این 
حرکت بر این مھم واقف بودند که به تنھایی 
قادر به بر کندن بنیان رژیم شاه نیستند. آنھا 
خوب می دانستند که اگر مردم آگاه شوند و 
حق و حقوق خود را بشناسند، ھیچ رژیم 
مستبد و زور گویی توان مقاومت در مقابل مردم 

  را نخواھد داشت. 
 شرایط جامعه در آن زمان بگونه ای بود که
رفقای ما راه دیگری بجز مبارزه فعال برای به 
چالش کشیدن رژیم شاه نداشتند. رژیم خود 
کامه شاه کوچکترین انتقادی را بر نمی تابید و 
ھیچ حق و حقوقی برای نسل جوان و 
روشنفکر جامعه که نسبت به سرنوشت جامعه 

  حساس بودند قایل نبود. 
ه ساواک بمانند بختک باالی سر مردم ایستاد

بود و کوچکترین حرکت را با سخت ترین برخورد 
یاسخ می داد. نخستین شور انقالبی از ھمان 
حماسه سیاھکل و آشنایی با اھداف انسانی 
و عدالت جویانه چریکھای فدایی در ما بوجود 
آمد. ما ھر چه بیشتر مطالعه می کردیم به 
حقانیت راه این رفقا بیشتراعتقاد ییدا می 

ما به جنبش بیشتر می شد.  کردیم و سمپاتی
جان شیفته ما غرق در رویای آزادی، عدالت و 
انسان دوستی می شد و حاضر بودیم برای 
خوشبختی مردم خود، ھر فداکاری را انجام 

  بدھیم.

  چه خاطره ای از آن دوران دارید؟
خاطره ای نقل می کنم که  مرضیه شفیع:

مستقیما به حماسه سیاھکل مربوط می شود 
بود. در یکی از روزھا، من و زھرا،  ۵٠ سال  .

سر کالس آمدیم. آن روز صبح ما با خانم 
سیھری درس داشتیم. زنگ کالس را زدند. 
ھمه برای آمدن معلم بلند شدیم. خانم 
سیھری وارد کالس شد. من و زھرا دیدیم که او 
یک عینک دودی به چشم زده و بسیار آرام و 

فضای  غمگین ما را به نشستن دعوت کرد.
کالس عادی بود بچه ھا منتظر بودند که خانم 
سیھری درس آن روز را شروع کند. ولی او بر 
خالف ھمیشه یک تکلیف داد که ھر کسی 

ولی  خودش باید آماده می کرد و خودش بظاھر
او بر خالف ھمیشه یک تکلیف داد که ھر 
کسی خودش باید آماده می کرد و خودش 

  ن مطلبی شد. بظاھر مشغول خواندن و نوشت
...  

 ١٠ادامه در صفحه 

 

 کنیم تالش متحداً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«
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  ٩  صفحه  ٥٠شماره     

  
 

 

ای  ی ششم، در پی رسانه طه با برنامهی پیشنھادی سازمان مدیریت به دولت در راب وگوھا ی آغاز شده درمورد متن الیحه اعتراضات و گفت
 چنان ادامه داشت. ی گذشته ھم شدن آن درھفته

ھایی که مورد ایراد و اعتراض  جمھور تبصره آقای علی ربیعی وزیر کار دولت تدبیر و امید روحانی اعالم داشت به دستور آقای روحانی رییس
ی پیشنھادی  الیحه ٣٣ی  ھایش فقط از حذف تبصره یده است ولی در صحبتی ششم حذف گرد ی پیشنھادی برنامه کارگران بود، از الیحه

طور صریح و روشن امنیت شغلی و حقوق  ی پیشنھادی به دولت، به الیحه ٣٣و  ٢۴ی  تبصره   ی ششم توسعه سخن به میان آورد. برنامه
  ی کارگر شد. ھای آگاه طبقه ن کارگری و بخشی فعالی بازنشستگی را مورد تھاجم قرار داده بود و ھمین امر باعث واکنش گسترده

ی ششم  ی پیشنھادی برنامه ی کارگر ایران مختص به ھمین دو تبصره نبوده بلکه کلیت الیحه آوردھای طبقه البته حمله به حقوق و دست
ی  الیحه  س، متن کاملی نمایندگان مجل به گفته  توسعه، سمت و سویی خالف منافع و حقوق کارگران و فروشندگان نیروی کار دارد.

صفحه ارسال شده است ھنوز در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته  ۴۶ی ششم توسعه از طرف دولت به مجلس که در  پیشنھادی برنامه
باشد. در  صفحه می ١٣٠٠تا  ١٢٠٠  رییس سازمان مدیریت، محمد باقر نوبخت طبق اعالم ی ششم توسعه نشده است. متن کامل برنامه

جمھور در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته  گوید: رییس عضو کمیسیون تلفیق مجلس می  جعفر قادری طهھمین راب
  کند. ی احکام در این باره کفایت می ی الیحه ی ششم به مجلس نیست و ارائه ی برنامه است که نیازی به ارائه

اش به مجلس در اختیارن مایندگان گذاشته  ی پیشنھادی اضر نیست الیحهرسد دولت در شرایط حاکم و جو انتخاباتی پیش رو ح نظر می به
با دولت   اش در سمت گیری ضد کارگری نظری با وجود ھم شود که  شود زیرا دراین صورت این امکان برای جناح مخالف دولت فراھم می

ی دولت را افشا نمایند و در  گیری ضدکارگری الیحه زوایای پنھان سمت  ی خود در شرایط و جو انتخاباتی خاطر کسب وجه کنونی، اما به
  ی کارگر ناکام گذارده شود. آوردھای طبقه ی دست ی تھاجم به ھمه نتیجه، برنامه

ی پیشنھادی  ی دیگر الیحه ی کار و سرمایه است. توجه شما را به متن یک تبصره زدایی از رابطه ی قانون ی ششم توسعه برنامه برنامه
ھای  توان نشانه دقت در متن این تبصره، می کنیم. با کمی  توجھی فعالین کارگری قرار گرفت جلب می توسعه که مورد کمی ششم  برنامه

) ٣٣و٢۴ی( نشینی دولت با قبول حذف دو تبصره ی ششم توسعه دید. به عبارت دیگر، عقب را در برنامه سمت و سوی ضدمردمی 
  دھد. ییر نمیی ششم توسعه را چندان تغ گیری برنامه سمت

  گذاران و غارتگران تجاری) ( جمھوری خودمختار سرمایه ١٣ی  تبصره

ھای کلی  پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست ھای اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاھش آسیب "در اجرای سیاست
، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از ھا ی ششم توسعه، موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان برنامه

ھای دارای مزیت به  ی اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مھم اقتصادی در زمینه یافته، توسعه تر توسعه گذاری در مناطق کم سرمایه
المللی  ھای بین ھا و فرصت از سرمایه ی محلی، استفاده مندی جامعه برداری از استعدادھای سواحل جنوب شرقی کشور، بھره منظور بھره

ریزی، اجرا و  ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ی مکران به عنوان سازمان توسعه ھای مناطق کشور، سازمان توسعه و کاھش عدم تعادل
ھای مالی  نامه ی آن و آیینی جغرافیای ی این سازمان و نیز محدوده گردد. اساسنامه ھای توسعه در سواحل مکران ایجاد می نظارت بر برنامه

  رسد. ی ششم به پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می و معامالتی مربوط، حداکثر ظرف چھار ماه پس از تصویب قانون برنامه

چنین  امنیتی، قضایی و امور خارجه و ھم-به غیر از دفاعی  ھای اجرایی، نھادھا و مؤسسات عمومی، وظایف و اختیارات دستگاه تمامی 
برداری یا اجرا) در  ھا (در حال بھره ھا و پروژه طرح ھای اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی  ھای دولت و دستگاه دارایی تمامی 
کشور از جمله قوانین مالیاتی، کار و تأمین  شود. این محدوده از قوانین عمومی ی سواحل مکران به این سازمان واگذار می منطقه

ھایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این محدوده  و غیره خارج بوده و فعالیت ، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی اجتماعی
ی جذب و اخذ تسھیالت مالی و بانکی و برقراری و  باشد. نحوه گذاری مستقیم خارجی می گیرد، تابع قوانین مناطق آزاد و سرمایه انجام می

ای خواھد بود که تا شش ماه پس از تصویب قانون برنامه، به  نامه ھای اقتصادی و مالی بر اساس آیین انواع فعالیت اخذ انواع عوارض و انجام
  تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید."

 تغییر یکی دو تبصرە در برنام ششم تغییری در سمتگیری آن نمی دھد

  رضا کریمی

 صفا ھم رفت
 در رثای صفا پوینده

جوانانی که ھریک به گونه ای از نوازش دستان صفا ھم از میان ما رفت؛ با آن کوله بار درد و رنج، با آن عزم جزم برای آموزش و پرورش نو
او نیازمند بودند. شعله ای دیگر که در گلخن عشق و شور به کودکان، نوجوانان و جوانان می سوخت خاموشی گرفت تا شاید از رسیدن 

ر سیمای صدھا به خورشید، سرچشمه ی ھستی و روشنایی خویش بازماند؛ اما تقدیر چنین نبود. شراره ھای درخشان ھستی او د
 کودک، جوان و نوجوان، در نھاد توانبخشی آوای ماندگار بازماند و ھرگز از یادھا نخواھد رفت.

 صفا برای ما بجز از راه کارش در انجمن حمایت از حقوق کودک و آوای ماندگار، ھمراه وفادار یار وفادارمان، محمد جعفر پوینده، ستاره ی 
ادی قلم و بیان، و جان برکف گرفته و جان باخته ی این راه نیز بود. پس از جعفر ھمواره چھره ی او، گوھر درخشان عرصه ی پیکار در راه آز

گرانبھای وجودش و شعله ی فروزان عشقش به مردم را در سخن، نگاه، کردار و رفتار صمیمی، قاطع و مصمم او می دیدیم و با دیدن او 
رفت و او نیز؛ اما این ذره ذره گرمی خاموش وار به جا مانده از وجودشان در دلھای ما و در یاد جعفر عزیز را گرامی می داشتیم. جعفر 

وجود دیگر بازماندگانشان، از جمله و به ویژه سیمای عزیز و فرزندان برومند صفا، آرش و بھرنگ، و نیز فرزند بی شمار دیگر صفا درآوای 
  رخواھد زد و راه رسیدن به خورشید فردا را کوتاھتر و آسانتر خواھد ساخت.ماندگار به جا خواھد ماند و سرانجام از جایی سرب

مرگ آدمھا پایان راھشان نیست. آدمھا، نه در ثروت و مالشان، و نه حتی در آنچه می اندیشند، زنده می مانند؛ تداوم زندگی آنھا در 
می ماند و گاه آنقدر گرانبھاست که تا سده ھای دراز نیز در اثرھا، کارھا، و یادھایی است که از آنھا دل و چشم و در دسترس دیگران 

یادھا می ماند و الھامبخش حرکت نسلھای بعدشان به پیش است. یاد این دو گوھر گرانبھای آسمان فرھنگ کشور نیز ماندگار خواھد 
  .بود

 یادشان گرامی باد! 
  علی رضا جباری (آذرنگ)

 



 

    

  
  

  ١٠ صفحه  ٥٠شماره 

 طلب یک حق ھمگانی و قانونی گلول و زندان نیست

 صادق کار
  

، در پی  در روز س شنب ھفت گذشت
یک رشت اعتصاب و اعتراض توسط 

ان مجتمع مس خاتون آباد در شھر کارگر
تن از  ١٣٠بابک ک در اعتراض ب اخراج 

کارگران این مجتمع صورت گرفت، ماموران 
انتظامی و امنیتی ب تجمع اعتراضی 
کارگران و خانوادەھایشان یورش بردند و 

تن از کارگران مبارز و حق طلب  ٢٨حداقل 
شرکت کنندە در تجمع را بازداشت 

  نمودند. 
مامواران امنیتی و بازداشت این ھجوم 

تن ک تنھا جرمشان اعتراض ب اخراج  ٢٨
و خواست اصلی شان کار است در حالی 
صورت گرفت ک قبل از آن و در پی آغاز 
اعتراضات کارگران، شورای تامین شھر 
ای خواستار بازگشت ب کار  طی مصوب

  کلی کارگران اخراجی ب کار شدە بود. 
ی گزارشات پیداست، چنان ک از البال

حداقل اخراج ھم کارگران ب دلیل عدم 
نیاز مجتمع مس خاتون آباد نبودە، زیرا ک 

نفر  ١٥٠پس از این اخراج دست جمعی 
از طریق انجام آزمون استخدام شدەاند.و 
ب نظر می رسد انگیزە ھای دیگری، 
مانند، تصفی کارگران سابق دار وفعال در 

نیروی کار ارزانتر و امور صنفی، استخدام 
ایجاد محل ھای شغلی برای اقوام و 
بستگان مسئولین و مدیران مجتمع نیز در 
پس اخراج ھا وجود دارد ک این مسایل از 
دید کارگران اخراجی پنھان نماندە و ب 
خشم و خروش شان و مقاوت شان 

  افزودە. 
فعالیت این مجتمع بزرگ صنعتی در واقع 

ن شغل بوجود آوردە، ت ٢٨٠گرچ برای حدود 
ولی آلودگی ھایی ک ایجاد کردە زیان ھای 
زیادی نیز برای کشاورزی و دامداری و کالء 
محیط زست منطق بھمراە داشت وب 
سالمتی کارگران و مردم منطق آسیب 
رساندە. با این اوصاف بسیار طبیعی است ک 
مردم بومی انتظار داشت باشند، در مقابل این 

اقل تا زمانی ک این مجتمع ب آسیب ھا حد
کارش ادام می دھد ازامنیت شغلی بھرمند 

  باشند.
کارگران مجتمع مس خاتون آباد، این اولین بار 
نیست ک با چنگ و دندان ب دفاع از 

نیز آنھا  ١٣٨٢شغلشان برمی خیزند. در سال 
در اعتراض ب اخراج دست جمعی و با 

قولش را خواست استخدام در مجتمع ک قبال 
از کارفرما گرفت بودند، مبادرت ب یک رشت 
اعتراض و تحصن و بستن جادە نمودند ک با 
ھیلی کوپتر ب مسلسل بست شدند و چھار 
نفرشان در اثر آن یورش وحشیان نیروھای 

  انتظامی جان باختند. 
با وجود این واقع تلخ، و وقوف کارگران ب 

اھمیت  سال پیش اما ١٠برخوردھای مشاب 
داشتن شغل برای کارگران چنان حیاتی است 
ک حاضر نیستند از مبارزە در این راە دست 
بکشند زیرا بیکاری بخصوص در مناطق محروم 
برای بسیاری از مردم در حد چیزی مشاب 
پایان زندگی است. و در یک چنین حال و 
ھوایی تنھا ابلھان امنیتی و انتظامی و 

دولتی شان ھستند  صاحبان سرمای و حامیان
ک تصور می کنند گویا با کشتار و زندان می 
توانند میلیون ھا بیکار و گرسن را از مبارزەای 
ک بر سر مرگ و زندگی است بازدارند و 
ھمچنان حاضر ب درس گرفتن از گذشت 

  نیستند. 
طلب کار یک حق ھمگانی و قانونی است و 
دولت مطابق قوانین موجود و وعدەھایش 

ظف است برای بیکاران کار ایجاد کند. وقتی مو
ک دولت ب جای ایجاد اشتغال شاغلین را ھم 
بیکار می کند، کارگران حق دارند ب آن 
اعتراض کنند. کارگران مجمتع مس خاتون آباد 
نیز چیزی ب غیر از این نخواست و نکردەاند. 

نفر از کارگران ھم از  ٢٨سرکوب و بازداشت 
ونی است و در این میان آنکس این رو غیر قان

ک بایستی مجازات شود، کسانی ھستند ک 
دستور سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز را 
صادر کردە و می کنند و مقدم بر آن کسانی 

سال پیش چھار کارگر این مجتمع را ب  ١٠ک 
قتل رساندند بایستی در ھمان موقع ک 
مرتکب این جنایت شدند، محاکم و مجازات 

  شدند. می 
امروز اگر کارگر اخراجی خاتون آباد اعتراضش 
برای داشتن شغل از طریق اعتراض با 
بازداشت و گلول پاسخ دادە شود، این ھا در 
فردای ھای پیش رو باید برای حفظ امنیت و 
بقاء این مجتمع و صاحبان آن بفکر لشگری 
باشند ک ھزین آن چند برابر سود خالص 

این صورت آیا ب سود  مجتمع خواھد بود. در
ھم نیست ک بجای این رفتارضد انسانی و 
ای ک ھیچ حد و مرز، انسانی،  پول پرستان
میھنی، وجدانی، اخالقی و حتی دینی را جزء 
سود ھرچ بیشتر بر نمی تابد و در این راە از 
انجام کمتر جنایتی دریغ ندارد سالح را غالف 

را  کند و بجای سرکوب، حق و حقوق کارگر
ای  آقایان در جامع بپدیرد و ب آن گردن نھد؟ن
ک اكثریت مردمش در فقر و تنگ دستی و 
تحت فشار باشند، امنیتی برای ھیچکس 

 باقی نخواھد ماند.

  ... »شکوفه ھای طوفان«
  ٨ادامه از صفحه 

آلود او به سختی دیده می شد. ما متوجه شدیم    من و زھرا متوجه حالت غیر عادی او شدیم. از زیر عینک دودی چشمان آماس کرده و اشک
ا اشک می ریزد و سعی می کند بچه ھا اشک او را نبینند. من و زھرا خیلی او را دوست داشتیم و این حالت او برای ما که او آرام و بی صد

به نزد او رفت و با او صحبت کرد و علت    بسیار غم انگیز بود. حس کنجکاوی دست از سر ما بر نمی داشت. زھرا به بھانه سوال کردن
  بله اعدامشان کردند. خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. بچه ھا را اعدام کردند.  ھرا گفتناراحتی او را جویا شد. او به ز

تن از آن ھا را به سرعت در دادگاه نظامی محاکمه واعدام کرد. در این لحظه  ١۵رژیم بعد از حمله سیاھکل، تعدادی از رفقای ما را دستگیر و 
احساس کردم من ھم با آن ھا اعدام شدم. آخر من چریک ھا را خیلی دوست داشتم. تمام زھرا خبر را به من ھم داد. تمام بدنم سرد شد. 

  مرد دلیر با این که آن ھا را ندیده و نمی شناختم، جلوی چشمانم ردیف شدند.  ١۵این 
ترکمن، فارس وعرب برای  گویا سال ھاست آنھا را دیده و با آنھا زندگی کرده بودم. ھمه این افراد با ملیت ھای مختلف، ترک، کرد، لر،

تالش می کردند. این ھا که برای استقالل و سربلندی میھن مبارزه می کردند، چرا باید این   آزادی،عدالت، پیشرفت و زندگی بھتربرای مردم
قلب بودم و بی من   گونه ناجوانمردانه آماج سرب ھای داغ رژیم قرار می گرفتند؟ بغض راه گلویم را بست، نفسم در سینه حبس شده بود،

  اختیار اشک ھایم جاری شد. 
مرد دلیر، نخستین قربانیان سنگر مبارزه و اولین شھدای جنبش فدایی بودند که تا یای جان ایستادند و در برابر شلیِک دشمنان آزادی،  ١۵این 

دم. سکوت و دھشت سال ھا فضای سینه گشودند تا از آزادی دفاع کنند. قلبم تیر می کشید، صدای ضجه و فریاد مادران را می شنی
ین سیاسی سنگین را می دیدیم. نا امیدی مردم و روشنفکران و تازیانه گزمگان رژیم بر جان مردم بی گناه و مبارزان را احساس می کردم. با ا

ود عھد بستیم که تا یای جان حال ھمه ی این مسایل ما را در عزممان برای ادامه راه رفقایمان استوارتر می کرداز آن زمان من و زھرا با خ
بایستیم. ما حدود دو سه سال بعد، ھردو مخفی شدیم. تاریخ ما را در مسیر یر ییچ و تاب ترین حوادث قرار داد. فراز و نشیب ھای زیادی 

  ن ماندم .و م  دیدیم. زھرا در حمله ساواک به خانه تیمی شان دستگیر و به شدید ترین شکل شکنجه شد وچندی بعد اعدام گردید.

  امروز با گذشت چھل و پنج سال از آن دوران، به چه تجربه ای رسیده اید؟

سال از آغاز حماسه سیاھکل، از دست دادن این ھمه جوان آگاه و جان برکف، گذشتن از کوران مبارزات  ۴۵امروز با گذشت  مرضیه شفیع:
دم که ھیچ حکومتی، حزبی، جنبشی و جریانی یایدار نخواھد ماند، اگر متعدد و فراز و نشیب ھا، اشتباھات و سختی ھا به این نتیجه رسی

  گوشی شنوا نداشته باشد، اگر به حقوق و رای مردم خود احترام نگذارد و اگر آزادی و دمکراسی را پاس ندارد، ریشه کن خواھد شد.

اندیشی و دگم گرایی دست بردارد و تالش می کند صدای  سازمان ما تالش کرده ھمراه با تحوالت جھانی، خود را نقد و بازسازی کند. از جزم
مردم و وطن خود می تید برساند. جان مایه حرکت ما در این است که به آزادی دمکراسی و   خود را بگوش کسانی که دلشان برای

  سوسیالیسم اعتقاد داریم.



 
 

   ١١ صفحه  ٥٠شماره     

 تصمیمات کالن بلوک قدرت در دوره پسابرجام و ضرورت ايستادگی در مقابل آن

 بھروز خلیق

ت گسترده کانديداھای مجلس رد صالحی
شورا و خبرگان، مھندسی کردن انتخابات 
برای تشکیل مجلس يکدست 
اصول گرايان و فراھم آوردن شرايط الزم 
برای تعیین ولی فقیه آينده، نشان 
می دھد بلوک قدرت (خامنه ای و بیت او، 
سپاه پاسداران، امنیتی ھا، راست 
افراطی و قوه قضائیه) تصمیمات کالنی 

تخاذ کرده است. انتخابات مجلس شورا ا
و خبرگان و تعیین جانشین ولی فقیه، 
موضوعات شاخص در سنجش 
سیاست ھای بلوک قدرت در دوره بعد از 

 برجام و قبل از مرگ خامنه ای است.

  

  

  

  

  

  

برجام وضعیت جديدی برای کشور فراھم 
آورده، به دو سیاست در جمھوری 
اسالمی برجستگی بخشیده، چالش 

ن دو بلوک را تشديد نموده و به اتخاذ بی
تصمیم کالن توسط بلوک قدرت انجامیده 
است. بلوک قدرت از "نفوذ" از بیرون و 
درون، از "استحاله و فروپاشی نظام" و 
تکرار سرنوشت اتحاد شوروی در مورد 
  جمھوری اسالمی به شدت نگران است.

با توافق وين، برداشته شدن تحريم ھای 
رش مناسبات سیاسی و اقتصادی، گست

اقتصادی ايران و اروپا و تمايل دولت اوباما 
برای کاھش تنش بین دو کشور، 
سیاست "براندازی" و به زانو در آوردن 
رژيم ايران توسط غرب از موضوعیت افتاده 
است. می توان گفت چالش سنگینی که 
بیش از يک دھه بین جمھوری اسالمی و 

ته ای کشورھای غربی بر سر برنامه ھس
جريان داشت، با اجراء برجام به پايان 
رسیده و تاثیرات خود را در سیاست غرب 
نسبت به جمھوری اسالمی گذاشته 
است. بلوک قدرت مطمئن شده است 
که در حال حاضر "براندازی" و به زانو در 
آوردن جمھوری اسالمی توسط غرب در 
دستور نیست، ولی به نظر اين بلوک 

زين "براندازی" سیاست "نفوذ" جايگ
  شده است.

برخی انديشکده ھای امريکا بعد از توافق 
وين به دولت مداران امريکا پیشنھاد دادند 
که بدنبال برطرف شدن خطر تجھیز 
جمھوری اسالمی به سالح اتمی، 
سیاست استحاله جمھوری اسالمی از 
درون را پی بگیرد. به نظر آن ھا برای 
پیشبرد اين سیاست، الزم است 

اسبات سیاسی، اقتصادی و فرھنگی من
با جمھوری اسالمی گسترش يابد، 

جريان اعتدال گرا در ايران تقويت و از تشديد 
تنش اجتناب گردد. اتاق ھای فکر ستاد 
فرماندھی سپاه و بیت خامنه ای، از نزديک 
تولیدات انديشکده ھا و سیاست ھای دولت 
امريکا را تعقیب و برخی مطالب مندرج در 

ت آن ھا را ترجمه و در بولتن ھای نشريا
  درونی و سايت ھا درج می کنند.

بلوک قدرت با توجه به پیشنھادھای 
انديشکده ھا، استقبال غرب از گسترش 
مناسبات با ايران و برخی تجارب تاريخی به 
اين دريافت رسیده است که غرب در دوره بعد 
از برجام سیاست "نفوذ" و "استحاله نظام" 

پیش می برد. خامنه ای بعد از  از درون را
برجام ھر چند روز يکبار سخنرانی و نسبت 
به "نفوذ" غرب ھشدار می دھد. بعد از 
سخنان خامنه ای، واژه "نفوذ" به تکیه کالم 
فرماندھان سپاه، روحانیت حکومتی، ائمه 
نماز جمعه و چھره ھای شاخص راست 
افراطی، روزنامه ھا و نشريات اصول گرايان 

  شده است. تبديل

رفسنجانی ـ روحانی نگاه ديگری به دوره بعد 
از برجام دارند. آن ھا دوره بعد از برجام را 
فرصت مناسبی برای برونرفت کشور از 
انزوای بینالمللی و مھار بحران اقتصادی 
می بینند و خواھان گسترش مناسبات 
سیاسی، اقتصادی و فرھنگی با کشورھای 

کا ھستند. اروپا و کاھش تنش با امري
خامنه ای پیشبرد اين سیاست را بستر 
مناسبی برای "نفوذ" فرھنگی و سیاسی 
غرب در ايران می داند که به گفته او 

  خطرناکتر از "نفوذ اقتصادی و امنیتی" است.

  

  

  

  

  

  

  

بلوک حاکم دوره بعد از برجام را مشابه دوره 
و فروپاشی اتحاد  دبعد از استالین می بین

ف چاست ھای نیکیتا خروششوروی را به سی
نسبت می دھد. علی سعیدی نماينده 
ولی فقیه در سپاه که جزو عناصر اصلی در 
سیاست گذاری ھای سپاه است، در مصاحبه 
با "میزان" به وضوح ھمین نگاه را مطرح کرده 
است: "یک انقالبی به گستردگی انقالب 

افزاری آمریکا به  ھای نرم شوروی در اثر حرکت
ھا نشان  یابی ه شد. ریشهسقوط کشید

دھد که این اتفاق به تغییر محاسبات  می
 ١٩٦٥تا  ١٩٥٥ھای  آقای خروشچف در سال

گردد. خروشچف به این تحلیل  میالدی برمی
رسیده بود که شوروی و آمریکا در یک 

اند و او اعتقاد داشت که  قوا قرار گرفته توازن
به دلیل سیطره شوروی بر حکمرانان 

تین، آفریقا، شرق اروپا و غرب آسیا ال آمریکای
و ھمچنین به دلیل وجود نفت و گاز فراوان، 
نیازی به اتخاذ شیوه تقابل و تخاصم با آمریکا 

  وجود ندارد".

ف، چبه گفته او خطای محاسبات خروش
گرا در شوروی توسط  شناسایی عناصر غرب

امريکائی ھا و تقويت آن ھا از يکسو و از سوی 
دگی مجلس دومای شوروی ديگر عدم ايستا

در برابر اقدامات و تصمیمات خروشچف، 
موجب فروپاشی شوروی شد (چنین 
مجلسی در شوروی نداشت). نگاه 
ساده نگرانه به علل و عوامل فروپاشی اتحاد 
شوروی که با واقعیت ھم خوانی ندارد، مبنای 
تحلیل بلوک قدرت در تحلیل دوره پسافرجام و 

   قرار گرفته است. اتخاذ سیاست ھای کالن 

  

  

  

  

  

  

  

  تصمیمات کالن در دوره پسابرجام
بلوک حاکم بعد از برجام تصمیمات کالنی 
اتخاد کرده است که رد صالحیت ھای گسترده 
به آن برمی گردد. برخی از تصمیمات کالن 
تداوم سیاست ھای قبلی است و برخی ديگر 

  تازگی دارد.

. مخالفت با ھمزيستی مسالمت آمیز با ١
  ريکا و تداوم دشمنی با آنام

خامنه ای گفتگو با دولت امريکا، عادی سازی 
مناسبات با آن را به منزله پیشبرد سیاست 
ھمزيستی مسالمت آمیز و باز کردن راه نفوذ 
آن و زمینه سازی برای استحاله نظام 

می گويد: "کدام عقلی و کدام   می بیند. او 
ل دھد که انسان قدرتی مث وجدانی اجازه می
عنوان مورد  عنوان دوست، به قدرت آمریکا را به

عنوان فرشتٔه نجات انتخاب بکند؟".  اعتماد، به
خامنه ای و ياران او معتقد به تداوم دشمنی 

  با امريکا است.

. گسترش عمق راھبردی و "انقالب ٢
  مداوم"

بلوک قدرت در مقابل سیاست ھمزيستی 
مسالمت آمیز بر "انقالب مداوم" و گسترش 

مق استراتژيک تاکید دارد. خامنه ای "انقالب ع
را حقیقتی، ماندگار و دائم" و "صیرورت و 
تحولی عمیق و پایان ناپذیر" می داند و 
می گويد: "برخالف تصورات و القائات اتاق 
فکرھای بیگانه که در داخل ھم عده ای آنھا را 
تکرار می کنند، انقالب تمام شدنی نیست و 

ری اسالمی" به معنایی تبدیل آن به "جمھو
  که آنھا فکر می کنند امکان پذیر نخواھد بود".

...  
  ١٩ادامه در صفحه 

بر واليت فقیه ھستیم یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين  
 

نگاه ساده نگرانه به علل و 
عوامل فروپاشی اتحاد شوروی 
که با واقعیت ھم خوانی ندارد، 
مبنای تحلیل بلوک قدرت در 
تحلیل دوره پسافرجام و اتخاذ 
سیاست ھای کالن قرار گرفته 

 است

در اختیار گرفتن مجلس و دولت 
توسط بلوک قدرت در دوره گذشته، 
کشور ما را به وضعیت فالکت باری 

ن وضعیت و عملی کشاند. تکرار اي
شدن تصمیمات کالن، می تواند 
کشور ما را به وضعیت 

 فالکت بارتری بکشاند

بلوک قدرت در مقابل سیاست 
مت آمیز بر "انقالب ھمزيستی مسال

مداوم" و گسترش عمق استراتژيک 
تاکید دارد. خامنه ای "انقالب را 
حقیقتی، ماندگار و دائم" و "صیرورت 
و تحولی عمیق و پایان ناپذیر" 

 می داند



 
 

   ١٢ صفحه  ۵٠ شماره    

  !غییر در آنجمھوری اسالمی؛ امکان و ابعاد ت
  )قسمت دوم از بخش پایانی(

 منوچھر مقصودنیا

  "راه حل ھا چه می تواند باشد؟

اختالف مدیریتی در جمھوری اسالمی 
غیر قابل انکار است،و بی گمان در این 
شکاف مدیریتی که ھم زمان در نظام 
وجود دارد امکان آشفتگی ساختاری به 
اوج می رسد و بازیگران جایگاه خود را 

م می کنند یا به عمد نادیده می گ
  گیرند.

در چنین شرایطی ھیچ کس برنده 
نھایی نیست چرا که حتی مدعیان نظام 
ھم باید این اختالف مدیریتی را که 
ھمیشه با بحران روبروست پاسخ گو 

  باشند.

راه حل ھا می تواند متفاوت باشد 
راه مسکن یا در جھت مداوا قرار بگیرد.

تی در نظام است حالصولی اصالح مدیری
چرا که نظام جمھوری با رای مردم با 
صفتاسالمی اصالتش بر رای و نظر مردم 

از نویسنده   تاکید  و منتخب مردم است."
  مقاله است.

آیا کسی که فکر می کند، "نظام 
جمھوری با رای مردم با صفت اسالمی 
اصالتش بر رای و نظر مردم و منتخب 

ام مردم است." نمی خواھد که این نظ
باقی مانده و ادامه حیات دھد؟ آیا او 
خواھان ایجاد نظامی دگر که در آن دین 
از دولت جدا بوده و منشور جھانی 
حقوق بشر مبنا قرارگیرد، می باشد؟ 
روشن است که پاسخ منفی خواھد 

  بود.

برای کسی که چنین تفکری داشته 
باشد، نظام سکوالر و عرفی ای که در 

و نھائی، مردم آن تصمیم گیرنده اصلی 
کشور، با راه کار انتخابات آزاد باشند، 
جایگاھی را در اندیشه اش نخواھد 
داشت. آیا جمھوری اسالمی اصالتش 
بر رای و نظر مردم و منتخب مردم 
است؟ آیا دیگر فعالین ملی ــ مذھبی 
ھم بر این باور بوده و این حکم آقای 
رحمانی را تائید می کنند؟ و اگر سکوت 

اعالم موضع نکنند، معنی ای جز  کرده و
  تائید نخواھد داشت.

  نتیجه گیری 

طیف ھای متنوع نیروھای سیاسی 
مذھبی در ایران، آن نیروھائی که دارای 
پسوندی مذھبی می باشند، مانند 
سازمان انقالب مجاھدین اسالمی، 
جبھه مشارکت اسالمی، ملی ــ 
مذھبی و ... چه تغییر سیاسی ای را 

انند خواستار باشند و یا اساسن می تو
  در دستورخود دارند؟

پاسخ این سوال برای نیروھای 
دگراندیش به شمول طیف ھای مختلف 
چپ، ملی و سلطنت طلبان تا حدود 
زیادی روشن است. تمامی این نیروھا 
دھه ھا قبل از نظام جمھوری اسالمی 
در صحنه سیاسی کشور حضور داشته 

انھا و تاریخ و فعالیت سیاسی شان بد
ماھیت شناخته شده ای داده است. 
ھیج یک از آنھا خواھان نظام سیاسی 
ای که درآن دین و حکومت تداخل داشته 

  باشد، نیستند.
اما نیروھای مذھبی، یا خود از بوجود 

آورندگان این رژیم مذھبی بوده و یا از دل آن 
بیرون آمده اند. ھمه آنھا بنوعی خواھان 

  نی شیعه عثنینظام دینی، آنھم نظام دی
عشری می باشند. در این مقاله سعی شد 
تا با نگاھی به مرامنامه و اساسنامه 

  ھایشان این حکم ثابت گردد.

قدرتمندان اصلی در حاکمیت، تنھا قدرت 
سیاسی را قبضه نکردند. آنھا بر تمامی 
ارکانھای قدرتی؛ سیاسی،اقتصادی، 
قضائی، فرھنگی چنگ انداخته و براین امر 

ھستند که با ازدست دادن قدرت آگاه 
سیاسی، دیگر اھرم ھای قدرتی را ھم از 
دست خواھند داد. این خانه استبدادی بر 
چھار پایه قدرتی باال استوار است. با 
فروریختن ھریک از این پایه ھا خانه ویران 
خواھد شد. سرنوشت تمامی نظامھای 
توتالیتر چنین است. چنین نظامھائی یا باید 

درت را انحصارن و مطلق دراختیار تمامی ق
خود بگیرند، یا با از دست دادن این قدرت 
مطلق در ھر یک از اھرمھای قدرتی، شروع 

   پایان اینگونه نظام ھا خواھد بود. 

تجربه بشری نشان داده که نظامھای 
توتالیتر ظرفیت اصالح و تغییر را برای تبدیل 
به سیستمی دمکراتیک ندارند. نظامھای 

لیتر مانند، حکومت فاشیستی ایتالیا، توتا
آلمان و یا سیستم ھای توتالیتر کمونیستی 
مانند بلوک شوروی نمونه ھای برجسته ای 
در این زمینه می باشند. این سیستم ھا یا 
از بیرون و با تھاجم نظامی کنار گذاشته می 
شوند نمونه آلمان، و یا از درون فرو می 

ن نظامھائی پاشند، نمونه شوروی. اگر چنی
اصالحات را پذیرا شوند، و یا خود به 
اصالحات بپردازند، سرانجامی جز فروپاشی 
نخواھند داشت. و این یکی از تفاوت ھای 
اساسی آنھا با نظامھای دیکتاتوری است. 
سیستم دیکتاتوری، حتی بشکل مطلق 
خود، ظرفیت تغییر و اصالح دارد، بدون اینکه 

طلقه سلطنتی فروبپاشد. نمونه نظامھای م
و تبدیل شان به نظامھای مشروطه درجھان 
کم نیستند. این نظامھا تغییر یافته، تحول 
پیدا کرده ولی ساختار شکلی شان باقی 
مانده است. پاره ای ازآنھا این ظرفیت را 
درخود داشته اند تا از قدرت مطلق خود 
کاسته و اساس قدرت را به مردم واگذار 

بطه با جمھوری ھای نمایند. این نظر در را
دیکتاتوری ھم صادق است. شیلی نمونه 
تیپیک و کشورھای امریکای التین و جنوبی 

دھه گذشته نمونه ھای دیگر می  ٢در 
  باشند.

سیاست ھای نیروھای موسوم به اصالح  
طلب، علیرغم نیت ھایشان، نه تنھا به نظام 
جمھوری اسالمی پایان نداده بلکه درخدمت 

گرفته می شود. آنھا با دادن تداوم آن بکار 
امید و وعده تغییر و اصالح جمھوری 
اسالمی، خود تبدیل به مانع و سدی برای 
نیروھای تحول طلب شده اند. نقش آنھا در 
عمل ھمان نقش خندق دفاعی دیوارھای 
قلعه نظام شده است. به ھمین دلیل 
نیروھای تحول طلبی که می خواھند با نفوذ 

اد مذھبی، تغییرات به درون قعله استد
بنیادی را ایجاد نمایند،با این خندق روبرو می 
شوند. خندقی که بنوعی سپر بالی 
جمھوری اسالمی شده است. آنھا با حایل 
کردن تن خود بین نظام و اپوزیسیون، مانع 
اصابت "تیرھای شلیک شده" از سوی 

  اپوزیسیون به رژیم می شوند.

ر نزدیک و پاسخ بخشی از نیروھائی که باید د
یا از درون اصالح طلبان حکومتی بیرون آمده 
باشند به این سواالت نسبتا روشن و امید 
آفرین می باشد، آنجا که می گویند، " محتوای 
پرتناقض جمھوری اسالمی تنھا در مواجھه 
خشونت بار و سرکوبگرانه با جامعه مدنی ایران 

نمودار شده است، بلکه در ھر  ٨٨در سال 
دقایق زیست آن به گونه ای این لحظه از 

تناقض ھا برمال می گردد." و "ھنگامی که از 
پایه ھای حقوقی و ایدئولوژیک استبداد دینی 
حاکم سخن می گوییم نباید تصور کرد که اینھا 
اموری انتزاعی است و تاثیر چندانی در واقعیت 
ندارد. بر عکس حقوق و ایدئولوژی اثر 

میان دولت و مستقیمی بر مناسبات واقعی 
  جامعه مدنی یا حاکم و شھروند می گذارد.

استبداد دینی با بی حد و مرز تعریف کردن 
قدرت سیاسی عمال و بروشنی ضد مفھوم و 
محتوای ھر نوع قانون اساسی است که نحوه 
و چگونگی حاکمیت مردم را توضیح می دھد. 
کم و کیف استدالل تئوریسین ھای نا آزموده و 

ر روز در توجیه قدرت مطلقه خام دستی که ھ
دست و پا می زنند نیز مبین ھمین معناست. 
استبداد دینی ،قدرت سیاسی و دولت و 
حکومت را ھم چون یک موجودیت انتزاعی و 
قابل تقدیس تصویر می کند که برای افراد 
عادی ،دست نیافتنی و منحصر به یک گروه 
کاھن منش مشخص است." برگرفته از بیانیه 

  نش"ھای "دا

آن بخش از اصالح طلبان حکومتی ای که 
خواھان نظام اسالمی دیگری با "قرائت 
رحمانی" از اسالم ھستید، اگر به سواالت 
مای سکوالر پاسخ نمی دھید، الاقل به 
سواالت و تجزیه و تحلیل ھای دوستان خودتان 

  تماس برقرار کرده و نظر بدھید.

عالوه بر این، سوال از تمامی کسانی که 
واھان اصالح نظام بوده و یا بر این رویا خ

دلخوش داشته که با "انتخاب رھبری" توسط 
مردم می توان تغییری ایجاد نمود، این است که 
چکونه و با چه مکانیزمی می خواھند اصالح 
مورد نظر خودشانرا بوجود آورند. و اگر علیرغم 
مقاومت ھسته سخت، نظام این رویا را به 

، در آنصورت با این قانون واقعیت تبدیل کرد
اساسی موجود چه تحولی را از "رھبر منتخب" 
انتظار دارند. بگذریم که نظام ھمیشه در بوق و 
کرنا خودش دمیده که رھبر از سوی مردم و بر 

  اساس قانون انتخاب می شود.

آیا بدون تغییر چنین قانون اساسی ارتجاعی 
و  ای که با ستونھای بتونی احکام ازلی و ابدی

 بدون تغییر الھی پایه ریزی شده، می توان امید
داشت که اصالح از درون نظام عملی خواھد 
بود؟ حداقل به ما بگوئید، شما خواھان تفییر و 
اصالح کدام یک از اصول و بندھای موجود در 
قانون اساسی بوده و چگونه می خواھید این 
تغییر را عملی نمائید؟ و اینکه با این ھمه مانع 

ضی و سماوی ای که در قانون اساسی برای ار
محدودیت تغییر و اصالح پیش بینی شده 
است، داروی موجزه آسای شما برای این 

اگر شما نخواھید و یا نتوانید    درمان چیست؟
به این سواالت ساده برای عملی کردن برنامه 
ھای اصالحی خود پاسخ دھید، چگونه از مای 

ین انتظار دارید تا خواھان تحول و دگرگونی بنیاد
راه کار اصالحی شما را مورد پذیرش قرار 

  دھیم.
...  

  ١٣ادامه در صفحه 
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   ١٣ صفحه  ۵٠  شماره    

  ... جمھوری اسالمی؛
  ١٢ادامه از صفحه 

شما با "رویای اسالم رحمانی" و یا با 
را  "قرائت دیگر از اسالم "چگونه نظامی

می خواھید برای ایران به ارمغان بیاورید؟ 
وقتی شما از ترم "اسالم رحمانی" 
استفاده می کنید، قاعدتن باید قبول 
داشته باشید که "اسالم غیر رحمانی" 
ھم وجود دارد. آیا بر این باور ھستید که 
طرفداران "اسالم غیر رحمانی" مورد نظر 
شما، به ھمین راحتی قبول می کنند که 

المی که آنھا بدان باور دارند" غیر اس
رحمانی" است؟ آیا این ھمان دعوای 
مذھبی چند سد ساله "حیدری ــ 
نعمتی" نیست که تاکنون نتیجه ای جز 
ھزاران قربانی، نداشته است؟ آیا فکر 
می کنید دعوا و جنگ کنونی بین فرق 
مختلف مذھبی در جھان اسالم، چیزی 

ای فرای این برداشت ھا و قرائت ھ
متفاوت از اسالم می باشد؟ جھان 
مترقی و مدرن از این دعوا ھا و جنگھای 
فرقه ای مذھبی عبور کرده است. ولی 
شما باز به شکلی دیگر و اینبار بدون 
توجه به تمامی تجربیات مثبت و منفی 
بشر، یکبار دیگر خواھان تکرار آن می 

  باشید.

جایگاه منشور جھانی حقوق بشر در 
دی شما چیست؟ آزادی نظام پیشنھا

ھای فردی و اجتماعی در این نظام 
چگونه تعریف خواھد شد؟ آیا در جھان 
کنونی می توانید نطامی را مشابه آنچه 
که در سر دارید (تاکنون ما تعریفی از 
شما برای نظامی که "با اسالم رحمانی" 
می خواھد ساخته شود، ندیدم.) نشان 
 دھید؟ یا اگر در تاریخ بشری چنین
نظامی را سراغ دارید، آدرس شانرا 
نشانداده تا ما از سردرگمی خارج 
شویم؟ شما چه نقدی بر نظامھای 
دمکراتیک، آنجا که به ساختار سیاسی و 
قانون اساسی شان برمی گردد، داشته 
و نظام مورد نظر شما چه تفاوتھائی با 
این ساختارھای سیاسی تجربه شده و 

شر مترقی و موفق دارد؟ آیا شما تجربه ب
مدرن را در ساختن نظامھای مدرن، 
سرمشقی برای خود می دانید؟ یا آینکه 
می خواھید تمامی این تجربیات را در بعد 
سیاسی و حقوق انسانی بدست آمده 
در طی چند قرن را یکبار دیگر تکرار کنید؟ 
و آگر قصد تکرار ندارید، لطفا به ما بگوئید 

ل داشته و کدامین از این تجربه ھا را قبو
  بر کدامین از آنھا خط بطالن می کشید؟

راستی مادام که شما به این سوال ھا و 
دھھا سوال مشابه دیگر پاسخ روشن و 
صریح نداده اید، انتظار نداشته باشید که 

سال در زیر  ٣٧که   انسان ایرانی ای 
حکومت استبدادی جمھوری اسالمی 
زندگی کرده است، باور داشته باشد که 

اساسن نظام دیگری را برای ایران شما 
  فردا خواھان ھستید.

اگر شما از این می ترسید که با 
دگرگونی و تحول در ساختار سیاسی 
نظام جمھوری اسالمی، دین و مذھب بر 
باد رفته و شمای مذھبی دیگر جایگاھی 
نخواھید داشت، باید بدانید که ترس شما 
بی جھت است. دین، مذھب و به ھمین 

ی دینی و بی مذھبی، امری ترتیب ب
شخصی بوده و ھرکس حق دارد تا با 
خدای خود، آنچنان که خودش خدایش را 
می شناسد، با رابطه و یا بدون رابطه 
تماس گیرد و یا اینکه اساسن منکر 
وجودش شود. این چنین جامعه ای را 
جامعه سکوالر و دمکراتیک می گویند، و 
ھم اکنون در تمامی کشورھای 

یک این رفتار و حقوق رعایت و اجرا دمکرات
  می شود.

خوشبختانه در بین نیروھای سیاسی ــ 
مدھبی تحول و دگرگونی ھای روشن و 
مثبتی مشاھده می شود. نمونه "دانش" 
یکی از آنھاست. به این نمونه می توان 
افرادی مانند آقای مھندس حسن 
شریعتمداری، محسن سازگارا، نوری 

و دھھا    و تاجزاده زاد******** و سحرخیز
نفر دیگر که کمتر شناخته شده ھستند، را 
اضافه نمود. مقاومت و پایداری مھندس 
موسوی، زھرا رھنورد و کروبی و ایستادگی 
شان در مقابل استبداد والیتی آقای خامنه 
ای آنھم در حصر خانگی امیدوار کننده است. 
این نمونه ھا امید به استقرار نظامی 

در ایران بعد از جمھوری دمکراتیک را 
اسالمی افزایش می دھد. چرا که تنھا با 
تحول دمکراتیک در بین نحله ھای اصلی 
سیاسی در ایران، که نیروھا مذھبی ــ 
سیاسی یکی از آنھا می باشد، امکان 

  استقرار نظام دمکراتیک قابل تصور است.

  چه راه کاری قابل تصور است؟ 
و فرد ولی این روشن است که ھر نیرو 

دمکرات و مسالمت جو و انسان دوستی که 
خواھان تحول و تغییر اساسی در ساختار و 
قوانین سیاسی ــ استبدادی و توتالیتر حاکم 
می باشد، آرزو دارد تا این دگرگونی با 
حداقل ھزینه صورت گیرد. ولی این ھم 
روشن است که، سیستم ھای استبدادی و 

ند و به توتالیتر یک شبه خوابزده نمی شو
این فکر نمی رسند که؛ دیگر بس بوده و 
نباید در قدرت سیاسی باقی مانده و بھتر 
است که سکان ھدایت کشور را به دیگران 
واگذار نمائیم. دلیلی برای این کار وجود 
ندارد، مادام که آنھا خطری را احساس نکنند 
و قدرتی را در مقابل خود نبینند. اما برای این 

) وجود ١ولیه الزم است. مھم چند شرط ا
نیروئی قوی ای در اپوزیسیون که برای 
مردم، آینده بھتری را نوید دھد. نیروئی که 
توان و قدرت بسیج داشته و خودرا بعنوان 
آلترناتیو به مردم کشور و به جھان قبوالنده 

) وجود جنبشی وسیع و توده ای  ٢باشد.؛
که توان بعقب راندن حکومت را در خود 

  باشد.داشته 

تنھا در این حالت و با صورت عملی پیدا 
کردن این دو شرط است که می توان امیدوار 
بود، تا بخش قابل توجه توجھی از حاکمیت، 
بخش "آینده نگر و نرمتر" آن، از ھسته 
سختی که قدرت اصلی را در دست داشته و 
با ھرگونه تحول تمام و تغییری که از میزان 

کند، جدا شده و قدرتش بکاھد مقابله می 
  راه برای تحولی کم ھزینه باز نماید.

ولی آیا چنین شرایطی در حال حاضر بچشم 
می خورد؟ متاسفانه پاسخ منفی است. 
دربین اپوزیسیون نیروئی که بتواند به تنھائی 
تبدیل به آلترناتیو شود وجود ندارد. البته که 
چه بھتر. چرا که وجود چنین نیروئی که به 

آخر را بزند، این خطر را دارد تا  تنھائی حرف
خود تبدیل به ھسته و ساختار اولیه برای 
تداوم استبداد، در شکل و رخت دیگری 

و  ٥٧بھمن  ٢٢شود. نمونه انقالب اسالمی 
رھبری روحانیت و نقش چشمگیر فرد 
خمینی در آن، زمینه را برای ساختار والیت 
مطلقه مھیا کرده است. ھرچه قدرت در بین 

ھا (از جمله در بین اپوزیسیون ھم) نیرو
تقسیم شود، به ھمان نسبت امکان مستقر 
شدن استبداد کمتر خواھد شد. در نتیجه 
اپوزسیون می باید با یکدیگر به تفاھم و 
توافق برسد، تا یک سو تبدیل به نیروئی 
بسیج گری شده که توان انجام تحول را 
داشته، و از سوی دیگر چشم انداز روشنی 

برای فردای تحول را نمایان سازد. با وجود  را 
چنین نیروئی اگر در جامعه جنبش توده ای 
این صورت گیرد، می توان امید داشت که 

  تحول ھم عملی شود.

 ------------------  
  زیر نویسھا : 

* خالصه شده نامه ھای رد و بدل شده بین 
نفر از اصالح طلبان.  ٧آقای عسگراوالدی و 

سیدرضا   سعید لیالز،  فر، مسعود سلطانی
نوروززاده، ابراھیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، 

 محمدجواد حق شناس و اسماعیل دوستی.

"به گزارش خبرگزاری فارس جمعی از 
طلبان نسبت به سخنان جدید  اصالح

عسگراوالدی دبیر کل جبھه پیروان خط امام و 
ای از  رھبری واکنش نشان دادند و نسخه

اختیار خبرگزاری فارس قرار نامه خود را در 
  آمده است : ...  دادند.در بخشی از نامه

"نیازی به مقدمه چینی نیست که بگوییم، 
بدترین اتفاق سال ھای اخیر این بوده که 
شرایط گفت وگو خاصه گفت وگوی سیاسی 
از نیروھای فعال انقالبی گرفته شده است. 
احتماال با ما موافقید که ما غالبا فرصت 

ایم و امکان دیالوگ را از خود و  کردهسوزی 
ایم. ما می توانستیم سخت  دیگران دریغ کرده

ترین مشکالت و بدترین موانع را با ھم فکری 
  و تشریک مساعی حل کنیم و ازمیان برداریم.

"مشکل دیگر به نیت بدخواھانه و کینه 
ای برمی گردد که متاسفانه در سال  توزانه

بیشتری  ھای اخیر از رونق و گستره
برخوردارشده است.جنابعالی که از السابقون 
انقالب و از شاگردان و مریدان حضرت امام 

پوست  خمینی ( ره ) ھستید.با گوشت و 
خود طعم مبارزه، ھمراه با شکنجه و زندان 
رژیم ستمشاھی را چشیده اید.اما می دانید 
چه بسیار کسانی که به اسم مھدویت و 

نت سیاسی امام در ضرورت اتخاذ تقیه، با س
  ….مخالفت که نه، در جنگ بودند

اصولگرایی واقعی با رویکرد اصالح طلبانه از ….
چنین فرھنگ و الگویی تبعیت می کند." ؛ " 
در پایان جا دارد تاکید کنیم که تفکر اصیل 
اصالح طلبی و جریان اصالح طلب پاسخ به 
یک نیاز تاریخی و خواست عمومی و حیاتی 

جمھوری اسالمی به شمار برای کشور و 
  می آید." برگرفته از (نامه اول)

  طلبان: پاسخ عسگراوالدی به نامه اول اصالح
"این ھم سخن حقی است ما از وقتی که از 
مبانی نظام و امام فاصله گرفتیم گرفتار دیو 
استبداد و خودکامگی شدیم. امام(ره) 

پشتیبان والیت فقیه باشید تا «فرمودند؛ 
ما این آموزه الھی را » داد نشویدگرفتار استب

برخی از  ٨٨رھا کردیم و در فتنه سال 
دوستان بجای پشتیبانی از والیت فقیه تابع 
گام به گام آمریکا، انگلیس و رژیم 
صھیونیستی شدند که بزرگترین تبھکاری 

 سیاسی در کشور رقم خورد.
 ....  
از خطر اغیار در انحراف از مسیر اسالم و  -٣

ساکتین انقالب «د کردید و نوشتید:انقالب یا
چنان بر طبل خشونت، افراط و تندروی و 
ظاھر فریبی کوبیده اند که انقالبیون واقعی را 

و در ھمین » از ھمراھی با انقالب باز داشتند
نوشته از تدبیر رھبری معظم انقالب یاد کردید 
که معظم له اجازه نخواھند داد چنین اتفاقی 

کنم انقالبیون نباید  می بیفتد؛ صمیمانه عرض
ھا شوند؛  صحنه را خالی کنند و اسیر تندروی

شما باید از تدبیر رھبری در حفظ نیروھای 
   کردید. انقالب استقبال می

... 

از رویکرد خردگرایی، انصاف، میانه روی و  -٤
 اعتدال سخن گفتید ...

به عقیده من باید بین جریان فتنه و جریان 
ت و این دو را از ھمه اصالحات یک مرز گذاش

 جدا کرد. ...
  
ھا و ندانم  باید پاسخگوی تندروی«گفتید؛ -٥

ھایی باشیم که اعتدال و فضیلت را به  کاری
 این حرف درستی است» حاشیه راند

 برد. ... و ما را یک گام به جلو می 
   ...  

  ١٤ادامه در صفحه 

http://www.yazdfarda.com/news/1394/07/64777.html
https://www.tribunezamaneh.com/archives/20218
http://www.kaleme.com/1392/01/24/klm-139822/
http://www.kaleme.com/1392/01/24/klm-139822/
http://www.kaleme.com/1393/12/13/klm-211327/?theme=fast
http://fa.rfi.fr/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-20131022/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.akhbar-rooz.com/
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=54258
http://fararu.com/fa/news/17308/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8708250895
http://melimazhabi.com/andishe/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.roozonline.com/persian/author/name/taghi_rahmani.html
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/-37bbc819f8.html
http://www.iranglobal.info/node/50967


  

   ١۴ صفحه  ۵٠  شماره    

  ... جمھوری اسالمی؛
 ١٣ادامه از صفحه 

٦- ...  
شما در نامه خود از پایبندی به امام(ره) 

تواند بین ما و  سخن گفتید ھمین می
شما الفت بیشتر ایجاد کند. امام 
فرمودند؛ حفظ نظام از اوجب واجبات 

   است؛ ...

آقای  پاسخ اصالح طلبان درجواب به
  عسگراوالدی:

" : دغدغه بزرگ ما حرمت و میراث تشیع 
جامعه و دولت دینی  و ارزش عمومی

این فرصتی که در اختیار  است. اگر
دینداران گذاشته شده به پایان خوشی 

چه  نرسد، ھمه ما مسوولیم. ......اما
کنیم که ما ھمگیبر این کشتی سوار 

بریم.  ھستیم و ره به مقصد یکسانی می
اگر نتوانیم به خواست و  باید بدانید که اما

آرمانی که انقالب برای تحقق آن صورت 
گرفت نایآلییم، مسوولیت ھمه 

ھا و تھدیدھایی که  ھا و بحران ناکارآمدی
گیرد بر عھده  کلیت کشور رادربرمی
طلبی برآمده از  ماست. .....جریان اصالح

خواست و مطالبات تاریخی قدیمی ملت 
.. چھدر تئوری و چه در .  ایران است.
طلبی تنھا با تکیه و حمایت  عمل، اصالح

در  یابد. از کلیت ساختارھاینظام معنا می
طلبی معنایی  غیر این صورت اصالح

آنھا در تالش ھستند تا ناشیانه  ندارد.
آغوشی با  اصالحات را به براندازی یا ھم

جریانات معاند متھم نمایند، یا معنای 
دانند و  ھمند یا میف اصالحات را نمی

ماموریتی دیگر دارند. ... امروز ھمچنان 
نیازمند اجرای بدون تنازل قانون اساسی 
در تمامی ارکان و سطوح ھستیم. ما به 
ھمه ارکان قانون اساسی پایبندی داریم. 

از این  خواسته استفاده مقطعی و دل
ھای اصلی  قرارداد ملی و فراموشیبخش

ھا  ف حکومتکه به حقوق مردم و تکالی
مربوط است، نوعی سوءاستفاده از قدرت 

نسیب  پر و بازی با کلمات و یک رفتار بی
است. ابراھیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، 

شناس، سعید لیالز، رضا  جواد حق
فر و اسماعیل  نوروززاده، مسعود سلطانی

ار  دوستی" (برگرفته از نامه دوم)تاکید
  نویسنده است.

نامه دوباره پاسخ عسگراوالدی به 
  طلبان اصالح

ــ ... شما در نامه اول سخن از  ١
استبداد سیاسی و خودکامگی به میان 
آوردید. بنده راه برون رفت از این آفت را 
رجوع به آراء امام (ره) دانستم و عرض 
کردم امام فرمودند؛" پشتیبان والیت فقیه 
باشید تا گرفتار استبداد نشوید" شما اگر 

م (ره) را قبول ندارید، باید راه این آموزه اما
گوئید دچار بن  حل دیگری ارائه دھید. می

در گفت و گو شده ایم و ھرچه   بست
جلوتر می رویم این انسداد بزرگتر و 

عرض بنده این   سترگ تر می شود.
است که این انسداد چگونه به وجود آمده 
و بی شک راه برون رفت از آن مثل روز 

اصولی دارد که  روشن است. گفت و گو
اولین آن پذیرش دو طرف بر چارچوب 
مشترک است. بنده سوال کردم چرا 
دست اخالص و مودت و صداقت رھبری را 
اعتنا نکردید و چرا برخی از خیمه انقالب 
خارج شدند. شما اصال به این سوال 

  اعتنا نکردید.

الخطاب   توصیه کردم رھبر انقالب را فصل
اشتید و از آن بدانید آن را بی پاسخ گذ

  عبور کردید. .....

اید دغدغه بزرگ ما حرمت و  ــ گفته ٢
میراث تشیع و ارزش عمومی جامعه و 
دولت دینی است. سوال من این است 
در این دولت دینی شما، جایگاه اصل 
والیت فقیه کجاست. شما که دغدغه 
میراث تشیع و ارزش عمومی جامعه را 

ی آمدند و عده ا ٨٨دارید در روز عاشورای 
شعار مرگ بر اصل والیت فقیه دادند و 
حریم و حرمت شعائر عاشورا را رعایت 
نکردند. شما که دغدغه دولت دینی و 
حفظ میراث تشیع دارید قطعا باید جلوتر از 

ھمه ما سینه سپر می کردید و در برابر این 
حرمت شکنی می ایستادید. (برگرفته از 

دوم اصالح پاسخ آقای عسگراوالدی به نامه 
  طلبان.)

  و در پاسخ به نامه دوم آقای عسگراوالدی: 

" روشن است آن كه می گوید به اجرای بدون 
والیت  تنازل قانون اساسی پایبند ھستم به

فقیه نیز كه یكی از اركان این قانون 
  ... استپایبندی دارد.

در باره والیت فقیه نظر ما را خواسته اید.مثل  
یانگزار والیت فقیه چه آنكه یادتان رفته بن

كسی بوده است؟ حتماٌ رابطه معنوی و 
عملی جریان فكری ما با آن رھبر كبیر را به 
خاطر دارید.ما مفتخر به آن ھستیم كه 
ھمفكرانمان مورد وثوق كامل و اعتماد آن پیر 

قانون اساسی میراث   سفر كرده بودند....
قانون  مشترك ملی و مذھبی ماست.این

       ار نظامدینی در ایران است.عصاره استقر
...  

اما چه كسی است كه می تواند ادعا كند كه  
ھم می توان اصالح طلب بود و ھم برانداز! 
مفھوم اصالح طلبی ھمانگونه كه در ذاتش 
ھویداست با ھر رادیكالیسم و انقالبی گری و 
البته تغییرات ساختاری در تعارض است.اگر 

امش را اصالحات غیر این باشد كه نمی توان ن
از  تاکیدات  گذاشت! (برگرفته از نامه سوم)

  نویسنده است.

  درادامه آقای عسگر اوالدی پاسخ دادند:

" شما در پاسخ خود تصریح کردید؛"به والیت  
فقیه پایبند" می باشید و تاکید فرمودید: 
"والیت فقیه ارزش متعالی و میراث باشکوه 

مھم ترین  «امام است" و نیز تصریح فرمودید؛ 
دستاورد و میراث مشترک ملت ایران پذیرش و 
تمکین به قانون اساسی است و والیت فقیه 

» از اصلی ترین ارکان قانون اساسی است
ھمین نشان می دھد که در گفتگوھای ما 

   شفافیت الزم حاصل شده است.
...  

بنده بخاطر ھمگرایی نخبگان و علما و 
ای نا امید دوستداران نظام حاضرم کسانیکه بر

کردن دشمن و امید دادن به دوستان انقالب در 
داخل و خارج بگویند "ما پایبند به اوامر والیت 
فقیه ھستیم" دست و دھانشان را ببوسم. 
امّا برادران عزیز، آیا اعتقاد و التزام عملی به 
والیت فقیه نباید در فعل و گویش سیاسی ما 

  تبلور داشته باشد؟!

وع گرو و گرو کشی دوستان عزیز؛ موض
نیست. اگر شما در والیت پذیری از ما سبقت 
بجوئید این مایه غبطه ماست نه حسد و کینه 

  توزی و ...

اگر در اعتقاد به والیت فقیه  دوستان عزیز! -٢
و جایگاه آن در قانون اساسیتردیدی نداریم 
قاعدتاً نباید مشکلی بین ما و شما باشد. 

فصل الخطاب والیت فقیه در قانوناساسی 
است. به تعبیر امام(ره) برای جلوگیری از 

  استبداد است.
اگر ھردو جریان به داوری او  ٨٨در حوادث سال 

گردن می نھادند و این جایگاه را فصل الخطاب 
می دانستند، حادثه ای رخ نمی داد که جان 
برخی از ھموطنان ما به خطر بیفتد و آسیب 

ای عسگراوالدی ببینند ... (برگرفته از پاسخ آق
  به نامه سوم اصالح طلبان.)

 http://www.yazdfarda.com/      
news/1394/07/64777.html  

یادداشت تحلیلی دفتر  ** برگفته از اولین 
  اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) از زندان

  
-http://www.kaleme.com/1392/01/24/klm

139822/ 

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) که در 
دان و از سوی تعدادی از نخبگان سیاسی زن

  زندانی جنبش سبز تشکیل شده است
  " الف) محتوای بلوک قدرت

ساختار کلی سازمان سیاسی تدارک کننده 
کودتا، به وضوح نوعی قدرت الیگارشیک و 
مرکب از یک دستگاه ایدئولوژیک شبه مذھبی 

امنیتی  –و یک دستگاه سرکوب نظامی 
گذراندن ھمه سال  است. این دو دستگاه با

ھای پس از انقالب، اکنون به یک وحدت به 
کلی ارگانیک رسیده اند و به ھمین لحاظ 
طرح این موضوع که کدامیک در موقعیت برتر 
قرار دارند، عمال بی معناست. انسداد 
سیاسی کنونی ناشی از تسلط ھمین 
الیگارشی است و باید در جایی دیگر توضیح 

  داد که چرا:

این الیگارشی ھیچ چشم اندازی  در ذیل -١
از یک فضای بالنسبه دمکراتیک به چشم 

  نمی خورد.

ھیچ چشم اندازی از یک برنامه با ثبات  -٢
  توسعه و تامین رفاه در آن وجود ندارد.

امکان ھر گونه چرخش و ایجاد فرصت  -٣
برای حضور گروه ھای منتقد در ساختار قدرت 

  منتفی است.

ستگاه کودتا، با بھره خط کلی و چشم انداز د
گیری روزافزون از حزب پادگانی خود که نام 
بسیج را با تصرف عدوانی برای آن غصب 
کرده است، به غیر از آنچه آمد، نیست و 

  نمی تواند ھم باشد.
...  

از منظری دیگر، اسالم رھایی بخش که نقاد 
قدرت ھای استبدادی و از عمده ترین منابع 

ود، در متن ساخت ایستادگی در برابر آن ب
مسلط قدرت، تبدیل به ایدئولوژی حکومتی 
شده، توجیه گر ھمه مفاسدی است که 
تحت الشعاع ادبیاتی ایدئولوژی زده و با نظام 
واژگانی انباشته از مفاھیمی نظیر نظام 

، با …مقدس، رھبری معظم، سرباز والیت و
پوسته ظاھری اسالم، در عمل ارتجاع و 

را باز تولید می کند. واپس گرایی ھولناکی 
ایدئولوژی شبه مذھبی اکنون بخشی عینی 
از بلوک قدرت است و نباید آن را صرفا یک 
دستگاه نظری دانست. به عبارت دیگر ھمان 
قدر که نھادھای سیاسی، نظامی و امنیتی، 
عینی است، ایدئولوژی یاد شده نیز به مثابه 
بخش الینفک بلوک قدرت کودتا، عینیت و به 

  میزان برای آن ضرورت دارد. ھمان
 ...  

  ت) نتیجه گیری
حکومت کودتا اکنون اعتبار خود را به تمامی 
از دست داده، تنھا متکی به ابزار سرکوب و 
ارعاب است. در مقابل جنبش سبز در نسوج 
جامعه ایران در حال جوش خوردن و غنای روز 

  افزون است. ...

برای یک لحظه جرات نمی کند ساختمان 
اب سیاسی اصلی مستقل و اصالح طلب احز

را بگشاید تا آنھا آزادانه فعالیت کنند. برای 
یک لحظه جرات نمی کند به منتقدانش اجازه 
دھد خارج از گفتمان اصلی، صاحب نشریه 

  ای باشند.

...  

http://www.kaleme.com/1392/01/24/kl
m-139822/  

دومین یادداشت تحلیلی دفتر اندیشه و نشر 
  جنبش سبز (دانش)

و  ٨٨ آلترناتیو جنبش سبز برای کودتای 
  فقر و فسادھای ناشی از آن چیست

  مقدمه

 –بیش از پنج سال از کودتای سیاسی 
می گذرد و سردمداران آن  ٨٨انتخاباتی سال 

کودتا ھم چنان آزرده جان از جنبش سبز 
اضی، بر حجم کتاب خطای خویش که اعتر

نام فتنه بر آن نھاده اند، ورق ورق افزوده و بر 
ھر فصلی عنوانی نھاده اند، اما این ھمه 

  حتی اندکی از ننگ آن کودتا نکاسته است.
  

و  ٩٢ھرچند انتخاب حسن روحانی در سال 
تشکیل کابینه او به عنوان دولتی میانجی 

کودتاگران برای حل نسبی میراث تباه آلود 
قدمی به جلو و ممانعت از سرعت شتابناک 
سقوط و انحطاط بود اما ساختارھای کودتا 
چنان در یاخته ھا و اجزا حاکمیت رخنه کرده 
است که نه روحانی و نه ھیچ دولت منتخب 
دیگری نخواھد توانست بدون انحالل مطلق 

  ... کودتا به شکلی اساسی

  ١٥ادامه در صفحه 
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  ١٥ صفحه  ۵٠ شماره    

  ... جمھوری اسالمی؛
 ١٤ادامه از صفحه 

فایق آید.  بر این ھمه بحران ھای فراگیر
کودتا اکنون اما مفھومی فراتر از 
خاکسپاری و زنده به گور کردن آرای مردم 

یافته و به طور مشخص در  ٨٨در خرداد 
واقعیت انحصار ھمه جانبه قدرت و سلب 
دامن گستر حق حاکمیت مردم پدیدار 

  شده است. ...

http://www.kaleme.com/1393/12/13/
211327/?theme=fast-klm  

سومین یادداشت تحلیلی دفتر اندیشه و 
  نشر جنبش سبز (دانش)

نبش سبز؛ جایگزینی برای استبداد ج 
دینی، تبعیض شھروندی و بناپارتیسم 

 سیاسی

 ١٣٩۴خرداد,  ١جمعه,  

جنبش سبز و مساله آلترناتیو/ به سوی 
  و عمل تئوری

محتوای پرتناقض جمھوری اسالمی تنھا 
در مواجھه خشونت بار و سرکوبگرانه با 

نمودار  ٨٨جامعه مدنی ایران در سال 
شده است، بلکه در ھر لحظه از دقایق 
زیست آن به گونه ای این تناقض ھا برمال 
می گردد. از یک سو حاکمیت سودای 
رستگاری مستضعفان را ھم چون ترجیع 

ناموزون خود پیوسته تکرار می  بند اشعار
کند و از سوی دیگر مھم ترین نھاد 
حمایتی این حکومت یعنی کمیته امداد 

ھزار بی ام و،  ٢٧محملی برای ورود 
شده است. از … پورشه، لکسوس و

سویی یکسره در مدح و ثنای کوخ نشینان 
سخن می گویند و از سوی دیگر گستره 

ن دامن خیابان خوابی و کارتن خوابی اکنو
ماھه و یک ساله را ھم فرا ٧کودکان 

اردیبھشت]. از  ١٧گرفته است. [شرق:
یک طرف حکومت ایران را ام القرای 
اسالمی می نامد و از طرف دیگر اعالم 

 ٧٠می شود که در این به اصطالح ام القرا 
درصد افراد به انواع سرطانھا، بیماریھای 
قلبی و عروقی و سکته ھای مختلف 

درصد از بیماری ھای  ٣٠تند، مبتال ھس
کشور مربوط به سرطانھاست و میلیونھا 
نفر مشکل فقر غذایی دارند [زھرا 
عبداللھی، مدیرکل بھبود تغذیه وزارت 

  بھداشت].

...  

اسالم دموکراتیک و رحمانی در 
  مقابل استبداد دینی

بیش از یکصد سال پیش و درست در 
بحبوحه انقالب مشروطیت عالمه میرزا 

حسین نایینی برای نخستین بار در محمد
کتاب مشھور تنبیه االمه و تنزیه المله 

  را به کار برد. ...” استبداد دینی“مفھوم 

...  
بدون ھیچ تردیدی ویژگی اساسی جنبش 
سبز از موضع نیروی آلترناتیو در مقابل 
اشکال کودتایی حاکمیت، نقد استبداد 
دینی است. چنان که دیدیم نقد استبداد 

با اتکا به منابع مختلفی صورت می  دینی
گیرد اما این تنوع منابع در جنبش سبز به 
یگانگی و وحدت مضامین و ھدف می 
رسند که حاصل آن نفی وضع موجود از 
موضعی دموکراتیک و مبتنی بر حق 
نامحدود حاکمیت مردم است.نقد جنبش 
سبز تنھا نقد تئوریک نیست بلکه تئوری و 

به طور توامان در آن پراتیک یا نظر و عمل 
جریان دارد. شکل عملی نقد که ھمان 
تجمعات و بیان علنی اعتراض ھا در 
خیابان و دانشگاه است باعث بروز عینی 
و افشای محتوای استبدادی و کودتایی 
موجود به صورت عکس العمل ھای 
سرکوبگرانه و به شھادت رساندن 
معترضان شده است. در تحلیل نھایی و 

نی ایران باید گفت، نیرویی در وضع کنو
می تواند وظیفه یک آلترناتیو واقعی را ایفا 
کند که بتواند در کنار نقد نظری 
برانگیزاننده نقد عملی و بسیج ھای 

  اعتراضی باشد.

...  

  برابری در مقابل تبعیض شھروندی
ھنگامی که از پایه ھای حقوقی و 
ایدئولوژیک استبداد دینی حاکم سخن می 

د تصور کرد که اینھا اموری انتزاعی گوییم نبای
است و تاثیر چندانی در واقعیت ندارد. بر 
عکس حقوق و ایدئولوژی اثر مستقیمی بر 
مناسبات واقعی میان دولت و جامعه مدنی 

  یا حاکم و شھروند می گذارد.

استبداد دینی با بی حد و مرز تعریف کردن 
قدرت سیاسی عمال و بروشنی ضد مفھوم 

ر نوع قانون اساسی است که و محتوای ھ
نحوه و چگونگی حاکمیت مردم را توضیح 
می دھد. کم و کیف استدالل تئوریسین 
ھای نا آزموده و خام دستی که ھر روز در 
توجیه قدرت مطلقه دست و پا می زنند نیز 
مبین ھمین معناست. استبداد دینی ،قدرت 
سیاسی و دولت و حکومت را ھم چون یک 

و قابل تقدیس تصویر می  موجودیت انتزاعی
کند که برای افراد عادی ،دست نیافتنی و 
منحصر به یک گروه کاھن منش مشخص 
است. بسط و گسترش ابعاد و قدرت مطلقه 
در استبداد دینی تا بدان جا وسعت یافته 
است که رییس پیشین دستگاه قضا ادعا 
کرد حتی مواضع و سخنان رھبر حکومت به 

نظریه افزون بر  مثایه قانون است. این
اضمحالل اصل تفکیک قوا و قانونگذاری 
انحصاری مجلس و قوه مقننه، مبسوط الید 
بودن بی حد و حصر قدرت فقیه حاکم را نیز 
که مورد نظر حامیان استبداد دینی است به 

  اثبات می رساند.

در ذیل استبداد دینی محتوای واقعی قانون، 
رابری بویژه قانون اساسی که باید بر اصل ب

حقوقی ھمه انسانھا استوار باشد نیز رنگ 
  می بازد.

...  

در ایران، به دنبال انتشار خبرھایی  ***
مبنی بر از سرگیری احتمالی "حزب 
مشارکت" و "سازمان مجاھدین انقالب 
اسالمی"، وزیر کشور نسبت به ادامه 
فعالیت این دو حزب و ھمچنین فعالیت "خانه 

 .احزاب" واکنش نشان داد

بدالرضا رحمانی فضلی، امروز در جمع ع
خبرنگاران درباره چگونگی ادامه فعالیت دو 
حزب "سازمان مجاھدین انقالب اسالمی" و 

آنھا باید مسائل «"جبھه مشارکت" گفت: 
قانونی خود را که با قوه قضاییه مطرح است 

 .از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند

 نقل از سایت رادیو فرانسه

http://fa.rfi.fr/%D8%A7%D8%B8%D9
%87%D8%A7%D8%B1-

%D9%86%D8%B8%D8%B1-
%D9%٨...  

  ****سخنگوی قوه قضاییه

حق فعالیت حزبی » احزاب منحله«اعضای 
  ندارند

سخنگوی قوه ی قضائیه از ادامه ی • 
سیاست سرکوبگرانه ی این نھاد علیه 

  مخالفان و معترضان خبر داد ...

سخنگوی قوه ی قضائیه در گفتگوی 
مطبوعاتی روز دوشنبه ی خود، فعاالن 
سیاسی و مخالفان و منتقدین حکومت را 
تھدید کرد. در حالی که شایعاتی در مورد 

ب اصالح طلبی که در فعالیت مجدد احزا
از طرف حکومت  ٨٨جریان اعتراضات سال 

منحله اعالم شده اند به گوش می رسد، 
محسنی اژه ای تاکید کرد که اعضای این 
احزاب حق فعالیت حزبی ندارند. او ھمچنین 
گفت کسانی که به خارج از کشور رفته اند، 
ممنوع الخروج نیستند ما به محض بازگشت 

ب قضایی قرار خواھند به کشور تحت تعقی
   گرفت.

غالمحسین «به گزارش خبرگزاری ھا، 
افرادی که در فتنه «گفت: » ای اژه محسنی

دخیل بودند، ظلم عظیمی را به کشور  ٨٨
وارد کردند. در مورد کسانی که عضو حزبی 
بودند، اگر این حزب توسط دادگاه یا مراجع 

ربط منحل شده باشد، حق فعالیت  ذی
اگر تحت عنوان حزبی که  حزبی ندارند و

منحل شده، فعالیت کنند، حتما تحت 
 »گیرند تعقیب قرار می

  rooz.com-www.akhbar اخبار روز:

-http://www.akhbar
p?essayId=54258rooz.com/article.js  

  
*****جوابیه سازمان مجاھدين انقالب به 

  خبر فارس

در پي انعكاس گفتگوھاي صاحبنظران  
درباره حذف امامت و واليت از مرامنامه 
سازمان مجاھدين انقالب اسالمي روابط 
عمومي اين سازمان جوابیه اي براي 

    فارس ارسال و خواستار انعكاس آن شد.

ي فارس،متن جوابیه به گزارش خبرگزار
روابط عمومي سازمان مجاھدين انقالب 
   اسالمي را در ذيل مي خوانید:

، خبرگزاري فارس در ٢٤/٨/٨٧روز جمعه «
اقدامي عجیب و كم سابقه، با مستمسك 
قرار دادن خبري جعلي و بدون منبع، مبني 
بر حذف واليت و امامت از مرامنامه 

 خبر را ٧سازمان، طي سه و نیم ساعت، 
در خصوص سازمان مجاھدين انقالب 
اسالمي ايران، در قالب مصاحبه با 
نمايندگان مجلس و فعالین دانشجويي بر 
   روي خروجي خود قرار داد.

در نامه روابط عمومي سازمان، توضیحاتي 
   به شرح زير آمده است:

دست آويز اصلي تولید اخبار منتشر  -١
شده آن خبرگزاري در خصوص اين 

عاي جعلي و نادرست "حذف سازمان، اد
واليت و امامت از مرامنامه سازمان" است 
كه معلوم نیست مصاحبه كنندگان به چه 
استنادي آن را مورد استفاده قرار داده اند. 
ھر چند اصل ايجاد تغییر در مرامنامه گروه 
ھاي سیاسي لزوماً امر قبیح و غیرقابل 
دفاعي نیست، اما الزم به ذكر است 

به  ٧٠ازمان كه در سال مرامنامه س
قانون احزاب  ١٠تصويب كمیسیون ماده 

 ١٧رسیده است، تاكنون بعد از گذشت 
سال دستخوش ھیچگونه تغییري نشده 

   است.

http://www.farsnews.com/newstext.p
hp?nn=8708250895  

م فقاھتی و اسال ****** 
 روشنفکران مسلمان ــ تقی رحمانی

فقه نفوذ قوی در میان مسلمانان 
فقه  دارد و در نتیجه بدیل فقه اصالح

است. جریان رسمی دین با عنایت به 
این قدرت سعی می کند که رقیبان را 

اتھام و ھر وسیله ی دیگر از میدان  با
به در کند.این جاست که باید مراقب 

ام نیفتاد و وارد در این د بود که
ای نشد که دستاورد  مرافعه

جریان  محسوس و راه گشا برای
 روشنفکری ندارد.

این مقاله در پی مقاالتی می آید که 
ریشه در نقد و بررسی جریان روشنفکری 

  مسلمان با فقه و روحانیت دارد. ...

در این مقال مخاطب ما روشنفکران 
مسلمان ھستند که نگارنده ھم به آن 

و تعلق دارد. این جریان تاثیرگذار  علقه
وھم پرنوسان در تاریخ معاصر ایران بوده 
است. ھم در عرصه نظریه پردازی مذھبی 
و ھم تحوالت وادی سیاست و مدنیت 

  جامعه ایرانی نقش داشته است.

جریان روشنفکری مسلمان که با سید 
جمال الدین اسدآبادی شناخته می شود، 

ل کرده است. ای عم در طول زمان پروسه
ای را شاھد  در میان اعضای آن رفتار پروژه

ای برنامه  نبوده ایم، چرا که در کار پروسه
مدون جمعی در کار نیست. به اقتضای کار 
روشنفکری ھر فرد به تشخیص خود عمل 

؛ که روشنفکر می کند تا به تصمیم جمعی
  مسلمان ھم چنین ...

  ١٦ادامه در صفجه 
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   ١۶ صفحه  ۵٠  شماره    

  ... جمھوری اسالمی؛
 ١٥ادامه از صفحه 

ناب خواھی ھمان آرمان گرایی 
  طی استافرا

روشنفکران مسلمان سودای آغازگری 
داشتند. آغازگری می تواند به آرمان 
گرایی ختم شود که در ابتدای راه 
الزامی است. اما آرمان گرایی اگر به 
ناب خواھی منجر شود به انحصار گرایی 
ختم می شود و این انحصارطلبی می 
تواند به نفی اصناف دیگر مذھب منجر 

دی گام نھادن، در شود. دراین چنین وا
ای نادرست میان اصناف  عمل به مقابله

دین ھم ختم می شود اما مھم تر آن 
است که عرصه و قلمرو کار روشنفکری 
را از توان خود فراتر می برد که گاه چنین 

  شده است.

...  

درھمین زمره است جریانی که به نام 
فقه و اسالم فقاھتی نامیده می شود. 

ن این جریان نمی توان عرصه و توا
قدرتمند در جامعه را نفی کرد و نادیده 
گرفت، کاری که روشنفکران مسلمان از 
شریعتی و بازرگان تا به امروز در عمل 
انجام داده اند؛ اما در عین حال جایگزین 
مناسب ھم ارائه نداده اند که اگر ھم 

  داده اند موثر و بدیل نبوده است.

 نگاھی به نظرات روشنفکران مسلمان
در مورد فقه و سازمان رسمی دین موید 

  ادعای ما است.

...  

اما این کاستی کار روشنفکری در کجا و 
چه زمانی خود را نشان داده و می 

  دھد؟

بعد از انقالب دو خط موازی سنتی 
روحانیون و مدرن روشنفکران مسلمان 
به ھم نرسیدند در نتیجه این بار الیحه 

ق قصاص از سوی روحانیون بدیل حقو
مدرن می شود در حالیکه روشنفکران از 
مبانی اسالم دموکرات حرف می زدند. 

.…  

بعد از انقالب جریان روشنفکری 
مسلمان، بازھم به راه ایده پردازی رفت 

ھای معطوف به  و بیشتر در عرصه نظریه
ایده حرکت کرد. در نتیجه به بدیل سازی 
کلی در برابر فقه روی آورد که در عرصه 

ندگی جایگزین مناسبی برای عملی و ز
حقوق و فقه نیست. در نھایت این 
جریان ھم به نوعی از اسالم فقھی 
دوری گزیده و گفتگو با آن را برنمی تابد. 
اگر چه در این میان این سیل اتھام زنی 
روحانیون بنیاد گرا است که با حمله به 
جریان روشنفکری، این جریان را از 

تی گریزان روحانیت ملول، ناامید و ح
  کرده است.

باید توجه داشت که این رسم دیرینه ی 
سازمان رسمی دین است که دارای 
قدرت است و با انگ زدن و متھم کردن 
منتقدان، آنان را از سر راه بردارند یا به 

راھه بیندازند و بعد نفی و  راه پرت و بی
  …..تکفیر آنان را اعالم کنند. 

ادگرایانه و با این حال، ھمه روحانیون بنی
تکفیری عمل نمی کنند.از طرفی فقه 
نفوذ قوی در میان مسلمانان دارد و در 
نتیجه بدیل فقه اصالح فقه است. جریان 
رسمی دین با عنایت به این قدرت 
سعی می کند که رقیبان را با اتھام و 
ھر وسیله ی دیگر از میدان به در 
کند.این جاست که باید مراقب بود که در 

ای نشد که  نیفتاد و وارد مرافعه این دام
دستاورد محسوس و راه گشا برای 

  جریان روشنفکری ندارد.

ھای  اگر دقت کنیم برخی از چھره
روشنفکری مسلمان، بعد از انقالب با 
توجه به سابقه دوستی با سازمان دین، 
از سرخوش بینی به واگرایی رسیده اند 

ای از اسالم فقاھتی برائت  و به گونه
ویند، ولی باز بدیل کلی و اما می ج

  تکراری عرضه می کند.

باید توجه داشت که جریان روشنفکری 
مسلمان به ھر دلیل در عرصه ی نظریه 
پردازی کالن حرکت می کند و به مصادیق 

ھای مصداقی این  وارد نمی شود. توصیه
جریان در مورد احکام مدنی فقه ھنوز 
 حقوقی و کاربردی نشده است.این جریان،
نه پیوند ارگانیک با وکالی حقوقدان دارد ونه 
پیوند مناسب با اقشار طرفدار خود . ھمه 
ی این عوامل این جریان را تاثیرگذار بر 
روحانیون و فقه می کند، که اگر رابطه با 
روحانیت تعاملی نباشد دراین میانه 
دستاورد کمتری نصیب جامعه و جریان 

  مزبور خواھد شد.

ان مسلمان به طور عمده از طرفی روشنفکر
مطابق ویژگی خود اعالم بحران می کنند و 

ھا  نقصی را فریاد می زنند. این اعالم کردن
جایگزین امر اثباتی نیست بلکه به مشکل و 
درد به درستی اشاره می کند. اما چگونه 
باید چاره کار کرد و درد و مشکل و بحران را 
حل کرد؟ این وکال و فقھا ھستند که در 

رصه ی کار خود باید تدبیر کنند و قوانین را ع
اصالح کنند و با استفاده از نظریه پردازی راه 

ھای  گشایی روشنفکران مسلمان، مدل
  …..تحققی را تدارک ببینند. 

با این توضیحات در مورد اسالم فقاھتی که 
از سوی روشنفکران مسلمان که مورد 
سوال قرار گرفته است، وارد محور دیگر 

که نقطه مرکزی آن است، می بحث 
  شویم.

معمول است و به درستی ھم رایج شده 
است که به احکام مدنی فقھی ایراد گرفته 
می شود ؛ و نیز به برخی از باورھای 
فقھی که به نام دین به شکل انحصاری 
وارد می شوند و دیگران را تخطئه می 
کنند. امری که در جامعه ما از سوی برخی 

ع دینی رایج شده است. اگر از علما و مراج
چه ھمه مراجع و علما چنین نیستند و باید 
به این ویژگی که نگاه فقھی تنگ نظرانه، 

  ھمه گیر نیست، ھم توجه داشت.

اما روشنفکران مسلمان چه رفتاری در برابر 
  دارند؟” تکفیر“این سیاست نادرست 

جریان روشنفکری به درستی نسبت به 
ھمراه نیست مسائل فقھی که با زمان 

اعالم نظر می کنند.خواستار تغییر در باورھا 
وھم احکام فقھی مدنی می شوند و از 
ضرورت تغییر این احکام را سخن می گویند 
و راه حل ھای کلی ارائه می دھند. از قبیل 
ھماھنگ شدن فقه با اعالمیه حقوق بشر 
یا جایگزینی عرفان به جای فقه یا در نظر 

ی و حق آزادی بیان و گرفتن عدالت اجتماع
ھا الزم است اما آیا کافی  امثالھم. این رفتار

  ھم ھست؟

سوال این است که چه مرجع حقوقی و 
فقھی باید به چنین کرداری اقدام کند. در 
خصوص روشنفکران ،جز دو مورد اعالم 
بحران و نظریه پردازی کالن ،عمل دیگری را 
شاھد نبوده ایم. اما روشنفکران مسلمان 

باید به محدودیت خود توجه کنند یا باید یا 
  بتوانند این محدودیت ھا را برطرف کنند.

با توجه به ویژگی روشنفکری و کار کلی 
بینی و کالن گویی این نحله، نمی توان جزء 

ای دیگر برای این جریان  این رفتارھا، وظیفه
قائل بود. این جاست که مھم می شود که 

         با انواع

تیجه گیری از ضروت وجود در پی این ن
اسالم فقاھتی، پس نمی توان گقت که 
اسالم فقاھتی تمام شده وعقب مانده 
است و به جزء چند فقیه آن ھم مرحوم 
شده، انتظاری از آن نمی توان داشت . این 
نوع سخن گفتن در مورد اسالم فقاھتی 
ھم ایراد مبنایی دارد و ھم ایراد راھبردی بر 

  آن وارد است.

  ھای مبنایی دایرا

در این نگاه نوعی ناب خواھی وجود دارد  -١
ھای دیگر را نمی پسندد.درکی از  که درک

دین را برتر از درک دیگری می داند و لذا این 
  نوع نگاه نمی تواند با تسامح ھمراه شود.

اسالم فقاھتی فقط یک گرایش و نگاه  -٢
ای  نیست. در ضمن فقه ھم ابواب گسترده

احکام مدنی نیست. با این دارد که فقط 
فرض که حتی اگر فقه ھمه احکام مدنی 
باشد آیا چاره کار، نفی و ناامیدی از اسالم 

  فقاھتی است ؟

حال پرسش این است که اگر فقه نتواند در 
خود تغییر ایجاد کند و با شرایط زمان 
ھماھنگ شود چه چیز را می توان جایگزین 

د آن کرد؟ ممکن است که پاسخ این باش
جایگزین ھایی مانند عرفان یا ایمان فردی 

  مخلصانه و داوطلبانه یا معنویت.
…  

با این وصف، فقه در عرصه ی و حیطه عمل 
بدیل ندارد و جایگزین ھایی مانند عرفان یا 
اندیشه فلسفی و حتی عرفان اجتماعی با 
وجود نخبه گرا بودن، می توانند به عنوان 

قه نقش بازی مکمل و کاتالیزور برای اصالح ف
  کنند.

اینجاست که تعامل با اسالم فقاھتی الزم 
می آید. این تعامل اگر با توجه به حد 
شناسی ھر جریان باشد دستاورد ھم دارد. 
در این زمینه کمتر روشنفکری به بررسی 
مبانی فقه پرداخته است و آن را به چالش 
کشیده است؛ یعنی به گفتگو درون فقھی 

  ورود کرده است.

رستی راھبردِی نفی اسالم ناد
  فقاھتی چیست؟

توجه به این مورد بس مھم است که آیا 
روشنفکران مسلمان تاکنون دستگاه سازی 
حقوقی کرده یا قصد آن را داشته اند؟ ھم 
چنین آیا روشنفکران مسلمان به خاطر 
ھمان خصیصه روشنفکری که غلط ھم 
نیست از کلیات فراتر رفته اند، اگر چه به 

اعالم بحران کرده اند و جامعه و درستی 
  سازمان دین را خطاب قرار داده اند.

اکنون باید دید که کدام مرجع را خطاب قرار 
داده اند؟ در ضمن آیا به الزامات بعدی این 

  خطابِ خود، عمل کرده اند.

جریان روشنفکری مزبور به دلیل فشارھای 
گوناگون که از حوصله این بحث خارج است 

نی اولیه نظریه پردازی جلوتر حتی از مبا
گمان فرق است میان این  نرفته است. بی

نظر که احکام قصاص با روح مذھب نمی 
خواند با این که بدیلی برای مومنان و جامعه 
ارائه شود. ارائه بدیل کاری است که قابل 
سنجش است و در ارزیابی تحقیقی مورد 
مطالعه قرار می گیرد واثری آزمون پذیر دارد. 
در حالی که در اعالم بحران و ھم نظریه 
پردازی برای بیان این که احکام قصاص با 
روح قصاص نمی خواند به لزوم تغییردر 
احکام توجه داده می شود اما تا مدلی 
جایگزین ارائه نشود اقدام قابل سنجشی 
انجام نگرفته است. کار روشنفکری در اصل 
 خود و تاکنون ھم چنین نبوده است که مدل
حقوقی یا فقھی بدیل ارائه دھد . به این 
ویژگی کار روشنفکری باید توجه کرد. نظریه 
پردازی در باره اخالق و عدالت، با ارائه مدل 
و قوانین مناسب و متناسب با زمان در باره 

  اخالق و عدالت فرق دارد.

اکنون ممکن این استدالل مطرح شود که 
فقھا قوانین مدنی را وکال تنظیم می کنندو 

ای ندارند یا حداکثر  دراین مورد نقش و وظیفه
بر این قوانین صحه شرعی می گذارند. اگر 
چه این نظر، عملی نیست اما فرض بر 
صحت بگذاریم و آن را ھم شدنی بدانیم. اما 
کار فقه که فقط حقوق مدنی نیست. آداب و 
رسوم و آئین مناسک و زیارت و رفتارھا و 

دارد، که مومن به فرھنگ ھم در فقه وجود 
دین را به خود می خواند. این اعمال دینی، 
ھم تصحیح و ھم به ترویج نیاز دارد و 
اینجاست که ھم باز فقھا مخاطب و عامل 

  تغییرند.

ای ھمه اعضای آن نخبه بودند و  اگر جامعه
گمان  به دنبال اجتھاد در امور می رفتند، بی

  به متخصص دینی نیازی نبود.

که ھر کس را حق و امکان می توان گفت 
اجتھاد است. البته این سخن درستی است 
اما آیا عملی ھم است؟ یعنی ھمگان می 
توانند اجتھاد کنند؟ تقلید درست نیست، اما 

  ...آگاھانه جستجو کردن و 

 ١٧ادامه در صفحه 



  
  

   ١٧ صفحه  ۵٠  شماره    

  ... جمھوری اسالمی؛
 ١٦ادامه از صفحه 

معقول است که در ھمه ی موارد انسانھا انجام می دھند و آگاھانه و داوطلبانه جستجو  با مقایسه نظرات متخصصان انتخاب کردن، امری
کردن امری درست و عقالنی است. پس فقه ھم در این وادی به سوی تخصص می رود. اگرچه ھر فرد می تواند خود متخصص شود اما 

  ا عمالً ھمه نمی توانند در ھمه امور متخصص شوند.ھا در امورخاص به سوی نظرات متخصصان می روند و لذ معمول است که انسان

ھا با فقه حل می شودو نمی توان بدیلی به جای اسالم  لذا در نگاه راھبردی نیز، باز ھم بسیاری از مسائل برای بسیاری از مذھبی
  ب است.فقاھتی آورد. اما اصالح اسالم فقاھتی، به ھمین دلیل نیاز دینداران به آن، از امور ضروری و و اج

در این میانه بضاعت روشنفکری را باید شناخت و توان آن را محاسبه کرد و نسبت آن را با اسالم فقاھتی دریافت و ھم بھتر آن است که 
ه انبدون ناب خواھی در عمل نه فقط در تئوری و پذیرش انواع درک اسالم ھا، زمینه را برای تعاملی فراھم کرد تا اسالم فقاھتی خود را با زم

  ھمراه کند و تعامل الزم را با زمانه بیابد؛ اگر چه ھر فرد به شرط کسب صالحیت می تواند اجتھاد کند.

...  

به عنوان تبصره، یاداوری این نکته نیز ضروری است که اسالم فقاھتی عرصه ی وسیعی دارد که امروزه بیشتر به احکام آن توجه می شود، 
دین مومنان حفاظت می کند و  - ۵مال  -۴نسب  -٣جان  -٢عقل -١دارد. زیرا فقه مدعی است که از که این غفلت ھم جای بررسی جداگانه 

  این ادعا زمینه مناسبی برای گشودن باب بحث جدی با اسالم فقاھتی است.

  بر گرفته از سایت ملی مذھبی

-http://melimazhabi.com/andishe/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
-%D9%88-%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA%DB%8C
-D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%

%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/  

  تقی رحمانیَ  *******مقام معظم یا مقام محترم ــ

37bbc819f8.html-article/article/-http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion  

 انگیزه این نوشتار دخالت بدون مسولیت مقام اول کشور است که بعد از انقالب ھم تکرار شده است؛ دخالتی که معضل ساختاری دارد و با 
  ھرعقیده ای ھم توجیه می شود.

 ...  

  راه حل ھا چه می تواند باشد؟

اختالف مدیریتی در جمھوری اسالمی غیر قابل انکار است،و بی گمان در این شکاف مدیریتی که ھم زمان در نظام وجود دارد امکان 
  یده می گیرند.آشفتگی ساختاری به اوج می رسد و بازیگران جایگاه خود را گم می کنند یا به عمد ناد

در چنین شرایطی ھیچ کس برنده نھایی نیست چرا که حتی مدعیان نظام ھم باید این اختالف مدیریتی را که ھمیشه با بحران روبروست 
  پاسخ گو باشند.

نظام جمھوری با راه حل ھا می تواند متفاوت باشد مسکن یا در جھت مداوا قرار بگیرد.راه حل اصولی اصالح مدیریتی در نظام است چرا که 
  رای مردم با صفت اسالمی اصالتش بر رای و نظر مردم و منتخب مردم است.

...  

********  

  نامه نوری زاد

پسرم، پدرت، محصول و خروجِی یک نظام فکرِی منحط است. نظام فکری ای که خود را بھشتی و نور چشمی خدا می داند و دیگران را 
یبت و شاکله ای تو را و خانواده را سوختم. چرا نگویم: من، نمونه ی کوچکی از داعش بودم در خانه. جھنمی و مطرود. و من، با یک چنین ھ

     که جز عصبیت و ترشرویی و خود محوری، با او نبود.

دم را بله پسرم، من یک داعشی بودم در میان خانواده. که حق را و حقیقت را جز در مرام تشیع نمی دیدم. نگرشِ داعشی من، ھمگاِن مر
در گمراھی می دید و نیکبختی و رھایی و ھدایت و عاقبت بخیری را تنھا در مرام خود باور داشت. من، شماھا را گویا به اسیری می بردم 
ھر روز. که اگر زمانه به سمت من می چرخید و افرادی چون مرا اختیار می داد، من و دیگرانی چون من، ھرکدام یک خلخالی و شیخ علی 

   و روح هللا حسینیان و مصطفی پورمحمدی و سعید امامی بودیم در برکشیدِن نظام و فروکوفتن مخالفان نظام. فالحیان

  برگرفته از نامه آقای نورزاد به پسرش

  ... جامعه، نیاز تاریخ: ضرورت
  ٧ صفحه از ادامه

  کنید؟ می تحلیل چگونه ایران در را چپ جنبش آینده

 وحدت حفظ با آیا چپ؛ جنبش سطح در اول سطح: دو در کرد عمل کیف و کم به است مشروط ایران چپ آینده :پور طاھری جمشید
 در عمومی: جنبش سطح در دوم شد؟ ھدخوا موفق خود صفوف در دموکراتیک سوسیالیسم دگرگشت و نوزایش یک فرجام به نسبی

 اعالمیه بر ابتناء  با عدالت، و دموکراسی بر مبتنی دموکراتیک حکومت به دستیابی ھدف با اسالمی حکومت بساط برچیدن مسیر و راه
 من جواب ... ؟برساند ظھور به خود از موثری فعالیت و نقش و مستقل چھره تواند می آیا شھروندی، حقوق بیانیه و بشر حقوق جھانی

 پیش از بیش و رفت پیش باید استوار کباب، نه و بسوزد سیخ نه که ھائی حدیث و حرف و لرز و ترس بجای که است این اول آیای به
 متفاوت باید عمومی جنبش در یعنی دوم؛ آیای به پاسخ در اما و کرد. کوشش دموکراتیک سوسیالیسم مبانی معرفی و شناخت برای

 شھروندان بعنوان مردم برای انتخاب حق پذیرش آن کانون در و مشترکات پایه بر وسیع اتحادی دستیابی راه در و شناخت برسمیت را ھا
  کوشید. شھروندی و مدنی حقوق بیانیه  و بشر حقوق اعالمیه موافق ایران، برای دموکراسی و حقوق برابر

  کرد؟ باید چه فدائی جنبش ارتقاء برای
 این ارتقای است. ایران مردم ھای یادمان خانه گنج در دیگر جایش و یافته پایان فدائی جنبش بنام یداریپد :پور طاھری جمشید

 به پایبند سوسیالیستی جنبش یک حیث به کند می خود دگرگشت برای که است تالشی در و حقیقت این فھم استعداد در جنبش
 نفس به اعتماد باید کرد؟ باید چه پرسید می شھروندی. حقوق بیانیه و بشر حقوق جھانی اعالمیه موافق و مبتنی عدالت و دموکراسی

 و گذاشت راه در گام گذاشته ما برابر در ایران آینده و ما جامعه امروز نیاز و تاریخ ھای ضرورت که راھی در تزلزل بی و استوار و داشت
  رفت. پیش

 

http://melimazhabi.com/andishe/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.roozonline.com/persian/author/name/taghi_rahmani.html
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/-37bbc819f8.html
http://www.iranglobal.info/node/50967


  
  

   ١٨ صفحه  ۵٠  شماره    

  یان در ماورای غبار زمانئفدا
  آ.ائلیار

در تاریخ جنبش فدایی رسم شده که 
اتحاد دو گروه امیر پرویز پویان و «آنرا با 

 -١٣٤٩بھمن  ١٩و با » مسعود احمد زاده
آغاز میکنند. البته بعد ھم  -سیاھکل 

بقایای گروه جزنی و گروه رفقای صمد 
به آنھا بھروز دھقانی را نیز  - بھرنگی 

اضافه میکنند. این، یک بخش از واقعیت 
 است.

   
  گروھھای فدایی ناشناخته:

بخش دیگر واقعیت آن است که در ھمان 
و بعد، گروھھای  ٤٩ایام، قبل از 

سیاسی دیگری نیز بودند که در کل به 
ھمان نتیجه ی مبارزه مسلحانه رسیده 

بودند » بحث و مطالعه«بودند و یا در حال 
د را انتخاب کنند. به عبارت که راه خو

مبارزه ی «دیگر درگیر حل مسئله ی 
سیاسی یا مسلحانه و یا ترکیبی از این 

بودند. به عنوان شاھد این » دو شیوه
  روند باید بگویم:

در زندان شھربانی ارومیه  ١٣٥١در سال 
اردبیل  - گروھھایی از شھرھای: ارومیه 

خوی بودند که  -نقده  -سراب  -تبریز  -
اه مبارزه ی مسلحانه را برگزیده بودند و ر

می نامیدند. با توجه به » فدایی«خود را 
این گروھھا سالھا قبل از   اینکه

» محفلی- مطالعاتی«دستگیری فعالیت 
را آغاز کرده بودند، روشن است که 

» اتحاد دو سه«جریان فدایی تنھا به 
گروه نامبرده ی معروف خالصه نمیشود. 

بایجان وجود داشت. فکر این روند در آذر
نمی کنم که فقط مختص آذربایجان 

  باشد.
گروھھای شھرھای نامبرده در زندان با 
نام شھرھای خود معروف بودند. مانند 
  گروه نقده یا گروه ارومیه و غیره.

  
پایگاه فداییان خلق بین زحمتکشان 

  در اورمیه: ٥٧پیش از 
نکته ی دیگری که قابل ذکر است این 

 ٥٧بش فدایی قبل از سال است که جن
در میان اقشار اجتماعی مختلف از جمله 
بین زحمتکشان و اقشار میانی جامعه 
پایگاه داشت. و ھنگام انقالب با رفع مانع 

  دیکتاتوری قدرتمندتر شد.
ترکیب افراد گروه ارومیه که در زیر آمده 
پایگاه اجتماعی آنرا بخوبی نشان می 

  دھد.
میه که دستگیر فعالیت بقایای گروه ارو

نشده و یا بعد از یک سال، از زندان آزاد 
  ٥٧تا  ٥٢شده بودند، از سال 

  به ارتباط و سازماندھی بخشی از
زحمتکشان شھر و روستا، دانشجویان و 
معلمان و دانش آموزان اختصاص یافته 

ھیئت نمایندگان «بود. که تشکیل 
ھیئت کارگران «، »کارخانه ھای ارومیه

معیت کارگران ج» «ساختمانی
و ایجاد ھسته ھایی بین » روستایی

  دیگر اقشار اجتماعی از آن جمله است.
از تحصن معلمان در  ٥٧این تشکلھا در 

  دادگستری حمایت کردند.
دفتر «بھمن با به وجود آمدن  ٢٢بعد از 

فعالیتھا وارد » نشریه کار در ارومیه
  مرحله ی جدیدی شد.

  فداییان ارومیه:
از روزھای مرداد ماه سال در بامداد یکی 

شمسی، ساعت پنج صبح با یورش  ١٣٥١
مأمورین اطالعات وامنیت شاه (ساواک) به 
خانه ھای فعالین سیاسی در شھر اورمیه 
یازده نفر بازداشت شدند. در پی حمالت 
بعدی، در تھران و ارومیه، تعداد این عده به 
بیست و دو نفر رسید. البته عده ای نیز به 

میان نیامدن اسامیشان از خاطر به 
  بازداشت مصون ماندند.

از آنجاییکه گروه پیش از اعالم موجودیت، 
مورد حمله قرار گرفته بود مثل دیگر گروه 

گروه «ھا به اسم شھر خود مشھور شد. 
و از آنجاییکه با یحیی امین ». ارومیه

نیا(چریک فدایی، شھادت بیست و دوم 
اییان اسفند پنجاه) و گویا با دیگر فد

ھمشھری ارتباط داشت، و ھمینطور با 
توجه به دیدگاھھا و برنامه ھایش به جریان 

  فدایی مربوط میشد.
در این سال در زندان ارومیه، که برسر راه 
دریاچه قرارداشت، گروھھای چندی 
محبوس بودند که قبل از اعالم موجودیت 
بازداشت شده بودند، و با اسامی 

یان سیاسی شھرھای خود در بین زندان
معروف بودند. مانند: گروه نقده، سراب، 

اردبیل، ارومیه، خوی، دانشجویان -تبریز
دانشکده کشاورزی ارومیه. در کل بیش از 
پنجاه نفر زندانی سیاسی در آنجا نگھداری 
میشد. ھمه ی این گروه ھا به نظریه 

  امیرپرویز پویان رسیده بودند.
   

  اتھام گروه ارومیه:
نیت کشور، با مرام اشتراکی اقدام علیه ام

و قیام مسلحانه علیه نظام شاھنشاھی 
قید شده بود. دلیل ساواک برای این 
اتھامات: گزارش یک مأمور ساواک به نام 

که خود را در داخل گروه » حمزه عطانور«
، که تنھا به »رحیم«جا داده و با راس آن 

خاطر ارتباطات گسترده نفر اول محسوب 
بود، سندیت می یافت.  میشد، در ارتباط

دیگر آنکه مأمورین، وسایل و قطعات 
مجزایی را از خانه یکی از فعالین برداشته 
ادعا میکردند که ابزار بمب ساعتی ست. و 
ھمینطور جزوات و کتابھای ممنوعه و 
مارکسیستی و اعترافات زیر شکنجه را 

  میشد در پرونده یافت.
در طی ھشت ماه باز داشت (پادگان 

ه، پادگان قوشچی و زندان شھر)، ارومی
عده ای آزاد و بقیه که چھارده نفر بودند در 
دادگاه نظامی واقع درخیابان پھلوی جنب 
سینما نیاگارا محاکمه شدند. یکنفر آزاد و 
سیزده نفر، به حبس محکوم شدند. از یک 

  تا شش سال .
تجمع مردم در جلوی دادگاه نظامی به 

اشینھا به قدری بود که عبور و مرور م
سختی صورت می گرفت. مردم می 

از فرقه دموکرات آذربایجان تا «گفتند: 
کنون، به خاطر زندانیان سیاسی چنین 

  ».تجمعی دیده نشده است
در دادگاه کسی اتھامات را نپذیرفت. و 
گروه در کل خود را به عنوان یک محفل 

  مطالعاتی و دوستانه معرفی نمود.
، »رگیزییانمیرزا س«به ھنگام محاکمه 

ارمنی و کشاورز، از اعضای گروه، گفت: 

ستمگران بدانند وقتی زمانش برسد حتی «
گجھای این دیوارھا ھم از آنان انتقام خواھند 

  ».گرفت
شما مرا به «جوانترین عضو گروه گفت: 

محاکمه » اسپارتاکوس«خاطر مطالعهء رمان 
می کنید. رمانی که از آن فیلم ساخته و در 

  ».مایش داده اندسینما ھا ن
   

  پایگاه طبقاتی گروه:
کشاورز، کارگر، معلم، دانش آموز، دانشجو، 

  کارمند، استادکار، دفتر دار شرکت.
سن فعالین: یک نفر پانزده ساله، سه نفر 

  باالی چھل، و بقیه زیر سی سالگی بودند.
   

  کتابھای مورد مطالعهء گروه:
 دفاعیات شکراله پاکنژاد، تضاد از مائو، یک
گام به پیش دوگام به پس، از لنین، دفاعیات 
روزبه، ترجمه ھایی ازآثار مارکس، انگلس، 
لنین و دیگران که توسط یک مترجم خودی از 
زبان فرانسه تھیه میشد مورد مطالعه قرار 
میگرفت. انقالب در انقالب رژه دبره، رد 
تئوری بقا و بسیاری آثار ممنوعه و غیر 

روه بودند. گروه از ممنوعه دیگر در دسترس گ
  نظر مطالعات مشکلی نداشت.

  برنامه گروه:
الف:عمق بخشیدن به مطالعات، ایجاد 
ارتباطات با اقشار و طبقات زحمتکش، 
سازماندھی، راه اندازی انتشارات، خلع 
سالح ساواک، شھربانی، پادگان نظامی 

  داخل شھر، بریدن راھھای ارتباطی .
وت و ب: اعالم موجودیت، شکستن جو سک

اختناق، اثبات ضربه پذیر بودن نظام، 
گسترش مبارزه. راھنمایی مردم به سوی 

  قیام عمومی علیه دیکتاتوری شاه.
اگر زود اقدام نمیکردیم «ساواک گفته بود: 

شماھا حسابی کار دست ما میدادید. بعد 
  ».ھم که ھمه تان اعدامی بودید

   
  اندیشه ھایی از اعضای گروه:

ما «پانی(دبیر ھنرستان): زنده یاد ولی چو-
برای آزادی اینجا ھستیم. افتخار میکنیم که 

  »زندانی ایم.
از آدم راحت طلب «شوقعلی( کشاور):  -

  ».انقالبی در نمیاید
محصل): -عضو جوان(بیست ساله، کارگر -
انقالب کار توده ھاست. سازماندھی کار «

  ».پیشاھنگ
با پیکانیسم ھمه چوخ «ھوشنگ( معلم):  -

  ».ار شده اندبختی
در این نظام اگر کارگر «ھادی ( کارمند): -

بخواھد از حق خود دفاع کند جایش تو زندان 
  ».است

دید رایج درمورد «رحیم( کارمند شرکت):  -
تروتسکی اشکال دارد. تجربه کوبا راه 

  ».ماست
گذشته از جان باید «عطا هللا استاد کار:  -

  ».بگذشت از توفانھا

  ه ی مسلحانه:موضع عمده مبارز 
ھنوز مورد موافقت » برنامه«نکات عمدهء 

روند «تمام اعضا قرار نگرفته بود. اما ھمه با 
توافق » آگاھی و ارتباط و سازماندھی مردم

  ...داشتند. 
  ١٩ادامه در صفحه 
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   ١٩ صفحه  ۵٠  شماره    

  ... تصمیمات کالن
  ١١ادامه از صفحه 

  . تداوم سرکوب٣
جتماعی واھمه دارد و مصمم است در دوره پسافرجام ھم چنان با سرکوب، فضای جريان حاکم به شدت از باز شدن فضای سیاسی و ا

    امنیتی را حفظ کند. در آستانه انتخابات تغییری در فضای امنیتی ديده نمی شود.

  . چینش مجلس خبرگان و زمینه سازی برای انتخاب ولی فقیه آينده٤
رت و به ويژه سپاه، جانشین خامنه ای مسئله حیاتی است. خامنه ای در ولی فقیه ستون فقرات جمھوری اسالمی است. برای بلوک قد

شکل گیری بلوک قدرت و باز کردن راه برای چنگ انداختن سپاه برحوره ھای مختلف اجتماعی، نقش اصلی را داشته است. بیت خامنه ای، 
ی فقیه بیرون از جمع آن ھا انتخاب شود و توازن قوای سپاه، امنیتی ھا، راست افراطی و قوه قضائیه و باندھای ثروت نمی خواھند که ول

  موجود به زيان آن ھا تغییر کند. سپاه می خواھد در انتخاب جانشین خامنه ای نقش اصلی را داشته باشد.

ترکیب خبرگان و در ساختار موجود، ولی فقیه آتی در نھايت با رای اعضاء خبرگان انتخاب خواھد شد. يکی از تصامیم کالن بلوک قدرت، چیدن 
حل مسئله جانشینی ولی فقیه است تا از مجلس خبرگان فرد مطلوب شان بیرون بیآيد. انتخاب ولی فقیه آينده می تواند بحران سنگینی بر 

ربه حکومت تحمیل کند. سپاه برای جلوگیری از بحران، می خواھد جانشین خامنه ای در زمان حیات او انتخاب شود. سپاه در فکر کاربست تج
فیدل کاسترو است. او در زمان حیاتش جانشین خود را تعیین کرد، از قدرت کنار کشید و از برادرش حمايت نمود. سپاه ھم می خواھد آن 

  الگو را در زمان حیات خامنه ای به کار بندد.

  . چینش مجلس شورای اسالمی٥

صول گرايان، تصمیم کالن ديگر بلوک حاکم است. جريان حاکم رد صالحیت ھای گسترده و مھندسی انتخابات برای تشکیل مجلس يکدست ا
  کرسی مجلس را می خواھد که ھم برنامه ھای خودش را پیش ببرد و ھم دولت روحانی را کنترل و مھار کند. ١٨٠حداقل 

  . تنگ تر کردن حلقه قدرت٦

دامن اعتدال گرايان و بخشی از اصول گرايان میانه رو و بلوک قدرت تصمیم گرفته است که حلقه قدرت را باز ھم تنگ تر کند. اين بار حذف 
  منتقد را گرفته است.

  "جرم سیاسی" و تقويت بسیج . اليحه٧
ھمزمان با رد صالحیت ھای گسترده، اليحه "جرم سیاسی" در مجلس به تصويب رسید. مخاطب اين اليحه نه اپوزيسیون، نیروھای جنبش 

  م "امنیتی" به حساب می آيند، بلکه نیروھای ملتزم به جمھوری اسالمی و واليت فقیه است.سبز و اصالح طلبان تحول خواه که مجر
ھای تولیدی و  ھا، شرکت ھا، کارگاه اليحه ای برای تقويت بسیج در مجلس در دستور قرار گرفته است که به موجب آن بايد کلیه کارخانه

ھای بسیج  ھای دولتی و خصوصی، موظف به ھمکاری برای احداث پایگاه تگاهھا موظف به ایجاد پایگاه بسیج شوند، دس خدماتی و مؤسسه
سازی و بدون دریافت ھزینه در اختیار بسیج قرار  ھای بسیج را پس از آماده در سراسر کشور گردند، دولت اراضی مناسب برای احداث پایگاه

می دارند، موظف به استفاده از نیروھای بسیج گردد. کلیات اين ھای دولتی در اموری که نیاز به استفاده از نیروھای مرد دھد و دستگاه
اليحه تصويب شده است. تصويب اين اليحه به معنی قانونیت بخشیدن به رسوخ و حضور بسیج و سپاه در سراسر کشور، در بین اليه ھای 

  مختلف اجتماعی و محل کار و زندگی مردم است.

  تصمیمات کالن بلوک قدرتجھت گیری ھا و ضرورت ايستادگی در مقابل 

دومین دوره شوراھای محلی برای بلوک قدرت نقطه عطف بود. شوراھا در دوره دوم در تعدادی از شھرھای بزرگ دست آن ھا افتاد. آن ھا در 
رت مصمم در اين روند وقفه ايجاد کرد. بلوک قد ١٣٩٢گام ھای بعدی مجلس و قوه مجريه را قبضه کردند. انتخاب حسن روحانی در سال 

است ھمان روند را با شدت و شتاب بیشتر ادامه دھد. اين روند به يک دوره ای شدن حسن روحانی، الغرتر شدن حکومت، به حاشیه راندن 
بخش ديگری از نیروھای حکومت، قدرتمندتر شدن سپاه و نیروھای امنیتی، حضور ھرچه گسترده تر سپاه در حوزه ھای مختلف اجتماعی و 

قدرت برجامعه از يکسو و از سوی ديگر قطبی شدن ھرچه بیشتر جامعه و نیروھای سیاسی و عمیق تر شدن شکاف دولت ـ  تسلط بیشتر
  ملت می تواند منجر گردد.

اسفند گام دوم برداشته خواھد شد.  ٧يک گام به عقب رانده شد. اين نظر وجود داشت که در انتخابات  ٩٢بلوک حاکم در انتخابات سال 
  حاکم ورق را به نفع خود برگرداند و امکان برداشتن گام بعدی را منتفی کرد. ولی بلوک

در اختیار گرفتن مجلس و دولت توسط بلوک قدرت در دوره گذشته، کشور ما را به وضعیت فالکت باری کشاند. تکرار اين وضعیت و عملی 
د. اين خطر را بايد دريافت. الزم است افکار عمومی را نسبت به شدن تصمیمات کالن، می تواند کشور ما را به وضعیت فالکت بارتری بکشان

 اتخاذ تصمیمات کالن توسط بلوک قدرت و پیآمدھای فاجعه بار آن آگاه کرد، به رد صالحیت ھا، برگزاری انتخابات مديريت شده و تشکیل مجلس
  يکدست اصول گرا اعتراض نمود و در مقابل اين روند مخرب ايستاد.

 در ...فدائیان 
  ١٨ادامه از صفحه 

نیز بود که عنصر نظامی را تنھا برای دفاع » نظامی- سیاسی«اندیشه غالب شیوه ی مبارزه ی مسلحانه بود. اما ایده ی ترکیب دو شیوه ی 
  فعالیت سیاسی را عمده میشمرد.   از خود درست میدانست. و

  کسانی ھم بودند که تنھا به کار سیاسی میاندیشیدند.
تھور و مردم دوستی، مخالفت با اختناق و دیکتاتوری، قید و بند شکنی، عشق به دانستن و تغییر دادن وضع موجود، مشورت و ھم جوانی و 

  را میتوان از خصایل عمدهء گروه بشمار آورد.» شیوه استدالل منطق ناقص«اندیشی، تأثیر پذیری از اوضاع جھان و بکارگیری 
  

  ٥٧بعد از بھمن 
، گرد ھم آمده »دیگران«و » دانشجویان دانشکده کشاورزی ارومیه«تازه آزاد شده، و تعدادی از» زندانیان سیاسی«، »ورمیهگروه ا«بقایای 

  تشکیل دادند؛ که خود داستان دیگریست.» دفتر روزنامه کار« ارومیه را با نام رسمی » ستاد چریکھای فدایی خلق«
ردم در انتخابات مجلس (برای قربانعلی پاشایی) با تالشھای شبانه روزی دھھا دختر و ھزار رأی م١٥قصهء سازماندھی ھزاران عضو، کسب 
با زنان کارگر دخانیات برای سوادآموزی، و سخنرانی آگاھی بخش و پر شورش به زبان » تھمینه«پسر فدایی، کار ارجمند دختر فدایی 

ھیئت نمایندگان کارخانه «و برداشت محصول، متشکل ساختن کارگران در آذربایجانی، یاری سازمانیافته به دھقانان تھیدست به ھنگام درو 
  ، و...»ھای ارومیه

  ھرگز مباد،که این تاریخ و تاریخچه ھا فراموش بشوند. 
  مردمانی که تاریخ خود را بفراموشی بسپارند، ھمیشه مجبورند گذشته ھا را تکرار کنند.

  



 
 

   ٢٠ صفحه  ۵٠  شماره    
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    شماره حساب بانکی: 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           حساب:شماره 
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  نام بانک:  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE33 37050198 0022 442032  
SWIFT-BIC: COLSDE33 

 karrooznamehi@gmail.com :    آدرس تماس با پست الکترونیک 

عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسمآزادی،   
 

 غزل زمانه       
  

  سعید سلطانپور       
  

  نغمه در نغمه ی خون غلغله زد، تندر شد

  شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد
  
  

  چشم ھر اختر پوینده که در خون می گشت

  برق خشمی زد و بر گرده ی شب خنجر شد
  
  

  شب خودکامه که در بزم گزندش، گل خون

  زیر رگبار جنون، جوش زد و پرپر شد
  
  

  بوسه بر زخم پدر زد لب خونین پسر

  ه ی گل، داغ دل مادر شدآتش سین
  
  

  روی شبگیر گران ماشه ی خورشید چکید
  

  کوھی از آتش و خون موج زد و سنگر شد
  

  
  آنکه چون غنچه ورق در ورق خون می بست

  
  شعله زد در شفق خون، شرف خاور شد

  
  

  آن دالور که قفس با گل خون می آراست
  

  لب آتشزنه آمد، سخن اش آذر شد
  
  

  استگانآتش سینه ی سوزان نوآر
  

  تاول تجربه آورد، تب باور شد
  
  

  وه که آن دلبر دلباخته، آن فتنه ی سرخ
  

  رھروان را ره شبگیر زد و رھبر شد
  
  

  شاخه ی عشق که در باغ زمستان می سوخت
  

  آتش قھقھه در گل زد و بارآور شد
  
  

  عاقبت آتش ھنگامه به میدان افکند
  

 آنھمه خرمن خونشعله که خاکستر شد
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