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ارگان سازمان احتاد فدائیان کمونیست
گنداب جریان سبز و سکندری های مدعیان
مارکسیسم!

رنگی کردن قیام توده ها تنها راه نجات
بورژوازی

نوشین شفاهی

کیومرث منصوری

یکی از خطرناکترین انحرافات یک جنبش بویژه در آستانه اوجگیری
تعرضات و حرکتهای اجتماعی و بویژه برای جنبش چپ ،رویکردن به
تخلیل برای تحلیل پدیده ها بجای برداشت واقعی و نیز در غلطیدن به توهم
پراکنی در رابطه با ژستها و ادعا های عناصر تواب رژیم و مانوورهای
پرو دمکراسی خرده بورژوازی و بورژوازی است .بر کسی پوشیده نیست
که این جنبش تعرضی جاری از یکی از مؤلفه هایی که آنرا تبدیل به یک
جنبش با کاراکتریست رادیکال کند عاری است و آن حضور مستقل طبقه
کارگر با تمام تمایزش در مطالبات و اهداف فوری اش و شعارهایی که
معرف این تمایز باشد ،است .ولی این به این معنا نیست که همین مشارکت
توده های از خود گذشته که میتواند کارگرهای بسیاری را هم در صفوفش
داشته باشد در تدوام رویارویی خیابانی اش با رژیم و اعتالی سیاسی اش
منجر به پیوستن توده های کارگر با آن خصیصه ذکر شده  ،نشود .اگرچه این
جنبش از آن فضای انتخابات و راُیگیری اش از برخی از توهماتش گذشته
ولی بخش اعظم این جنبش هنوز توسط جریان سبز کنترل و هدایت میشوند.

آنچه در ماههای پس از انتخابات رخ داده گویای این واقعیت غیر قابل انکار
است که بورژوازی برای استقرار و تداوم حاکمیت خویش از هیچ اقدامی
فروگذار نمیکند و حرکتهای اعتراضی تا انجا که برای تثبیت قدرت و تداوم
حاکمیت سرمایه کارایی داشته باشد مورد تایید و حمایت قرار میگیرند.
ملقب کردن حرکتهای اعتراضی توده ها به جنبش سبز تنها یک ترفند و
شارالتانیسم سیاسی است که از آستین بورژوازی خارج شده و واقعیت چیز
دیگری است .واقعیت این است که انچه رخ داده نه یک جنبش رنگی انطور
که در بوق و کرنا کرده اند بلکه فوران اتشفشان خشم و کین و توده ها بر علیه
سالها ستم و استبداد و خفقان حاکمیت سرمایه داری مذهبی است ,طغیانی که
به بهانه کودتای انتخاباتی فوران کرد و اینک میرود که بنیانهای رژیم را
به چالش بکشد .این واقعیت در سیر تکوینی شعارهایی که در این چند ماه
داده شده به خوبی اشکار است ( توده های خشمگین به سرعت از شعارهای
رادیکالی استقبال کرده و از شعارهای مورد نظر بورژواها فراتر رفته اند
)  .جنبش سبز ادعایی حضرات توصیف واقعی حرکتهای اعتراضی نیست
و طراحان این سناریو ( بخش مضحک این سناریو کروبی قهرمان است که
قرار است به داد ایران برسد ) ملغمه ای هستند از جنایتکاران و دزدانی که
از درون حاکمیت اسالمی برخواسته و رنگ عوض کرده اند و با لیبرالها و
سلطنت طلبان و اپورتونیستهای انقالبی نما در یک نقطه به اشتراک رسیده
اند تا با استفاده از قدرت توده ها حاکمیت دینی را به کنار رانده و شکل
دیگری از حاکمیت سرمایه ,همان حاکمیت دزدان و جنایتکاران و مستبدین
ولی اینبار با رنگ و لعابی دیگر برپا دارند تا بتوانند سرمایه را از خطر سیل
توده های خشمگین که در پی سی سال حکومت روحانیون انگل و مرتجع
جاری شده ,برهانند .شاگردان خمینی میکوشند تجربه او در سال  57را که
با کمک امپریالیستها بر موج اعتراضات و قیام توده ها سوار شده و با محمل

این جریان غالب بر جنبش نه سر سرنگونی رژیم را دارد و نه سودای
معارضه با اسالم و بویژه اسالم سیاسی .این جنبش علیرغم فداکاری ها و از
جان گذشتگی تحسین برانگیز جوانان فعال آن هنوز با اعتالی انقالبی فاصله
دارد و دلیلش هم که در باال اشاره شد عدم حضور صف مستقل طبقه کارگر
با مطالبات و ابتکار عملهای طبقاتی اش است .این جنبش گذشته از ایستایی
اش در آویختن به فرهنگ ارتجاعی و رو شده ( یا امتحان شده) مذهبی
علیرغم عبور از دایرۀ امن و مسالمت آمیز جریان سبز در برخوردش با
نیروهای انتظامی و رژیم؛ هنوز در همان قلمرو ساختاری اسالم ،آینده اش
را فریاد میزند و بخاطرش میمیرد .بخش اعظم شعارهای جاری گواه این
ادعا است که ما هنوز با ادبیات سیاسی معاویه و یزید و راه حسین و پیرو
خمینی بشکل غالب آن روبرو هستیم .من نه تنها فکر میکنم بلکه ایمان دارم
که بخش بسیاری از توده ها هیچ توهمی به رژیم اسالمی و آیین و قوانین
ضد بشری اش ندارند هر چه نباشد ،داغ سی ساله آنرا اکثریت قریب به
اتفاق مردم به تن دارند .ولی موضوع ،اعتماد و اعتقاد به نیرو و یا جریان و
گرایشی است که بتواند امر آنانرا به سر منزل برساند .هیچ جریانی از جنبش
چپ نتوانسته که اعتماد را اینقدر در توده ها بوجود آرد که به فراخوانش
لبیک! گوید ،آنطور که در مقابل جریان موسوی – کروبی نشان میدهند .این
جنبش در راستای تعرضش رهبری موج سبز را هم ناچار کرد با خودش
بجلو آورد .قانون زنده ماندن در معادله قدرت هم موسوی و هم کروبی را
ناچار کرد که به هر قیمتی که شده حمایت توده ها را داشته باشند تا از این
معادله خط نخورند .با تمامی این جانبازیها و فداکاریهای بیدریغ این جنبش
هنوز نتوانسته جایی برای طرح مطالبات معیشتی که معضل روزانه
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گنداب جریان سبز و ...
زحمتکشان و کارگران است ،باز کند .جایی برای طرح هم و غم مقابله سی
ساله کارگران و رهبران زندانیش ،حتی در حد حمل بنر و پالکارد و غیره...
داشته باشد هنوز بانگ الهه و اکبر طنین انداز و نماد همبستگی است تا مرگ
بر جمهوری اسالمی و تازه خود مرگ بر جمهوری اسالمی بدون طرح
آلترناتیوش خود شعاری کور و بی هدف است.
برای ما مارکسیستها اعتالی انقالبی در جنبش به این معنا است ،که طبقه
کارگر نقش سمت و سو دادن به این جنبش را دارد به نمایش میگذارد و
اعتالی انقالبی در این نقش و سیاستهای کارگری اش یعنی اینکه زمینه و
امکان برای دخالت تشکیالت و حزب کمونیستی فراهم است و این حزب
میتواند برنامه عملی طبقه کارگر را بسط داده و هدایت کند .اغراق کردن
در مضمون سیاسی این جنبش و بزور رنگ و لعاب دادن به آنچه که هنوز
نیست نه قرار است ما را سریع السیر به آن اعتالی انقالبی برساند و نه
آینده اش را و برآمدش را از مالخور شدن و استبداد سبز اسالمی اش نجات
میدهد .اگر برای رادیکالیزه کردن آن و از کنترل موج سبز خارج کردنش
کاری نشود یا به سازشهای پشت پرده رهبرین سبز با جناح حاکم تن میدهد
و یا سرنوشتی کمابیش بهتر از سال  57در انتظارش نمی باشد .من به هیچ
وجه نافی حمایت از مبارزات و تعرض توده های در خیابان نیستم و بسهم
خودم هم در اکثر تظاهرات و اجتماعات خارج از کشور در حمایت از توده
های متعرض و اعتراض به سرکوب وحشیانه آنان شرکت کرده ام .ولی
در وحله اول یک کمونیستم و دوم اعتقاد دارم باید به پدیده های اجتماعی،
طبقاتی و از دریچه منافع طبقه کارگر برخورد کرد .در کنار برخورد واقع
بینانه به جنبش که مبنای تحلیل و ارزیابی " چه باید کردها" ی رادیکال و
شدنی از جانب طیف چپ اپوزیسیون ،افشای انحرافات حاکم بر جنبش توده
ای هم یک ضرورت حیاتی است .دیگر خود ،بخشی از این ساختار توهم
افکنی سبز شدن ،آنهم آنهم در هیأت مثال مارکسیست بودن نابخشودنی و
توجیه ناپذیر است.
فرق کمونیستها با رفرمیستهای پر مدعا حتی اگر داعیه و سودای سوسیالیسم
هم داشته باشند ،در این است که ما به چیزی کمتر از انقالب راضی نمی
شویم انقالبی با خصیصه های سوسیالیستی ،با برنامه ها و سیاستهای عدالت
خواهانه و برابر طلبانه و با دمکراسی واقعی برای زحمتکشان .و به این
خاطر است که تمام دار و دسته این ساختار مستبد اسالمی را باید افشا و
ایزوله کرد ،باید برنامه ای روشن که مبین این عدالت خواهی و برابری
طلبی باشد را تبلیغ کرد .اگر آنچه ما برای کارگران و زنان و خلقهای تحت
ستم و دسیپلین اجتماعی و اقتصادی و ...تا بحال خواسته ایم و حمایت کرده
ایم ،آالن و امروز وقتش است آنرا پررنگتر و قوی تر تبلیغ کرده و به بنر
و پالکارد توده ها تبدیل کنیم .در مقابل رفرمیستهای پر مدعای ما از هر
فرصتی استفاده میکنند که توده ها را هر چه بیشتر متوهم تر به عوامل
و عناصر اصلی و دسته دوم جریان سبز کنند .سبزی که نه سر مخالفت
با کل رژیم را دارد ( چرا که خودش هنوز بخشی از آنست اگر چه جناح
مغضوب شده آن) و نه سودای معارضه با اسالم و استبداد سیاهش .مغضوب
شدن کسی و یا جناحی و گرایشی هم الزاما آنان را مدافع منافع کارگران
و یا پرو دموکراسی نمی کند .این مورد دیگر است که باید بعنوان مثال به
آن اشاره کرد ،سیاست هم از توبره خوردن و هم از آخور برخی از این
رهبران و فعالین مدعی مارکسیسم .نمیشود هم خود را کمونیست دانست و
یکی از دهها هزار فعال چپی بود که موضوع تعقیب و بگیر و ببند و جنایت
استبداد اسالمی بوده و هم در غم از دست دادن یکی از این مبتکرین بارگاه
قصابی الهی بسوگ نشست و گریه سر داد .هم ادعای مارکسیستی کرد و هم
جایی برای خود در بین خیل رقیق القلبهای اومانیست دست و پا کرد .اگر
این تاُثر را فقط بپای رقت قلب و رئوفت بیقید و شرطشان میگذاشتند شاید
در خور اعتنا کسی نمی بود ولی توجیه و تفسیر مارکسیستی به آن زدن و
مزین کردنش به فرضیه های علمی آنرا هم شور کرده و هم خنده دار .آقای
شالگونی قلبش از مرگ فقیه عالیقدری! بدرد میاید و درگیر دیالوگ احساس
طبعا انسانی شان با وجدان مثال ضد دینی مارکسیست شان میشوند .از
یکطرف "متوفا" مروج کاالیی است که مارکس آنرا تریاک جامعه خواند و
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از طرف دیگر این فرد بزعم آقای شالگونی قلبی سرشار از عطوفت انسانی
داشت ":شاهکار همین حسینعلی منتظری این بود که به عنوان یک انسان،
حساسیت به رنج انسان های دیگر را از دست نداد و کوشید این حساسیت
انسانی را به بهایی سنگین حفظ کند و حتی گاهی بر صغری و کبرایی که
در فقه محبوبش می چینند  ،مقدم بشمارد" متعاقب این عکس المعل آقای
شالگونی ،رفیق ایشان آقای پارسا هادی با صغرا کبرا چیدنهای آزمون و
خطا سعی میکنند این احساسات ناهمگون با منطق نظری مارکسیستی را،
بزک دوزک یک منطق علمی و روانشناسانه کند .منکه هیچ یادم نمی آید
منتظری قلبش برای انسانهای مارکسیستی که بخون افتادند بدرد آمده باشد.
نمیشود که انساندوست بود ولی فقط برای بچه مسلمونها!!! نمیشود که فقیه
عالیقدر بود و در عین حال والیت همجنسهای فقیه اش را جایگزین حق
انتخاب و حق عزل توده ها قرار دهد .مگر اینکه تمامی اینها را با منطق
تئوری نسبیت توجیه کرد که خو ِد مارکسیستی را ( مثل این آقایان) متقاعد
درخور تحسین! است.
کند که این فرد نه شایسته افشا بلکه
ِ
مجاهدین و بچه مسلمانها شاید به منتظری بدهکار باشند از بابت اعتراض
و نگرانی اش در سال  67ولی تا آنجا که به ما مارکسیستها بر میگردد ،ما
نجس و مفسد فی الرض بودیم و طبیعتا ریختن خونمان هم حالل .بنابرین
آقای هادی ،وقتی شما از اندیشه ها و موضعگیری های "درست یا نادرست،
حق یا ناحق" منتظری سخن میگویید به اسم مارکسیسم و یا هر جهانبینی
علمی دیگری نادرست ها و ناحق های او را در حد گناه های حسن آقای
نزول خور پایین نیارید که بله انسان ها موضوع آزمون و خطا هستند و و
و .ایشان جایگاهی بسیار عالی تر و بس مهمتر در برپایی رژیم داشتند و
مغضوب شدنش از جانب خمینی و پیروانش هیچ ربطی به طبقه کارگر و
منافع و مدافعین و حامیان طبقه کارگر نداشت .شما مدعی هستید که منتظری
به " جنون قدرت مذهب زده" پی برده بود .چطور این منتظری شما حوضه
های دیگری که جوالنگه اِعمال این " جنون قدرت مذهب زده" بود هیچ
وقت برسمیت نشناخت که برای آنها هم ابراز نگرانی کند ،از جمله سنگسار،
حجاب و حمله های وحشیانه به زنان ،به خاک سیاه نشاندن کارگران ،خلق
های تحت ستم و و و .برای منتظری همچون دیگر فروشندگان کاالیی به اسم
دین اسالم ،هر قلمرویی که خطر نفوذ اندیشه های ضد مذهبی و آرمانهای
سوسیالیستی بیافریند و یا کمونیستها را معتبر کند ،واجب است که منهدم
شود .در ضمن آقای هادی وقتی از "دگردیسی" میگویید و متاثر میشوید
که مرگ ،منتظری را متاسفانه امان نداد چرا که طرحها و نقشه ها به پایان
نرسیده ( ...نقل به معنی) .یا ساده لوحانه منتظر بودید که منتظری هم اگر
اجل معلق سر نرسیده بود البد بودا وار خلعت شاهزادگی را وا می گذاشت
و سر بر آستان خلوت و خلوص می نهاد! و یا واقعا متوهم هستید که میشد
او را از راه صراط مستقیمش بدر کرد و شاید هم اگر بخت یاری کرد از او
یک مدعی مارکسیست دیگری میساختید .منتظر کدام اندیشه های واالیش
بودید که بثمر برسد؟! نکند همان را به میمنت و مبارکی برای این جنبش
توده ای به دعا نشسته اید که بر اورده شود؟! اگر این است وای بما که ما هم
خود را مارکسیست مینامیم و شما هم مثال از ما!!!
راست و حسینی بگید که دلتان سوخت که مرد ،دیگر چرا اینهمه مزینش
میکنید به فرضیه ها و فکت های علمی و مثال مارکسیستی .طرف یکی از
مهره های سابقه دار یک دستگاه عریض و طویلی به اسم فروش جهل و
خرافه و نابرابری و بیحقوقی محض بود که از بد روزگار یکی از بدترین
نوع آن و سیاهترینش و تازه بدتر از آن ،قدرت سیاسی را هم در اختیار
داشتند و نبض قانونگذاری و اجرای آن بیحقوقی و جنایت قانونی شده را هم
با نهادها و موسسه های اختراعی همین مجتهد آیت اله تضمین کردند .حاال
دم از انساندوستی و اصالح و جبران و  ....زدن چیزی برای پیدا کردن نمی
گذارد ! پرنقال فروش خود جناب فقیه است .منتظری یکی از عوامل نشر
و تحکیم یک دین بغایت ارتجاعی و ضد بشری و یکی از نخبه گان ساختار
سیاه و خونریز رژیم اسالمی بود .از آزمون و خطا گفتن ها و اینکه انسان
موضوع اشتباه است و و و فقط دستتان را رو میکند که آنطور هم که ادعا
میکنید دین را هنوز صد در صد تریاک جامعه نمیدانید.

بقول فروغ:

همکاری حروف سربی ،اندیشه حقیر را نجات نمیدهد .همین.
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رنگی کردن قیام توده ها تنها ...
اسالم قدرت را به دست گرفت بار دیگر تکرار کنند ,برای تحقق این هدف
الزم است بدیلی مناسب جایگزین توهمات دینی که طی سالها متضمن تداوم
حاکمیت اسالمی بوده گردد .چه چیزی بهتر از عرق وطنپرستی و ایران
دوستی و ناسیونالیسم که در دوره های مختلف علم خوبی برای گرد آوردن
توده ها بوده ,این بدیل کهنه و قدیمی را محیالنه با شعارهایی مانند " استقالل
– ازادی – جمهوری ایرانی " و یا " نه غزه – نه لبنان – جانم فدای ایران "
در بین مردم زنده کردند .بورژوازی همیشه وطن و مام میهن را برای توده
ها انچنان تابو و مقدس کرده که هیچوقت جرات نکرده اند به خودشان اجازه
دهند و بپرسند کدام ایران؟ کدام وطن ؟ ایران غارتگران و جنایتکاران,
ایران استثمارگران و مزدوران امپریالیستهای روس و انگلیس و امریکا
 , .....ایران تجار و صاحبان کارخانجات معادن ,ایران اقلیت ناچیزی که
با به بند کشیدن اکثریت جامعه حیات زالو وار خویش را تضمین میکنند؟
ایران این حضرات در جیبهای گشاد و شکمهای باد کرده شان در حسابهای
بانکی آنچنانیشان خالصه میشود .ایران برای این آقاها وآقازاده ها و شازده
ها و خانها و شیخها به مانند ان گاو نه من شیرده است که فقط باید زنده نگاه
داشت و دوشید.
ایران کارگران و کشاورزان و توده های تحت ستم و استثمار و بهره کشی
فقط یک محدوده جغرافیایی است که در آن در تمام ساعات زندگی با فقر
و بی خانمانی و فساد و اعتیاد دست و پنجه نرم میکنند ,هر روز و هر
شب نگاه پر تمنا و حسرت بار کودکانشان غمهای درونشان را انباشته
تر میکند ,تمام لحظات زندگی استبداد و ستم طبقاتی " حاکمیت اسالمی
سرمایه داران ایرانی " را با گوشت و پوست خود لمس میکنند .ایران در
طول تاریخ برای بخش اعظم ساکنانش تنها کار طاقت فرسا و بیگاری
شبانه روزی همراه با فقر و تنگدستی و حسرت و برای بخش قلیلی رفاه و
اسایش و برخورداری از تمام امکانات زندگی به همراه ثروتهای نجومی
و حسابهای بانکی انباشته داشته ,چرخ تمام فعالیتهای تولیدی و خدماتی در
مزارع و معادن و کارخانجات و مراکز خدماتی همواره توسط کارگران و
زحمتکشان در چرخش بوده ولی سود حاصل را فئودالها و سرمایه داران
ایرانی هموطن!! به جیب زده اند .هر زمان جنگی در گرفته ( یا بهتر است
بگویم توسط حاکمان براه افتاده ) توده ها میبایست برای دفاع از آب و خاک
ومیهن و ناموس!! خط مقدم نبرد را تشکیل دهند و مرگ و ویرانی و بی
خانمانی نصیب اینها و سودهای سرشار نصیب حکام ایرانی!! شده ( جنگ
سراسر نعمت ایران و عراق نمونه بارز است ).
توده ها در خیابانها فریاد جمهوری ایرانی!؟ سر دهند و سرمایه داران به
قدرت بنشینند و هر گونه اعتراضی هم موجب میشود به وطن فروش و
اجنبی پرست ملقب شوند در حالی که منابع معدنی ,نفت و گاز ,آب و خاک
و .....این وطن به راحتی توسط حاکمان وطنپرست به ثمن بخس به حراج
گذاشته میشود .این نمایی کلی از وطن ما! ایران ما! است ,آیا در لبنان و
سوریه و ترکیه و هند و فیلیپین و اندونزی  .......غیر از این جریان دارد؟؟
ما ایرانیان با دیگر ملل در دو چیز اختالف داریم :طول و عرض جغرافیایی
و اسمی که به ان نامیده میشود .فقر و ستم و استثمار طبقاتی نه تنها مشخصه
ایران بلکه تمام جوامع سرمایه داری است و نام محدوده جغرافیایی هیچ
مزیت و برتری بوجود نمیاورد بلکه تنها تعیین کننده قلمرو غارتگری و
چپاول سرمایه داران است.
ساده انگارانه است که بپنداریم آنچه مردم را به خیابانها کشانده تقلب و
شکست عده ای در انتخابات بوده بلکه این شکست صرفا یک بهانه و محمل
شده برای توده هایی که خواهان آزادی و برابری خواهان محو فقر و بی
عدالتی و تبعیض طبقاتی خواهان مرگ دزدان و جنایتکاران حاکم هستند که
در پی سی سال خفقان و سرکوب ,شجاعانه خواسته های خود را در خیابانها
فریاد کنند و برای تحقق آن بجنگند .آنچه بی پاسخ مانده اینکه حضراتی که
تا دیروز در رکاب خمینی و خامنه ای پابپای سایر کارگزاران جمهوری
ایرانی اسالمی در تمام دزدیها و جنایات شریک و سهیم بوده اند و به تنها
چیزی که فکر نمیکردند حق و حقوق و ازادیهای سرکوب شده توده ها بوده
حال چگونه در جمهوری ایرانی بدون اسالم میخواهند این حقوق را باز
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گردانند؟ در اندیشه سلطنت طلبان مظلوم! که هنوز در حسرت و رویای
نظام پادشاهی از دست رفته گریانند ,نظامی که قبال کارنامه ننگین پر باری
از خود بر جای گذارده ,چه جایی برای توده ها و فقر و بی خانمانی و فساد
و اعتیادی که گریبان مردم را گرفته ,وجود دارد؟ عافیت طلبان مجیز گوی
اپورتونیست هم که تنها هنرشان تشخیص جهت باد است و بس دیگر محلی
از اعراب ندارند .حال مدعیان جمهوری سبز ایرانی چه چیزی برای گفتن
دارند؟
بورژوازی و کارگزاران رنگ و وارنگ آن همیشه میکوشند با هوچیگری
تبلیغاتی جوی را بوجود اورند که هر گونه صحبتی از انقالب و تالش
برای ارایه راهی انقالبی در پاسخ به معضالت و نابسامانیهای اجتماعی و
اقتصادی و سیاسی جامعه ,مذموم و ضد دمکراسی جلوه کند و تحقق خواسته
ها و مطالبات و آرزوهای سرکوب شده توده ها تنها با گفتمان و اقدامات
مبتنی بر تمدن و دمکراسی!!! بورژوا پسند ممکن است .آنچه نگران کننده
است جوگیر شدن و توهم نیروهای انقالبی و کمونیست و دل بستن به
اقدامات رفرمیستی و لیبرالی است که در غلتیدن به صف ضدانقالب را به
دنبال دارد .خنثی کردن جوسازیهای بورژوازی و توضیح ان و حفظ مرز
بین انقالب و ضد انقالب وظیفه مبرم کمونیستهاست ,هر گونه موضعگیری
در برابر ترفندها و جوسازیهای بورژوازی تععین کننده جایگاه نیروها در
دو سوی این مرز است.

**********************************************

خانواده های زندانیان سیاسی دهه  ۶۰به آیت
هللا منتظری چه می گفتند؟

سودابه اردوان
• آیت هللا منتظری در نامه ای اعتراض آمیز نسبت به وضعیت زندانیان
سیاسی به خمینی می نویسد :آیا می دانید در زندان های جمهوری اسالمی به
نام اسالم جنایاتی شده که هرگز نظیر آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟...
راستی این جنایاتی که منتظری یاد کرده بود و هرگز نظیرش در رژیم
منحوس شاه دیده نشده بود چه بود؟ ...
در دوران خفقان و سرکوب دهه شصت ،که البته سیاهترین و وحشتناکترین
دوران جمهوری اسالمی را تشکیل میدهد ،خانواده های زندانیان بی پناه ترین
و تنهاترین زخم خوردگان این دوران بودند .فعاالن سیاسی به وحشیانه ترین
شکل گروه گروه از کوی و برزن ،مدرسه و دانشگاه ،کارخانه و ادارات
دستگیر و در زندانهای مخوف جمهوری اسالمی شکنجه و هرشب دسته
دسته از شعبه های بازجوئی به جوخه های اعدام سپرده می شدند و فردای
آن روز در روزنامه های رسمی کشور برای ارعاب جامعه اعدام مبارزین
را با تیتر درشت این جنایت را اعالم میکردند .خانواده های رندانیان سیاسی
در بیرون از زندان مکررا مورد توهین و تهدید و آزار زندانبانان واقع می
شدند .در همان اوایل دهه شصت بود که ما در داخل زندان در مالقاتها
این خبر را میشنیدیم که ،خانواده ها جمع شدند و پیش منتظری رفتهاند! این
شاید تنها جائی بود که خانواده ها با توهین و ضرب و شتم بیرون رانده نمی
شدند ،هرچند این شکایت کردن ها چندان تفاوتی را در کار رژیم مبنی بر
بقیه در صفحه 4
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خانواده های زندانیان سیاسی دهه ... 60
شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی بر جای نمی گذاشت .و همچنان خون جوانان
بیگناه بود که در زندان ها ریخته میشد .راستی این جنایاتی که منتظری یاد
کرده بود و هرگز نظیرش در رژیم منحوس شاه دیده نشده بود چه بود؟
در سال شصت و سه منتظری از طریق خانواده های نگران و پریشان
خبردار می شود که عده زیادی (بیش از صد نفر) از زنان زندانی در داخل
زندان قزلحصار ناپدید شده اند .نزدیک هشت یا نه ماه بود که خانواده های
زندانیان کوچکترین خبری از فرزندانشان نداشتند ،تا اینکه زندانی ای آزاد
می شود و برای خانواده ها خبر می آورد که حاجی داوود رحمانی رئیس
زندان قزلحصار تمام زندانیان زن را که مقاومت می کردند و حاضر به
توبه نبودند به محلی در داخل زندان قزلحصار انتقال داده و بعد از ضرب
و شتم شدید اولیه آنها را در جاهای مخصوصی که شبیه «قبر» است قرار
داده ،زندانیان در طول شبانه روز تحت نظر و شکنجه ممتد قرار دارند
و اسمش را «قیامت» گذاشتهاند .به غیر از این اسم دیگری نیز از طرف
حاجی رحمانی به آن اطالق شده بود ،از جمله «دستگاه» .زندانیان را در
داخل دستگاه می گذاشتند و به شتشوی مغزی آنان می پرداختند .تک تک
زندانیان باید در «قبرهای» خود با چشم بسته می نشستند .آنها حق حرف
زدن نداشتند ،حق دراز کردن پایشان را نداشتند و حتی حق سرفه کردن را.
در صورت عدم رعایت بشدت تنبیه می شدند .تمام روز را باید به قرآن،
نوحه و یا مصاحبه افراد بریده زندان که از بلندگو پخش می شد گوش می
دادند .در طول مدت شکنجه هر از چند مدتی زنی تعادل روانی خود را از
دست میداد و با فریاد های هیستریک انسان بودن خود را گوشزد می کرد:
من انسانم ،می خواهم ببینم ،تکان بخورم ،حرف بزنم و و ...و این بدان معنی
بود که دستگاه حاج داوود کارکرد خودش را نشان داده بود .منتظری از تمام
جزئیات این شکنجهها خبردار می شود ،هیئتی از طرف او برای بازرسی
به زندان قزلحصار فرستاده می شود .حاج رحمانی «هیئت مزبور» را
گول می زند و آنها موفق به دیدن مکان شکنجه زنان زندانی نمی شوند.
دوباره ارتباط خانواده ها با منتظری برقرار می شود و این بار خانواده ها
با اصرار بیشتر و با ذکر جزئیات بیشتر از محل و چگونگی اجرای شکنجه
که از زندانیان آزاد شده گرفته بودند به هیئت بازرسی زندانهای منتظری
متذکر می شوند که حاجی رحمانی آنها را گول زده و از سرخود بازشان
کرده است.
«هیئت» دوباره به زندان قزلحصار می آید .آنچه را که خانواده ها گفته اند
به چشم خود می بینند و با زندانیانی که نزدیک یک سال در «قبر» نشسته اند
حرف می زنند .قضیه بیخ پیدا می کند .حاج داوود رحمانی که با همکاری
الجوردی جالد طرح درازمدت چنین شکنجه غیرانسانی را ریخته بودند
مورد سئوال قرار می گیرند .هیئتی مرکب از انصاری و داماد منتظری و
چند نفر دیگر به داخل بندها برای بازرسی می آیند و از زندانیان راجع به
وضعیت شان سئوال می کنند .زندانیان از وحشت سرکوب و شکنجه مجدد
از جواب دادن طفره می روند ،چرا که قبال هم تجربه کرده بودیم که یک
بار به جواب «هیئت بررسی شکنجه» به سر پرستی دعائی پاسخ داده بودیم
بعد از رفتن هیئت عده ای را به شکنجه مجدد کشانیده بودند .تا اینکه باالخره
زندانیان زبان به سخن باز می کنند و آن زمانی است که حاج داوود رحمانی
از ریاست زندان قزلحصار عزل می شود ،تواب ها از قدرت و سرکوب
زندانیان کنار گذاشته می شوند و کم کم یخ ها آب می شود .داماد منتظری
مرتبا به بند ما می آید و از چگونگی تنبیه ها می پرسد ،او باورش نمی شود
که در سلول هایی که برای سه نفر ساخته شده بود بیش از چهل نفر زندانی
در آن قرار داده بودند ،آن هم در شرایطی که تمام مدت درش قفل بود،
یکباره همه بند به صدا در می آید و زندانیان در تائید این موضوع سخن
میگویند و او در پاسخ برای اینکه واقعا باور کند ،از زندانیان می خواهد که
چهل نفر دوباره به داخل سلول بروند تا او این عمل را به چشم خود ببیند و
باور کند .زندانیان از این کار سرباز می زنند و از مضحک بودن این کار
به خنده می افتند.
در قبرهای حاجی داوود رحمانی برای شکنجه بیست و چهار ساعته زندانیان
مقاوم از نیروی زندانیان «توبه» کرده استفاده می کردند و «تواب ها» در

شماره  106آذر 1389
تمام ساعات شبانه روز نگهبانی می دادند .کوچکترین حرکتی را به حاجی
گزارش می دادند و حاجی نیز با آن هیکل درشت و سنگین خود زندانیان
بی رمق را زیر مشت و لگد خود می انداخت .در داخل بندها جو وحشتناکی
ایجاد کرده بودند .زندانیان سعی می کردند حتی با یکدیگر حرف نزنند تا
در زیر شکنجه اطالعاتی برای «دادن» نداشته باشند .هم زمان که زندانیان
سرموضعی چپ را در داخل قبرها قرار داده بودند ،زندانیان مقاوم مجاهد
را به داخل «خانه های مسکونی» برده بودند .جایی که شکنجه در آنجا
بشکلی پیچیده تر ،بدتر و غیرانسانی تر از قبرها انجام می گرفت.
«هیئت بازرسی» منتظری این بار خود را به زندان گوهردشت و انفرادی
های مخوف آنجا هم می رساند و در آنجاست که متوجه میشود دختران جوانی
که جرمشان فقط خواندن کتاب یا اعالمیه و همکاری نکردن با زندانبانان
است سالهاست به انفرادی های مخوف گوهردشت افکنده شده اند .آنها تمام
این دوران را بدون کوچکترین امکاناتی باید در سکوت محض می گذراندند،
اگر احیانا صدای سرفه یا عطسه ای می آمد دلیل بر عالمت دادن و ارتباط
گیری با زندانیان دیگر محسوب می شد و بشدت مورد تنبیه و کتک قرار
میگرفتند .جالب اینجاست که بسیاری از این دختران جوان با روحیه ای باال
تمام این شرایط سخت و غیرانسانی را تاب آورده بودند ،آنچنان که بعضی
ها تعریف میکنند فقط به کمک یک سنجاق قفلی و مورس های قراردادی
بین خودشان از طریق دیوارهای مشترک بین سلول ها توانسته بودند رمان
هایی را که خوانده بودند برای هم تعریف کنند .بعضی از زندانیان نزدیک
به سه سال را در این سلول ها گذرانده بودند.
آری منتظری بخاطر ارتباط با خانواده زندانیان سیاسی همه این ها را می
دانست .راستی چه مصلحت هایی در کار بود که سکوت را ایجاب می کرد
و چرا این سکوت فقط در سال شصت و هفت هنگام قتل عام سراسری
زندانیان سیاسی شکسته شد؟ در آن هنگام و شاید در پشت دیوارهای بلند
زندان خون زندانیان سیاسی آنچنان بی رحمانه با فرمان خمینی جاری شد
که مصلحت حفظ آبروی نظام و هر چیز دیگر معنی خود را برای بنیانگذار
آن از دست داد .ما زندانیان سیاسی دهه شصت جنایت های بیشماری را به
چشمان خود دیده ایم .همچنانکه فداکاری های و شجاعت های عظیمی را نیز
شاهد بوده ایم ،فداکاری هایی که وجود هر انسان را به تاثر وا میدارد .جنبش
اعتراضی مردم که از تابستان هشتاد و هشت آغاز شده است اتفاقی است
که تک تک ما بازماندگان زندانیان دهه شصت دقیقه به دقیقه در انتظار آن
بودهایم ،جنایت های رژیم در این چند ماه اخیر برای ما که هزاران نوع از
این سرکوب ها را در درون زندان ها در سال های شصت دیده ایم دور از
انتظار نبود .در آن روزها و در آن سال های پر از شکنجه و اعدام ،ما لحظه
به لحظه حرکت اعتراضی توده های مردم را در آرزوهایمان انتظار می
کشیدیم ،حاجی داوود رحمانی در سرکشی های شبانه خود به بندها ،زندانیان
را به سخره می گرفت که خلق قهرمان دم در زندان برای آزادیتان آمده است
و بعد می گفت :بیچاره ها آنقدر اینجا می مانید که موهایتان رنگ دندان
هایتان می شود .هرچند این حرف ها هیچ گونه خللی در مقاومت زندانیان
ایجاد نمی کرد .مبارزات زنان ایران تنها به مبارزات حقوق بشری سالهای
اخیر ختم نمی شود ،در آن سالهای طوفانی دهه شصت هزاران زن مبارز
در نقاط مختلف ایران در زندان ها همچنان برای احقاق حقوق خود پافشاری
و مقاومت می کردند .شرایط سال پنجاه و هفت و جو باز سیاسی آن دوران
شرایطی را برای جذب شدن جوانان در گروه ها و تشکیالت های سیاسی
فراهم آورد ،چیزی که در هر زمان دیگر و حتی حاال اگر جو جامعه بازتر
شود تشکالت سیاسی با سرعت زیاد در جامعه پا خواهند گرفت .زندانیان
سیاسی دهه شصت و یا الاقل هزاران زندانی ای که من در طول هشت سال
زندانم با آنها هم بند بوده ام همه اسحله به دست نگرفته بودند ،اغلب این
زندانیان از دختران جوانی تشکیل می شدند که بخاطر اعتقاداتشان به آزادی
و حرمت انسانی و جامعه برابر به مبارزه علیه جمهوری اسالمی کشانده
شده بودند .مادران بیشماری بودند که اصال سیاسی نبودند و فقط بخاطر
اعتقادات فرزندانشان دستگیر شده بودند .همین مادران غیرسیاسی چهره
های مقاومی را در درون زندان ها تشکیل داده بودند که الگوی مبارزه و
انسانیت برای بقیه زندانیان جوان شده بودند .مادر ملیحه هفتادوسه ساله که
فقط بخاطر پسر فراری اش سال ها در زندان بسر می برد ،برای رفتار و
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رنجنامه احسان فتاحیان
احسان فتاحیان زندانی سیاسی محکوم به اعدام در روز چهارشنبه اعدام
خواهد شد نامبرده طی رنجنامه ای که به مجموعه فعاالن حقوق بشر در
ایران ارسال نموده است وضعیت خود را چنین شرح میدهد:

مقاومت اش که حتی حاضر نبود تعهد نامه امضا کند مورد احترام همه
زندانیان بود .شمار زیادی از روشنفکران بودند که اساسا اتهام گروهی
نداشتند و بشدت زیر فشار و شکنجه رفته بودند .مدیران مدارس مختلف،
دانش آموزان زیر هیجده سال خود را پنجاه تا پنجاه تا به اوین فرستاده
بودند .این دانش آموزان اغلب اگر هم هوادار گروه های سیاسی بودند که
مشی مبارزه مسلحانه را در برابر رژیم قبول داشتند هرگز روی اسلحه را
ندیده بودند و بجز اعالمیه و کتاب خواندن و مخالفت با جمهوری اسالمی
کاری نکرده بودند .خوب است در مورد تعریف از زندانیان دهه شصت
فعاالن حقوق بشری دقت بیشتری را بعمل بیاورند و بدون دلیل هواداران
ساده را که اکثریت زندانیان در بند را تشکیل می دادند به عملی که انجام
نداده اند منسوب نکنند .سخن گفتن در مورد زندانیان دهه شصت سخت است
نه فقط بخاطر شکنجه ها و اعدام هایش ،بلکه بخاطر سکوت و یا همکاری
کسانی که امروزه چهره عوض کرده اند و رهبران جنبش سبز شده اند .در
اسفند ماه سال شصت و هفت بعد از آزادی از زندان در یکی از کالسهای
آزاد مجسمه سازی دانشگاه تهران ثبت نام کردم .روزی که همه مشغول
کار ساختن مجسمه های گلی خود بودیم ،خانمی با مقنعه و مانتوی بلند
مشکی و دمپایی با جوراب پاره که شصت پایش از آن بیرون می زد وارد
سالن کار ما شد .از دیدن او دلم لرزید ،از لباسهایش و نگاهش که اخمو و
در هوا دو ،دو میزد تا کسی را نگاه نکند به یاد زندانبانان زن داخل زندان
اوین افتاده بودم با خودم گفتم :این باید «کسی» باشد .خانم مقنعه پوش از
سالن کاری ما رد شد و به اتاق دیگری رفت .من از همکالسی هایم پرسیدم
او کیست؟ گفتند مگر او را نمی شناسی! زهرا رهنورد است .از روی
کنجکاوی به اتاقی که زهرا رهنورد رفته بود سرازیر شدم ،مجسمه بزرگی
را که «مادر» نامیده می شود و بعدا آن را در میدان محسنی قرار دادند ،کار
می کردند .کارگران افغانی آنرا قالب گیری کرده بودند و دختران دانشجو
مشغول صیغل دادن آن بودند و زهرا در کنار به آنها می گفت چه بکنند.
از دیدن او دلم سنگین شده بود .هنرمند و بی اعتنا بودن به قتل هزاران نفر
انسانهای بیگناه .نمی توانستم هضمش کنم .داشتن این همه امکانات دانشگاه
هنرهای زیبا و پوشیدن جوراب پاره .نا خوداگاه به یاد بازجویم افتادم .هر
روز دهها نفر را در اتاق کار خود با کابل و لگد و ...و غیره شکنجه می
کرد و تن آش و الش شده آنها را به راهرو زندان می انداحت .روزی که
خودم را با کابل و لگد حسابی شکنجه کرده بود و در گوشه ای از اتاق کار
این آقا افتاده بودم به من گفت :می بینی خانم دارم نان خشک می خورم .من
جوابش را ندادم اما دریایی از جواب در ذهنم بود ،این همه امکانات ،این
همه قدرت و خوردن نان خشک .و حاال این امکانات برای کارهای هنری،
این همه قدرت برای اجیر کردن انسانها برای کمک و اما جوراب سوراخ.
به یاد خودم و بچه های دیگر زندان افتادم که در این مدت هشت سال هر
چه را که نقاشی می کردم یا باید پاره می کردم یا بدست زندانبانان می
افتاد و تنبیه می شدم .به یاد دختران هم بندم افتادم که برای دوختن پارهگی
لباسشان حق داشتن سوزن را در مقاطعی از زندان فقط یک ربع در طول
روز آنهم با نظارت توابها داشتند .اگر حوصله شنیدن درد زندانیان دهه
شصت را ندارید و فعال حقوق بشر هستید لطفا مثل رژیم جمهوری اسالمی
این زندانیان را همگی تروریست خطاب نکنید .در بندهایی که من با صدها
و هزاران زندانی زن زندگی کردهام آنهایی که عملیات مسلحانه داشتند یا
پایشان به بندهای عمومی نمی رسید و در همان شعبه های بازجویی زیر
شکنجه می رفتند یا عمرشان در بندهای عمومی بسیار کوتاه بود و سریع
اعدام میشدند .مقاومت زنان و دختران جوان در سالهای سیاه شصت که آن
زمان رهبران سبز در قدرت بودند باعث افتخار تاریخ ماست و این زمانی
آشکار خواهد شد که ما دست از تبعیض زندانیان اصالح طلب و زندانیان
دهه شصت برداریم.

واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی نشان دهنده ی راهی ست که خواهان
در نوشتن آنم
خش خش برگ ها زیر قدم هایم
میگوید  :بگذار تا فرو افتی
آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت.
هرگز از مرگ نهراسیده ام ,حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و
صمیمانه ترین زمان ,در کنار خویش حس میکنم .آن را میبویم و بازش
میشناسم  ,چراکه آشنایی ست دیرینه به این ملت و سرزمین .نه با مرگ که
با دالیل مرگ سر صحبت دارم ,اکنون که (( تاوان )) دگردیسی یافته و به
طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند ,آیا میتوان باکی از عاقبت و سرانجام
داشت؟ ((ما)) ای که از سوی ((آنان )) به مرگ محکوم شده ایم در طلب
یافتن روزنه ای به سوی یک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تالش
بوده ایم ,آیا آنان نیز به کرده ی خود واقف اند؟ در شهر کرمانشاه زندگی را
آغازیدم ,آنجا که بزرگیش ورد زبان هم میهنانم است ,آنجایی که مهد تمدن
میهنم بوده است .قطور ذهن ام بدان سویم کشید که تبعیضی را و وضعیتی
ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمایم که گویای ستم بود ,ستمی در
حق من چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعه ای انسانی  ,پیگیری
چرایی ستم و رفع آن به هزاران فکرم راهبر شد ,اما وااسفا که آنان چنان
فضا را مسدود و حق طلبی را محجور و سرکوب کرده بودند که در داخل
راهی نیافتم و ورای محدوده های تصنعی به مکانی دیگر و مامنی دیگر
کوچیدم  (( :من پیشمرگه ی کومله شدم)) ,سودای یافتن خویش و هویتی که
از آن محروم شده ام من را بدان سو کشاند .دور شدن از خواستگاه کودکی
هرچند آزاردهنده و سخت بود اما هیچ گاه باعث انقطاع من از زادگاهم
نشد .هراز گاهی به قصد تجدید دیدار و بازیابی خاطرات روانه ی خانه ی
نخستین میگشتم ,اما یک بار (( آنان )) دیدار را به کامم تلخ کردند ,دستگیرم
کردند و به قفسم انداختند .از همان آغاز و با پذیرایی انسان دوستانه ی
دستگیر کنندگانم !! فهمیدم که همان سرنوشت تراژدیک و غمناک همراهان
و رهروان این راه پررهرو به انتظار نشسته است :شکنجه  ,پرونده سازی,
دادگاه سرسپرده و شدیدا تحت نفوذ ,حکمی کامال ناعادالنه و سیاسی ,و در
نهایت مرگ......بگذارید خودمانی تر بگویم :پس از دستگیری در شهر
کامیاران به تاریخ  87/4/29و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره ی
اطالعات آن شهر ,در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و دیدن
را برایم ممنوع نموده بود ,فردی که خود را معاون دادستان معرفی میکرد
شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود
(الزم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضایی در محیطی غیر از محیط
دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است) .بدین ترتیب اولین دور
بازجویی های عدیده ام کلید خورد .همان شب به اداره ی اطالعات استان
کوردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودند:
سلولی کثیف با دستشویی نامطبوع و پتوهایی که احتماال ده ها سال از
مالقاتشان با آب و پاکیزگی میگذشت! .از آن به بعد شب و روز داالن پایینی
و اتاق های بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا ,به تسلسلی
پایان ناپذیر و سه ماهه تبدیل شد .بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت
شغلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش ,در این سه ماه به
طرح اتهاماتی عجیب و غریب میپرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب
بودن آنها ایمان داشتند .علی رغم آزمودن تمامی روش ها و در عملیاتی
مسلحانه شرکت نموده بودم ,اتهاماتی که در بسیار در اثبات آن کوشیدند.
تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیه نظام بود که بهترین گواه
در یگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی است ,شعبه ی اول دادگاه انقالب
بقیه در صفحه 6

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش حق مسلم آنهاست

6

بقیه از صفحه 5

شماره  106آذر 1389
بقیه از صفحه 8

رنجنامه احسان فتاحیان... ،

موج سبز فرموله کردن یک ...

اسالمی سنندج حکم به  10سال حبس توام با تبعید به زندان رامهرمز داد.
ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرایی بوده است اما
در این یکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدایی از امر قضا را داشتند.
به تازگی اختیار و صالحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در
باالترین سطح – حتی اعدام – از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر
استان سپرده اند ,با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت
تعجب و برخالف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران ,شعبه ی چهارم
دادگاه تجدید نظر استان کوردستان حکم  10سال زندان را به اعدام تبدیل
نمود .بر پایه ی ماده  258قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها
در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی میباشند که حکم صادره از حداقل
مجازات مقرر در قانون کمتر باشد .بر طبق کیفر خواست دادستان ئ اتهام
وارده  -یعنی محاربه (دشمنی با خدا)  -حداقل حکم در این مورد یک سال
است حال خود فاصله ی  10سال توام با تبعید را با این حداقل مقایسه کنید
تا پی به غیر قانونی ,غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید.البته
ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم ,مجددا" از زندان مرکزی
سنندج به بازداشتگاه اداره اطالعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی
یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی نا کرده اقرار و کلمات و جمالتی در رد
افکار خویش برزبان آورم .علی رغم فشارها ی شدید ,من حاضر به قبول
خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتا" گفتند حکمم را به اعدام
تبدیل خواهند نمود ,که خیلی زود به عهد خویش وفا کردن و سرسپردگی
دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضایی اثبات نمودن .پس آیا انسان می
تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟! قاضی سوگند خورده که همه جا ,در هر
زمان و در قبال هر فرد و موضوعی بی طرف مانده و صرفا" از دریچه ی
حقوق و قانون به جهان بنگرد ,که امین قاضی این سرزمین به قهقرا رفته
می تواند ادعا نماید که سوگند را نشکسته و بی طرف و عادل باقی مانده
است؟ به زعم بنده چنین قضاتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند.
هنگامی که کل سیستم های قضایی ایران به اشاره یک بازجوی بی دانش و
عاری از هرگونه سواد حقوقی  ,دستور بازداشت ,محاکمه ,محبوس نمودن
و مرگ افراد را اجرا می نماید ,آیا می توان بر یک یا چند قاضی خرده پای
یک استان همیشه تحت ستم و تبعیض خرده گرفت؟ آری ,خانه از پای بست
ویران است......حال علی رغم این که در آخرین مالقاتم در داخل زندان با
دادستان صادر کننده کیفر خواست ,وی به غیر قانونی بودن اجرای حکم
در هنگامه ی اکنون اذعان داشت ,اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را
دارند .نا گفته پیداست که اینچنین پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو
ممکن ,نتیجه ی فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوه ی قضائیه
است .افراد عضو این محافل تنها از زاویه ی فیش حقوقی و اغراض و نیات
سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگی یک زندانی سیاسی می نگرند,
برای آنان ورای اهداف غیر مشروع خویش هیچگونه ((مسئله))ای قابل
طرح و تصور نیست ,حتی اگر اولین حق همزاد بشر یعنی حق حیات باشد.
اسناد جهانی و بین المللی پیشکش ,آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود
را نیز هیچ و بیهوده می انگارند .اما سخن آخر :اگر به گمان زورورزان و
حاکمان ,مرگ من موجب حذف مسئله ای به نام مسئله کردستان خواهد شد
باید گفت زهی خیال باطل .نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر
این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آنرا شعله ورتر خواهد نمود.
بی گمان ((هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر)).

این افق هراس آوریست که کل رژیم از جمله سران سبزش را به تکاپو
واداشته .جریانهای سوسیالیستی از همان اول این جنبش ارتجاعی سبز
را افشا کردند و توده هایی که هنوز به خیراندیشی! موسوی و کروبی
متوهم بودند و بوسیله ایدئولوگها و مروجین این فرزندان راستین خمینی
جنایتکار ،از گنجی و سازگارا و مخملباف و نبوی گرفته تا جریانهای راست
و ارتجاعی اکثریت و حزب توده و جمهوریخواه و دیگر اعوان وانصارشان
توجیه میشدند .ولی توده ها خود در عمل و در صحنه های خون و جنون
هفت تیر و ولیعصر و هر گوشه ای که بر پا خواستند به ماهیت اینان بیشتر
پی برده اند .بخاطر همین است که تعرض تحسین برانگیز توده ها فغان این
دارودسته مروج ارتجاع را در آورده است .اجازه بدهید از زبان چند تایی
از اینان بشنویم که کل منظورشان از جنبش چیست:

احسان فتاحیان زندان مرکزی سنندج1388/8/17

مسعود بهنود معتقد است که جوانانی که از جان گذشتند ،دوستی طلب
میکردند و مهربانی منظورشان بود و موسوی دردآشناست و کینه جو نیست.
بهنود معتقد است که بیانیه موسوی به او امکان میدهد که شرایط بازی را
موسوی انتخاب کند.
عزت هللا فوالدوند میخواهد که احسان و گذشت به سرزمین بازآید و حکومت
به درستکاران و مؤمنان سپرده شود.
ابراهیم نبوی در کنار باز هم تالش مذبوحانه اش در اینکه ما کاری به گذشته
نداریم و فردای ما به آینده شبیه نیست ،تاکید در مسالمت آمیزی جنبش سبز
دارد و از حکومت خواهان امتیاز است و بعد پشیمان میشود و آنرا امتیاز
نمیداند و میگوید حق پامال شده ،است .نگران این است خشونت ممکن است
پاسخ خشن بگیرد:
"" جنبش اجتماعی ممکن است بسوی خشونت برود ،یا خشونت را با
خشونت پاسخ بگوید ،این راهی است ممکن و و شاید نزدیکترین راه بشمار
بیاید .اما این راه پیروزی جنبش سبز نیست""...
وجه مسالمت آمیز و " فشار از پایین و چانه زنی از باال" را از مختصات
جنبش سبز بشمار میاورد .از اینکه این دار و دسته چرا نگران اینند که توده
ها از آنچه این جریان آرزو دارد فراتر نرود ،نیاز به شرح ندارد .ولی برای
یادآوری خوب است که فراموش نکنیم که اینان از عوامل فعال رژیم اسالمی
بودند و بعضا هنوز هم هستند .یکسره شدن کل رژیم یعنی محاکمه شدن اینان
در پیشگاه توده ها ،یکسره شدن کل رژیم یعنی آجر شدن نان این قلم بدستان
که دستکم برخی شان دو دهه وظیفه دینی و شرعی شان را به جمهوری
اسالمی مؤمنانه ادا کردند .وضعیت برخی از جریانهای اپوزیسیون خارج از
دستگاه حکومت هم مشخصه .آنها هم هیچوقت آنطور که مدعی رادیکالیسم
و برخی مدعی سوسیالیسم بوده اند ،انقالب را در دستور مبارزاتی توده ها
ضرورت ندانسته اند و بیشتر بدنبال رفرم دولتی بوده اند تا اعتقاد به مبارزه
طبقاتی که انقالب را الزام میبخشد .وگرنه بقول حافظ:

چه ِشکرهاست در این شهر که قانع شده اند
شاهبازان طریقت به مقام مگسی
باید گفت منافع طبقه ای که به آن متعلقند که صد البته طبقه کارگر نمیتواند
باشد .بیانیه موسوی برخالف آنچه که مسعود بهنودها تبلیغ میکنند حاکی از
آن نیست که شرایط را سبزها تعیین خواهند کرد بلکه نشان از عقب نشینی
این جناح در مقابل خامنه ای دارد .بند اول آن برخالف هارت و پورتهای
چند ماه پیش شان از حکومت کودتا صحبتی نمیکند بلکه خواهان مسئولیت
پذیری و دخالت قوه قضاییه و مجلس در ضعفها و کاستیهایش باشد .موسوی
در آخرین پیشنهادش از فضایی توام با دوستی و محبت ملی میکند .موسوی
از اینکه مشروعیت رژیم تخریب گشته و مردم نسبت به نظام تغییر رای
داده اند ابراز نگرانی میکند .طرح آشتی ملی اسم رمز حفظ خرده ثباتی که
از رژیم مانده ،است .میخواهد مردم بازهم در چهره بسیجیان و پاسداران
برادران خود را ببینند.
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اعتصاب  ،تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست

بمناسبت فرارسیدن  16آذر روز دانشجو
شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
جوانان ودانشجویان مبارز!
درآستانه  16آذر روزدانشجو قرارداریم16.آذر نماد جنبش دانشجوئی
ایران ،بنام «روز دانشجو» درذهنیت تاریخی مردم ایران نقش بسته است.
 16آذر یکی از جلوه های مبارزه توده های زحمتکش مردم ایران بویژه
جوانان علیه استبداد و خودکامگی طبقه حاکم و امپریالیسم جهانی و ارجاع
داخلی محسوب میشود.
یادواره ای است از مبارزه برای آزادی و بدست گرفتن حق تعیین سرنوشت
خویش ،همچنین سمبلی است از مبارزه دانشجویان برای تحقق آزادی و
سوسیالیسم و دنیائی آری از ستم و استثمار و زور سرکوب .مبارزه ای که
هم چنان ادامه دارد .وهنوز بدلیل مقاومت سرسختانه طبقات ارتجاعی حاکم
که بعد از قیام بهمن  57این بار با تلفیق دین ودولت برمقدرات مردم حکم
میرانند .به نتیجه قطعی نرسیده است وبرای تحقق خواست ها و آمال و
ارزوهای انسانی نسل جدید و نسلهای گذشته ،ازجمله دانشجویانی که در 16
اذر  1332جان فداکردند راه درازی در پیش است و بایدبه مبارزه شدیدتر،
آگاهانه تر و طبقاتی تر و سازمانیافته تر و بابرنامه تر دست یازید و آنرا
گسترش داد.
فرارسیدن  16آذرامسال مصادف است با تداوم اعتراضات وسیع بعد از
برگزاری «انتخابات» دهمین دوره ریاست جمهوری درایران .اعتراضاتی
که ابتدا به خاطر تقلب انتخاباتی شکل گرفت و سپس گسترش یافت ...
و اکنون از یک سو با تشدید سرکوب گریهای رژیم مواجه است و از
سوی دیگر در چنبره رهبری جناحی از نظام گرفتار است که میخواهد با
آموزه ها و شعارهای بورژوا مذهبی خود دامنه حرکتهای اعتراضی را
محدود و درچهار چوب قوانین ارتجاعی حاکم محبوس سازد .از این رو
حرکتهای شش ماهه اخیر کماکان گرفتار محدودیت هائی است که برای
رفع آنها و فائق آمدن بر ضعف ها و کاستی ها میباید مدام چاره اندیشی
کرده و به راه کارهای نوینی دست یافت .با وجود همه این محدودیت ها و
ضعف ها و کاستی ها اما ارتقای سطح مطالبات و خواستهای و شعارهای
گروه های شرکت کننده در حرکت های اخیر و تالش رژیم و جناح های
مختلف آن برای سرکوب و مهار این حرکت ها ،نشاندهنده رشد سطح آگاهی
دانشجویان ،جوانان و زنان و مردانی است که دیگر نمیخواهند به قوانین
ارتجاعی حاکم تمکین کرده و بار مصائب ناشی از تشدید استثمار و غارت
و چپاول همراه با سرکوب و کشتار اقلیتی از مافیای قدرت و ثروت نظام
حاکم را بردوش بکشند.
رژیم درهراس از گسترش و رادیکالتر شدن همین حرکتها است که قبل از
 16آذر دست به سرکوب و دستگیری و زندان ده ها دانشجو در دانشگاه
های مختلف کشور زده است .و نیروهای سرکوبگر خود را آشکارا در
مقابل مردم به صف کرده و فرماندهان و کسانی که دست شان تا مرفق به
خون جوانان مبارز و انسانهای آزادیخواه آغشته است را پشت میکرفون
رادیو تلویزیون های دولتی میاورد تا با وقاحت تمام مردم را تهدید کرده و
دانشجویان را از شرکت در مراسم روز  16آذر برحذردارند.
درچنین شرایطی وظیفه دانشجویان مبارز و پیشرو است که تالش بکنند در
مقابل روش های سرکوبگرانه رژیم تاکتیکها و روشهای مبارزاتی مناسبی
را اتخاذ نمایند و با طرح شعارها و مطالباتی نظیر شعار عمومی و سراسری
کار -مسکن -ازادی  -و شعارهای دیگری نظیر آزادی زندانیان سیاسی،
ازادی اندیشه و بیان و تشکل و تحزب و رفع تبعیضات جنسی و ملی ...سایر
جنبشهای اجتماعی را مورد خطاب قرارداده و به رشد سطح اگاهی و ایجاد
زمینه مشارکت توده های کارگر و زحمتکش و زنان و جوانان در مبارزات
جاری برعلیه جمهوری اسالمی یاری رسانند.
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شماره  106آذر 1389
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ایران
برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران
زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

******************************************

بقیه از صفحه 6

موج سبز فرموله کردن یک ...
موسوی نمیخواهد خشم بحق توده ها ،خشونت خانمانسوز دستگاه اسالمی
را بدنبال داشته باشد .و یا نهادها و دستگاههای قدرت و ماشین سرکوبش
آسیب جدی ببیند .جنبش رادیکال و واقعی توده ها باید هر چه زودتر مرز
خود را با جریان ارتجاعی سبز جدا کند و روی مطالبات و اهداف سیاسی و
اجتماعی اش تاکید بیشتر کرده و آنرا با شعارهایی که مبین این اهداف است
اعالم کند وگرنه جنبشی که نداند بطور روشن و دقیق میخواهد کجا برود،
هیچ راهی او را به آنجا نمیرساند.

برای دریافت نشریات سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست به سایت سازمان مراجعه نمائید
www.fedayi.org

ما ازهمه دانشجویان ،دانش آموزان و مردم زحمتکش دعوت میکنیم از
برآمد مبارزاتی دانشجویان در  16آذر حمایت کنند و با پیوستن به صفوف
آنها جنبش انقالبی علیه نظام ارتجاعی حاکم را گام دیگری به جلو سوق
دهند.

گرامی باد  16آذر ،روز دانشجو

شماره  106آذر 1389
موج سبز و فرموله کردن یک سازش
نوشین شفاهی
بدنبال شایعات مخفی شدن موسوی و کروبی در هفته پیش بعد از تهدیدات
اژه ای  ،موسوی با دادن بیانیه  5ماده ایش ،طرح فیصله دادن به جنبش و
سازش با والیت فقیه را علنی کرد ،و آمادگی اش برای کنار آمدن با جناح
در قدرت ( نه از سر ماهیت صلح اندیشش آنطور که دیگر تئوریسین های
این جنبش میخواهند به مردم بباورانند ،بلکه خود از احساس نگرانی برای
نظامی که خود هنوز به آن تعلق دارد) را اعالم داشت .هفته پیش توده های
معترض از مرز رعب بسیجیان و گارد شورش گذشتند .مردم بعضا آماده
تر نه برای عقب نشینی بل برای تعرض بیشتر به خیابانها آمده بودند .این
جسارت توده ها ،خود سران سبز را هم به هراس انداخت که نکند برای
کنترل جنبش دیر شده باشد و سراسر رژیم گرفتار خشم توده ها شوند .با
تاملی در آنچه که هفته پیش اتفاق افتاد و ویژه گیهای تظاهران روز عاشورا
و روزهای بعد آن بیشتر متوجه میشویم که هول و هراس تئوریسینها و
مداحان جنبش سبز از چیست؟
اول  -موسوی خود اذعان میکند که مردم بدون اطالعیه ها و فراخوان های
رهبران سبز به خیابان آمده اند .البته چندین ماه است که توده ها منتظر
موسوی و کروبی نشده اند که جواز اعتراضات و مطالباتشان را صادر
کنند .مردم فهمیده اند که ارکان نظام ترکهای بسیاری برداشته که نه برای
طوالنی مدت بلکه عنقریب که فرو ریزد .نوع شعارها اینرا بخوبی عیان
میکند .خطر از دست دادن توده ها که هم برای رژیم فاجعه آفرین است و هم
دست رهبران سبز را از توسل به یک اهرم فشار باز میدارد تا بتواند اگر
جناح رقیب را از دور خارج نکند دستکم برای بده بستانهایش آس رو نشده
ای باشد .بقول ابراهیم نبوی ( رژیمی نیمه تواب) :موسوی برای چانه زنی
با حکومت به فشار از پایین نیاز دارد .طبیعتا این فشار باید چند و چونش
توسط سبزها کنترل شود وگرنه سیل همه را با هم میبرد.
دوم  -خشونت و شقاوت بیحد و مرز نیروهای انتظامی و بسیجیان لباس
شخصی برای توده ها مسجل کرده که علیرغم تبلیغات رهبران سبز ،این
جنایتکاران برادران آنان نبوده و درس اخالق در گوششان خواندن ،نه
وجدان! بخواب رفته شان! را بیدار میکند و نه با " تو هم از مایی" آنان را
شرمنده رفتار سخاوتمندانه شان کرده اند .حتی بسیاری هم کوشیدند که با تر
و خشک کردنشان شاید نمک گیرشان کنند ولی دیدند وقیحتر و وحشی تر از
همیشه به خیابانها سرریز شدند .و واقعیت عریان و بیرحمانه این بازوهای
اقتدار و سرکوب رژیم نشان داد که در کشتار و شقاوت حد و مرزی قائل
نیستند ،از روی رفیقانشان با خودروهای انتظامی ویراژ میروند و حتی از
جنازه شان هم نمیگذرند و وقتی در محاصره مردم با دست خالی گیر میکنند
برویشان ماشه میکشندو پیشانی فرزندانشان را نشانه میگیرند .وانگهی با
آنهمه درس اخالق دادنها و روضه های مؤدب و مدرن ماندن ،به گواه ویدئو
کلیپ های یوتیوب بعضا با کوکتل مولوتف برای دفاع از خود بخیابان آمده
بودند .توده ها دریافتند که اینان مزدوران اجیر شده ای هستند که وظیفه شان
کشتن است .خود توده ها از شعارهایی چون " برادر بسیجی چرا برادر
کشی" و یا بسیجی واقعی همت بود و باکری" به شعارهای دیگری چون "
مزدور چقدر گرفتی /اینجا بیای بایستی " یا " بسیجی حیا کن مفتخوری رو
رها کن" روی می آورند.
سوم  -ویژه گی دیگر که نتیجه دو خصیصه ذکر شده است خطر اوجگیری
رادیکالیسم جنبش و گستردگی آن به دیگر سطوح و عرصه های مبارزاتی
دیگر است ،بخصوص عرصه کارگری .مرتبط شدن عرصه کارگری و
جنبش اش به این جنبش سیاسی برای گرایش سبز که بهیچوجه حتی توان
تظاهر کردن به طرح مطالبات صنفی و معیشتی کارگران را هم ندارد
ترجمانی جز قدرتگیری آلترناتیو چپ و کانونهای سوسیالیستی ندارد .چرا
که تنها گرایش و جنبشی که مدافع منافع این طبقه است فقط کمونیستها هستند.
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Kar@fedayi.org

آخرین اخبار و گزارشات  ،مقاالت  ،اطالعیه ها و
نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید

www.fedayi.org
www.kare-online.org
برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر
تماس بگیرید
کار کمونیستی آنالین
info@kare-online.org
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
kurdistan@fedayi.org
کمیته تهران
tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karaj@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org
مسئولین پا لتاک
paltalkroom@fedayi.org
کمیته امور پناهندگی
panahjo@fedayi.org

