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پس از انتشار فراخوان مشترک به مناسبت يادمان جانفشانان و جانباختگان در اوت و  �
تالش ما . ، آماده سازي سند فوق و تبادل نظر حول آن انجام شده است۲۰۱۲سپتامبر 

ها و نقطه نظرات ايجابي در زمينه جنبش امضاکنندگان اين سند، ارائه و جمعبندي بحث
هاي گذشته، از سوي زندانيان سياسي ها و در واقع سالها در ماهاين بحث. اهي استدادخو

هاي جانفشانان و جانباختگان و فعالين سياسي سابق، جان بدربردگان از کشتارها، خانواده
اي از آن را در قالب يک و مدافعين حقوق زندانيان سياسي انجام شده بود، و اينک فشرده

   .ايمحليلي منتشر ساختهنوشته و بيانيه ت
گفتگوهاي گفتگوهاي گفتگوهاي گفتگوهاي «و نيز  » جمعي از فعالين چپ، سوسياليست و کمونيستجمعي از فعالين چپ، سوسياليست و کمونيستجمعي از فعالين چپ، سوسياليست و کمونيستجمعي از فعالين چپ، سوسياليست و کمونيست«چاپ نخست با امضاي 

مارس  (۱۳۹۲براي چاپ و ويرايش بعدي که در فروردين . انتشار يافته است» زندانزندانزندانزندان
 .پيش بيني شده است، امضاي فردي موافقين اين سند نيز انتشار خواهد يافت) ۲۰۱۳
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 ٣   بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش

  مسئله طرح و دمهمق ١ 

 ، تويم جامعه فرداي خواست تا به تو بگويخواه» داد«به من بگو چگونه 
  . را حاکم خواهد ساختيچگونه عدالت

 تنها درباره يني آن از مفهوم زميسازي و سپس ته،رازواره ساختن واژگان
 که ي درست به هنگامي ول، صورت نگرفته استيواژگان عدالت و دادخواه

 يگفتمان دادخواهسابق،  ياسيان سي و زندانشدگانسرکوب يهادر اثر تالش
 يم جمهوريه رژي علياجتماع و يطبقات مبارزه ي اصلي از محورهايکيبه 

- ها کشتارها و شکنجه طبقات حاکم که ساليروهاي ن،شوديل مي تبدياسالم

ند ادان آمدهيد، به مانگر بوده را نظارهي اسالميم شاه و جمهوريب رژي مهيها
ل يشدگان و دادخواهان تحم خود را بر جنبش سرکوبياسي سيتا هژمون

 روشن و يها م تا با طرح خواستهي برآنيما امضاکنندگان سند کنون. کنند
افکار نيز  و  و جهانراني زحمتکشان و مردم ا،مشخص خود، کارگران

 ياهوي که در هييهاخواسته. ميان را مورد خطاب قرار دهي جهانيعموم
ها، در  حکومتي حاکم، سانسور و سرکوب شده است و از سويهانهرسا
  .د گشتن قطور پنهان خواهيها پروندهيالبال

  : ازيبخش ما به عنوان
 يم جمهوري رژي جان بدر برده از کشتارهاياسيان سيزندان - 

  ، ياسالم
  جانفشانان و جانباختگان، يها خانواده - 

  ياسي سانين حقوق زنداني و مدافعياسين سيفعال - 

-ي سانسور و سرکوب آزاديهايديپل که يروشنفکران و هنرمندان - 
 يهاميان را در رژي بيژه آزادي، و به وي و اجتماعي فرديها

  تجربه کرده اند،ي اسالميگر شاه و جمهورسرکوب
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 ي بحث در مورد جنبش دادخواهي از مبناهايکين سند را به عنوان يا
ن ين ايان فعالي را در ميجنبش دادخواهم تا فصول مشترک يکنيشنهاد ميپ

امضاکنندگان . ميکنتر ها را ژرفآنن حال ي و در عميدارتر سازيپاجنبش 
شرفت جنبش يدانند که در هر مقطع از پين حق را محفوظ مين سند، ايا

ن ي با سطح نورا  و مطالباتشي، برنامه جنبش دادخواهي و اجتماعيطبقات
ن جنبش به عنوان ي مطالبات اما بر اين باوريم که .دهندق ي تطبيمبارزه طبقات

ي سطح با دگرگونبايد مي راني در اي و اجتماعي طبقاتيها از جنبشيبخش
 با توجه به حفظ يراتيين تغيچن. ابدي يشتريژرفا و گسترش بمبارزه طبقاتي 
 يخ و امضاها بر سند کنونيم با ذکر تاري به صورت ضما،ياصل سند کنون

  .  هد شدافزوده خوا
  
     



 

 ٥   بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش

   چندجانبه شيگشا    ٢ 

 طبقات يي رهاي است که براي سراسري از جنبشي بخشيجنبش دادخواه
 و چه در ابعاد ي، چه در ابعاد محليدارهيه و سرمايطره سرماي از سياجتماع

-تواند بدون در نظر گرفتن چشمين رو نميرد، از ايپذي صورت ميجهان

 از جنبش ين درکيبا چن.  خود نائل شودبخش به اهدافيي رهاياندازها
 ييهابي مداوم، درازمدت و با فراز و نشين جنبش را جنبشي، ما ايدادخواه

) يها از اقدامياا مجموعهي(ک اقدام يشبرد آن در توان يم که پيکني ميابيارز
 يش از ده کشور در رابطه با جنبش دادخواهيتجربه ب. ستيکوتاه مدت ن

کتاتورها يف دي و تضعي مبارزات مردميريبه هنگام اوج گکه  دهدينشان م
 ي کشورهايگرانقالب و اغلب با واسطه بروز  ازيريبه منظور جلوگ

 يريزمان با شکل گهم. رديگي شکل مياسي انتقال سيک دورهي يستياليامپر
 بخشش يهانهي زميساز و فراهمي ملين دوره است که جهت آشتيا

گان مسئله ا شکنجه شدهيان و ياطر بازماندگان قربانتکاران و آرامش خيجنا
-ياب در دستور روز قرار ميقت ي حقيهاونيسيجاد کمي به شکل ايدادخواه

   .رديگ
 و يشهادت از چند ده هزار قربان مصاحبه ورغم گرفتن ها علياين کميسيون

طرف  حضور افراد بيرغمعلي و ياهزار صفحه ش از دويانتشار گزارشات ب
 يادي بنيهايدگرگونل عدم يعموماً به دلچرا که  .اند ناموفق بوده،آنر د
ها و ين دادخواهيتاً از اي نها، قدرتياسين انتقال سي در اي اقتصادياسيس

ن ي اي اقتصادياسي سيهاانياب در جهت حفظ بنيقتي حقيهاونيسيکم
 و ستيالي، سوس چپيروهاي نين برايا بنابر.استفاده شده استکشورها سوء

م يات رژي اسناد جنايآورجمع  افشاگرانه،يهاحرکت و هاوني اکسستيکمون
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 امري ضروري و دائمي ي مردميها ارائه به دادگاهجهت هاضبط آن و ثبت و
 يم جمهوري رژي انقالبي پس از سرنگوني هرگونه دادخواه،با اين حال. است
، ي انقالبيروهايه ني کلفهيوظ. دا خواهد کرديت پيني و عيران معني اياسالم

 ياستفاده و بهره بردارست مبارزه با هرگونه سوءيکمون وست ياليسوسچپ، 
م ي رژي پس از سرنگون،ي است که جهت دادخواهيمدارک و  از اسناديابزار

هرگونه بهره  تواند مانع ازيروها مين ني اياريده و تنها هشيثبت و ضبط گرد
 گردد که در جنبش ي از اسناديرتجاع و ايستيالي امپري کشورهايبردار

جنبش  .ده استيضبط گرد م ثبت وي رژي و قبل از سرنگونيهادادخو
ل يتشکاز  پيشن اسناد ي ا بخش  استفادهي از چشم انداز رهائيدادخواه

ل يم و در جهت تشکي رژي انقالبي را فقط در جهت سرنگوني مردميهادادگاه
   . شناسديممجاز   قابل درک وييهاهن دادگايچن

 توسط ياسي سياتي برکشور، جناي اسالميطره جمهوري سيهادر طول سال
ه يت علي جنايهارفته که از نمونهي صورت پذي کنونيدارهيم سرمايرژ

ست يران از کموني از مردم ايعي وسيهافيدر آن ط. ديآيشمار مه  ب تيبشر
 يو حت  هاقجنبش خلش، مبارزان يو کارگر گرفته تا روشنفکران دگراند

م هار ين رژي مدافع همي که زمانياياسي سيروهايش و ني دگرانديهايمذهب
ن علت يبه هم. انداند، مورد سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام قرار گرفتهبوده

خون ه ها و بستگان ب جان بدربرده، خانوادهياسيان سي زندان ازياريز بسين
 ياسيات سين جناين کردن ا روشيبرا  يخفتگان، مبتکر عنوان دادخواه

  . رديگي را در بر مي اسالمياه جمهورياند که سرتاسر دوران سشده
 آن ي حضور سراسري گونه گون، همچنان جايرغم تالش هاي که عليجنبش

ن جنبش ي چنيريانه مانع از شکل گي فرقه گرا مزمن است و درکيخال
ست و يالي چپ، سوسيروهايروشن است که ن.  شده استيايعموم
ر خود را از علل آن ي، درک و تعبين جنبش عموميست، در درون ايکمون



 

 ٧   بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش

 خود را محدود همبارز  ن حال ي کنند، و در عيان مي دارند و بياسيات سيجنا
 و ي اسالمي جمهوري نخواهند کرد و آن را تا سرنگوني حقوقيبه دادخواه

   . و فراتر از آن ادامه خواهند داديه داريدن ستم سرمايبرچ
ن يست در عيشرو، چپ و کموني پيروهاي آن خواهد بود که نين به معنايا

 ييات باال طلبانه طبقي هژمونيها، تالشيواه دادخيحضور در جنبش عموم
 يکار. طلبندي به چالش مي جنبش دادخواهي رهبريري بدست گيرا برا

  طلبين جنبش دادخواهي را از همه فعالي دائمياريسخت و مداوم، که هوش
شدگان، خانواده  همه سرکوبياسي سيهاکند تا از اهداف و خواستهيم

 ين جنبش را به درستي ايهاجانفشانان و جانباختگان دفاع کرده، خواسته
 رنگارنگ آنان را در يوهايداران و آلترناتهي سرمايان کنند و استفاده ابزاريب
  . نه افشاء و طرد کنندين زميا

 ي جاري، مشارکت در جنبش عمومياسين ساي همه زندانيخواست آزاد
ه شکنجه و يشه، و عليشان از هر مرام و انديه سرکوب و زندان دگرانديعل

 بوده، هست و ين جنبش دادخواهي، در دستور کار فعالياعدام بطور کل
ک و ياستراتژ-  درازمدتيهاق خواستهيبر ما روشن است که تلف. خواهد بود

 کشورمان، ياسي سي زندگين در لحظات کنونيع ميکي و تاکتيز برنامه عملين
 يهاشتر بر جنبهي بينوشته کنون.  ما قرار داده استيش روي بزرگ پيچالش

 چشم ين به معناي نظر دارد و اي و درازمدت جنبش دادخواهيکياستراتژ
 ي و عمليکي تاکتيهاها در عرصه بحثيل و ژرفا بخشي تکمي ما برايپوش

ن يد که به ايم کوشين سند خواهيم اي و ضماي آتيهادر گام. نخواهد بود
  . مي بپردازي عملي کارها و نقشهيکي تاکتيهاچالش

 ي حتيستي، بايدهد که جنبش دادخواهي مختلف نشان ميات کشورهايتجرب
 و درک شود، تا امکان يزي برنامه ريفراتر از تجربه چند نسل اجتماع

 يژه با رويران رفته، و به وي مردم اها بر که نسليعيد فجايبازگشت و بازتول
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از . ن برودي، از ب استافتهي يا سابقهي اوج بي اسالميم جمهوريکار آمدن رژ
 مورد بحث ي متفاوتياندازها از چشمي جنبش دادخواه الزم استن رو،يهم

 يها از حوزهيکي به يمحدود کردن جنبش دادخواه. رديو سنجش قرار گ
، ي، فرهنگيخي تاريهات آن در همه عرصهيمام و تيدن همبستگيو ند آن،

ن جنبش همه جانبه، ي ايها فروکاستن خواستهي، به معناي و طبقاتياجتماع
ا آن روش چانه ين يک مطالبه روزمره و کوتاه مدت است، که با ايدر حد 

ارانشان به معامله يساالران و دستهيتوان آن را با ستمکاران، سرماي ميزن
 را ي جنبش دادخواهيها با خواستهيگرونه سازش و معاملهما، هرگ. نشست

  ي واقعيهاشهي ريساز، موجب پنهانين سازشيرا که چنيز. ميکنيرد م
ه ما، يدر مقابل، توص. شوديم ي اسالميم جمهوري سبوعانه رژيهاسرکوب
 است که ي منافعيهاشهي ريح بدوِن پرده پوشي مداوم و توضيروشنگر

ش و يها، روشنفکران دگراندستياليها، سوسستي کمون و سرکوبيسالخ
ستم يد سيد و بازتولي توليستم حاکم را به بخش ضرورين به سيهمه معترض

فه دفاع از ي، دولت وظيستمين سيدر چن. سازديل مي کشور تبدياسيس
 يهازشيرد که خيگي را برعهده مياياجتماع- اقتصادي فرتوت ينهادها
خ يدان تار به زبالهيستيهاست با ثابت کرده ساليم مردياسي و سياجتماع

  . سپرده شوند
  : ميدهي قرار مير مورد بررسي زياندازها را از چشميما جنبش دادخواه

   ي و اجتماعيخيتار، يطبقات - 
 ياسيس - 

 ياقتصاد - 

 يحقوق - 

 ي و اجتماعي فرديروانشناس - 

 ي انسانيو حقوق اساس - 
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است، بحث را نخست از  که از چارچوب سند قابل شناخت همان گونه
م کرد و سپس به خواستها و موضوعات مشخص گذر يات آغاز خواهيکل

ه ي عليا دادنامهيستي، همهنگام بايسند جنبش دادخواه. م داشتيخواه
.  باشديدارهيسرما» يدادگستر «ييو دور و مشخصاًيستم سرکوب طبقاتيس

نکه با نقد ابد، جز آيي خود دست نمي به اهداف وااليجنبش دادخواه
 در ياين و دادخواهي نوياش، نظممزورانه» يدادگستر« و يدارهيسرما

  . همه ما قرار دهديش رويدگان را پيخدمت ستمد
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   ياجتماع  و يخيتار ،يطبقات انداز چشم   از يدادخواه ٣ 

 ي بازنگري برايکرديرو.  درازمدت و مداوم استي، امريجنبش دادخواه
خ کشورمان ي تاري، در درازناي و اجتماعي طبقاتيگر سرکوبيهاشهيبه ر
ها در جامعه است ها و ضدارزش سازوکار ارزشي بررسي برايتالش. است

- جامعه، و نه فقط سرکوبي تمامي را براي سرکوبگريآزرمي و بيتا زشت

 ي که سالهاست آغاز شده، در دوره کنونين تالشيچن. شدگان، آشکار سازد
 دوام و يافته و براي دست ي و فرهنگيخيادمانه تاري يريگ از شکليبه سطح

 سرکوب، زندان و يهاشهير است تا ريگي پياازمند، برنامهيدارشدنش نشهير
  . کنديرينده جلوگي آيها نسلي آن براياختناق را آشکار کند و از فراموش

  
    است يطبقات يامر يدادخواه ۳- ۱ 

 فاجعه يهاشهي ري روشنگريتالش برا.  استي طبقاتي امريدادخواه
 يع و سراسري وسيژه کشتارهايران، به وير در اي چند دهه اخيکشتارها

 يهاشهيرآشکارساختن  ي، تالش براي در دهه شصت شمسياسيان سيزندان
ها و ن منافع خود، دست به کشتار دهي تامي است که برايايمنافع طبقات

 است که در خون و لجن يدارهيستم سرماين سيا. زنديصدها هزار انسان م
 را دوام دهد و ارکان اقتدارش را با قهر يکشزند تا بهرهيدست و پا م

ران ي مردم ايها طبقه کارگر و تودهيها بر شانهي و ضدانقالبيضدمردم
  . شتر دوام بخشدي بيچندصباح

د شناخت ي آن را بايهاشهير. ستي نيکاف» خشونت «يت صوريتنها محکوم
ن ياز هم.  را در دستور کار قرار دادي تباهيهاشهيکال با ريادو برخورد ر
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ها شهي دست بردن به ريستيسم را بايکاليان مارکس، راديروست که به ب
ز و ي به غراي، ربطي اسالميم جمهوري رژييخوتوحش و درنده. ديفهم

-ن درندهي است که بدون چني از نظميقاتالن ندارد، بلکه خوانش» يديپل«

-  و جنبشيست و در امواج مبارزه طبقاتي قادر به ادامه حکومت نياييخو

. دي کارگران، زحمتکشان، خلقها، زنان و جوانان فروخواهد پاشي اعتراضيها
 سرکوب جنبش ي برايالهي، شکنجه و زندان را، چونان وسيهرگاه سرکوبگر

 يهااستي درک سيم، آنگاه برايابين دريک اجتماع معي تحت سلطه يطبقات
 يش از همه نظرها به سوي مقابله با آن، پيهاز راهيسرکوبگرانه حکومت و ن

  .شودي جلب مي طبقاتيکتاتوري اعمال ديهامجموع مناسبات طبقات و راه
ها، به ن سالي که در اي، و انبوه جانفشانان و جانباختگانياسيان سيزندان

 يست دگرگونخوادند، يرحمانه به قتل رسيک و بياتستميم سين رژيدست ا
ن فرزندان يترن و آگاهي از آنان پرشورترياريبس. تاباننديرا باز مران يجامعه ا

شرو و ي کارگران پ، از آنانيبخش. ران بودنديکارگران و زحمتکشان ا
انبوه . دنديکوشي کارگران ميد سازمان طبقاتي تجدي بودند که برايستيکمون

 کردستان، ترکمن صحرا، يژه روستاهايزحمتکشان شهر و روستا، به و
م از همه سو ي مخالف رژيروهاي با نيستان و بلوچستان به جرم همکاريس

 يگريآموزان، بخش دان و دانشيروشنفکران، دانشجو. اندها شدهروانه زندان
 و ياسيچهره س. دهنديل داده و مي را تشکياسيان سين بافت زندانياز ا

 يها جانفشانان و جانباختگان زندان جان بدر برده،ياسيان سي زندانيطبقات
. دهديران مي اي و اجتماعي طبقاتيروهاي از نبرد نيترقير دقيران، تصويا

 يها دههيها از سرکوبيي و چهره زدايياست زداي سي برايهرگونه تالش
 ين مبارزه و سرانجام استفاده ابزاريت ساختن ايهوي بي براير، تالشياخ
» خشونت« که يويآلترنات. ستم موجود استيچوب س در چاريوي آلترناتيبرا

  .    دارديد آن را نگه ميد و بازتولي سازوکار توليکند وليرا محکوم م



 جنبش دادخواهي از چشم انداز رهايي بخش   ١٢

م يسم، با در نظر گرفتن اوضاع رژي برشت درباره فاشي سخنرانييگو
سم نسبت خشونت ي که به فاشيهنگام«: ان شده استي بي اسالميجمهور

د؛ به تعصب متهمش يگويز خشونت پاسخ ميمآد تعصبيبدهند، او با تمج
مواجه " ر فرديتحق" که با اتهام يزند؛ زمانيش تعصب دست ميکنند به ستا

  .پردازدي خود مي آسوده به نفياليشود، با خ
د يز اميسم نيفاش.  شدهيت افراد کوتاهيز معتقد است که در تربيسم نيفاش

سم، يفاش. ها بسته استوب آنر قليها و تسخ به نفوذ در مغز انسانيفراوان
ها و تآترها را به خشونت حاکم در م خشونت در مدارس، روزنامهيتعل

ت ين تربي ملت را چنيسم تمامي، فاشيآر. ديافزايش مي خويهاگاهشکنجه
تواند يسم نميفاش. ن امر مشغول استيوقفه بديکند و در تمام طول روز، بيم
» .هاستانسان" تيترب"ون سخت سرگرم  به توده مردم بدهد، چياديز زيچ
  ]٩. ک.ر[

ش را از ي خوي رازوارگي، هنگامي و جنبش دادخواهيزندان، سرکوبگر
 و چه ي چه در عرصه داخليدهند که در پهنه گسترده مبارزه طبقاتيدست م

ران است که ي در ايرازه مناسبات طبقاتيش. ده شوندي فهميدر عرصه جهان
ن يپنهان ساختن چن. سازديد مي مرگ ناپديهاچالههايهزاران انسان را در س

دورنما ساختن راه برون رفت از ي سترون، بيق بشردوستي از طريمناسبات
  .  استيع کنونيفجا
 اعمال اقتدار يها اهرميستي اعمال اقتدار حاکمان، بايها مقابله با اهرميبرا

ما، ضمن . ر بسته شودت اقتدار حاکمان به کاي متضاد با ماهيها با سرشتتوده
 ي اسالميم جمهوري مخالف رژيروهاي نيهادگاهيد بر تنوع و کثرت ديتاک

ها جان ر شکنجهيها به جوخه اعدام سپرده شدند، زن سالي ايکه در ط
ن رخدادها و به ي اي تماميخته شدند، تالش بر بازسازيا به دار آويباختند و 

م، که در ي داريرمذهبيکال و غي چپ، رادياسيان سيژه تجربه زندانيطور و
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خ و مبارزاتشان سانسور يک، تاريستماتي سيبرال حاکم به صورتي نئوليفضا
  .   شودي جوان ارائه مشده به جامعه و نسلفيا به اشکال تحريشود و يم

 يها  آرمان،اهداف يستي باي از جنبش دادخواهي و کارگريانداز طبقاتچشم
 يا خودسانسوري و بدون سانسور و ي به روشنجانفشانان و جانباختگان را

 يدند و چگونه جهاني چرا به قتل رسياسيان سيروشن کند که زندان .ان کنديب
 يستي کمونشي گراي چپ به معنفي تمام طيدي تردچيهي ب.کردنديرا آرزو م

 و کاري پنيدر ا جان بدربرده، ياسيان سيجانفشانان و زندان يستياليو سوس
 فرد مار استثي کارگر و نفي  طبقهي و واالتر از رهائتر ي نهائيهدف  نينبرد خون

 ين کار به معنايا  . نداشتنددي بر ابزار تولي خصوصتياز فرد و لغو مالک
 سري مامر ني ا. است بر سرنوشت خودني آحاد ساکنان زمتي اکثرتيحاکم

 و ي و اعمال هژمونيکارگر  انقالب ، کارگري  طبقهجي با بسز جستين
  .  کارگري  طبقهتيحاکم

 و ي، عدم روشنگري تا لحظه کنوني بزرگ جنبش دادخواهيهااز فقدان
 ي براري اخيها  دههيکه طاست  يکارگران آگاه در مورد ي کافيمستندساز

 يطبقات و  يا  حرفهي  مبارزهي وارد عرصهران، يدر ا يدار هي از سرمايرهائ
مه اول دهه شصت، نشان داد ي تا ن١٣٥٧ام ي پس از قيهاتجربه سال .نداهشد

ن يدتري با شديستيها و احزاب کمونکه کارگران متشکل در سازمان
ن ارتباط ي که اي روبرو شدند، تا حدي اسالميم جمهوري رژيهاسرکوب

اشان قادر به ادامه کار و مبارزه در ي کارگريهاهي با پايستي کمونيروهاين
 ي، مستندسازيمدت جنبش دادخواهف کوتاه ياز وظا. داخل کشور نباشند
 ي اسالميم جمهوريت رژيه تمامي عل در مبارزهراني اينقش جنبش کارگر

  .  ران استيا
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    است ياجتماع و يخيتار يامر يدادخواه ۲-۳ 

م ي تجربه عظي و نگهداري بازسازي و اجتماعيخي تاريها پهنهيدگيدرهم تن
- دارد که اشارهي، ما را برآن مراني سرکوب و اختناق در ايها ساليو پربها

  .مي بپردازيه فعلياني بحث پردامنه در باينوار به چند محور مهم از 
         

   ما ياجتماع نقش: يفرهنگ و يخيتار ادمانهي ۱-۲-۳ 

. وند قرار دارديدر پ" ما"ک يش است که با يژه خويو" يادهاي "يهر فرد دارا
به نوبه خود " ما. "کندين مييتش را تعي هويهاهين پايتر که مهميونديپ 

متفاوِت   ياندازها و چشمي با چندگونگست، بلکه بخشاًي مستقل نيواحد
که با " ما" متفاوت يهاگروه. روبروست" ما"ل دهنده ي تشکيهاتيفرد

 ناهمگن را ياعضا  از ين کمانيوند خورده، رنگياش پي فرديهايژگيخودو
  .ه فرد هستندش منحصر بيدهند که کم و بيبازتاب م

 و يحافظه فرد. رنديگي از ما شکل مييهان گروهيافراد با چن) ادمانهي(حافظه 
ل، ين دليبه هم. شونديگر وارد ميکدي ي به طور متقابل در فضاياجتماع

 و ادامه يريگ شکليي تواناي اجتماعيهاطيفقط به کمک مح ، يادآوري
     . دارديزندگ

 ،ک جامعهيا يک انسان و ي يوقت. است» ياموشفر«، يادآوريگر سکه ي ديرو
گذشته رخ داده است؛   باشد که آنچه را که در ي وضعيادآوريفقط قادر به 

 آن قاًي کند، پس به همان گونه دقي بازسازي ناظر کنونيدر درون فضاها
به عبارت .  نداردي ناظريکند که در کنونه، فضاي را فراموش مييزهايچ
همين به  .وند خورده استي پيايط اجتماعين محيبا چنز ي نيفراموش: گريد

ق يکه از طرباشد يمط ي محير فضا و دگرگونييتغ  مشروط به ي فراموش،دليل
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 حاکم برآن به وجود ي و روابط اجتماعيط زندگي در شرايرات اساسييتغ
  .ديآيم

 يندهايفرا  ، آنگاهميگر قرار دهيکدي ي را رودرروي و جمعي حافظه فرداگر
کنند که در يان مي نماي، خود را به عنوان اعمال اجتماعي و فراموشيادآوري

 و نقش اجتماع شده رد ي منحصر به فرد بودن حافظه فرديژگيو، آن
 . ابديي ميشتري بيبرجستگ

شود و چرا ي سپرده مي به فراموشيزيچرا چ ن پرسش که يپاسخ به ا
 ييها و گروهي بستر اجتماعق درکيماند، از طري ميادها باقي در يموضوع

خواهد به پس صحنه ي را ميموضوع است که ) بخوان طبقات و اقشار(» ما«از 
. تر در اذهان زنده نگهداردتر و گستردهخواهد ژرفي را مياا تجربهيبراند و 

 کل اجتماعم يتصم ، نقش ي و فراموشيادآوريه، پاسخ به پرسش ين زاوياز ا
  . کندي را برجسته متماعيو توازن قواي طبقات اج

 و ي، گروهي، اجتماعيادمانه فردي و زنده نگهداشتن يري شکل گيتالش برا
ر با تالش جان بدربردگان از کشتارها و ي اخيها در ساليخيتار-يفرهنگ

افته ي دست ييهاشرفتيخانواده جانفشان و جانباختگان آغاز شده و به پ
  .است

ها،  از کتابياران، مجموعهي اياسيان سينها و کشتار زندانه سرکوبيدر زم
ادبود ي يها و بناهاوها، مجسمهيها، آرشر، موزهيها، تصاولميفاسناد، 

. ود برداشته شيادمانه فرهنگي يريگ شکلي نخست برايها گامتا انديضرور
 و جان بدربردگان ي توسط کوشندگان فرهنگيها تاکنون به درستنهيزماين 

ات، آثار يها، نشرتوان به کتابي م و از جملهاندارگرفته شدهاز کشتارها به ک
، شعر و يقي، آثار موسي حجمي و کارهاي، مجسمه سازي، نقاشيريتصو

را ...  وياسيان سيژه زنداني ويونيزي تلويها مستند، برنامهيهالميداستان، ف
  .ذکر کرد
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 درازمدت و با  مداوم،ي به عنوان امريستي باييهان تالشيم که چنيما برآن
 ي در سطحي اسالميم جمهوري رژي سرنگونيد و در فردانبرنامه دنبال شو

به عنوان ، يادمانه فرهنگيان بر ين ميدر ا. دن شوريزيبرنامهتر گسترده
 يياد نهادهاي، بر بنيادمانه فرهنگي دوام .ميد داريتاک بلندمدت ياادمانهي

 ييهاادمانهين يکه چن ستوار استوها ايها و آرش ها، موزههمچون کتابخانه
 يهايژگي؛ وياستحکام نهاد  موجز و يده، شکليبار احساس. گسترنديبازم

-ي برآن استوار مي و فرهنگي، گروهي اجتماعيهاادمانهي هستند که يمختلف
   . باشند

ش طرح شوند و ژرفا يش از پي بيستيبا ان ما ي در مين موضوعاتيهنوز چن 
 ياسيان سي زندانيم کشتار سراسرين شاهدان مستقيکه آخر يتا زمان. ابندي
  : شوديل ميادمانه از تمام سطوح خود تشکي ران زنده هستند، يا

ابد؛ به يي ميبدربردگان تجل که توسط جاني فرديادمانه تجربيبه عنوان 
 يافکن و هراسي که دوران ستمکاري افرادي تمامياجتماع ادمانه يعنوان 
روها، اقشار و ي نيادمانه گروهياند؛ به عنوان  را تجربه کردهي اسالميجمهور

ا يم ي مستقي چند دهه به نحويهان چالشي که در ايطبقات اجتماع
 يادمانه فرهنگيز به عنوان ياند و نن تجربه قرار گرفتهيمعرض ا م در يرمستقيغ

 بدون يتسي را باياري بسي، کارهايدر دوره کنون . شد به آن اشاره باالکه در 
  . درنگ به انجام رساند

زنده ران يا ياسيس ان ي زندانين شاهدان کشتار سراسري آخر کهيتا زمان
ات بالواسطه آنان يتر تجربقيتر و دقعي هر چه وسياز به مستند سازيهستند، ن

ان ي از زنداني پس از کشتار تعداد محدوديها ساليهااز زندان. ميدار
ل يران هستند و به دلي از آنان هنوز در اياريبس. نداه جان بدر بردياسيس
ات خود يادامه حکومت سرکوب و اختناق قادر به مستند ساختن تجرب 
ا به يو   بازداشت شده ي اسالمي از آنان مجددا توسط جمهوريبخش. ستندين
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جان ) ا سانحه در کوهي ي نمونه در تصادفات رانندگيبرا (يطرز مشکوک
 زندان و يهايماريب ان در اثر عوارض پس از شکنجه،  از آنيبرخ. اندباخته

، يل قابل فهمي از شاهدان، به داليگريبخش د. اند در گذشتهيعيا مرگ طبي
و کشتارها را ندارند و از   زندان ي بازگشت به فضاي برايليهنوز تما

  . اندز کردهيم خود تاکنون پرهيات مستقي تجربييبازگو
 بدون يستي باي سرکوبگريات دوران طوالنيرب تجيسازن رو، مستندياز هم

 توجه يستي است که بايچالش ن يا. ش دنبال شوديش از پي بيوقفه و با توان
ات درباره سرکوب، زندان، ي تجربي بدان داشت و مسئله مستندسازيجد

  . نامعلوم واگذار نکرد  ياندهيشکنجه و کشتار را به آ

 يافتن راه حل مناسب براين و ي با جرم و مجرمي برخورد عموميچگونگ 
ست که فقط و ي نيبدربردگان، پرسشو جان ان ي با قربانيي و همسويهمبستگ

 سابق به آن پاسخ دهند، بلکه مجموع جامعه در قبال ياسيان سيفقط، زندان
 به يستي نخست باي و اجتماعين زخم گروهيا  .پاسخگوست آن مسئول و 

.  در فکر راه چاره و معالجه آن بوديبعد يهات شناخته شود تا در قدميرسم
ن ي از ايکي، ياسيان سي زنداني کشتار سراسريهاادماني  يتداوم برگزار

ن يت شناختن چني به رسمي را براي و اراده اجتماعيهاست که همبستگتالش
  . سازدين ميران نماديدر جامعه ا  يزخم
 واگذار يستيگر بايد يک را به فرصتي آکادميهاتر و پژوهش ژرفيهاجنبه

، )انيرانيان ايج در ميبرخالف گفتمان را(که   ييها از جنبهيکي يکرد، ول
 ييدست آوردن تواناه گذارد، بيز بر آن صحه ميگر ني ديتجربه کشورها

در . است) يعزادار: ان فرهنگ عامهيبه ب (يغمخوار  يا جامعه، برايگروه و 
امر ن يم ايداشت نواده اعدام شدگان  که از خاييب به اتفاق خبرهاياغلب قر

 با ي و همبستگيم، حق غمخواريندگان رژيشد که زندانبان و نمايده ميد
 و ين اطالعاتيم و مشاوري رژ.کردنديخانواده اعدام شده را ممنوع اعالم م
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زان ي، مي اعدامي زندانيادبود براي مراسم يبرگزار دانستند که با ياش ميتيامن
ن ياه يو مقاومت علخورده بي با خانواده آسي و اجتماعي گروهيهمبستگ

  . شود ي و آشکار مي علن،تيجنا
 با بازماندگان جانفشانان و جانباختگان، ي اجتماعيآشکار شدن همبستگ

ها موضع انسان ، ياسي و سيدر عرصه اجتماع:  چندجانبه دارديکارکرد
کنند و در يان ميان بين با قربايتکاران و در همراهيه جنايآشکار خود را عل

ش ي، خود را در غم خوياعدام  يها و بازماندگان زندان، خانوادهيعرصه فرد
 اعالم ي مشترک، همگيتر، با غمخواريان عموميبه ب. ابندييزوله نميتنها و ا

- يده خونسرد و بيدان ستمگر و ستميم و ميدار  مشترک يم که درديکنيم
  . ميستيتفاوت ن

ها، به ادمانيکردن " کيآکادم" به اصطالح ي، برايالتيت و تمااستدالال گاه 
رنگ ساختن نقش  و کميسازي، خنثيزدائاستي سي برايزيدستاو

 و ين انساني کردن بار سنگيته. شوديل ميم تبديت رژيتکارانه تماميجنا 
چشمانشان جمع   اشک در ي که قطراتين فاجعه و انتقاد به کساني ايعاطف

عام شدند، رحمانه قتليمهابا و بي که بي هزاران هزار انسانياشود بريم
کند و صدمه يرا محدود م ها ادماني يها و دستاوردهايي است که توانايکار

  . زنديم
م و اعالم يري خود را آشکارا بپذي و اجتماعيت جمعي مسئوليستيبايما م

 را ي اسالميمهوردرد را به عنوان درد مشترک خودمان، و زخم ج ن يم ايکن
 که به جان بدربردگان و يم و نه فقط مشکلينيبيکر همه اجتماع ميبر پ

   .بازماندگاِن جانفشانان و جانباختگان تعلق دارد 
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 ها ارزش يدگرگون ۲-۳- ۲ 

 دوران ي رخدادهاي واقعياز به بازسازي جامعه، نيگذار ارزشيدگرگون
ران رخ يها و جامعه ادر زندان آن چه يبازساز. داد را داردي و بيسرکوبگر

. بخشدي مردم را از نقش سرکوبگران ژرفا ميهاداده است، شناخت توده
 جان بدربرده، ياسيان سي، زندانيدادگريجانفشانان و جانباختگان دوران ب

ت شده و نقش يثي اعاده حين رونديشدگان و وابستگان به آنان، در چنبيتعق
  . شوديتر م، برجستهي دوران سرکوبگريهاهشي ري و نابوديي رهايآنان برا
ز يم و نيه رژي قهري چهره حکومتگران، نقش دولت، قوايخي تاريروشنگر

همکاران تکنوکرات و بوروکرات آنان در درون ادارات و سلسله مراتب 
ن ي دروغيهايسازخي حاکمان، تاريفرهنگ ساز. سازديآشکار مرا قدرت 

 ي و اجتماعيخيش تارين رونِد پااليز در اين جوهره سرکوبگر کلمات يو حت
  .  پنهان بماندي انتقادي از نظر و بررسيستينبا

م به ي رژيها سرکوبگران که هر روزه از رسانهيهاي و حرمت شکنيهتاک
است، از زبان و فرهنگ رخت ل شدهي از فرهنگ حاکم در جامعه تبديبخش

. يشات با ارتجاع فرهنگ مماي و بي انتقاديبرنخواهد بست؛ مگر با نگرش
» کفار«، »ستيترور«، »نيمنافق«، » ضدانقالبيهاگروهک«ر ي نظييهاواژگان

ها  در رسانهيم اسالميج فرهنگ رژيغ و تروي شناخته شده تبليهانمونه... و
 ين فساد و تباهي چنيدامنه و ژرفا. باشنديو آثار تحت کنترل خودش م

 و ين روشنگريا.  استين موارديار فراتر از چني بسي و هنريفرهنگ
گرا و ندهي آيويم و ارائه آلترناتي عظي در عرصه فرهنگ و هنر، کاريواکاو

  .طلبديشرو را ميپ
ران، در قبال رفتار و اعمالشان يک افراد اجتماع ايکاي ِيت فرديما، برمسئول

ا از ن ريمجرم» مامور بوده، و معذور«ن که ي ايتوان با ادعاينم. ميکنيد ميتاک
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ش ي خوي شخصيهايريگمي مسئول اعمال و تصميهرفرد. مجازات رهاند
تکاران وزارت اطالعات، يان، جنايان و شبه نظامي مسلح، نظاميروهاين. است
 به ييتوانند بدون پاسخگويها، نمستمين سي اياندرکاران در بوروکراسدست

ن يعامل ان صرفاًتوي نمياز طرف. د فرار از مجازات باشندي امبهاعمالشان، 
ن را به حال يآمر لي از طرف ديگرگران را مجرم شناخته وات و شکنجهيجنا

 را ياتين جناين در ارتکاب چني آمريهازهيانگ  علل ويحت خود واگذاشت و
ن يم ايرمستقيم و غيمشوقان مستق ان ويما حام از نظر . قرار نداديمورد برس

ن ي ا.باشنديک ميشر م وير آن سهات دين جناين ايهمانند آمر زيات نيجنا
 که يه افراديگران و کلتکاران و شکنجهي جناييد از امروز با شناسايمهم، با
ب، آزار، شکنجه و کشتار دست داشته اند، آغاز شده و در جامعه يدر تعق

ران ي حاکم بر ايهامي رژيهاها و سرکوبات، شکنجهيجنا.  شوديعلن
  . شونديمشمول مرور زمان نم

ن حقوق ي مختلف، نشان داده است که فرار از مجازات ناقضيتجربه کشورها
 ي بعديهاع در دورهين فجايتر اد هولناکيتکاران، منجر به بازتوليبشر و جنا

ن، عالوه ي مجازات مجرمير برايگيق مبارزه پيما، از طر. شودين جوامع ميا
 يم جمهوري رژيها هزاران هزار انسان وارسته، که در زندانيبر دادستان

ها جان ر شکنجهيا در زيدند ي به قتل رسين شکليتررحمانهي به بياسالم
ران ينده جامعه اي در آياتين جناي چنيهانهين رفتن زميسپردند؛ خواهان از ب

 مورد استفاده ما خواهد ي از ابزارهايکين، ي مجرميت حقوقيمحکوم. ميهست
  . پرداختم ي به آن خواهي آتيهابود که در بخش
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 جهان به اعتماد بازگشت ۳- ۳-۲ 

. ز داردي نيگري دي معناي از جنبه اجتماعيده، دادخواهي فرد شکنجه ديبرا
فرد " از دست دادن اعتماد به جهان" تحت عنوان ي که ژان آمريموضوع

ن اعتماد از دست رفته به يتوان بازگرداندن ايم. کنديشکنجه شده مطرح م
  :ديختلف دجهان را از دو بعد م

ها از افتن آنيان يعوارض شکنجه و سرکوب با پا: يييياز بعد محدود و فرداز بعد محدود و فرداز بعد محدود و فرداز بعد محدود و فرد
 آن يوسته، نمادپردازي کنار آمدن با آنچه به وقوع پيتنها راه برا. رودين نميب

ر ي نظيان هنريق کالم، نوشتار، بين مفهوم که از طري به اينمادپرداز. است
 فاصله گرفته و با فاصله يتجربه شخصا ير آن از رخداده ي، تئاتر و نظاينقاش

  .  ستيبه آن نگر
ع تر ي وسيدر ابعاد- ده از نظام سرکوب، يب ديا آسيشخص شکنجه شده و "

 ي مطلقي دارد تا در برابر انفعال و ناتوانيطياز به محي  ن- جامعه سرکوب شده
ا در سطح يو -  شده، ين مآ دراعمال يکه تحت شکنجه از جانب بازجو سع

ند يت و فرآي  با فعال- اعمال شده،ي و اجتماعياسيسرکوب ساجتماع 
، آنچه را که رخ داده، در زمان و فضا منظم کند و درد را تنها به ينمادپرداز

ن ي ايبرا.  قابل فهم مبدل سازديصورت پاره پاره کنار هم  بگذارد و به شکل
ماد  که در آن افراد مورد اعتيطيش شرط است، محي امن، پيطياقدام، مح

فقط در . دهند و قادر به کمک هستندي که گوش ميافراد. حضور دارند
ابد و جرات يتواند دوباره کالم را بيده، ميب دي است که فرد آسيين فضايچن

د ين نباياما ا. دا کند و به خاطرات ناگوارش اجازه بازگشت دهديبه حرکت پ
ن يد اي شکنجه بابدربرده ازجان.  منحصر شودي خصوصيک فضايبه 
  .  ندارديگر به او دسترسيگر دنان خاطر را داشته باشد که شکنجهياطم
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ن يا.  شوديد بازسازيا بايد ممتد باشد، اعتماد به دنياز بايت مورد نياما امن
 که ييت شناختن زجرهاي جان بدربرده و به رسمداشتنق باوريتنها از طر

  توسط اجتماع، ت شناخته شدن رنج،ي به رسم...سر استيمتحمل شده، م
 بودن آنچه بر ي بر واقعيدييکند و تاي مي  را بازسازياعتماد به نفس شخص

 موجب درمان يکاربست دادخواهنگونه است که يا." باشدياو گذشته است، م
   .شوديشخص و جامعه م

ن و يت اعتماد دوباره به جهان، مجرميد به منظور تقويبا" :يييياجتماعاجتماعاجتماعاجتماعاز بعد از بعد از بعد از بعد 
چ وجه انتقام ين به هيا. ستين انتقام نيا. ازات شوندات مجين جنايعامل

- يت شناختن آنچه که رخ داده است، مي از به رسمين بخشيست، بلکه اين
به عنوان ) ا اعداميو (د آن است که از طرف جامعه،  شکنجه ييباشد و تا

ن جامعه است که در کنار شکنجه شده ي شده و اي منفور تلق مطلقاًيعمل
  . کنديت ميآن حماستاده و از يا

دگان يب ديسآ ي و انزوا برايگانگي خروج از بي براين راهيمجازات مجرم
 کند، و عمل يماني که مجرم از آنچه که رخ داده،  ابراز پشيتنها زمان. است

 بشود و از همه يراخالقيت غيک واقعيل به يز، تبدي او ني شکنجه برايکيزيف
 به عقب برگرداند و آن همه را، ناشده  که مجرم بخواهد زمان رايبهتر، زمان

 ... .شوديل ميآرزو کند، آن وقت او از ضدانسان، دوباره به هم نوع تبد
د يم باي پس از سقوط رژيحت.  وجود داشته باشديانيد خط پاي نبا،نيبنابرا

د ين موضوعات بايدرباره ا. دنگران و آنچه رخ داده،  فراموش نشوشکنجه
  )يژان آمر(". ردي صورت گي و اخالقياسي، سي عموميهابحث

 يم در ورايابيکند تا دريگر کمک مي دي به تجربه کشورهاين نگاهيچن نيا
 و ي طوالنيز ما راهي ني اسالمي جمهوري، پس از سرنگوني کليهادهيا

-ان سرنگون شده و شکنجهيافته حکومتيسخت به همراه مقاومت سازمان

ها بدربردگان از سال جانيروزيدر آن پ که يراه. ميش داريگرانش را در پ



 

 ٢٣   بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش

 ما در همه ياريازمند هوشين نشده است و نيکشتار و سرکوب از قبل تضم
  .باشديتکاران ميگرد و مجازات جنايمراحل پ
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  ياسيس انداز چشم   از يدادخواه ٤ 

 در سطح ين مبارزه طبقاتيط معي زمان و مکان و شراي وراي، امريدادخواه
، يه جهاني سرماياسي سيها از حرکتيليست و هر تحلي نيالمللني و بيداخل

د ارزش ي، بدون توجه به ضرورت باز توليبه هر شکل و با هر نام و نشان
 يهايدارهي و نقش سرمايه در سطح جهاني و رابطه کار و سرماياضاف

 را در بر يستيل مارکسيک تحلي از يچ نشانيد، هين بازتولي در ايرامونيپ
ت يم گذشته، ظرفين ک قرن ويباً  ي در طول تقريدارهيسرما. د داشتنخواه

ن معنا که يبه ا. ط نشان داده استيق با شراياعجاب آور خود را در تطب
مانان آن را به طور مستمر با يه طبقه کارگر و هم پيعل مبارزه يچگونگ

 که ييهاميت از رژيحما. ش برده استي به پيتردهيچيد و پياشکال جد
د ين بازتولي جز ادامه ايگري دغدغه دي مستقل هستند ولياسياهراً از نظر سظ

  .ده شوديد فهمين رابطه بايز در اي از آن ندارند، نيمندو بهره
ت ي، وضعيالمللنيط بي امروز، بدون نگاه به شراياسيط سين رو، شراياز هم
م ي رژي و انقالبي قهريز توافق حول خواست سرنگوني کشور و نيداخل

 يشرفت جنبش دادخواهي پيشرط ضرورشي به عنوان پي اسالميجمهور
ران، يت اي و وضعيط جهاني است که بحث در مورد شرايهيبد. ستيسر نيم
 که در بحث جنبش يزانيه، به ميانين بي مستقل است و ما در ايازمند مطلبين

  .م پرداختيم، به آن خواهيداني مي ضروريدادخواه
  
    ملليوضعيت بين ال ۴- ۱ 

م مجدد بازارها و منابع جهان در ي تقسي براياحانهيرحمانه و وقيجنگ ب
- يجهان" تحت عنوان يه جهانياست ادغام در سرماين بار، سيا. گرفته است

ق، ژرف و پردامنه يل دقيبر ما روشن است که تحل. دينمايچهره م" يساز



 

 ٢٥   بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش

 يد نوشته و بحثازمني معاصر، نيدارهيو بحران سرما" يسازيجهان"مسئله 
ر درست يع و تفسيافت وقاي درين است که برايد ما برايگر است، اما، تاکيد

- ي در درون آن به مبارزه خود ادامه مي که جنبش دادخواهياياسيط سيشرا
ان انبوه حوادث، روند ي است که از ميايپوشرقابل چشمياز غيدهد، ن
 ي هژمونيريدر دست گ ي و مانور طبقات حاکم براي مبارزه طبقاتيضرور

  .  ميص دهي تشخيبه درسترا  ي و انقالبيمبارزات مردم
ه ي، ما با خواست سرمايان جهان دوقطبي بلوک شرق و پايپس از فروپاش

کا برعهده ي که زمام امور را در امري انحصاريدارهي سرماي به رهبريجهان
 که در آن ايين جهانينظم نو. مي روبرو هستين جهاني نظم نويدارد، برا

ن يش به نفع قدرتمندتريش از پي بي جهانيسلسله مراتب قدرت و توازن قوا
ن خواست يا. ف شده باشديکا تعري امري جهان به رهبريدارهيدول سرما

 ۱۱ در کايآمر کنگره توسط جرج بوش پدر در نشست مشترک

  :ان شدين بي چن١٩٩٠ سپتامبر
 بحراِن چند هر. ميدار قرار يياستثنا و فرد به منحصر يالحظه در امروز«

 از يخيتار يادوره شروع يبرا اما است، ناگوار و ميوخ فارس جيخل
 يجهان نينو نظم... دشوار دوران نيا از. است نادر يفرصت يهمکار

.  استشدنزاده  درحال نينو يجهان امروز ...خواهد شد داريپد
 که در يانجه. ميشناسيم تاکنون که يجهان با متفاوت کامالً يجهان
 آن در که يجهان. شوديم جنگل قانون نيجانش قانون حکومت آن

به  عدالت و يآزاد به دني رسيبرا را خود مشترک تيمسئول هاملت
  ».گذارديم احترام فيضع حقوق به يقو که يجهان. شناسنديم تيرسم

کاران سم و محافظهيبراليدارانه، نئولهي سرمايسازياست جهانيدر بستر س
 کارگران، يها سنجش خود را بر جنبشيهااسي و مقيم ارزشيد، مفاهيجد

 و ي، اقتصادي اجتماعيزحمتکشان و مردم به ستوه آمده از سرکوب، نابرابر
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، ي آزاديها، برا و به حق تودهي واقعيهاخواست. کننديل مي، تحمياسيس
ک ياتستميف آشکار و سي، با تحري انسانيسته زندگي شاياندهيعدالت و آ

ستم فرتوت ي اخته و مجاز در درون سيميه به مفاهي سرمايهانيسيتئور
  . شونديل مي تبديکنون

 يوستگيپ در را ا برنامهيخواست و ، استيس کي يمعنا ما، باور به
 توانيم عملکرد و استيس آن ياجرا طيمح و يرامونيپ طيشرا با
 يفضا هک شده بيترک يهامولفه در ييجز رييتغ هر .کرد نييتب

 کي مفهوم و معنا يدگرگون به توانديم کنند،يم ميترس را حرکت
  به.شود يمنته مشابه ظاهر به عملکرد اي است، خواست، برنامه ويس

 يهاانداز منافع توده از چشميستي و عدالت بايل، خواست دادخواهيدل نيهم
  موجود مورد توجه قراريهاستميکارورزان، مردم سرکوب شده توسط س

تجربه نشان داده است .  قدرتمند جهانيهارد و نه خواست و برنامه دولتيگ
ها به مثابه ن خواست به حق تودهي، از اييکاي و امريي اروپايهاکه دولت

طره يا سيند و يجوي مرتجع سود ميها و فشار به دولتيزن چانهي برايابزار
قوق بشر و  حي خود را با پوشش دخالت بشردوستانه براي نظامييجو

 ي دادخواهنيا. کنندي جهان ارائه مي، به افکار عموم»رخواهانهي خيهاکمک«
 يهاستمي سهي علدهي ستم ديها تودهي دادخواهيستيباي حال، منيدر ع

    . بدل شودزيحاکم ن
خواهان در دوره جرج ي جمهوريستيطلبانه و هژمون جنگيشکست استراتژ

ها را د دمکراتي نه چندان جدياستراتژ، ي جهان تک قطبيبرا) پسر(بوش 
 که با حفظ نقاط ياياستراتژ. دان آورديدر دوره باراک اوباما دوباره به م

 ي خود را به عنوان جهان چندقطبيهاکا، طرحيسم امريالي امپري برايديکل
آشکار است که . برديش مي و ژاپن به پيين اروپاي با متحديبراساس همکار

شتر در غارت منافع ياز تنش و اختالف برسر سهم ب ي خالين همکاريا
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 حمله به ين، برايشين حال، اگر در دور پيبا ا. ستي نيراموني پيکشورها
 يهان جنبشيز بزرگتري و ني، با اعتراض جهان)پسر(عراق جرج بوش 

 يباً تماميکا، تقري و امريي اروپاينک با ائتالف دولتهاي روبرو بود، ايابانيخ
ال يروها، سوسانهيکاران، م، اعم از محافظهيستم کنوني سياسياحزاب س

انه يقا و خاورمي در افريستياليد امپريها و سبزها با حمالت جددمکرات
ابد که يي مي عموميها را در رسانهي پوشش کاملين همراهيا. همداستانند

  . کننديفاء مي اي در آرام نگهداشتن افکار عموميعينقش وس
ون نفر در يلي، با تظاهرات هفده م۲۰۰۳شغال عراق در سال  و اي نظامحمله

ون نفر به يلي م۲ون نفر و در لندن يلي م۴تنها در رم . سراسر جهان روبرو بود
ز آشکار يهمان موقع ن.  به عراق شونديها آمدند تا مانع حمله نظامابانيخ

هاست ستم خشن و سرکوبگر را ساليک سين و حزب بعث يبود، صدام حس
ز با يو ن  ييکاي و آمريي اروپاي کشورهايتي و امني نظام،ياسي سيباني پشتبا

 ي برايتيحقانن امر ي ايکشتار و شکنجه مخالفان برسرکار نگه داشته است ول
  . کرديجاد نميالملل اني به آن کشور را در حقوق بيحمله نظام

من، ي، يبير لي نظيي به کشورهايا دخالت نظاميد، حمالت و يدر دور جد
ان در مصر، با ي نظامي قدرت از باال توسط شوراييا جابجايه و يسور

ار ي اعتراض، بسيرد و صدايپذي صورت ميي اروپايها ناتو و دولتيهمراه
. اندازدين ميه حمله به عراق در جهان طني عليتر از جنبش اعتراضفيضع

ستم يز که مرحله به مرحله در سيا چپ سابق ني چپ يروهاي از نيبخش
ن ياند، با چن سپردهي را به فراموشي انقالبي استراتژاند و ادغام شدهحاکم

 معنادار اتخاذ يا سکوتي نشان داده و ي سازگارياياستعمار- مداخالت نو
 محافظه کار از يهاست، در سطح اروپا، فقط دولتي نين امر اتفاقيا. اندکرده

 و يدمکراس-اليه سوسکنند، بلکي دفاع نمياين رفتار نواستعماريچن
ستم حاکم، ي از احزاب سي همچون حزب سبز آلمان به عنوان بخشييسبزها
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وه ي را به سبک و شيگري نظاميهااستينفع هستند که منافع کنسرنها و سيذ
ن دوره يما، ا. زه کنندي که هنوز به آنان اعتماد دارند، تئوري مردميخود برا

  . مينيبي همراه مياستعمار- نويهاستايخ جهان را با بازگشت سين از تاريمع
نفک صدور بحران يتر، بخش الفي و ضعيراموني پيتعرض به کشورها

کا و سپس اروپا در آن سالهاست ي است که امريسابقه و درازمدتي بياقتصاد
ر ي امکان پذيقا، حمله نظاميانه و شمال افرياگر در خاورم. زننديدست و پا م

- يرحمانه و بيکا و اروپا، با مقابله بي در امرياتاست، سرکوب مبارزه طبق
ر يدارانه نظهي سرمايسازيه جهاني فعال عليهاانداز ساختن جنبشچشم

 در يانداز انقالبن حال، چشميبا ا. ت همراه استيجنبش اشغال وال استر
 ي و اصلي واقعيوهاي از آلترناتيکيونان، به يژه ي جنوب اروپا، به ويکشورها

  . شده استل يتبد
جهان،  منابع و بازارها مجدد ميتقس يبرا حانهيوق و رحمانهيب جنگ

انتقال . د کرده استيه انگلوساکسون را تشديورو، و سرماين منطقه يشکاف ب
ل بحران يبديورو به منطقه دالر و برعکس، شاهد بي بحران از منطقه يپاندول
ت منطقه نفوذ يز تثبي و ني ماليطره بر بازارهاي سي و نبرد برايه ماليسرما

  . باشديم» يپول جهان«به عنوان ) ورويا يو (خود، با حفظ دالر 
 به مواد خام و انحصار يابي دستي، در عرصه نبرد برايه انحصاريشکاف سرما

ن ييان، حضور روشن و تعين ميدر ا. شوديده ميز دي ني و انرژييمواد غذا
خالء حضور . گرا، ضرورت زمان استهنديشرو و آي، پيو انقالبيکننده آلترنات

، ي مبارزه طبقاتيها و چپ در تمام عرصهيروشن و با برنامه جناح انقالب
 ي در برخيکار و حتبرال، محافظهي نئوليوهايد آلترناتيعاً با بازتوليسر

ن، يبنابرا.  همراه خواهد شديسم و راست افراطيکشورها با عروج مجدد فاش
ت ير کشورها، اهميران، بلکه در ساي ايادخواهنه فقط در عرصه جنبش د

 طرح ي دادخواه و سرکوب شده را برايروهاي نيالمللني بيدارد که همبستگ



 

 ٢٩   بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش

، يراست و دستي ارتجاعيوهايها و برنامه خود، مستقل از آلترناتخواسته
 به يابيز دستيآمتيشبرد موفقي پيهام و با تبادل نظر و تجربه، راهيت کنيتقو

   .ميطلبانه را بگشائ حقمطالبات

     وهايآلترنات و يالملل نيب يهمبستگ ۴- ۱-۱ 

، يستي، کموني، انقالبي جنبش کارگريروهايژه با ني به ويالمللني بيهمبستگ
انه، از ي جامعه در منطقه خاورميشروي پيهافي طي و تماميستياليسوس
ن يا از ياريبر ما روشن است که در بس.  برخوردار استيت جدياهم

، يتر، موانع بزرگي و اقتصاديکشورها، با توجه به سطح انکشاف اجتماع
انه و يروها در منطقه خاورمين ني ايش رويران در پي به نسبت جنبش ايحت

.  استوارنديالهي از جوامع، هنوز بربافت قبيبرخ. قا قرار دارديشمال افر
ن يف قادر به حضور در سطح اجتماع اي ضعي در حديجنبش کارگر

ها، ر زنان، خلقيگر نظي دي اجتماعيها جنبشيهاکشورهاست و خواسته
.  روبروستي ارتجاعيهايدئولوژيجوانان با سرکوب و مقاومت فرهنگ و ا

، به موازات )هاستيونيصه (يهوديان يادگرايا بني يان اسالميادگرايبن
ه يسرما ي از سوي جهان کنوني که با اتکاء بر فضاي رنگارنگيهابرالينئول

مردم » نجات دهنده« به عنوان ي خود را در افکار عمومييکاي و امريياروپا
 هستند که ياي و ارتجاعي ضدانقالبيکنند؛ از جمله روندهاي ميمعرف

گر ي سوار شوند و باردي و مردمي اجتماعيها جنبشيهادرصددند بر شانه
  .ل باشندگر به چپاول و غارت کشورشان مشغوي ديها به شکل ساليبرا

 يوهاي و آلترناتيه انحصاري روابط سرمايستيم که نبايکنيد ميما تاک
 يساز سادهيک رابطه علت و معلوليانه را تا حِد ي در منطقه خاورميارتجاع

ر يس و مرئوس، دستوردهنده و دستورگيک رابطه رئيکرد و آن را به 
 و يارتجاع محل يروهايان ني متضاد در ميخي و تاريمنافع طبقات. ديفروکاه
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 و دفاع از ين جهاني، نظم نويسازير پرچم جهاني که به زيه انحصاريسرما
 کنند و ي رحم دنبال مي خودشان را کور و بمنافعاند،  ناب گردآمدهيدمکراس

. کننديدا ميز دو طرف دعوا گسترش پي قهرآميهان تضادها تا واکنشيگاه ا
 يوهاي آلترناتيهاها و سازشز بدون وحدتين تضادها نين وجود، ايبا ا

  . ستي برسر منافع مشترکشان نيه جهاني و سرماي محليارتجاع
ن ياز دارد، و ايش نيهااستيشبرد سي پي براييعاً به ابزارهاي طبيه جهانيسرما

 يابانه و مردم پسندانهي که پوشش عوام فرييها استفاده از نهادها و چهرهيعني
ا يها و ا چهرهي و يالمللني بينهادها. شان بدهديانبي مورد پشتيوهايبه آلترنات

م ي دخالت مستقي براي توانند سرپوشي به اصطالح مستقل که مينهادها
  . ن حرکات باشندي در ايه جهانيسرما

 ي ماليهاتيدهند حماي انجام شده است که نشان مي با ارزشيهاپژوهش
 در ي اثرگذاريهاسميز مکانيها و افراد، و ن از سازمانيستيالي امپرينهادها
 يهايدگيچي، از پيستيالي دول قدرتمند امپري از سوي اعتراضيهاجنبش

  . اند برخوردار شدهيشتريب
 و يه جهانيم سرمايرمستقيم و غي مستقيهايباني پشتيريبدون در نظرگ

ق ي در نظر گرفته شود، شناخت دقيستي که بايگري قدرتمند، نکته ديدولتها
ن ي نسبت به ايهر گونه توهم.  استيالمللني بين نهادهاي ايييي واقع واقع واقع واقعييييهاهاهاهاتتتتييييظرفظرفظرفظرف

راهه يها، ما را جز به ب و افراد و عناصر دست اندرکار آنيالمللني بينهادها
ن مبارزات آن يرد و سرکوب ايگيها چنان باال مگاه مبارزات توده. بردينم

 جز مداخله ندارند يان نهادها چارهي است، که اير انسانيانه و غيچنان وحش
  . زه شدن آن شونديکالين مبارزات و راديتا مانع از گسترش ا

ا ي ما باشند و يهاد آماج حملهيا نهادها نباين افراد و يست که اين نيمنظور ا
 نشود، بلکه منظور يا در مورد مدارک مربوطه مستند سازيافشا نشوند و 

 يتشان به عنوان نهادهايه با ماهد در رابطين نهادها و افراد را باينست که ايا
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ن که تنها بعد از مبارزات گسترده کارگران و زحمتکشان ي و ايه جهانيسرما
 ين مبارزات و براينان در مقابل ايدر سده گذشته و به عنوان سوپاپ اطم

ک نوع ي ي براييگر به عنوان ابزارهاي دييک سو و ازسويه از ي سرمايبقا
 يفاي جز ايافهيآنان وظ. دياند، فهم شدهيذاره گي، پايستميکنترل درون س

  .ن نقش ندارنديا
 و ي ارتجاعيوهايا آلترناتي و يه جهاني سرمايهاکين تاکتي تمام ايبررس

 در ما ينيع تجربه به ست، اماي نيه کنونياني، برعهده بيستيبعضاً فاش
 يهاويآلترنات و چپ يروهاين نيب يو مماشات سازش چگونهيران، هيا

 نيمرتجع از يگريد گروه تيتقو و موجب ستين صالح يجاعارت
 در. شوديم قدرت در نيمرتجع مقابل در ياسيس قدرت خارج از

، يفعل يهاحکومت از يارتجاع يهاونيسيکشورها، اپوز  ازياريبس
 يروهاين ها،چپ هيبرعل شانتيفعال هستند و ترو عقب افتاده ترمرتجع

  . است ترانهيوحش و ترخصمانه شيددگران و روشنفکران يرمذهبيغ
 در منطقه ي تاکنون به عنوان بهار عرب٢٠١٠ که از دسامبر ييبا روندها

 طبقات حاکم در يروهايش نيتوان گفت آرايم؛ مياانه تجربه کردهيخاورم
و ي را با آلترناتي و اجتماعي مردميهال جنبشي است که پتانسيراتييحال تغ

اجتماعات  ها، امي از قيا تا به امروز مجموعه. ببرندن به هرز ي مرتجعيائتالف
 انهيخاورم و قاي شمال آفري و اعتراضات در کشورهاهاييمايراهپبزرگ، 

 برکناراز قدرت  منيو  يبيل ،حاکمان در تونس، مصر. است صورت گرفته
  . تر شده استفعال هيو سور ني در بحري اعتراضيهاجنبشاند،  شده

 يراتيين وجود، تغيکند؛ با اي کرده و مي را طياژهيدو تجربه خويهر کشور
رات ييق تغيدهند که طبقات حاکم، از طريرفته نشان ميکه تاکنون صورت پذ

 سابق يتيامن- ي نظاميروهاي از نيبيحاکمه، ترکهيئت  در بافت يجزئ
 يهااسي که خود را با مقي اسالميروهايو ن) معموال در پشت صحنه(
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به قدرت "!) ان معتدلياسالمگرا"موسوم به (اند ق دادهي تطبين جهايدارهيسرما
تر جنبش شرفتهي مصر و تونس با توجه به سطح پيهانمونه. انددهيرس

 از ائتالف و سازش را يگر، مدلي به نسبت چند کشور دي و اجتماعيکارگر
ه ب) نيالمسلماخوان: ، در مصرالنهضه: در تونس(ان يان و اسالمگرايان نظاميم

ن يز نظم نوي حاکمان و ني را برايادي زيايمزا» مدل«ن يا. گذارنديش مينما
  .  دارديدارانه جهانهيسرما

) ١٩٨٢(ان کودتاگر ي با نظامي و اجتماعي کارگريهاه مهار جنبشيدر ترک
ان ي مي از سازش و همکاري مدل٢٠٠٠از سال . شبرد نبودين قابل پيش از ايب

 يهان پاسخ به برنامهيوسعه شکل گرفت که در عان و حزب عدالت و تينظام
 ي را براييسم ترک به همراه اسالمگرايني از شوويبي، ترکيبانک جهان

 که يمدل. بندنديه به کار مي ترکي جنبش چپ و کارگريهاسرکوب خواسته
 به مسلخ بردن به ينک برايش از ده سال آزموده شده است، ايه بيدر ترک

 خودشان به کار يهايژگي مختلف با ويکشورها در ياصطالح بهار عرب
  . شوديبسته م
، سرکوب و نابودکردن ياسيا سازش سين ائتالف يز حمله در اينوک ت
 يسازي است که در چارچوب جهاني و طبقاتي مستقل اجتماعيهاجنبش
  . گنجنديدارانه، نمهيسرما
رشد مبارزه  ييتوان گفت، از سوي مي فعلي از روندهاياتين تجربيبا چن
 يبخش در همه کشورهايي و رهاي طبقاتي به آگاهيابي و دستيطبقات

ن حال، طبقات ي در عيافته است ولي يشتريانه امکان مشخص و بيخاورم
 حاکم و يها، ارتش، رسانهيحاکم با استفاده از امکاناتشان در بوروکراس

سم و يبرالينئولسم، يني از شوويبي حاکم که معموال ترکيدئولوژيسوارشدن بر ا
 به يا و تودهي اعتراضيها مهار جنبشيکند، برايشنهاد مي را پيياسالمگرا

  . ش مشغولندي خوي ارتجاعيوهايطرح آلترنات
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 يتين خوش نيناظر طلبانهوحدت يشنهادهايپت، ين وضعيبا توجه به ا
 احزاب، يستيبعضاً فاش و يارتجاع تيبه غا يکار ستميس از که

 يقيدق اطالع يا اسالميست و ينيشووبرال، ينئول يهابشجن و هاسازمان
 نيا برنامه کيدئولوژيا و ياسيس يمحتوا عمد، به اي و ندارند
  که تحتياناتياحزاب و جر به عنوان نمونه(رند يگيم دهيناد را نيمرتجع

 ي ارتجاعيجنبش ها  از احزاب وتي به حمايستياليضدامپرمبارزه پوشش 
 و احزاب ملموس و يواقع تجربه به توجه عدم از نشان ، )پردازنديم

 .دارد رانيانه و به طور مشخص ايخاورم در چپ و يستيکمون اناتيجر
  .است آمده بدست نيسنگ اريبس يبها با پرداخت که ياتيتجرب
 دوره که در  استييبهاگران يهافرصت از ه مشخص ما، استفادهيتوص
 يستيبا يطبقات جنبش مستقل. تآمده اس وجود  بهيپرتالطم کنون يخيتار

 بيفر موضوعنادرست  طرح با را خود يستينبا .شود سازمان داده
ن يمتحد را يايستيفاش و يارتجاعبرال، يست، نئولينيشوو يروهايو ن داد

 راههيب به را يانقالب جنبش  کرد و توانيابيمبارزه با ارتجاع حاکم ارز
 و چپ يروهاين يپراکندگ و سالح خلع ،ييهاروش نيچن جهينت. ديکش

  . است کارگران
 و چپ ونيسياپوز نيماب يجد اختالفات يپوشپرده و ائتالف گونههر 
 خطرات رانيا و انهيخاورم در يستيفاش و يارتجاع ونيسياپوز
 بر يگريد ضربه جز يزيچ اشجهينت که داردبر  در را يايجد

 ونيسياپوز. ستين انهيخاورم منطقه دادخواهانه و يخواهيآزاد جنبش
 مبارزه ييسو از دارد، شيپ در سخت يراه انهيخاورم در چپ

 در انهيخاورم يکشورها بر حاکم يارتجاع يهاميرژ يسرنگون يبرا
 ونيسياپوز انيم مرز گريد ييسو از و دارد قرار نخست تياولو

 و شده کيتفک يروشن به ديبا پيشرو و چپ ونيسياپوز با يارتجاع
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 اشکال اتخاذ که است يعيطب. شوند افشاء ياعارتج اناتيجر اهداف
 ظاهر به دشمن هيعل يارتجاع اناتيجر توسط مبارزه کاليراد

  . آورد دننخواه فراهم را آنان تيحقان عوامل وجه چيه به مشترک
 يستيبا هاچپ و هاستيکمون انه،يم نيا در که است يعيطب

 زيکشورشان ن يداخل امور در يجهان سمياليامپر دخالت به ارانهيهوش
 و حاکم يهاميرژ تيتقو نيب همواره که يدخالت. دهند نشان واکنش

 ، مزدوريمشخص موارد در و يارتجاع ونيسياپوز از يبانيپشت اي
 نظام و يسرمايهدار سيستم که ينزما تا اما. است نوسان در خودشان

 و سوسياليسم با بتوان که است آن از تريقو ،يماد داليل ،هست ليستيامپريا
 در خود حضيض نقطه يط از پس يعاجتما مبارزه. گفت وداع يتمبارزه طبقا

 وسيع يضاعترا حرکات به را خود يتکجوشها دوباره ،نوددهه  يسالها
 چپ فعالين از ينينو نسل يبرا را يمثبت شرايط امر اين. است ساخته تبديل
 ،پيشين ينسلها بهنسبت  يپيشداور و تعصب بدون که کنديم فراهم

 يسرمايهدار مجدد يبساختاريا دوره در ،نوين دوره در را ديجد چپ وظايف
  .کنند تعريفباز ،يکم و بيست قرن در ينجها

  
     فعال اپوزيسيون ۱-۴- ۲ 

 .روديم قهقرا به تاريخ حرکت ييگو که است دهه دو از بيش ينکا
 و تعميق يپيشرو ،محکوم طبقات يسسيا و يعاجتما حقوق يبازپسگير

 چندان نيز وضع اين از پيش که ،سوم جهان يکشورها اقتصاد تخريب
 اروپا عرصه در فاشيستها و يطافرا راست تعرض گسترش ،نداشتند يبمطلو

 هم به يحلقهها يهمگ ،ديگر نمودار و نمونه صدها و دهها و آمريکا و
 را جهان تاريخ از ينکنو هدور هشوند تکرار يروندها که هستند يپيوستها
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- دستي در باتالق بحران اقتصاديجهانهيگر، سرماي دي از سو.زننديم رقم

-هيستم سرماير سوال بردن تمام سينک به زيا. زنديساز خودش دست و پا م
ک يافت ما يو، که به دري آلترناتيستم اقتصاديک سي آن با ينيگزي و جايدار

 جوامع ي را بازتاب خواهد داد، به بحث عموميستياليمدل از اقتصاد سوس
اعتراضات، اعتصابات و جنبش . ل شده استيکا تبدي و امريياروپا

 ي جاريتر در مبارزه طبقات گستردهييرويدارانه، با نهي سرمايسازيضدجهان
  . افته استيحضور 

 که گونه همان يلو ،است خارج ما عهده از ينيع عوامل تغيير ،مدت کوتاه در
 شرايط آوردن فراهم بدون ياينيع عوامل چنين ،کرديم اشاره باال در بازهم

 ،يشبهها و شک هيچ بدون ،هدددر تن ييرذالتها چنين به بشريت که يهنذ
 يروشنگر يبرا ينيسنگ وظايف ،ما ميان آن در و ،چپ ،پس. است ناممکن

  .داريم آگاهگرايانه کار و
. هستيم مواجه سو چند از يه انحصاريسرما و ارتجاع يگازانبر با حمله ما

 کشورها بر اين حاکم يعارتجا يحکومتها با يستيبا هجبه يک در چپ
 بنيادگرا يا و ييکتاتورد يحکومتها ينسرنگو يبرا که ينبرد. بجنگد
 خاورميانه در يبانقال و هزار کمونيست صدها و دهها جان يبها به تاکنون

 هزاران هزار، ،يماسال يجمهور حکومت ،ايران در تنها. است شده تمام
 بار يک سال چند هر و کشته هنرمند و نويسنده و روشنفکر ،کمونيست

 روزانه ۱۳۶۷ و ۱۳۶۰ مثال يبرا. است گرفته کشتارها اوج اين يمنحن
 .  زد دار يا و کرد تيرباران مختلف يزندانها در را نفر صدها

 حقوق نقض ،بشر حقوق نقض يبرا يهمگ که مرتجعين از پر يمنطقها در
 و چاره تنها ؛گيرنديمسبقت  يکديگر از منطقه مردم از يکشبهره و بينالملل

 دستگاه کامل ييجدا بر که باشد يايستينکمو و چپ آلترناتيو به يستيبا اميد
 يعاجتما و يسسيا يهايآزاد تامين و سانسور  لغو،دارد تاکيد دولت از دين
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 مقابل در منطقه مردم منافع بر و دهديم قرار کارش سرلوحه در را
 صلح از ،بينالملل يسديپلما قواعد از. کنديم تاکيد يستيلامپريا ييسلطهجو

 شتابان از توسعه يدورها و کنديم دفاع خاورميانه منطقه سالح خلع و
 در اسارت از خاورميانه مردم ييرها يبرا را يهنگفر و يسسيا ،ياقتصاد

 .   دانديم يضرور ييوسطا قرون يفضا

 آن فعال و تقلمس ،يقو حضور بر يستيبا. است ضرورت ،چپ اپوزيسيون
 آلترناتيو آن يا اين بين و نوسان زبونانه تزلزل. کرد تاکيد خاورميانه سطح در

 مقابل در را خود که است يستيمرفر و يعارتجا احزاب برازنده يعارتجا
 از ديگر يحجنا انگيز چندش قدرت به ارتجاع از يک جناح يمنياهر قدرت
 .   کننديم واگذار ارتجاع

  
    ليوضعيت داخ ۲-۴ 

  :ان کرديتوان بين مي را چنيران در لحظه کنوني ايت داخليمختصات وضع
  

     قتصاد ايرانا ۱-۲-۴ 

ست اگر يسمان بافتن نياز به آسمان ريران ني ايت داخلي وضعي بررسيبرا
 در رابطه ين المللي بيهمه آمار و ارقام ارائه شده از طرف سازمانها و نهادها

ت ياز وضع" م مطمئنايريده بگيران را ناديامعه ا جيژه اقتصاديط ويبا شرا
. مي کنيم چشم پوشيتواني موجود در جامعه نمي اقتصادي و تنش هايشتيمع

 يهام بند ارائه شده توسط ارگاني به آمار و ارقام ني وقتين رابطه حتيدر ا
ک ي ي عمق فاجعه سقوط اقتصا،مي مراجعه کني اسالميم جمهوري رژياجرائ

 . مالحظه کردي توان به راحتيجامعه را م
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 تعجب و يجا،  به فروش نفت دارديدرصد ۸۰ ي که وابستگيسقوط اقتصاد
مت نفت در ده يالبته در ظاهر امر ما با رشد ق . نگذاشته استياما و اگر باق

ارد دالر برآورد يليش از ششصد ميبکه  يم و با درآمديار روبرو بودهيسال اخ
ران از ي اي برابر کل در آمد نفت۴ دهد يه نشان مم کين درآمد عظيا. شوديم

بوده  ۱۳۵۷ام بهمن ماه ي تا ق]۱۱ک .ر[)ي شمس۱۲۶۷(ه يد اوليزمان تول
نه شده است و ي سران نظام هزيها و چپاولي نظامي در بخش هااست صرفاً

 کارگران و زحمتکشان نداشته بلکه ي در زندگين نمودينه تنها کوچکتر
ران ي اي امروزه از نظر بانک جهان. را نشان داده استيوسمعک" رات کاماليتاث

صد و چهل و ] ۱۲ک .ر[۱۴۴ به رتبه اقتصادي و سطح کسب و کاراز لحاظ 
  .ده استکرچهارم جهان سقوط 

ران قابل ي مردم اي براي صادرات نفتيهاميه تحريد با توجيط شاين شرايا
 يهاميعت نفت تا تحر صنيمل باشد اما با در نظر گرفتن زمان درآمدزائات

 يهانهيم و آن هزيبري ميها پميتر از بحران تحرياشهي ري به بحران،ينفت
 و يا هستهيررضروي غيهاروگاهي، ساختن نيحات نظاميآور تسلسرسام
  .      ران استي ايدارهياضمحالل سرما رو به) ي ماليگارشيال(  نظاميگرچپاول

 يوند با بحرانهايه هستند در پيردن مواد اولازمند واردکيع وابسته که نيصنا
به  گر هستندين بحرانها به جوامع دي که خود حامل و انتقال دهنده ايجهان

- ق پول به بخشي به تزرياشهي ري و وابستگي داخليمام چپاول غارتگرضان

 يم هايق فروش نفت اکنون نقش تحري از طريرصنعتي و غي صنعتيها
  .ته است را پررنگ تر ساخياقتصاد

 يدهاني زيليش از زمان تعطي بيليت خي که زمان فعالياع ورشکستهيصنا
. سازنديه کارگران را فراهم ميروي و اخراج بيکارينه رشد بي زم،دارند

 که از پرداخت حقوق کارگران عاجز يليل و تعطيمه تعطي نيهاکارخانه
 .دارند يها را در پهستند اعتراضات پراکنده کارگران و خانواده
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 کار ي عالي بر اساس مصوبه شورا۱۳۹۱ سال ين شده براييدستمزد تع
 يان براي کارگران و کارفرمايشيندگان فرمايندگان دولت، نمايمتشکل از نما

 درصد نسبت ۱۸زان ي مشموالن قانون کار به ميحداقل دستمزد ساالنه برا
صد تومان هزار و هفت ۳۸۹افت و قرار شد در مرز يش ي افزا۱۳۹۰به سال 

م خط فقر را در سال ي است منابع رژين در حاليا]۱۳ک .ر [. بمانديباق
 ۲۷ن آمار، حداقل يبنا بر هم. اند هزار تومان اعالم کرده۹۴۶ معادل ۱۳۸۹

تر با ژرف]. ۱۵ک .ر[کنند ي مير خط فقر زندگيون نفر در شهرها در زيليم
 ۱۳۹۱ران، در سال ي در اي و گسترش بحران اقتصادي طبقاتيهاشدن شکاف

 يهاافته و بخشيون تومان جهش يليم ميک و نيخط فقر مطلق در تهران به 
ک .ر[اند ر خط فقر رانده شدهي از طبقات و اقشار کم درآمد به زيترعيوس
۱۶ .[  

خته ي به کالبد درهم ريدن جاني دمي مجلس در تکاپويط کنونيدر شرا
ت موجود يها وضعارانهيدوم حذف اقتصاد تالش دارد با متوقف کردن مرحله 

  . دشوگر ينده دي فزايهاش بحرانيرا حفظ کرده و مانع از افزا
ران دچار ي اقتصاد ام فصل دوم مطمئناًيبا در نظر گرفتن تورم در سر آغاز ن

 خواهد شد که عواقب و عوارض آن طبقه کارگر و يدتري شديهاتنش
   .د داداقشار زحمتکش جامعه را تحت فشار قرار خواه
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     جتماعيا ۲-۴- ۲ 

 آبستن حوادث ياسي و سي اقتصاديها جامعه متاثر از تنشيط اجتماعيشرا
 يگسستگ. رودي است که هر لحظه امکان ظهور آن انتظار ميارمترقبهيغ

اد ي همه سرچشمه در بن، تنگاتنگيها و عدم داشتن ارتباط خانوادهياجتماع
 خمود و ، چهره خستهي اقتصاديط تنگنايدر شرا.  جامعه داردياقتصاد

 و رنگ و روغن ي است که با نقاشي العالجيماريد بيها مورنجور توده
  چونيهائ ثمرهيده، سرخورده و عصبيب ديامعه آسج. ستير نير پذييتغ

م يرژ.  را در بر دارديسرقت و زورگوئ ، تصادفات،ياباني خيهانزاع
 يها جز گستردن زندانيز پاسخي ني، در عرصه اجتماعي اسالميجمهور

  . نداردي اجتماعيافکن گسترش هراسيهاها و طرحش اعدامي، افزايعاد
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، ستي نياچ انسان آزادهي که بر قامت جامعه دوخته شده برازنده هيرخت
 حاکم بر يدارهيستم سرمايوب کارگران و زحمتکشان عملکرد ثابت سسرک

، ي اجتماعي و نابرابريتيض جنسيه تبعي امان زنان علي مبارزه ب.ران استيا
 از ي به بخشي در خور شان و حرمت انسانياندهي آيمبارزه جوانان برا

  . اندل شدهيران تبدي اي اجتماعيهاضرب آهنگ دائم جنبش
 از روابط ي عاريه جامعه با رعب و وحشت وعدم وجود فضائستم اداريس
 که همچون بشکه باروت ياجامعه.  است را پروراندهي عصبي جامعه ايسيپل

 ي اسالميم جمهوري حاکم رژيدارهيسرما. روديهر لحظه انتظار انفجار آن م
غات ي است که با تبلين رويکند و از اي مينيش بين انفجارا پي ايخوبه ب

پخش . دينمايغ مي در جامعه را تبليتفاوتي وحشت و ب،کوس ترسمع
 نه از ، عراق و افغانستانيهايه، بمب گذاري سوريها و کشتارهايريدرگ
ران است ين مردم اي در بيطالع رساناا ين کشورها و ي اي براي دلسوزيرو

که است ن اقشار مختلف جامعه ين وحشت در بيجاد ايا يبرابلکه تنها و تنها 
  .ران داشته باشدي مردم اي برايتواند سرنوشت مشابهي ميهر شورش و تحرک

 داشته يپ ران دري مردم اي را براياس و سرخوردگي يو واقعيک آلترناتينبود 
   .است

  

      سياسي ۴- ۳-۲ 

، يده خوئي از،درينه تمام نمائيران امروز آي حاکم بر جامعه اياسيط سيشرا
ران ي حاکم بر ايدارهيستم سرماي استبداد س، سرکوب، خفقان ويگريوحش
امروزه فقط شامل حال کارگران و زحمتکشان و   بسته موجوديفضا. است

 يهاهيها و الر بخشيط امروز دامنگين شرايا. ستياقشار مختلف جامعه ن
ز ي موجود نيدارهيمختلف در قدرت و از قدرت خارج شده خود نظام سرما
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ط ي در شرايه جهانيستم سرماي سيزمند واکاواي آن نيشده است که چرائ
 بدنه ي داخليهاه حسابي از کشورها، مشمول تسويليموجود است که در خ

ن بود يد اي موي شمس۸۰ و دهه ۷۰تحوالت اواخر دهه. ت شده استيحاکم
) ينيدوره خم( نيشي پيهااق دورهيکه روال و روند اداره امور به سبک و س

 ين رو با علم کردن خاتميدهد، از ايانفجار سوق مط جامعه را به سمت يشرا
- نيط بي و هم شرايط داخلي، تالش شد هم شرايو اصالح طلبان حکومت

 يروهايبا بودن عناصر متوهم جامعه و ن( ر قرار دهندي را تحت تاثيالملل
و بعد . ن معرکه بودي صحنه گردان ايهشت سال خاتم). نيمتوهم خارج نش

 در قدرت يتي امنيروهايان و نيتر نظامحضور پر رنگاز او شاهد ظهور و 
 ي، کسانيمند و واقعو قدرتيک آلترناتي که در نبود ۸۸تحوالت سال . ميشد

ر يصحنه گردان مبارزات مردم شدند که دستان آغشته به خونشان را با حر
 حاکم يدارهيستم سرمايت سي کلي بود برايسبز پوشانده بودند، زنگ خطر

 در دستور کار خود قرار يام واقعيک قي از يريا تنها راه جلوگکه سرکوب ر
  .داده بود

کپارچه ي را يدارهي سرمايهاستميساده انگارانه است که در سراسر جهان س
 در برابر کارگران و يدارهيم، درست است که سرمايو بدوِن اختالف بدان
 در سرکوب تر،ف سادهيک تعري و در ي اجتماعيهايتيزحمتکشان و نارضا

م غنائم و جنگ ي اختالفات منافع در خصوص تقسيکند وليمتحد عمل م
 يهايري همواره باعث تنش ها و درگيدارهيستم سرمايقدرت در درون س

م امروزه در يتواني بارز آن را ميهانمونه.  هم بوده و خواهد بوديدرون
روز در درون  اميروز و رقباياران ديها و تحت فشار قرار دادن يريدستگ
ر و تحوالت يينده سال تغيمطمئناً سال آ. ميران مشاهده نمائيت ايحاکم
 مختلف يهاران خواهد بود و جناحي اياست داخلي در عرصه سيفراوان
 يدي به ظاهر کليهادن به اهرمي رسي هر کدام در تالش برايه داريسرما
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نقش تالش خواهند کرد و ) ي محلياست جمهور و شورا هاير(قدرت 
تر از قبل خواهد نده پر رنگي در تحوالت سال آيتي امنيروهايان و نينظام
ران تالش خواهند کرد از ي ايدارهي مختلف سرمايهاهر کدام از جناح. بود

ل يتحل. دن به قدرت استفاده کنندي رسي براي پرشيمردم به عنوان سکو
تواند تا ينده، ميآ ي انتخاباتيران در فضاي مردم اياريط و هوشيق از شرايدق

 و شورش ين امر ناکام سازد و اعتصابات کارگري آنها را در ايحدود
 .م را به لرزه درآوردياد رژي شود که بنياهرم  توانديگرسنگان م

  

    ياسالم يجمهور ميرژ تيتمام يسرنگون ۴- ۳ 

ما :  که در باال مورد اشاره قرار گرفتيالمللني و بيط داخليبا توجه به شرا
 يم جمهوري رژي را سرنگوني تحقق امر دادخواهيدي از مراحل کليکي

 ياست خارجي و با سي، ضدآزاديم ضدمردمين رژيچن. ميداني مياسالم
ران را با يانه، منافع کارگران، زحمتکشان و مردم ايجوز و مداخلهيآمکيتحر

 و بن بست ياجتماع- ينده اقتصاديبحران فزا. سازدي روبرو ميخطر جد
 يهايرين و دستگي خونيهام، خطر دامن زدن به موج سرکوبي رژياسيس

- ي مي را در داخل کشور جدي و اجتماعين طبقاتين مبارزيدار نسل نودامنه
 ينيچ تضمين حکومت، هي توقف اعدام، شکنجه و زندان، با ادامه ايبرا. سازد

 يرتعي وسيهار رخدادها، سرکوب بخشين سيترست، بلکه محتمليدر کار ن
 ي قهرين جهت، ضرورت سرنگونيبه هم. هاستاز اجتماع و گسترش زندان

 ي جنبش دادخواهيدي کليهااز خواسته ياسالم ي جمهوريو انقالب
ست، شانس دفاع يکه قدرت باقي در اري اسالمي که جمهوريهر روز .است

 لطمه ي مطالبات جنبش دادخواهيريگيران و پياز منافع درازمدت مردم ا
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 يوقفه برايران با تالش بي اي برايديانداز امهر چشم. خورديم يشتريب
  . وند خورده استي پي اسالمي جمهوريسرنگون
 که در جنگ قدرت از نقاط يا آنانيم و ي رژي ساختگيهاونيسيما، اپوز

- يم نمين رژي در برابر ايلياند را بدرون پرتاب شدهيم به بي رژيريگميتصم
 ي و اجتماعي طبقاتي فرتوت سرکوبگريحفظ نهادها ي برايم، بلکه راهيدان

ست بردن به  ديران، به معناي در اير واقعييافت ما، تغيبه در. ميکني ميابيارز
 ياسي و سي، اجتماعيق قدرت اقتصادي عميي و جابجاي سرکوبگريهاشهير

- ياسي سيکال ساختارهاي رادي بدون دگرگونيريين تغيچن. ران استيدر ا
  .ستي نسري مياقتصاد
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   اقتصادي انداز چشم   از يدادخواه ٥

 ي عدالتيا برقراريکردها، تاوان و ي از رويکي، يدر مبحث جنبش دادخواه
د ي توليها و ارزشيا تاراج منابع مالي است که در اثر شکنجه و سرکوب و

ز حاکمان، به طبقات يطره قهرآميط سيشدگان در شراشده توسط سرکوب
ق ي درباره روش دقي، توافق عاميدر مرحله فعل. ستافته ايحاکم انتقال 

 وجود ي اسالمي شاه و جمهوريهامي سرکوبگران و غارتگران رژيتاوان ده
ن جنبش يان فعالي از پژوهش و تبادل نظر در مياازمند دورهيندارد و ن

ن يم اي آن توافق داري که همه ما بررويايديکن نکته کليل.  استيدادخواه
ان و اعوان انصارشان، ي حکومتيمنابع غارت شده از سواست که تمام 

- تين منابع با توجه به اولوي به تملک مجدد تمام اجتماع بازگردد و ايستيبا
 ي مستندسازي براي اسالميم جمهوري رژي تداوم مبارزه پس از سرنگونيها
ت جانفشانان و جانباختگان يت از شخصيثيشدگان، اعاده حخ سرکوبيتار

  . ص داده شودي تخصين فراري گذشته و شکار مجرميهاهدر طول ده
ا جان ي خانواده جانفشانان و جانباختگان و م و خواستم و خواستم و خواستم و خواستييييدر صورت تصمدر صورت تصمدر صورت تصمدر صورت تصم
بدربردگان  جاني توانبخشي برايستين منابع، باي از ايبدربردگان، بخش

 مبارزه در راه عدالت ي خود را براي و هستيابد، که زندگياختصاص ب
- ياسي سين خشونت و سرکوبگرياز تبعات چن. اندارده گذي و آزادياجتماع

 يهان جنبش در اثر شکنجهي از فعالياري بسي و رواني، صدمات جسميا
د، ير شکنجه سفي، نظي روانيهاا شکنجهيو ...  وير کابل، قپانين، نظيخون

ن اقدامات يبا چن. بوده است... د مداوم ويا تهدي، تجاوز و يانفراد
 حاکمان ي که از سويعين اعمال شنيمام جامعه در قبال چن، تياتگرانهيحما
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 خود را ي و معنوي ماديبانيرد و پشتيپذي ميت جمعيرفته، مسئوليصورت پذ
  .کندياز جان بدربردگان و خانواده جانفشانان و جانباختگان اعالم م

 الزم را ي پشتوانه حقوقيستي بايق قانونگزاري از طريايريپذتين مسئوليچن
  . ن کنديران تامي اي جامعه آتيبرا
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   حقوقي انداز چشم   از يدادخواه ٦

کتاتور که به يت حاکمان ديت کاران، کذب بودن رواي جنايبا محاکمه علن
ن جنبه يا. شودي جامعه آشکار ميل شده بود، براي تحم،جامعه سرکوب شده
قرار  ين را مورد بررسي مسئله محاکمه عادالنه مجرم،ياز جنبش دادخواه

ن يدر ا. پردازدي ميدگاه حقوقياز د» تيه بشريت عليجنا«دهد و به مسئله يم
 ير و کساني قاتالن مزد بگ ،ييعوامل اجراتنها ن است که نه يکرد، مهم ايرو

 که يبلکه مهمتر از همه  کسان ات دست داشتند،ين جناي  در ايکه بهر نحو
، به ياسي رهبران سيعني د،باشنات ين جناي ايپاسخگود يبا ياسياز نظر س

   .مجازات برسند
 به نام يا، هرگز مقولهييستم بورژوايچ سي، در هي بورژوازياهويرغم هيعل

اگرچه . تواند وجود داشته باشدي و استقالل قوا وجود نداشته و نمييجدا
ه ي اوليه مستقل، از خواست هاييگر، قوه قضايو به عبارت د" هيعدل"خواست 

- هي سرمايهامي رژياسيت سي مشروطه بوده است، بنا بر ماهييانقالب بورژوا
 آن، در يي در همان محدوده بورژواين خواسته حتي، ايراموني پيارد

اق به يب است که اشتيترتن يبه ا. باشدير نميران تحقّق پذي مانند اييکشورها
- شه در وجداني است که ريخي تاري نو، بلکه خواسته اي، نه امريدادخواه

  .   ن داردين سرزميگاه مردم ا آيها
، ما ميامان را فراموش  نکردهي دردناک رفقايهاها و ناله شالقي صداما

 فراموش يي قرون وسطايهار شکنجهيز مان را دريزان همبنديمرگ عز
م، ما اعدام يا را فراموش نکردهياقهي سه دقيهام، ما دادگاهيانکرده

چ يما ه. ميان، و همسرانمان را فراموش نکردهفرزندانمان، خواهران و برادرانما
  . م کرديم و نخواهياز را فراموش نکردهيچ
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     .ميکن يم فراموش نه و ميبخش يم نه ما ۶- ۱ 

ستم يهدف نه اصالح س.  فراتراستين رو است که هدف ما  بسيو از ا
 يتکارانيها و در واقع جناتين جناين ايران، بلکه مجازات عاملي ايحقوق

 کارگر و زحمتکش، زنان، يها انسانيادي بنيحقوقيست که خود مسبب با
 آحاد يشان و تمامي و  دگراندي قوميهاتي، اقلياسيکودکان، مبارزان س

م ين رژيت ايت تمامي که محکومياي حقوقستمياز نظر ما س. باشنديجامعه  م
  . م استي، نابسنده و عقنداشته باشد نظر مِدسرکوبگر را 

 قت ي به حقيابي دست موجودي حقوقيهادر چارچوب م کهيکنيد ميما تاک
ر ممکن يغ، يک  دولتيستماتيات سي درمورد جناي و روشنگري بررسيبرا

ن ي است که ايستمينبودند، بلکه مسئول س» افراد«تنها » قاتالن«چراکه . است
ان شيک مخالفان و دگرانديستماتي سيآن، در نابود» ياتيعمل«افراد در سطوح 

اندرکارانش، از سطح ستم، همه دستين سي سطوح ايتمام. کردنديت ميفعال
 يپاسخگو دي بايک و راهبردي استراتژيهايريم گي تا سطوح تصمياتيعمل

  .اعمالشان باشند
 ثابت کنند،» يستيبا«بدربردگان ها و جان حاکمان، خانوادهيستم حقوقيدر س

 ي حاکمان، نه تنها واژگونگيوقحق يهاروش! گرانشان مجرمندکه شکنجه
ات را ين جناي اثبات اکند، بلکه عمالًي  را آشکار مي انساني ارزشيارهايمع
ن  ي ا کهچرا.  سازدير ممکن ميها و جان بدربردگان غ خانوادهيبرا

، ي به همه امکانات دولتستم قدرت يشان در ستيموقعل يدله تکاران، بيجنا
 اتشان راي اسناد جناتواننديم  داشته وي دسترسي و حقوقي، ماليتيامن

ست که اسناد و مدارک موجود ي نين معنيابه  يول.  نابود کنندا ي مخدوش و
  .باشنديارزش مي بيمانده، از نظر حقوقيا باقيو 
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ن ي را مسبب اي اسالمي جمهوريه داري سرماستميم و سيما، مجموع رژ
و  د محاکمه شوند،يم بايرژن يسران ا. ميدانيت و سرکوب مي جنايهاسال

ن امر باشند ي اي در درجه نخست پاسخگويستياران آنان بايهمکاران و دست
ن يت ايزان در جرم و جناي و به چه م کرده،ين حکومت همکاريکه چرا با ا

  . اندم دست داشتهيرژ
ران، در قبال رفتار و اعمالشان ي اجامعهک افراد يکايت فرد، يمسئول ما، بر

ش ي خوي شخصيهايريگمي مسئول اعمال و تصميفرد هر .ميکنيد ميتاک
 و ستيرش نيقابل پذ" مأمور و معذور"ه ي ما، توجين منظر براياز ا و است

ان و شبه ي مسلح، نظاميروهاين.  شودينمن  از مجازات يمجرم ييموجب رها
-  دست يک کالم  تمامي و در تکاران وزارت اطالعات،يان، جناينظام

 . باشند اعمالشان ي پاسخگوديبا، ستمين سي اات يجنا ر دريدرگ  اندرکاران
  .شونديران مشمول مرور زمان نميحاکم بر ا ميات رژيجنا

  
ز محاکمه کشانده ي مي را به پاي اسالميتکار جمهوري که سران جناممممييييما بر آنما بر آنما بر آنما بر آن

  .ميو به مجازات برسان
 يين رده ها شناسايترن ييات  را تا پاين جناي ايي که عوامل اجراممممييييما برآنما برآنما برآنما برآن

  .ميکرده و به مجازات برسان
ات انجام شده در دوران يها و جناات تک تک اعداميي که جزممممييييما برآنما برآنما برآنما برآن
  .ميها روشن کنن وجوه آنيترران را، تا کوچکي درايم اسالميت رژيحاکم

 ي سابق و کنونياسيان سيات هولناک، زندانين جنايکه بازماندگان ا ممممييييبرآنبرآنبرآنبرآنا ا ا ا مممم
ن امکان را داشته باشند که يان اي جهاني که در برابر افکار عموممي دهياريرا 
م که همه امکانات ي کنيند و تالش مي سخن بگو است،آنچه برسرشان رفته از

    .ميزان قرار دهين عزيار ايممکن و موجود را در اخت
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ده جانفشانان و جانباختگان، را ي دردمند و رنج کشيهاخانواده ممممييييما برآنما برآنما برآنما برآن
شان يهاا و درد شرافتمندانه و صادقانه از رنج هشه،يم تا مثل همي کنياري

 يت واقعيز به  هوي نيران، جامعه جهانيند تا همچون جامعه ايسخن بگو
  . ببرديها را پن دردها و رنجيمسببان ا

رغم يعل. ميمبارزه کن"  ياسي سيزندان"گانه با واژه يبا فرهنگ ب ممممييييما برآنما برآنما برآنما برآن
 ان دراز دري را سالياسي سيهزاران هزار زندانان ريدر ا ياسالم مينکه رژيا

آنان را به   ازيشماري تعداد ب، و کردو شکنجه  خود محبوسيهااه چاليس
در . ت نشناختي را به رسمياسي سي مرگ سپرد، هرگز زندانيهاجوخه

 حاکم بر يل فرهنگ ساختگيدله ، بياسيان سيز محکومان و زندانيجامعه ن
غات مسموم ي از جامعه، که متأثر از تبليميخش عظژه در بيجامعه، به و

ر يرند و نه تنها تحقيگيض قرار مي، مورد تبعباشديمم ي رژيغاتيستم تبليس
و . هستندز محروم ي ني و دولتي از امکانات اجتماعياريشوند، بلکه از بسيم

  .شوديده و ستمگر جابجا ميگاه ستم ديدر واقع جا
ه مبارزه ي سرمايم اسالميه رژي که عليشانيگراند به عنوان دياسيان سيزندان

 به عنوان دي آنچنان که سزاوارش هستند، بااند،کرده و چه بسا جان باخته
  .ت شناخته شونديبرسم" ياسي سيزندان"

ژه ي پرداخت تاوان و غرامت به جان بدربردگان و به وي که براممممييييما برآنما برآنما برآنما برآن
 محروم يشتين امکانات معيترييا از ابتديان طوالني سالي که براييهاخانواده

  . مياند، مبارزه کن را متحمل شدهين لطمات ماديدتريبوده و شد
 موظف است، همچنانکه  ي اسالميم جمهوري رژيران بعد از سرنگونيجامعه ا
 نيخون بيل نقش شان در سرکوب، شکنجه و تعقي که به دليتکارانياز جنا

 يد ميافتند، خلع ي دست يافسانه ا يه هاي خواهان به سرمايمخالفان و آزاد
 شده اند، به شکل انهي وحشيرها که متحمل شکنجه و آزاي آنانياز تمام کند،
    . شان را جبران کنديهااني کرده و  زي دلداري و واقعيماد
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 پرداخت يتکاريهم انباشته حاکمان جناي رويد از ثروت هاين غرامات بايا
ن و ين سرزمين فرزندان ايزاران تن از بهتره مت کشتاريشود، که آنان را به ق

بدون . اندن آب و خاک بدست آوردهي ايعي طبي منابع و اندوخته هاينابود
 يزان و بازسازين عزيات اي ادامه حي مناسب برايت ماديفراهم آوردن وضع

 يها، صرفاً در حد دلدارام  زخميشان، سخن گفتن از الت روزمرهيمجدد زندگ
  .  خواهد ماندياق بيادلسوزانه

 که ،ابديختصاص ا  جان بدربردگاني توانبخشيد براين منابع باي از ايبخش
 گذرانده ي و آزادي مبارزه در راه عدالت اجتماعي خود را براي و هستيزندگ

با  .برندي کماکان رنج مي و روحيجسم هولناک ياند و از تبعات شکنجه ها
ت يع حاکمان، مسئولير قبال اعمال شن جامعه د،ياتگرانهين اقدامات حمايچن

 خود را از جان بدربردگان و ي و معنوي ماديبانيرد و پشتيپذي ميجمع
  .کندي جانفشانان و جانباختگان اعالم ميهاخانواده

  
ن ي محاکمه عامالن و مسببين براي نوي که طرحممممييييما برآنما برآنما برآنما برآنک کالم، يو در 

- هيستم سرماي سيظم حقوقن ل ازم، که مستقيدرانداز" تيه بشريلت عيجنا"
 کارگران و ي بزرگ است و تنها منافع طبقاتيهانوع نفوذ قدرت  و هريدار

 تحت ستم، و يهاابان، خلقيخ و  حقوق، کودکان کاريزحمتکشان، زنان ب
  .نظر دارد نان جامعه را دريه نشيحاش
  . کارستان استين کاريم که ايدانيو م
 راه ما يکن سختيل. ميش رو داري در پ و سختي طوالنيم که راهيدانيما م

   .نخواهد داشت را از اهدافمان باز
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     يفريک کرديرو يياجرا شبرديپ ۲-۶

ده يچي پيا، پروسهي دادخواهيفريکرد کي رويشبرد اجراياز آنجا که پروسه پ
 ين حق را برايات است، ما اي از جزئياري در مورد بسيو مستلزم روشنگر

ک يدر   راي دادخواهيفريکرد کين بخش از رويکه ام ي داريخود محفوظ م
ش ي را در پيب و طوالنيما راه پر فراز و نش. ميش ببري پيليپروسه تکم

-ي مستقل و فعاالن حقوق بشر مين رابطه حقوقدانان و وکاليدر ا .ميدار
ن محاکمات يم ايدواريما ام.  کننديو با ما همکار دهند ياريتوانند ما را 

 از دولت ها، ن فارغي نويستم حقوقيک سي يزيه ري پايرا باشد بيآغاز
ن جامعه سرکوب شده ي  ايازهاي نيران که پاسخگويا عادالنه در  ويانسان

  .ن کنديجامعه تضم دار را دريک عدالت پايباشد و 
ن ي که تاکنون در سطح بييها در مورد دادگاهيح کوتاهينجا به توضيدر ا
  . ميکنيبسنده م ه اند،ن رابطه مطرح بودي درايالملل
   

     ها دادگاه انواع ۱-۲-۶ 

  تابعهان  دادگاهيا.  الههيالمللني مانند دادگاه ب::::يييين المللن المللن المللن الملليييي ب ب ب بييييهاهاهاهادادگاهدادگاهدادگاهدادگاه - ١  
 جز  يافهي بزرگ هستند و وظيهاو منافع قدرت ياسي سيتوازن قوا

 . ندارنديبراليات، در محدوده اهداف نئوليگرد جناي پي حقوقيهماهنگ ساز
شود، که به انحاء ي محدود ميات افرادي جنايگريها به پن دادگاهيفه ايوظ

-استيشرفت سي خود را با روند پيهااستيا سياند و د شدهيمختلف خلع 

  . کنندي هماهنگ نميبرالي نئوليها
ت از دستگاه يستم جنايها، خارج کردن سن دادگاهي ايفه اصليوظ

در .  باشدير نمي نظام امکان پذيو بقا است که بدون آن، حفظ يکيبوروکرات
نده و حال ندارند، يات آي بر روند جنايريچ تأثيها نه تنها هن دادگاهيجه اينت
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 و يت به حوزه شخصي هستند که با کشاندن عمل جنايبلکه صرفاً ابزار
   . کنندينه ميت پرور را واکسي جناياسيس ستميس" ، عماليفرد
ات يجنا "ي هم برايک پرونده تک برگي يحتحال ه ها تا بن دادگاهيدر ا

ستم ي با سي که در هماهنگييم هايتوسط افراد مسئول و رژ" تيه بشريعل
  . کنند، بازنشده استي عمل ميه جهانيسرما

به عنوان : هاهاهاهادولتدولتدولتدولت    يييي حقوق حقوق حقوق حقوقييييهاهاهاهاستمستمستمستميييي در چهارچوب س در چهارچوب س در چهارچوب س در چهارچوب سيييييييي جزا جزا جزا جزاييييهاهاهاهادادگاهدادگاهدادگاهدادگاه - ٢  
 استقالل يياستثنا اريرغم موارد بسيعل .نيبرل کونوس درينمونه دادگاه م

ن يرات افشاگرانه شان، اي تاثيو با وجود برخ ها،ن گونه دادگاهي اينسب
 برخوردار هستند و در چهارچوب ي محدودييها از قدرت اجرادادگاه

توانند و يها نمن دادگاهيا.  کنندي حاکم بر دولت ها عمل مييستم قضايس
 ـ ي ـ اقتصادياسيستم سيت سيت، کليخواهند در کنکاش در مورد جناينم

ن دادگاه ها يات، عملکرد يجه آنکه در نهاينت. رندي سرکوب را، هدف گييقضا
 ههمانطور که رابط. باشديمن دولت ها  ي بي ـ اقتصادياسيمنافع ساز  متأثر

امدها و ي در پيران و آلمان به طور روشني اي دولت هاي اقتصاد ـياسيس
ن ي پشت پرده اي هماهنگ،از جمله. ستشته ار دايکونوس تاثيج دادگاه مينتا

ا بازپس ي، و ي اسالمي جمهوريهان با گروگانيض قاتلي تعوي برادو دولت
   .ي اسالمي سال زندان به مقامات جمهور١٥ بعد از يدادن کاظم داراب

 جنبش ضد يار قوي پشتوانه بس بايدادگاه ن دادگاه،يا :دادگاه راسلدادگاه راسلدادگاه راسلدادگاه راسل - ٣
ط يکه بنابر شرا بود، ياسي ـ سيع اجتماعي وسيها هي با پاوتنام يجنگ  و

ک دادگاه موفق يبه عنوان   آن زمان، يخي و تاري، اجتماعياسيمشخص س
  . از باال، عمل کرديهاياست گذاريها و سو کامالً مستقل از منافع دولت

 ي مشخصه اصل.ل شده انديتشکک يها در مکزن دادگاهيا ::::ييييدادگاه خلقدادگاه خلقدادگاه خلقدادگاه خلقـ ٤
ات يجنا ي و حقوقياسيسکمات با در نظر گرفتن هر دو وجه ، انجام محاآنها

  . باشديانجام شده، م
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ل ي تشکي براي طوالنيهنوز راه م،  کهي کنيد مين نکته تاکيبرا" ما مجددا
- و سادهيريگد به سادهيت نباين واقعي ايم، وليش داريدر پ هان نوع دادگاهيا

  .و منجر شودي در ارائه آلترناتيشياند
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   روانشناسي فردي و اجتماعي انداز چشم   از يواهدادخ ٧

، اثرات مخرب و به هر شکل که باشد ي دولته شديزيربرنامه سرکوب
ن يحاصل ا. گذاردي مي باق فرد و اجتماع سرکوب شدهي بر روي مدتيطوالن

- ي مي اجتماعيدگيدبي حاد است که آن را آسيايدگيب ديسرکوب، آس
 يولشود،  ي در فرد آشکار م شده که اثراتشينيبشي پيايدگيدبيم؛ آسينام
 و يستم اجتماعي از سي و ناشيرانساني غيد آن را به عنوان محصول روابطيبا
 يدگيدبيآس. شمار آورده  بيسرکوب و خشونت دولت  بريمبتنِ ياياسيس

 آن يژه اجتماعي دارد که وابسته به چارچوب وي و جمعي فرديحاد روند
 او ي اجتماعيهاتيب حس تعلق فرد به جامعه و فعاليراست، و هدفش تخ

 در فرد و جامعه  يجاد حس ناتوانيا. ق رواج ترس و سکوت استياز طر
 ين زخميترين اساسيا. ن سرکوب استي ايهايژگين ويتري از اصليکي

شود و اثرات آن اعتماد ي در فرد و جامعه ميدگيدبياست که موجب آس
 افراد را نسل به يت سالمت جسميمت روان، و در نهاب، و ساليبنفس را تخر

  .دهدينسل تحت الشعاع قرار م
ن حال، يافکن هستند و در ع هراسيها از اعمال دولتيترس و سکوت، ناش

پس هراس و حکومت . شونديمحسوب م ي ترور و سرکوب دولتيهاابزاراز 
 بر ييها تيودترس حاکم بر جامعه محد. رنديناپذ  يجدائاز هم  افکنهراس

 يگذارد، رشد ي م سرکوب شدهعهان در جامت کودکي رشد سالم شخصيرو
 انتخاب آزاد ي براي عدم توانائ موجود وي کردن الگوهايکه بر اساس درون

 ي که قربانيدر مورد کودکان. رديگ ي صورت مي و فردي اجتماعيها نهيگز
 يزابيه آستوان به دو شکل مشخص از تجرب يمشوند ي مياسيسرکوب س

د ي که اعدام، ناپدي از پدر و مادريکيزي في جدائهتجرب: سرکوب اشاره کرد
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 که در بطن سرکوب، يهائيها و پنهانکاردروغ هاند، و تجرب گشتهيا زنداني
-يت کودکان نمين، رشد هوين بيدر ا. شوندي ميوحشت و سکوت جاساز

ن ي ايريگ موثر در شکليهارا مولفهي کند زي خود را طيعيتواند روند طب
ن مربوط است يت والدي از آن به حضور و هويت، که قسمت بزرگيهو

 از ي که جزئييي است که روشنگرين روياز هم. مخدوش و پنهان است
ت فرد و ي هوي در جهت بازسازي اساسيقدمتواند ي است ميروند دادخواه

   . شوديده تلقيب ديجامعه آس
 پس از سلب قدرت از ين و واقعير نمادي غياهم که دادخويکنيد ميما تاک

در آن زمان، فرد و جامعه سرکوب شده . ر استي سرکوبگر امکانپذيستميس
 از سرکوب عبور کرده ي ناشيدگيب دي آسياينکه بتوانند از آثار و بقاي ايبرا

 که در يزائبيع آسيست با وقايباي ادامه دهند مي عاديک زندگيو به 
ات را در چهارچوب مشخص ياند روبرو شده و آن تجربگذشته تجربه کرده

ت يابند که به منبع مامورييام مي التيزا تنها زمانبيع آسيوقا. خود درک کنند
 يکي يدادخواه. ل شونديع تبدي از آن وقاي فرارويا رسالت بازماندگان براي

 ي براي اخالقي به تعهدياسي س-يع اجتماعيل فجاي تبدياز راهکارها برا
 در مقابله با ي عملي قدميدادخواه.  جامعه استي براييرد، و منابع تواناف

 رواج ي است براي شمارد، و راهيارزش مي است که جان انسان را بيفرهنگ
- از مشخصهي و تفکر عدالت خواهي که ارج گزاردن به کرامت انسانيفرهنگ

        . آننديها
 که ييدارد، به فردانظر "  ک ملتي يفردا" است که به يعملکرد يدادخواه

آن  از يست  جزئيباي م،يت در عمل و گفتار، و عدالت خواهيفرهنگ شفاف
است " ي ئياعمال واکنش  "ي فراسو،ن بحثيا. اش باشنديستم آموزشيو س

آموزند که يکنند و به فرزندانمان مي مياريکه تنها فرهنگ خشونت را آب
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 ي است که با آنان همخوانين کسايکيزين بردن في حل مسائل فقط از بهچار
  . ندارنديفکر

دفاع  در !"  ق افتادهي به تعويدفاع از خود. " دفاع از خود استيدادخواه
 همه آحاد ي چون و چرايها  حق ب دولته شديزيرمقابل خشونت برنامه

دفاع از خود، در مقابل هر تعرض، تجاوز و سرکوب، حق . افراد جامعه است
زد يخيقت آن کس که به دفاع از خود بر ميدر حقمسلم هر فرد است، و 

 از يتواند جزئيپروراند، که ميز از خود در ذهن مي نيدرک مثبت تر
حال اگر مسئله دفاع از .  رشد سالمت روان او باشديمجموعه عوامل  برا

ده عملکرد خواهد ين پديم، همي را به سطح جامعه گسترش دهيحقوق فرد
زند، يخيبه پا م) يد به دادخواهيبخوان( از خود  که در دفاعيمردم: داشت

د را به ين ديتوانند ايش داشته و ميت خوي و هويي از توانايدرک مثبت تر
  .رگذار باشندي توانمند تاثيا انتقال دهند و در ساختن جامعهي بعديهانسل



 

 ٥٧   بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش

  يانساني اساس حقوق و يدادخواه ٨

م که يما برآن. شوديبلکه تازه آغاز مرسد، يان نميه به پايانين بيکار ما، با ا
 ي انسان اگريانسان است، حت ي حق اساسکي، ي دادخواه امريبرازش يخ

   !زديتنها برخ
، ين جهاني و نظم نوي نظم حاکم دولت سرکوبگر محلي اگر تماميحت

- ش فرايستم فرتوت خوي از سيرويکارگران و زحمتکشان را به سکوت و پ

»  حقوق بشري جهانهياعالم« که در مقدمه يرن حق بشيما بر ا. خوانند
-ها محقم که انسانيکنيد ميب شده، تاکيز تصوي ن١٩٤٨ دسامبر ١٠مصوب 

له ممکن ين وسيزش را به عنوان آخريام و خي و سرکوب، قيه ستمگرياند عل
شگفتار يم پسوپاراگراف . (رندي سرکوبگر و ظالم به کار گيهاه دولتيعل
  )  » بشر حقوقي جهانهياعالم«

ران و به ي مردم ايها بدون حضور تودهي که در امر دادخواهيه توافقاتيکل
اند، به ما دهيب ديها آسيدادگريماً از بي که مستقييهاها و خانوادهژه انسانيو
 و ي، اخالقياسيت سيشد، از نظر ما باطل و فاقد حقانا خواهند يشده » ابالغ«

  . استيحقوق
 معين يهااجازه ندارد، بر اساس توافقات و سازش يانيچ جريچکس و هيه
 ي را وجه المصالحه براي، پرونده دادخواهيا خارجي ي در سطح داخلياسيس

 سازش با قدرت ي برايالهيا به عنوان وسيدنش قرار دهد يبه قدرت رس
  .مداران از آن سوءاستفاده کند

-يوضوع منفرد مک جنبه و مي آن را به ي که در امر دادخواهيه توافقاتيکل
 کنند و از ي را محدود مي بخش جنبش دادخواهيي رهايرويکاهند، توان و ن

  .  و درازمدت عاجزندياشهي رياجهيحصول به نت
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 از ييييبه عنوان بخشبه عنوان بخشبه عنوان بخشبه عنوان بخشم که يداني خود محفوظ مين حق ماست و آن را برايا
ش ي خويها خواستهيبدربردگان از کشتارها، سخنگوشدگان و جانسرکوب

- خواستهييد ما، سخنگويتواند بدون تائي نميا نهاديچ ارگان و ي و هميباش

  . م گفتيما خود سخن گفته و خواه. ردي ما را برعهده گيها

  
  



 

 ٥٩   بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش

  يبند جمع ٩

ادمان جانفشانان و جانباختگان يپس از انتشار فراخوان مشترک به مناسبت 
 آن انجام  سند فوق و تبادل نظر حولي، آماده ساز٢٠١٢در اوت و سپتامبر 

ها و نقطه  بحثين سند، ارائه و جمعبنديتالش ما امضاکنندگان ا. شده است
ها و در ها در ماهن بحثيا.  استينه جنبش دادخواهي در زميجابينظرات ا

 سابق، جان بدربردگان از ياسيان سي زنداني گذشته، از سويهاواقع سال
ن ي و مدافعياسين سيفعال جانفشانان و جانباختگان و يهاکشتارها، خانواده

آن را در قالب  از يافشردهنک ي انجام شده بود، و اياسيان سيحقوق زندان
-يما م«ان آنچه يهدف سند، ب. ميا منتشر ساختهيليه تحليانيک نوشته و بي

  تمرکز بحث بريعني. دهنديشنهاد ميپ» گرانيآنچه د«است و نه نقد » ميخواه
 درباره جنبش يستي و کمونيستيالي چپ، سوسيبجايو ايک آلترناتي ارائه يرو

  . روهاير نيک با ساي و پلمي است و نه نقد سلبيدادخواه
 است و يک سند جمعين ي در مورد تدو ماين تجربه جمعين نخستيا

 جنبش چپ ي نظري و استوارسازيشي، هم اندي از همکاريم مدليدواريام
م تا بتوان در هر يابين جنبش بي اين عمليق فعالين و از طريي را از پايانقالب

م و ي مسائل مبرم جنبش را از سر راه برداري از تشتت و ناروشنيقدم، بخش
   .مي تر سازي را قويستياليو سوسيها و آلترناتامکان طرح راه حل

، و ي جنبش چپ انقالبي جديهاتي، محدودين حال، انتشار سند کنونيدر ع
 درازمدت و يهاان خواستيب. سازدي آشکار مي در لحظه کنون،ز ما راين

 يستيند که بانکي را طرح مياي بعديهان سند، پرسشي ما در ايکياستراتژ
 ياسيان سي همه زنداني آزادي و مبارزه براي عمليهاتينه برنامه فعاليدر زم

 است ين چالشي ا.دنابي بي مشخص و عملييهادر مبارزات روزمره ما، پاسخ
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 روزمره که طبقات حاکم و يدر نبرد طبقات. ميريپذيمکه ما آگاهانه آن را 
 مجهزند، ي و سازمانيغاتي، تبليع ماليبرال به امکانات وسيون نئوليسياپوز
 ي مبارزه را به مدد ابتکارات مبارزاتيها راهيستيشرو و چپ بايون پيسياپوز

  .ديگونه گون پاسخ گو
 يها مولفهي بر همبستگ،ي ارائه شده در سند کنونيها تمام بحثيدينکته کل

. د داردي تاکيجنبش دادخواه در امر ي، اقتصادياسي، سيمختلف اجتماع
 يي، بدون رهايخ خوفناک شکنجه، کشتار، سرکوبگرين تاري از چنييرها

 آرام ي برايبي فر،ستم حاکم موجودي سي بردگيرهايهمه جانبه از تمام زنج
 ي و اجتماعي طبقاتيهاش جنبي مهار کردن تمامي برايبيفر. ساختن ماست

 يا جامعهيي و فرارويدارهي فرتوت سرماياست که در هم شکستن نهادها
  . کوشندي مي و اقتصادياسي، سي از ستم طبقاتيعار

 جامعه  و مشخصاًيد طبقاتيد و بازتوليستم تولي از سيزندان و سرکوب، بخش
 -کيکراتو بوريهان را در چارچوبهي است که سرکوب مخالفيدارهيسرما

 داند و به اشکال باالتر ينمبسنده  ي مهار مبارزه طبقاتيک برايدئولوژيا
 يهان سالحيهرگاه که ا. ازديي دست ميتي و امني، نظاميسيسرکوب پل

آن افزوده   بريگري برخوردار نباشند، فاز دي کافيي از کارايسرکوب طبقات
رون از يها و بدانن در زني مخالفين، سالخيشود و آن فاز شکنجه خونيم

 آنگاه است که از درون پوسته حکومت قانونمند و دمکرات، .هاستزندان
 يهاجهد تا مخالفان را در اردوگاهيرون مي بيستي سرکوب فاشيواليه

 يهان، در جبههي خونيهار شکنجهي، در زياباني خيهايريمرگ، در درگ
ان و هزاران هزار ان جانفشي زنداني براي و دادخواهييرها. ببلعدجنگ 
 و محو ستم يي رهاين نبرد عادالنه برايزانشان را در اي که عزياخانواده

د يد و بازتولي توليهاشهي از رييتواند بدون رهاياند، نم از دست دادهيطبقات
 يها در سرفصل،ن روياز هم. ردي و سرکوب مورد بحث قرار گيستمگر



 

 ٦١   بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش

 به آن يستي باينبش دادخواه که جيمختلف يهان سند به جنبهيمختلف ا
  :مي پرداخت،ا آن را در نظر داشته باشديبپردازد و 

   ي و اجتماعيخيتار، يطبقات - 
 ياسيس - 

 ياقتصاد - 

 يحقوق - 

 ي و اجتماعي فرديروانشناس - 

 ي انسانيو حقوق اساس - 

شبرد يپ يگچگونم که يديد ورزين امر تاکين عبارت سند برايدر همان نخست
حاکم بر جامعه  را ي چگونه عدالتست کهعه فردا جامريتصو يخواه» داد«امر 

 گونه يرهاير و تفسي تعبي که امروزه براي از نظر ما، جدال.خواهد ساخت
ستم ينده سي بر آيمير مستقيان است، تاثي در جريگون از جنبش دادخواه

 ي منافع طبقاتيهاشهي که رييهاتمام تالش. ران داردي اي و اقتصادياسيس
 ي هستند که دگرگونيسازند، مقدماتي کشتار را پنهان م شکنجه ويهاسال

 فقط يستي مردم بايهانند که کارگران و تودهيبي را تدارک ميي از باالياسيس
ر پرسش ي لشگر در آن حضور داشته باشند و هرگونه به زياهيبه عنوان س

 آنان يران، براي اي و اجتماعياسي، سيستم و سامان اقتصاديبردن تمام س
     . شودي ممنوعه و تابو محسوب ميامر

 ي که براي با جنبش سراسريوند زدن جنبش دادخواهيل، پين دليبه هم
، با مقاومت کوشدي ميدارهيه و سرمايطره سرماي از سي طبقات اجتماعييرها

فه ماست که با ين حال، وظيبا ا.  روبرو شده و خواهد شديديو حمالت شد
ت ي، بدون در نظر گرفتن تمامينبش دادخواهم که جيحداکثر توان روشن کن

 مداوم، ين جنبش را جنبشيما ا. شوديجنبش به اهداف خود نائل نم
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ک يشبرد آن در توان يم که پيکني ميابي ارزييهابيدرازمدت و با فراز و نش
  .ستي کوتاه مدت نيونياقدام آکس

***  
  به عنوان ياهدادخو جنبش، بر ياجتماع و يتاريخ ،يطبقات اندازچشم در 
 يهاشهير  يبازنگرانداز بر ن چشميا  .ميد داشتيتاک مداوم  و درازمدت يامر

- ضدارزش  و هاارزش سازوکار يبررسز ين  وياجتماع و يطبقات يسرکوبگر

 ضدارزش بودن  و يزشت ن است کهيهدف ا .کوشديم جامعه در ها
   . سازد  آشکار ن،شدگاسرکوب فقط نه و جامعه،  يتمام يبرا را يسرکوبگر
 يهاشهير  رانيا در رياخ دهه  چند يکشتارها فاجعه يهاشهير يروشنگر

 کشتار به دست خود، منافع نيتام  يبرا کهکند يم را آشکار يايطبقات منافع
 ييخودرنده و توحش، ين نگرشيبا چن . زنديم انسان هزار صدها و  هاده
 يخوانش بلکه ندارد، قاتالن  »يديپل «و زيغرا به يربط ،ياسالم  يجمهور ميرژ
  .ستين حکومت ادامه به  قادر ياييخودرنده نيچن بدون که است  ينظم از

شرو و يدهد که کارگران پيشدگان، نشان مر و اعدامي دستگيبافت طبقات
 زنان،  روشنفکران،دهقانان،   ست، انبوه زحمتکشان شهر و روستا، يکمون

م يدر رژ را ياسيس انيزندان بافت آموزان،دانش و انيدانشجو  جوانان، 
 که ياي و اجتماعيقاً همان بافت طبقاتيدق. اندل دادهي تشکي اسالميجمهور
م محروم ين رژي توسط اي و اجتماعي، اقتصادياسي عادالنه سيبراز سهم

   . اندشده
 ،گانبرد  بدر جان ياسيس انيزندان يطبقات  و ياسيس چهرهل، ين دليبه هم

 و ي در قالب عبارات کليستينبا ران،يا يهازندان  جانباختگان و جانفشانان
 انيزندان که کند روشن يستي بايجنبش دادخواه.  محو و نابود شوديان تهيم
  . کردنديم  آرزو را يجهان چگونه و دنديرس قتل  به چرا ياسيس

*** 



 

 ٦٣   بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش

ز ي ما، و ن تک تکيعني ، بر نقش فرد،يخي و تاريانداز اجتماعاز چشم
 ي و فراموشيادآوريند يفرا. د شدي تاکي و اجتماعي طبقاتيروهايمجموعه ن

 و مبارزه يخيادمانه تاريزنده نگه داشتن .  استي اجتماعيندي، فرايخيتار
 که است  ياي و اجتماعيمبارزه طبقات بستر  درک قيطر از، يبا فراموش

 ترژرف  خواهديم را ياربهتج اي و براند صحنه  پس به خواهديم را يموضوع 
 . نگهدارد  زنده اذهان در ترگسترده و

 يستي، کل اجتماع باي اسالميم جمهوريدر مورد کشتارها و سرکوب رژ
جامعه   مشترک درد عنوان به را درد  نيا  و دريبپذ آشکارا را خود  تيمسئول

  .نديبب اجتماع همه کريپ  بر را ياسالم يجمهور زخم و ،رانيا

ن و روشن ي دروغيستم ارزشي، نشان دادن سيخيتار يروشنگرف ي وظااز
 زين و ميرژ هيقهر يقوا دولت،  نقش حکومتگران، ي واقعچهره ساختن

 مراتب سلسله و ادارات درون در  آنان بوروکرات و تکنوکرات همکاران 
 يهايسازخيتار حاکمان،  يسازفرهنگ هي علي مبارزه فرهنگ.است  قدرت
ان ي بياجتماع-يخيانداز تارف ما را در چشمي از وظايگريبخش د نيدروغ

-ندهي فراتر از آي و ماهويفي کيتي از اهمي که در لحظه کنونيفي وظا.کنديم

 از جانبدربردگان و شاهدان ي، بخشيچرا که در لحظه فعل.  نامعلوم دارديا
 دست ياروهي و ني اسالميم جمهورينحال تالش رژي زنده هستند، و با اينيع

    .ميکنين مشاهده مي دروغيخي ساختن تاري و محافظه کار را برايراست
 ديتاک اعمالشان  و رفتار قبال در ران،يا اجتماع  افراد کيکاي تيبرمسئول ما،
 از را نيمجرم  »معذور و بوده، مامور «که نيا يادعا  با توانينم. ميکنيم

 شيخو  يشخص يهايريگميتصم و اعمال مسئول  يفرد هر. رهاند مجازات
   .است

***  
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د قرار يمورد تاک را يالمللني و بيت داخلي وضعيوندي همپياسيانداز سچشم
ن ي و نظم نوي سازي روند جهاندر نظر گرفتن با يالمللنيدر عرصه ب. دهديم

ان جنبش ي و در آن مي انقالبيها راه برون رفت جنبش،دارانههيسرما
ران و يون فعال در ايسياست اپوزيشبرد سي و پيالمللني بي همبستگ،يدادخواه

  . باشديانه ميقه خاورممنط
دهد که ينشان م " يسازيجهان "عنوان  تحت يجهان هيسرما در ادغام استيس

 هم و کارگر طبقه هيعل  مبارزهشبرد ين منافع خود و پي تاميبرا يدارهيسرما
ده و در يازيدست  يتردهيچيپ  و ديجد اشکال هب مستمر طور به شمانانيپ

 از  شيب يجهان يقوا توازن و قدرت مراتب  سلسله يجهان نينو نظمپوشش 
ر ييتغ  کايامر يرهبر به جهان يدارهيسرما  دول نيقدرتمندتر نفع به شيپ
  . است افتهي

 يها در دورهيدارهيشرفته سرمايکا و دول پي امريستياست هژمونيشبرد سيپ
 و تنش از يخال يهمکار نيا رد ويگي به خود ميمختلف اشکال متنوع

 در .ستين يرامونيپ يکشورها  منافع غارت در شتريب سهم سر بر اختالف 
-مي و تصمي دولتيهاک اوباما پستاها و بارر که دمکراتيچند ساله اخ

 نيمتحد با يهمکار براساس خود را با يها را در دست دارند، استراتژيريگ
  . دنبريم شيپ به ژاپن و يياروپا 

شدگان، کارگران و زحمتکشان جهان، ه سرکوبيعل ين ائتالف جهانيجه اينت
 غارت و اشغال يها بران دولتي تمام ايستمياحزاب سشتر ي بيهماهنگ

 ،يکنون ستميس ياسيس احزاب يتمام  باًيتقر نکيا. تر استفي ضعيکشورها
 حمالت با سبزها و هاراتدمک  اليسوس روها،انهيم کاران،محافظه از  اعم
 پوشش يهمراه نيا. همداستانند  انهيخاورم و قايافر در يستياليامپر  ديجد
 نگهداشتن آرام در يعيوس  نقش که ابدييم يعموم يهارسانه در را  يکامل

  .کننديم فاءيا  يعموم افکار



 

 ٦٥   بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش

 يهاانه قدرتيطره جوي به اقدامات ساعتراض يصدال، ين دليبه هم
 جهان در عراق  به حمله هيعل ياعتراض جنبش از تر فيضع اريبس ،يستياليامپر
 مرحله به مرحله  که زين سابق چپ اي چپ يروهاين از  يبخش. اندازديم نيطن
 مداخالت نيچن با اند،سپرده  يفراموش به را يانقالب ياستراتژ  حاکم ستميس در
 نيا. اندکرده اتخاذ ادارمعن يسکوت  اي و داده نشان يسازگار ياياستعمار -نو

 . است همراه ياستعمار -نو يهااستيس بازگشت با جهان  خيتار از نيمع دوره

 حضور خالء . است زمان ضرورت گرا،ندهيآ و شرويپ  ،يانقالب ويآلترنات حضور 
 ،يطبقات  مبارزه يهاعرصه تمام در چپ و يانقالب  جناح برنامه با و روشن

 يبرخ در يحت و  کارمحافظه برال،ينئول يوهايآلترنات  ديبازتول با عاًيسر
 ن،يبنابرا. شد  خواهد همراه يافراط راست و سميفاش  مجدد عروج با کشورها

 تياهم کشورها،  ريسا در بلکه ران،يا يدادخواه  جنبش عرصه در فقط نه
 طرح يبرا را  شده سرکوب و دادخواه يروهاين يالملل نيب يهمبستگ که دارد
 ،يراستدست  و يارتجاع يوهايآلترنات از مستقل  خود، برنامه و هاستهخوا
 به يابيدست زيآم تيموفق شبرديپ يهاراه تجربه، و نظر  تبادل با و ميکن تيتقو

  .ميبگشائ را  طلبانهحق مطالبات

      .شود   داده  سازمان يستيبا   يطبقات   مستقل جنبش
 حقوق نقض ،بشر حقوق نقض يبرا  يگهم که مرتجعين از پر يمنطقها در

 و  چاره تنها ؛گيرنديم سبقت يکديگر از  منطقه مردم از يکشبهره و بينالملل 
 دستگاه  کامل ييجدا بر که باشد يايستينکمو  و چپ آلترناتيو به يستيبا اميد
 يعاجتما  و يسسيا يهايآزاد تامين و سانسور  لغو ،دارد تاکيد دولت از دين

 مقابل  در منطقه مردم منافع بر و دهديم  قرار کارش حهسرلو در را
 صلح از  ،بينالملل يسديپلما قواعد از. کنديم  تاکيد يستيلامپريا ييسلطهجو

 شتابان  توسعه از يدورها و کنديم دفاع  خاورميانه منطقه سالح خلع و
 در  اسارت از خاورميانه مردم ييرها يبرا  را يهنگفر و يسسيا ،ياقتصاد
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. است ضرورت ،چپ  اپوزيسيون.دانديم يضرور ييوسطا قرون يافض
  . کرد تاکيد خاورميانه سطح  در آن فعال و مستقل ،يقو حضور بر  يستيبا

 ي داخل کشور، سرنگونياسي و سي، اجتماعيت اقتصادي به وضعيبا نگاه
 ي کارگرونيسيف اپوزي در صدر وظاي اسالميم جمهوري رژي و انقالبيقهر

 و ياقتصاد يبا توجه به فشارها ران،يجامعه ا.  قرار دارديستياليو سوس
 يارمترقبهيغ  ي انقالبيها و تک جوشي اعتراضيهاجنبش آبستن ياسيس

 زحمتکشان و کارگران سرکوب ،م حاکمي رژيپاسخش از سو که است
 جز يران، راهي در ايايط عمومين شراي با چنيجنبش دادخواه. خواهد بود

  .  ندارديم کنوني رژيگون سرنيتالش برا
***  

 در.  استي هنوز در آغاز بحث و بررسينه اقتصادي در زميجنبش دادخواه
 و سرکوبگران يده تاوان قيدق روش  درباره يعام توافق ،يفعل مرحله

 از  يادوره ازمندين و ندارد وجود ياسالم  يجمهور و شاه يهاميرژ غارتگران 
 نکته  کنيل. است يدادخواه جنبش نيالفع  انيم در نظر تبادل و پژوهش

 غارت  منابع تمام که است نيا ميدار توافق  آن يبررو ما همه که يايديکل
 تمام مجدد تملک به يستيبا انصارشان،  اعوان و انيحکومت يسو از شده

 از پس مبارزه تداوم يهاتياولو به  توجه با منابع نيا و بازگردد اجتماع 
 شدگان،سرکوب خيتار يمستندساز  يبرا ياسالم يرجمهو ميرژ يسرنگون 

 گذشته يهادهه طول در جانباختگان  و جانفشانان تيشخص از تيثيح  اعاده
  .شود داده صيتخص يفرار نيمجرم شکار  و

***   
، يالمللنيب يهادادگاهاز جمله   ،هادادگاه انواع ي با بررسيدر بخش حقوق

 و راسل دادگاه، هادولت يحقوق يها تمسيس چهارچوب در ييجزا يهادادگاه
 موجود يهاستمي سي حقوقيهاتي، بر مشکالت و محدويخلق دادگاهز ين
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 مجازات بلکه  ران،يا يحقوق ستميس اصالح نه هدفن رو، ياز هم. اشاره شد
 يحقوقيب مسبب  خود که است يتکارانيجنا واقع در  و هاتيجنا نيا نيعامل

 ،ياسيس  مبارزان کودکان، زنان، زحمتکش، و  رکارگ يهاانسان ياديبن
 که ميبرآن ما. باشنديم  جامعه آحاد يتمام و  شانيدگراند  و يقوم يهاتياقل

 در" تيبشر هيعل تيجنا"   نيمسبب و عامالن محاکمه يبرا نينو  يطرح
- قدرت نفوذ هرنوع و يدار هيسرما ستميس يحقوق نظم از مستقل  که م،يانداز

 حقوق، يب زنان زحمتکشان،  و کارگران يطبقات منافع تنها و  است بزرگ يها
 در را جامعه نانينش  هيحاش و ستم، تحت يهاخلق ابان،يخ و  کار کودکان

    .دارد نظر
 نداشته نظر مد  را سرکوبگر ميرژ نيا تيتمام  تيمحکوم که يايحقوق ستميس

 زمان مرور  مشمول رانيا بر حاکم ميرژ اتيجنا  .است  ميعق و نابسنده باشد،
- ميتصم  سطوح تا ياتيعمل سطح از ستم،يس نيا سطوح يتمام و شوندينم
  .باشند اعمالشان يپاسخگو  ديبا  يراهبرد و کياستراتژ يهايريگ

 و دهيچيپ  يروند ،يدادخواه يفريک کرديرو  ياجرا شبرديپ روند که آنجا از
 يبرا  را حق نيا ما است، تايجزئ از ياريبس  مورد در يروشنگر مستلزم

 کي در را يدادخواه يفريک کرديرو از  بخش نيا که ميدار يم محفوظ خود
   .ميببر شيپ يليتکم پروسه 

***  
 

ها  از چالشيز با انبوهي ني و اجتماعي فردينه روانشناسي در زميدادخواه
 بلکه شودينم ياسيس انيزندان شامل فقطها و عوارض بيآس. روبروست

 يفضا در که جامعه يتمام ترعيوس يافق در و فرزندانشان و هاادهخانو
 بيآس نيا از ينوع به است، داده ادامه خود يزندگ به اختناق و سرکوب

 .برنديرنج م يدگيد
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 حال، نيع در و هستند افکنهراس  يهادولت اعمال از يناش سکوت، و ترس
 حکومت و هراس پس .شونديم  محسوب يدولت سرکوب و ترور يابزارها از

 نيرنماديغ يدادخواه که ميکنيم ديتاک ما . رنديناپذ  يجدائ هم از  افکنهراس
 . است ريامکانپذ سرکوبگر ستميس  از قدرت سلب از پس يواقع و

 يتعهد  به ياسيس- ياجتماع عيفجا ليتبد  يبرا راهکارها از يکي يدادخواه
 خود از دفاع يدادخواه  .است معهجا يبرا ييتوانا  منابع و فرد، يبرا ياخالق
 يزيربرنامه خشونت مقابل  در  دفاع!" افتاده قيتعو به يخود  از دفاع". است
 از دفاع. است جامعه  افراد آحاد همه يچرا و چون يب حق   هادولت ۀشد

 يمردم: است فرد  هر مسلم حق سرکوب، و تجاوز تعرض، هر  مقابل در خود،
 از يترمثبت درک زند،يخيم پا به ) يدادخواه به ديخوانب (خود از دفاع  در که

 انتقال  يبعد يهانسل به را ديد نيا توانند يم و داشته شيخو تيهو و ييتوانا 
  .باشند رگذاريتاث توانمند  ياجامعه ساختن در و دهند

 ***  
 اي و ارگان  چيه وم يش هستي خويما خود، سخنگو: نکهين نکته ايآخر
 کار. رديگ برعهده  را ما يهاخواسته ييسخنگو ما، ديتائ  بدون تواندينم ينهاد
   .شوديم آغاز تازه بلکه رسد،ينم  انيپا به هيانيب نيا با ما،
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  توضيح در مورد منابع و مآخذ

نکه مکرراً يل اير منابع بدليسا. اندماً در متن اشاره شدهياز منابع مستق يتعداد
 خوانش ياند برام نقل قول شدهيرمستقيا غيم و يها به صورت مستقدر بحث

  . اند نشدهي در متن شماره گذار مطلب،بهتر
-  عرصهي برا١٠ و ٢ و ي مناسبات طبقاتي برا٩ و ٨ فصل سوم منابع يبرا

  .اند استفاده شدهي و اجتماعيخي تاريها
  . استفاده شده است١ منبع يالمللنيت بي فصل چهارم، بخش وضعيبرا
 مورد استفاده قرار گرفته ٢ها منبع  ششم، سرفصل انواع دادگاه فصليبرا

  .است
  . مورد استفاده قرار گرفته است٧ و ٦، ٥، ٤، ٣ فصل هفتم، منابع يبرا
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  بخش ييرها انداز چشم از دادخواهي جنبش

            ازازازاز     سند مشترک جمعيسند مشترک جمعيسند مشترک جمعيسند مشترک جمعي
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 هنرمندانهنرمندانهنرمندانهنرمندان    وووو    کرانکرانکرانکرانروشنفروشنفروشنفروشنفي، ي، ي، ي، اساساساسييييسسسس    انانانانييييزندانزندانزندانزندان    حقوقحقوقحقوقحقوق    ننننييييمدافعمدافعمدافعمدافع    وووو    يييياساساساسييييسسسس    ننننييييفعالفعالفعالفعال        جانباختگان،جانباختگان،جانباختگان،جانباختگان،

        

        جمعي از فعالين چپ، سوسياليست و کمونيستجمعي از فعالين چپ، سوسياليست و کمونيستجمعي از فعالين چپ، سوسياليست و کمونيستجمعي از فعالين چپ، سوسياليست و کمونيست

        گفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندان

 ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢مبر مبر مبر مبر دسادسادسادسا، ، ، ، ١٣٩١١٣٩١١٣٩١١٣٩١دي ماه دي ماه دي ماه دي ماه : : : : تاريخ انتشارتاريخ انتشارتاريخ انتشارتاريخ انتشار






