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، خود را تريبون آزاد زندانيان سياسي چپ، راديکال و يا غيرمذهبي گفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندان �
ز در شدگان و مبارزين سياسي دستگيرنشده نيداند که تعقيبدر اين راه بديهي مي. داندمي

هر تجربه، هر ديدگاه، هر زاويه نگاه جديد به سرکوبگري، . گيرندهمين صف قرار مي
، نشريه تخصصي چنين گفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانموضوع کار مشترک همه مبارزين است و 

  .موضوعي است
خالصه کردن .  بيانگر نظرات نويسنده استگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندانگفتگوهاي زندان آثار و مقاالت مندرج در �

کساني که از . فتي با حفظ محتواي مقاالت برعهده نشريه استو ويرايش مطالب دريا
  . فايل مقاله را براي ما ارسال کنندتوانند مستقيماًکنند، ميهاي فارسي استفاده ميبرنامه
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   درباره اين شماره

 مشترک سندبه عنوان » بخشرهايي اندازچشم از دادخواهي جنبش«با انتشار 
 جمهوري رژيم کشتارهاي از برده بدر جان سياسي زندانيان  از جمعي

 مدافعين و سياسي نفعالي  جانباختگان، و جانفشانان هايخانواده اسالمي، 
، ضرورت ۲۰۱۲، در دسامبر هنرمندان و روشنفکران سياسي، زندانيان حقوق

سند مشترِک . خوردهاي مرتبط با اين سند به چشم ميانتشار اسناد و بحث
-اي بود از بحثبيان فشرده» بخش رهايي انداز چشم از دادخواهي جنبش«

 چپ اپوزيسيون ايران و نيز هايي که در طول ساليان اخير، جناح انقالبي و
بدر برده از کشتارهاي رژيم جمهوري اسالمي، زندانيان سياسي مقاوم و جان

هايي بحث. هاي گوناگون،  بيان کرده بودندهاي مختلف و به مناسبتبه بيان
- داري آشکار ميهاي واقعي خشونت و تباهي را در سيستم سرمايهکه ريشه

 در جامعه و سرکوب را با مبارزه طبقاتي جاري  و مبارزه با پديده زندانکرد
  .زدپيوند مي

هاي مايه رسانههوي بي در هياهاهمان گونه که قابل انتظار بود، اين بحث
 .شودليبرال و دست راستي، به سکوت و سانسور برگزار شده و ميمرتجع، نئو

 کند مجموعه مقاالت واز همين رو، انتشارات گفتگوهاي زندان تالش مي
هايي تحت عنوان هايي که در اين زمينه روشنگر هستند را در مجموعهبحث

  . منتشر سازد» هاي پيِش روجنبش دادخواهي و چالش«
بخشي از اين مباحثات مجموعه مقاالت شماره يازدهم گفتگوهاي زندان به 

هاي گفتگوهاي زندان، ها در طي فعاليتاين مقاالت و ترجمه. اختصاص دارد
تاکنون، در مقاطع مختلف از سوي فعالين و همکاران ) ۱۳۷۶ (۱۹۹۷از سال 

با انتشار اين مجموعه، بازتاب و . گفتگوهاي زندان مطرح شده است
گاهشمار تالش مستمر بخشي از نگرش چپ، سوسياليستي و کارگري را 
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-هاي سياسي و ايدئولوژيک نظريهچينيبيينيم که در مقابل ترفندها و زمينهمي

 سيستم حاکم، در سطوح مختلف به کار روشنگرانه، توضيح متديک پردازان
بحث جناح راست، رفرميست و يا سيستم متناقض افشاء و طرد نيز مسئله و 

کتاب فعلي در دو بخش کلي تنظيم شده . اندکار پرداختهيبرال و محافظهلنئو
  : است

        
   طبقاتيطبقاتيطبقاتيطبقاتي    مبارزهمبارزهمبارزهمبارزه    وووو    زندانزندانزندانزندان: : : : بخش يکبخش يکبخش يکبخش يک

 نخستين در برتولت برشتسخنراني  ،)۱۴صفحه . ک. ن( ! سمفاشي ١ه مقال
 منوچهر است که توسط  ۱۹۳۵ ژوئن پاريس،  نويسندگان، جهاني كنگره
 به سردبيري شاعر جمعه كتاب  و در شماره نخست ترجمه شدهارشاد فكري

.  انتشار يافته است۱۳۵۸ مرداد ۴ ملو درو هنرمند گرانقدر احمد شا
 يدرستبه  برشت،  برتولتگفتگوهاي زندان با توجه به اهميت متديک بحث

 به عنوان اولين مقاله گفتگوهاي زندان، ۱۳۷۶در شماره نخست خود در پائيز 
        . به انتشار مجدد آن اقدام کرد

 توضيح در همان شماره نخست گفتگوهاي زندان، پس از مقاله برشت، به
   طبقاتي مبارزه رخهچ در زندان ٢مواضع گفتگوهاي زندان در قالب مقاله 

  .  پرداخته شدفرهاد سپهربا امضاي ) ۲۱صفحه . ک. ن(
. ک. ن(   اند يدار هيسرما خيتار از يبخش کشتارها نيا ٣  مقالهفرخنده با

 ،ياسيس يهايآزاد ،يکارگر جنبش ٤  و نيز۲۰۰۵در سال ) ۳۲صفحه 
-  از سيستم وسيعرا بخشي زندان ۲۰۰۷ در سال )۴۱صفحه . ک. ن(    زندان

ند، که توليد و بازتوليد آن بدون خشونت، زندان و سرکوب طبقاتي داتري مي
  .ممکن نيست
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            هاهاهاهاتجربهتجربهتجربهتجربه    وووو    هاهاهاهاچالشچالشچالشچالش    ،،،،دادخواهيدادخواهيدادخواهيدادخواهي: : : : دومدومدومدومبخش بخش بخش بخش 
در واقع تفسير عملي وضعي است که در ايران و ساير کشورهاي اين بخش     

ي پس از شاهديم که چگونه حاکمان و طبقات حاکم، حت.  شاهد هستيمجهان
گريز از مجازات و تحريف . ، سِر آشتي و انصاف ندارندقدرِت دولتيدادن 

اين امر، مسئله مبارزه . وقايع، بخشي از تاکتيک شناخته شده آنان است
سازد که مفهوم گسترده طبقاتي را با موضوعي عملي و واقعي روبرو مي

سي، اقتصادي،  سياحوزهايتمام  که )»دادگري«يا به واژگان فارسي (عدالت 
طور مستقيم ه ، با دادخواهي کساني که خود بگيردرا در بر مي... اجتماعي و

اند، در پيوندي ها تجربه کردهگاهها و شکنجهسرکوب طبقاتي را در زندان
- ويژگي اين بخش از کتاب فعلي در اين است که جان. دهدمشخص قرار مي

از گويند و کسي به نيابت خن مي خود س،هاي رژيم ايرانبدر بردگان از زندان
-طلبانه تبديل نميآنان، امر دادخواهي را به يک معامله ارزان قيمت و فرصت

ها و تجربيات اين است که دادگري و جان کالم در اين بحث .سازد
دادخواهي، امري کلي و مطلق نيست که وراي زمان، مکان و مبارزه طبقات 

. اش بحث شوداش، دربارهتصاديهاي نظري، سياسي و اقدر همه عرصه
تهاجمي که به مدافعين جنبش دادخواهي از موضع طبقات کارگري و 

اگر الزم هاي اخير شد، نشان داد، طبقات حاکم سرکوب شده، در طي ماه
باشد، تک تک جان بدربردگان از کشتارها را که به سياست و آلترناتيو آنان 

صيت يا سانسور و تحريف  خواه از طريق ترور شخ،دهندنميدر تن 
 از نظراتشان، و خواه از طريق ترور و نابودي فيزيکي زندانيان جان بدربرده

  . د داشتنسر راه برخواه
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 به طرح  )۵۹صفحه . ک.ن(  مجازات از معافيت ليهع ٥مقاله  بامژده ارسي 
کوشد او مي. پردازده دادخواهي در پرتو تجربيات موجود جهاني ميمسئل

نشان دهد که مجادالت فعلي در جنبش ايران، در ساير کشورها نيز در 
د که نداي سازش و سرکوب ندهاين تجربيات نشان مي. جريان بوده و هست

هاي به حفظ ساختارهاي فرتوت سيستم موجود، در قالب بحثطبقاتي، و 
پيش از آنکه . دنشويني دوباره به درون جنبش دادخواهي تزريق ميظاهر نو

هاي پيشنهادي خوش آوايي شويم که به ما ها و روشمدهوش واژگان
اي که در اين نگاهي داشته باشيم به برنامه عمليبايستي شوند، پيشنهاد مي

 با يسازشچنين د و عوارضي که نشورويکردهاي مختلف در پيش گرفته مي
  .دداخواهد قرار تهديد مورد هاي آينده  تماميت جامعه را در سال،تمدارانقدر

. ک.ن (مشترک فراخوان در يمحور خواست سه ٦ با مقالههمايون ايواني،
يک با جناح  آغاز دور جديدي از پلم۲۰۰۸در يازدهم سپتامبر ) ۷۵ صفحه

، با تالش فعالين چپ، جانبدربردگان از کشتارها. دهدراست را خبر مي
ها، اعتراضات و ب يادمانها و فجايع دهه شصت در قالمسئله سرکوب

هاي پيشين زنده نگه داشته شده بود، اما با گسترده شدن  غذا در سالاعتصاب
ه مسئله کشتارهاي توجه افکار عمومي ايرانيان در داخل و خارج از کشور ب

ها پيدا رژيم در دهه شصت خورشيدي، سر و کله جماعتي در اين يادمان
اي در اين مورد نداشتند و حتي در محافل ها کمترين دغدغهشد، که سالمي

اينک آمده بودند تا با ! خصوصي خودشان، از کشتارها زياد ناخرسند نبودند
، با کنار »، زنده باد سوسياليسمزنده باد آزادي« زدايي، با محو شعار سياست

گذاشتن خواست سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي و نظاير آن، مسئله 
اين . ها را در قالِب از پيش ساخته خودشان، محدود و عقيم سازنديادمان

مقاله که نخست در نشريه پيوند در شرق کانادا منتشر شد، پاسخي به 
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هم  نظير پيام اخوان شهايي چهره بود که برخ منطقهاليگارشي ايراني در آن
  . هستند در جبهه راست فعال اکنون نيز

، به روشنگري در اين زمينه ادامه با پنج نوشته ديگرهمايون ايواني باز هم 
 عرصه در تيفعال و  رانيا در سرکوب ٧ با مقاله ۲۰۰۹ مارس ۲۴در . دهدمي

- المللي با جنبش بينبه تاکيد بر همبستگي) ۸۰صفحه . ک. ن(   يالملل نيب

گرفتن اپوزيسيون راست » بودجه«پردازد و نيز پرسش هاي چپ و انقالبي مي
 ماه هشت. دهدقرار ميمورد اشاره هاي چپ سابق را و نيز بخشي از سازمان

 کشتار نيمسبب مجازات و گرديپ ٨ر مقاله تر دتر و مستقيمبعد، بازهم مشخص
-  سرمايههاي طيفي که از دولتبه مسئله دو) ۹۲صفحه . ک.ن (شکنجه و

طيف چپ . پردازدغولند ميهاي مالي هنگفت مشداري به دريافت کمک
ني و از آن فراتر، نمايندگان م سرمايه جها و ادغام شده در سيستمنحط

 اسناد مرکزکار اپوزيسيون ايران نظير بنياد برومند و ليبرال و محافظهنئو
اي بودند که گذاري وسيع مالي و سياسيمشغول سرمايه ...و ايران بشر حقوق

 سياسي برنامهخواست زندانيان سياسي و خانواده جانفشانان را در چارچوب 
  . ازندخود مهار س

 نتايج ۲۰۱۲گذاري شده بود در سال هاي پيشين سرمايهآنچه در سال
اينک، . تري از فعالين جنبش چپ آشکار کردخودش را براي طيف وسيع

هاي هاي مالي از منابع و دولتآشکارا به دريافت کمکبخشي از چپ سابق، 
 امر متهم خواست به شراکت در اينکرد و بقيه را نيز ميارتجاعي اعتراف مي
. ک. ن (شطرنج صفحه بر يا مهره ٩عنوان  با ۲۰۱۲سازد و مقاله ژوئن 

 به شود و در آن پارالل آغاز مياي از بيژن جزنيبا اشاره به نامه) ۱۱۲صفحه 
رفتن يبا پذ...«  کهپردازدميوني در دوره کن انحطاط بخشي از چپ سابق روند
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، خود را با يستيالي و امپري کار با دول ارتجاعيهاپنهان و آشکار چارچوبه
  ».سازنديبرال همساز و همنوا مي و نئوليون دست راستيسياپوز

شاي بيش از پيش تر شدن اعتراضات نيروهاي مختلف و افبا گسترده
 به جاي نگرش انتقادي به هاي سابقها، چپليبرالراستگرايان و نئو

آنان . هاي اخيرشان، تاکتيک فرار به جلو را انتخاب کردندکارکردهاي سال
 و درست در همين چند ۲۰۱۲ فقط در سال ييهاکه چنين بحث مدعي شدند

مقاله ديگر همايون ايواني پاسخ به تحريف !  استروز اخير مطرح شده
کاران ها و محافظهليبرالنئوهاي سابق و متحدين فعلي ه چپآشکاري است ک

 دنيفهم  و خواندن يبرا يکاف يزمان سال، سه ايآ ١٠در او . کردندبيان مي
پردازد هايي مي، به تکرار فاکت۲۰۱۲در ژوئيه ) ۱۲۷صفحه . ک. ن (نبود؟

ايان و  و با سکوت و سانسور راستگر منتشر شدههاکه مداوم در رسانه
  .متحدينشان روبرو شده است

ها پس از برگزاري تاريخ مصرف کارکنان و همکاران دست راستيسرانجام 
جلسه دوم ايران تريبونال، به انتها رسيد و ساز و آواي مناظره طلبي با فعالين 

نوشته آخر . و منتقدين چپ و انقالبي، اين سو و آن سو به گوش رسيد
 و يهمکار يبررس   پيرامون نکاتي ١١همايون ايواني در اين مجموعه، 

. ک. ن(  بوناليتر رانيا برنامه و تهايفعال در يدار هيسرما  يهژمون رشيپذ
رت ميان بهرام رحماني و به فضاي پيش از مناظره فرانکفو) ۱۴۴صفحه 

تصويري صوتي و پردازد که اسناد  مي۲۰۱۲همايون ايواني در اول دسامبر 
  : گفتگوهاي زندان موجود است اينترنتيآن در صفحه

116=id?php.index/net.dialogt.www://http    
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 يسرگردان  :يجهان هيسرما با ائتالف گران شاطهم ١٢با مقاله فرخ قهرماني 
صفحه . ک. ن (   )کي بخش( شده؟ يسازمانده ياسيس شانتاژ اي ياسيس

 و که در سه قسمت ارائه شده است به توضيح صبورانه مجموع دوگانه) ۱۴۴
بحث را از محور اصولي و تالش دارند پردازد که هايي ميييچندگانه گو

 ها و شايعه پراکني و نهايتاًعرصه گمانه زنيبه خارج کرده و متديک 
  .برخوردهاي شخصي بکشانند

 در سال او. در اين کتاب حاضر، دو مقاله از محمود خليلي منتشر شده است
هين و تمسخر يک  تو،گريبه روشني تحريف) ۱۳۸۴فروردين ماه  (۲۰۰۵

 از ردمه ١٥  ناماي بهزنداني سياسي مبارز را توسط ايرج مصداقي در مقاله
اين مقاله در .  توضيح داده است)۱۹۴صفحه . ک. ن(    ميرسد يبر باغ اين

هاي ايرج  و اقليت در برابر توهينشرايطي منتشر شد که خود احمد موسوي
 نشان داد يليمحمود خل. شه کرده بودندي را پيزيآم مصلحتمصداقي سکوت

 چپ و ياسيان سي در دفاع از زندانيبدون در نظر گرفتن مصالح شخص
  .ف نظر ها سکوت نخواهد کردال با تمام اختيانقالب

. ک. ن(   انند؟يک مردم دوستان  ١٦ اي تحت عنوانمحمود خليلي در مقاله
 ضمن بررسي و نقِد طبقاتي جريان تريبونال بار ديگر با )۲۱۲صفحه 

برخوردهاي هيستريک ايرج مصداقي در رابطه با زندانيان سياسي چپ و 
به ماهيت طبقاتي  مبارز، زندانيانکروکي کشيدن هايش براي تالشانقالبي و 

  .پردازدايرج مصداقي مي
       ليها نيچن يوگرداب موج ميوب کيتار شب  ١٧علي دروازه غاري با 

با بيان تجربيات   )۲۳۲صفحه . ک. ن(    ساحلها سبکباران ما حال دانند کجا
 پذيري افراد و لخص خود از ايران تريبونال به مسئله تعهد و مسئومش

  .پردازدهايشان ميگيريها در قبال اعمال و موضعسازمان
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مراحل بحث بينيم که گاهشمار پلميکي را ميدر اين مجموعه به اين ترتيب، 
هاي دهه نود ميالدي از سوي گفتگوهاي زندان و همکاران نظري آن از سال

 ۲۰۰۸هاي سال از نيمهکار مشترک زندانيان سياسي آغاز شده بود و اين ابت
در برخورد به جناح راست و  ۲۰۱۲مباحثات شديد نيمه دوم سال تا 

آکسيوني که تالش . اوج گرفته است» ايران تريبونال«نئوليبرال تحت عنوان 
هاي جنبش دادخواهي تحميل کند داري را بر خواستداشت هژموني سرمايه

 درستي، با مقاومت و اعتراضي وسيع از سوي مبارزان پيگير و و به
  . جانبدربردگان از کشتارها روبرو شد

هاي اخير اين ساالران به زندانيان سياسي مقاوم در ماهپيام مشخص سرمايه
تر از آن است که چند چپ گرا، سوسياليست، نظم سرمايه مقدس: بود

هاي هاي هولناک و شکنجهکمونيست و يا آنارشيست که تجربه زندان
فرسا بر تمام وجودشان نقش بسته، بتوانند آن نظم را به خطر بياندازند طاقت

  !پس به تاوان خود گردن نهيد. و تاواني سخت در انتظارشان نباشد
ساالران چنين خواهد هاي آتي به سرمايهو پاسخ ما در اين کتاب و کتاب

  !بود
***  

  :ستي تاکيد شده استبه دردادخواهي جنبشدر سند 
 تواندنمي نهادي يا و ارگان  هيچ و هستيم خويش سخنگوي خود، ما«

 با ما، کار. گيرد برعهده  را ما هايخواسته سخنگويي ما، تائيد  بدون
    ».شودمي آغاز تازه بلکه رسد،نمي  پايان به بيانيه اين

  )۶۸، ص »جنبش دادخواهي از چشم انداز رهايي بخش«(
Che/upload_user/fileadmin/net.dialogt.www://http
pdf.2012125_Reahaiebakhsh_shmAndaz   
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انتشار مجموعه مقاالت فعلي و جلدهاي آتي که اميدواريم هر چه زودتر 
وند، قدمي در راه پيگيري نويدي است که بيانيه به فعالين آماده انتشار ش

ما انتشار اين مجموعه مقاالت را به ياد همه جانفشانان و . جنبش داده است
کنيم که براي دستيابي به آزادي و سوسياليسم جانباختگاني تقديم مي

   . کوشيدند
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  زندان و مبارزه طبقاتي
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  ! سمفاشي ١ 

  نويسندگان، جهاني كنگره نخستين در برشت برتولت سخنراني
  ۱۹۳۵ نئژو پاريس، 

 
 شما با كنم مطرح را يئ تازه چندان نكته آنكه بي خواهم مي امروز دوستان،

 فرهنگ درصددند كه بگويم سخن ييها قدرت با مبارزه باب در كلمه چند 
 است، كشي بهره قرن يك يگر مرده كه را فرهنگي بقاياي يا را، زمين  مغرب

 نكته يك به تنها را شما توجه خواهم مي. كنند نيست سربه لجن  و خون در
 اين با ريثمو شيوه به بخواهيم اگر من، نظر به كه يئ نكته كنم؛ جلب  مهم بسيار
 ها قدرت آن نابودي تا را مبارزه اين خاصه و كنيم مبارزه اهريمني  قدرت
  .بماند باقي ابهامي كمترين اش ارهدرب نبايد  دهيم، ادامه

 تجربه خود گوشت و پوست با را فاشيسم فجايع و ها پليدي كه نويسندگاني
 از و شوند مي فجايعي چنين قرباني ديگران چگونه كه اند ديده يا و اند كرده 

 براي را الزم آمادگي تنفري يا تجربه چنين اعتبار به تنها متنفرند، افعال  اين
 كه كنند تصور برخي است ممكن. كرد نخواهند پيدا ها پليدي اين  با مبارزه

 نظير بي استعداد اگر ويژه به بود، خواهد كافي ها پليدي اين بيان  و شرح تنها
. باشد برانگيخته فجايع آن بيان و شرح با را آدمي ناب،  خشم و هنري

 روي ايعيفج اينجا در. است مهم بس ها پليدي اين  بيان و شرح ترديد، بي
 چماق و چوب زير به را ها انسان آنجا در و شود؛  متوقف بايد كه دهد مي
 بيان و شرح به نيازي چيزها اين. شود تكرار  نبايد اعمالي چنين و كشند، مي

 در و خيزد مي پا به برانگيخته شود، مي لبريز  صبرش كاسه انسان. ندارد مفصل
  .دارد بيشتري شرح به نياز موضوع ينا دوستان، . آيد مي گرفتار دژخيم چنگال
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 آن آمد پي ولي. نيست دشواري كار اين و شود،  مي برانگيخته انسان" احتماال
 چگونه ولي است، دشوار ديگر اين و است، دژخيم چنگال در شدن گرفتار 

 كردن محكوم من وظيفه: بگويد تواند مي نويسنده داد؟ شكستش  بايد
 ولي. بكند بايد چه كه است خواننده عهدهبر ديگر اين و است  كشي حق

 متوجه نويسنده. يابد مي دست ويژه" كامال يئ تجربه به نويسنده  آن، دنبال به
 كه چيزي: مقداري است يئ مقوله همدردي، همچون نيز، خشم  كه شد خواهد

: همه از بدتر و. شود ظاهر تواند مي معيني مقدار به و دارد وجود  معيني مقدار به
 از برخي. شد خواهد ظاهر بود، خواهد الزم كه مقداري به همواره  خشم اين

 مان رفقاي عام قتل خبر بار نخستين براي كه هنگامي اند گفته من  به همكاران
 كسان بسياري و خاست هوا به شان نفرت فرياد رسانديم، شان گوش  به را

 ولي. كردند عام قتل را نفر صد كه بود هنگامي اين و. شدند  كمك آماده
 چشم به پاياني را عام قتل و زد نفر هزاران سربه قربانيان  تعداد كه هنگامي

 پيش كمك براي كه يئها دست و فراگرفت را  جا همه سكوت آمد، نمي
 پيدا وسيعي بعد جنايات وقتي: "است چنين  آري. شد كمتر و كمتر آمد مي
 آدمي شود ناپذير تحمل ها جرن كه هنگامي . ماند مي پنهان نظرها از كنند، مي

 را صحنه اين كه كسي و زنند مي كتك  را انسان. شنود نمي را فريادها ديگر
 فجايع كه هنگامي اما. است طبيعي " كامال اين. رود مي هوش از بيند مي

  ".دارد برنمي فرياد اعتراض  به كس هيچ ديگر شود، جاري سيل همچون

 راهي هيچ آيا كرد؟ مقابله آن با وانت مي چگونه. است چنين وضع اكنون و
 آدمي چرا شود؟ مانع فجايع روي به بستن چشم از را ها انسان كه ندارد وجود 

 آن با مقابله براي امكاني زيرا زند؟ مي كوري به را خود فجايع برابر  در
 دستش از او براي كمكي كه ديگري انسان درد با را خود انسان . بيند نمي

 كند جلوگيري ضربه فرود از تواند مي وقتي آدمي. دارد نمي ولمشغ  آيد برنمي
 آن هدف و آيد مي فرود چيز چه بر و آيد، مي فرود هنگام چه ضربه  بداند كه
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 حتي يا كند، جلوگيري ضربه فرود از بتواند انسان كه هنگامي  تنها و. چيست
 قرباني با تواند مي باشد داشته وجود آن از جلوگيري براي  امكاني كمترين

 سر بر صفيركشان فاجعه هاي ضربه كه هم هنگامي البته . دهد نشان همدردي
 براي نه ديگر ولي برخيزد همدردي به تواند مي آدمي  آيد، مي فرود قرباني
 را فرهنگ چرا آيد؟ مي فرود يئ ضربه چنين چرا  راستي به. دراز چندان مدتي

 هنوز كه است فرهنگي مانده ته آن منظورم  ريزند؟ مي دور به يئ زباله همچون
 ساقط هستي از بيش، و كم انسان،  ها  ميليون چرا. مانده باقي مان براي
 چيزند؟ بي و فقير  چنين رشانثاك كه انساني ها ميليون شوند، مي

 اين تمامي علت: "گفت خواهند. دارند پاسخي السو اين براي ما از برخي
 شاهد كه تصورند براين اينان - ." است خويي درنده و خشونت ها نابساماني 

 تر گسترده و تر گسترده پيوسته كه بشريتند از وسيعي جمع دهشتناك  طغيان
 و كند مي ظهور ناگهان كه طغياني دليل، بي و انگيز نفرت جرياني . شود مي

 امان بي غليان نشيند؛ مي فرو نيز ناگهاني همان به فراوان اميد  با ،"احتماال
 بوده رفته فرو آرام خوابي به يا شده سركوب دراز مدتي كه  يغريز توحشي

  . است

 برد پاسخ اين كه كنند مي احساس نيز خود آورند، مي پاسخي چنين كه آنها
 و خشونت توان نمي كه دانند مي خوبي به خود نيز و. ندارد چنداني 

 ريمني،اه ناپذير شكست نيروهاي غريزي، نيروهاي بر تكيه با را  يئخو درنده
  .كرد توجيه

 در  چيزي: گويند مي سخن بشر نوع تربيت به توجهي بي از اينان ترتيب، اين به
 و  اند، نكرده توجه آن به اند داشته كه شتابي در يا شده گرفته ناديده ميانه اين

 بايد. رفت خشونت مقابله به مهرباني و محبت با بايد. كرد جبرانش بايد حاال
 به اند،  افتاده رثمو گذشته در كه سوگندهايي به جست، سلتو بزرگ الفاظ به 
 -"عدالت و بشري يتثحي به احترام آزادي، به عشق "جاوداني مفاهيم 
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 به كه اينست و. است رسيده بوتث به تاريخي لحاظ از يرشانثتأ كه  مفاهيمي
 به كه هنگامي چيست؟ آن حاصل اما. جويند مي توسل بزرگ  سوگندهاي

 پاسخ خشونت آميز تعصب تمجيد با او بدهند، خشونت  بتنس فاشيسم،
 و زند؛ مي دست تعصب ستايش به كنند متهمش  تعصب به چون گويد؛ مي

 خود نفي به آسوده خيالي با شود، مواجه " فرد تحقير "اتهام با كه زماني
  .پردازد مي

 دامي نيز فاشيسم. شده كوتاهي افراد تربيت در كه است معتقد نيز فاشيسم
 فاشيسم،. است بسته آنها قلوب تسخير و ها انسان مغز در نفوذ به فراواني 

 در حاكم خشونت به را تآترها و ها روزنامه مدارس، در خشونت  تعليم
 تربيت چنين را ملت تمامي فاشيسم آري،. افزايد مي خويش  هاي گاه شكنجه

 تواندنمي فاشيسم. است مشغول امر بدين وقفه بي روز، طول  تمام در و كند مي
. هاست انسان" تربيت "سرگرم سخت چون بدهد، مردم  توده به زيادي چيز

. كند تبليغ را نفس بر غلبه و اراده تقويت بايد پس  ندارد، مردم براي غذايي
 به بايد پس دارد، نياز جنگ به و ببخشد سامان  و سر را توليد امر تواند نمي

 بايد پس است، نيازمند فداكاري به. ازدبپرد رزمندگي  روحيه و جرأت تقويت
 هايي آرمان خود براي هم اينها. بزند دست افراد در  فداكاري حس تشويق به

 و ها آرمان حتي نيز بعضي و شود مي خواسته انسان  از كه هايي توانايي هستند،
 ها آرمان اين كه دانيم مي ما ولي. آيند مي  شمار به متعالي هاي خواست

 چنين از كساني چه و كيست كننده  تربيت است، هدف مينكدا درخدمت
 اما. نيستند شوندگان تربيت  گيران، بهره شك بي: گيرند مي  بهره تربيتي
 ها نابساماني اين تمامي  علت كه نيز ما از عده آن است؟ چگونه ما هاي آرمان

 در ذنفو از فقط و  تربيت از تنها ايم ديده كه همانطور دانند، مي خشونت را
 و مهرباني مجرد  طلب با محبت و مهرباني اما. گويند مي سخن ها انسان روان

 دشوارترين  حتي شرايطي، هيچ در طلب، طريق از. آيد نمي بدست محبت
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 طريق از  تنها خشونت كه همچنان شود؛ نمي حاصل محبت و مهرباني شرايط،
  .خشونت طلب

 از بايد. ندارم باور" تخشون نفس خاطر به خشونت "موضوع به" شخصا من
 كه چند هر كرد، دفاع اوست ذات در خشونت كه اتهام اين برابر در بشريت 
" وانگر فويشت "دوستم من، نظر به. باشد نداشته خريداري 

) Feuchtwanger (  گويد مي وقتي شود مي بزرگي فكري انحراف دچار :
 خشونت از نتخشو. كند مي اشتباه او". است  سودجويي بر مقدم ثئخبا"

 اعمال بدون كه گيرد مي سرچشمه مبادالتي  از بل آيد، نمي پديد نفسه في
  . است ناممكن خشونت

 از تر دهشتناك چندان آيم مي آن از من كه كوچكي سرزمين احوال و اوضاع
 از رأس هزار پنج هفته هر آنجا ولي. نيست ديگر هاي سرزمين بسياري 

 انگيزه ولي است، زشتي كار اين. برند مي ميان از را پرواري هاي دام  بهترين
 كمتري زشتي بود، مي چنين اگر. نيست خونريزي عطش ناگهاني  طغيان آن

 خشونت غريزه فرهنگ، نابودي دليل و ها دام بردن ميان  از دليل. داشت
 فراوان مرارت و زحمت با كه كاالهايي از مقداري  مورد، دو هر در. نيست
 درآمده دوش بر اضافي باري صورت به چون  شود، مي بودنا است شده توليد
 ترديد بي تدبيري چنين جهان، قاره پنج  بر حاكم گرسنگي به توجه با. است
 روي هيچ به گيرد، نمي صورت نفسه في  كارها اين ولي ندارد، نامي جنايت جز

 ور روبه يئ اجتماعي اوضاع با جهان  كشورهاي رثاك در امروز ما. نيست چنين
 براي كه حالي در است فراواني هاي پاداش  را جنايات انواع آن در كه هستيم
 و است دفاع بي خوب، انسان. "پرداخت  گزاف بس بهايي بايد انساني فضايل

 اعمال طريق از ولي شد؛ خواهد  خرد چماق ضربات زير است دفاع بي آنكه
 سابقه سال رهزا ده به تئخبا . يافت دست چيزي همه به توان مي خشونت
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 محافظي و است محافظ محتاج  محبت و مهرباني كه حالي در است، پشتگرم
  ".كند نمي پيدا

 بايد شويم، غيرممكن چيزي خواستار ديگران همچون نيز ما كه نخواهيم اگر
! كنيم طلب محبت و مهرباني مردم از سادگي همين به كه اين از بپرهيزيم 

 مردم از شعار دادن با نيز ما كه ندهيم قرار اتهام اين معرض در را  خود
 فضايل مدد به تا خواهيم مي آنها از يعني هستيم، بشري فوق عملي  خواستار

 چند هر كه اوضاعي دهند، تن وحشتناك نابسامان اوضاع اين تحمل  به عالي
 سخن فرهنگ از تنها بياييد - . كند پيدا تغييري نبايد دارد يافتن  تغيير امكان

  !نگوييم

! باشيم داشته رحم ها انسان به نسبت ابتدا ولي كنيم، رحم فرهنگ به بياييد
 اين شيفته بياييد. كنند پيدا نجات ها انسان كه يابد مي نجات هنگامي فرهنگ

! ها انسان خدمت در فرهنگ نه فرهنگند خدمت در ها انسان كه نشويم ادعا 
 ها انسان كه جايي ندازد،ا مي بزرگ بازارهاي ياد به را انسان مدعايي  چنين

  !ها انسان خدمت در ها دام نه و هستند ها دام  خدمت در

  !بنگريم ها نابساماني ريشه به تر عميق قدري دوستان

 اين ما، سياره مردم از تري وسيع هاي توده روز هر كه اي ارزنده فكري مكتب
 مناسبات ها، نابساماني تمامي ريشه كه گويد مي گيرد مي فرا را، جوان سياره 
 تمامي سادگي به فكري، مكتب اين. ماست جوامع بر حاكم مالكيت 

 است كرده پيدا نشر مردم از هايي توده ميان در ديگر فكري بزرگ  هاي مكتب
 كه يئ وحشيانه هاي روش و حاكم مالكيت مناسبات از ديگران  از بيش كه

  .برند مي رنج رود مي كار به  آن حفظ براي

 و اند كرده تجربه را فاشيسم هاي پليدي و فجايع كه نويسندگان ما از بسياري
 را خشونتي ريشه هنوز و اند، نشناخته را مكتب اين هنوز دارند نفرت آن از
 وجود خطر اين همواره افراد اين مورد در. اند نكرده پيدا دارند نفرت آن از  كه
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 مناسبات هواخواه اينان .كنند تلقي دليل  بي فجايعي را فاشيسم فجايع كه  دارد
 و فجايع به نيازي آن حفظ براي كه تصورند اين بر زيرا موجودند، مالكيت 
 موجود، مالكيت مناسبات حفظ براي ولي. نيست فاشيسم هاي خشونت 

 دروغ باره اين در ها فاشيست. است ضروري هاي خشونت و فجايع  گونه اين
 از ما مانند كه دوستاني از عده آن. كنند مي بيان را حقيقت آنها  گويند، نمي

 موجود مالكيت مناسبات خواهند مي حال عين در ولي متنفرند  فاشيسم فجايع
 به قادر كنند مي اختيار تفاوت بي موضعي آن قبال در يا  و بماند محفوظ
 چون بود، نخواهند روزافزون هاي خويي درنده اين  با  گير پي و قاطع مبارزه

 را خويي درنده ديگر آن در كه يئ اجتماعي مناسبات  راريبرق به خواهند نمي
 جوي و جست در كه آنها ولي. بردارند گامي  ترين كوچك نيست راهي
 دركات اند، برده پي مالكيت مناسبات  نقش به ها نابساماني اين هاي ريشه

 جهنم اين ته در و اند نهاده سر  پشت يك به يك را ها پليدي از دوزخي
 بر را خود رحمانه بي سلطه  كوچك، جمعي كه اند رسيده جايي به ها زشتي
 آن بر را اش سلطه  جمع اين. است  كرده حكمفرما بشريت جامعه تمامي
 با و هاست انسان  از كشي بهره كار در كه نهاده بنا فردي مالكيت از شكلي
 فرهنگي كردن  فدا طريق از كند، مي دفاع مناسباتي چنين از دندان و چنگ

 اين از دفاع  كار به يا و دهد نمي نظامي چنين از دفاع به تن روي هيچ به هك
 كه قوانيني  يعني بشري، جامعه قوانين تمامي امحاي با همراه و آيد، نمي نظام

  . است كرده مبارزه شان راه در تمام شهامت با ها قرن بشريت

  ! كنيم صحبت مالكيت مناسبات درباره بياييد دوستان،

 در تا بگويم، روزافزون هاي خويي درنده درباره خواستم مي كه بود يزيچ اين
 مطرح را آن نيز من: بگويم بهتر يا و باشد، شده زده ها حرف اين نيز اينجا 

  . باشم  كرده

   ۱۳۵۸ مرداد ۴ ،۱شماره جمعه، كتاب: از نقل، ارشاد فكري منوچهر برگردان



 ١١گفتگوهاي زندان شماره    ٢٢

   طبقاتي مبارزه رخهچ در زندان ٢

 سپهر هادفر: از

 بشردوستان نفرت موجب ها، زندان داخل فجايع از اطالعاتي و اخبار دريافت
 ذهن از دور اهگ كه اند ردامنهپ و وسيع نانچ آن فجايع اين. شود مي جهان 
 جنايات، اين از خود نفرت و خشم ابراز با امگهن هچ تا حال اين با. نمايند مي 
 ردازيم؟پب حكومت انهرگسركوب هجوم با مقابله به توانيم مي 

 نادرستي  سوي و سمت ها، اعدام ميزان و ها شكنجه بعدي تك بررسي با
. يردگ مي شكل طبقاتي سركوب در زندان، ديدهپ واقعي كاركرد درك براي 
 تأمين براي طبقات مبارزه ستردهگ هنهپ در سركوب، ديدهپ و زندان اهگهر 
 داشت خواهيم وقايع از ونيگهمنا مجموعه نشود؛ دريافت شان منافع و اهداف 
. شود مي آميخته درهم شمار بي تاريخي هاي الثم و شخصي ساليق انبوه با كه 
 كه است طبقاتي مناسبات شيرازه ماند، مي مستتر هچآن غوغا، و فغان اين در 
 اين رگدي وظيفه. كند مي درخواست را مخالفين سركوب و زندان نانچ هم 

 ارگروز فجايع از رفت برون راِه ساختِن دورنما يب سترون، هاي دوستي  بشر
 انساني، اوليه حقوق نقض مكرر زارشاتگ محكوميت، اعتراض، . كنونيست

 جنايتكاران، اقتدار اعمال هاي اهرم با مقابله براي كه است كارساز  زماني تنها
 بسياري شايد. شود بسته كار به اقتداري نينچ شكستن درهم  هاي اهرم
 نيست يزيچ اهرم، اين كنوني شرايط در اما، سازند، نهانپ  را آن ينانهگشرم
  .حاكمان اقتدار ماهيت با متضاد سرشتي با ها توده  اقتداِر اعماِل اهرِم جز

 كنوني شرايط خاص مبارزين، يگسرخورد بالطبع و دورنمايي بي  تجربه
 روايت نينچ آلمان، در فاشيسم تسلط امهگهن در را، اوضاع" برشت. "نيست 
  :كند مي 
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 مقدار به كه يزيچ: مقداري است يي مقوله دردي، هم ونچ هم نيز، خشم"...  
 اين: همه از بدتر و. شود ظاهر تواند مي معيني مقدار به و دارد وجود معيني 
 از برخي. شد خواهد ظاهر بود، خواهد الزم كه مقداري به همواره خشم 
 مان رفقاي عام قتل خبر بار نخستين براي كه اميگهن اند، فتهگ من به همكاران 
 كسان بسياري و برخاست هوا به شان نفرت فرياد رسانديم، شان وشگ به را 

 ولي. كردند عام قتل را نفر صد كه بود اميگهن اين و. شدند كمك  آماده
 شمچ به ايانيپ را عام قتل و زد نفر هزاران به سر قربانيان تعداد  كه اميگهن

 يشپ كمك براي كه هايي دست و رفتگفرا را جا همه  وتسك آمد، نمي
 يداپ وسيعي بعد جنايات وقتي: "است نينچ آري . شد كمتر و كمتر آمد مي

 رگدي آدمي شود ذيرپنا تحمل ها رنج كه اميگهن . ماند مي نهانپ نظرها از كند،
 بيند مي را صحنه اين كه كسي و زنند مي كتك  را انساني. شنود نمي را فريادها

 سيل ونچ هم فجايع، كه اميگهن اما. است طبيعي " كامال اين. رود مي هوش از
   "."دارد برنمي فرياد اعتراض  به  چهي رگدي شود،  جاري

 اهگهر. نيست جنايت و سركوب كاهش معناي به معترض، هاي دست كاهش
 يك سلطه تحت طبقات جنبش سركوب براي اي وسيله ونانچ را، زندان 

 نيز و زندان مورد در حكومت هاي سياست درك براي دريابيم، معين  اجتماع
 و طبقات مناسبات مجموع سوي به نظرها همه، از يشپ آن، با مقابله  هاي راه
  .شود مي جلب طبقاتي ديكتاتوري اعمال  هاي راه

 نمايان را خود واقعي كاركرد مركبي، مجموعه نينچ در زندان، مقوله
. است رگدي موقعيتي و فضا نيازمند وضعيتي، نينچ بسط و شرح. سازد مي 

 نام به اي ديدهپ از ايست اوليه طرح شود، مي رداختهپ آن به اينجا در  هچآن
  .زندان
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 حاكم يژولوئايد: ريگسركوب

 و  مادي حيات كليت بر سيطره براي مختلف هاي روش از طبقاتي ديكتاتوري
 به يگبست ها، روش اين بين ركيبت و توازن. كند مي استفاده جوامع معنوي

 شكل جامعه، هر در آن مشخص كاربست كه دارد ونيگوناگ شرايط و عوامل 
 در واحد، اي جامعه در حتي ها، روش اين. آورد مي ديدپ را اي هژوي خود 

  .يابند مي ونيگوناگ اشكال نيز تاريخي مختلف  هاي دوره

 حاكمان،  براي ديكتاتوري عمالاِ شكل ترين مقبول و ترين محبوب ايدارترين،پ
 و  اقناع. است سلطه تحت طبقات براي" استدالل و اقناع "اهرم از استفاده

 در يدهچيپ بس نقشي حاكم، يژولوئايد آشناتر، عبارتي به يا استدالل
 اوليه جوامع سفيدان ريش از  .دارد محكوم طبقات اعتراضات آتش خاموشِي 

 اي شيوه به هريك موجود، رياليستيپام  هاي قدرت تا رفتهگ اشيپفرو حال در
  .اند رفتهگ خدمت به را ابزار اين

 يژولوئايد و گولوئايد وحدت... و سفيد ريش قبيله، رگجادو شمن، توتم،  
 ساده و صريح يژولوئايد اين سوي و سمت. دهد مي واهيگ را بدوي انسان 
  ".سفيدان ريش "سوي به اجتماعي توليد اضافه انتقال: است 

 اشكال نيز حاكم يژولوئايد مادي، توليد يگيدچيپ فرآيند با امگهن هم
 شاهنشاهي مصر، در فرعوني حكومت ظهور. آورد مي ديدپ را تري يدهچيپ 

 موبدان، كاهنان، ،"خدايان "ياري بدون توانست نمي روم، راتوريپام  و ايران
 فرزند. "ذيردپ تصور زمين روي در" خدا سايه "انگتطهيركنند تمامي  و مغان

  .ذاردگ نمي باقي نپاژ مردم در مقاومت براي مجالي " آفتاب

 شهر هر قلب در" اهگعبادت و بازار دارالحكومه، "ثلثم بعد، صباحي ندچ
 و كليسا اپارو در. يردگ مي اختيار در را شهري يگزند نبض وسطايي،  قرون

 حاكم تغيير. شود مي حكومتي يژولوئايد اصلي اهگايپ مسجد، خاورميانه  در
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 مذهب، يك شعبات يا مذاهب بين هاي گجن قالب در نيز حاكمان منافع  يا
 هاي گجن. آورد مي ديدپ را باري خون وسطايي قرون" يكژولوئايد  بحران"

 خاورميانه در شيعه و سني ا،پارو در ها روتستانپ و ها كاتوليك جدال  صليبي،
   . هستند ذشتهگ قرون" يكژولوئايد مبارزه "نينچ هاي نمونه  بارزترين از

 دهه دو در شيعي اسالم كريه و بدهيبت ظهور با خصوص به ايرانيان، براي
 سركوب رابطه" كامال اسالمي، جمهوري دولت يژولوئايد عنوان به اخير، 
 به. است شده نمايان يكژولوئايد هاي اهرم از استفاده با طبقاتي و سياسي 
 حقوق از اي وشهگ ونهچگ فتواها و آيات تك تك كه ايم كرده لمس تجربه 
 خيل و ساخته مال ايپ را ما شخصي و يگفرهن اجتماعي، اقتصادي، سياسي، 
 داشته سيلگ ايراني جامعه يشروانپ با مقابله به را" زمان امام منامگ لشكريان"  
  .است 

 جمهوري  مذهبي- تيفاشيس حكومت بناي گسن ،"الغالبون هم اهللا حزب فان" 
 تمام سركوب و نابودي حكم..." اهللا حزب فقط حزب "قالب در اسالمي،

 در. كرد صادر را ايران در مخالف سياسي هاي روهگ و ها سازمان احزاب، 
 اهرم مردم، هاي توده مذهبي توهم شاه، ونيگسرن از سپ نخست  هاي سال

 و فجيع هاي نمونه از كيي اين. بود يشروپ جريانات برعليه حكومت،  نيرومند
 در ستم تحت طبقات سركوب در اسالم يژولوئايد از يريگ كمك  تاريخي

 از جدايي شروع و مردم هاي توده تدريجي بيداري با. رود مي  شمار به ايران
 در تاريخي يژگخودوي يك از اسالمي جمهوري مذهبي،  حكومت و مذهب
  "!خميني اسطوره: "جست  سود خود دوام و حفظ
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 قهر آتوريته،: ريگسركوب

. است  عقلي برهان نبود در اقتدار، اعمال كالسيِك نمونه يك خميني، آتوريته
 بشريت  براي مخرب بس سالحي شيعيان،" اعظم پاپ "و" شيعه تقليد مرجع"
" امام مريدان "به دراز ساليان طول در او، ردانگشا و يروانپ. بود ايران و
 ديني هاي حوزه سنتي سيستم شده تربيت" ريدانيم "نينچ. بودند شده تبديل 
 حكومت اصلي بافت حقيقت در. بودند قم علميه حوزه خصوص به و شيعه 

 دروني، شديد اختالفات رغم علي اينان،. رفتگ مي شكل"  امام مقلدين"   توسط
 فتچ خميني، آتوريته مدد به همواره ايران، انقالبي جنبش سركوب  دوران در
  .كردند مي محكم را اسالمي جمهوري شده سست  هاي بست و

 جانب از فردي راِيچ و ونچ بي ذيرفتنپ از نمايشي" خميني اسطوره" 
 جماعت دايره به محدود و شكست درهم سرعت به كه بود بسيار هاي توده 
 چهي بي شاه، يمژر ونيگسرن از يشپ او، مخاطبين. شد ليديپ و كار سياه 
 از نشاني خميني، آتوريته يريگ شكل در. بودند هذيرفتپ را او استداللي، 
 موجودي سرعت به وي، خاطر همين به. نبود فكري عميق داليل و راييگ عقل 
 انقالب دوران زده توهم يروانپ از زيادي بخش براي منفور و شكسته درهم 

  . شد

 بنابه. كرد استفاده ابزارهايي از آتوريته كسب براي شاه، دوره در خميني،
 نيز شاه. داشت اي افتاده جا نفوذ و مقام" شيعه تقليد مرجع "حاكم، يژولوئيدا 
 برداري بهره خود نفع به نفوذي نينچ از"! عباس حضرت كرده نظر "عنوان به 
 قادر به اتكاء "با هژوي به را خود اهگجاي خميني هوا، و حال اين در. كرد مي 
  .كرد تحكيم مذهب به افراد باور و"! متعال 

 كه بود مجالي شاه، دوره در يشروپ سياسي هاي جنبش شكست و سركوب
. دهد حواله موهوم اي ذشتهگ به را، محكوم طبقات نيازهاي به اسخپ خميني 
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 مريدانش و خميني سوي از اسخيپ نينچ و بودند اسخيپ انتظار در ها توده 
  ! رديدگباز" اسالم صدر قدرت به: "شد  داده

 رگدي اهرم از استفاده به نياز خميني داشت، شيوع متوه اين كه زماني تا
 خميني، آتوريته كاهش موازات به. كرد مي احساس كمتر را طبقاتي سركوب 

 قيام از يشپ ماه ندچ حتي و رسيدنش حكومت به فرداي از سرعت به  كه
 شيعيان" امام "وشاليپ ابهت زينگجاي عنف و جبر شد، آغاز ۱۳۵۷   بهمن

  . شتگ

 استدالل و اقناع كه يابد مي افزايش زماني قهريه، قواي و زور از استفاده
 قبلي، اهرم دو ضعف. باشد باخته گرن حاكمان، آتوريته و) حاكم يژولوئايد(  

 خواستار ها دولت همه. شود مي وشاندهپ قهر و سركوب شدت طريق  از
 .باشند داشته ايدارتريپ و تر طوالني بقاي تا هستند سركوب  كمترين

 سترشگ طبقاتي، سركوب رگدي هاي روش شدن رثا بي  امگهن به خشونت،
 و روند مي كناري به... و انسانيت و عطوفت استدالل،  منطق، عقل،. يابد مي
 براي تنها سركوب. شود مي نمايان حاكم طبقات  ريگسركوب نقاب بي هرهچ

 توجه بيشترين بسا اي. نيست مخالفين  فيزيكي و مادي شكستن درهم
. است سلطه تحت طبقات مجموعه  در هراس و ترس ايجاد به حاكمان

 مورد را ترس عامل خوبي به آن،  ابزارهاي و قهر اعمال به مرتبط هاي نظريه
 ترس كنند، نمي خيانت خود  طبقاتي منافع به ها توده رگا. اند داده قرار توجه

 حد تا اما. زداردبا شان حقوق  احقاق براي بيشتر تحرك از را آنان تواند مي
  !معيني
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 زندان و اعدام عام، قتل: ريگسركوب

 از يشپ هاي دوره در افراد، از وسيعي هاي روهگ يا فرد فيزيكي امحاي
. بود حكومت مخالفين به اسخپ براي شتيگباز بي و ساده راه داري سرمايه 

 در يزن اضافه" خور نان "تعدادي بتوان كه نبود حدي در اجتماعي توليد  اضافه
 در يا ها، الچ سياه در افراد از تعدادي هداريگن نافي اين. هداشتگن  ها زندان
 جوامعي در ر،گدي عبارت به. نبود آنها واداشتن اريگبي يا يگبرد  به هايي دوره

 به يا شوند، هداريگن كار بدوِن افراد، كه نيست حدي در اجتماعي  مازاد كه
 ناييثاست موارد. گمر به يا و شوند يم محكوم شاقه اعمال  به يا ي،گبرد

 كه بود تر مرفه يا بااليي طبقات از افرادي داشتن هگن حبس  در شامل" معموال
  .شد مي تأمين شان يگخانواد مكنت و مال از موارد بيشتر  در آنها معاش تامين

 يگيدچيپ رشد و اجتماعي توليد ظرفيت افزايش داري، سرمايه يدايشپ
 حاكم طبقات براي زيادتر قابليت با اهرمي عنوان به را ندانز جوامع، سياسي 
 قرون كشتارهاي و" تنبيهات "كنار در زندان اين، از يشپ تا. ساخت مطرح 
 نيست يادآوري به نيازي. آمد نمي حساب به شايعي و ستردهگ ديدهپ وسطايي، 
 وسيدهپ و كهن جامعه دل از نيز زندان داري، سرمايه سيستِم خوِد ونچ هم كه 
  .يافت سترشگ و رشدكرد يئبط بسيار قبلي، 

 با مقابله به نيز واييژبور انقالب ردازانپ انديشه و متفكرين نظري، لحاظ از
 از ،"القوانين روح "در منتسكيو. بودند برخاسته وداليئف رحمي بي و قصاوت 
 يننچ فرانسه، كبير انقالب طليعه در. شد مجازات و جرم بين تناسب مناديان 
 هاي سركوب به نسبت را مردم توده مدني حقوق يشرفتپ هاي زمينه خواستي، 
 نظام وبچارچ در يشرفتيپ نينچ. برداشت در وسطايي قرون خونين 

 بسيار هاي رنج با و تدريج به نوزدهم، و هجدهم هفدهم، قرن  داري سرمايه
 ايه مجازات به اعتراض در نوزدهم، قرن دوم نيمه در  هنوز. شد حاصل
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 از بخشي ،"بينوايان "نوشتن با وگهو ويكتور. داشت  ادامه مبارزه رحمانه بي
 تصوير به خود اهگديد و درك محدوده در  را ارگروز بار مشقت شرايط

  .كشد مي

 شد،  آغاز محاكمه بدون هاي عام قتل كاهش با كه مدني حقوق آوردن دست به
 التين آمريكاي آسيا، در. يافت استمرار آمريكا و اپارو در نيز بيستم قرن در

 ها، زندان و مجازات مورد در اپارو هجده و هفده قرون هاي خواسته آفريقا، و 
 اسخپ عدم. شود مي ديده تاكنون نوزدهم قرن دوم نيمه از طوالني تاخيري  با
 موجب زمينه، اين در سوم جهان مردم اجتماعي و سياسي هاي خواسته  به

 جمهوري. است شده سومي جهان هاي دولت با ها مخالفت طيف ترين وسيع 
  .رود مي شمار به زمينه اين در ها دولت ترين وحشي از يكي اسالمي 

 اين: دارد حاكم طبقات براي انهگندچ كاربردي زندان، هژوي به و زور از استفاده
 و يكژولوئايد لحاظ از كه ايست وسيدهپ هاي دولت مهم اهگ تكيه ديدهپ 

 ميان در نيز حاكم حزب يا و فرد آتوريته و اند رسيده يگشكستور به  سياسي
 هراس سترشگ ويي،گزور سركوب،. است شده شكسته درهم محكوم  طبقات

 براي حاكمان هاي سالح آخرين ها، اعدام و زندان اجتماع، سطوح  تمام در
  .است  قدرت حفظ

 به  اتي،طبق مبارزه يريگ شدت لحظات در همواره حكومت سياسي، عرصه در
. رود مي محكوم طبقات يا طبقه نيروهاي ترين فعال و ترين اهگآ سراغ

 جاري، طبقاتي مبارزه در را آنان فعال نقش اول درجه در زندان، و  بازداشت
 مبارزاتي شور و غليان در لحظات همه در جامعه، يك. ستاند بازمي  آنان از

 در كه است مهم بسيار) نفاـمخال نينچ هم و (حكومت براي بنابراين  نيست،
 عرصه در طرفين از نيروهايي هچ مبارزاتي اعتالي يا و انقالبي  دوران اين

 فعالين از زيادي بخش كردن خارج. دارند حضور اجتماع  سياسي بالفعل
 تغيير حكومت نفع به را قوا توازن اي، عرصه نينچ از  محكوم طبقات سياسي
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 آتش فرونشاندن و مهار به قادر حاكم قاتطب تاريخي،  اهگبزن اين در. دهد مي
 يك شيرازه تا كافيست مورد اين در اشتباه يك. شوند مي  مخالفين مبارزات
 اسالمي، جمهوري سردمداران كه روست همين از. كند  متالشي را حكومت

 اشتباه: "كنند مي تكرار را جمله اين خصوصي، و غيررسمي  وهايگفتگ در
  !"كنيم نمي  تكرار را شاه يمژر

 در زندان و سركوب از ناشي سياسي-اجتماعي يرثتا تر، مهم و بعدي كاربرد
 رتحركپ و تجربه با افراد ساختن اسير با حكومت. است جامعه مجموع 
 در. كند مي سازمانده بدون و سر بي را ها توده مخالف، سياسي هاي سازمان 
 امكان صورت در و تشكل بي و رهبر بي را خويش با مقابله سازمان حقيقت 
 هدف "كه كرد اعتراف صراحت به ۱۳۶۶ سال در اي خامنه. سازد مي منهدم 

  "!هاست سازمان سازماندهي، ساختن منهدم  ما،

 اي طرفه يك رواني گجن شد، فتهگ  باال در كه كاربردي دو موازات به زندان
 توسعه و ترس ايجاد آن هدف كه زند مي دامن محكوم طبقات برعليه را 

 سه در را طبقاتي مبارزه كه ذيريمپب رگا. است جامعه سطوح تمامي در  هراس
 مبارزه حوزه در اهگ آن كرد؛ دنبال بايستي وريكئت و اقتصادي سياسي،  حوزه

 طبقات" رواني گجن "كه ديد بايد را ريگدي هاي مجموعه زير  سياسي
  .آنهاست از  يكي نيز متخاصم

 

 حاكم يژوولئايد و زندان پديده تفسير

 ساختن  تر مشخص. خم و چيپرپ راهيست مقدمات، اين با زندان، مقوله تبيين
 عادالنه  مبارزات تعميق بر ها، ريزبيني و ياتئجز از بسياري با كلي نماي اين

: است قطعي امر يك حال، اين با. داشت خواهد وياپ و بتثم ريثا مردم
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 مندي، هدف و جدي رسيبر ونهگهر و طبقاتي-تاريخي ايست مقوله زندان 
  . دريابد زندان مقوله به رشگن در را واقعيتي نينچ بايستي 

  غريزه و ها ليديپ حاصل زندان كه نيابد اهميتي ندانچ شايد اول اهگن در
 وقتي ليكن طبقاتي،-تاريخي ايست ديدهپ يا است انسان نوع ريگرخاشپ 

 شود، مي منجر ديدهپ اين واقعي هاي ريشه ساختن نهانپ به استدالالت  زنجيره
 كه كساني. دهد مي نشان را خود اهميت نيز موضوع درست طرح  بر تاكيد

 دهند، مي قرار خود تحليل شروع نقطه را انسان ريگرخاشپ غريزه  و خشونت
 متخاصم طبقات به منقسم جامعه از حاصل خشونت ساختن نهانپ  جز كاري

  .دهند نمي انجام زندان ديدهپ ساختن  ونهگراز و

 و اقوام بين يكژولوئايد يا يگفرهن هاي تفاوت حاصل اولي، طريق به زندان،
 را خود استدالل مبناي بسياري هاي دولت. نيست نيز مختلف هاي ملت 

 اخير، هاي دهه در وار نمونه صورت به. ذارندگ مي هايي"تفاوت"   نينچبر
 ناسيوناليسم مانده هت. اند كرده تاكيد اسالم بر خاورميانه  مرتجع كشورهاي

 مذهبي وششپ كمك به اهگ نيز اش ايراني ورشكسته  نمونه يا تركي عربي،
  .اند آمده  طبقاتي ريگسركوب

 شووينيسم و كور ناسيوناليسم شرقي، جنوب آسياي و التين آمريكاي در
  . كند مي فراهم را طبقاتي سركوب نينچ يكژولوئايد وششپ افراطي، 

 در اپارو و آمريكا رياليسمپام آن، شكل ترين خطرناك و ترين يدهچيپ در و
 سركوب به" تروريسم با مبارزه "و" آزادي "،"بشر حقوق "از دفاع وششپ 

  .است رداختهپ خود المللي بين و داخلي  مخالفان

 و ساده استدالالت گارنگرن آوار زير در اسير، و شده سركوب انسان يافتن
 مناسبات مجموعه در آنها، تمامي درك ريقط از تنها حاكمان، يدهچيپ  يا

 هچ سركوب يابيم درمي امگهن آن در. است ذيرپ امكان مشخص جامعه  طبقاتي
 وارد ضربه كساني هچ بر يابد، مي سترشگ كجا تا شود، مي  آغاز زماني
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 اين هدف و شود رميپ سياسي فعالين انبوه از زندان  دليل هچ به و آورد مي
 نداريم اي ارهچ ها، قصاوت اين با مقابله براي يست؟چ  قصاوت و لشتيپ همه
  . طبقات مبارزات آينده و اكنون ذشته،گ  از اهگآ ساختن، اهگآ جز
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    اند يدار هيسرما خيتار از يبخش کشتارها نيا ٣

  فرخنده، : از
    ي شده ادهيپ  مقدمه متن

   با رابطه در  فوروم اليسوس اتاق در يپالتاک ي جلسه
   کلن در ۲۰۰۵ يولي ۱۷   – ۱۵ ياسيس  انيزندان يسراسر ارنيسم

  
. ستين جامعه در يجار مناسبات روند از جدا و يانتزاع يادهيپد زندان
 فشار حدها، ها، اعدام ها،شکنجه يعني گذشته  هاآن در که يعيوقا و هازندان

 بسازد،  هسندينو  انشيب که ستين قصه ...و هاآن يرپايد رنج و هاخانواده بر
 را گرانيد و شود خوانده هايعزادار مراسم در که ستين هيمرث. بسازد شاعر

  .ستين يمنزو و تنها يهاانسان يزندگ  شرح. انديبگر

 در زندان در گذرد،يم جامعه در که چه آن. دارد انيجر يزندگ هم زندان در
. کنديم دايپ اببازت دو هر زندانبان در و يزندان  در يعني مقابل يروين دو هر
 به يادوره بلکه  شهيهم نه دهد،يم رخ زندان در که چه آن که دارد امکان اما

  .نشود منتقل رونيب يجامعه

 مبارزه ديبا المحاله م،يکنيم يزندگ يطبقات ياجامعه در که ميدار باور اگر
را  شونده حکومت طبقات اي طبقه و حاکم  طبقه نيب مبارزه يعني يطبقات

 اي ريز تيجمع درصد ۸۰ ران،يا درون يرسم گزارشات به بنا يوقت –يريم بپذ
 شونده حکومت طبقات از شودينم پس کننديم يزندگ فقر خط مرز در 

 بر بنا مبارزه نيا -برد نام شوديم شونده  حکومت طبقه از بلکه ميبزن حرف
   .دارد متفاوت اشکال يطبقات يقوا توازن اي ضعف و شدت
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 يکتاتوريد ران،يا در هم و جهان در برهه نيا در که يطبقات يکتاتوريد
 کيدموکرات را يفعل يدار هيسرما خصلت  ياريبس گرچه – هست هيسرما

 بر خود يسلطه حفظ و خود مهر زدن يبرا مختلف يها روش از - ننديبيم
  .کنديم استفاده جامعه يمعنو و يماد اتيح کل

 دادن تيعام با حاکم يطبقه. ستا مهم يهاحربه از يکي يدئولوژيا
- يم ليتبد يعموم يدئولوژيا به را آن  جامعه، کل به خود يطبقات يدئولوژيا

 از. سطوح  نيباالتر تا نيترنييپا از. دارد ياريبس اراني هم راه نيا در. کند
 از ،يگذار قانون مجالس از ،يآموزش ستميس از منبر، و خطابه و مسجد
  .خرافات و عادت و  عرف تا يشرع يفتواها

-عامه يبرا يحت ،ياحتماع مناسبات يکيالکتيد خصلت ليدل به کارها نيا اما

 به را مردم آن با شود خواسته اگر ژهيو به . ندارد کامل تيموفق هم مردم ي
 شدن ينهاد  از باورها، و برخوردها يدوگانگ جا نيا در. وادارند گرد عقب

 در بالفاصله که ستين هم نيا مفهوم به اما کنديم يريجلوگ فرهنگ نيا
  .رديگيم  قرار آن با آشکار تقابل

. ابدييم ادامه ،است يطبقات دندان بن تا که ياجامعه درون مبارزه، حال هر به
 کي. است يطبقات يامبارزه جامعه، خصلت  و خصلتش به بنا  مبارزه نيا

 سلطه ديبازتول  و فظح يبرا ممکن يابزارها تمام از گفتم که طور همان طرف
 حل راه نيبهتر عنوان به مسائل يبرا خودش حل راه شبرديپ يبرا و خود

 در يحت. کننديم استفاده مذهب از جمله از هادولت معموال . کنديم استفاده
 به سايکل جداست دولت از  نيد رسما که کيالئ اصطالح به يهايجمهور
 نيا يازا در و است دولت متخد در يمدن يجامعه ارکان از يکي عنوان

 يبرا ياجبار اتيمال از مثال عنوانه ب. رديگيم را خود ازاتيامت  خدمت
 ييهادانشگاه و مدارس تا شود يم برداشته کارانيب يکاريب پول از که سايکل
 و دولت !است نور يعل نور که رانيا در. شونديم اداره سايکل نظر ريز که
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 از را اشتيمشروع دولت و هستند يکي يعلن رطو به که خفا در نه مذهب 
 ابزار: است جامعه در سلطه يبرا هيسرما  ابزار مذهب و رديگيم مذهب

  .شهياند و تفکر سرکوب کيدئولوژيا

 از است، لنگ ايپو و زنده تفکر با ييروايرو در ابزار نيا تيکم چون اما
 يپا ها،زندان يپا که جاست نيا کند؛يم استفاده گريد سرکوب يابزارها
  . ديآيم انيم به اعدام يوپا شکنجه

 نهيقرنط در را ياعده که ندارد را نيا قصد فقط زندان از ميرژ ميبگو ديبا
 قرار مخاطب را جامعه هيبق کار نيا با ميرژ . نکنند تيفعال گريد تا بدهد قرار

 مبارزه  يريگشدت يجلو تا کنديم جاديا وحشت و رعب جو. دهديم
 که هاآن ديبگوئ است ممکن هستند؟ يکسان چه هايزندان. رديبگ را رگرانکا

 دارند؟ يطبقات مبارزه به  يربط چه نبودند کارگر

 نيا در يول کارگر، از شما فيتعر شمول و شما ديد به گردد يبرم نيا البته
 انيزندان يسن نيانگيم زنان، بند در ۶۰ سال  در. ندارد گاهيجا سئوال نيا جا

 و نوجوانان  نيا. بودند دهينرس کار سن به هنوز هاآن. بود سال ۱۷ تا ۱۶ نيب
 بود گرفته حکم هم سال ۱۳ که دميد را يا ساله ۱۳ دختر من – کودکان گاه

 فشار تحت اريبس و بود نشده هم تواب خود يدانشجو  دخترخاله برخالف و
 بودند زندان رد  که هم يکسان ريسا کردند، رشد زندان در – بود کنترل و

 و يپزشک کادر و معلمان ژهيو به کارمندان ان،يدانشجو از بودند عبارت
  .دار خانه زنان يعني يخانگ  کارگران و کارگران

 در بوته ريز از ايآ بودند؟ يکسان چه جوانان و نوجوانان نيا دوستان يول
 که مسلماً بودند؟ شده پرتاپ رانيا نيزم  به يگريد ارهيس از ايآ بودند؟ آمده

 ياطبقه  از اگر يحت. بودند کشانزحمت و کارگران يهاهچب همان ها آن .نه
. بودند کرده پشت خودشان طبقه به که بودند يکسان باز بودند مرفه و گريد
 درون شرويپ و آگاه يروين از يبخش خودش يخرد  يهمه با مجموعه نيا
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 همان. بودند ستيکمون  اي تسيمارکس هايزندان يهمه که ميگوينم. بود طبقه
  .ستندين طور نيا هم کشان زحمت و کارگران ي همه که يطور

 ميرژ. بود ترانيعر يول داشت ادامه مبارزه جامعه درون مانند هم زندان درون
 به جا نيا کند، استفاده يراحت به جامعه در  توانستينم که ييابزارها از

 شما مثل ما  نيبب گفت من به ۶ شعبه يبازجو اله روح. کرديم استفاده يراحت
 همه حاال البته – ميکن بحث و ميبزن حرف ميستين بلد م،يستين کرده ليتحص
. کشنديم دکي را ميرژ يياهدا مهندس و دکتر نيعناو  ييلويک طور به شان
 رو کارمان اما – ...و يساز کابل يمهندس ،يکش ناخن يدکترا دانميم چه

 چه با بدان و باش مواظب. ميشد يافع ميخورد مار اج نيا ما. ميبلد خوب
  .دانستم يم را نيا دادم جواب من و يهست  روبرو يکسان

 که گونه همان هيسرما چون ،يايوسط قرون ميگوينم من مدرن، يهاشکنجه
 ابزار کند،يم ديتول ناو و ييهوا جنگنده و  بمب و دئويو و ويراد و خچالي

-يم پول و  روين هم، آن يکيتکن ارتقا يبرا و کندينم فراموش هم را شکنجه
 از و گذارديم ارج رو سرکوب يروهاين آموزش. کنديم قيتحق. گذارد

 در يدارهيسرما يهادولت. پردازديم هاآن به کارگران  از يافتيدر اتيمال
 يهابورس. رساننديم ياري  گريد هم به يجهان کارگر طبقه هيعل اتحادشان

 يدهتيفيک و يبازآموز ژهيو يهاکالس. دهنديم گريد هم به يآموزش
 شاه گرسرکوب و يتيامن يروهاين ميديد که گونه همان. کننديم دائر شانيبرا 

 مبارزات سرکوب يبرا و دنديديم دوره کايآمر  يايس نزد هم و لياسرائ در
 در جنبش سرکوب  در شانشرکت مثال. شدنديم فرستاده هم کشورها ريسا

 يريکارگ به و يقبل يهاتجربه از استفاده بر عالوه يفعل ميرژ در و. ظفار
 يبرا هايساواک يهاخانواده که بود ۵۸ سال تابستان –   يتيامن يروهاين

 در يعني هاآن کار  به يدگيرس دستور امام و کردند تظاهرات خود حقوق
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 استفاده هم ناتامکا ريسا از –. کرد صادر را کار به شانبازگشت قتيحق
  .بود کرده سفر آلمان به ليدل چه به انيفالح ديکن يم فکر. کردند

 را يبعد شکنجه کار تا کننديم استفاده يپزشک مدرن ابزار از هجشکن در
 از. انوريس کننده يخنث يپزشک امکانات از  ز،ياليد يهادستگاه از. کنند راحت
 مدرن يکيالکتر  باطوم از. ببرد دهدورافتا يروستاها به را برق ديبا که کابل
  .کنند يم استفاده شرفتهيپ يکشورها از يواردات

 
 ريت هفت و مسلسل از. کنندينم استفاده قمه و برنو و نيوتيگ از اعدام يبرا

 يستيبايم که بندنديم يايفلز يها ليم  به را دار ابنط. کننديم استفاده
 آن در يمهتاب  يهاشب در که باشد يالکنب نرده اي دارد، نگه سرپا را ياخانه

  .کرد دل درد و نشست

 تنها. مدرن اعدام مدرن، شکنجه مدرن، سرکوب. اندمدرن قاًيدق يزيچ همه
  .است هيسرما  همان جا نيا در متحجر يروين

 از بازهم خود، زار کار از جامعه اطالع و اشاعه يبرا کارها، نيا از پس
 يروزيپ خبر هاروزنامه و ونيزيتلو و،يراد  از. کننديم استفاده مدرن يابزارها

 در جامعه يوقت  تا و. کننديم اعالم مردم به ينوروز هيهد را، زندان در خود
 جمع ميرژ خاطر دهد،يم نشان يتفاوتيب اي است مرعوب اي است آرام ظاهر
  .است

 مبارزه و گذرديم تحمل مرز از جامعه در ياجتماع ياقتصاد فشار يوقت اما
 از يناش مبارزه، دوباره يريگ اوج نيا است ممکن  يحت رد،يگيم جان دوباره
 مطلق و مفرط  فقر از. باشد موجود مناسبات تينيع از بلکه. اشدبن قدرت
 سطح به هيسرما مدام ورشي از . باشد حقوق و حق گونه هر فقدان از. باشد
 به از خالصه. باشد هاآن دوش بر زيچ همه بار انداختن  و کارگران يزندگ
  .باشد مدام سرکوب  و اختناق ،يزندگ فشار اثر در جانشان دنيرس لب
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 به پا ست،ين کارا هم شهيهم البته که کار  چاره عنوان به زندان هم باز جا نيا
. شوديم باز زندان به هاکارخانه کارگران يپا  بار نيا جاًيتدر. گذارديم انيم

 از که بودند يمل  کفش کارگران ميريبگ تماس ميتوانست ام که را يگروه نياول
 سال کنم فکر. دادند خبر ما به گرفت انجام که ييکارها و شان مبارزه نحوه
  .بود ۶۶

 در  که رفت باال زندان داخل فشار ،ياعتراض و يکارگر يها حرکت رشد با
 در ن،ايزندان يجمع دسته کشتار به منجر که  رسديم خود اوج به ۶۷ سال

 بود ۶۷ سال ديآ يم ادمي. شوديم رانيا نام به بزرگ زندان کي سراسر زندان
 مصاحبه مردم با کرده يزيناپره ونيزيتلو شديم باران موشک تهران که يوقت

 بازار و بدهند نشان يستيوناليناس احساسات مردم که ديام نيا به  البته کرديم
 و جنگ به را خود اعتراض  ترس بدون مردم اما. کنند گرم را جبهه کساد
 ما يهيروح زدند،يم را حرفشان و دادنديم نشان نابسامان اوضاع و آن ادامه

  .ترسندينم گريد مردم. شکست خفقان جو ميگفتيم. رفتيم باال 

 و مجرد يزيچ زندان که دهديم نشان جامعه و زندان نيب دوجانبه ارتباط نيا
 تر،آگاه نسبه به يروهاين آن در که است جامعه  زا يبخش زندان. ستين زولهيا
 يلهيوس چيه آن يهاآدم . دارند قرار هيسرما ترانيعر و ترخشن سرکوب ريز

. کنديم انتخاب به مجبور را يزندان که است خصلت دو نيا. ندارند يزيگر
 اي کيولوژيزيف توان حد از فشار. شوديم شکسته درهم. شوديم مرعوب  اي

-يم سرکوب ابزار يچهيباز و. شوديم يخال  درون از. روديم فراتر شيروان
  .برساند ياري سرکوب به تا شوديم سرکوب خودش . شود

 ميرژ. کندينم خم سر و ستديايم نابرابر اما يارويرو يمبارزه کي در نه اي
  .فتديب ياتفاق چه است ممکن که هم  دانديم و کشديم نقد به را

 يحت هاآن. اندشده يافع مارخورده خودشان قول به. ندارد يستيربارود ميرژ
 حفظ را قدرت تا کنندينم رحم هم خودشان  اوراني و يخود يروهاين به
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 لحظات  در. يگنج مثال. هستند زندان در هم هاآن اکنون هم که چنان. کنند
 نيترفعال و نيترآگاه سراغ به ميرژ دوباره کارگران، مبارزه يريگشدت

 و کنديم ريدستگ را ديجد يروهاين. روديم محکوم  طبقات اي طبقه يروهاين
 يانساليم به يجوان  از و يجوان به ينوجوان از زندان در که را هايميقد
 يطبقات دشمن با ميمستق مقابله از را مبارزه و استيس رسم و راه و انددهيرس

 را خود اساس و اس ميرژ که يطيراش در و برديم زيمهم ريز به  اندگرفته ادي
- تيمشغول نيترمهم از يکي. زنديم  آتش و آب به ييرها يبرا ند،يبب خطر در
 حل  راه نيا. آورديم در اجرا به حل راه نيبهتر عنوان به را خود يذهن يها

 ما به هاآن شهيهم که ميبگو ديبا – روديم رژه شان چشم جلو شهيهم البته
. کننديم آزاد را شماها و نديآيم مردم و شه يم انقالب ديکنن فکر: گفتنديم

 دسته کشتار  – رگبار به ميبنديم را تانهمه يکار هر از قبل فتديب ياتفاق اگه
 و فتادهين اتفاق کم رياخ سال ۷۰ نيهم در و يدار هيسرما خيتار در يجمع
 هيترک نوشه،يپ يليش سوهارتو، ياندونز و،کفران ياياسپان  در. ستين هم نادر

 اتفاق کم هم شرفتهيپ يکشورها  در. شاه ميرژ ۱۳۵۰ سال و ارامنه و يعثمان
- پلنگ جنبش سرکوب آن نمونه. نبودند هم زندان در که يوقت يحت فتادهين

 ...و کايآمر در اهيس  يها

 با اند،يدارهيسرما خيتار از يبخش کشتارها نيا. شود فراموش دينبا تيجنا
. کننديم دايپ يمعن آن با ارتباط در و دارند  ونديپ موجود سباتمنا و ستميس
. گران  حکومت و شاهان خيتار نه باشد يطبقات مبارزه خيتار خ،يتار ديبا

  .باشد ديبا طبقات خيتار جامعه، خيتار

. شود مستند. شود ثبت افتديم اتقاق که گونه همان عيوقا ديبا کار نيا يبرا
 يبررس يبرا جامعه، خيتار يبررس  يبرا ديبا. ودنش فراموش و بماند تا

 واقعه  نيا جمله از و هياتفاق عيوقا ران،يا در مبارزه ضعف و شدت يچگونگ
 کي به را رانيا و شد شروع رانيا در ۵۸ سال از که چه آن و وحشتناک
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 يرسم اسم با هم ييهاسلول درونش که کرد  ليتبد يونيليم ده چند زندان
 اي  آموزشگاه مثال گذارنديم را اسمش هاآن البته. رددا وجود زندان

  .است وارونه يچ همه که نيا مثل جا نيا! شگاهيآسا

 ،۶۰ سال يجمع دسته يکشتارها بعد و کردستان صحرا، ترکمن کشتار از
 ينسخه با يانسان يروين ليتعد دهيپد و  ريبگ حقوق و مزد کارگران اخراج

 و کشته  ونيليم کي و جنگ سال ۸. پول يللالم نيب صندوق و يجهان کبان
 يعطف ينقطه ۶۷ سال و. ختهيگس هم از يهاخانواده و معلول تعداد نيهم
 گاه چيه چه اگر. آمد در صدا به خون زنگ دوباره  که يسال. زندان در گريد
 سرکوب . يارهيجزن  يها قتل. کارگران اخراج باز و باز. بود فتادهين صدا از

 کارگران کشتار. انيدانشجو يشکنجه و يريدستگ و ييودانشج جنبش
 در زنان مداوم سرکوب. آن فعاالن يريدستگ و مطبوعات  بستن. آباد خاتون

 يهااستيس معلول  يعاد يزندان ونيليم کي حدود. مدت نيا طول تمام
  فحشا. نميبيم ميرژ ياسيس انيقربان را هاآن من که ميرژ ياجتماع ياقتصاد

 ...و دختران حراج  و فروش و

 کندينم فراموش رو تلريه کشتار ايدن که يطور همان. ميکن فراموش دينبا ما
 که يبخش. شوديم پرداخته هايهودي کشتار  يعني ازآن يبخش به فقط گرچه
 آن گريد نه امروز  يول کرد تحمل را يانسان ريغ يرفتار و ميعظ يرنج گرچه

 ها،ستيکمون کشتار و يبدر در از و  ستا آن عامل ياسيس ليمسا بلکه رنج
  .شودينم زده يحرف هايکول و گراها جنس هم

 هر به. بشود ثبت عيوقا نيا تا ديکن کمک ما به. ميکن فراموش دينخواه ما از
 لب ريز ينجوا. بشود تاتر. بشود لميف. بشود  نوشته. است ممکن که يقيطر

 چه دميد  و کردم شرکت شانعجم در بارها من که يمادران. بشود مادران
 هم به مشترک درد. کننديم هيتک هم به آنها. کننديم حمل خود با را يرنج
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 ما. شود فراموش دينبا. شود ثبت نهايا همه ديبا . است کرده شانکينزد
   .کرد مينخواه فراموش
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    زندان  ،ياسيس يهايآزاد ،يکارگر جنبش ٤

  فرخنده، : از
   در ايرانياسيس درباره کشتار زندانيان  يسراسردومين گردهمايي 

    ۲۰۰۷ آگوست ۲۵ کلن، 
  
 که شانيهاخانواده باختند، جان و کردند مبارزه که ييهاآن همه به درود با

 سنگر در کماکان که ييهاآن همه و کردند  تحمل را فرسا طاقت يرنج
 ييهاتکه با را  بحث جنگند،يم ياسالم يجمهور هيعل يدارهيضدسرما مبارزه

 ژوئن در سيپار در سندگانينو يجهان کنگره نينخست در برشت يسخنران از
  :ديگويم او. کنم  يم آغاز ۱۹۳۵

 هاانسان جا آن در و شود متوقف ديبا که دهد يم يرو يعيفجا جا نيا در
  .شود تکرار دينبا ياعمال نيچن. شوند يم دهيکش چماق و چوب ريز به

 چيه گريد -من از ران،يا مثل - شود يم يجار ليس چون عيفجا که يهنگام
 از کنند،يم دايپ يعيوس بعد اتيجنا يوقت. دارد ينم بر اديفر اعتراض به کس

 چرا زند؟يم يکور  به را خود عيفجا برابر در يآدم چرا. ماننديم پنهان نظرها
 که ينسانا هاونيليم شوند،يم ساقط يهست از کم و شيب انسان، هاونيليم

 زند؟يچيب و  ريفق اکثرشان

- يم و داننديم ييخو درنده و خشونت را هاينابسامان نيا يتمام علت يبرخ
 ،يآزاد به عشق از و رفت خشونت با مقابله  به ديبا يمهربان و محبت با نديگو

 ست؟يچ حاصلش اما. گفت سخن عدالت و يآدم تيثيح به احترام

 ناممکن خشونت اعمال بدون که رديگيم سرچشمه يمناسبات از خشونت
 يضرور هاخشونت و عيفجا گونه نيا  تيمالک مناسبات حفظ يبرا. است
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 يگفتگوها  منبع(. ميکن صحبت تيمالک مناسبات باره در دييايب دوستان. است
 )۱۴صفحه . ک.  و کتاب کنوني ن ۱۹۹۷/ ۱۳۷۶ زييپا ،۱ شماره زندان،

 يقربان هاونيليم گرفتن با سميفاش. گذرديم زمان آن از سال ۷۰ از شيب
 يهارانهيو بر دوباره نکرد رييتغ تيمالک  مناسبات چون اما کرد سقوط

 به. ديبلع  را جهان و تر،يقو بار نيا و شد ديبازتول يدارهيسرما سم،يفاش
 ستميس بطن در تخشون رايز شوديم تکرار اعمال نيا که مينيبيم سبب نيهم

 ما خشونت بدون ،يدرصد ۲۰ تا ۱۰ يتياقل شوديم مگر . دارد شهير استثمار
  .کنند درو را انسان اردهايليم يزندگ و کار حصل

 بپا داريهاچوبه گريد يجا در و برديم سر پنبه با ييجا در خشونت نيا
 هموازن يچگونگ به امر نيا حدت و شدت . طلبديم کش نفس و دارديم

 ريمس در مساله  کردن دنبال با من نظر از. دارد يبستگ جامعه در يطبقات يقوا
. شود يم يبررس قابل زندان مساله که است حاکم ستميس در يطبقات مبارزه
 در يتيامن يروهاين و سيپل با همراه بلکه ستين هيتنب  محل فقط زندان

 يبقا و حفظ يابر  يدولت نيماش سرکوب يابزارها از يکي  ،يداخل استيس
 جنگ نيا يهاجبهه شماريب از جبهه کي تنها زندان. است حاکم مناسبات

 را کارگر طبقه گريد يهاجبهه در جنگ نيا گريد مهم  بخش. است يطبقات
 کار، موقت قرارداد ،يشغل  تيامن عدم ها،يکارسازيب: دهديم قرار حمله مورد

 حقوق تورم، و يانگر کار، طيمح وحشتناک طيشرا ها،يساز يخصوص
   .سکير در سراسر يزندگ کي و  يگرسنگ
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 ست؟يک يزندان

 ميتقس يعاد انيزندان و ياسيس انيزندان  يکل دسته دو به را انيزندان معموالً
 را يکسان چه دسته دو نيا مينيبب است؟ درست  يبند ميتقس نيا ايآ. کننديم

  رد؟يگيم بر در

 فروشان، تن قاتالن، ان،يقاچاقچ دزدان، باش،او از يعاد انيزندان با رابطه در
 يطبقات شناسنامه به اگر. برنديم اسم  رهيغ  و بدهکاران و انيجنسگرا هم
 فرودست  جماعت از هاآن عمده بخش که ديد ميخواه م،يکن رجوع هاآن

 يروين تنها شانيدارائ. اندبوده ديتول ابزار فاقد. اندبوده کاريب. اندجامعه
 محترم دارانهيسرما به کار بازار در را آن بودند  نتوانسته که بوده کارشان
 کاالها ريسا بازار چون  زين کار بازار در که نيا يبرا نتوانستند؟ چرا. بفروشند

 رقابت در هاآن. نبودند برخوردار زين ياژهيو حق از هاآن. دارد وجود رقابت
 توسط گشتن استثمار راستا نيا در و دارهيسرما به خود يکاال عرضه  يبرا

 کي يبرا الزم امکانات که اندستهيز يا جامعه در رايز اند،نبوده موفق هيسرما
 فقر  جز که زين شانيهاخانواده. است نبوده فراهم گانيرا يعموم آموزش

 کمک لوازم هيته به قادر نداشتند، خود ورثه يبرا گذاشتن يباق جهت يراثيم
 يحت و رهيغ و آمد و رفت لهيوس و لباس و فيک  و دفتر و کتاب ،يآموزش

  . اندنبوده هاآن هيتغذ

 معرض در صورت نيا در که اندشده رها هاکوچه در اي هاآن جهينت در
 افتهي سازمان يباندها ،يدزد يباندها  مخدر، مواد يايماف توسط جذب

. شوند يم يعاد يزندان تريت صاحب امروز و اندبوده يجنس يآزارها و ييگدا
 کودکان و يابانيخ کودکان عنوان تحت کودکان نيا از يبزرگ بخش امروزه

 لت يبرا ياسالم يجمهور يسالخ يچاقو و اندپراکنده  جامعه سطح در کار
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- يم زيت شوند، جمع اوباش  و لذارا عنوان به که ييفردا در هاآن کردن پار و
  .شود

 دوران گريد چون که انددهش سپرده ييپادو و يشاگرد به گريد يبخش
 هاآن اکثر سرآمده، به يشاگرد استاد  يصنف آموزش صورت به آموزش

 جامعه  حوش و حول به جامعه، به دوباره ينوجوان نيسن در اموختهين يزيچ
 ،يدزد قاچاق، يباندها يبرا هم يخوب يهاطعمه زين نانيا. اندشده پرتاپ

 سپاه و جيبس چون سرکوب يها ارگان در جذب  هم و يفروش تن و ياخاذ
 هاگروه و افراد  و اماکن به حمله يبرا موتورسوار و يشخص لباس يهاميت و

 آن يبرا که آن بدون نديآيم در آب از زين قاتل گاه اول مورد در. هستند
 و يعاد انيزندان شونديم و افتند يم زندان به و باشند کرده  يايزيربرنامه

 يجمع ابواب شونديم و رنديگيم  قرار ياسيس استفاده وءس مورد دوم مورد در
  .سرکوب ستميس

 به دست صالياست شدت از که اند شده کاريب کارگران همان ها آن از يبخش
 توان از خارج که يا لحظه در يعدالت يب  به اعتراض در اي اند، زده يدزد

 را او که  ار يگريد فرد يحت اي يسرکارگر ،ييکارفرما بوده، کردن کنترل
  .يعاد يزندان و شود يم دهينام قاتل اکنون و است کشته کردهينم درک

 يفروش تن به خانواده يبقا ادامه يبرا را خود دختر و زن ينادار و فقر از اي
 انتظار به را مرگ يدارهيسرما ياسالم نوع  از عدالت در و است واداشته
  .شوديم دهينام يعاد يزندان و است نشسته

 فقر يجامعه در ۲ درجه فرزندان ، را دختران – يتيجنس ليدال به گريد دسته
 خور نان کي رباريز از خانواده شانه شدن رها  يبرا تنها  – ميگويم را زده

 نيا گاه. باال سن  اختالف با يمردان به معموالً. شوديم داده يشو به ياضاف
 اندک افتيدر يبرا گاه و رديگيم صورت کهنه يقرض بازپرداخت يبرا امر
 بلوغ سن به دخترکان نيا که گاه آن. خانواده هيبق يزندگ بهبود  يبرا يپول
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 يواليه کنند يزندگ خود  ليم به خواهنديم و سپارنديم دل و رسنديم
. کنديم محکوم را ها آن جامعه رد،يگيم خود چنگال در را هاآن سنگسار

 نيا وجود بند بند تا شوديم پر کلوخ و زهيسنگر با عدالت فرشته  يترازو
 سپرده زندان به عدالت ياجرا يبرا  ها آن و کند نرم را جامعه نرم به انيخاط

  !يعاد انيزندان شوند يم و شونديم

 يبرا بچه چند با يجوان آغاز در بعد سال چند نانيهم گريد يحالت در اي
 به مجبور معتاد اي است ريپ  اي که مرد يحت و خانواده مخارج نيتام

-يم دهينام يعاد يزندان و آورنديم در زندان از سر و شونديم يخودفروش
  .شوند 

 و آزار مورد اغلب که شونديم سپرده گرانيد يهاخانه در يکلفت به يگرانيد
- سرنوشت که خورديم رقم طور نيا شانيبرا  و رنديگيم قرار يجنس تجاوز

 يزندان: آورند يم در زندان از سر و دهنديم تن آن به و است گونه نيا شان
 يعاد

 انيزندان از يعاد انيزندان عنوان با را آنان ما که است يعاد يامور نيچن ايآ
 در که يايآگاه و آموزش حداقل از را آنان  لهيوس نيا به و ميکن جدا گريد

 يهاکتاب  به. ميکن محروم شوديم شان حاصل ياجبار يکينزد نيا اثر
 رجوع کنند يزندگ نانيا با اندشده مجبور که ياياسيس انيزندان اتخاطر

-يم. دارم مورد نيا در ياتيتجرب زين خود من. دينيبب  را مثبت ريتاث نيا و ديکن
  .است سخت آغازش دانم

 ستميس حفظ با و ستين خاص مناسبات کي وجود حاصل طيشرا نيا ايآ
 را جواب اگر. شود ينم ديبازتول گريد  فرد ها ونيليم و هزارها و صدها يبرا

 فکر  گونه نيا يمزد کار لغو جنبش فعال کي عنوان به من که ميبدان مثبت
 همه در که حاکم ستميس ياسيس انيقربان. اندياسيس انيزندان زين نانيا کنم،يم

 و شدت با ، مانده عقب تا شرفتهيپ از ل،يذ تا صدر  از يدارهيسرما جوامع
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 ياسيس انيزندان  عنوان به که يدوستان و رفقا از. دارد ودوج متفاوت حدت
 شدن آشنا از را ياسيس انيقربان نيا که رود يم انتظار هستند زندان در اکنون

   .نکنند محروم شدن آگاه امکان تنها  ديوشا خود با
 

 شود؟ يم اطالق يکسان چه به ياسيس يزندان

 حرکت يفراطبقات يزيست ميرژ از انيزندان به ياسيس واژه اطالق در امروزه
 مخالف اي دولتمردان روز استيس مخالف  که يکسان به معموال و شوديم

 و هايگنج ديد نيا با. شوديم گفته هستند، يکل طور به ياسيس ميرژ
 آمده حاکم قدرت کيرارشيه ستميس بطن از که هايجار آقا و ها رانتظاميام 

 نام ياسيس انيزندان ها،ييباال برخالف اندبوده  قافله کيشر و دزد قيرف و اند
 هم از راه نيا در ها گروه و افتديم راه به کارزار شان يآزاد يبرا و رنديگيم

 و شوديم يدموکراس يناج يگنج و يمل قهرمان يکرباسچ. رنديگيم سبقت
 هاآن کريپ بر که يقبائ شود،يم ساخته الگو و ويآلترنات نظر، صاحب  ها آن از

 يفراطبقات شکل نيهم زين هيسرما يسلطنت  يکتاتوريد دوران در .زنديم زار
 که عظام  اتيآ و ليقبا سران بزرگ، نيمالک شاه رضا زمان در. داشت وجود
 شده ليتبد خالصه امالک به و شده مصادره شان يوقف و يموروث امالک
. داشتند را ياسيس انيزندان عنوان بودند، شده مبارز  آن به اعتراض در و بودند

 ها،يالجورد امثال  يکارگر نيفعال و کارگران کنار در سابق شاه زمان در
 ياسيس انيزندان ،يبعد يهاآرش و هايتهران همان يعني  هايغفار يهاد
 دهينام بزهکار و تکاريجنا ستم،يس فشار و فقر انيقربان يول. شدند يم دهينام
  .  شدنديم

 يسرنگون و بودن ميرژ منتقد اي مخالف با ،يزندان دنبو ياسيس بيترت نيا به
 يبند ميتقس نيا در که مينيبيم مجموع در. شود يم يتداع يزندان بودن طلب
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 يقربان به اعتراض  نه ه،يسرما استيس و هيسرما با تيضد نه حرکت نقطه
 فقط و فقط بلکه هيسرما توسط هاانسان حقوق سلب و هيسرما توسط شدن
 با ليمسا دنيد گونه نيا. است ميرژ کل با اي ميرژ يهااستيس  با تيضد

 لغو جنبش ديد از. است متفاوت  يکل به دنيد يستياليماتر و دنيد يطبقات
 و دارند هيسرما طبقه حشم و خدم هانيا همه کارگر طبقه يکارمزد

 از يبخش چيه از ما. ميرژ نيا رنگارنگ مدافعان و يفکر ياسيس  ندگانينما
 هاآن نيب يهايريدرگ مانع و کند  اعدام را گريد بخش که ميخواه ينم ميرژ

 ما . ميکنينم ميسه هاآن نيب قدرت جنگ معرکه در را خود و ميشوينم زين
 جانب گرانشکنجه يدعوا در اما ميهست شکنجه و زندان و اعدام مخالف

 ميشوينم يزبورژوا مختلف شاتيگرا جدال  دانيم وارد ما. ميريگينم را يکي
 کشتار و شکنجه  سرکوب، استثمار، با خود تيکل در هاآن که ميدان يم رايز

 اختالف اجرا وهيش در اما هستند نظر توافق يدارا کارگر طبقه عنوان به ما،
 که ميدانيم اما. نه يگريد و داد آبشان ديبا کشتن از قبل ديگو يم يکي. دارند

 و ندارند آن در ينفع که کننديم  شرکت ياريبس يهاتوده هاکشمکش نيا در
 از ما. ندارند تعلق طبقه آن به که اندشده وارد آن به افتهينا راه اي کرده گم راه

 کل هيعل ما. ميمتاسف قاًيعم است شده تيجمع نيا ريدامنگ که يتيوضع 
-هيسرما يشالوده کل و ياجتماع ياسيس  ،يمدن نظم کل ،يکارمزد مناسبات

 نيا در  و ميهست جنگ در طبقه عنوان به يدارهيسرما با ما. ميتهس  يدار
 تيبربر و استثمار فشار ريز انسان هر هيعل هيسرما تعرض نوع هر جنگ
 مبارز يروهاين و ماست هيعل تعرض جهان يگوشه هر در يدارهيسرما

 با زشيآم  به اعتراض در زندان در را خود يروين دينبا يکارگر جنبش
 ترفند کي هم نيا که يضمن در دهند هدر اند،شده دهينام يعاد که يانيزندان

  .است اهيس نخود دنبال به روهاين  فرستادن يبرا ميرژ
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 با طبقه مختلف اقشار آن در. ستين دست کي جنبش کي يکارگر جنبش
 نيترمانده عقب از. هستند ريگ در  خود يطبقات ياگاه و شناخت به توجه
 خدمات،  بخش تا يصنعت کارگران از جنبش نيا. آگاه انکارگر تا طبقه اقشار

 جدا را طبقه کل يعني دارد بر در را انيدانشجو و کارانيب و زنان تا معلمان از
  .کارگران باره در يروشنفکر  يهاجدال از

 ليمسا يعني طبقه مساله نيترينيع ،يکارگر جنبش يهاحرکت آغاز نقطه
 اختناق طيشرا در و است مطرح طبقه کل يراب  عام طور به که است ياقتصاد

 يخودبخود ،يحرکت  چيه اما. شوديم انينما يخودبخود حرکات صورت به
 چون و دهديم رخ ژهيو ياقتصاد ياجتماع طيشرا تحت رايز ست،ين صرف

 از و کنديم رشد بلکه ماندينم يباق حد همان در است طيشرا  دهيزائ
 آن درک به يجمع حرکت نيا يط  در کارگر. روديم فراتر بودن يخودبخود

 با. يخودبخود صورت به نه البته شوديم لينا جامعه از شناخت و طيشرا
 درون از آگاه نيفعال عنوان به عمل انيجر در که طبقه ترآگاه عناصر کمک 

 ياسيس يطبقات يواقع يآگاه به توانديم کارگر  طبقه کنند،يم سربلند طبقه
 به يخودبخود  جنبش هياول يهاخواسته پروسه نيا يط در. ابدي دست

 در ديبا تيريمد رييتغ خواست. شوديم ليتبد باالتر تيفيک با ييهاخواسته
 به تشکل جاديا حق ،يتيريمد خود و يکارگر کنترل  سمت به خود پروسه
 و يکارگر ضد نيقوان  به اعتراض ،يدار هيسرما ضد يسراسر تشکل سمت

 ديتول وهيش محو درک به دنيرس و يريگميتصم خود سمت به موقت کار
 و يمزد کار لغو به تيکل در و رهيغ و سميپارلمانتار امحاء و  يدارهيسرما

 يارتجاع و راست شاتيگرا  اما.  شود تيهدا يستياليسوس نينو جامعه جاديا
 يريجلوگ و امر نيا در مانع جاديا يبرا ييبورژوا ونيسياپوز و حاکم طبقه
 يواقع يآگاه به يابيدست و شونديم عمل وارد جنبش شدن کاليراد از  کردن
 و کارگر خانه از ميتوانيم فيط نيا زمره  از. کننديم مشکل دچار را يطبقات
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 مطالبات کرده  يينما چپ روز صالح به که است يمدت که ياسالم يشوراها
 که طلبان الحاص و هايمذهب يمل تا کنند،يم مطرح را کارگر طبقه ياقتصاد

 در يشيگرا از يحت و پردازنديم کارگران و زنان ان،يدانشجو  از ييدلجو به
 ضيتبع نيقوان در يبازنگر خواهان  مثال که قم هيعلم حوزه اصطالح به درون

 جناح  و سازد يم مطرح را زمان ضرورت و اجتهاد و است زنان هيعل زيآم
 توانيم فيط نيا يروهاين ريسا و تياکثر و توده حزب يعني يبورژواز چپ

 ياسيس شاتيگرا يهارقابت متاسفانه. اندشده فعال  نهيزم نيا در که برد نام
 دسته ب يبرا  و جنبش موج بر شدن سوار يبرا يسنت و ستيرفرم چپ

  .شوديم افزوده مشکل نيا به يرهبر در شدن کيشر اي گرفتن

 رقابت و افشا راست تا کرد استفاده يدرسته ب کشمکش نيا از بتوان اگر
 مطرح ياسيس يهايآزاد مساله که  است مجموعه نيا در شود يخنث چپ

 پرده  و ليها بدون ييبورژوا يدموکراس شناخت به کارگر طبقه و شوديم
 نيب مجادالت جز يزيچ يدموکراس که رسديم درک نيا به. شوديم لينا

 شدن حکومت و کردن حکومت نوع يبرا  ياجتماع شاتيگرا و طبقات
 و هابرنامه  ها،استيس ،ييبورژوا ونيسياپوز مشکل که فهمديم. ستين

-هيسرما جامعه امور اداره به پاسخ نوع و ييبورژوا دولت روز يکردهايرو
 نيا يمدن و يحقوق ،ياسيس ،يديتول نظم چگونه که نيا  يعني است يدار

 آن در يخلل و برود شيپ  يخوب به هيسرما امور که آورد در اجرا به را نظام
 کارگر طبقه مشکالت به يربط يبورژواز يهايدلمشغول نيا. نشود وارد
 يانسان ستهيشا يزندگ کي از که است آن خواهان کارگر طبقه . ندارد

 ديتول خود که ياياضاف ارزش  از يبخش آوردن رونيب يبرا. باشد برخوردار
 و زندينم جا در آن در يول کنديم حرکت دارانهيسرما کاسه از است کرده

 دينماينم ليتبد هاهياتحاد يروسا يبرا نيروت کار به و کندينم يابد را آن 
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 طبقه مشکل. دهديم ادامه استثمار و يکارمزد  لغو تا را ياساس مبارزه بلکه
  .  است ياستثمار ستميس کل کارگر

 درک نيا به ديبا اي فهمد يم مبارزه دانيم در و کارزار نيا در کارگر طبقه
 و يهماهنگ شونده استثمار و کننده استثمار  يعني دوطبقه نيا نيب که برسد
 به کارگر  طبقه که نيا يعني برسد ييهماوآ به اگر. ندارد وجود ياييهمآوا
 که نيا يعني. است شده ليتبد چپ و راست ييبورژوا ونيسياپوز دست آلت

 طبقه نفع به يدار هيسرما ضد بارزهم سنگر و است شده  ليتعط يطبقات مبارزه
  .است شده دهيبرچ و شده دهيکوب هم در دار هيسرما

 و دهيپوش ،ينظام ،يستيفاش يکتاتوريد از خود مختلف اشکال در ييييکتاتورکتاتورکتاتورکتاتورييييدددد
 ينهادها شرفتهيپ جوامع در. دارد وجود يدار هيسرما ستميس نفس در انيعر

 پنهان يکتاتوريد . دهنديم تاراست آن به و کاهنديم آن شدت از يمدن جامعه
 نيتريعال ييگو که کنديم عمل يطور اما دهديم جهت را جامعه هارسانه
 سرکوب انيعر يکتاتوريد رانيا مثل ياجامعه در. دارد وجود  يآزاد شکل

 به يکتاتوريد نيا نوع. شود يم حاکم اعدام و شکنجه و زندان و فشار و
 هيسرما کل در کشور آن ياجتماع هيسرما ديبازتول پروسه مکان و  تيموقع

 يبستگ ها تفاوت و تيموقع نيا با متناظر يمدن و ياسيس نظام و يالملل  نيب
 را يجهان يبورژواز با رقابت توان که  رانيا چون ييکشورها يبورژاز. دارد
 و فشار  استثمار، شدت يالمللنيب هيسرما در خود سهم بردن باال يبرا ندارد

 هازندان فشارها، مقابل در جامعه مقاومت ليدل به و برديم باال را يحقوقيب
 .دهديم رونق را

 با يکتاتوريضدد مبارزه به هاتوده مبازه کردن خالصه و دادن جهت نيبنابرا
 جامعه در ينظام يحت اي کيدئولوژيا اي يمذهب  يکتاتوريد که هيتوج نيا

 کنديم ينيسنگ  رانيا جامعه بر است قرن مين از شيب که  يديد است، حاکم
 نيباالتر خود درون در که کارگر طبقه يدارهيضدسرما يشعارها ليتبد و
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 ،"شرط و ديق بدون "يآزاد يشعارها به داراست را يکتاتوريد  با مبارزه نوع
 بيفر يبرا محض يپراکن توهم  ياتوده يدموکراس و کيدموکرات حقوق

  .است کارگر يهاتوده

 است مسلط طبقه دار،هيسرما طبقه و حاکم ستميس يدارهيسرما که يزمان تا
 يبرا را کارگر طبقه يآزاد که طبقه نيا  توسط استثمار يآزاد يعني يآزاد
 به اعدام  و شکنجه و زندان شيبرا. کنديم ممنوع شود،يم مانع استثمار لغو

 يکارگر عالف و کارگر ،يصالح به ديکن نگاه م،يروينم دور. آورديم همراه
 قانون طبق که چنان هم شونديم کارگران ريسا با  تماسش مانع تنها نه هک

 ممنوع را کيالکترون  پست از استفاده يحت و اندکرده زين يميحک محسن يبرا
 يمداوا و هامراقبت از ممانعت با و اندانداخته زندانش به بلکه اند،کرده
 به دارد را دارو حکم شيبرا که آب به يدسترس از ممانعت با  يحت يپزشک
 جرم به که را هارسانه بخش  کارگر دو نيا اي. دهنديم هولش مرگ سمت
 اسانلو با که را يبرخورد اي. اندکرده محکوم مرگ به يمل تيامن در اخالل

 يامحا از يحرف و است ميرژ ياساس قانون محدوده در تيفعال خواهان  که
 معلم و دانشجو و کارگر صدها و. اندگرفته  شيپ در زند،ينم زين يدارهيسرما

 هاده و اند شده محکوم يقيتعل احکام به اي زندانند در که گريد زنان فعال و
 در که مرد و زن جوان، و کارگر ها ونيليوم اند شده دهيکش دار به که تن

  . دارند  قرار خطر نيا معرض

 يسراسر آهن راه کارگران صاباعت به ديکن نگاه. ميآئيم ترکينزد يکم حال
 انيم در هيسرما منافع يپا يوقت. يجار ماه در  يعني ۲۰۰۷ آگوست در آلمان
 وبيمع را کاال  نقل و حمل٪ ۸۰ نيمسافر مساله از سوا اعتصاب نيا – باشد

 در کار دادگاه. ندينشيم گل به و شوديم لنگ يدمکراس خر ـ کنديم
 در اي. کند يم اعالم ممنوع محدوده نيا در يکل طور به  را اعتصاب نورنبرگ

 که را ابوجمال ايموم  دادگاه متحده، االتيا يعني يدمکراس عاشقان بهشت
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 کنديم و کرديم مبارزه ۲۱ و ۲۰ قرن يکايآمر در ينژاد ضيتبع لغو يبرا
 انتظار در و دارديم نگه زندان در سال ۲۵ مدت به نشده ثابت يقتل  اتهام به

 با و اهيس صورت به که را ياساده  کارگر آلمان نيهم در. نشانديم اعدام
 برابر  سه بازپرداخت و زندان به وقت اسرع در است کرده کار اندک يحقوق
 به اکنون که منسيز کنسرن اهيس صندوق اما کنديم محکوم يافتيدر مزد

 دگاهدا آن به دادگاه نيا از هاست سال است دهيرس  وروي ارديليم کي از شيب
 که يحال در شود  بازگردانده ديبا يکوچک بخش انيپا در و شوديم کشانده

 هستند آن يجمع ابواب از اي دارهيسرما که انيخاط دست در که پول نيا
 برابر نيچند و شده ياقتصاد يها بخش از يکي اي ديتول  پروسه وارد گمانيب

 و مجلس ندگانينما  در يمال فساد مساله است گونه نيهم. است دهيگرد
  !برد ينم را خود دسته چاقو ره؛يغ و يجهان بانگ

 مطرح افتخار سند و روديم سخن آن از که شرط و ديق بدون يآزاد نيا
 در کارگر طبقه يبرا شرط و ديق بدون  يآزاد همان نوع از است آن کنندگان

 هر  به را شيکاال است آزاد کارگر ديگويم که است کارش يروين فروش
 که است اعتراض و اعتصاب يآزاد همان نوع از. بفروشد خواهديم که کس
. طلبديم يقربان و شوديم سرکوب شدت به  باشد يخطر نيکمتر يوقت

. است  نرفته ادماني ايتاليا در قبل سال چند سران نشست ضد تظاهرات
 يبرا. است آن يحام سميبرالينئول است، يدموکراس نوع نيا مدافع هيسرما

 يدموکراس نيا در. کننديم اشغال را کشورها اندازند، يم راه جنگ ياسدموکر
 وايه و يصالح و بوش  و راکفلر و شما و من که دارد وجود يايبرابر چنان

 دروغ! است يراستک دينخند لطفا. ميهست برابر يرا کي يدارا عاطفه و
  !ستين

 وانات،يح و ستيز طيمح به توجه ،يبشردوست ،يطلب صلح راستا نيهم در
 فقط ايگو که کننديم مطرح يطور را رهيغ  و کودکان و زنان حقوق از دفاع
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. ستين ييآشنا  آن با را کارگر طبقه و است آمده لينا آن کشف به يبورژواز
  .است پرکن دهن شعار تنها يطبقات مبارزه از خارج موارد، نيا از کيهر

 کارگران به را زنان يکسان چه ؟يچ يبرا و اندازند يم راه جنگ يکسان چه
 کار سبب يکسان چه. کننديم ليتبد کار يروين  ديبازتول يايمزا و حقوقيب

 بيتخر و يا گلخانه يگرما دهيپد ينندهيآفر يکسان چه. شونديم کودکان
 آشکار خواه تيجنس يبرمبنا ضاتيتبع پاسدار يکسان چه اند؟ستيز طيمح
 نيا حفظ با ايآ هستند؟ يستميس چه گانندينما کسان  نيا. هستند پنهان و
- ينابسامان نيا شود يم يمزد کار يالغا بدون ه،يسرما با چالش بدون ستم،يس
 برود؟ نيب از ها

 مذکور کيدموکرات بورژوا يهاخواسته حصار در کارگر يهاتوده مبارزه اگر
 و کاليراد يطلب يسرنگون "از خود چپ  ينما نيبهتر در رديگ قرار
 کي زائده  به را کارگر طبقه و رودينم فراتر شوديم مطرح که يا"يانقالب
 طور به. است خورده محک خيتار در بارها که کنديم ليتبد حزب اي گروه
 ۷۰ و ۶۰ دهه و رانيا در يالديم ۵۰/ يشمس ۳۰ دهه  ياجتماع جنبش مثال

 و بندر کارگران اعتراضات  با آن يامروز دوباره زشيخ و کايآمر و اروپا در
 به يمزد کار لغو يبرا يطبقات مبارزه ادامه يجا به که اتليس در گرانيد
. است برده باال را اتک يفراطبقات پرچم و آمده در جنگ ضد جنبش صورت 

 تالش با کارگر طبقه يدارهيضدسرما مبارزات  همواره رياخ ساله ۵۰ در
 مبارزه. است  شده فرونشانده ستيرفرم چپ و ييبورژوا ونيسياپوز ريگيپ

 ستم تحت زنان مبارزه ،يدارهيسرما استثمار و ستم به معترض يدانشجو
 محو جهت در همه از شيب ديبا رهيغ و يرسم ريغ و يرسم  ضيتبع و دوگانه
 و چپ يطعمه که نيا نه  ابديب ونديپ يطبقات کارزار کي به يدارهيسرما

 خرده عاشقان و شود يم هموار دارد راه نيا خوشبختانه. شود راست
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-يم وسيما ننديبيم را کيدموکرات يجمهور خواب کماکان که  را يبورژواز
  .کند

 نيباالتر از ياجتماع يزندگ امور يهمه در گاه چيه زنان، مبارزات خيتار در
 سيپار کمون ماهه چند زمان از آزادتر زنان ن،ييپا  به تا يريگميتصم سطح
 و کمون از دفاع در  برابر هم اندازه همان به و يواقع ينيع يبرابر. اندنبوده
 مورد نيا در ييبورژوا يدموکراس در البته. اعدام يهاستون برابر در سپس
 آن بارز گواه ۶۰ و ۵۰ دهه کشتار دارد، وجود ناب يبرابر زنان  يبرا آخر
 بيتصو به اکتبر انقالب بعد اول  ساله سه در که ينيقوان اي. است رانيا در
 و ديتول و کار صحنه و اجتماع ي صحنه در زنان حضور هم لشيدل هک ديرس

 کيدموکرات اصطالح به کشور چيه در هنوز سال ۸۰ از بعد بود يريگ ميتصم 
  .نشد تکرار زين رفاه شده ليمستح يها  دولت در يحت و ييبورژوا

 تاچر، مارگرت ر،يگلداما حضور اما ننديبينم را هانيا چپ يهاستيرفرم
 آل دهيا يبرابر يالگو عنوان به و ننديبيم  را سيرا سيکوندل و مرکل الانگ
 مسه  و لتونيه سيپار يدائم حضور ديشا و زننديم نقش خود پرچم بر

 بدون يهايآزاد مواهب از هم را ينيتريو پشت و يپائول سنت زنان و هاگرل
  .داننديم شرط و ديق

 است شده نازل نيزم به آسمان از ييگو که زننديم حرف يدموکراس از چنان
  .دارد تقدس شانيبرا و

 ياجتماع ياسيس نظم نوع کي تنها ييبورژوا يدموکراس کارگر طبقه يبرا
 است يدارهيسرما ستميس محدوده در نيمع  يمدن قرارداد کي. است هيسرما

 ان،يب يآزاد  ،يهمگان يرا حق يعني خود، با مناسب يهايگژهيو يدارا که
 يخصوص تيمالک يآزاد آن بخش نيتر مهم و تشکل اجتماعات، ات،مطبوع

 تيقانون رشيپذ يعني کارگر طبقه يبرا اشمجموعه  که. است رهيغ و
 به آزادند کارگران  آن براساس. يمزد يبردگ به ميتسل و يدارهيسرما
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 که دهند حق و دهند يرا هيسرما ياسيس و يفکر ندگانينما و بورژواها
 ارزش ديتول و استثمارکارگران کار، يروين فروش و ديخر  محور بر را جامعه
 يبرا مثال بتوانند هم  خود حالت، نيبهتر در و کنند اداره رهيغ و ياضاف
 را ياعده و دهند ليتشک را خود يهاهياتحاد کنند، اعتصاب حقوق شيافزا
 ظرن و کنند يباز را يانجيم و واسطه نقش تا کنند انتخاب  ميق عنوان به

 ياضاف ارزش از يکوچک  بخش از کردن نظر صرف يبرا را دارانهيسرما
 و کنند جلب يآت انفجار از يريجلوگ جهت نانياطم سوپاپ عنوان به يديتول
 که رنديبپذ بزنند، جا مبارزه يروزيپ سند را ييهمآوا نيوا برسند توافق  به

 حزب آن اي نيا يروزيپ عامل را کارگر  طبقه اما نکنند دخالت استيدرس
 مراسالت  و تلفن کنترل سم،يکارت مک خود با آن دهيعق يآزاد. کنند ياسيس
 مونوپل آن مطبوعات يآزاد. دارد همراه به را يکيالکترون مراودات يحت و

 يآزاد. کنديم نيتضم را افکار يده جهت و  اخبار کنترل ها،رسانه
 حتينص و  پند ودهمحد در که است مجاز يحد تا آن تظاهرات و اجتماعات

-هيسرما لغو يبرا مبارزه از يحرف آن در و باشد ندادن يرا ديتهد و انتقاد و
 در تاکنون که آن شکل نيتريعال يحت. آخر اال  و. دياين انيم در يدار

 توازن حاصل  که شد انينما رفاه يهادولت شکل در ييبورژوا جوامع
 جامعه يعني دارد شيپ در رگرکا طبقه که چه آن با هم بود يطبقات يروهاين

 آن از کارگر طبقه. ندارد يهمخوان گونه چيه يستياليسوس  يشورائ يساالر
 يزيچ خود کارنامه در سيپار  کمون نمونه طور به شد عمل وارد که يمواقع
 ييبورژوا يدموکراس پرچم پشت را خود و باشد داشته شرم آن از که ندارد

 يامرحله در اما کند شهيپ را کمون يوهيش دخواهيم کارگر طبقه. کند يمخف 
 يامروز شرفتهيپ يدارهيسرما مقابل در بتواند که  ترافتهي تکامل و ترشرفتهيپ

 از فرار يبرا يبورژواز  سم،ياليسوس يبرا کارگر طبقه مبارزه در. رديگ قرار
 طبقه و باشد گرم يطبقات مبارزه تنور که يزمان. دهد يم تيرضا تب به مرگ
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 ييبورژوا کيدموکرات اصالحات به يبورژواز ننهد، گردن سميرفرم به کارگر 
 در خود جنبش شدن کاليراد از يريجلوگ  يبرا يحت اي دهديم تن

  .است کرده ثابت را نيا خيتار. شوديم قدم شيپ اصالحات

 و کارگر طبقه ريدامنگ ياسيس و ياقتصاد فشار طرف کي از رانيا در
 و هايريدستگ مداوم، يدهايتهد و ها يحقوقيب.  است هجامع آحاد تياکثر

 نيا  که است نيا دهنده نشان که يعلن و يمخف يهااعدام و شکنجه و زندان
 يآگاه ريمس ژهيو به کارگر طبقه و ندارد را ميرژ نظر مورد ريتاث گريد ابزار
 کند، يده سازمان را خود که روديم يجهت در و کند يم يط عيسر را يطبقات
 خود يدارهيسرما مقابل  در اشيطبقات فهيوظ يبرا و دهد، سامان را خود نظم

 کشيستريه اعمال و ميرژ يهاينگران دل در که مساله نيا. سازد آماده را
 ونيسياپوز  چپ و راست يهاجناح گريد طرف از دهديم نشان  را خود

 يطور به است تهخيبرانگ زين را  گرا فرقه چپ و يسنت چپ هم و ييبورژوا
 در ناآگاهانه بعضا و آگاهانه قوا تمام با خود وهيش به و ينحو به کيهر که

 يدارهيسرما ضد کرديرو از  يکارگر جنبش کردن مثله و کردن منحرف 
 کوشش مقابل در سميکاليسند کردن عمده  با کننديم يسع. کوشنديم يطبقات

 از کايسند کردن داج و يدارهيسرما ضد يسراسر تشکل جاديا يبرا
 طبقه. برگردانند عقب به را يکارگر جنبش بتوانند اگر گريد بار سم،يکاليسند 

 با همگام يمزد کار لغو و يدار هيسرما  ضد جنبش نيفعال همه و کارگر
 کارگر  طبقه جنبش درون تفکرات نيا با ديبا يدار هيسرما ضد مبارزات

. بدهند يدارهيسرما ضد جنبش به حال همه در را تياولو و کنند مبارزه
. بپردازد زين است مواجه ها آن با درون از که  يمشکالت به ديبا کارگر طبقه
 شکاف سبب  و دارد وجود کارگر طبقه در يتيجنس نظر از که يضاتيتبع مثل

 و کرد و ترک و فارس با که يقوم ضاتيتبع. شوديم مرد و زن کارگران نيب
 گذشته را امر نيا. زنديم لطمه ها آن يسراسر ونديپ به کارگران،  کردن بلوچ
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 ضاتيتبع گريد مساله. زننديم دامن  هم هاستيوناليناس داران،هيسرما از
 و مولد  ماهر، و ساده به کارگران کردن جدا با که است کارگران نيب يمهارت

 همبارز راه در مسلما.  دهنديم تيقانون را استثمار خدمات و يصنعت رمولد،يغ
 اعدام يحت اي و شکنجه ،يزندان ر،يدستگ يگريد کسان  هم باز يدارهيسرما با

 کند، سد را جلو به  مبارزه راه توانست نخواهد فشارها نيا اما. شد خواهند
 در ژهيوه ب و طرف نيا به ۵۰ دهه از رانيا در يجار يکشتارها که چنان
 کار نيا عهده از وانستنت زين رانيا در ياسالم يجمهور تيحاکم  دوران تمام
-يم شرکت مبارزه نيا در که کارگر  طبقه آحاد يهمه عزم به درود با. ديبرآ

   .دهميم انيپا سخنانم به کنند
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   مجازات از معافيت ليه ع٥

  يارس مژده: از

 
 
 و هست زين تبسم يبرا دندان دانستنديم

 تنها

 .دنديبردر

 ديبا يم اشک ايدر چند

 م؟ييبگر مرده اردو اردو يعزا در تا

 است الزم نفرت هيما چه

 م؟يبشور يکار نابه دوزخ دوزخ نيا بر تا

 
 ۱۳۶۳، شاملو احمد ،ماهان يقرار يب ثيحد

 
 

 مقدمه

 ،"پرداخت حال به هم يگاه چند هراز ديبا " ،"کرد فراموش ديبا را گذشته" 
 بازماندگان اي و بدربردگان جان ما به خطاب مدام که است ينسخنا نيا

 ...شوند يم تکرار شصت، دهه يسراسر يکشتارها

 ما، گذشته است، نشده هم يسپر يحت گذشته. است نمرده هرگز گذشته اما
 حوادث. است شده رانيا يکنون وضع به ليتبد ر،ياخ سال چند در ژهيو به
. زديآميم درهم امروز و روزيد نيب مرز ونهچگ که دهنديم نشان رانيا رياخ

 گذشته. شود داده يشتريب تياهم روشنگرانه کار و قتيحق به ديبا نيبنابرا
. است نمرده زين آلمان در زميفاش از بعد سال ۶۵ يحت گذشته. است نمرده



 

 ٦١   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 در اي و شوراها در آلمان يهاستيناز نئو اي و هاستيفاش که يدرحال
 نيا اما. رونديم رژه آلمان يها ابانيخ در و کننديم نفوذ يمحل يهاپارلمان

 ماندند مجازات بدون رياخ يهادهه در که ستندين يناز آلمان تکارانيجنا تنها
 گريد يکشورها از ياريبس در بلکه زدند، خود مجدد يبازساز به دست و
 .است افتاده اتفاق نيا زين

 يمختلف يهاياستراتژ يستيفاش و يکتاتوريد يهاحکومت يبرکنار از پس
-يم مطرح اتيجنا اندرکاران دست با و گذشته با برخورد يچگونگ سر بر

-دهه در اروپا در يکتاتوريد ضد يهاجنبش يابيشدت با نمونه، يبرا. شود

 و وناني ا،ياسپان در يستيفاش يهايکتاتوريد نيآخر ستميب قرن آخر يها
-يم چگونه که است بوده مطرح سوال نيا همواره يول شدند، برکنار پرتقال

 يستيبا ايآ. کرد غلبه گذشته بر گر،يد انيب به و کرد برخورد گذشته با يستيبا
 .کرد نظر صرف آنان محاکمه از ديبا اي و شوند محاکمه نيمجرم

 ما کشور سه نيا نيب در يفرهنگ و يخيتار ،ييايجغراف يهايکينزد وجود با
 را يمتفاوت يهاراه گذشته با برخورد در ورهاکش نيا از کي هر که مينيبيم

 .ننديگزيم بر

 مورد در امروزه رد،يگيم فرانکو يهاستيفاش عفو به ميتصم که اياسپان
 نيا با برخورد يبرا ينيقوان و است شده ياسيس بحران دچار خود گذشته

 يادآوري يبرا نيقوان "عنوان با خود گذشته و خيتار به يدگيرس و موضوع،
 اياسپان در امروزه. است داده قرار کار دستور در" يخيتار حافظه / خيرتا

 يدمکراس به فرانکو يکتاتوريد از گذار پروسه اندرکاران دست جوان، نسل
 از ياريبس که معتقدند آنان. برنديم سوال ريز را کشور نيا در يپارلمان

 آن، اثر در که است نهفته سميفاش با سازش در يکنون جامعه مشکالت
 و پرتقال در. نشدند زهيدمکرات ديبا که گونه آن جامعه ينهادها از ياريبس
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 که رسديم نظر به اول نگاه در شونديم محاکمه نيمجرم که ييجا ونان،ي
 است؟ نطوريا واقعا ايآ يول. برآمدند خود گذشته پس از اياسپان از بهتر

 من اعتقاد به. کرد ديبا چه هاميرژ نيا يبرکنار از بعد ديد ديبا نيبرا بنا
 از تيمعاف که دهم حيتوض کنميم يسع نجايا در. "است گر درمان عدالت"

 باعث بشر حقوق نيناقض و تيبشر هيعل تيجنا اندرکاران دست مجازات
 هازخم نيا رنج و کنند باز سر دوباره هرلحظه کهنه، يهازخم که شوديم

 بار خشونت گذشته درباره يعاجتما کار ضرورت که دارم تالش. ابدي ادامه
 به ينگاه ديبا کار نيا در که است يهيبد. دهم حيتوض ندهيآ ساختن يبرا را

 يستيفاش اي و يکتاتوريد يهاحکومت بر مختلف طرق به که ييکشورها
 دستور در. ا. ج يسرنگون يفردا در امر نيا که چرا باشم داشته اند،آمده فائق
 تيبشر هيعل تيجنا به برخورد در يول. داشت خواهد قرار رانيا جامعه کار

  :کنميم اشاره کرديرو چند به نجايا در که دارد وجودرويکردهاي مختلفي 
 

   در برخورد به جنايت عليه بشريتمختلف يکردهايرو

 
 يفريک کرديرو

- يم نگاه نيمجرم عادالنه محاکمه مسئله به يفريک مفهوم و دگاهيد از صرفاً
. پردازديم ييقضا و يحقوق دگاهيد از »تيبشر هيعل تياجن «مسئله به و کند
 نظر از که يکسان و ريبگ مزد قاتالن که است نيا مهم کرد،يرو نيا يبرا
 که يکسان زين و ،ياسيس رهبران يعني هستند اعمال نيا يپاسخگو ياسيس
 .برسند يقانون مجازات به اند، داشته دست يجنگ اتيجنا در
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 جامعه يگذار ارزش ستميس رييتغ يخيتار کرديرو

 يواقع يبازساز اساس بر جامعه يگذارارزش رييتغ بر ديتاک ،يخيتار کرديرو
 کاران، تيجنا ييقضا محاکمه با نکيا. دارد يکتاتوريد دوران يرخدادها

 شده ليتحم شده سرکوب جامعه به که کتاتوريد حاکمان تيروا بودن کذب
 عامه درک در سال هاده از عدب تازه. شوديم آشکار جامعه يبرا بود،
 را خود گاهيجا شد،يم نگاه »نيدروغ انيقربان «چشم به آنان به که يانيقربان

 و شوديم تيثيح اعاده آنان از و آورنديم دسته ب شدگانبيتعق عنوان به
 به خود ياصل گاهيجا به ،يعموم يهابحث در سيپل و انينظام ان،يحکومت
ه ب ياسالم يجمهور در هانمونه نيا با. شونديم ندهبازگردا کار تيجنا عنوان

 در... و کفار ن،يمنافق ضدانقالب، يهاگروهک مثل يالقاب. مييآشنا يخوب
 ديناپد منکر سيپل که برد نام توانيم را دشدگانيناپد مسئله هم يليش

 ترک را همسرانشان که هستند يافراد هاآن که کرديم عنوان و بود شدنشان
 .اندرفته گريد يکشورها به و د،انکرده

 
 يماد کرديرو

 خود زندان يهاسال يبرا يماد تيحما از ياسيس انيقربان اغلب نکهيا با
 ديتاک بدربردگان جان يماد يتوانبخش به کرديرو نيا کنند،يم نظر صرف
-يب ياجتماع تيامن ستميس در اغلب ياسيس خشونت انيقربان رايز. دارد

 حقوق ن،يا بر عالوه. هستند روبرو يشغل تيممنوع با و ماننديم پشتوانه
 يماد بهبود موجب تواند يم يتوانبخش نيا. شود يم سلب آنان از يشهروند

 به" غرامت پرداخت. "شود يدولت خشونت از بدربردگان جان يزندگ طيشرا
 .است نمونه نيا از کشتارها جانبدربردگان و ياسيس شدگان سرکوب
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 رانهيشگيپ کرديرو

 حقوق نهيزم در شان روزانه کار در که يتجارب از بشر حقوق يهاسازمان
 انجام مورد نيا در که ياشناسانهجامعه و يروانشناخت يهاپژوهش بشر،
 که شوديم منجر نيمجرم مجازات از تيمعاف که دارند تيشکا اغلب اند،داده
 نشان هاپژوهش نيا. افتديب اتفاق شيپ از ترشرمانهيب تيبشر هيعل اتيجنا

 تيجنا و جرم ارتکاب يبرا ييپاسخگو و يريپذتيمسئول عدم که دهنديم
 يحقوق تيمحکوم اما. شوديم يبعد تيجنا ارتکاب ساز نهيزم و باعث
 .شود اتيجنا نيا تکرار و بروز يبرا يمانع تواند يم جرم نيمرتکب

 يجمهور ميرژ به ۶۷ کشتار برابر در جهان سکوت که مينيب يم رابطه نيا در
 دهه چند گذشته از بعد را اعدام و کشتار حانهيوق تکرار جرائت ياسالم
 .بدهد

 
 روانشناسانه کرديرو

 سابق تکارانيجنا هاآن در که ييکشورها از آمده دست به تجربه دگاهيد نيا
 :نديب يم يدرمانگر نيا ياساس جنبه دو شامل را شدند، محاکمه ها دادگاه در

 ميمستق نقش اتيشکا يآور جمع در يشاک عنوان به که ييهاآن - ۱
 به اي و گرفته فاصله خود بودن يقربان نقش از قدم نيا با داشتند،

-يم فعال هاآن اقدام نيا با. دهنديم دست از را نقش نيا يکل طور
 و کنترل در دوباره رند،يگيم دست به را عمل ابتکار و شوند

 .شونديم گرمداخله و رنديپذيم تيمسئول ياجتماع يروندها

ه ب نداشتند، مداخله کردن يدادگاه انيجر در ماًيمستق که ييهاآن - ۲
 و شکنجه انيقربان درباره ياجتماع درک رييتغ از ميرمستقيغ طور

 .برنديم بهره زدند، تيجنا به دست که يکسان دانستن مجرم
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 ياسيس و ياجتماع يگرمداخله به که يسابق انيزندان من، نظر از ن،يبرا عالوه
 مبارزه ياجتماع عدالت يبرقرار يبرا و يعدالتيب هيعل خود و زننديم دست

 دست به با و اندگرفته فاصله بودن يقربان نقش از که هاستمدت کنند،يم
 يبرا. کننديم فايا جامعه مجموع يبرا ياسازنده نقش عمل ابتکار گرفتن
 از خوردگانبيآس انيم رد واکنش نوع دو نيا يمفهوم تداخل از يريجلوگ

 را »بدربرده جان «و اول گروه يبرا »يقربان «واژه من، سرکوب، و شکنجه
 کاره ب زند،يم دست ياسيس و ياجتماع يگر مداخله به که يگروه يبرا
 استفاده مورد ينولوژيترم و اتينظر به را شما ترقيدق يهابحث يبرا. برميم

 .دهميم ارجاع يقهار مانينورا دکتر

 ييکردهايرو از مورد دو به کوتاه طوره ب بحث کردن تر قيدق يبرا نجايا در
 مبارزه ياجتماع وجه و يحقوق وجه يعني کردم اشاره هاآن به باال در که
 . پردازميم مجازات از تيمعاف هيعل

 

 مجازات از تيمعاف هيعل يحقوق مبارزه

 کل با يدشمن "اي و" تيبشر هيعل تيجنا "نورنبرگ دادگاه احکام طبق
 چيه به که شد شناخته گرديپ قابل ايدن يهرکجا در يقانون نظر از" تيبشر
 در اما. معتبرند زين امروز به تا احکام نيا. ستين عفو و بخشش قابل وجه

 يالمللنيب يفريک نيقوان و امديدرن اجرا به احکام نيا سرد جنگ دوران
 مورد در زين نورنبرگ گاهداد يقانون مصوبات و افتين يچندان ياتوسعه

 يمحور شعار به" دخالت عدم. "امديدرن اجرا به" تيبشر هيعل اتيجنا"
 جستجو يبرا تالش. شد ليتبد رابطه نيا در يالملل نيب استيس و يپلماسيد
 بازگرداندن يتقاضا جمله از ماند دهيفايب اغلب تکارانيجنا محاکمه و

Adolf Eichmann نيآرژانت از. 
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 افتي شيافزا بشر حقوق يبرا يتيحما يحقوق ابزار يحد تا ۷۰ دهه در
 اگر اما. ۱۹۸۵ سال در شکنجه هيبرعل ملل سازمان توافقنامه است جمله نياز

 يالمللنيب سطوح در مجازات از تيمعاف هيعل مبارزه که شود تصور
 اشتباه که گفت ديبا ده،يرس يروزيپ به اي و داشته يميعظ يوردهاادست

 .است محض

 ،يحکومت سميترور و تيبشر هيعل تيجنا عام، قتل قتل، نکهيا رغم يلع
 مراکز جاديا و شکنجه سال، و سن کم افراد دنيدزد ها،انسان کردن ديناپد

 هيعل بر تيجنا "عنوان به که هستند يميجرا موارد يمخف بازداشت و شکنجه
 هيعل اتيجنا از يموارد تنها نيقوان نيا از ياريبس اند، شده شناخته" تيبشر
 ۱۹۹۸ سال از که کشانديم دادگاه به و داده قرار يبررس مورد را تيبشر

 عنوان تحت رم ييجنا دادگاه نيقوان بيتصو سال از يعني بعد به) ۱۳۷۷(
 ,ICC (اساسنامه نيا تازه. است وستهيپ وقوع به آن ياجرا و رم اساسنامه

International Criminal Court( رد ۲۰۰۲ سال در هم 
 اتيجنا و تيبشر هيعل اتيجنا نيقوان نيا اساس بر. کرد کار به شروع الهه
 کشتار نمونه طور به رديگينم قرار يدگيرس مورد خيتار نيا از قبل يجنگ
 .۱۳۶۷ سال در رانيا ياسيس انيزندان

 ممکن تکارنيجنا يابيغ تيمحکوم آلمان، نيقوان اساس بر مثالً ن،يا بر عالوه
 يبرا اقدام نيا اما است ککککييييسمبلسمبلسمبلسمبل    ييييتتتتييييمحکوممحکوممحکوممحکوم تنها يتيوممحک نيچن. ستين

 اعالم در مسئله نيا بارز نمونه. ستين تياهميب کشتارها نيا بازماندگان
 در نيمخالف قتل در داشتن دست به ياسالم يجمهور سران تيمحکوم

 يهاشم ،ياخامنه يدعليس آن در که بود برلن در کونوسيم رستوران
 و) وقت امورخارجه ريوز (يتيوال اکبر يعل ،)وقت جمهور سيرئ (يرفسنجان

 نيمخالف ترور و قتل به متهم دخالت به) وقت اطالعات ريوز (انيفالح يعل
 و رانيا ترک امکان آنان از کي چيه حکم نيا اعالم از بعد. شدند شناخته
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 يريدستگ امکان يالمللنيب نيقوان طبق که چرا نداشتند را گريد کشور به سفر
 .دارد وجود آنان

 يآمادگ چقدر که دهديم نشان يالمللنيب نيقوان ياجرا سر بر تيمحدود اما
 فيضع و نييپا يکشور فرا قانون کي از تيتبع يبرا يمحل يهادولت يجهان
 .هست و بوده

 يکتاتوريد يهاحکومت يفروپاش از بعد مجازات از تيمعاف مسئله

 )يجنوب يقايآفر و نيالت يکايآمر تجربه(

 انيپا از بعد دادنديم حيترج يجنوب و نيالت يکايآمر در يانتقال يهاميرژ
 يآشت قيطر از آرامش بکشند، گذشته يرو بر سکوت از ياحاله هايريدرگ

 يشکل آنان. کنند ادغام ديجد جامعه در را گذشته نيمجرم و کنند موعظه را
 و بدربردگان جان آن در که دادنديم حيترج را گذشته به برخورد استيس از

 .آمدندينم حساب به عمل، در گذشته انيقربان

 يهاتيمسئول و تيموقع به زمان مرور به هاستيفاش کشورها، از يبرخ در
 قرادادن فشار تحت با اي و دادند حکومت ليتشک يحت و بازگشته خود سابق

 به خود يبرا را دولت يرسم ريغ و يرسم کنترل امکان يبعد ميرژ و جامعه
 .آوردند دوجو

 و ياسيس نيمبارز بشر، حقوق مدافع يوکال ،يبشر حقوق ينهادها اما
 و را انيقربان سرنوشت تا کردند ياديز تالش مطبوعات اعظم بخش نيهمچن
 و مداوا را بدربردگان جان کنند، انيب عموم سطح در گذشته آنان بر آنچه
 و وهايآرش در اريبس رنج با آنان. برسانند مجازات به را اتيجنا نيمسبب
 و مدارک که نيا با. پرداختند اتيجنا باره در قيتحق و جستجو به اسناد

 نيا نبود، يکاف اتيجنا نيمرتکب محاکمه يبرا يقانون ابزار بدون شواهد
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 از تيمعاف به دادن انيپا يبرا يجهان يا مبارزه گرفتن شيدرپ با ن،يفعال
 .دکردن آغاز را يسخت يتالش جهان سطح در مجازات

 نيا که معتقدند و نشدند ميتسل يمل يآشت بر يمبن ييفشارها برابر در هاآن
 از بعد که يصلح. کننديم برقرار نيدروغ و ييروبنا يصلح طلبان، يآشت
 فعال برخورد خودش گذشته با جامعه که چرا. شوديم دهيپاش هم از يمدت

 استيس کي بر يدولت خشونت بازماندگان و نيفعال نيا قيطر نيبد. نداشته
 يجستجو به آن در که ياستيس. دارند يپافشار گذشته به برخورد فعال

 مجازات يريگيپ و يدولت خشونت انيقربان ادي داشتن نگاه زنده قت،يحق
 .شود پرداخته ت،يجنا نيعامل

 نيا اما شد مطرح" يانتقال دوره عدالت "مفهوم بعد به ۸۰ ازدهه که ميشاهد ما
 .نبود ايگو و روشن هنوز مفهوم

 يفريک بيتعق با مورد نيا بيترک در اي ،يابيقتيبرحق مفهوم نيا اساس بر
 مصالحه نييآ و مراسم ات،يجنا نيا سپردن خاطر به تنها اي و تيجنا عامالن

. شديم ديتاک رابطه نيا در" اي "مفهوم به مرحله نيا در. شديم ديتاک يآشت و
 يعني

 عدالت مقابل در صلح

 قتيحق مقابل در تعدال نيهمچن

 
 نيبنابرا که شد داده مقوله نيا از تريعموم يفيتعر بعد به ۲۰۰۴ سال از

 جبران ريتداب "،"يدادخواه "،"يابي قتيحق "مفهوم به" يانتقال عدالت "فيتعر
 يهاسرکوب و حمالت از يريجلوگ هدف با" ينهاد اصالحات "و" خسارات
 نه ريتداب و عناصر دگاهيد نيا منظر از. شوديم فيتعر نده،يآ در زيآم خشونت

 و مشترک کارکرد در بلکه ،يمحور تک شکل به و هم از جدا صورته ب
 .شود دهيفهم يستيبا مجموعه نيا مختلف وجوه بر گذار ريتاث
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 :دارد نظر مد را يفراتر بس حقوق مجازات، از تيمعافع هيعل مبارزه نيبنابرا

 قتيحق دانستن حق •

 عدالت يبرقرار حق •

 خسارت جبران قح •

 اتفاق تيبشر هيعل تيجنا و عيفجا هرگز گريد نکهيا نيتضم حق و •
 افتدين

 شده سرکوب جامعه کي که يمسائل بر توانيم که است صورت نيا در تنها
 تجربه به ينگاه. کرد غلبه درازمدت طوره ب است، بوده دچار آن به

 ابتدا راستا نيا در. سازد ترروشن يکم را موضوع توانديم گريد يکشورها
 غلبه "يبرا يابزار عنوان به" ابي قتيحق ونيسيکم "به داشت ميخواه ينگاه
 را گذشته به برخورد در گريد يکشورها تجربه سپس و" گذشته بر يحقوق
 .ميدهيم قرار شتريب يبررس مورد

 

 "ابي قتيحق ونيسيکم"

 و ندااوگا ونيسيکم. دارد وجود جهان در ابي قتيحق ونيسيکم ۳۰ حدود
 هم هيبق. دادند خاتمه کارخود به اتيجنا از يگزارش چگونهيه بدون يويبول
 موارد از ياريبس در هاآن. داشتند يمحدود تيفعال ۹۰ لياوا و ۸۰ دهه در

 يبرخ در که است ذکر قابل. نداشتند را کاران تيجنا نام کردن يعلن اجازه
 و نهادها سيتاس به اقدام خود هوادارانشان و سابق يکتاتورهايد کشورها، از
 جاديا اخالل اتيجنا کردن مستند امر در و کننديم ابي قتيحق ونيسيکم
 امر در تا کننديم آمار وارد را غلط اطالعات و ياسام هاآن. ندينمايم
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 شنهاديپ نجايا در). يليش نمونه (کنند جاديا اختالل هاپرونده نيا يريگيپ
 .است مقوله نيا از ۶۷ کشتار يبررس درباره يخاتم احمد

 اشاره هاونيسيکم نيا ناموفق مورد کي و موفق مورد کي به نمونه، عنوان به
 يهاجنبش يدارا که ييکشورها يکل طور به که است ذکر قابل. کنميم

 شيپ به تريقو زين مجازات از تيمعاف هيعل مبارزه بودند، يتريقو ياجتماع
 .است شده برده

 ونديپ اصل اساس بر که داشت وجود پرو در ابي قتيقح ونيسيکم نيتريقو
 تا ۲۰۰۱ يهاسال نيب ونيسيکم نيا. کرديم کار عدالت و يابيقتيحق نيب

 و ازين اساس بر که داد ارائه هاپرونده يريگيپ يبرا يقو اريبس يکار ۲۰۰۳
 يهاييبازجو. داشت سو و سمت بدربردگان جان و بازماندگان خواست

 کردن يعلن و کشور نيا در کشتار درباره ييهادادگاه با که برد شيپ را يعلن
 .بود همراه هييقضا قوه در تکارانيجنا نام

 يهامدت که بود نيا يجنوب يقايآفر در ابي قتيحق يهاونيسيکم يژگيو
 تيبرسم و شناخت در ياديز نقش موضوع نيا. بود يعلن هاييبازجو ديمد

 کنيل. داشت مصائبشان و رنج ييشناسا و بدربردگان جان ياجتماع شناختن
 از يمل يآشت الشعاع تحت ديآپارتا اتيجنا و گذشته با برخورد در عمدتاً
 قيطر از. شدند ريدستگ انيجان از يکم تعداد و گرفت قرار حکومت طرف
 جان و بازماندگان از ياريبس تيفعال به ليم عفو، و يآشت يبرا فشار

  .رفت نيب از بدربردگان
 

 گريد يکشورها در" گذشته بر يحقوق غلبه " به ينگاه

 طبق بر يول ليتشک ييجنا يها دادگاه ۸۶ تا ۸۳ يها سال نيب نيآرژانت در
 مثالً گريد طرق از بازماندگان. شدند عفو نيمجرم مجازات، از تيمعاف نيقوان
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    کودکانکودکانکودکانکودکان    حقوقحقوقحقوقحقوق    ييييجهانجهانجهانجهان    ونونونونييييکنوانسکنوانسکنوانسکنوانس    بربربربر    ههههييييتکتکتکتک    وووو" " " " هاهاهاهامادربزرگمادربزرگمادربزرگمادربزرگ    پاراگرافپاراگرافپاراگرافپاراگراف"""" قانون با
    ييييدولتدولتدولتدولت    استاستاستاستييييسسسس    بابابابا    وووو    شدندشدندشدندشدند    عملعملعملعمل    واردواردواردوارد    شان،شان،شان،شان،نهنهنهنهييييششششييييپپپپ    وووو    منشامنشامنشامنشا    دانستندانستندانستندانستن    حقحقحقحق    وووو
 قانون، طبق که نيا وجود با گواتماال در ....شدشدشدشد    مقابلهمقابلهمقابلهمقابله" " " " ييييفراموشفراموشفراموشفراموش    وووو    بخششبخششبخششبخشش""""

 عام، قتل ليقب از ياتيجنا نيقوان نيا اما شوند،يم عفو بشر حقوق نيمجرم
 به نيقوان نيا اما. شودينم شامل را تيبشر هيعل تيجنا و يساز ديناپد
 نيبد. شوديم تمام کشور در يتيامن يروهاين نفع به که شونديم ريتفس يشکل
 از فرار به مجبور هايقاض و شونديم ربوده اي و دهيرس قتل به نيشاهد قيطر

 .شونديم کشور

 نيشاهد ندارد، وجود نيشاهد از تيحما برنامه که نيا ليدل به زين روآندا در
 از ياديز تعداد رواندا در. رنديگيم قرار مرگ و ديتهد بب،يتعق تحت بالقوه
 مجازات به ديام رايز دادند، تن انيجان يعموم عفو به بدربردگان جان
 را احساس نيا آنان که گرفته قرار يآشت برنامه شعاعال تحت چنان نيمجرم
 .ندارند يگريد انتخاب حق چيه که دارند

 يهايريدرگ يکتاتوريد از بعد کشورها از ياريبس در مينيبيم که طور همان
 به که يينهادها ،ياسيس نيمبارز بشر، حقوق يهاسازمان و نهادها نيب ياديز

 و طرف کي از شده ليتشک کشتار بازماندگان و بدربردگان جان لهيوس
 کشتارها پرونده به يدگيرس سر بر گر،يد طرف از آمده کار سر که يحکومت

 .دارد وجود آنها نيعامل مجازات و

-ينم دارند وجود کشورها نيا در که ييهاميرژ اي هييقضا قوه که يطيشرا در
 و عادالنه يبرخورد ن،يخون گذشته نيا بر غلبه يبرا خواهندينم اي و توانند

 انجام افتاده، اتفاق جوامع نيا در تيبشر هيعل که ياتيجنا با انهيجو تيقيحق
 شرکت با يعدالتيب هيعل مستقل يجهان نيکمپ کي و يجهان مبارزه تنها دهند،
 تيبشر هيعل تکارانيجنا مجازات يبرا که ييهاآن همه و دهيد بيآس مردم

 .باشد راه نيا کردن هموار در موثر يقدم توانديم کنند، يم مبارزه
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 هستم شصت دهه يکشتارها بدربردگان جان از يکي که من يبرا اما و

 از ت،يبشر هيعل تيجنا نيمجرم مجازات از تيمعاف هيعل مبارزه موضوع
 از "عنوان تحت يآمر ژان که يموضوع. است مطرح زين گريد يا هيزاو

-يم من نظر از. کنديم مطرح شده شکنجه فرد" جهان به اعتماد دادن دست
 ديد مختلف بعد دو از را جهان به رفته دست از اعتماد نيا بازگرداندن توان

 توانديم تيبشر هيعل تيجنا نيممجر يقانون محاکمه و عدالت يبرقرار با که
 :رسد تحقق به

 
 ييييفردفردفردفرد    وووو    محدودمحدودمحدودمحدود    بعدبعدبعدبعد    ازازازاز    - - - - ۱۱۱۱

 نيب از هاآن افتني انيپا با سرکوب و شکنجه عوارض ديدانيم که طورهمان
 آن ينمادپرداز وسته،يپ وقوع به آنچه با آمدن کنار يبرا راه تنها. رودينم

 رينظ يهنر انيب تار،نوش کالم، قيطر از که مفهوم نيا به ينمادپرداز. است
 فاصله با و گرفته فاصله يشخص تجربه اي رخداده از آن رينظا و تئاتر ،ينقاش

 .ستينگر آن به

 عيوس يابعاد در -  سرکوب، نظام از دهيد بيآس اي و شده شکنجه شخص"
 يناتوان و انفعال برابر در تا دارد يطيمح به ازين -شده سرکوب جامعه تر

 اي و -  شده، يم ان دراعمال يسع بازجو جانب از شکنجه تحت که يمطلق
 و تيفعال با -شده، اعمال ياجتماع و ياسيس سرکوب اجتماع سطح در
 را درد و کند منظم فضا و زمان در داده، رخ که را آنچه ،ينمادپرداز نديفرآ
. سازد مبدل فهم قابل يشکل به و بگذارد هم کنار پاره پاره صورت به تنها
 مورد افراد آن در که يطيمح است، شرط شيپ امن، يطيمح اقدام، نيا يبرا

 فقط. هستند کمک به قادر و دهنديم گوش که يافراد. دارند حضور اعتماد
 و ابديب را کالم دوباره تواند يم ده،يد بيآس فرد که است ييفضا نيچن در
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 اما. دهد بازگشت اجازه ناگوارش خاطرات به و کند دايپ حرکت به جرات
 نيا ديبا شکنجه يقربان. شود منحصر يخصوص يفضا کي به دينبا نيا

 .ندارد يدسترس او به گريد گرشکنجه که باشد داشته را خاطر نانياطم

 نيا. شود يبازساز ديبا ايدن به اعتماد باشد، ممتد ديبا ازين مورد تيامن اما
 ييزجرها شناختن تيرسم به و) بدربرده جان (يقربان به باور قيطر از تنها
 اجتماع، توسط رنج، شدن شناخته تيرسم به... است سريم شده، متحمل که

 بر آنچه بودن يواقع بر يدييتا و کنديم يبازساز را يشخص نفس به اعتماد
 درمان موجب عدالت ياجرا که است گونهنيا." باشديم است، گذشته او

 .شود يم جامعه و شخص

 
 ::::ترترترتر    ععععييييوسوسوسوس    ييييبعدبعدبعدبعد    ازازازاز    امااماامااما    وووو

 اتيجنا نيعامل و نيمجرم جهان، به دوباره اعتماد تيتقو منظور به ديبا"
 نيا بلکه ست،ين انتقام وجه چيه به نيا. ستين انتقام نيا. شوند مجازات

 آن دييتا و باشديم است، داده رخ که آنچه شناختن تيرسم به از يبخش
 منفور مطلقا يعمل عنوان به) اعدام اي و (شکنجه جامعه، طرف از که است

 تيحما آن از و ستادهيا شده شکنجه کنار در که است جامعه نيا و هشد يتلق
 .کنديم

 انزوا و يگانگيب از خروج يبرا يراه زين يامر ژان يبرا نيمجرم مجازات
 ابراز داده، رخ که آنچه از مجرم که يزمان تنها. است دگانيدبيسآ يبرا
 تيواقع کي به ليتبد ز،ين او يبرا شکنجه يکيزيف عمل و کند، يمانيپش
 عقب به را زمان بخواهد مجرم که يزمان بهتر، همه از و بشود يراخالقيغ

 به دوباره ضدانسان، از او وقت آن کند، آرزو ناشده را، همه آن و برگرداند
 بند از را، خود يقربان تواند يم قيطر نيا به و شود،يم ليتبد نوع هم

 از پس يحت. باشد داشته ودوج يانيپا خط دينبا نيبنابرا. کند رها شيانزوا
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 نيا درباره. نشود فراموش داده، رخ آنچه و گران شکنجه ديبا ميرژ سقوط
  ".رديگ صورت ياخالق و ياسيس ،يعموم يها بحث ديبا موضوعات

 
 در ميابيدر تا کنديم کمک گريد يکشورها تجربه به ينگاه نيچننيا و

 يطوالن يراه ما زين يماسال يجمهور يسرنگون از پس ،يکل يهادهيا يورا
-شکنجه و شده سرنگون انيحکومت افتهيسازمان مقاومت همراه به سخت و

 هاسال از بدربردگانجان يروزيپ آن در که يراه. ميدار شيپ در را گرانش
 همه در ما ياريهوش ازمندين و است نشده نيتضم قبل از سرکوب و کشتار
 .باشديم تکارانيجنا مجازات و گرديپ مراحل

 
 ۲۰۱۰  و سپتامبراکتبر ،کايآمر در يسخنران
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  مشترک فراخوان در يمحور خواست سه ٦

  همايون ايواني: از
  يکشتارها جانفشانان ادي بزرگداشت مناسبت به

 ياسالم يجمهور ميرژ توسط ٦٠ دهه 

 يکشتارها نهيزم در هاانسان يخيتار حافظه يبازساز و حفظ يبرا تالش
 موانع و سدها تا برداشت گريد  يگام زين امسال ،ياسالم يجمهور ميرژ بيمه

 از را رانيا حاکمان کشتار و شکنجه سرکوب، دهه نيچند قبال در سکوت
 و انجمن گروه، ١١٠ از شيب توسط تاکنون که يمشترک فراخوان . ببرد نيب

 در ياسيس فعال و  هنرمند سابق، ياسيس يزندان صدها نيهمچن زين و تشکل
 است ينيدنما يهاتالش از يکي اند،کرده امضا را آن کشور از خارج و داخل

  . کنديم انيب را ياسيس انيزندان از دفاع نهيزم در  عمل وحدت خواست که

 ٢٠٠٥ سال در که است يمشترک يهمکار تجربه ادامه يفراخوان نيچن البته
 يسياس زندانيان کشتار درباره يسراسر ييگردهما نينخست "در را خود يتجل
 يبرا متقابل اعتماد يها انيبن تا ديکوش ييگردهما نيا.   افتي" ايران در

 يبرا مبارزه ونديپ و باشد زندان و اختناق سرکوب، هيبرعل يدائم يکارزار 
 ترمستحکم هم با را مختلف  يايزوا و سطوح در را ياسيس انيزندان يآزاد
 و جانفشانان يها خانواده کشتارها، از بردگان بدر جان ق،يطر نيا از. کند

 کشتار مسئله به هم کنار در بشر حقوق نيفعال زين و چپ  نيفعال جانباختگان،
 پژوهشگران،  حضور ن،يبرا عالوه. پرداختند رانيا در ياسيس انيزندان

 به پرداختن که داد نشان يسراسر ييگردهما در هنرمندان و سندگانينو
-ينم محدود دگاهيد کي اي و نگاه هيزاو  کي به تنها سرکوب و زندان دهيپد
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 نيا از که کرد اعالم برگزارکننده تهيکم ؛ييگردهما نيا يبندجمع در. شود
 ،ييگردهما دو نيب يهاسال در و شوديم برگزار ساالنه دو ها  ييگردهما  پس

 يکشورها و شهرها در رمتمرکزيغ  يهاادماني ساختن هماهنگ يبرا تالش
  .شد خواهد مختلف

 يهاشکلت و هاانجمن ها،تيشخص مشترک فراخوان "با ٢٠٠٦ سال در
 يبرا تالش" رانيا ياسيس انيزندان  يسراسر کشتار ادماني باره در کيدمکرات

 جانفشانان يهاارزش و ادي داشت يگرام حول رمتمرکزيغ يهاتالش قيتلف
 با هاادماني ترعيوس بازتاب.  گرفت خود به يگريد رنگ جانباختگان،  و

 اي و شهر ٢٦ از شيب در  مشترک يمحورها و مشترک يپوستر از استفاده
 افکار يبرا را نهيزم نيا در هاتالش ابعاد و تياهم توانست مختلف کشور
 ،"شيپو ونيزيتلو "ياماهواره يهابرنامه پخش با .سازد  آشکارتر يعموم

 و داخل  در ياسيس انيزندان حقوق از دفاع نيفعال انيم اعتماد و ارتباط
  .داد گسترش را کشور از خارج

 انيزندان از دفاع کارزار ٢٠٠٧ تابستان در يسراسر ييردهماگ نيدوم با
 پژوهشگر هنرمند، ٤٥ از شيب  حضور با ييگردهما نيا. افتي تداوم ياسيس
 يهاجنبش با سرکوب و زندان مسئله ونديپ يبازساز و يبررس به سخنران و

 در جوانان گسترده حضور ييگردهما نيا برجسته نقاط از. پرداخت  ياجتماع
 جوانان، نيا از ياديز  بخش. بود هابحث و ياجرائ يکارها ها،ينرانسخ

 ينونهال نيسن در را زندان که بودند ياسيس انيزندان بازماندگان اي و فرزندان
 ياچهيدر ،يسراسر ييگردهما نيدوم در آنان سخنان . بودند کرده تجربه

 تا شکستيم  يسکوت سِد. گشوديم زندان و اختناق سرکوب، فاجعه بر گريد
  . باشد ياسالم يجمهور يزندانها در ناشناخته و پردرد يجهان يبازگو

 سندگان،ينو و هنرمندان سابق، ياسيس انيزندان يسو از يمداوم تالش نيچن
 يگريد سطح به ٢٠٠٨ سال در  چپ نيفعال و ياسيس انيزندان حقوق نيمدافع
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 شيپ از شيب يبانيپشت آن، بارز نمونه. افتي دست هاتيفعال يهماهنگ از
 نيفعال زين و ياسالم ميرژ هازندان در جانباختگان و جانفشانان  يهاخانواده

 تداوم که دهديم  نشان امر نيا. است مشترک فراخوان از کشور داخل
 ياسيس انيزندان از دفاع يبرا کشور از خارج در رياخ ساله چند يهاتيفعال

 و هاخانواده ونديپ و ندينشيم ثمر به آرام آرام کشور،  داخل در آن بازتاب و
. کنديم  ترکينزد کشور از خارج و داخل در را کشتارها از بدربردگان جان

 و يسراسر ييگردهما حول هاتيفعال تداوم و گسترش علت من، برداشت به
 ها،برنامه در نيمع خواست چند  نانهيب واقع طرح در مشترک فراخوان اي

 طرح يجا به که معنا نيا به. است مشترک فراخوان زين و هاهياطالع
 محور سه بر روشن و حيصر متفاوت، يرهايتفس و ريتعب  اي و هاخواسته

 شکل که است  يهيبد. گذارديم دست ياسيس انيزندان از دفاع امر در يديکل
 يول ابديب يمتنوع اشکال) ديبا و (توانديم محور، سه نيبرا ديتاک نوع و انيب

  :افکند ينم  هيسا يديکل امر هس بر

 زندان در جانباختگان و جانفشانان يها ارزش و ادي داشت يگرام

 ياسالم يجمهور يها

 ادي بزرگداشت که مياکرده تجربه را کشتارها از پس ييهادوره ما، از ياريبس
 زيرآميتحق يعبارات و تمسخر با جانباختگان  و جانفشانان يانقالب يهاارزش و
 به. شديم روبرو... و" يعزادار يها مراسم هم باز "،"يپرست مرده "رينظ

 نقض موارد فقط که شديم" هيتوص "سابق ياسيس انيزندان ما از ياريبس 
 يرو بر کردنديم تقاضا ما  از" دلسوزانه. "ميکن اشاره زندان در بشر حقوق
 به "که راچ! مينکن اشاره ها يسخنران در خود ينظر و ياسيس دگاهيد و اتهام

 ستيکمون شما بدانند کهنيا از هم کشور از خارج در و گردديبرنم  موضوع
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 کي فرق خب که  ميديپرسيم که يوقت!" اديينم خوششون اديز ديهست
 با اي و سکوت با کجاست؟ در شما يبرا يعاد يزندان کي و ياسيس يزندان

  . ميشديم روبرو  پاسخ عنوان به يامغلطه

 و يآزاد يبرا ياسيس انيزندان که تيواقع نيا ساختن برجسته رو، نيهم از
 نکيا گرچه اند،کرده پرداخت  را ينيسنگ تاوان نيچن ياجتماع عدالت

 زنده ،يآزاد باد زنده "شعار. است بوده مهم اريبس ما يبرا د،ينمايم" يهيبد"
 و جانفشانان يهاآرمان و خواست از يافشرده انيب ،"سمياليسوس  باد

   .است ياسالم يجمهور يها زندان در جانباختگان
 

 ياسيس انيزندان همه يبرا يآزاد

 يمحورها گريد از يکنون ياسيس انيزندان از دفاع مبرم مسئله به پرداختن
 رساتر. هاستادماني برنامه  يمحتوا و مشترک فراخوان يپوش چشم رقابليغ

 تعلق گرفتن نظر در بدون ،ياسيس انيزندان همه يآزاد يبرا اديفر کردن
 ياسيس يزندان "شعار رو، نيهم از. ماست خواست و  فهيوظ آنان، يگروه
 ان،يزندان  با زندانبان رفتار در بشر حقوق نيمواز بر ديتاک و" گردد ديبا آزاد

   .ماست همه خواست
 

 ياسيس انيزندان کشتار نيمسبب آشکار و حيصر تيمحکوم

 از يکي ٦٠ دهه در ياسيس انيزندان ارکشت: "ميخوان يم مشترک فراخوان در
 نه که باشديم يبشر جامعه  هيعل رانيا در ياسالم يجمهور ميرژ اتيجنا
 با تنها زين يجهان اسيمق در بلکه ندارد يهمانند کشور نيا خيتار در تنها

 و حيصر تيمحکوم يبرا ."است همطراز اروپا در  سميفاش سلطه دوران
 نخست  قدم ،يعيفجا نيچن تکرار از يريجلوگ يبرا و  کشتار نيمسبب آشکار
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 با مخالفت که است نيا امر تيواقع. است ياسالم يجمهور يسرنگون
 خورده ونديپ ميرژ نيا يقطع يسرنگون  خواست با زندان و اختناق سرکوب،

 در ياسالم حکومت با مخالفت اعالم محل ،يريتعب به ها، ادماني و است
  . است  رانيا

 ***  

 يضرور يها حداقل دارد، ديتاک آن بر زين مشترک فراخوان که يورمح سه
 نيا قهيسل به بنا .است رمتمرکزيغ  يهاادماني شبهه بدون و سالم شبرديپ يبرا

 و ابتکارات ديبا و توانيم برگزارکننده تهيکم آن اي نيا ايو شهر، آن اي
 يچندگونگ و عتنو به که ستيخوب کار نيا. افزود آن بر را يگريد  يمحورها

 يديکل خواست و محور  سه که ستين معنا نيا به تنوع اما د،يافزايم هابرنامه
 بر مشترک فراخوان ل،يدل نيهم به. شوند سپرده يفراموش دست به هاادماني
-تالش يتمام از ما که محورهاست نيا به توجه به. دارد  ديتاک محورها نيا

  . ميکنيم يبانيپشت باشد، راستا نيا در که ييها

   ٢٠٠٨ سپتامبر ١١
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    يالملل نيب عرصه در تيفعال و  رانيا در سرکوب ٧

   ۲ – شتابزده يها ادداشتيهمايون ايواني، :  از
  ي سراسريين گردهمايدر تدارک سوم

  )۲۰۰۹ سپتامبر ۲۰ تا ۱۸هانوفر،  (
ر دردناک کنم که خبيم مي تقديق همبندم، بهنام کرمياد رفين نوشته را به يا

- يا ميسم ي نوي از بهنام ميوقت. افت کردميران درياز دست دادنش را در ا
او از . بنددي همبند، در ذهنم نقش مي و مهرش به رفقايشگيم، لبخند هميگو

 تلخ پس از ي بود و آن روزها۱۳۶۷ يجان بدر بردگان کشتار سراسر
را در تش بود که توان قابل احترامش ي درخشش شخصيکشتار، روزها

دوارم، خانواده بهنام، من و يام. دادي نشان ميط سهمناکين شرايمقابله با چن
 سخت ما را ين روزهايک بدانند و در ايانش را در غم خود شرير همبنديسا

  .در کنار خودشان احساس کنند
***  

 درباره ي دو جلسه پالتاکيز برگزاري و ن۲ شماره ١هيبا انتشار اطالع
ران، مراحل ي در اياسيان سيرباره کشتار زندان دي سراسرييگردهما
 يي امسال در گردهماي بحث هايده و اعالم محورهاي نظرات رسيجمعبند

 از عالقمندان به يع تريف وسي تداوم مشورت با طيبرا.  شوديک مينزد
 ي مارس جلسه پالتاک۲۹خ ي در تاري سراسريي مربوط گردهمايکارها

 و گفتگو درباره موضوعات يير به هم راشتي برگزار خواهد شد که بيگريد
  . ٢ خواهد پرداختي آتيي در گردهمايشنهاديپ
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 در ياري معوقه بسيها و کارهان، مسائل، بحثيشي پييهمچون دو گردهما
 وجود ياسيان سي زنداني آزادي و براي اسالميم جمهورينه مبارزه با رژيزم

. ستيسر ني روزه م سهييک گردهمايدارد که پرداختن به همه آن ها در 
 يسر است از کلي مي زماني سراسريي از دستور کار گردهمايطرح درست

 هر قسمت از ي مشخص براي طرحي و ذکر انبوه خواسته ها، به سوييگو
ها تحت عنوان  خواستهيختگيدرهم آم.  مطرح شده حرکت کرديهادهيا
 و ي همکارو" ي اسالميم جمهوري کردن رژيدادگاه"، "ين الملليت بيفعال"

 چند يهاان بحثي، در جرياسيان سي دفاع از زنداني براين المللي بيهمبستگ
 سوم مطرح شده است، باعث شد يي گردهماي برايشنهاداتيز پير و نيسال اخ

  . ن مسئله اختصاص دهميادداشت را به اين يکه ا
 ني همه مدافعباًيرا تقر..."  کم کار شده استين الملليعرصه ب"نکه در يا

 آن ي که درپييهاا برنامهي توافق دارند، اما انتظارات و ياسيان سيحقوق زندان
.  متضاد اشاره دارديي با محتوا متفاوت و بعضاًيشود، به موضوعاتيمطرح م

ق تر ي دقيا خواسته ها را کمي هر کدام از اهداف و يستيل، باين دليبه هم
  .   کرديطبقه بند

  
  ران ي در اي سراسري کشتارهاين الملليبازتاب ب

 يع سي درباره وقاينه روشنگري در زميشنهادات اشاره به کم کاري از پيبخش
 منابع و اسناد از يرانيراي مخاطب غين که برايا. ران داردير در ايساله اخ

م يه رژيات مبارزه برعليتجرب. شرو و چپ کمتر ارائه شده استيد پيه ديزاو
 يالمللني بي افکار عموميم براين رژيانه اي و سرکوب وحشي اسالميجمهور

ل ين دليح داده نشده است و به همي توضيشرو به اندازه کافي پيروهايو ن
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 کرده و رو به يالمللني خود را بيهاتي فعاليستيها باين کاستي جبران ايبرا
  . ميان صحبت کني جهانيافکار عموم

-تاب و اسناد به زباننه انتشار کيرقابل انکار است که در زمي غيتين واقعيا

، يياي، اسپانيسير انگلي، نظيالمللنيج بي رايژه زبان هايگر، به وي ديها
ر ي اخيهانه، در سالين زميدر ا. ستيار خالي کار بسي، جايفرانسه و آلمان

به زبان   TONDAR  توان به انتشار کتابي انجام شده است که مييهاتالش
 Living In The Antechamber of( مرگ يستن در سرسراي، ز٣يآلمان

Deathو ) ٤We Lived to Tellها اشاره کردر آني و نظا٥يسي به زبان انگل .
م و ي رژي از سويبيها در مقابل انبوه اطالعات تخرن تالشين وجود، ايبا ا

دوارم که در يام.  استي ناکافيالمللنياعوان و انصارش در عرصه ب
ن باره به مشورت و يشتر در ايم بيتوان فراهم شود که بيي، فضاييگردهما

حضور متخصصان، . مينه بپردازين زمي در اي کاريها روشيساز نهيبه
 ي براي مجاليي گردهمايز صاحبنظران در کنار هم، در روزهاين و نيمترجم

  .  ميش ببريگر به پي دينه را گامين زمي کند که تالش ها در ايما فراهم م
  

  يم اسالي کردن جمهوريدادگاه

 مختلف طرح شده، مسئله ير به انحاي که در طول چند سال اخيگريمسئله د
" يالمللنيبونال بيتر "يري که منجر به شکل گييهاتيفعال. است" يدادخواه"

کا به طرح ي مختلف اروپا و امريا کشورهاي که در شهرها و يشد تا جلسات
 اختصاص يم اساليم جمهوري رژي کشتارهاي حقوقيريگيو پ" دادخواست"

 ي براي کافيده، هنوز از پختگين ايدهند که اي شود، نشان ميداده شده و م
افت من، طرح درست مسئله يبه در. ستي برخوردار نيشبرد جديپ
" يحقوق "ي امر صرفاًيدادخواه.  باز نشده استيهنوز به درست" يدادخواه"
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 يستي باييامدهاي پياسي و سي، فرهنگي، اجتماعيست، بلکه در سطح فردين
درباره نوع . شودي سپرده ميها به فراموش در بحثداشته باشد که معموالً

 يز طرح جامع و مورد توافق عمومي ني، از لحاظ حقوقيپرداختن به دادخواه
کا، تا ي اروپا و امريها دولتيهاده استمداد از دادگاهياز ا. وجود ندارد

در کنار . شوديده ميشنهادات دير پ الهه ديالمللنيا دادگاه بيدادگاه راسل و 
 کردن دست يا دادگاهي و مستقل ي مردميهاشنهادات، دادگاهين پيا

-يز طرح ميران ني توسط مردم اماًي مستقي اسالميم جمهورياندرکاران رژ
ته برگزارکننده يکند که از کمي، درک ميفکر کنم هر ناظر منصف. شود

 يستي نبايا"معجزه" انتظار يي گردهماي سوم، در طول روزهاييگردهما
تر  منسجمي را ساختارين مبحثي کند که چنيته فقط تالش مين کميا. داشت

 و التقاط يينه، از در هم گوين زمي در اي بعديهاو روشن تر ببخشد تا قدم
  .  برخوردار باشدي کمتريفکر

-نيببونال يده تري بنا به تجربه به سرانجام نرسين کارزاريچن" بودجه"مسئله 
ت يشبرد و ماهي بر نوع پداًي خواهد بود که شدي از نقاط بحرانيکي، يالملل
 از جان يکيمن، به عنوان . ه خواهد انداختي ساياين جنبش دادخواهيچن

افت يا دري و ي، مخالف هرگونه همکار۱۳۶۷ يبدر بردگان از کشتار سراسر
 يله دادخواهشبرد مسئي پي برايستيالي و امپري ارتجاعيهاکمک از قدرت

 يگريران، دست به دامان ارتجاع دي مبارزه با ارتجاع حاکم بر ايبرا. هستم
  .    د شدينبا
ل يدوارم امکان تشکينه، امين زميها در اق بحثي روشن ساختن و تدقيبرا
 سوم فراهم يي تدارک گردهمايها در ماهي گسترده و قويک گروه کاري

 به جمع يي گردهماي برگزاري در روزهاشنهاداتش رايه و پيج اوليشود و نتا
  . ن در جلسه ارائه کنديع تر حاضريوس
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ر به يرند که در زي قرار بگي مورد بررسيستي بايادي زيمسائل و پرسش ها
  : کنمي از آنها اشاره ميبرخ

 ساختن ين هدف از دادگاهيينوع دادگاه؟ مسئله استقالل دادگاه؟ تع •
ت آن به عنوان يغرامت؟ تثبا ي؟ تاوان و ياسيت سيمحکوم: ميرژ

 ت؟ يه بشريت عليک جناي

  کننديريگي که پرونده را پيين وکالييمسئله تع •

ن يت خانواده ها و جان بدربردگان از کشتارها که در ايت امنيرعا •
  خواهند کرديپروژه همکار

 کند و ي ميريگي را پي که روند دادخواهيروشن ساختن ساختار •
 که از خود چهره يا عناصريم ير رژ از نفوذ عناصيريمسئله جلوگ

 يه حاکمان و قدرت هاي برعلير و مترقيگي ثبات در مبارزه پي بيا
 . دهنديا مي نشان داده و يجهان

 يريگيم را پي رژي پرونده کشتارهاييزان دامنه و حد و مرزهايم •
ا همه کشتارها و ي است؟ آياسي سيا محدود به کشتارهايآ.  کنديم

 را در يني شروع کار بخش معيا براير دارد؟ آاعدام ها را در نظ
 دهه اول به ي مثال کشتارهايبرا( دهد؟ يدستور کارش قرار م

 )...؟۱۳۶۷ا فقط کشتار يون؟ يدن اسالميحکومت رس

 از سوء يري جلوگي براي کافين هاي، تضمين مسئله ماليتام •
 ي دولتهاي منابع ماليا دست درازکردن به سوي ي مالياستفاده ها

 يرجخا

؟ کدام مراجع ياسي و سيت عموميان؟ شکايا شاکي ين شاکييتع •
کا؟ ي اروپا و امري کشورهاي مورد نظر هستند؟ مراجع حقوقيحقوق

  ؟ي مستقل و مردمي؟ دادگاه هاين المللي بيمراجع حقوق
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م؛ پس يابد که بدانيي ميشتريت بي اهمينه زمانين زميت ها در ايد فعاليتشد
 با يالمللني بيا جلسهي برگزاري تدارکاتيها سوم، کاريياز گردهما

 در ۲۰۱۰ل يگر در آپري ديشرو کشورهاي پيروهاي مشترک نيهمکار
 سوم ييتوان در گردهماين امر، ميبا توجه به ا.  دستور کار ما قرار دارد

که  نيبا توجه به ا. تر بحث کردعي، مشخص تر و وسيحول مسئله دادخواه
- يباشد، انتظار مي ميالملل  نينار بيبرگزارکننده سمئت ي، عضو هيرانيئت ايه

ن ي در ايتر جامعيران با نظرات و طرح هاي ايندگيئت نمايرود که ه
  . شرکت کندين الملليکنفرانس ب

  
   ين المللي بيهمبستگ

 يرد، همبستگيگيه قرار ميدر سا" يالمللني بيهاتيفعال" که در يعرصه مهم
 ين امر اتفاقيا. شرو در جهان استي پيروهاير ني با سايالمللني بيو همکار

فقط "، يراني پنهان و آشکار ايستيوناليدگاه ناسي از ديالمللنيت بيفعال. ستين
 به لطفاً"ند ي بروند و بگويراني ايهاستيوناليکه ناس!" خوردين درد ميبه ا

گر ي ديدگاه، زندان و سرکوب در کشورهاين ديدر ا!" ديمشکل ما توجه کن
که  نيا!". ستيسه نيران قابل مقاي با ااصالً"ا حداقل ي ندارد و يتيچندان اهم

که در  نيشوند، ايات کشته ميک عملي در ي زندان۳۰۰ه ي ترکيدر زندان ها
-  سالياسي سيها و صدها زندان دهييکاي و امريي اروپاي کشورهايهازندان

که در السالوادور،  ني ابرند،يسر مه  بيون و زندان انفراديزوالسيهاست در ا
 يدهد، براي رخ داده و ميعيچه فجا... ن وي، آرژانتيليا، شيگواتماال، کلمب

 و يد با ما همدرديه جهان بايفقط بق! ستي قابل توجه نيستيوناليدگاه ناسيد
 ياوهين شي زندان، از همان آغاز، از چنيگفتگوها.  نشان بدهديهمبستگ

کنند، جدا از يداد ميران بي که در ايرکوبگرانمقابله با س. ز کرده استيپره
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، در ٦هاير کشورها را در انفراديست که مردم ساي نيه حاکمانيمبارزه برعل
ر اشکال يا ساي و ياباني خيع، در ترورهايرحمانه و وسي بيهاينسل کش

ل، حضور و ين دليبه هم. که قدرت بماننديکنند، تا همچنان بر ارينابود م
ا ي و يراني ايهاران، در رسانهي اياسيان سي زندانيالمللني بيهمبستگ
ا ي مورد استقبال و يستيونالي آشکار و پنهان ناسيها با رگهينيمخاطب

م يات رژيت امر، پرداختن به مسئله جنايدر واقع. رديگي قرار نميبانيپشت
 جهان، بدون ي افکار عموميک آن برايستماتيح سي و توضي اسالميجمهور
سر ي مختلف ميشرو کشورهاي آگاه و پيروهاي با ني و همبستگيرهمکا

ن ي چني براي، مجاليالمللني بيها در کنفرانسيرانين ايست و حضور فعالين
  .    آورديران فراهم مينه اي و روشنگرانه در زميحيکار توض

 ياسيان سي از زندانييهائتي که هيالمللني بيها از نمونه کنفرانسيبرخ
اند و  در آن حضور داشتهياسيان سين دفاع از حقوق زندانيا مدافعي ران ويا

  : زبان به آن توجه نشده استي فارسي در رسانه هايمتاسفانه به اندازه کاف
 آلمان کنفرانس - ني در شهر برل۱۹۹۹ل ياز اول تا پنجم آپر •

ا برگزار ي سراسر دنياسيان سي زنداني و آزادين المللي بيهمبستگ
از جمله . ٧افتي در آن حضور يراني نفره ا۱۵ئت ين هشد که در آ

 به مسئله ٨" و دفاعياسيدادگاه س"ن کنفرانس ي در اي کاريهاگروه
 در ياسيان سي در ارتباط با دفاع از زندانيمشکالت حقوق

 . مختلف پرداختيکشورها

 هلند، –ون، در آمستردام يزوالسيه اي عليالمللنين کنفرانس بياول •
 هلند، – ي شرکت کننده از کشورها۲۰۰ش از يور ببا حض: ۲۰۰۲

ش،  يا، اطريتاليران، سوئد، آلمان، ايه، ايونان، پرو، ترکيدانمارک، 
برگزار ... رلند، اردن ويکا، ايک، آمريا، فرانسه، بلژين، اسپانيفلسط
-ط حاکم بر زنداني  شرايرانيست ايالين سوسي از فعاليکي. ديگرد
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موضوعات . ن کنفرانس افشا نمودين در اي حاضريران را براي ايها
 :ر بودين کنفرانس شامل نکات زيبحث ا

 ياسيان سيون بر زندانيزوالسير ايتاث •

 ين الملليون در سطح بيزوالسيچگونه برخورد کردن با ا •
 يو محل

 ياسيان سي با زندانين المللي بيهمبستگ •

  ياسيان سي زندانيون بر خانواده هايزوالسير ايتاث •
ران، ي در اياسيان سيدرباره زندان) ک روزهي (يالمللنينار بيسم •

 در ۲۰۰۳ در اروپا در سپتامبر ياسي سانيه و زندانيترک ن،يفلسط
ن ي از فعاليکين کنفرانس يدر ا. دي دانمارک برگزار گرد–کپنهاک 
 يران را براي ايها و زندانياسيت سي زندان، وضعيگفتگوها

  . کردحينار تشرين سميشرکت کنندگان در ا
 ۲۲ تا ۱۹ ا،يتالي ا–ون، فلورانس يزوالسيه اين کنفرانس برعليدوم •

 سابق و ياسيان سين کنفرانس با حضور زندانيا: ۲۰۰۳ دسامبر
، آلمان )رلنديبخش ايارتش آزاد( رلنديه، ايان از ترکيخانواده زندان

ن و ي، باسک، فلسط)گارد سرخيبر(ا يتالي، ا)ون ارتش سرخيفراکس(
ه يعلم گسترش مبارزه ي سمپوزيموضوع مرکز.  شدليران تشکيا
ها در  توسط حکومتيون بود که به طرز روزافزونيوالسزيا

ان ي و قطع تماس زنداني شکنجه روحي مختلف برايکشورها
ن ي فاجعه بار چنيهانمونه. شوديگر به کار گرفته ميکدي با ياسيس

- ان و زندانرين، ايه، فلسطير ترکي نظيي را در کشورهاييهازندان

در . مينيبيم... و)  مثال گوانتانامويبرا (کا ي تحت کنترل آمريها
 وکال، پزشکان ي از سويم، گزارشاتيطول سه روز جلسات سمپوز
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آنان به .  مختلف ارئه شديها از وضع زندانيندگي نمايهائتيو ه
س و قتل يرحمانه پليه پس از حمله بي ترکيهاژه وضع زندانيو 

 که هنوز در يانيط زندانيان، و شراي نفر از زندان۳۰۰ش از يب
ه به کار ي ترکياسين سي فعالي که از سو ياصطالح(اعتصاب غذا 

  . ٩برند، پرداختنديبه سر م") روزه مرگ: " شوديبرده م
 از يباني پشتين الملليکنفرانس ب "۲۰۰۴ ماه مه ۲۳ تا ۲۰از  •

 ياسيان سيندان نفر از ز۲۰۰ش از يبا شرکت ب" ياسيان سيزندان
 در  شهر ياسيان سي زنداني آزادين مبارزه برايز فعاليسابق و ن

 از يراني اياسيان سيئت زندانيه.  باسک برگزار شد-"نيسن سباست"
کو، ين باسک، پورتوري زندان در کنار مبارزيطرف گفتگوها

ن، يش، آرژانتيا، آلمان، اطريتاليکا، ايه، امريکاراگوا، کردستان، ترکين
ل، ي، تامي غربين، صحراي، فلسطي جنوبيقايرلند، افري، اپرو

ا، ي، اسپانيسيا، گاليانگلستان، سوئد، دانمارک، کورس، کاتالون
ن کنفرانس سه روزه در هفت گروه ي ايدر ط...  ويليک، شيبلژ
  :١٠ر پرداختندي به بحث و تبادل نظر درباره موضوعات زيکار

  ينيشاهدان ع - ۱
 يمبارزه و همبستگ - ۲

 و حقوقمبارزه  - ۳

 ياسيان سيفرار - ۴

 ياسيک موضوع سي به عنوان ياسيذات زندان س - ۵

 ياسيان سيط زندانيخصلت زندان و شرا - ۶

  ي و عفو عمومياسيان سي با زندانيهمبستگ - ۷
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 دسامبر ۱۸ تا ۱۵ از  ونيالسوزي اهي علي المللني بن کنفرانسيپنجم •
 ۱۷ شرکت کننده از ۱۵۰ش ي  با حضور بوناني – آتن ،۲۰۰۶

ن کنفرانس ي زندان در ايهاينده گفتگوينما. ١١ديار گردکشور برگز
 يهاط حاکم بر زنداني، شراياسيشرکت کرد و درباره اوضاع س

ها در ستياليانه و اهداف امپريت حساس خاورميران و وضعيا
ن ي بحث ايتم ها.  کردين در کنفرانس سخنراني حاضريمنطقه برا

 :ر بوديکنفرانس شامل نکات ز

 کيدمکرات مبارزه کردن ييجنا و ياسيس يهادادگاه •

 انيزندان هيعل ونيزوالسيا استفاده •

 ه ترور بر مبارزاتيرات قانون عليتاث •

، کي بلژ–ون ،بروکسل يزوالسيه اي علين المللين پالتفرم بيششم •
 مختلف يکشورها ن کنفرانس از ي در ا:۲۰۰۷ دسامبر ۱۴ تا ۱۷

ن، کوبا، يارک، فلسطه، آلمان، مصر، دانمي ترک– ندجهان شرکت کرد
 ... و رانيرلند، اي، اي شماليکايا، آمرياردن، ونزوئال، اسپان

  : بحث کنفرانس شامل يتم ها
  اني بي و آزاديستيالي مبارزه ضد امپر– ۱
  کوت و محاصرهي و باي اشغاليه کشورها، کشورهايون عليزوالسي ا– ۲
و ) بحث و يسخنران (يالمللني بيهاتي، شرکت هئي جلسه عموم– ۳
  ي همبستگيام هايپ

  ...)ب ،گوانتانامو ويابو غر (يان امپراطوري زندان– ۴
  ين الملليه و هنرمندان بيک از ترکيک ، گروه موزي موز–۵
  رانيه و اي ترکياسيان سيشگاه عکس از زنداني نما–۶
  ه تروري تحت قانون علي عدالت و حقوق فرد–۷
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  )يمدن (ي فردي آزاد–۸
  يه سرکوب آزادي عليگر کاريه هاي اتحاد–۹

  يه عمومياني و بي و جمع بندي کنفرانس مطبوعات–۱۰
 در جهان با ياسيان سي با زنداني همبستگي براين الملليکنفرانس ب •

، يي اروپايکننده از کشورها نفر شرکت١٥٠ش از يحضور ب
 آلمان – در کلن ٢٠٠٨ ماه مه ٢٥ تا ٢٤خ ياز تار... انه ويخاورم

ن کنفرانس شرکت ي زندان در اين گفتگوهايالفع. ديبرگزار گرد
، ٦٠م در دهه ي رژيها  از زندانيکردند و درباره تجربه فرد

ران و ي اياسي و اوضاع س٦٠ در دهه ياسيان سيکشتار زندان
 .  کردنديان سخنراني کارگران، زنان، دانشجويمبارزات جار

ته ي کمي زندان با هماهنگين گفتگوهايفعال:  اروپايفوروم اجتماع •
روم وونال فينترناسي دانمارک و ا–ران ي در اياسيان سيدفاع از زندان

 ياسيان سيادمان کشتار زنداني ي برگزاريته هماهنگي دانمارک،کم–
-تهي از کميکي اروپا در ين فوروم اجتماعي، در  پنجم۶۰در دهه 

م ي توسط رژ۶۰ در ياسيان سيکشتار زندان" تحت نام ي کاريها
لم و يش فيشرکت کردند و همزمان با نما" راني اي اسالميجمهور

 را افشاء ي اسالميم جمهوريتکار رژيشگاه عکس چهره جناينما
 .١٢نمودند

  
  ! مي که در راه داريي انجام شده، کارهايکارها

ه سرکوب، ينه مبارزه برعلي در زمين المللي بيت ها و همبستگيمتاسفانه فعال
 زبانان ي فارسيها و افکار عمومر رسانهسته دي شاياختناق و زندان، بازتاب

 يالمللنيباشد، پس ب" انيرانيا" مختص يستيت بايا فعالي ييگو. ابديينم
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ن ي مخاطبي براي باشد، پس بحث جالبيالمللني بيستيت بايا فعاليو ! ستين
  !ستي نيرانيا

 يهانمونه. نه کم کار نشده استين زميار در اي بسيهاي رغم کاستياما، عل
نه است که ين زمي در ايهاتي از فعاليفوق، فقط بازتاب بخش کوچک

  . تر شودن بخش کامليزان اير عزيدوارم با کمک سايام
  ۲۰۰۹ مارس ۲۴
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  شکنجه و کشتار نيمسبب مجازات و گرديپ ٨

  
   شتابزده يها  ادداشتي از همايون ايواني، 

   و مبارزهدفاع ،ي همبستگي المللنيکنفرانس بدر تدارک 
  )٢٠١٠اکتبر ، کپنهاک( -  در جهان ياسي ساني زنداني آزاديرا ب

 زاده يمسعود طاعت ران،ي بسکتبال اي ملمي اسبق تتانيکاپاد ين نوشته را به يا
اوش ي و پدر س١٣ي اسالمي جمهوريهاق و همبند ارجمندمان در زندانيرف

 اسارت، شکنجه و سپس ي دهه شصت، رنج و سختيها که در ساليمحمود
خبر دردناک از دست . کنميم مي، تقد١٤ از فرزندانش را تحمل کرديکيم اعدا

ز يدوارم، خانواده مسعود و نيام. ميافت کردي گذشته دريدادنشان را در روزها
ک بدانند و در ي سابق را در غم خود شرياسيان سير زندانياوش، من و سايس
  . سخت ما را در کنار خودشان احساس کنندين روزهايا

***  
 ني تدارک کنفرانس بتهيکم يا ، با انتشار دعوتنامه٢٠٠٩ اواخر دسامبر از

 ١٥ در جهانياسي ساني زنداني آزادي و مبارزه برادفاع ،ي همبستگيالملل
اند تا  فراخوانده شدهيرانين ايژه فعالي و به وياسيان سين حقوق زندانيمدافع
 کپنهاک يالمللنيب کنفرانس يسازمانده. ن کنفرانس فعاالنه شرکت کننديدر ا
  . استدر نظر گرفته شده ) workshop( ورک شاپ هيبر پا

شود و تاکنون موفق شده ي برگزار م٢٠١٠کنفرانس سه روزه، در اکتبر سال 
 مدافع يهاتهي ضدسرکوب و کميروهاي از نياديت تعداد زياست تا حما

 از يندگي نمايهائتيه. ن کنفرانس جلب کندي را به اياسيان سيزندان
 را ي المللني تدارکات کنفرانس بتهياز کم ي مختلف هر کدام بخشيکشورها
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ها به شکل برابر يريگميتوانند در تمام تصمي مهائتين هي ا.دهندي مليتشک
 يها گروهي توافق و همکارته تدارک تالش دارد تاي کم.نقش داشته باشند

 شرکت ي براي اجتماعيهاشب مختلف چپ و جنيهافي از طيترگسترده
توانند ي ميندگي نمايهائتي کنفرانس هيبرا. کند کنفرانس جلب نيدر ا

 يشنهاد کنند که در زمان باقي را پيگري دي کاريهاها و گروهورک شاپ
ها  موضوعات آنيها و محوربند تدارک بحثيمانده تا اکتبر امسال، کارها

  .به انجام برسد
- ي که مييها از جنبهيکيم را به ياهادداشتيدم ي دين جهت ضروريبه هم

 ياسيان سي از زنداني ما، به عنوان بخشي برايالمللنيتواند در کنفرانس ب
ن، عالقمندان يعالوه برا. باشد، اختصاص دهميت مي اهميران، دارايسابق ا

ن ير فعالي زندان و ساي گفتگوهايالمللني بيهاتيتوانند به سوابق فعاليم
  .١٦ داشته باشندين نگاهيشي شتابزده پيت هاادداشي در يرانيا

با » يالمللنيت بيران و فعاليسرکوب در ا«نه ي در زميادداشتيسال گذشته در 
متاسفانه «: ، نوشتميالمللني بيهاتي درباره فعاليرانين اياشاره به نگرش فعال

ه سرکوب، اختناق و ينه مبارزه برعلي در زميالمللني بيها و همبستگتيفعال
. ابديي زبانان نمي فارسيها و افکار عمومسته در رسانهي شايزندان، بازتاب

ا يو ! ستي نين الملليباشد، پس ب" انيرانيا" مختص يستيت بايا فعالي ييگو
 يرانين اي مخاطبي براي باشد، پس بحث جالبين المللي بيستيت بايفعال

 ي کشتارهايالمللنيبازتاب ب همچون ييافت من، کارهاي به در١٧»!ستين
 ي المللني بيهمبستگ و ي اسالمي کردن جمهوريدادگاه، راني در ايسراسر

. ده شودي ديستي نبايوني و به اصطالح آکسيا لحظهيهادر چارچوب حرکت
 يت دوام و اثرگذارير قابليگي درازمدت و پينه ها با نگرشين زميت در ايفعال

 و ي اسالميجمهورم يه رژيات مبارزه عليروشن است که تجرب. دارند
شرو با ي پيروهاي و نين المللي بي افکار عموميم براين رژي ايسرکوبگر
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، ين الملليشرو بي پيروهاين. ح داده نشده استيک توضيستماتي سيکرديرو
ن ي فعاليل روشن و منسجم از سويشه از کمبود اسناد و مدارک، تحليهم

 است ينه مناسبيکپنهاگ، زم ين الملليکنفرانس ب. اند انتقاد داشتهيرانيچپ ا
 در يالمللني بيهاتي فعاليهايکاسترفع  در جهت ي، گاميرانين ايکه فعال

ان شکنجه و بازماندگانشان ي و قربانياسيان سينه دفاع از حقوق زندانيزم
  . بردارند

  

گرد و ي پي برايدادگاه مستقل و مردم «يل گروه کاريشنهاد تشکيپ

  »مجازات سرکوبگران

ئت برگزارکننده کنفرانس ي، عضو هيراني ايندگيئت نمايکه هني به ابا توجه
- جامعيهائت با نظرات و طرحين هيرود که ايباشد، انتظار م ي ميالملل نيب

 يو مردمدادگاه مستقل  «يل گروه کاري مسئله تشک. در آن شرکت کنديتر
افزون . شدها بان طرحي از ايکيتواند يم»  و مجازات سرکوبگرانگرديپ يبرا

تواند ين موضوع، ميدرباره ا»  دائميگروه کار«ک يل يشنهاد تشکين، پيبر ا
 يبونال مستقل در سطحيا تري مربوط به دادگاه يها باشد که بحثيقدم
.  خارج شودييگو و مبهمييگو دوبارهيتر انجام شود و از مهلکه فضاعيوس

از » ينال مستقل و مردمبويتر« است تا بحث يکنفرانس کپنهاگ، امکان مناسب
گر ي ديهاات کشورها و جنبشي با توجه به تجربيشرو و تخصصي پيدگاهيد

 يستيباي م کهيبوناليتر. ابدي دست يشتري بي شود و به ژرفاييبازگشا
 و ياسي سياهچهر و صهيخص و باشد ي طوالنياسي سروند کي ي برايآغاز
   . داشته باشديحقوق
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 کيستماتي شکنجه سهي نقض حقوق بشر و علهيل عيستيبا  ي مياسي نظر ساز
به عنوان   من،ي برا. برده شودشيبه پران ي مختلف و از جمله ايدر کشورها

 دهه شصت، روشن ساختن مسئله ي از جان بدربردگان از کشتارهايکي
 کنفرانس ني مهم اي از جنبه هايکي مختلف ي در کشورهانيمجازات مجرم

 نوع ني اي مدارک برا،ي نظر حقوقازکه  است ي ضرور.ديآيبه شمار م
و  افع مديال وکت دارد کهين رو، اهمياز هم.  شوندي جمع آوراتيجنا
  . فعاالنه شرکت کنند بونالي ترني در اشروي پي هايقاض
ن يشيات پي تجربيا بررسيو » يدادخواه« مسئله ي دائم برايل گروه کاريتشک

از به ي پاسخ به آن، نيست که برا ايضرورت» يالمللنيبونال بيتر«نه يدر زم
  صرفاًيدادخواه«ام که د داشتهي هم تاکقبالً. مي داريتر گستردهيهايهمکار

 و ي، فرهنگي، اجتماعي در سطح فرديستيست، بلکه باين" يحقوق "يامر
- ي سپرده مي داشته باشد که معموال در بحثها به فراموشييامدهاي پياسيس

ز طرح جامع و ي ني، از لحاظ حقوقيه دادخواهدرباره نوع پرداختن ب. شود
 يها دولتيهاده استمداد از دادگاهياز ا.  وجود ندارديمورد توافق عموم

شنهادات ي الهه در پيالملل نيا دادگاه بيکا، تا دادگاه راسل و ياروپا و امر
ا ي و مستقل ي مردميهاشنهادات، دادگاهين پيدر کنار ا.  شوديده ميد

ما توسط مردم ي مستقي اسالميم جمهورين دست اندرکاران رژ کرديدادگاه
   ١٨».شود  يز طرح ميران نيا

  
  »بودجه«بونال و مسئله يتر

ر است ي اخيهاد اعتماد و احترام به انبوه جانفشانان و جانباختگان دههيشا
 ياسيان سينه دفاع از حقوق زنداني که در زمييا نهادهاي به افراد و که معموالً

 و نحوه برخوردشان به مسئله حقوق بشر ياسيکمتر درباره نگرش سفعالند، 
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ز ين نهادها ني اي و تدارکاتياز آن فراتر از منابع مال. شوديسخت گرفته م
 تعداد ين امر قابل درک و احترام است، زندگيا. ستيان ني در ميپرسش

و ها در فشار  آنيهاان در خطر بوده و هست، خانوادهي از زندانيشماريب
 مهار و عقب يز، براي، هر چند ناچيت، هر اعتراضين وضعيدر ا. بنديتعق

  . ي الزم است و ضروري اسالميم جمهوريراندن دستگاه کشتار رژ
 ي را باز کنم ولين بحثيکند تا چنيز سخت مي من نين دغدغه، کار را برايا

ده يها کلنجار رفتن با خودم، و احساس خطر از به کژراهه کشبعد از مدت
ان ي زنداني آزاديها انسان که براونيلي پاک و ارزشمند ميهازهيشدن انگ

 کنند، ين راه جانشان را هم فدا مي در ايکوشند و حتيده و مي کوشياسيس
  . »نم و راست حرفم را بزنميکج بنش«م گرفتم تا يتصم

 دفاع يت هاي و بودجه فعاليادداشتم به مسئله منابع ماليدر سال گذشته در 
ن يچن" بودجه"مسئله «:  کوتاه کردميابونال، اشارهيژه ترياز حقوق بشر و به و

 از نقاط يکي، يالمللنيبونال بيده تري بنا به تجربه به سرانجام نرسيکارزار
ن جنبش يت چنيشبرد و ماهي بر نوع پداًي خواهد بود که شديبحران

ان بدر بردگان از  از جيکيمن، به عنوان . ه خواهد انداختي سايايدادخواه
افت کمک از يا دري و ي، مخالف هرگونه همکار١٣٦٧ يکشتار سراسر

 يبرا.  هستميشبرد مسئله دادخواهي پي برايستيالي و امپري ارتجاعيقدرتها
      ١٩».د شدي نبايگريران، دست به دامان ارتجاع ديمبارزه با ارتجاع حاکم بر ا

با .  ناروشن بوديدياشاره و تاکن يل چني از خوانندگان، دلي برخيد برايشا
 از قدرت رانده يروهاير و فعال شدن نيگسترش روند حوادث چند ماه اخ

، مسئله منابع يرانيبرال ايون نئوليسيز اپوزي و ني اسالميم جمهوريشده رژ
 يم جمهوريه رژيت مبارزه برعليشبرد و ماهير آن در نوع پي و تاثيمال

  . کند يش جلب توجه ميش از پي بياسالم



 ١١گفتگوهاي زندان شماره    ٩٨

 ي دولت جمهوريه گذاري از سرماي مختلفي است که خبرهاياکنون چند سال
ون يسيان اپوزيگر، در مي دي از سويستيالي امپري و دولت هايي از سوياسالم

ک يستري هيين خبرها، فضايبا اول.  شودين سو و آن سو پخش مي ايرانيا
چرا «عتراض را که ن را خاموش کنند و اصل ايا منتقديرد تا منتقد ي گياوج م

 و ير بار انبوه اتهامات شخصيدر ز» د؟يري گيک منبع خطرناک کمک مياز 
ادداشت ين يدهم که اياحتمال م. خته دفن شودي عنان گسيهايپرخاشگر

- ين حال ميبا ا!  غرق شودير اعتراضات در گرداب فراموشيز، همچون ساين
  . زده باشمي را تلنگريد چند وجدانيسم تا شاينو
ا ي و ي، از ارتجاع اسالميا تدارکاتي و يافت کمک ماليد بتوان درياش

  : کردي طبقه بندي را به دو گروه اصليسم جهانياليامپر
ل ي به داليکنند وليافت ميها را درن کمکي اييها و نهادهاافراد، سازمان

- يها کار م که با آنيا افراديو  (ي از افکار عموميا پنهان کاري و ياسيس
شود يگران مطرح مي دي از سويا وقتيکنند و ي، منابع خود را اعالم نم)دکنن

  . کننديا به سکوت برگذار ميب کرده يآن را تکذ
کنند و يافت ميها را درن کمکي که آشکارا اييها و نهادهاافراد، سازمان

  .کننديشان استفاده ميبودن کارها»معتبر «ي برايلي به عنوان دل بعضاًيحت
چهره مستقل «ند که يآي ميايا فکري و ياسياول، معموال از سنت سگروه 

- سابق آنيدر نظام ارزش» ير مليا غي يعدم اتکا به منابع ارتجاع«و » ياسيس

ل، عملکرد خودشان را که در تناقض ين دليبه هم. کرده استيفا ميها نقش ا
-يرد، انکار م اعالم شده اشان قرار دايا اخالقي ي، فکرياسي سيدگاههايبا د

  : هاست شناخته شده است ما قرنيان حافظ براين اخالق دوگانه، به بيا. کنند
   کنندين جلوه بر محراب و منبر ميواعظان ک«

  » کننديگر ميرسند آن کار ديچون به خلوت م
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وز و ير پروژه شهرزاد ني نظيير با پروژه هايگروه نخست، در چند سال اخ
با . امان کردهيمن نظرم را در همان مقطع ب. ده استتجربه ش... و زمانه ويراد

 کوچک و يا گروه هايم با افراد و يتوانم بگوي از برتولت برشت، ميبرداشت
- ي آن را انکار مي دانند وليقت را ميحق«م که ي از تبهکاران روبروئيبزرگ
  . »کنند

ن است يادگاهش يکند، دي و ارتباطات خود را پنهان نميگروه دوم، منابع مال
. ت دارديتر، حقان مناسبيا به عبارتيت دارد و ي مشروعين روابطيچن

 همچون ييروهايم که ارتباط با ني روبرو هستياسي سيدگاهين با ديبنابرا
 دولت يا نهادهاي در خارج از کشور و ي اسالميم جمهوري رژيهايالب

-ي ميابي ارزبانان خودين و پشتي از متحديا جامعه اروپا را بخشيکا و يآمر
 که براثر ييهاست و نه نهادهاکنم که بحث بر سر دولتيد ميتاک. کند

ن يها مبارزه مردم ااند و دستاورد قرنت شدهي تثبي و طبقاتيمبارزات اجتماع
  . کا هستنديکشورها در اروپا و امر

ن نوشته يگر، ايان ديبه ب. ادداشت، من به گروه اول نخواهم پرداختين يدر ا
ه و ي کند، بلکه نگاهش به روينم» رو« پنهان را يست و امريرانه نافشاگ

 و ي از منابع ارتجاعي و تدارکاتي است که گرفتن کمک ماليدگاهيد
اجازه . کنديز مي به آن افتخار ن را آشکارا اعالم کرده و بعضاًيستياليامپر
تر با چند کي نزدين باره، کميتر بحث کردن در اش از مشخصيد پيده
- نه ها فعال بودهين زمير در ايوسسه و نهاد شناخته شده که در چند ساله اخم

  .مياند، آشنا شو
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  ي دموکراسي ملاديبن

(The National Endowment for Democracy-NED)  
NED  ن بودجه در مناطق ي است که به تامييکاي از موسسات آمريکي

 يانه براين و خاورمي التيکاي، آمري و شرقي مرکزيا، اروپايقا، آسيآفر
 مثال، در يبرا.  باشديکا مشغول ميک به دولت آمري نزديت روندهايتقو

ران، عراق، اردن، ين، اير، بحري افغانستان، الجزايانه کشورهايمنطقه خاورم
 رود يه و نوار غزه و ساحل غربيه، ترکي، مراکش، تونس، سوريبيلبنان، ل

ها ست کمکياگر به ل. اندند شدهمن موسسه بهرهي اي مالياردن از کمک ها
 موافق يهااستيج سيم، ساختار ترويز توجه کنير مناطق جهان نيدر سا

قا و يا، آفريد در آسيشا. مينيبي مي بحرانيکا را در کشورهايدولت آمر
 يژگي کشورها، وي در تمامي و اقتصادياسين به علت بحران سي التيکايآمر

م يرسي که به اروپا مي هنگاميد، ول کمتر به چشم بخورياست کمک دهيس
 و ياسي سيگذارهي سرمايژگياند وافت کردهي که کمک درييست کشورهايل

افت کننده ي دريکشورها. ميابييشتر درمين را بي معي در کشورهايفرهنگ
-ي، بوسنيآلبان: ن موسسه عبارتند ازي اي از سو٢٠٠٨کمک در سال 

 يجه اخالقينت. صربستان و مونته نگرو، يه، مولداوين، کوزوو، مقدونيهرزگو
از به ي، نيوگسالويژه پس از حمله ناتو به يمنطقه بالکان، به و: ستين لياز ا
 !   دارديج دمکراسيترو
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 :سدي نوي درباره خودش مي دمکراسي ملاديبن

 است که در سال ي انتفاعري و غي دولتري سازمان غکي ي دمکراسي ملاديبن«
آرمان .  شده استسي تاسکاي کنگره آمري با پشتوانه مال۱٩٨۳ )۱۳٦۱(

 قياز طر  است وي و توسعه دمکراستي بشري جهاني آزادادي بنني اياصل
 خواه ي دمکراسيها گروهيهاتي ساالنه خود از هزاران پروژه و فعالجهبود

 ي اروپاا،ي آسقا،ي مختلف درآفريکشورها. کندي متيدر سراسر جهان حما
 سابق يهاي و جمهورانهيم و خاوري جنوبيکاي آمر،ي و شرقيمرکز
 ٢٠»... بهره مند شوندادي بنني اي مالينند ازکمک هاتواي ميشورو

 رونالد ياست جمهوري در هنگام ر١٩٨٣ن موسسه در سال ي، ايادآوري يبرا
ها، نو محافظه کاران که در آن سال. س شديگان و در اوج جنگ سرد تاسير

 يامپراطور«ه يگان، جنگ سرد برعليخواه و ريق حزب جمهورياز طر
 که ي از موارديکي.  رسانده بودندياسابقهيرا به اوج ب) بلوک شرق(» طانيش

در )  اروپايت و همکاريکنفرانس امن (ينکي قرارداد هلسي با امضا١٩٧٣از 
 ياهرم فشار بررو)  کارتريميکسون، فورد و جين(گان ي قبل از ريدولت ها
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 بود که ينکيقرارداد هلس» کيسبد  «٧ سابق بود، بند يبلوک شرق و شورو
شه، ي اندي، از جمله آزادي اساسي هاياحترام به حقوق بشر و آزاد «در آن

ست به يکاف. ذکر شده بود» دهي عقيا آزادي مذهب و ي وجدان، آزاديآزاد
س آن و ي، که در باال آورده شده و سال تاسNED موسسه يح رسميتوض

 زين موسسه را ني اي ماليها از کمکيمندم تا بهرهيتش توجه کنياهداف فعال
  .مي کنيابيارزش
ن ي اي از سويراني ايکنندگان مالافتيست دريخواهم به لين مقدمات، ميبا ا

 ي از نهادهاي دالر به برخ٤٤٨٩٧٣ رسما ٢٠٠٨در سال . موسسه بپردازم
م ي از رفقا برايکي آن را يترجمه آزاد فارس. [٢١ پرداخت شده استيرانيا

  ]:دي مراجعه کننک باالي به لي متن اصليارسال کرده است برا
  

*** 

 در ي حقوق بشر و دموکراسشبردي پي عبدالرحمن برومند برااديبن

 )  برومنداديبن (رانيا

 $١٤٠،٠٠٠  

 ١٩٧٩ از زمان انقالب سال راني در ايي فراقضايها از اعدامي آگاهيبرا
 برومند  وب اديبن.  استي حقوق بشر و اصول دموکراسجي فهم و ترويبرا
 بر حقوق بشر کتابخانه ي خود را توسعه خواهد داد و مبتنيکي الکترونتيسا
 و ي صوتيها مستنددي ، تولياسناد حقوق بشر به فارس  و جهت انتشارديام

 و ي، و توسعه منابع آموزش شکنجه و اعداماني قربانيها از داستانيريتصو
 .  در اسناد نقض حقوق بشرقي تحقي راهنما در متدولوژيهاکتابچه
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 ) ACSI (راني در ايمعه مدن جاانجمن

 $٨٠،٠٠٠  

 و فعاالن حقوق بشر و ارائه راني اي جامعه مدناني در مي همبستگجادي ايبرا
 نظارت و گزارش ACSI.  در مورد حقوق بشر در کشور استقياطالعات دق

 کي و يزبان فارس گزارش ها را به يرانيموارد نقض حقوق بشر شهروندان ا
 با تمرکز بر زندان، شتري ب. بود را عهده دار خواهديسيانگل به زبان تيوب سا

 جادي، و اي اجباري، و نقل مکان هاييها، ضرب و شتم، آدم ربااعدام، دادگاه
-مي، تصمي حقوق بشر، فعاالن جامعه مدنيالملل ني بيها از سازمانيستيل
 . افکار و رهبران رانيگ

 

 ) CIPE (زي انترپراامي پي المللني بمرکز

 $١٤١،٧٩٣  

 و ي جامعه مدنا در رابطه بانيراني ااني در مي منظور باال بردن سطح آگاهبه
  ي اقتصاد،ي مطرح ساختن اجتماعي مناسب براطياصالحات شرا جاديا

  زبان خود دري فارستي منظور توسعه و ارتقاء وب سابه   خودياسيس
و  CIPE.  خواهد نمودي همکاري و اقتصادکي اصالحات دموکراتيارتقا

RICI. 
 کي و مقاالت مختلف در اصالحات دموکراتهاسينوشي ترجمه پني هم چن

 که مطلب را در وب راني ايها در رسانهي مترقهي نشريي، شناسايو اقتصاد
  .دي منتشر کند و مقاالت  مفسران مهمان را درج نماانهي ماهاتي و نشر،تيسا
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 ) RICI( معاصر راني ا و پژوهشقي تحقطرح

 $ ٨٧٠٠٠  

جهت انتشار مقاالت به " راهبرد "تي حفظ و توسعه وب سايبراکمک ها،  
 يها به بحثدني بخشروحو  راني در اي و نقش جامعه مدنيدموکراس
 و فعاالن راني اي جامعه مدنني در بدي و تبادل آراء و عقاکيدموکرات
 .  استييدانشجو

ه با نقش جامعه  در رابطي نظرلي و تحلهي، و تجزياسي سري تفسي گردآور-
  .راني در اي دموکراسي در حال گذار به سويي و جنبش دانشجويمدن

 ساخته شده است که به  نترنتي در انگيلتري فدي جدي فن آورني بر اعالوه
 خواهد ري را امکان پذراني قابل دسترس در داخل اري غتياستفاده از وب سا

  .کرد
***  

م، نام ي را دنبال کنNED يمکراس دياد ملي بنيست ارائه شده از سوياگر ل
 در ي ماليهاافت کننده کمکين دريد به عنوان اولياد برومند و کتابخانه اميبن

ر يم تا به تصوي کنين نام را دنبال ميهم. شوديده مينه حقوق بشر ديزم
  .مي شوي آشنا مNED ي ماليهاکنندگان کمک افتي از دريترروشن

  
  عبدالرحمن برومنداديبن

 ايرو و الدن به ابتکار ۱۳۸۰ ماه سال ني عبدالرحمن برومند در فرورداديبن
 در ي ناصحرضا. ه استدي فرزندان عبدالرحمن برومند به ثبت رس،برومند
 آن و از آن زمان با ه استوستي عبدالرحمن برومند پادي به بن۱۳۸۲سال 

 . ٢٢ کندي ميهمکار



 

 ١٠٥   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

از  برومند عبدالرحمن از خوانندگان بدانند، ياريد بسيهمان گونه که شا
 تي به عضو۱۳۴۲/۱۹۶۳ سال درران بود که ي اين با سابقه جبهه مليفعال

سال  ، تاياسيل سرکوب سي عمال به دلي ول انتخاب شدي جبهه ملٌيشورا
 ي جبهه ملگريبار د ۱۳۵۶ سال اواخر. ع بازماندي وسياسيت سي از فعال١٣٥٦
 ي مرکزي شوراتيبه عضو سازمان پرداخت و برومند دي و تجدتيبه فعال

م ير رژين نخست وزيار، آخرياو دوست و همکار شاپور بخت.  شددهيبرگز
م يار توسط رژيانه شاپور بختي آنان تا ترور وحشيشاه بود و همکار

  .   ادامه داشتي اسالميجمهور
، ي اسالميم جمهوري خارج کشور توسط رژيدر ادامه موج ترورها

مقابل س، يپار در ۱۳۷۰ ني نهم فرورد وستيروز بعبدالرحمن برومند 
 در آن قرار داشت با ضربه ي وي که آپارتمان مسکونيآسانسور ساختمان

اش ينترنتياد در صفحه ايدرباه بن. ديم به قتل رسيماموران رژ متعدد کارد يها
   :ميخوانيم

 ندارد؛ هدف ي گروهچي به هياسي سي برومند مستقل است و وابستگاديبن...«
 . دکتر عبدالرحمن برومند استي آرمان هايري گيپ اديبن

.  استادي بني از تعهدات اساسي عدالت و کمک به استقرار دموکراسنيمتا
 فرهنگ مردم تي عبدالرحمن برومند بر آن است که آموزش و تقواديبن

 استقرار و ثبات ي حقوق بشر از شرائط ضرورشهي و اشاعه انديساالر
 ٢٣»...دباش ي مراني در ايدموکراس

  : مي خوانين ميناد چنين بي اي بنا به اعالم رسمينه ماليدر زم
 افراد و سازمان ي مالتي عبدالرحمن برومند از حماادي خود بني هاتي فعالدر«

 برومند از اديبننه ايسالجه بود% ٥٠.  برخوردار استيمتعدديه ري خيها
يه ري خيهاآن از سازمان % ٣٤ ،ييکاي آمريخصوصيه ري خيهاسازمان
) ند (ي دموکراسي براي ملّاديبودجه اش از بن% ١٦ و ،يي اروپايخصوص
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اش از  که بودجه،يانتفاعري و غيدولتري است غيند سازمان. شودي منيتأم
 شود اما از دولت مستقل است و ي مني تأمکايآمره  متحداالتياره طرف کنگ

   ٢٤».شود  يره م اداي حکومتري مستقل و غي ارهي مدئتيتحت نظارت ه

  
   �٢٠٠٩د ��و��� در ��ل 	 �������� ���

)���� :php.foundation/farsi/org.iranrights.www://http( 

 يهااد برومند در سالي و بنNED ي دمکراسي براياد ملياگر آمار داده شده بن
ن ي اعالم شده در نظر گرفته شود، بنابر ايها در رقمدوداً ح٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

 دالر در سال مشغول به کار است و از ٨٧٥٠٠٠اد برومند با بودجه ساالنه يبن
  . کندين ميها و پرسنلش را تامنه پروژهيآن منابع به هز
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 رانيمرکز اسناد حقوق بشر ا

، نام ين الملليبونال بيز مسئله تري سابق و نياسيان سينه تماس با زندانيدر زم
ن مرکز ي ارهيئت مديه ياعضا. خورديز به چشم ميمرکز اسناد حقوق بشر ن

ا يام اخوان، رويس، پيانا اودي آدر،ين احمديس، راميف. اون امعبارتند از 
 يگر. يزابت تيمن، الينسون، الرنس داگالس، جاناتان فريکيبرومند، الرا د

نوو، جان ي، دکتر مارتا ميکونيتزي پيستيرا کيان، آندريا حکاکيور، رويجون
  .٢٥تسياستر. يک جيدکتر فردر و مونيسا. يج

نک در ياد برومند اشاره شده بود، اين در قسمت بنيش از ايا برومند پينام رو
ا يام اخوان و روي، پين احمديره مرکز اسناد حقوق بشر با راميئت مديه

اهداف مرکز اسناد . هند ديل ميئت را تشکين هي ايراني ايان اعضايحکاک
 : عبارتند ازرانيحقوق بشر ا

ران ي از موارد تخلف حقوق بشر در ايني جامع و عيوي وجود آوردن آرشبه«
ن يت تخلفات حقوق بشر بر اساس اين مسئوليي به بعد و تع١٣٥٧از انقالب 

  و؛يآرش
 و  عموم مردم و محققاني که برايو به گونه اين آرشيدر دسترس قرار دادن ا

   باشد؛يابيآموزگاران قابل دست
  ران؛ وي در اي، احترام به حقوق بشر و قانون منديريت پذيج مسئوليترو
ران يان محققان و عموم مردم چه در اي آگاه ميي گفتگوي برقراريق برايتشو

 ٢٦».رانيت حقوق بشر در ايران درباره وضعيو چه خارج از ا

ر ي زيها و ارگاني نهادهاي ماليهاشبرد اهدافش از کمکي پيمرکز برا
  :کند ياستفاده م

 س بودمن يلياد آکيبن - «

  ي دانشگاهي خانمهاييکايانجمن آمر -
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  بکمن ياد خانوادگيبن -

 کاگو ي شياد اجتماعيبن -

 موندستون ياد دايبن -

 نگتن و بوستون ي، دفاتر واش)ت محدوديبا مسئول( هواگ ي فوليدفتر حقوق -

  کانادا يالملل ني بامور خارجه و تجارت -

 ال يدوستان کتابخانه اسکرانتون ممور -

  ارتقاء حقوق بشر ين برايکوب بالوستايتو جيانست -

 اد جان دوئر  يبن -

 ورک  يوي، دفتر ن)ت محدوديبا مسئول(نگ ينگ و اسپالديدفتر حقوقى ک -

 ورک  يوي نيائتالف اجتماع -

 )  کانادا (يحقوق و دموکراس -

  آموزش  يالملل ني بيتويانست/ معرض خطرمحققان در -

 گر، و فلوم  يت، مي اسکادن، آرپس، اسليدفتر حقوق -

 ان  ي سخنگويگروه عمل -

   يکا صندوق حقوق بشر و دموکراسيوزارت امورخارجه امر -

  سازمان ملل متحد  يگروه آموزش -

  ٢٧» ولوکياد خانوادگيبن -
ز يو ن»  کانادايالملل نيتجارت بامور خارجه و  «يهاست به نامين ليدر ا

. ميخوريبرم» يکا صندوق حقوق بشر و دموکراسيخارجه امر وزارت امور«
ن مرکز يس ايکا با توجه به زمان تاسي وزارت امور خارجه امريهاکمک

 يتر روشني، معنا)٢٨٢٠٠٣ برابر با ماه مارس ١٣٨٢ن ماه سال يفرورد(
ن شاگرد رونالد يوش پسر، آخر دولت جرج ب٢٠٠٩ تا ٢٠٠١از . ابدييم
درست در همان ماه مارس .  گان و جناح نومحافظه کار، در قدرت استير

ن اعتراضات ضدجنگ يرغم بزرگتريکا به عراق، علي حمله دولت آمر٢٠٠٣



 

 ١٠٩   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

ران بود، گرچه ي ايادتان نرفته باشد، نوبت بعدياگر . در سطح جهان، آغاز شد
ن ي بوش، با به ِگل نشستن ماشيهبرخواهان به رين برنامه دولت جمهوريا

 مرکز خودش عتاًيطب. ٢٩ق افتاديکا در باتالق جنگ عراق، به تعوي آمريجنگ
ن که يبا ا«دارد که يداند و اعالم ميکا مي دولت آمريهارا مستقل از پروژه

کا است، مرکز ي آمري ما صندوق حقوق بشر و دموکراسي از منابع ماليکي
 دستور يگريا دولت ديکا يکامالً مستقل بوده و از آمرران ياسناد حقوق بشر ا

   ٣٠».دهد يها انجام نم از طرف آنيا عمليرد و يگ ينم

  

  يجمعبند

ن يبا تام ( NEDز يو ن» هيري خيادهايبن «ياد برومند از سوياگر بودجه بن
 يز بخشيشود، مرکز اسناد حقوق بشر نين ميتام) کاي کنگره آمري از سويمال

کا صندوق حقوق بشر و يوزارت امورخارجه امر «يخود را از سواز بودجه 
 است که ي از موارد خرد و کالنييهان نمونهيا. کندين ميتام» يدموکراس
 ي بررويع مالي وسيه گذاريکا، کانادا و جامعه اروپا با سرماي آمريدولت ها

، ياسيان سي دفاع از حقوق زندانيز مبارزه برايران و ني اي اجتماعيهاجنبش
- يت مين جنبش تقويبرال را در درون اي نئولياست گذارينوع نگرش و س

 و يشود، بلکه پوشش تدارکاتي نمينه ماليت، محدود به زمين تقويا. کنند
 ي مطبوعاتي هايو چهره ساز) BBC و VOAکا ي آمرير صداينظ (يغاتيتبل

  .  استياستين سيز مکمل چنين
ن اطالعات يست، چرا که اين» يافشاگر«م گونه که در آغاز نوشتم، هدفهمان
. ن نهادها اعالم شده استي صفحات اي در رويهاست به صورت رسممدت

نه (روها ين ني از ايده ندارد، چرا که برخين باره فايهم در ا» ياخالق«بحث 
 و حاکمان را نقطه قوت خود يستيالي امپريها، ارتباط با دولت)هاهمه آن
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ه و قدرت هستند، که آنان را به ي قدرت صاحبان سرمامستظهر به. داننديم
دانم که از سنت ي مييهابراليمن آنان را نئول. اندشان گماشتهيکارپرداز

  ي کاشان  اهللا تي آ  نامه  در پاسخ دکتر مصدقاگر . اندک گسستهيسم کالسيبراليل
:  نوشت)١٣٣٢   مرداد ماه٢٧( مرداد ٢٨ يش از کودتايک روز پي
-يل بيد دالي امروزه، با». هستم راني ا  ملت يباني پشت  مستظهر به نجانبيا...«

 دست و بالشان يد کميم تا شاي برشماريراني ايهابرالي نئولي را برايشمار
 که يدر دوره فعل! ه جمع و جور کنندي به دول راقيکيرا در استظهار به نزد

 سازد، يضمحل م را در خود مي هرگونه چهره مستقل و مردميسازيجهان
 عالوه بر حضور در يستي باي انقالبيهاستياليها و سوسستيد کمونيشا

روزگار . رنديز برعهده بگيها را ن»يمصدق«فه ي، وظي جاريمبارزه طبقات
  ! ني است نازنيبيغر

 يداند که مبارزه براي ميادداشت مخاطبان خود را کسانين يبه هر رو، ا
 کردن سران شکنجه و کشتار را با ي دادگاه و مسئلهياسيان سي زندانيآزاد

- ين نهادها ميدست اندرکاران ا. نگرندي ميچشم انداز واقعا مستقل و مردم
 صفحه شطرنج ي روياهستند و مهره» مستقل«توانند هر روز تکرار کنند که 

ن ين است که منبع تاميت اي واقعيول! ستندي ني اسالميسم با جمهورياليامپر
-دستوردهنده«سم ساده يتر از مکاندهيچي پيسميها، در مکانن نهادي ايمال

 آنان يهات حرکت و خواستهي موضع و ماهي بررويار مهمير بسي، تاث»يمجر
 دفاع از حقوق بشر يت براياز فعال» ييزدااستيس« که ظاهرا با يروند. دارد

 کند تايستم حاکم و نخبه پرور حاکم باز مي سيشود، راه را برايآغاز م
ران ي مردم اي مطلوب خود را در لحظه مناسب به افکار عمومياسيو سيآلترنات

د ي تاکي قبليهاادداشتين روست که همان طور که در ياز هم. ل کننديتحم
، ١٣٦٧ ي از جان بدر بردگان از کشتار سراسريکيمن، به عنوان «: کردم

  وي ارتجاعيافت کمک از قدرتهايا دري و يمخالف هرگونه همکار



 

 ١١١   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 مبارزه با ارتجاع يبرا.  هستميشبرد مسئله دادخواهي پي برايستياليامپر
  » .د شدي نبايگريران، دست به دامان ارتجاع ديحاکم بر ا

ن نهادها، ي ايساز دفاع از حقوق بشر، روش مستنديهاتيدر سطح فعال
 ي زنداني و اجتماعياسي، سي آرمانيهااز خواسته.  شده استييزداانسان

ا ي آنان، يت مبارزاتيهو. ستي نيا جانفشانان و جانباختگان صحبتي  وياسيس
- ي در باب حقوق بشر خفه مي صوريهاه بحثيا در سايشود و يسانسور م

» موضوع «يبا عدد، رقم، تعداد» کيتکنوکرات «يهامثل همه روش. شود
ن، ايدر پا. ميروبرو هست) ا جانفشانان و جانباختگاني ياسيان سيمنظور زندان(

 از يل به بخشيجان بدربردگان و بازماندگان جانفشانان و جانباختگان، تبد
 از روند يديو نکته کل. شونديها مز تکنوکراتي مي قطور بر روياپرونده

 يهاشهي کل جامعه از ري بخشيروند آگاه: ماندي، مسکوت ميدادخواه
  .خشونت و سرکوب

 يدارهيستم سرمايکه س شناخته شده است ين ترفندي، اياسيدر سطح س
ستم ي سيهان سابق خودش را که در خارج از چارچوبهي، منتقديجهان

 مختلف يهاق روشيان مدت از طريک روند ميستاده بودند را در يموجود ا
 ين ادغاميروند چن. کنديستم خود ادغام مي در س– ي مالي از جمله کمکها–

. ختلف تجربه شده است مختلف به اشکال ميستم حاکم، در کشورهايدر س
ها را از د تا روند سقوط آنيژه آلمان نگاه کني اروپا و به ويها»سبز«ن يبه فعال

  .ديني سابق ببيوگسالوي حمله ناتو به ي تا کارگزار١٩٦٨ ييجنبش دانشجو
  .سخن را کوتاه کنم

- مستقل از قدرتيت دادگاه مردميز بر اهميگر نيدوارم جان بدربردگان ديام

 با مردم سرکوب شده کشورمان به سهم يز همبستگي و ني جهان حاکميها
 يالمللني کنفرانس بي آتيهاخوشبختانه در ماه. د داشته باشنديخودشان تاک
 با ي با مرزبندي است که بحث دادگاه مستقل و مردمي مناسبيکپنهاگ فضا
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، يستيالي و امپري ارتجاعيها با دولتيبرال و رد همکاري نئولياست گذاريس
ن حقوق يکاران و ناقضتي مجازات جنايريگيموضع خود را درباره نحوه پ

  .   ببخشنديشتري بي، ژرفاي اسالميبشر و مشخصا حاکمان جمهور
  

  ،يوانيون ايهما
  ٢٠١٠ه ي ژانو٣١

  
  
  
  



 

 ١١٣   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

  شطرنج صفحه بر يا مهره ٩

  از همايون ايواني،
 ۲۰۱۲ -  هاي شتابزدهيادداشت 

 ياران، نامهي خلق ايي فدايهاکيسازمان چرگذاران اني، از بنيژن جزنيب
م شاه که از يوستنش به خدمتگزاران رژيکخواه و پيز نيدن پرويدارد درباره بر

ن بار در کتاب جمعه يمن آن را نخست.  نوشته استيدرون زندان شاهنشاه
اد يکتاب جمعه و به احتمال ز.  احمد شاملو خواندميري به سردب۳۶شماره 

  .  بر صفحه شطرنجيامهره: ن نامه گذاشته بودي بر ايرتير آن، تيسردب
ست به ي از رهبران مائوئيکي به عنوان ۱۳۴۴کخواه که در سال يز نيپرو

او به . م شاه افتادي رژيسينونامهزندان افتاده بود، چند سال بعد به ندامت
م يل شد و اقدامات رژيز شاه تبدين حزب رستاخيسيان به تئوريهمراه جعفر

 يژن جزنيب.  کشور اعالم کردي تعالي معجزه آسا براييها را به عنوان راهشاه
 زيپرو نامه که معطل ام مانده«: ن آغاز کردي چن۱۳۴۹ن نامه را در خرداد يا
 گريد مبتذل يها تنفرنامه همچون يئ تنفرنامه را آن اي رميبگ جد به را کخواهين

 ها نامه ندامت و ها تنفرنامه نيا مضموِن و يمحتو بر نه مبتذل صفت. کنم يتلق
 يآزاد افتِني باز جز يهدف رايز است مبتذل تاًيماه ها نامه بلکه شود يم اطالق

   ٣١».ندارد زندان مشقت از يرهائ و يزندان يفرد
دن يبا د.  زنده شده استم مجدداًين نوشته براين روزها، پس از چهل سال، ايا

 ين جهانيون که در نظم نويسيوز مختلف اپيهافير طيبانگي گرياسيفساد س
کخواه؛ که در مقابل دشمن زانو زده، يک نين بار نه با يزنند، ايدست و پا م

ش از ي خود را بيم که فساد و تباهي روبرو هستييروهايبلکه با روندها و ن
 کار با دول يهارفتن پنهان و آشکار چارچوبهيبا پذ. کننديش آشکار ميپ
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برال همساز ي و نئوليون دست راستيسي، خود را با اپوزيستيالي و امپريارتجاع
 جز يرا که هدفياند، زتاً مبتذليها ماهن دست و پا زدنيا. سازنديو همنوا م

مبارزه  مشقت از يرهائ و  سابقياسيمبارز س يفرد يآزاد افتِني باز
 يمين که است يبدبخت آن تيحکا...«ن جماعت يت اي حکا.ندارد درازمدت را

 کي سرانجام و کرد جان نوش را ها انهيتاز از را يمين و خورد را ازهايپ از
  ٣٢ ».وارهاند را جانش و داد کمال و تمام را طال ناريد صد

 محاکمه يالملل براني در محل عفو بياموضوع از نوع برخورد با جلسه
ک ي وارد شد و به ي مجازي به عرصه فضاي اسالميم جمهورين رژينماد

ع به يوقا.  دامن زدي چپ سنتيها از سازمانيان بخشيرا در مها باره بحث
 :ن رخ داديطور فشرده چن

 باره  درياهيکارگر با صدور اطالع راه ياجرائ ئتي، ه۲۰۱۲ ژوئن ۱۸ در 
 ضمن ٣٣گران؟يد بساط در يباز اي قتيحق يجستجو در: لندن بوناليتر

 بشر حقوق اسناد کزمر«ام اخوان از گردانندگان ي پرونده پيدست گذاشتن رو
حضور داشت، » يدادستان ميت سرپرست«که در جلسه لندن تحت عنوان » رانيا

 آن بودجه ياصل بخش که است ينهاد رانيا بشر حقوق اسناد مرکز«: نوشت
 حاکم طبقه به وابسته ينهادها زين و کانادا و کايآمر يها دولت توسط

 يطرفيب يادعا رغميعل ابهمش ينهادها و نهادها نيا. شوديم نيتام کايآمر
  بوده کايآمر دولت  خوارانه جهان يها استيس برد شيپ يابزارها از ياسيس
 «: ه آمده استين اطالعي از ايدر قسمت» .ندارند رانيا مردم منافع به يربط و
 از »يکارگر ستيکمون حزب «و »کارگر راه يمرکز تهيکم «،»تياقل سازمان«

 روشن مواضع از کردن صرفنظر با" علنا هک هستند روهاين نيا يجمله
  ».اند شده ليتبد پروژه نيا همکاران به ،يستياليضدامپر

 راه ييئت اجرايه هيان نامبرده نسبت به اطالعي واکنش سه جر،متعاقب آن
  :کارگر منتشر شد



 

 ١١٥   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 رانيا "رامونيپ«ه يکارگر، دو روز پس از آن با اطالع راه يمرکز تهيکم
د کرد که يتائ» "يياجرا اتيه – کارگر راه "يهاينز اتهام و" بوناليتر
 عنوان به چه و شاهد عنوان به چه  يفرد صفت به«ان  چه ين جري ايروهاين

ت ي از کليي و از سو٣٤»اندکرده يهمکار بوناليتر رانيا  کارزار با بانيپشت
 و يبانيگر پشتيد ييسو از«: رديگيز مياط آمي احتيابونال فاصلهيران تريا

 برنامه اتيجزئ همه دييتا يمعنا به حرکت نيا از ما يهارسانه يخبر ششپو
  ».ستين اندرکاران دست همه ياسيس مواضع ديتائ اي و روين صيتخص و يزير

 کباري« :کندي مين جمعبنديان موضعش را چني راه کارگر در پايته مرکزيکم
 با امانتو مبارزه بر يمبن ما سازمان يرسم مواضع بر ديتاک ضمن گريد

 مبارزه و کسوي از ينابرابر و ميتحر و جنگ و يدارهيسرما و سمياليامپر
 سمياليسوس و يآزاد استقرار و ياسالم يجمهور تيکل يانقالب يسرنگون يبرا
 و ستين ياسيس ائتالف" بوناليتر رانيا "که ميکنيم اعالم گر،يد ييسو از

  ».ميباش تهداش حضور آن در سازمان کي مثابه به ما که نبوده
 دفاع« تحت عنوان ياهيت اطالعيان اقلي، سازمان فدائ۲۰۱۲ ژوئن ۲۱در 

 مبارزه پوشش ريز ياسالم يجمهور از) يياجرا ئتيه (کارگر راه نانهيشرمگ
، به دو نکته يکي دائم پلميهاجدا از جدال.  صادر کرد٣٥»يستياليامپر ضد

بونال ندارد يران تري در ايچ نقشين سازمان هينکه اينخست اعالم ا: اشاره کرد
باختگان را ارج  جانيها و خانوادهياسيان سين حال تالش زندانيو در ع

 و مستقل يتشکل "بوناليتر رانيا" که است آشکار همگان بر«: گذارديم
 رانيا" در ينقش گونه چيه ")تياقل (انييفدا سازمان" و بوده کيدمکرات

 و سابق ياسيس انيزندان تالش بر رههموا ما سازمان اما ندارد؛ "بوناليتر
 و گذاشته ارج ميرژ اتيجنا بر افکندن پرتو يبرا باختگان جان يها خانواده

  ».گذارد يم
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 سمياليامپر بر مرگ«:  با شعاريدارهيسم و سرماياليه امپري عليريدوم موضع گ
  »يدار هيسرما بر مرگ –

 درباره يريگوضع به مي، آذر ماجد»يسم کارگريحزب اتحاد کمون «ياز سو
 با عنوان ياو در مطلب.  راه کارگر پرداخته استييئت اجرايه هياطالع

 اي تيحما قابل: ياسالم ميرژ اتيجنا به يدگيرس يالملل نيب بوناليتر«
ن ي را آشکار کرد، که مرا وادار به نوشتن اي دم خروس٣٦»ت؟يمحکوم

  : ادداشت کرده استي
 در ي که بنوعيه داري مختلف سرمايتهاافت پول از دوليتا آنجا که به در«

شود، عمده احزاب يم هستند، مربوط ميسرکوب و کشتار در سطح جهان سه
 ياي و هنري، فرهنگي مختلف اجتماعيون و نهادهايسي اپوزيهاو سازمان

 کمک يجاد شده است، از دولتيون چپ در خارج کشور ايسيکه توسط اپوز
 موجودند که ياري بسي نهادهاييف اروپا مختليدر کشورها.  گرفته انديمال

- دولتينها همه با کمک مالياند و اون وابستهيسي اپوزي به سازمان هايبنوع

  ٣٧ ». که عضو سازمان ناتو هستندييهادولت. اندل شدهي مختلف تشکيها
ز تک ي ن۵۷ام يسم است، که بعد از قي اپوتورني آشناين صدا، صدايا

 اتحاد مبارزان يعني، »آرمان«ه هوادار ش را در قالب هستيهامضراب
- يکخواه ميز نياد جد بزرگوارشان، پرويمرا ! دميشنيز مين) سهند(ست يکمون

  : اش نوشت دربارهيژن جزنياندازد که ب
 يبيفر عوام و ينمائ يانقالب. ماند يباق دراز زبان و مدعا پر دادگاه در کخواهين«

 بود خوانده درس يجوان ستهيشا هک يرينظ يب يزرنگ با حال نيع در و کرد
 مغتنم گذاشت ارشياخت در آن و نيا دنيکوب يبرا دستگاه که را يهائ فرصت
  ٣٨ »...امدين در آب از بد چندان هم جهينت و. شمرد

- کول تودهيخواهند از باالي است که مييهان سرنوشت تمام تکنوکراتيا

 و خواه قدرت ياسي س مردم و طبقه کارگر، به قدرت برسند، خواه قدرتيها



 

 ١١٧   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 پرمدعاست و آن چنان دروغ و دنبل را از يآذر ماجد! يت شخصيو موفق
از موضع !  درز استدالالتش نرودي اليکند که مويان ميموضع باال ب

عمده احزاب و ...«. زه کنديخواهد تئوري را مي هر گند وکثافتيينمايانقالب
 که ياي و هنري، فرهنگيع مختلف اجتمايون و نهادهايسي اپوزيسازمان ها
 کمک يجاد شده است، از دولتيون چپ در خارج کشور ايسيتوسط اپوز

  »  ... گرفته انديمال
  ها؟کمک مالي از دولت

ه يکند که اصل قضيان مي بي را آنچنان کلين مقوله مسئله کمک مالي در ااوالً
ها در آن انام اخوي که پياناتيز جريبونال و نيبحث در مورد تر: مبهم بماند

باشد که از وزارت يا مجاز ميا صالح و ينست که آيه گردانش هستند، ايتعز
 گرفت ي کمک مالي و ارتجاعيستيالي امپرييييهاهاهاهادولتدولتدولتدولت... امورخارجه، کنگره و

   ا نه؟ي
 يستيالي امپريهااستيشبرد منافع و سي پي برايي و نهادهادولتدولتدولتدولتبحث برسر 

تر، بحث بر سر افتادهاز آن عقب. است... کا، کانادا، آلمان، هلند وير امرينظ
ل، عربستان، اردن، ير اسرائي نظي ارتجاعيها از دولتيگرفتن کمک مال

  .باشديم...  وي اسالميعراق، جمهور
 که ي را با منابع محدوديستيالي امپردولتدولتدولتدولت يتوان منابع ماليبا خلط مبحث نم

 ي همبستگيبرا...  وانانانان، زن، زن، زن، زنيييييييي، دانشجو، دانشجو، دانشجو، دانشجويييي کارگر کارگر کارگر کارگرييييهاهاهاهاها، نهادها و تشکلها، نهادها و تشکلها، نهادها و تشکلها، نهادها و تشکلجنبشجنبشجنبشجنبش
. ک کاسه کرديکنند، يگر کمک مي ديبه همرزمان خودشان در کشورها

 ي زندان به کارگران زنداني گفتگوهاي اندک رفقاي نمونه کمک ماليبرا
کا به ي و کنگره امري دولتي نهادهاي کجا و کمک نهصد هزار دالريکيمکز

  ! کجا؟ ٣٩اد برومنديبن
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برال يو نئولي آلترناتي بر رويگذارهي سرماي نجومن که خواننده ابعادي ايبرا
 آلمان که ائتالف ي از دولت کنونيند ناچارم مثاليتر بب را ملموسيرانيا

در دور . برال است را ذکر کنمي و حزب ليحيکاران دمکرات مسمحافظه
ست هزار يون و دويليک مي يداران آلمانبرال از هتلين انتخابات، حزب ليشيپ
ها را ات هتلي گرفت و پس از انتخابات مالي و ماليانتخاباتورو کمک ي

د و کار يبرال را فهميداران به حزب ل هتليون کمک ماليسياپوز. کاهش داد
حاال . انددهيداران خرد که اعالم کردند دولت آلمان را هتليبه آنجا رس

ن ي آلمان، به عنوان بزرگتريستياليم که دولت امپريسه کنيست مقايکاف
ورو کمک يون يليک مي را با يين اقتصاد اروپايتريصادرکننده جهان و قو

با همان ي ساالنه تقريراني ايک نهاد فکستنيبرند و ير سوآل مي به زيمال
کشان هم در ي جيراني ورشکسته ايروهايرد، و نيگيمقدار پول را کمک م

  !  د؟يآينم
  يستيهاي امپريالهاي چپ انقالبي و دولتروابط سازمان

 از ...ونيسي اپوزيعمده احزاب و سازمان ها...«کند ي ادعا مياً آذر ماجديثان
ن ي بعالوه تا زمان سقوط دولت صدام حس... گرفته اندي کمک ماليدولت

 گرفتند و ين پول ميون از دولت صدام حسيسي اپوزيبخش عمده سازمان ها
دم اعالم نکرده  را علنا به مرين کمک ماليز ايک نيچير از کومه له هيغ

تکار دولت صدام يت سرکوبگر و جناي در ماهيکنم که کسيفکر نم. بودند
 ي مدعيها همچنان با سربلندن سازمانياما ا.  شک کنديان لحظهيحس

اگر پول گرفتن !  شوديک بام و دو هوا که نمي. اندبودن خود بوده" مستقل"
 و ير اصولي غيق اخال-ياسيک دولت سرکوبگر نادرست و از نظر سياز 

  ».دياندازي بيز نگاهيقابل محکوم شدن است، پس به سابقه خود ن
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ز يها نکنم و در آن ساليت ميست مستقل فعاليک کمونيچون من به عنوان 
م ي مستقين مورد پاسخيتوانم در اي بودم، نمي اسالمي جمهوريهادر زندان

 است که خود را ييهان پرسش من از همه احزاب و سازمانيارائه دهم، بنابرا
  : ن استيدانند، ايران ميون چپ ايسيمتعلق به اپوز

 هلند، کانادا، کا،يامر رينظ يستياليامپر يدولتها از يمال کمک رفتنيپذ ايآ
است؟  صالح يط کنونيگر در شرايا به عبارت ديو  است؟ مجاز... و لمانآ
 يهاجنبش ي آنهاست و نه نهادهايهاخانهها و وزارتمنظور دولت(

- ي ميها،  همان گونه آذر ماجدا شما از دولتيو آ.) يا مدني و يکارگر
  د؟ يکنيافت مي دريسد، کمک مالينو

ا حزب اتحاد يت يخطاب من، فقط به دو جناح راه کارگر، سازمان اقل
، يست کارگري حزب کمونيهاست، بلکه همه جناحي نيسم کارگريکمون
 کمونيست ت، حزبياقل ست، هستهيونکم ست، حزبيکمون انيفدائ اتحاد
 در انيرانيا چپ رنجبران، اتحاد حزب  خلق،يي فدايکهايم، چر .ل .م ايران

ون چپ يسي که خود را متعلق به اپوزييروهاير نيکشور، توفان و سا خارج
  . شونديز شامل ميدانند، را نيران ميا

  !ما شبيه شما نيستيم

 که توسط ياي و هنري، فرهنگيجتماع مختلف اينهادها... عمده...«ثالثاً 
 ي کمک ماليجاد شده است، از دولتيون چپ در خارج کشور ايسياپوز

 يک جمله مشعشع آذر ماجدي مستتر در ين ادعاين سوميا» ...اندگرفته
ون چپ در طول يسي اپوزيهاتي و فعاليک شهري دمکراتيهاتشکل! است
 يتا با اتکا به منابع مال، عمدي آذر ماجدير برخالف ادعاي اخيهاسال

تماس . ن شهرها بوده استيست در اين مستقل چپ و کمونيمحدود فعال
 کشتار يهاادمانيکا، به خاطر ين در سطح اروپا و آمرين فعاليمداوم ما با ا
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 ي رفقايها و بزرگداشت راه و ارزشي اسالميم جمهوري رژيسراسر
ن ي تک تک فعالي را برايموسامان، تجربه ملان جانباختهيجانفشان و همبند

 مختلف با چه ين شهرها و کشورهاي زندان بوجود آورده که فعاليگفتگو
 آذر يادعا. آورنديها را فراهم م مراسمي منابع برگزاريايفشار و سخت

شود که بنا به يمربوط م. ک.ک. خودساخته حيد به نهادهاي شايماجد
پول » کشانيتيرئال پول«است يها در چارچوب سشان، از دولتياظهار خود ا

  !  زنندي خودشان ميهاا در رسانهي به نفع پرولتاريرند و آروغيگيم
 و يها و صدها فعال خارج کشور که از همه زندگ به دهيبهتان آذر ماجد

 ي جمهوريدارهيم سرمايه رژياند تا پرچم مبارزه عله گذاشتهيامکاناتشان ما
او ! داند، نهيت را نميست که واقعين ني اي برا بماند،ي برافراشته باقياسالم
. ک.ک.اند، حهمه پول گرفته«کند تا به خواننده القاء کند يت را انکار ميواقع

، چپ و ، چپ و ، چپ و ، چپ و يييين مستقل کارگرن مستقل کارگرن مستقل کارگرن مستقل کارگرييييما، فعالما، فعالما، فعالما، فعالن است که يت ايواقع. »!رديگيهم م
ه ه ه ه يييين سرمان سرمان سرمان سرمايييي در بساط نظم نو در بساط نظم نو در بساط نظم نو در بساط نظم نوييييستم و هر گونه بازستم و هر گونه بازستم و هر گونه بازستم و هر گونه بازييييه شما نه شما نه شما نه شما نييييست شبست شبست شبست شبييييکمونکمونکمونکمون
        . . . . ممممييييکنکنکنکنيييي را رد م را رد م را رد م را رد مييييجهانجهانجهانجهان

  سخن آخر با نادمين سياسي 

 در باب يستيست جز استدالالت اپورتوني نيزي چيه نوشته آذر ماجديبق
، که از لحاظ موضوع بحث »!ر جهت وزش باديي و تغيط جهانير شراييتغ«

فقط . پردازميل به آن نمين دليباشد و به همي ميت جديام، فاقد اهميفعل
- يتان مي مشعشع و نو را برايهادهي از ايبخشنجا، ي در اي آتيها بحثيبرا

 يالدي م۷۰ و ۶۰گر در دهه ير کرده است و ما دييا تغيمتاسفانه دن«: آورم
ا يدن.  داشتنديستياليالت چپ و ضد امپريم که عمده روشنفکران تمايستين

ز اگر زنده بودند باحتمال ير کرده است و راسل ها و ژان پل ساتر ها نييتغ
 پس از يايک، در دنيست و يدر قرن ب.  کردندي اتخاذ ميگريداد مواضع يز



 

 ١٢١   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

-يها آنرا به خاک و خون مستي که جنگ ترورييايازده سپتامبر، در دني
 در مقابل هم صف ي و اسالميسم دولتي تروري که دو قطبييايکشد، در دن

 از نوع دادگاه راسل يک دادگاه مردميتوان ياند، چگونه م کردهييآرا
م يم و چه نخواهيو ما چه بخواه. ن سوال پاسخ گفتيد به اياد؟ باسازمان د

ل ي قادر به تشکيي سابق به تنهاياسيان سي جان باختگان و زندانيهاخانواده
 يهاستمين سي که تحت هميد از وکال و حقوقدانانيبا. ستندي نين دادگاهيچن

ن دادگاه يست که ااگر قرار ا. اند استفاده کرد شدهيااند و حرفهدانش آموخته
  ٤٠»...ن امکانات موجود بهره جستيد از اي داشته باشد بايرين تاثينماد
چهل سال ! ستيهم ن» نو«اد يها زن حرفيا ايم، گويک لحظه صبر کنياما 

 يژن جزنيگفت و بين خزعبالت ميکخواه از ايز نيز جناب پروين نيش از ايپ
 در چه کخواهين يآقا ميدار خاطر به که تا آنجا... «: سدينوين باره ميدر ا

 آن، از پس يمدت يحت و دادگاه در حضور تا داخل، در چه و کشور از خارج
 کفش کي در را شيپا دو هر. بود »ي و هو يها پر «يجوان. داشت يتند تِب

. کند ادهيپ رانيا در کاست و کم يب را مائو يها يتئور ديبا که بود کرده
 و توده حزب خسته و ريپ رهبران و بود بسته ار پکن سرخ يگاردها بازوبند

 ...بود گرفته ناسزا باد به را زيآم مسالمت يستيهمز انيمتولّ

 دست ما جامعه زنده ِتيواقع به نتوانسته حال و گذشته در کخواهين يآقا چرا
 پاسخ يو جو جست در و بپرسد خود از را نيا دارد حق کس هر ابد؟ي

 . ديبرآ

 يزندگ از ها مدت کخواهين. نداشت ما جامعه و ملت با قيعم يونديپ کخواهين
 با را افکارش اِديبن ديبا که وقت همان درست و مانده دور رانيا ملت يواقع

 اروپا يبادها از را اش هير گذاشت يم رانيا زحمتکشان يواقع يزندگ شناخِت
 نه رانيا ملت بزرگ تياکثر ميعظ يماندگ عقب و فقر قبال در او. انباشت يم

 يتصور او...کند ينم و کرد ينم يتيمسؤول احساس حال در نه و گذشته در
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 انتشار با رانيا در را اش مبارزه .داشت کشور داخل در مبارزه از کودکانه
  ...رساند انجام به هم ها همان با و کرد آغاز ينيچ عقائد حيتشر در جزوه چند

 کخواهين يآقا که شد باعث کشور داخل و خارج در يطلب جاه ،يخودخواه...
... بود اش مآبانه يفرنگ پندار يها هيپا جزوه و کتاب يمشت. بشود مال نخوانده

 بهشت رياخ سال چند اصالحات در روز،يد يسرخ گارد ب،يترت نيا به و
 انيبان يبرا شده صدا هم او با که کند يم دعوت ما از و نديب يم را اش گمشده

 ...ميبرآور سپاس و دبا زنده اديفر اصالحات نيا

 تخصص شتابزده و يسطح يها برداشت در که داده نشان تاکنون کخواهين
  يها جاديا در فقط بلکه ست،ين شمندياند و پژوهشگر يمرد تنها نه او. دارد

 يبرا ميا گرفته جد به را او نامه ما که نکيا. است اندوخته تجربه يو هو
  م؟يشو قائل يارزش چه اش تازه عقائد

 که آورد يبرم اديفر حاکمه دستگاه عناصر نيتر مرتجع با آواز هم کخواه،ين
 در ينسب يئ گونه به ديبا يم را ها نيا جز و يدمکراس و يآزاد چون يميمفاه

 نهادها، فرهنگ، به چشمداشت با ،يخيتار -  ياجتماع تجارب و شرائط طهيح
 .گرفت نظر در ها شيگرا و

  ٤١»...ميا دهيشن گريد ِنينادم ِزسا از را نقد نيا قبالً ما
 هيئت مستقل بازرسي مالي: مسئله تريبونال لندن

م به اصل يم که تازه برسيپرداختي مي به حواشي کليستي، بايرانيطبق عادت ا
  ! مطلب

 يهابدر برده و خانوادهها جان که دهيدر مجموع با توجه به رنج و درد
شوند، من، ياند و م متحمل شدهي اسالميم جمهوري رژيجانفشانان کشتارها

رانه به يگسم ما، از برخورد سختين مورد بهتر است بنويو در ا
-  به انسانيستيم، چرا که بايا کردهيبونال لندن خودداريسازماندهندگان تر
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م ي از رژي دادخواهياشان را براده که تمام توان و عالقهي رنجديها
-م گفتهيز مستقيداد تا خودشان ناند، فرصت  اختصاص دادهي اسالميجمهور

، در ي قلعه بانيليزان، لين عزي از ايکي يحت.  ما را تجربه کننديها
 و در ورک شاپ به ٤٢ کردي طرح نظراتش سخنراني چهارم براييگردهما

 است که ين در حاليا.  پرداختيين در گردهماير حاضريتبادل نظر با سا
شبرد يدانند که ما پيدانستند و مي من پروژهين اير فعالي و ساي قلعه بانيليل

و همان . ميکنيه نمياش توصياسي و سي ماليهاي را با ناروشنيبونالين تريچن
ها  مقاوم زندان، آني از رفقاياريرغم تماس با بسيطور که تجربه کردند، عل

  .  کردندياز شرکت در جلسه لندن خوددار
 مستقل يها توسط تشکلييها زندان چه در دور نخست که تالشيگفتگوها

-ز روستا انجام شد و چه در مورد تالشياد کامبي زنده يي و به سخنگويشهر

 يهاتي فعالي شفاف مالينيز امکان بازبي محتوا، اهداف و نير بر روي اخيها
 که از يشنهاداتيل، با توجه به پين دليبه هم. د داشته استيانجام شده تاک

ن ين به ايز منتقدي، همراهان و ني فعلبونالي از همکاران تري برخيسو
- افتي دريا نادرستي ي درستي بررسيام، بران مدت آشنا شدهيحرکت، در ا

زان ي جلسه و ميها به منظور برگزارخانهها و وزارت از دولتي ماليها
ئت مستقل ئت مستقل ئت مستقل ئت مستقل ييييههههک يل ي به اهداف اعالم شده، تشکيص منابع مالي تخصيدرست
ن ين چنين و موافقينان مخالفي که مورد اطمي با حضور افراديييي مال مال مال مالييييبازرسبازرسبازرسبازرس
ئت يد است که هيالزم به تاک. رسدي به نظر ميياند، عقال بودهيونيآکس

ات که مورد ات که مورد ات که مورد ات که مورد ييييذکر جزئذکر جزئذکر جزئذکر جزئکند و از ي خود را اعالم مييييج بازرسج بازرسج بازرسج بازرسيييينتانتانتانتا فقط يستيبا
.  کرد کرد کرد کرديييي خوددار خوددار خوددار خوددارييييستستستستييييشود، باشود، باشود، باشود، بايييي واقع م واقع م واقع م واقع ميييي اسالم اسالم اسالم اسالمييييم جمهورم جمهورم جمهورم جمهوريييي رژ رژ رژ رژييييروهاروهاروهاروهايييي ن ن ن نييييابابابابييييارزارزارزارز

 دشمن ي به اردوي اطالعاتي، گاهي احساسيهاکيت و پلمدر اثر اختالفا
ون يسي اپوزيهاتي فعاليسازيا خنثي ضدحمله و يکند، که برايت ميسرا

. رديگي مورد سوءاستفاده قرار مي اسالميم جمهوريخارج از کشور توسط رژ
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 يستي جلسه لندن است که نباي کارهايي محتواي، مستقل از بررسين بررسيا
ه انداخته است، درهم ي آن سايهاتي بر فعالينه مالي که در زمييهابا پرسش

  . خته شوديآم
  

  اسالمي جمهوري کردن دادگاهي

ن موضوعات ي به ا٤٤۲۰۱۰ز ي و ن۲۰۰۹٤٣ل سال يمن در دو مطلب در اوا
 ي سراسريين گردهماي چهارميهاي سخنرانين، تماميعالوه برا. اماشاره کرده

.  پرداخته استي به جنبش دادخواه٤٥راني در اياسيسان يدرباره کشتار زندان
 که در ينکيز در لي ن٤٦ن مورد داشتمي که در ايي روز آخر گردهمايسخنران

  :  نوشتم۲۰۰۹در سال . س آمده، در دسترس استير نويز
 صفحه يماسال يجمهور کردن يدادگاه سرفصل دردر همين کتاب نقل قول 

٤٧.درج شده است ۸۲
 

  جمعبندي

، از قبل مورد بحث ي نشست لندن و مشاجرات کنونيهامشکالت و چالش
ه ي موضوع به حاشيستي تاکنون با۲۰۱۰ه يا از ژانويقرار گرفته بود، اما گو

در  يشتري بي شنوايهاد، گوشي دور جديهاد با بحثيشد تا شايرانده م
 نوشتم، ۲۰۱۰ه ي شتابزده در ژانويهاادداشتيدر . شديدا مين مورد پيا
  : نميبير مجدد بحث نمي به تفسيازين
 از يمال تامين با (NED نيز و» هيخير يبنيادها «از برومند بنياد بودجه اگر«

 از يبخش نيز بشر حقوق اسناد مرکز شود،يم تامين) کايآمر  کنگرهيسو
 و بشر حقوق صندوق کايامر امورخارجه وزارت« يسواز  را خود بودجه

 که است يکالن و خرد موارد از ييهانمونه نيا. کنديم  تامين»دموکراسى
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 يبررو يمال وسيع يگذارهيبا سرما اروپا جامعه و کانادا کا،يآمر يها دولت
 ،يسياس زندانيان حقوق دفاع از يبرا مبارزه نيز و رانيا ياجتماع يهاجنبش

- يم تيتقو ن جنبشيا درون در را نئوليبرال يگذار سياست و نگرش نوع
 و يپوشش تدارکات بلکه شود،ينم يمال زمينه به محدود ت،يتقو نيا. کنند

 يمطبوعات يهايسازچهره و )BBC و  VOAکا يآمر يصدا نظير( يتبليغات
 .است يسياست چنين مکمل نيز

 اطالعات نيا که چرا نيست،» يافشاگر«هدفم  نوشتم، آغاز در که گونه همان
. است شده اعالم نهادها نيا صفحات يرو در يرسم صورت به مدتهاست

 نه (نيروها نيا از يبرخ که چرا ندارد، دهيفا باره نيا در  هم»ياخالق«بحث 
 يم خود قوت نقطه را حاکمان و ياليستيامپر يدولتها با ارتباط ،)آنها همه
 به را آنان که هستند، قدرت و هيسرما صاحبان به قدرت مستظهر. دانند

 سنت از که دانميم يينئوليبرالها را من آنان. اندگماشته شانيکارپرداز
 اهللا تيآ نامه پاسخ در دکتر مصدق اگر. اند گسسته کالسيک ليبراليسم

: نوشت) ۱۳۳۲ماه  مرداد ۲۷ (مرداد ۲۸ يکودتا از پيش روز کي يکاشان
-يب ليد داليبا  امروزه،».هستم رانيا ملت يبانپشتي به مستظهر نجانبيا...«

 و بالشان دست يکم ديشا تا ميبرشمار يرانيا يها نئوليبرال يبرا را يشمار
که  يفعل دوره در! کنند جور و جمع راقيه دول به يکينزد به استظهار در را

 سازد، يم مضمحل خود در را يمردم و مستقل چهره هرگونه يسازيجهان
 در حضور بر عالوه يستيبا يانقالب يهاسوسياليست و هاد کمونيستيشا

 روزگار. بگيرند برعهده نيز را ها»يمصدق«وظيفه  ،ي جاريطبقات مبارزه
 ! نازنين است يبيغر

 يبرا مبارزه که داند يم يکسان را خود مخاطبان ادداشتي نيا رو، هر به
 با را کشتار و شکنجه سران کردن يدادگاه مسئله و يسياس  زندانيانيآزاد

 يم نهادها نيا اندرکاران دست. نگرنديم يمردم و مستقل انداز واقعا چشم
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 شطرنج صفحه يرو يامهره و  هستند»مستقل«که  تکرار کنند روز هر توانند
 تامين منبع که است نيا واقعيت يول! نيستند ياسالم يجمهور با اليسميامپر
 -دستوردهنده«ساده،  مکانيسم از تر پيچيده يدر مکانيسم نهادها، نيا يمال

 يها خواسته و حرکت ماهيت و موضع يبررو يمهم بسيار ، تاثير»يمجر
 حقوق از دفاع يبرا فعاليت  از»ييزدا سياست«با  ظاهرا که يروند. دارد آنان
 کند يم باز حاکم پرور نخبه و حاکم سيستم يبرا را راه شود، يم آغاز بشر

 مردم يعموم افکار به مناسب در لحظه را ودخ مطلوب يسياس آلترناتيو تا
   .کنند تحميل رانيا

 نهادها، نيا يساز مستند روش بشر، حقوق از دفاع يهافعاليت سطح در
 يزندان ياجتماع و يسياس ،يآرمان يهاخواسته از. است شده ييزداانسان
 اي آنان، يمبارزات تيهو. نيست يصحبت جانباختگان و جانفشانان ايو  يسياس

 يم خفه بشر حقوق باب در يصور يبحثها هيسا در اي شود و يم سانسور
 منظور (»موضوع« يتعداد رقم، عدد،  با»تکنوکراتيک« يروشها همه مثل. شود

 جان ان،يپا در. هستيم روبرو) جانباختگان جانفشانان و اي يسياس زندانيان
 پرونده از يبخش به ليتبد و جانباختگان، جانفشانان بازماندگان و بدربردگان

 روند از يکليد و نکته. شونديم هاتکنوکرات ميز يرو بر قطور يا
 يها شهياز ر جامعه کل يبخش يآگاه روند: مانديم مسکوت ،يدادخواه
  .سرکوب و خشونت

 يدار هيسرما سيستم که است شده شناخته يترفند نيا ،يسياس سطح در
 سيستم يها چارچوبه از خارج در که را خودش سابق نيمنتقد ،يجهان

 – مختلف يروشها قيطر از مدت ميان روند کي در را بودند ستادهيموجود ا
 يادغام چنين روند. کند يم ادغام خود سيستم در – ي ماليکمکها جمله از
. است شده تجربه مختلف اشکال به مختلف يدر کشورها حاکم، سيستم در
 را ها آن سقوط روند تا کنيد هنگا آلمان ژهيو به و اروپا يها»سبز«فعالين  به
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 سابق يوگسالوي به ناتو  حملهيکارگزار تا ۱۹۶۸ ييدانشجو جنبش از
  ٤٨».ببينيد

  يوانيون ايهما
۲۴-۰۶ -۲۰۱۲  
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  نبود؟ دنيفهم  و خواندن يبرا يکاف يزمان سال، سه ايآ ١٠

  همايون ايواني،: از
  ، ۲۰۱۲ – هاي شتابزدهيادداشت

  دوماي بر صفحه شطرنج، قسمتمهره

انات ي جري و مالي سياسيهايبعد از گسترش اعتراضات و نقد ناروشن
 کردند؛ يبونال لندن نقش بازي تريبرال که در برگزاريکار و نئولمحافظه

-کا، محافظهي خواه امري حزب جمهوريهايِن دست راستين شرمگيمتحد

 پس گرفتن مواضع ي، به جاي هلنديهابراليا لي و يسيکاران انگل
ران، ي در اييجو و عدالتيخواهي آزاديشروياکشان در قبال جنبش پخطرن
ها، بازماندگان ت از مواضع خانوادهي و حمايت جنبش دادخواهي تقويبه جا

، ي اسالميم جمهوري رژيبدربرده از کشتارها جانياسيان سيز زندانيو ن
 حي و ناصحيبي دروغ و پخش اطالعات تخريراـقـهـبازهم خودشان را در ق

  . کننديغرق م
ن ي مدافعي که از سوييهان دروغي از آشکارتريکين نوشته فقط به يمن در ا
در . پردازميشود، ميکار طرح مبرال و محافظهيانات نئولي با جريهمکار
ن يشود که اير، مداوم تکرار مي چند هفته اخيرونيا بي و ي داخليهابحث

ن چند يشد و در اي قبال اعالم ميستيبونال باينقاط ضعف و انحراف آشکار تر
چ اعتراض و ي خودش مشغول بود، هيبونال خزنده به کارهاي که تريسال
ا يها و برالين دروغ بزرگتر از آن است که نئوليا!  به آن نشده استينقد

 دست چندِم گسسته از يها مهرهي برايول. کاران به آن پناه ببرندمحافظه
 معامله با قدرتمندان يآنان که در آرزو. ارد هنوز کاربرد دي چپ سنتياردو
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دهند، مداوم در استدالالت خود دست به ي تن ميه به هر فالکتيجهان سرما
 آن را که به صورت يها از نمونهيکي. شوندي ميفين استدالل سخيدامن چن

کننده صفحه گزارشگران و مصاحبه. آورمير مي منتشر شده است، در زيعلن
  : استيهرام رحمانمصاحبه شونده ب

برخي از افراد و جريان هاي سياسي انتقادات تيز و تندي به :  گزارشگران«
 خرده ارزيابي شما از اين. برگزارکنندگان و جريانات حامي آن ها کرده اند

  چيست؟هاگيري

من به تجربه، همواره نقدهاي صميمانه و دوستانه را بيش تر موثر : بهرام رحماني
بخصوص .  و نهي کردن هاي به اصطالح تند و تيز و غيرمسئوالنهديده ام تا امر

 مسايلي را به تريبونال نسبت داده اند که در اين پنج برخي ادعاهايي کرده اند و
خود اين مساله . سال فعاليت تريبونال، حتي چند روز قبل از آن نيز وجود نداشت

قدهايي را جدي نمي کسي چنين ن. و زمان براي هرگونه نقدي تعيين کننده است
  )د از من استيتاک (٤٩».گيرد حتي اگر هم در ان حقيقتي نهفته باشد

 که در آن گرفتار يه تنگي از قافي خالصي به جلو، برايزهاين گريه هميشب
تکرار . شوديز تکرار ميگر ني ديهااند، به عنوان استدالل، در رسانهآمده

ن را مرعوب کنند تا از يمخاطبرد که يگيد صورت مين امي، به اين دروغيچن
نقد .  دست بردارندين حرکتي چنيقيشتر درباره سرمنشاء حقي بيجستجو

. ش آغاز شده استي مختلف، حداقل از سه سال پيها، به روشين رونديچن
 زبان ي فارسيهاها با سکوت و سانسور رسانهن نوشتهيدر تمام مدت، ا

 و يف دست راستين طيوه برا روبرو بوده، و عالي و ارتجاعيستياليامپر
 ين مواردياز اول.  نداشته و ندارنديانه خوشي ميين نقدهايز با چنيبرال نينئول

 يدادگاه« و مسئله يالمللت بينيک آشکار در مورد کنسپت فعاليکه به پلم
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 رانيا در سرکوب«توان به مقاله ي پرداخته است، م٥٠»ياسالم يجمهور کردن
ن نوشته يا.  اشاره کرد٢٠٠٩ مارس ٢٤مورخ » يلمللانيب عرصه در تيفعال و

 درباره ي سراسريين گردهماي سومي برگزاري براي تدارکاتيهابه بحث
  .  اختصاص داشت٥١راني در اياسيان سيکشتار زندان

افته و بحث تا سال ي انتشار ٢٠٠٩ن نوشته در آغاز سال يدهم که ايتوجه م
 مسکوت ييکاي و امريي اروپايها طرفداران مماشات با دولتي از سو٢٠١٢

 بود ياي درونيها، حاصل بحثي و علنيرونين نوشته بيا. گذاشته شده است
ز ي و ني اسالميم جمهوري رژيگري البيهاتيفعال. مي قبل داشتيهاکه از سال

کا و کانادا به ي، نخست در امريراني اي و ارتجاعيون دست راستيسياپوز
ر حقوق بشر پرداخته يگين پيون چپ و مدافعيسيوضوح به قلع و قمع اپوز

ون چپ و يسي، هجوم به اپوز»ي سازيجهان«است يبود و سپس در روند س
  . ديديز تدارک ميران در اروپا را ني ايستيکمون

شنهاد يد و از جمله پيرسين مدت به دست ما مي در اياري بسي داخليخبرها
 ي برايرانين اي از فعاليکي يواز س» رانيمرکز اسناد حقوق بشر ا« با يهمکار

ل ي ميمتن ا(ارسال شد  PM8:15, 2009,  May17, Sunday خ يما به تار
بود و متن » ابيره بيحب« به نام يامضاکننده نامه حقوقدان). موجود است

 يها سابق و خانوادهياسيان سي از زندانياريکامل نامه او که به دست بس
ن نوشته به عنوان سند يان هميت را در پاده اسيجانفشانان و جانباختگان رس

وزارت خارجه ...«: سدينوين نامه مي در اياو به روشن. نقل خواهم کرد
...  باشديل کننده مرکز مي تمو از منابع عمدهيکيکا ياالت متحده امريا

قاً از نوع يکا وجود دارد دقيان مرکز و وزارت خارجه امري که ميارابطه
  » .افت کننده وجود داردين مجمع کمک دهنده و دراي است که ميرابطه ا

ان يز زنداني جانفشانان و جانباختگان و نيها متعدد با خانوادهيهادر تماس
 ياسيان سيکال زندانيف چپ و رادي از طي سابق، ما، به عنوان بخشياسيس



 

 ١٣١   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 يزانيو به عز. مين گونه مراکز را رد کردي با ايران، هرگونه تماس و همکاريا
- ي نمي جدينده جنبش دادخواهي آي را براين گونه همکاريخطرات اکه 

دن ي انحطاط کشي براي جهانهيبا گسترش هجوم سرما. ميگرفتند، هشدار داد
گر، مشخصا در تدارک ي ديهاران در اروپا، عالوه بر بحثيون چپ ايسياپوز

 ٣١خ ي در تاريگري، مقاله د٢٠١٠ کپنهاگ در سال يالمللنيکنفرانس ب
ر يکار نظبرال و محافظهي نئوليت نهادهاي وضعيما برروي، مستق٢٠١٠ه يانوژ

  . ٥٢ر آنها دست گذاشته شدياد برومند و نظايمرکز اسناد حقوق بشر، بن
 ۲۰۰۸ در سال NED از بنگاه ي که کمک ماليراني از موسسات ايستيل

  :گرفته بودند، در آن نوشته ذکر شده است
 در يشبرد حقوق بشر و دموکراسي پياد عبدالرحمن برومند برايبن .۱

   دالر۱۴۰۰۰۰): اد برومنديبن(ران يا
   دالر۸۰۰۰۰: راني در ايانجمن جامعه مدن .۲
   دالر۱۴۱۷۹۳: زيام انترپراي پيالمللنيمرکز ب .۳
   دالر۸۷۰۰۰: ران معاصريق و پژوهش ايطرح تحق .۴

  در مورد مرکز اسناديشترين، در مقاله فوق الذکر، اطالعات بيعالوه برا
م به پرسش معنادار يحال برگرد. اد برومند ذکر شده استيز بنيحقوق بشر و ن

  مسئول صفحه گزارشگران 
 به يز و تندي انتقادات تياسي سيان هاي از افراد و جريبرخ:  گزارشگران«

 خرده ني شما از ايابيارز.  آن ها کرده انديانات حاميبرگزارکنندگان و جر
  ) استد از منيتاک(» ست؟ي چهايريگ

ده ين اسناد و مدارک را ناديبهروز سورن، مسئول صفحه گزارشگران، همه ا
 از ياين بزرگ طبعيبه نازم به چن! نامديم!!! »يريگخرده«ها راو آن. رديگيم
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ش از سه سال يم، بيدهين همه سند نشان ميا!  صفحه گزارشگرانيسو
ت عباس شما را قسم حضر! است؟» يريگخرده«اش م، همهيکنياستدالل م

د، يشويا دم خروس را؟ شما که در مقاالتتان از در دروازه رد نميم يقبول کن
که خودتان هم در نيد؟ فقط به خاطر ايگذارين همه سند پا مي ايچگونه رو

  ! ديند و راست حرف بزنيزم، کج بنشيد عزير نشويد؟ نمک گيلندن بود
  !  از پرسش استين سبکيل چني، هم خودش تکميپاسخ بهرام رحمان

ش تر يمانه و دوستانه را بي صميمن به تجربه، همواره نقدها: يبهرام رحمان«
. رمسئوالنهيز و غي به اصطالح تند و تي کردن هايده ام تا امر و نهيموثر د

بونال نسبت داده اند ي را به تريلي مسا کرده اند ويي ادعاهايبخصوص برخ
ز وجود ي چند روز قبل از آن ني، حتبوناليت ترين پنج سال فعاليکه در ا
 يکس. ن کننده استيي تعي هرگونه نقدين مساله و زمان برايخود ا. نداشت

 ٥٣». نهفته باشديقتي اگر هم در ان حقيرد حتي گي نمي را جديين نقدهايچن
  )د از من استيتاک(

 طبع خواندنش به  دارد، حتماًي که طبع نوشتن روانيبهرام رحمان: نخست
م ي دار۲۰۰۹زم، از سال يعز! ستي و مصاحبه کردنش نيسينومقاله، يروان

، يدانستي؟ اگر نمي بخوانياا نخواستهي؟ ياها را نخواندهشما آن. ميسينويم
ن يجمله درست ا. ح کني نادرست را تصحيها، لطفا فاکتيدانيحاال که م

ت ي فعالن پنج ساليبونال نسبت داده اند که در اي را به تريليمسا: ستين
  ز وجود نداشتي چند روز قبل از آن نيبونال، حتيتر
بونال، مرکز ي که به ترين است که مسائليرقابل انکار ايقت و فاکت غيحق

. هاست که گفته شده است، سالاندام اخوان نسبت دادهياسناد حقوق بشر، پ
 يازشما چرا با بورژو. اندح ما را سانسور کردهيح و صري حاکم، وقيهارسانه
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؟ شما به يکني ميرقابل انکار را نفي غيها؟ شما چرا فاکتيکني مياريدست
-ي، پس نميا زندان مطلب ارسال کردهي صفحه گفتگوهايطور مداوم برا

  .يشناسينش را نمي زندان و فعالي، گفتگوهايي بگويتوان
 ي هرگونه نقديمساله و زمان برا...«ن است که يه شما اي دفاعيمبنا: دوم

 يچرا سه سال جلو. زنديه شما لنگ ميه دفاعيحال، پا» ن کننده استييتع
ا تجربه ين حرکت گرفته شد؟ آيت اي درباره ماهيهرگونه بحث سازنده و جد

برال و ي نئوليوهاي ساخت آلترناتيوين سناري که از ايها و افرادتشکل
رکت ن حيد؟ مگر نگفتند که در چارچوب ايديکار جدا شدند را نشنمحافظه
 که خودشان هم يگري ديز از جايست؟ همه چي نيرگذاريچ تاثيامکان ه

ن حرکت بود، ي نقد اي، زمان برايشود؟ آريت ميدانستند، کجاست، هداينم
  .ديشما آن را درست استفاده نکرد

ن ي چنيکس«! ديا خودتان گذاشتهي در رفتن برايخوب است که جا: سوم
 باالخره ». نهفته باشديقتي هم در ان حق اگريرد حتي گي نمي را جديينقدها

 را ي و ارتجاعيستيالياست امپريا نه؟ باالخره سي در آن نهفته است يقتيحق
د با يکنيا نه؟ چرا فکر ميد ينيبي ميه جهاني کالن سرمايها بودجهيدر البال

، »رديگي نمي را جديين نقدهاي چنيکس«ن عبارت که يگران، با ايترور نظر د
ران گوش ي اياسيان سيکال زندانيف چپ و رادي اعتراض طيصدا به يکس

  دهد؟ يفرا نم
 گوش يم ولينبود؟ ما گفت دنيفهم و خواندن يبرا يکاف يزمان سال، سه ايآ

  .  نبودييشنوا
  يوانيون ايهما

۱۵-۰۷ -۲۰۱۲  
�����  
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 هيسرما  يهژمون رشيپذ و يهمکار يبررس   پيرامون نکاتي ١١

    بوناليتر رانيا برنامه و تهايفعال در يدار

  همايون ايواني،: از
   ۲۰۱۲ نوامبر ۲۷ –هاي شتابزده  يادداشت

بونال، به همت يرران تين اين و موافقين مخالفي بياپس از اعالم جلسه مناظره
، در دانشگاه ۲۰۱۲خ اول دسامبر يدر تار» ن چپ فرانکفورتيته فعاليکم«

ران ي ايباي سازمانگران ناشکي نخ نمايهاکيگوته فرانکفورت، شاهد تاکت
ن چپ شهر يته فعالي در داخل کميز حتيبونال در گوشه و کنار و نيتر

  . ميفرانکفورت هست
 جان بدر ياسيان سيع زنداني اعتراض وسي توانند صداي که هنوز نميعناصر

ن بار يبونال تحمل کنند، ايران تري ايهاها و برنامهتيبردگان را از روند فعال
 که يوانيون اي همايعنيک مخالف ي! اند نشده روبرو شدهينيش بي پيبا معضل

 ي جمهوريها بوده و از جانبدربردگان کشتارهاز در همان زندانيخودش ن
طره و يان کند، سي مخالفتش را بيل جديخواهد داليه است، م بودياسالم
ران ي ايشبرد کارهايکار در پبرال و محافظهي نئوليوهاي آلترناتيهژمون

 دادستان و يهايريم گيبونال را به صورت فشرده نشان داده و تصميتر
  . ن قرار دهدير ذره بي را زيشين دادگاه نمايان ايقاض

چه يون دريزي که دعوت به مناظره در مصاحبه با تلون قرار استيموضوع از ا
 از ۲۰۱۲در ماه سپتامبر ) انيراني ايستيالي اتحاد چپ سوسيبرنامه هفتگ(

 ين گفتگويده شد و من از اي از من پرسيامک قبادي سي آقايسو
  . روشنگرانه استقبال کردم



 

 ١٣٧   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 و از ياسي سي، زندانيوانيون ايچه با همايون دريزي تلويگفتگو: د بهينگاه کن(
  ١٣٦٧ان در سال يبازماندگان قتل عام و کشتار زندان

 ياسياِن سي جانباختگاِن دهه شصت و زنداني خانواده هايدر بارِه دادخواه
ِن دهه شصتيبازمانده از کشتاِر خون  

http://www.youtube.com/watch?v=i2zNkqruWqw&feature=youtu.be( 
 

 يا دعوت به مناظره"يافق چپ انقالب " ياتاق بحث و گفتگوپس از آن، 
ان ي از سخنگويبان قلعهيليرقتن خانم ليم فرستاد که به علت نپذيگر را برايد
 يستيبايک طرفه را که در واقع ميز دامن زدن به بحث يبونال، من نيران تريا

کردند، درست ندانستم و يشان را طرح ميهادگاهينظر مخالف و موافق د
  .  پاسخ مانديبونال بيران تريموضوع مناظره با مدافع ا

د، همه جماعت يرسيبونال به سر ميران تريخ مصرف ايتا جلسه الهه، که تار
دادن و  با لو يو حت يزن فات، تهمتيبونال، با تحريتر! يناين کور و بيمدافع

 زندان، ي سابق و از جمله همکاران گفتگوهاياسيان سي زندانيدن کروکيکش
 ۱۸ يک جورياست فرار به جلو را اتخاذ کرده بودند تا ي خودشان سيبرا

 کمتر سر و ته اش هم يند، و جلسه الهه با افتضاحياينفر آخر هم  به الهه ب
  . ديايب

ان جلسه الهه ي کاران بعد از پابرالها و محافظهيگر ائتالف با نئوليحاال، د
مرکز اسناد حقوق  ائتالف با ييده و تشت رسوايان رسيخ مصرفش به پايتار

 فحاش و آدم فروش ياد برومند، و سخنگوي، بن...)ام اخوان ويپ (رانيبشر ا
. د دنبال شوديگر باي دي به سبکيبيعوامفر. بونال از بام فرو افتاده استيتر
-بونال، به شکل دعوتيل وارونه زدن صحنه گردانان ترغات و نعين بار، تبليا

ست و يالين چپ، سوسيبه مناظره با منتقد» تهيات شده و فرماليب «يها
  ! ست در راه استيکمون
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گر موضوع ارزش يکه د نيل ايدله  بيد صارمي سعي آن را آقاينمونه قبل
 يها داستانطرفه کيام، يو پيرفته بود و مصاحبه کننده رادي ندارد، نپذيبررس

بونال يران تري اي را به عنوان مصاحبه با سخنگوي بهرام رحمانيخوشمزه آقا
بونال، از استدالالت يران ترين ايا منتقدي که گويبه طور. پخش کرده بود

البته، !  گفتن ندارندي براياند و حرف متقاعد شدهي رحمانيمشعشع آقا
 تحت عنوان يانتشار مطلبز با ي نيد صارميو سع! د عاقل باشديشنونده با

قابل ريه سانسور مصوبات شرم آور و غي، قض"سانسور" و "ايران تريبونال"
بند :  ماجرا افشا کردي پرده پوشيان را برايبوناليدفاع جلسه الهه و تالش تر

 وضع حقوق ي بررسي براي اسالميهمکارسازمان ت يسه خواستار مامور
  : د بهينگاه کن.  استيتقلن خودش موضوع بحث مسي شود که ايبشر م
html.20121117105434=art?cgi.ds/as/net.roshangari.www://http   

 ي، براي صارمي عالوه بر آقايکي نه چندان دمکراتي مطمئن هستم دعوتها
 باشد جداگانه به آن ي که ضروريدر فرصتده است که ي ما، رسير رفقايسا

ک ي که احتمال يين حال و هوايز، در چني نيدعوت فعل. م پرداختيخواه
ده است و من الزم يز رسي من نيف است، برايک و سازنده، ضعيبحث دمکرات

-براليون نئولي فاجعه بار ائتالفيهااستي افشا و طرد سيدانم که برايم
ک فعال يز ي سابق و نياسيان سياز زندان يکيمحافظه کار، از موضع 

  . ست در آن شرکت کنميکمون
 ي جواب منفيک جوريتر بود که بونال راحتيران تريگردانان ا صحنهيبرا

 ي برايزين ما چيمخالف! ديدينشان بقبوالنند، که ديرند و به مخاطبيمرا بگ
  !گفتن نداشتند

ن چپ در يته فعاليدر کمبونال يران ترين کار، طرفداران ايشبرد اي پيبرا
تر بحث را ياول از همه ت! جالب انداختند» لهيت«ک يفرانکفورت، نخست 

 ي اسالميه جمهوريبونال، مبارزه عليران تريا ايم کردند که گوي تنظيجور
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ا اصال يگو.  خواهند بحث کنندين موضوع ميکرده و دو سخنران درباره ا
د، يه جلسه که بدستم رسيوستر اولدن پين را من با ديا. ستي در کار نيمخالف

شبرد ي، احتمال پيدنين برنامه چيته گوشزد کردم و گفتم با چنين کميبه فعال
ه بود که ين پوستر اوليا. ف استيار ضعيک و منصفانه بسيک بحث دمکراتي

  ؟!»ي اسالميه جمهوريبونال عليران ترياقدامات ا«تر يبا ت: ديبدستم رس
  

  
  

ر اعالم يل زي ميته فرانکفورت با ارسال ايرا به کمبالفاصله اعتراض خود 
  ): November 2012.18 (کردم 

  ز با درودي عزقيرف«
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 که يتر بحث و بررسيمن با ت. يم ارسال کرديه را براين که اطالعيتشکر از ا
تر برنامه از همان آغاز سمت بحث را يت.  دارميه آمده مشکل جديدر اطالع

-هيستم سرماي سيهاهي در نقد پايبونال کارين تررايا اي کند که گوين مييتع
 که تمام بحث موافق و مخالف يدر حال.  داشته استي اسالمي جمهوريدار

 يشي نماين گونه تئاترهاي در ايه داري سرمايهان است که سامانهيدر ا
از . شوديو چپ به کار بسته مي سرکوب آلترناتيشود و برايچگونه دفاع م

ن نظرات مخالف و موافق يا بحث را با توازن بيکننده گزارته برينظر من کم
ر يبونال را باز هم به طور غيران تريغ ايخواهد تبليکه م نيا ايکند يآغاز م

ته ي کميشداوريرفتن بحث را عدم پيمن شرط پذ. ش ببرديم پيمستق
تر ير تييل خواستار تغين دليدانم، به هميبرگزارکننده جلسه در فرانکفورت م

  :ر هستميحث به صورت زب
 اد جانفشانان و جانباختگان دهه شصتيبه 

  ن چپ فرانکفورتيته فعاليکم

 بررسي اقدامات ايران تريبونال از ديدگاه هاي مخالف و موافقبررسي اقدامات ايران تريبونال از ديدگاه هاي مخالف و موافقبررسي اقدامات ايران تريبونال از ديدگاه هاي مخالف و موافقبررسي اقدامات ايران تريبونال از ديدگاه هاي مخالف و موافق

   يجلسه بحث و بررس
 يستين بايرند، بنابرايگي مياگر رفقا موضوع بحث مخالف و موافق را جد...

 از خود نشان دهند و يشتري جلسه دقت بيرات برگزايتر بحث و جزئيدر ت
. کردنديک بار با سخنرانان موضوع را کنترل ميحداقل قبل از انتشار پوستر 

رات به يين تغي برگزار کننده به ايدوارم رفقاير نشده و اميخوشبختانه هنوز د
 همگان و از جمله من ارسال يسرعت توجه کنند و پوستر اصالح شده را برا

  . فرانکفورت هستميع رفقاير پاسخ سرمنتظ .کنند
 

  قانهي رفيبا درودها
  »يوانيون ايهما
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رفته شد يته فرانکفورت، باالخره پذين کمي با فعاليها و تماس تلفنبعد از بحث
 يايخواهد زواي است که ميهي از دو سخنران مخالف است و بديکيکه 

خواستند يا نمتر برنامه ريک پا داشت و تي را بحث کند و چون مرغ يگريد
 يعنيتر موضوع بحث مخالف، يرفتند که حداقل تيعوض کنند، سرانجام پذ

  : ذکر شوديوانيون ايهما
    رانرانرانرانيييي و برنامه ا و برنامه ا و برنامه ا و برنامه اتهاتهاتهاتهايييي در فعال در فعال در فعال در فعاليييي دار دار دار دارههههيييي سرما سرما سرما سرمايييي هژمون هژمون هژمون هژمونرشرشرشرشيييي و پذ و پذ و پذ و پذيييي همکار همکار همکار همکارييييبررسبررسبررسبررس 

        بونالبونالبونالبونالييييترترترتر
 ۲۳ يانين اعتراض، در ساعات پايک هفته از اوليباالخره پس از گذشت 

  :م ارسال شديح شده براينوامبر تراکت تصح
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 نيب روزگار اياز عجا. ر عالقمندان ارسال کردميز جهت اطالع به سايمن ن
ک جلسه، ي ين بار براي اوليده شود و براي ديستياد نبايتر من زيا تيکه گو

ون يداند هماي که از قبل ميافقط خواننده. دمينترنت دين تراکت را در ايسوم
د به ي است بايدارهي سرمايوهايشات با آلترناتاست مماي مخالف سيوانيا

  :دا کندي را پيتر سخنرانيها، ت رنگياورد و از الباليچشمانش فشار ب
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    رانرانرانرانيييي و برنامه ا و برنامه ا و برنامه ا و برنامه اتهاتهاتهاتهايييي در فعال در فعال در فعال در فعاليييي دار دار دار دارههههيييي سرما سرما سرما سرمايييي هژمون هژمون هژمون هژمونرشرشرشرشيييي و پذ و پذ و پذ و پذيييي همکار همکار همکار همکارييييبررسبررسبررسبررس
        بونالبونالبونالبونالييييترترترتر
 يلينه روشن، خين طرح زمي اياز البال! اندسانسور نکرده! ، درست استيآر

  ! افتاده استي از قلم نيزياند و چد نوشتهي و رسا با قلم رنگ سفخوب
-ي مي جلسه چه جورين حاال تويبب! ين بودي بد بياديز! ي صارميآقا

  !ش ببرنديخواهند بحث را پ
  

  
  

دانند صحنه گردانان ي شده است که ميي رفقاين رفتارها، باعث نگرانيهم
ح ين صحنه گردانان ترجيا. ستندي نبونال، قادر به تحمل نظر مخالفيران تريا
، از ي صارمير آقاين، نظيزان و منتقدي از عزيارير بسيز، نظيدادند، من نيم

 يگرين و هوچيا انتظار توهي کنم و ي خودداريان جلسهيشرکت در چن
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ر يکسال اخين جماعت در ي اي را داشته باشم که از سويا فاالنژگونهيها
  . ستنديبند ني را پايايرزشار ايچ معيخته و هيقبح اش ر

 يهاين چند روزه نگراني که در ايزانين نوشته کوتاه، خواستم از تمام عزيبا ا
 که در راه است يک در بحثي خود را به عدم وجود جو دمکراتي و واقعيجد

. شودي شده و مين احساس تداعي من هم، هميبرا. اند، تشکر کنماعالم کرده
ن گونه يال شورتر از آن است که بتوانند با ابونين، آش تريبا وجود ا

دوارم، در روز اول يام. رندي سقوط آن را بگيها، جلويسانسورها و جو ساز
 در جلسه داشته ياک به شهر فرانکفورت حضور فعاالنهي نزديدسامبر رفقا

 سازشکارانه و يهااستي در افشا و طرد سيگريباشند تا قدم مشترک د
  .ميرداربونال بي تريبراليل

ن يک اي مبهم و تاريايم زواي تالش کنيستيزان، ما باي از عزيکيبه نوشته 
ن راه، شرط رفاقت و يم و در اي آشکار کني افکار عموميپرونده را برا
 ياسيان سي جانفشانان و جانباختگان و زنداني خانواده هايانصاف را برا

  .ميت کنيجانبدربرده رعا
،يوانيون ايهما  

  ۲۰۱۲ نوامبر ۲۷
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 ياسيس يسرگردان  :يجهان هيسرما با ائتالف گران شاطه م١٢

    )کي بخش( شده؟ يسازمانده ياسيس شانتاژ اي

  يقهرمان فرخ
  azadiebaian@yahoo.se  

 
 روبرو سکوت و سانسور با همواره ر،ياخ سال چند در که ييهابحث از يکي

 يکشتارها از بردگانجانبدر چپ، مستقل نيفعال تالش  با سرانجام است، شده
 يکشتارها از برده بدر   جان ياسيس  انيزندان ژهيو به ،ياسالم يجمهور ميرژ

 مشخصاً  و ونيسياپوز يروهاين گفتمان موضوع به هفت، و شصت تابستان
  . است شده ليتبد رياخ يهاهفته در چپ يروهاين فيط

 مانکت سانسور، سکوت، گريد ها،بحث گسترش نخست يروزها برخالف
 با يهمکار نيمدافع يسو از انکار رقابليغ  يهافاکت رفتنينپذ و قتيحق

 شاخه به شاخه کي  از آنان و است ناممکن برال،ينئول و کار محافظه يروهاين
 احساسات از کنند،يم تالش. ندهند پاسخ موضوع اصل به تا پرنديم گريد
 يدارهيسرما ميرژ هيعلبر جانباختگان و جانفشانان يهاخانواده مردم، حق  به

 با يهمکار انتقاد هرگونه تا سازند فراهم يايدفاع  سپر ،ياسالم يجمهور
 يهانمونه انيم آن از . برانند صحنه پشت به را يجهان هيسرما يروهاين

 تيسا مکرر زدن گزاگيز اما د،يبرگز يبررس يبرا توانيم را يمختلف
 يبرا شد يليدل و ختيبرانگ امر ينگران سورن، بهروز زين و گزارشگران 

 يسرگردان از يانمونه عنوان به را او مواضع نوسانات  تا مطلب نيا نوشتن
 . دهم قرار يبررس مورد شتريب چپ،  مستقل نيفعال از يتعداد ياسيس و ينظر
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 ندگانينما حضور و اخوان اميپ يدادستان به يبوناليتر لندن، جلسه

 سيانگل کار محافظه حزب

 نيا بودن ناسالم با رابطه در لندن بوناليتر يبرگزار با همزمان ياهياطالع
 يياجرا ئتيه –) کارگر راه (رانيا يانقالب کارگران  سازمان توسط بوناليتر

 بدر جان از و شصت ٌدهه  ياسيس انيزندان از يتعداد زمان هم. منتشرشد
 بر  ثباع که نوشتند نهيزم نيا در يمطالب هفت و شصت کشتار بردگان
  . کرد ميتقس توانيم دسته سه به را برآشفتگان. ديگرد چند يهائيآشفتگ

 شامل خود که شاهدان اند،بوده هم شاهد خود بعضاً که برگزارکنندگان
 و کنندگانشرکت و اندبوده جانفشانان يها خانواده و گانشده شکنجه

 نکته دو به ميباش  داشته ها ازپاسخ يکل يبندجمع کياگر. کنندگانتيحما
  : ميخوريم بر ستندين هم نوشتار نيا با ارتباطيب که مهم

 داده پاسخ انتقادها به مستدل و ماًيمستق هاپاسخ از کي چيه در باًيتقر: کمي
 با است شده يسع عوض در بلکه است نشده زين  هاآن رد در يسع و نشده

 نيبهتر کيتاکت تيرعا با بعضاً  و آنان با سهيمقا و گريد يموارد کردن مطرح
 و ميمستق  پاسخ گرازيد يها برنامه اي و نهادها به حمله با است حمله دفاع
  .ندينما منحرف خود از را انتقادات زيت نوک تا رفته طفره انتقادات به حيصر

 شروع با همزمان نيمنتقد چرا که القولند متفق بوناليتر نيمدافع اغلب: دوم
 آن از قبل و اندزده انتقاد به دست و شده متوجه  آن زا پس اي و دادگاه نيا

 انتقادها به پرداختن از انحراف  يبرا نانيا که نجاستيا جالب. اندنگفته يزيچ
 انيزندان کشتار درباره يسراسر يگردهمائ نيچهارم به خودشان اغلب

 داشته نظر در  که نيا بدون کننديم حمله ٥٤گوتنبرگ – رانيا در ياسيس 
 در مهمشان ليدال از يکي با آشکار تناقض کي خود حمالت نيا که ندباش
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 شروع روز از بوناليتر به انتقادات اگر که چرا. است انتقادات به  يگوئ پاسخ
 خاتمه از ماه نه از شيب گذشت از پس  خود نانيا د؛يگرد آغاز يبرگزار

 و انتقادات! اند نموده شروع را ييگردهما به خود حمالت چهارم، يگردهمائ
 بالفاصله کمي. است گرفته انجام نوبت دو در چهارم يگردهمائ به تهاجمات

 انتقادات شکل دو به که آن، از پس ماه کي حدود تا يگردهمائ انيپا  از پس
 که ينادرست اي درست انتقادات. است بوده  يپراکن لجن برعکس اي و سازنده

 به اما. است شده  داده پاسخ هقانيرف و رفقا بضاعت حد در شد، يگردهمائ به
 نيچن  که چرا. نشد داده يپاسخ هايپردازدروغ و ها،تهمت ها،يافترازن

 هاتهمت و هايپرداز دروغ نيا. نبودند پاسخ درخور اساساً ييهايافترازن 
 در مقاوم ياسيس انيزندان به يشخص يهتاک  و يسازپرونده روند به بعدها
 در ياسيس لمپن کي  نمونه يبرا. شد ليتبد ياسالم يجمهور ميرژ يهازندان

 حد از را رانيا ياسيس يزندان زن يرفقا به نيتوه اشيشخص وبالگ
 و چپ نيفعال مورد در را ياطالعات و يشخص يهايسازپرونده  گذراند،

 و. داد قرار کارش سرلوحه را زندان يگفتگوها  نيفعال جمله از و ستيکمون
 تيسا از سر سرانجام  هاتهمت همان با وبالگ نيا نکيل تاسف کمال با

  .درآورد هم گزارشگران

 بوناليتر برگزارکنندگان يشانس بد از دانمينم رياخ تهاجمات دوم دور در اما
 انيزندان کشتار درباره يسراسر يگردهمائ نيچهارم"   برگزارکنندگان اي بود

 کي و شد دايپ يکس کي هباالخر  که " گوتنبرگ - رانيا در ياسيس انيزندان
" نبود؟ دنيفهم  و خواندن يبرا يکاف يزمان ، سال سه ايآ "نام به نوشت يمطلب

  : که کرد ديق نوشته نيا در و

 شده داده هشدار آن در و شده مطرح که است سال سه از شيب يبحث نيچن
 و امکانات گرفتن يپ در که انجامديم ييروهاين  استحاله به روند نيا که
 تن يدارهيسرما بزرگ  يهادولت امورخارجه وزارت با يهمکار به بون،يتر
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 ياسيس  انيزندان و نيفعال که داد انتشار را يمکالمات سند آن بر عالو. دهنديم
 مطلع ميمستق صورت به »رانيا بشر حقوق اسناد مرکز «يريگ بودجه از سابق،

 مقاوم، و سرموضع ياسيس انيزندان از ينيمع بخش ليدل نيهم  به و اند شده
 . ٥٥اند رفتهينپذ  را مرکز نيا با يهمکار گونه هر

 گزارشگران تيسا مصاحبه به اشاره اشمقاله از يقسمت در يوانيا ونيهما
 جان از خود که يوانيا ونيهما طرف از مطلب نيا  انتشار محض به    .داشت

 به او، به حمله است؛  وهفت شصت و شصت دهه کشتار بردگان بدر
 ياسيس انيزندان يسراسر يگردهمائ نيچهارم به ژهيو به و زندان يگفتگوها

 تهاجمات نيا تمام ياطالعات هيپا تاًينها که يآنجائ از. شد شروع گوتنبرگ  –
  . کننديم اشاره يمشابه موارد به تماماً باًيتقر گردديبرم  »مرجع کتاب «کي به

 به يگوئ پاسخ از فرار يبرا کنند،يم يزندگ سوئد در که بونال،يتر نيمدافع
 رانيبگ بودجه لندن، يشينما دادگاه گردانان صحنه چرا  که يديکل پرسش نيا

 را خود هستند؛ ينيچن نيا يکشورها  اي و کانادا کا،يامر امورخارجه وزرات
 با را) کارگران  ماتيتعل انجمن" (اف – ب -آ "يسوئد نهاد و زننديم ينفهم به

 مثل شمارند،يم برابر کايآمر خارجه امور وزارت اي و    NED  مثل ينهاد
 شيهانوشته شتريب روزيد تا که بوناليتر پيپرنسيب يسخنگو يمصداق  رجيا

-نوشته در و است آشکار يزيست چپ ينوع به زندان  با رابطه در خصوص به

 ، توکل مثل هاده به را يرجو  مسعود يمو کي: که کنديم اعالم آشکارا يا
  ).مضمون به نقل (دهمينم.. و ،يشالگون

 از يشناخت گونه چيه بدون و کننديم يزندگ سوئد از خارج که گريد بخش
 با و استخراج را »مرجع کتاب «يهاتهمت همان  آن يادار ستميس و سوئد
 يهابرگ و شاخ  هاآن به نوشتن هنگام خود، يروح تيوضع به توجه

  . دهنديم را شانمناسب
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 از تعجب اما. خوردينم چشم به يانتظار از دور مسائل کار، ينجايا تا
 سورن بهروز از مطلب دو يکي به حمالت نيا  در که شوديم شروع يآنجائ

 يپاسخ که روميم  کلنجار خودم با که است روز چند راستش م،يخوريبرم
 قميرف از دفاع در نه پاسخ کنم؟ ارياخت سکوت اي بدهم بهروز به درخور

 من از بهتر بداند الزم اگر مطمئنم دارم او از که يشناخت با که يوانيا  ونيهما
 بحث گوتنبرگ يگردهمائ نيچهارم اما . کند دفاع خودش از است قادر

 شوديم سهيمقا  بوناليتر با امروز که يگردهمائ آن مخارج تمام. است يگريد
  . است بوناليتر يحقوق ئتيه ياعضا از تن چند اقامت نهيکمترازهز

 در يوتبوري يشهر ي تهيکم را يسراسر ييگردهما نيچهارم يمال گزارش
 نه از پس تاکنون و داد انتشار يرسم بطور يگردهمائ  از پس فرصت نياول
 نشده مکتوب يفرد چيه لهيبوس  گزارش آن از يانتقاد و اعتراض چيه ماه

  . ٥٦است

 قيطر از زندان يگفتگوها نيفعال زين را هاييگردهما يهانهيهز يکسر
. کردند نيتام برگزارکننده تهيکم به حقوقشان از  يبخش پرداخت و کارکردن

 است داشته يمال يکسر  اديز اي کم ها،ييگردهما همه دوم، ييگردهما جز به
 شده پر زندان يگفتگوها نيفعال يمال کمک قيطر از آن يهانهيهز تاکنون و
 يهتاک اي و سانسور طيشرا در ييگردهما تدارک ،ياسيس فشار يعني. است 

 بر باز زين هاييگردهما يمال بار از يبخش بلکه ست،ين  يکاف حاکم يهارسانه
 حول در که است ميرژ يکشتارها  از برده بدر جان انيزندان يهاشانه يرو

 حاال. کنند يم يهمکار هم با زندان يگفتگوها عنوان به مشترکشان ابتکار
 بشر حقوق اسناد مرکز «و برومند اديبن رينظ يينهادها با ياسهيمقا نيچن

 از را خود يونيليم کي يحت و يدالر هزار صد چند يهابودجه  که »رانيا
 افتيدر »ييکايامر هيريخ يادهايبن «اي و  کانادا، کا،يامر امورخارجه وزرات

 پس نباشد، سورن  بهروز ادراک و منطق در يناتوان از يناش اگر کنند،يم
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 و چهره که است نيدروغ ليتحل و اطالعات پخش يبرا آگاهانه تالش
 به که کند يينهادها همتراز را يسرموضع و مقاوم ياسيس انيزندان  زحمات

 دو يشانتاژ نيچن با! رونديم و رفته باال  مردم يهاشانه يباال از تجربه
 ادهخانو عيوس  فيط اعتماد بيتخر نخست: شوديم حاصل همزمان هدف

 ن،يپائ از و ختهيخودانگ ابتکارات به مردم عموم و جانباختگان و جانفشانان
 کردن رنگ کم حداقل اي و دنيبخش اعتبار دوم و يسراسر ييگردهما  رينظ

 !يدار هيسرما بزرگ يدولتها يها خانه وزارت  از يمال کمک افتيدر قبح

 عرق يزيتم تمالدس با کرديم آرزو روزيد تا که سورن بهروز مثل يکس چرا
 را بردگان بدر جان تجمع محل صحن و کند پاک را  برگزارکنندگان يشانيپ

 به ارياختيب! ناروا به همآن ! کشد؟يم آنان يرو به غيت باره کي به کند زيتم
: است  قرار نيا از خالصه يليخ طوره ب داستان افتادم زندان از ياخاطره ادي
 از که را مجاهد جانفشانان از يکي يردالجو نياو جالد ۶۱ سال لياوا"

- يم کجا به بداند خود کهنيا بدون کرديم دفاع نيمجاهد  سازمان مواضع
 يروبرو را خود او چشم، کردن  باز از پس برد هينيحس به بند چشم با برندش

. دهنديم  نيمنافق بر مرگ شعار کرده گره مشت با که نديبيم ينيازتواب يجمع
-ينم او دهديم نيمجاهد عملکرد با دررابطه بحث شنهاديپ او به يالجورد

 سازمان مواضع که کنديم اعالم جمع آن حضور در  تينها در و رديپذ
 خورده شکست نيتواب انيم  در را خود يالجورد. دارد قبول را نيمجاهد

 و کرده نيتواب به رو اشيشگيهم زهرخند با خاطر نيهم به کنديم احساس
 فرد نيهم ديشا ديديد چه را ايدن ستند؟ين معتقد تکامل به هانيا گرم: ديگويم 

 يهاحرف مخالف درجه ۱۸۰ درست و هينيحس  نيهم در اديب گريد ماه شش
 دانستيم او افتيدر  يخوب به را هاحرف نيا يمعن جانفشان. بزند را امروز

 کي در حرف نيا يمعن دارد ياديز اتيتجرب نهيزم نيا در يالجورد که
  .بود گفته که آنچه خالف به اعتراف اي مرگ حد تا شکنجه بود،  نيا کالم
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 بالفاصله و کرد دايپ يمناسب حل راه هاشکنجه آن از يرهائ يبرا جانفشان
 که را يهائحرف نيا از ريغ يزمان هر که کنميم  اعالم جا نيهم در گفت،
 من موضع کماکان  و مااوردهين دوام شکنجه ريز که ديبدان بزنم زدم امروز

-يم فکر راستش دارد؟ سورن بهروز به يربط چه داستان نيا اما. است نيهم
 از پس يافراد که است دهيد اريبس موارد نيا از زندان در هم او حتماً  کنم
 مواضع رييتغ درجه ۱۸۰ شکنجه اثر در ماه  نيچند تا ساعت نيچند از يمدت
 کار در که ياشکنجه  کنميم فکر هرچه من بهروز با رابطه در اما اندداده

 با رابطه در او مواضع شده باعث يعامل چه و چرا فهممينم پس نبوده
 ۱۸۰ آن يبرگزار از ماه نه گذشت از پس و باره کي به چهارم يگردهمائ 

 نيهم در هم من اما ندارم يحيتوض من مورد  نيا در! ند؟ينما رييتغ درجه
 نوشتار نيا در که آنچه  از ريغ يگريد حرف هر هرگاه کنميم اعالم نوشته

 اما شکنجه ريز نه ديبدان حتم ميبگو ،سمينويم چهارم يگردهمائ باره در
  ! است قتيحق از يعار و دارد قرار آن پرده پس در يزيچ  حکماً

 امروز حمالت و روزيد يونارواها هاتهمت دهيچک و يبند جمع که يآنجائ از
-يم ينمائ خود سورن بهروز مطلب نيآخر در چهارم  يهمائگرد به کشانغيت

 امروز و روزيد يهانوشته  و مطالب نيع گذاردن با کنميم يسع من کنند
 دوارميام و بار کي هاآن به پاسخ و مطلب نيهم مهيضم در سورن بهروز

 کار آن رونديم خلوت به چون که يکسان به خور در يپاسخ شهيهم يبرا 
  .گذارميم وا خوانندگان به را قضاوت تينها در  و باشم داده هم دکننيم گريد

 ***  

. کرد خالصه مورد  سه به توانيم را سورن بهروز سرگردان يهانوشته انبوه
 قابل امروز، يهانوشته در بلکه روزيد يهانوشته در  نه محورها نيا البته
  :که است يمدع سورن بهروز. تنديرو



 ١١گفتگوهاي زندان شماره    ١٥٢

 بر بنا و داشتند شرکت سبزها هم و هاراست هم چهارم يگردهمائ در: اول
 بوناليتر در اخوان اميپ مثل يشخص حضور به مثالً  ديتوانينم امروز شما نيا

 وجود يطالب يرضا و اخوان  اميپ انيم يتفاوت که چرا ديباش داشته اعتراض
  .ندارد

 ماتيتعل انجمن (اف–ب–آ يهاکمک از هم) چهارم يگردهمائ (شما: دوم
 ديتوانينم نيا بنابر دياکرده استفاده يگردهمائ يبرگزار  يبرا )کارگران
  . ديباش  بوناليتر يبرا يدولت کمک افتيدر معترض

 يخبر يهابنگاه يبلندگوها بدنبال) چهارم يگردهمائ (شما کهنيا: سوم
 هالتدو يخبر يهابنگاه يبلندگوها از استفاده  به نيبرا بنا ديابوده هادولت

 ٥٧.ديباش داشته انتقاد ديتوانينم بوناليتر طرف از

 با روزه سه يسراسر ييگردهما کي در يهمبستگ اميپ قهيدق چند خواندن
 ! است الفارق مع سهيمقا اخوان اميپ توسط يشينما  دادگاه برنامه تمام گرداندن

 تهيکم طرف از ياهياطالع چهارم يگردهمائ شروع از قبل هفته دو حدود
 سخنرانان، هيکل ياسام هياطالع نيا در .شد منتشر  يگردهمائ برگزارکننده

 و شود گزارده شينما به  بود قرار که يهائلميف يتمام ستيل يحت و هنرمندان
 چهارده ياسام نيهمچن .افتيانتشار همگان اطالع جهت آن نيمسئول نيهمچن

  .٥٨ديگرد ديق سه شماره هيدراطالع انيگو سخن از تن 

 توانينم يامصاحبه اي و يمطلب چيه در تاکنون ياسام نيا انتشار خيتار از
 اي و ديد يجائ در سبز اي و راست عنوان به را ياسام  نيا از نام کي يحت
 آزرم نعمت ،)کارگردان (يمنصور  مسلم ،)يينمايس منتقد (يبينص ريبص: ديشن
 عباس  ،)دان يقيموس و لمسازيف (يروانيش وشيدار ،)سندهينو و شاعر(

 يشهاب منوچهر ،)نقاش (اردوان سودابه ،)ياسيس فعال و سندهينو (سماکار
 ،يقهار مانينورا دکتر ،ييکفا روسيس ،يامان الهه ،يمنتظر  شکوفه ،)نقاش(
 و ييگردهما يبرگزار ريگ در ياسيس  يزندان هاده و يريام جعفر مسافر، اليم
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 مثل درست ! شونديم پردهس يفراموش به يهمگ... چپ پژوهشگر و فعال
 در متفاوت يهاهدگايد توازن و سخنرانان ريتصو شده، سانسور يهاعکس

  !شوديم حذف نيمخاطب و ديد معرض از برنامه  بخش هر

 ميخوريم بر يامنست ندهينما و يطالب رضا نام به!!! مکرر »مرجع کتاب «در اما
 يامنست يسو از ينيمع فرد بانتخا يبرا يبرگزار تهيکم که است  نيا تيواقع
 زابتيال خانم با يشهر تهيکم يعموم روابط  مسئول. است نبوده رگذاريتاث
 ليتما چنانچه خواهنديم  شانيا از و کرده برقرار تماس سوئد يامنست سيرئ

 يامنست سيرئ ابتدا در. بدهند يگردهمائ به ياميپ يامنست ندهينما توسط دارند
 حضور از يگرفتار ليدل به اما دينما شرکت نشست نيا در خود که بود قرار 

 بخش مسئول که يفن آراز يآقا نام به را يفرد و  کرده يخواه عذر خود
 يگردهمائ به ليميا قيطر  از يکتب طور به را باشنديم يامنست انهيخاورم

 يامنست  اتينظر حامل يستيبا حتماً شانيا که نيا بر ديتاک با ندينمايم يمعرف
 صحبت که يستينبا يامنست مواضع ترازکاليراد که بود نيا منظور (شندبا

  ). ندينما

 يالمللنيب يتشکلها ندگانينما با يسراسر يها ييگردهما دوره چهار هر در
 جهان مختلف يکشورها در ياسيس انيزندان گا،يل الملل،  نيب عفو جمله از و
 قبال در که شوديم و شده  گرفته تماس) ابوجمال ايموم نمونه يبرا(

 آمدنش کار يرو آغاز از ياسالم يجمهور ميرژ يسراسر يکشتارها
 احزاب تا شد تالش ييگردهما نياول از نيهمچن. رنديبگ موضع تاکنون 

 دهه يکشتارها قبال در يريگموضع به ملزم  را يياروپا يکشورها مختلف
 يندگانينما چهارم و سوم  و دوم اول، ييگردهما در رابطه نيا در. ميکن شصت

 ها،اميپ کثرت علت به. کردند محکوم را امر نيا ،ييهااميپ با احزاب نيا از
  :ديکن مراجعه ييگردهما چهار به مربوط صفحات به ديتوانيم 

  :آلمان کلن در ۲۰۰۵ يسراسر ييگردهما نينخست •
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http://www.dialogt.net/index.php?id=88   

  :آلمان کلن در ۲۰۰۷ يسراسر ييگردهما نيدوم •
http://www.dialogt.org/seminar/index01.html 

  :آلمان هانوفر شهر در يسراسر ييگردهما نيسوم •
http://www.dialogt.org/2009/gerdehamaii2009/inde

x01.html    

 فعال ها نهيزم نيا در که ييروهاين ريسا و مبارز يروهاين از نيا بر عالوه  
  : نديب يم را ها اميپ نيا از يا نمونه ريز در  ميداشت ييها اميپ هستند

 در يسراسر ييگردهما نيسوم در الملل نيب يگايل يهمبستگ اميپ •
 سپتامبر آلمان هانوفر در رانيا  در ياسيس انيزندان کشتار باره

۲۰۰۹٥٩  

 نيسوم در آلمان سرخ يکمکها    rote hilfe  اميپ اي •
 ٦٠يسراسر ييگردهما

 شهر در ۲۰۰۵ يسراسر ييگردهما نينخست در لابوجما ايموم اميپ •
 ٦١کلن

   
 يقدردان يجا به و کرد دنبال را هيرو نيهم زين يسراسر ييگردهما نيچهارم

 يموج با کنديم افشا يالملل نيب سطح در را ميرژ  اتيجنا که ييهاتالش از
 به را بحث مسئله اصل  فيتحر با که شد روبرو توطئه ليتحل و افترا از

 شانزده! کشاندند يشهر يهاکشاکش و هايپراکن عهيشا و يفرد تمجادال
 رابطه نيا در خود يجمعبند گزارش در يوتبوري يشهر تهيکم ياعضا از  تن
  :سندينويم نيچن

 گردديبرم آن تيمسئول طهيح و تهيکم نيا به که را يانتقادات نيا از بخش آن" 
 دارديم اعالم و نموده يابيارز مدرک فاقد و قتيحق از  دور يکل طوره ب را
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 تهيکم نيا به هايپراکن عهيشا  گونه نيبرا دال يمدرک نيترکوچک تاکنون که
 حزب ندهينما نام اعالم عدم با رابطه در که نيا حيتوض. دهينگرد ارائه

 علت به موجود مدارک بر بنا لحظات نيآخر تا سوئد دموکرات اليسوس 
 روز سه همان در مذکور حزب که يفرانسکن  کي با يگردهمائ يهمزمان
 روز سه آن در حزب يشهر  تهيکم نظر مورد افراد از کي چيه است داشته
 است بوده  نامعلوم حزب ندهينما روزها نيآخر تا خاطر نيهم به و نبوده آزاد

 يشهر تهيکم جلسه نيآخر در مورد نيا در شده بدل و رد يهاليميا هيکل
  ٦٢."باشنديم موجود تماماً و ديگرد ارائه تهيکم به همربوط مسئول  توسط

 يگردهمائ در آنان نقش و اخوان اميپ با يطالب رضا سهيمقا تيحکا اما
 .است گردون ماه تا من ماه انيم تفاوت تيحکا  لندن بوناليتر و چهارم
 دادگاه در اخوان اميپ  يآقا انيم يتفاوت من بنظر "سدينويم سورن بهروز

 در ياسيس انيزندان چهارم يگردهمائ در يطالب رضا يآقا و بوناليتر رانيا
        ٦٣"ستين گوتنبرگ  شهر

 ندهينما عنوان به يطالب رضا يآقا که گفت يستيبا خواننده اطالع جهت
 اميپ که ينقش با و خواند را حزب اميپ فقط  سوئد، دمکرات اليسوس حزب
 به است، يشينما  دادگاه نيا دادستان و سخنگو و دارد بوناليتر در اخوان

 ييگردهما کي در يکي که فرد دو نيا مينيبب. ستين سهيمقا قابل وجه چيه
 که يگريد و خوانده ياقهيدق چند اميپ کي مهمان کي عنوان به  روزه سه

 يشينما دادگاه پروسه همه در و يراهبرد  ئتيه عضو برگزارکنندگان، از يکي
 بوده جلسه ياصل  گردانان صحنه از و داشته را يدادستان ميت سيرئ نقش لندن

      کنند؟يم اي و کرده کار چه است،

 اليسوس حزب عضو کارگران، ماتيتعل انجمن کارمند يطالب رضا يآقا
 گوتنبرگ شهر در حزب يالملل نيب روابط  مسئول و سوئد دموکرات

 ئتيه سيرئ) باشدينم  هم حزب منطقه يرهبر حد در يحت نامبرده تيعضو(
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 نيرنشيفق محله (سوئد گوتنبرگ محالت از يکي در مردم خانه رهيمد
 گوتنبرگ شهر در يسور چهارشنبه انجمن رهيمد تيه سيرئ) هامارکولن 

 شهر يفرهنگ يشورا در تيعضو شانيا پست نيمهمتر  باالخره و سوئد،
 . ٦٤دموکرات اليسوس  حزب طرف از يندگينما به گوتنبرگ

 دادستان نياول و مونترال ليگ مک دانشگاه حقوق استاد اما واناخ اميپ يآقا
 و يوگسالوي در يجنگ اتيجنا خصوص در  ملل سازمان دادگاه سابق
 سران ساالنه شيهما در  جهان جوان رهبران از يکي عنوان به منتخب روندا،
 رهيمد ئتيه ياعضا از يکي و گزار انيبن داووس، کنفرانس يجهان هيسرما
 کمک با اخوان يآقا گريد يسو از باشديم... و بشر حقوق اسناد مرکز
 حاضر حال در که کانادا يقبل يدادگستر ريوز کوتلر،  نيرويا رينظ يافراد
 يمنزو و يسازمنياهر يبرا زيآم کيتحر  يها هيانيب است کبک پارلمان عضو
 ينجها صلح هيعل خطر  جرم به کشور نيا تيمحکوم يراستا در رانيا کردن

 خطر عنوان تحت ۲۰۱۰ و ۲۰۰۸ يها هيانيب. است کرده دييتأ و امضاء را
 يريجلوگ يبرا تيمسئول رشيپذ: رانيا در حقوق نقض و يکش قوم ،يا هسته 

 وضع يبرا هيانيب کنندگان امضاء از نيهمچن او. است بوده  نوع نيا از خطر از
 نيسعدالد ،يعجم فواد کوتلر، نيرويا  همراه به رانيا هيعل شتريب يها ميتحر
 آلن برومند،  الدن زل،يو يال ،يالنيم عباس جم، نيافش نينازن م،يابراه

  .٦٥هستند طلب جنگ يها نئوکان از يتعداد و جهانبگلو نيرام تز،يدورشوو

 است ناريسم کي قتيحق در داستيپ نامش از که همانگونه چهارم يگردهمائ
 از يگردهمائ نيا اهداف ۶۷ کشتار بردگان بدر جان  و ياسيس انيزندان يبرا

- مصاحبه در يگردهمائ انيسخنگو  جانب از کرات به سو نيا به ۲۰۰۵ سال

 است  شده اعالم متعدد مقاالت در برگزارکنندگان جانب از و مختلف يها
 در ثبت و يفراموش عدم در يسع و ،يافشاگر ،يساز مستند آن اهداف عمده

بنا. است جهان معاصر خيتار در کشتارها نيتربيمه از يکي  يخيتار حافظه 
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- يم برگزار را هايگردهمائ چپ از يامجموعه"  : سورن بهروز خود گفته به
 معتمد و شده شناخته  افراد حضور و هانوشته و شعارها يتمام کنند
 از پس تا يعني تاکنون هايگردهمائ و ،"است امر نيا گواه ستياليسوس

 خود بقول باز و. است کرده حفظ را خود صالبت و سالمت چهارم يگردهمائ 
 باد زنده شعار نصب شده نوشته يانتقاد صورته ب  البته که سورن بهروز
. است بوده يگردهمائ  نيا يهايگژيو از چهارم يگردهمائ در سمياليسوس

 همانا که خود اهداف از يکي شبرديپ بنابر هايگردهمائ برگزارکنندگان
 حالت از هايگردهمائ نيا نکهيا يبرا و. است بوده تايجنا نيا يافشاگر 

  : گرفتند ميتصم ابدي راه زين زبانيم يکشورها  بدرون و درآمده يمحل

 مختلف يکشورها و شهرها در يگردش صورت به را هايگردهمائ: کمي
   ند،ينما برگزار

 يگردهمائ در شرکت يبرا هم کشورها آن چپ بلوک احزاب از نکهيا: دوم
 يريگموضع قيطر نيا از و ديآ عمله ب دعوت ) ياجرائ يکارها در نه(

 با يهمبستگ زين  و ميرژ يکشتارها تيمحکوم در شروتريپ و ترحيصر
  . باشند داشته ياسيس انيزندان همه يآزاد يبرا رانيا مردم مبارزات

 هم ياميپ شده دعوت احزاب اي نهادها يهائ برنامه نيچن در که است يعيطب
 يهاخانواده خاص مورد نيا در و کنندگان، شرکت  کنندگان، برگزار يبرا

 باال يهانکيل به ديکن مراجعه(  . کننديم قرائت آنرا که دارند... و جانفشانان
 چهار  هر در ستيکمون و چپ احزاب ن،يفعال مختلف يهافيط يهااميپ که

 ندگانينما مچهار يگردهمائ در) است شده قرائت بعضا و ارسال ييگردهما
 حزب و يپارلمان احزاب عنوان به دموکرات اليسوس  و چپ حزب دو

 حضور باشد،يم سوئد يپارلمان ريغ حزب نيبزرگتر که سوئد ستيکمون
 شود يمعرف  دموکرات اليسوس حزب طرف از بود قرار که ياندهينما. داشتند

 يابرنامه امر نيا ليدل بود نشده مشخص يبرگزار از قبل يروزها نيآخر تا
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 تهيکم که يوهائيآلترنات. داشتند روزها همان در قاًيدق هاآن خود  که بود
  از بودند عبارت  بيترت به بود داده ارائه يشهر

 حال در که يسوئد يها چهره نيتر سرشناس از يکي اسونيال اني –۱
   است کار به مشغول ملل سازمان معاونت پست در  زين حاضر

  بود اروپا  هيبشراتحاد حقوق مسئول که نيهامارگر يآقا –۲
 يدسترس هاآن از کي چيه به که حزب قبل دور رهبر نيسال مونا خانم –۳
  . مينکرد دايپ
 برنامه همان در هم او که شهر يشورا سيرئ م،يگذاشت يچهارم ويآلترنات 

 اليسوس حزب روزها، نيآخر در تينها در و  بود گرفتار حزب يداخل
 در خود يالملل  نيب امور مسئول يطالب رضا يآقا سوئد، دمکرات

 ريز در شانيا و کرد روانه يگردهمائ به ندهينما عنوان به را شهرگوتنبرگ
 به سورن بهروز که يسمياليسوس باد زنده و ميرژ يسرنگون يشعارها  همان

 قرائت را سوئد دموکرات اليسوس حزب اميپ  قهيدق پنج در دارد، اذعان هاآن
 موجود يشهر ي تهيکم  يگانيبا در زين مورد نيا در مکاتبات اسناد کل. کرد

  .٦٦است

 گردديبرم ياميپ قهيدق پنج نيهم به يگردهمائ نيا در يطالب رضا نقش تمام 
 به ميبخواه اگر اما. کرد قرائت دموکرات اليسوس حزب  ندهينما عنوان به که

 سهيمقا نيا خود وانندگانخ که  يطور ميببريپ بوناليتر در اخوان اميپ نقش
   چه؟ يعني بوناليتر مينيبب ابتدا است الزم دهند انجام را

 همان يمعن به بوناليتر که نستيا هستند القول متفق همه امروز که آنچه
 باشد گرفته شکل که يهدف و برنامه هر با دادگاه  نيا جهت هر به است دادگاه

 يعناصر چه دادگاه کي  در. رددا خود با را يواقع دادگاه کي عناصر تمام
 از ست؟يچ دادگاه روند شبرديپ در عناصر نيا از کيهر نقش و دارد وجود

 شبرديپ در ينقش چيه که ميکن شروع دادگاه کي خبرنگاران و انيتماشاچ 
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 يرسان اطالع در ياساس ينقش خبرنگاران خصوصه ب  اما ندارند دادگاه روند
 يباز صادره حکم يبرا يعموم  اذهان يادگآم و طرفانهيب اي و جانبدارانه

- بنگاه  اغلب تا گرفته گزارشگران تيسا از لندن دادگاه درمورد که کننديم

 بخش يس يب يب رينظ ،يستياليامپر و يارتجاع بزرگ يخبرپراکن يها
 را دادگاه در يبعد عنصر. دارند شرکت آن يخبر  پوشش دادن در ،يفارس

 و دادستان توسط زين  آنان شهادت که دهنديم ليتشک دادگاه در شاهدان
 شبرديپ در ينقش زين هاآن گريد عبارت به شوند،يم زهيکانال مدافع النيوک

 جان شدگان، شکنجه) بوناليتر (دادگاه نيا در که کنند،ينم يباز دادگاه  روند
 متهم يبعد عنصر. باشنديم جانفشانان يهاخانواده  و کشتارها، از بردگان بدر

 طرف از سخنانشان  و رياقار شدن زهيکنال وجود با که باشنديم متهمان اي
 باشند، داشته دادگاه روند در يکوچک نقش تواننديم دادستان و مدافع ليوک
 گريد عنصر کي. شونديم محسوب بزرگ بيغا دادگاه نيا در متاسفانه  که
 که ستين الزم منصفه ئتيه ياعضا معموالً که  است منصفه ئتيه دادگاه در

 ئتيه از کشورها از ياريبس  در و مواقع از ياريبس اساساً و باشند دان حقوق
 برنديم  شيپ يقاض چند اي کي را منصفه تيه کار و شودينم استفاده منصفه

. ندارد ينقش دادگاه کي روند يچگونگ شبرديپ در زين منصفه ئتيه اصوالً و
 و دادستان مدافع، ليوک دارد، ودوج دادگاه کي در گريد ياساس  عنصر سه

 کي در را باشديم يطرفيب همانا  که خود ياصل نقش يقاض اگر يقاض
 نقش نيترياصل  دادستان و مدافع ليوک يعني گريد عنصر دو د،ينما فايا دادگاه

 آنان تجربه و تبحر به بسته که ينقش. ندينمايم فايا دادگاه کي شبرديپ در را
. دهد رييتغ متهم تبرئه تا مرگ از را دادگاه يقاض و منصفه ئتيه يرا توانديم 

 شهادت کردن زهيکانال با تواننديم دادگاه کي در دادستان  و مدافع ليوک
 زهيکانال يحت و شهود از خود  نظر مورد يهاپرسش قيطر از دادگاه شهود
 سوق  خواهنديم که يجهت به را منصفه ئتيه اذهان دادگاه در مدارک کردن
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 تکارانيجنا يعني متهمان بتيغ علت به) لندن بوناليتر (دادگاه نيا در. دهند
 و تنها نيا بنابر ندارد وجود دادستان مقابل در يمدافع ليوک  ياسالم يجمهور

 اي دادستان همانا دادگاه روند شبرديپ  يچگونگ در گذار ريتاث عنصر نيترمهم
 اميپ يآقا  که گفت توانيم گريد شکل در باشد،يم يدادستان ميت سرپرست

 از دينما زار را کار توانديم که است کارزار نيا در مهره نيتريديکل اخوان
 هر يهاتيحساس دادگاه نيا در يديکل پست نيچن داشتن  که روست نيا

 يدادگاه نيچن در يپست نيچن صاحب  که چرا زانديانگيبرم را يمتعهد انسان
 که يجهت به  را دادگاه ريمس است قادر يراحت به باشد ياوابسته شخص اگر
 يسراسر ييگردهما نيب تفاوت يمرکز نقطه نجايا. دهد سوق است ليما

- ميتصم و امور سکان ييگردهما در که است نيا بوناليتر و  ياسيس انيزندان
 جانفشانان بازماندگان اي و کشتارها  از جانبدربردگان خود دست در هايريگ
 طيشرا  که يستيبا کنديم شرکت آن در يهمانياگرم و است جانباختگان و

 بونال،يتر در که يحال در .کند يباز هاآن نيزم در و رديبپذ را هاآن يباز
 يينهادها دست در آن ياسيس يسو و سمت و هابحث  شبرديپ يديکل نقاط
 يميعظ برهان. دارند يجهان  هيسرما قدرت مراکز با يآشکار ارتباط که است

  : سدينويم نهيزم نيا رد

 يقبل نوشته صحت به کارزار نيا انيسخنگو يهابحث يمبنا بر نگارنده" 
 رانيا کارزار در گان کننده شرکت و دوستان به  خطاب "عنوان تحت خود

  : که گذارديم ديتاک " بوناليتر

 صداقت از استفاده سوء و بوناليتر رانيا پرده پشت مسائل ابهامات، شدت" 
 که دادگاه نيا در کننده شرکت يهاخانواده و برده  بدر جان ياسيس انيانزند
 پس و لندن در دادگاه نيا  شروع از قبل روز کي اما خواندنش" نينهاد "ابتدا

 م،يکنيم فکر که آنچه از شيب خواندند،" يمردم "يقبل برنامه با را آن آن، از
  ٦٧!"باشديم 
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 با را کاليراد و چپ ياسيس انيزندان تراضاع ها،سال نيا طول در اگر ،يبار
 ياصل گردانان صحنه ييرسوا تشت حاال د،يکرد سرکوب  يسراسر سانسور

 افتاده ريز به بام از ما، زانيعز  اعتماد و صداقت از استفاده سوء و بوناليتر
 بهرام  ايآ يحاتيتوض نيچن با يول! جداست حسابش که يمصداق رجيا. است

 در يطالب رضا حضور انيم که کننديم فکر هنوز ورنس بهروز و يرحمان
  )دارد ادامه (ست؟ين يتفاوت لندن بوناليدرتر اخوان اميوپ  چهارم يگردهمائ

  
 
  
  



 ١١گفتگوهاي زندان شماره    ١٦٢

 ياسيس يسرگردان  :يجهان هيسرما با ائتالف گران شاطه م١٣

    )دوم بخش( شده؟ يسازمانده ياسيس شانتاژ اي

   يقهرمان فرخ
 azadiebaian@yahoo.se   

  ۲۰۱۲سپتامبر دوم

 همواره ر،ياخ سال چند در که ييهابحث از يکي که نوشتم نيشيپ قسمت در
 چپ، مستقل نيفعال تالش با سرانجام است،  شده روبرو سکوت و سانسور با

 انيزندان  ژهيو به ،ياسالم يجمهور ميرژ يکشتارها از بدربردگان   جان
 موضوع به هفت، و شصت تابستان يکشتارها از برده بدر جان ياسيس

 رياخ يهاهفته در چپ يروهاين فيط مشخصاً و  ونيسياپوز يروهاين گفتمان
  . است شده ليتبد

 کتمان سانسور، سکوت، گريد ها،بحث گسترش نخست يروزها برخالف
 با يهمکار نيمدافع يسو از انکار  رقابليغ يهافاکت رفتنينپذ و قتيحق

 شاخه  به شاخه کي از آنان و است ناممکن ال،برينئول و کار محافظه يروهاين
 احساسات از کنند،يم تالش. ندهند پاسخ موضوع اصل به تا پرنديم گريد
 يدارهيسرما ميرژ هيعل جانباختگان و جانفشانان  يهاخانواده مردم، حق به

 با يهمکار انتقاد  هرگونه تا سازند فراهم يايدفاع سپر ،ياسالم يجمهور
 يهانمونه انيم آن از. برانند صحنه پشت به را يجهان هيماسر يروهاين

 تيسا مکرر زدن گزاگيز اما د،يبرگز يبررس يبرا  توانيم را يمختلف
 يبرا شد يليدل و  ختيبرانگ مرا ينگران سورن، بهروز زين و گزارشگران
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 يسرگردان از يانمونه عنوان به را او مواضع نوسانات تا مطلب نيا نوشتن
  . دهم قرار يبررس مورد شتريب چپ، مستقل نيفعال از يتعداد  ياسيس و ينظر

 به بخش نيدرا. داشتم اشاره محور  سه در سورن بهروز رياخ يادعاها به
 دادن قرار تراز هم و سهيمقا مورد در سورن  بهروز خطرناک يفتوا نيدوم

 يمال يگذار  استيس با ييدانشجو و زنان ،يکارگر يهاجنبش با يهمبستگ
 يرحمان بهرام يانحراف حاتيتوض و يدارهيسرما يهادولت يها وزارتخانه

   . پرداخت خواهم يجهان هيسرما يمال منابع  به اتکاء بحث در
 

 از يسراسر ييگردهما اراني مقاوم، و يسرموضع ياسيس انيزندان ايآ

  !محرومند؟  گفتن سخن و نوشتن حق

 چهارم يگردهمائ برگزارکنندگان که گزارشگران تيسا »شياند آزاد «مسئول
 از هم) چهارم يگردهمائ (شما که دهديم حکم  کند،يم متهم سانسور به را

 يگردهمائ يبرگزار  يبرا )کارگران ماتيتعل انجمن (اف–ب–آ يهاکمک
 يبرا يدولت کمک افتيدر معترض ديتوانينم نيا بنابر دياکرده استفاده

 از يول بردينم اف–ب–آ از ينام ماًيمستق سورن بهروز البته . ديباش بوناليتر
" ابهامات از يا پاره به قانهيرف يپاسخ  "عنوان تحت يمطلب در من که يآنجائ

 ذکر هم  يمال درگزارش و ام،داده يکاف حاتيتوض مسئله نيهم مورد در قاًيدق
 است بوده يبرگزار محل سالن يگردهمائ يافتيدر کمک تنها که است شده
 تواندينم او منظور گرفته قرار برگزارکنندگان ارياخت  در اف–ب–آ طتوس که
 کند ادعا الساعه خلق  بطور سورن بهروز امروز نکهيا مگر باشد نيا از ريغ

 هم يگريد يمال منابع از يگردهمائ کنندگان برگزار برنامه، سالن از ريغ به که
  .٦٨اندکرده  استفاده



 ١١گفتگوهاي زندان شماره    ١٦٤

 نيا بحث مورد مقاله در سورن بهروز دهيجناسن يفتواها نيمهمتر از اما و
  :که است

 و برگزارکنندگان يسو از قطعا باشد روا بوناليتر رانيا به ينقد اگر...« 
 يسو از. ستين گوتنبرگ در  ياسيس انيزندان چهارم يگردهمائ انيحام

 يدولت ينهادها از امکانات افتيدر مقام در که دارد تيمشروع يکسان
   ٦٩»اند نبوده کنون تا  يغرب يکشورها

 نيبارتر فاجعه اما کرد، ميخواه يبازشکاف شتريب ريز سطور در را يمال مسئله
 چپ، ياسيس انيزندان عنوان به ما که است همان  باال سطور در مستتر حکم

 انيزندان کشتار درباره  يسراسر ييگردهما اراني و يمذهب ريغ اي و کاليراد
 و... ميخوانيم و ميشنويم م،ينيبيم آشکارا هک است هاماه ران،يا در ياسيس
 ما م،يکن انتقاد ميندار حق ما! جهديم رونيب به سورن بهروز زبان از  نکيا

 و پول قدرت، به دنيرس مدهوشان ! هاخانم! انيآقا که ميسيبنو ميندار حق
 يبرا  يزيدستاو به را يانقالب و يستيکمون ،يکارگر جنبش يدستاوردها! جاه
 ياسالم يجمهور تکاريجنا ميرژ تيتمام با سازش اي يجهان هيسرما با ملهمعا
 دولت يهايالب از يارتجاع و يراست دست  يروهاين با. دينساز ليتبد

 يدارهيسرما  دول در برالينئول و کار محافظه يهاجناح تا گرفته لياسرائ
 فرزندان هيعل شان، حاکم يهارسانه و ائتالف نيا بر هيتک با. دينکن ائتالف

 زندان به موسوم ميرژ يهاقصابخانه دهيد شکنجه دالوران  و زندان مقاومت،
 يانقالب جنبش فرزندان  نيترمقاوم تيشخص ترور از. دينکن يسمپاش
 يدارهيسرما ميرژ يهاجناح به. ديبردار دست محرومان و دگانيستمد

 يبرا که است نيا سورن بهروز يفتوا ،يآر! دينبند ليدخ ياسالم  يجمهور
 نخست م،يرژ يکشتارها از بردگان  بدر جان انتقاد، و گفتن سخن در يآزاد

 برخوردار  سورن يآقا هيديتائ زين و حاکم يهارسانه پدرخواندگان از يستيبا
  . باشد داشته کردن انتقاد يبرا »تيمشروع «تا باشند،
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 نيا و رياخ هفته چند نيا خصوص به و لندن بوناليتر از بعد عيوقا اتفاقاً
 چهارم يگردهمائ يبرگزار از بعد حمالت  ادامه تماماً که استدالالت گونه

 هيعل  آشکار يپردازدروغ و يافترازن موج همه نيا که داد نشان باشديم
 يسنگرها از يکي تا بود يکيستماتيس حمله ،يسراسر ييگردهما نيچهارم
 با که يسنگر. سازند منهدم را ياسيس انيزندان  همه يآزاد از دفاع سربلند

 ابتکار  نيا رامونيپ کشتارها از برده بدر جان اراني تک تک زحمات
 باشد يبونيتر تا برافراشته قد و است شده ساخته مرحله به مرحله مشترک،

 به که يگردهمائ به فقط نه اتهامات .دادخواهان و  دگانيستمد محرومان، يبرا
 يفحاش. بود  کشتارها از بدربرده جان ياسيس انيزندان يشکن حرمت هدف
 و زن يزندان يرفقا از ياريبس هيعل ياحرفه يهالمپن توسط که يشخص

 يفضا و نترنتيا در دارند، يهمکار يسراسر ييگردهما  پروژه با که يمرد
 به يربط که يشخص يها يفحاش نيا. شوديم و شديم داده اشاعه يمجاز

 زين گزارشگران رينظ يصفحات يرو بعضاً ند،ندار ياسيس يمرزبند و استيس
 که نجاستيا جالب. است شده درج سانسور نداشتن و »يآزاد «عنوان تحت 

 يهاچهره يول شوند، »سانسور «يستينبا  و کنند يفحاش تواننديم هالمپن
 انيزندان  يآزاد نيمدافع و يستياليسوس جنبش معتبر و مستقل شده، شناخته

 اريبس يسوابق هانام نيا "ديگويم که سورن بهروز خود بقول اي و ياسيس
 هرگونه از قبل يستيبا". زنديانگيم بر را خواننده  اعتماد حس و دارند روشن
 اگر! رنديبگ سورن بهروز  يآقا از را خود »تيمشروع «مجوز نخست ،يانتقاد

 حتما ست،ين »سانسور با مخالفت و يآزاد «باب در ينظر يسرگردان نيا
 و حمالت قيطر از ،يشکن حرمت بر عالوه! هواست دو و بام کي  استيس

 ميرژ هيرعليگيپ نيمبارز به حمالت  گونه نيا در يديکل نکته ناروا، اتهامات
 هدف  کردند،يم يهمکار فعاالنه يسراسر ييگردهما با که ياسالم يجمهور

 يهاتوده و کارگران ،ياسيس انيزندان خانواده. شوديم دنبال زين يترمهم
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 قدرتمداران به اتکاء بدون و نيپائ از يحرکت دادن سازمان امکان از مردم
 هيپا بر که يحرکت  اگر آنگاه. شوند نانياطميب و ديناام يستيبا ،يکنون جهان

 خونسردانه را يسراسر يکشتارها که ييروهاين همان با ياسيس ائتالف
 عنوان به تکارانيجنا خود يپا يبعد مراحل در اگر حاال (اند بوده گرنظاره
 امکان گذاشت، دانيم به پا  ،...)نشود باز ييهاائتالف نيچن به العموم يمدع

 غاتيتبل همان. شود کمتر آن يافشا و!) سورن يآقا اجازه با البته (انتقاد
- کرده را کارها نيهم هم خودشان کنند، يم انتقاد دارند که هاآن«   که سوخته

  »!اند

 ينهادها... عمده ...  «: بود نوشته که يماجد آذر به پاسخ در خاطر، نيهم به
 خارج در   چپ ونيسياپوز توسط  که يا يهنر و يفرهنگ ،ياجتماع مختلف
  »  ...اند گرفته يمال کمک يدولت از است، شده جاديا کشور

 با ،يجهان هيسرما با همکار يروهاين ترفند نيا به اشاره با يوانيا ونيهما
  :نوشت » !ميستين شما هيشب ما «که نيا وانعن

 طول در چپ ونيسياپوز يهاتيفعال و يشهر کيدمکرات   يهاتشکل...« 
 يمال منابع به اتکا با عمدتاً  ،يماجد آذر   يادعا برخالف رياخ يهاسال

 تماس. است بوده شهرها نيا در   ستيکمون و چپ مستقل نيفعال محدود
 کشتار يهاادماني خاطر به کا،يآمر   و اروپا سطح در  نيفعال نيا با ما مداوم

 يرفقا  يهاارزش و راه   بزرگداشت و ياسالم يجمهور ميرژ يسراسر
 نيفعال تک تک يبرا   را يملموس تجربه امان،جانباخته انيهمبند و جانفشان

 چه با مختلف   يکشورها و شهرها نيفعال  که آورده وجوده ب زندان يگفتگو
 آذر يادعا . آورنديم فراهم را هامراسم يبرگزار منابع يايسخت و فشار

 به بنا که شوديم مربوط. ک.ک.ح خودساخته ينهادها به ديشا يماجد 
  پول »کشانيتيپول رئال «استيس  چارچوب در هادولت از شان،يا خود اظهار 

     ! زننديم خودشان يهارسانه در ايپرولتار نفع به يآروغ و رنديگيم
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   و يزندگ همه از که کشور خارج فعال صدها و هاده به يماجد آذر بهتان
  يجمهور يدارهيسرما ميرژ هيعل  مبارزه پرچم تا اندگذاشته هيما امکاناتشان

  او! نه داند،ينم را تيواقع که ستين نيا يبرا بماند، يباق برافراشته ياسالم
. ک.ک.ح  اند،گرفته پول همه «کند القاء دهخوانن به تا کنديم انکار را  تيواقع
  و چپ ،يکارگر مستقل  نيفعال ما، که است نيا تيواقع. »!رديگيم هم

 هيسرما نينو نظم بساط در يباز گونه هر و ستمين شما هيشب ستيکمون
  ٧٠»ميکنيم رد   را يجهان

 مسئله کند،يم مطرح اشنوشته در سورن بهروز که يگريد  يواه يادعا
  . است بوناليتر با آن سهيمقا و چهارم  يگردهمائ يمال کمک افتيدر

 از پس بالفاصله ،يسراسر يگردهمائ نيچهارم برگزارکننده يشهر تهيکم
 با و هيته يگزارش بود شده يسپر  يگردهمائ يبرگزار از که يکوتاه مدت
. داد ئهارا برگزارکننده يشهر تهيکم به ياجلسه در فاکتورها و مدارک يتمام

 صورت پوند ده ريز حد در يحت مستند تماماً و زير با يمال گزارش نيا 
- شفاف جهت اوالً: که شد گرفته  ميتصم آرا اتفاق به جلسه آن در بود، گرفته

  ارائه به يلزوم دوماً است، يضرور يمال گزارش کردن يعلن و يرونيب يساز
 با باشد،يم يرضرويغ عموم يبرا ياتيجزئ نيچن به پرداختن با يگزارش 

 يشهر تهيکم موافقت از پس و  هيته تريکل يگزارش يميتصم نيچن به توجه
 اسناد يتمام. است تيرو قابل گفتگوها تيسا در کماکان که ديگرد يعلن
  ٧١.است يدسترس قابل و موجود کماکان هايافتيدر  و هانهيهز

 اول رديگ قرار سهيمقا دمور توانديم که دارد وجود نکته دو گزارش نيا در 
 دوم. اندشده نيتام هانهيهز نيا گونه  چه کهنيا و هانهيهز کل مجموع
 مورد در . اندمناقشه مورد ها پروژه نيا در همکاران عنوان به که ينهادهائ

 با که باشديم سوئد کرون ۸۰۱۷۷بر بالغ چهارم يگردهمائ نهيهز کل ،اول
 در شرکت نهيهز عنوان به تماماً که بود خواهد ووري ۹۱۰۴ بر  بالغ امروز نرخ
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 در اما. است دهيگرد اخذ يگردهمائ  در گنندگان شرکت خود از يگردهمائ
 بالغ  امروز به تا بوناليتر کل نهيهز آنان خود يادعا بنابر بوناليتر مورد

 بالغ که يمردم جنبش يمال يهاکمک از تماماً که دهيگرد وروي ۷۶۸۲۰بر
 تيمسئول خود نيا که است دهيگرد نيتام  است بوده وروي ۱۰۵۲۰۰بر

 جنبش  يمال منابع کردن نهيهز يچگونگ در را بوناليتر برگزارکنندگان
 مورد که کرد خواهد تر نيسنگ و نيسنگ ستين هم اديز يليخ که يمردم
   ٧٢.ستين مطلب نيا بحث

 سالن ادند قرار ارياخت در با که باشديم اف–ب–آ سازمان اي نهاد دوم
 ينهادهائ با چهارم يگردهمائ در همکار  عنوان به چهارم يگردهمائ يبرگزار

-يم  يمعرف لندن بوناليتر با همکار عنوان به که رديگيم قرار سهيمقا مور
 به ميکن دايپ يآشنائ کارگران ماتيتعل انجمن با شتريب نکهيا يبرا .گردند

. افراد محرومترين منافع از ردنک دفاع  (ميکنيم رجوع نهاد نيا خود فيتعر
 حاضر حال  در ياجتماع طبقات موضوع يرو کارگران ماتيتعل تمرکزانجمن

 تياهم ۱۹۱۲ سال در آن يانگذاريبن زمان در که دارد تياهم قدر همان
 فراختر جامعه در متداوم بطور که را يشکاف که ميدار  نيا بر يسع ما. داشت

 بوده مستقل ياسيس  نظر از کارگران ماتيلتع نــانجم.  ميده کاهش شوديم
 يکارگر جنبش با يقو يوندهايپ از ما به وابسته يهاسازمان از ياريبس يول

   ٧٣.باشنديم  برخوردار
 توسط هاسال »مرجع کتاب «سندهينو حداقل دارم اطالع من که آنجا تا 

 در که يئنهادها قيطر از اي و ميمستق هم  ،يرحمان بهرام يآقا و خود انجمن
 هاآن  و اندنبوده بينصيب نهاد نيا يهاکمک از است، داشته تيعضو هاآن
 يمل اديبن مثل ينهاد با اف ب آ ايآ که ندينما قضاوت بتوانند بهتر ديشا

   است؟ سهيمقا قابل يدموکراس
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 سياموکرد ملي دبنيا مثل ينهادهائ به هم ينگاه سهيمقا نيا يبرا است الزم
  :مياندازيب

  (The National Endowment for Democracy-NED)   

 ،آسيا ،يقاآفر مناطق در جهدبو تامين به که ستا ريکاييآم تموسسا از يکي
 يهاندرو يتتقو يابر ميانهورخا  و التين ريکاي آم ،قيشر و يمرکز يپاارو
 ميانهورخا منطقه در ل،مثا يابر. باشدمي لمشغو ريکاآم لتدو به ديکنز

 ،کشامر ،ليبي ن،لبنا اردن، اق،عر ،ايران ،رينبح ،زايرلجا ن،فغانستااهاي رکشو 
 ربيغ ساحل و غزه ارنو و ترکيه ساحل  و غزه ارنو و ترکيه ،ريهسو ،تونس

  .ندا شده مند بهره موسسههاي مالي اين کمک از اردن رود

 :نويسدمي دشخو هربادر سيامکرد ليم دبنيا

 لسا در که ستا عينتفاا غير و لتيدو غير نمازساسي يک امکرد ليم دبنيا « 
 يهاجناح نيتر مرتجع از يکي گان،ير رونالد  دوره يعني) [١٣٦١) (١٩٨٣(

 ريکاآم کنگره ليما نهاپشتو  با] کايامر خواه يجمهور حزب در هانئوکان
 توسعه و ريتبش نيجها يزادآ دبنيا اين ليصا نمارآ. ستا شده تاسيس

 يفعاليتها و هوژپر هزاران از دخو ساالنه دجهبو يقرط از و ستا  سيامکرد
 مختلف هايرکشو. کندايت ميحم نجها  سراسر در هاخو سيامکرد يهاهوگر
 و ميانه ورخا و مريکاي جنوبيآ ،قيشر و يمرکز يپاارو ،آسيا ،ريقاآفدر

 مندبهره دبنيا اين ليما يهاکمکاز ننداتومي يروشو سابق يهايرجمهو
  »...شوند

 نالدرو يرجمهو رياست هنگام در ۱۹۸۳ لسا در موسسه اين ،ادآوريي يابر
 که رانکا محافظه نو ،سالها نآ در. شد تاسيس  دسر جنگ اوج در و ريگان

 يرطوامپرا«   برعليه دسر جنگ ن،ريگا و هاخو  يرجمهو بحز ريقط از
 هک ياردمو از يکي .نددبو ساندهر ياسابقهبي  اوج به را )قشر بلوک (»نشيطا

 در) پاارو يهمکار و منيتا نساکنفر( ينکيهلس اردادقر يمضاا با  ۱۹۷۳ از
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 يرو بر رفشا اهرم) تررکاجيمي  و  ردفو ن،نيکسو (ريگان از قبل يهالتدو
 که  دبو ينکيهلس اردادقر »يک دسب «۷ بند د،بو سابق يروشو و قشر بلوک

 ،ي انديشهزادآ جمله از ،سيساا يهايزادآ و بشر قحقو به امحترا «نآ در
  به کافيست. دبو شده کرذ »عقيده يزادآ  ياو هبمذ يزادآ ان،جدو يزادآ

 و نآ  تاسيس لسا و شده هوردآ باال در که ،NED  موسسه رسمي توضيح
 نيز را موسسه اين مالي يهاکمک از يمند بهره تا کنيم توجه فعاليتش اهداف

    ٧٤.کنيم بيشياارز

 فقط و ۲۰۰۸ سال در فقط نهاد نيا يپرداخت ککم که است يادآوري به الزم
 نيا از برومند اديبن سهم که است بوده دالر ۴۴۸۸۹۳   بالغ يرانيا نهاد چهار به

 صد در شانزده تازه  که باشديم دالر ۱۴۰۰۰۰بر بالغ يباز دل و دست همه
ايران بشر قحقو دسناا مرکز يبعد نهاد. دهديم ليتشک را اديبن نيا بودجه 
. است آن گردانندگان از يکي و نيموسس از يکي اخوان اميپ يآقا  که است

 اردمو از نيعي و جامع يشيورآ  وردنآ دجوو به مرکز نيا اهداف از يکي
 تتخلفا مسئوليت تعيين و بعد به ۱۳۵۷ بنقالا از ايران در بشر قحقو تخلف

 طتوس مرکز نيا بودجه از يبخش و است شيورآ اين سساا بر بشر قحقو 
 وقصند امريکا جهرخا رموا وزارت و داکانا  لليلمابين رتتجا و جهرخا رموا

 يکاف). باال  نکيل به شود رجوع (گردديم نيتام سياموکرد و بشر قحقو
 نقش و آن بودجه نيتام بشر، مرکزحقوق اهداف به ينگاه مين فقط است

 اخوان اميپ يآقا قشن به يراحت به ميبتوان تا مياندازيب  آن در اخوان اميپ يآقا
 و دانانحقوق يراهبرد تهيکم اعضاء از يکي سازماندهندگان، از يکي عنوان به

 نيا سالمت به جهينت در و ميببريپ لندن بوناليتر يدادستان ميت سرپرست
- مدت که يمصداق رجيا از من سوال نجايا در. ميباش داشته شک  بوناليتر

 يسو از يتيمامور حال در  اي و شده ليتبد نهادها نيا ريبگ بودجه به هاست
 ست،ين کنديم رد را آن با ارتباطش يليدال بر بنا امروز که مطبوعش سازمان
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ه ب که را مدارک نيا تمام شوديم چگونه که پرسميم سورن بهروز از بلکه 
 و گرفت دهيند را دارند وجود مختلف  يهاتيسا در آشکارا و يعلن طور

   کرد؟ سهيمقا نهادها نيا با را اف- ب- آ رانکارگ ماتيتعل انجمن

 بهروز يآقا که کنم سوال و کنم رجوع نوشتار نيا لياوا به مجبورم باز
-شکنجه کابل محصول قطعاً يکوتاه  مدت نيچن در يراتييتغ نيچن! سورن

 يا درجه هشتاد و کصدي گردش نيا پس است، نبوده که شما يپاها بر گران
  باشد؟ ندتوايم يزيچ چه محصول

   

 از يرحمان بهرام يها رفتن طفره و بوناليتر يمال گزارش به ينگاه

 يجهان هيسرما و نيمرتجع با ائتالف  به پاسخ

 و دوستان زود اي ريد دارم راسخ اعتقاد کهنيا وجود با دانميم الزم نجايا در
 نالبويتر نيا در شاهد عنوان به که جانفشانان  يها خانواده و يزندان يرفقا

 يفکر اطاق  از اطالع بدون ينوع هر به که يافراد ريسا و اندکرده شرکت
 بوناليتر نيا به يهمکار يبرا) اندرکاران دست از يکي قوله ب (پنهان

 وابسته يحقوق ئتيه و اخوان اميپ امثال يوجود  قتيحق به خود اند،وستهيپ
 ريسا مانند نوشتار  نيا از که نيا يبرا اما برد خواهنديپ عمل پروسه در

 با تيضد جهت در است، افتهي انتشار گريد افراد يسو از که يمطالب
 فقط نه که رسانميم اطالع به نشود يبرداربهره شدگان  شکنجه و هاخانواده
 زين و يوانيا ونيهما يها نوشته در که طور همان بلکه سطور، نيا نگارنده
  : است شده عنوان اوممق انيزندان ريسا و آشنا فرخنده مصاحبه

 يهاروش که دارند حق بردگان بدر جان و دربند ياسيس انيزندان ها،خانواده
 از يمختلف اشکال شصت دهه در. کنند انتخاب  خود را خودشان يمبارزات
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 تجمع نمونه  يبرا. شد بسته کار به ياسيس انيزندان خانواده توسط اعتراض
 يريگيپ ستاد «يروبرو تظاهرات ،ييقضا يعال يشورا يروبرو هاخانواده
 دادن رشوه يحت اي يمنتظر دفتر به مراجعه ،)۱۳۶۱ يد  و آذر (»امام فرمان

 ليتقل سال پانزده اي  ابد به را فرزندانشان اعدام حکم که شرع حاکمان به
 از فشار ديشا تا شد بسته کار به هاخانوداه توسط گريد نمونه هاده و... دهند

 مرگ خطر از را آنان و دهند کاهش هازندان در را ربندشاند زانيعز  يرو
 شکنجه شدند، ريدستگ هاخانواده  اعتراضات، نيهم خاطر به. دهند نجات
 يستيبا هاروش نيا همه ايآ. برنداشتند دست اعتراض و مبارزه از يول شدند

 اي همسر اي فرزند که ياخانواده يول ر،يخ الزاماً باشند؟ موفق اي درست 
 ممکن و زد، خواهد آتش و آب به را  خود دهد، نجات يستيبا را برادرش

 در ما  ،يوضع نيچن در. ديجو سود زانشيعز نجات يبرا يابزار هر از است
. ديرس يم ما به مالقات يها شهيش پشت از خبرها و ميبود ميرژ يزندانها
 سه از پس بردگان، بدر جان خانواده يسو از  يوضع نيچن يدگيچيپ پس،
 در«  ما کرد، اشاره  يوانيا ونيهما که طور همان. است درک قابل ما يبرا دهه

 يهاخانواده و برده بدر جان هاده که يدرد و رنج به توجه با مجموع
 من، شوند،يم و اندشده متحمل ياسالم يجمهور  ميرژ يکشتارها جانفشانان

 به رانهيگسخت برخورد از ما، سميبنو است بهتر مورد نيا در و
- انسان به يستيبا که چرا م،ياکرده يخوددار لندن بوناليتر سازماندهندگان

 ميرژ از يدادخواه يبرا را اشانعالقه و توان  تمام که دهيرنجد يها
-گفته ميمستق زين  خودشان تا داد فرصت اند،داده اختصاص ياسالم يجمهور

 در ،يبان قلعه يليل زان،يعز نيا از يکي يحت. کنند تجربه را ما يها
 به شاپ ورک در و کرد يسخنران نظراتش طرح  يبرا چهارم ييگردهما

 که است يحال  در نيا. پرداخت ييگردهما در نيحاضر ريسا با نظر تبادل
 شبرديپ ما که داننديم و دانستند يم پروژه نيا نيفعال ريسا و يبان قلعه يليل
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 همان و. ميکنينم هيتوص اشياسيس و يمال يهايناروشن با  را يبوناليتر نيچن
 هاآن زندان، مقاوم يرفقا از  ياريبس با تماس رغميعل کردند، تجربه که طور

   ٧٥».کردند يخوددار لندن جلسه در شرکت از

 ذهن شتريب هرچه کردن ترروشن نوشتار، نيا اهداف از يکي ل،يدل نيهم به
 در که باشديم پرده پشت ئلمسا با رابطه در  جانفشانان يگرام يهاخانواده

 نيچن  نقد امروز اتفاقاً کنميم فکر و امگذارده انيم در آنان با توانم حد
 با تيضد تنها نه ،يحقوقدانان نيچن با يبوناليتر نيچن در ياياسيس ائتالف

 و جانفشانان آرمان از دفاع عکس به که ستين گان شد شکنجه و هاخانواده
  .است گانشد شکنجه و آنان يهاخانواده حرمت جهينت در

 در کنندگان شرکت و گردانان بوناليتر انيم آشکار تفاوت و تناقض
 سرپوش آن بر بونال،يتر نيمدافع  يهابحث در که است يانکته بونال،يتر

 ،يرحمان  بهرام جمله از بونال،يتر نيمدافع يفعل يهابحث در. شوديم گذاشته
 يجلسات نيچن يديکل گردانان صحنه چرا که امر نيا به حيصر پاسخ يجا به

 و هاخانواده يدردمند هستند؛ کوپرها يقاض و ها اخوان اميپ مثل يافراد
 مسئله اصل به پاسخ  از آنان. ندشويم ليتبد بحث مرکز به را جانبدربردگان

 يالب و يسيانگل کاران محافظه با) ياسيس يهژمون واقع در و (ائتالف يعني
 و. رونديم طفره کانادا کا،يامر امورخارجه وزارت رانيبگ بودجه  و لياسرائ
 شده اعالم يهافاکت و رقم يجا به  يلودگ با زين را مردم يمال يهاکمک بعد
 با تا  کنند،يم عنوان »هاستياليامپر يمال يهاکمک «عنوان به هاوزارتخانه از

 آن از و يمال يهايناروشن يبررو يموضوع بحث کي از يلودگ و تمسخر
  .  روند طفره لندن جلسه ييمحتوا و  ياسيس يهايناروشن بدتر
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 يمال يبازرس مستقل ئتيه کي ليتشک

 و فاکت با گمان، و حدس يجا به که مياکرده تالش ما آغاز همان از
 هابحث از رفتن طفره و شانتاژ ن،يتوه  عوض در و. ميبپرداز بحث به استدالل

 يمال  وضع يبررس مشخص مورد نيا در. ميابوده اهدش را مانشنهاداتيپ و
 ماه نيا باشد،يم هاآن صيتخص يچگونگ و يمال کمک زانيم بونال،يتر

 يهاواکنش هيبرپا که ما، يرفقا از يکي  شنهاديپ که است يماه نيسوم
 از چرا . است مانده پاسخ يب ،بوده لندن جلسه از پس نينخست يروزها

 يهابحث يجا به د؟يکنينم استقبال يمال يبازرس مستقل ئتيه کي ليتشک
 پردازد،يم کالم با يباز به ماخذ، و سند يجا به  که ييهاکيپلم ،يشيفرسا
 يکمک آن جهينت و  رد،يبگ صورت يمستقل يمال يبازرس ديدهينم اجازه چرا

 به عالقمندان و هاخانواده مردم، از که پول همه نيا ايآ مينيبب که نيا به باشد
 هم باز اي و است؟ شده صيتخص يدرسته ب است، شده افتيدر  يدادخواه

 هادولت ،واقعاً ايآ است؟  شده داده هدر يدادخواه جنبش محدود يمال منابع
 در خدا يرضا يبرا از ،يجهان ارتجاع و هيسرما يالب يآشنا يهاچهره و

 »ياتفاق «بوناليتر گزارشات در مطالب از يبرخ اي اندکردهيم يراهبر  جلسه
 بدون ،يوانيا ونيهما ۲۴/۰۶/۲۰۱۲   در را شنهاديپ. است مانده پنهان

  :داد ارائه گونهنيا بوناليتر تيوضع هيعل اي له يسخن چگونهيه

 يهاتشکل توسط ييهاتالش که نخست دور در چه زندان يگفتگوها« 
 مورد در چه و شد  انجام روستا زيکامب ادي زنده ييسخنگو به و يشهر مستقل
 يمال شفاف ينيبازب امکان زين و اهداف محتوا، يرو بر رياخ يهاتالش

 به توجه با ل،يدل نيهم به. است  داشته ديتاک شده انجام يهاتيفعال
 زين و همراهان ،يفعل بوناليتر همکاران از يبرخ يسو از که يشنهاداتيپ

 اي يدرست يبررس يبرا ام،شده آشنا مدت نيا در  حرکت، نيا به نيمنتقد
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 يبرگزار منظور به هاخانهوزارت و هادولت از يمال يهاافتيدر ينادرست
 کي ليتشک شده، اعالم اهداف به يمال منابع صيتخص يدرست زانيم و جلسه 

 و نيمخالف نانياطم مورد  که يافراد حضور با يمال يبازرس مستقل ئتيه
 است ديتاک به الزم. رسديم ظرن به ييعقال اند،بوده يونيآکس نيچن نيموافق

 که اتيجزئ ذکر از و کند اعالم را خود يبازرس  جينتا فقط يستيبا ئتيه که
 يستيبا شود،يم واقع ياسالم يجمهور ميرژ يروهاين يابيارز مورد

 به ياطالعات يگاه ،ياحساس يهاکيپلم و اختالفات اثر در. کرد  يخوددار
 يهاتيفعال يساز يخنث اي و ضدحمله يبرا که کند،يم تيسرا دشمن ياردو
 سوءاستفاده مورد ياسالم يجمهور ميرژ توسط کشور از خارج ونيسياپوز
 لندن جلسه يکارها ييمحتوا يبررس از مستقل  ،يبررس نيا. رديگيم قرار
 هيسا آن يهاتيفعال بر يمال نهيزم در که ييهاپرسش با يستينبا که است

  »٧٦.شود هختيآم درهم است،  انداخته

 برومند، اديبن به کايامر کانادا، امورخارجه وزارت بزرگ يهاکمک ،يراسته ب
 يآزاد اديبن و هلند دولت يهاکمک اي  و بشر حقوق از دفاع سازمان و

 و  پول با! است؟ نداشته شما کار شبرديپ بر يريتاث وز،ين شهرزاد به کايامر
 ايآ است؟ شده برخورد ونهچگ بدربردگان جان خانواده و مردم يمال کمک
 ئتيه توسط سازنده يفضا کي جاديا و ها، يناروشن نيا از ياريبس يبررس

 يهاخانواده  همه مشترک مبارزه شبرديپ به يکمک ،يمال يبازرس مستقل
 نخواهد کارساز مسلما رفتن طفره ست؟ين بدربردگان جان زين و جانفشانان

  . بود
  

 از يتماس در يميعظ برهان قيرف مطلب نيا اول بخش انتشار از پس ::::ححححييييتوضتوضتوضتوض
 با و محدود اريبس و کوتاه ي دوره کي در که  دادند اطالع من به ليم قيطر

 طوره ب  را آن بود، موجود نهاد نيا در که يابهامات و يانتقاد نگاه حفظ
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 از پس و يبرگزار طول در و يبرگزار  از قبل قاًيدق اما نموده ديتائ مشروط
 و الزم آنجا از را حيتوض نيا. است بوده آن  کاليراد و يجد انمنتقد از آن

 عنوان به  يميعظ برهان از مطلب نيا اول بخش در که چرا دانستم يضرور
  .بردم نام بود بوناليتر در شدخو که يکس
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 ياسيس يسرگردان  :يجهان هيسرما با ائتالف گران شاطه م١٤

    )سوم و پاياني بخش( شده؟ يسازمانده ياسيس شانتاژ اي

  يقهرمان فرخ:   از
  azadiebaian@yahoo.se    

 ر،ياخ سال چند در که ييهابحث از يکي که نوشتم نيشيپ  يهاقسمت در
 نيفعال تالش با سرانجام  است، شده روبرو سکوت و سانسور با همواره
 ژهيو به ،ياسالم يجمهور ميرژ يکشتارها از بدربردگان جان چپ، مستقل

 به هفت، و شصت تابستان يکشتارها از بدربرده جان  ياسيس انيندانز
 هفته در چپ  يروهاين فيط مشخصاً و ونيسياپوز يروهاين گفتمان موضوع

  . است شده ليتبد رياخ يها

 کتمان سانسور، سکوت، گريد ها،بحث گسترش نخست يروزها برخالف
 با يهمکار نيمدافع يسو  از انکار رقابليغ يهافاکت رفتنينپذ و قتيحق

 شاخه به شاخه کي از آنان و است ناممکن برال،ينئول و کار محافظه يروهاين
 احساسات از کنند، يم تالش. ندهند پاسخ موضوع اصل به تا  پرند يم گريد
-هيسرما ميرژ هيبرعل  جانباختگان و جانفشانان يها خانواده مردم، حق به

 يهمکار انتقاد هرگونه تا سازند راهمف يايدفاع سپر ،ياسالم يجمهور يدار
 يهانمونه انيم آن از. برانند صحنه پشت به را يجهان هيسرما  يروهاين با

 تيسا مکرر زدن گزاگيز  اما د،يبرگز يبررس يبرا توانيم را يمختلف
 يبرا شد يليدل و ختيبرانگ مرا ينگران سورن، بهروز زين و گزارشگران

 يسرگردان از يا نمونه عنوان به را او مواضع تنوسانا تا مطلب  نيا نوشتن
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 قرار يبررس مورد  شتريب چپ، مستقل نيفعال از يتعداد ياسيس و ينظر
    . ٧٧دهم

 مورد در سورن بهروز خطرناک يفتوا نيدوم به نوشته، نيا دوم بخش در
 با ييدانشجو و زنان ،يکارگر  يهاجنبش با يهمبستگ دادن قرار همتراز

 به اتکاء مسئله و يدارهيسرما يهادولت يهاوزارتخانه يمال يگذار استيس
  .٧٨پرداختم يجهان هيسرما  يمال منابع

 يگردهمائ همکاران (شما که است نيا سورن بهروز يفتوا نيسوم اما
-بنگاه يبلندگوها دنباله ب) رانيا  در ياسيس انيزندان کشتار درباره يسراسر

 يهابنگاه يبلندگوها از استفاده به نيابنابر ديابوده هادولت يخبر يها
  .ديباش داشته انتقاد ديتوانينم بوناليتر طرف از ها دولت يخبر

 خصوص به آن زدن هيبخ سورن بهروز خود قوله ب و يموضوع نيچن طرح
 اشوجه نيترنانهيخوشب در که  است يگريد تيحکا زندان يگفتگوها به
 ونيهما توسط) جا يب اي جا به (تقادان کي از او حد از شيب يحال شانيپر
 سورن بهروز که ميبگذار نيا بر را فرض اگر که چرا دهديم نشان  را يوانيا
 را موضوع نيا با رابطه در  زندان يگفتگوها مکتوب ازمواضع کي چيه

 زندان يگفتگوها که يهائبرنامه و ياجتماع عمل در مطمئناً باشد نخوانده
 که چرا است بوده آن شاهد است داشته دست آن در ميرمستقيغ  اي و ماًيمستق

- تيسا: "سدينويم چهارم  يگردهمائ انيپا از پس که است سورن بهروز نيا
 اخبار جمله از توده حزب و تياکثر سازمان ،طلبان اصالح به متعلق يها

 نيا يغاتيتبل سانسور با وله چهيدو و يس يب يب ،وزين  ايگو ،نت کيپ ،روز
 مواضع  ليتعد يبرا موثر و آگاهانه فشار اهرم عنوانه ب را آن يگردهمائ

  ." کردند و کننديم استفاده برگزارکنندگان

 ربهيز آدرس به مراجعه با را يوانيا ونيهما انتقاد بودن جا به اي بودن جا يب
  ٧٩.گذارميم وا خوانندگان
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 و   صد زهاندا به يتناقض امروزش يفتوا نيا و بهروز روزيد نوشته نيا در
 که باشد يمدع سورن بهروز  که آن مگر دارد وجود درجه هشتاد

 يس يب يب مثالً به شدن زانيآو و تماس در يسع يگردهمائ برگزارکنندگان
 هر با. است نگرفته ليتحو را هاآن که است بوده يس يب يب نيا  و اندداشته

 نيا آن و ميهست وروبر  مشخص اميپ کي با ميکن نگاه مسئله نيا به که يديد
 آن برگزارکنندگان و يسراسر يهايگردهمائ يهابرنامه که است
 که است يزيچ آن نيا و ندارند يجائ يس يب  يب يهااستيس ارچوبدرچ

  .ديگويم روزشيد يهانوشته در يدرست به سورن بهروز

 آشنا زندان يگفتگوها در ياسيس انيزندان مشترک ابتکار با که يکسان امروز
 يبرا ويآلترنات يهارسانه اي رسانه  حضور عدم خطر که داننديم ستند،ه

. است بوده ما اشاره مورد همواره مبارزاتشان و مردم يهاتوده يصدا رساندن
 عنوان تحت خود تيفعال آغاز از که يکوتاه متن در زندان يگفتگوها 
 نگاه هيزاو هر اه،دگيد هر تجربه،  هر: "سدينويم است، داده انتشار »ما درباره«

 يگفتگوها و است نيمبارز همه مشترک کار موضوع ،يسرکوبگر به ديجد
   ...پردازديم يموضوعات نيچن به يتخصص طور به  زندان

 به آزاد يدسترس يبرا يمانع اختناق و سانسور که يطيشرا در حال نيع در
-مسموم به حاکم يهارسانه يعاتيتبل  يهازرادخانه و است اطالعات و اخبار

 نيا بر يسع زندان يگفتگوها هستند، مشغول جامعه يفکر يفضا يساز
- ستيکمون هيکل مطالب و هابحث انتشار ارياخت در را خود امکانات  که دارد

 کي عنوان به خود سهم  به تا داده قرار شرويپ يهاانسان و ونيانقالب ها،
 ويآلترنات يهارسانه شبکه گسترش جهت در يعمل ييهاگام و،يآلترنات رسانه
  ٨٠."بردارد

 حاکم يهارسانه با مقابله يبرا زندان يگفتگوها مستمر تالش سابقه   
 الساعه خلق طوره ب و بوناليتر  با رابطه در اي و امروز که ستين يموضوع
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 يگفتگوها يريگشکل بدو از حاکم يهارسانه با مقابله. باشد گرفته شکل
 ۱۹۹۸ سال در نمونه يبرا است، داشته قرار آن رکا دستور در  تاکنون زندان

 يکم تر،يجمع يکم: چپ  مشترک هينشر «عنوان تحت ياسرگشاده نامه يط
 رسانه کي به يده شکل يبرا را يطرح اتيکل» !ترکاليراد يکم تر،يفيک

  : که شد ديتاک آنجا در. داد ارائه جنبش نيفعال به  چپ مشترک

 كاهش يبرا ييها تالش كه هاست سال .ستين ديجد چندان موضوع" 
 مستقل اتينشر حضور. شود يم  انجام چپ اتينشر يكار خرده و يپراكندگ

 يدگرگون و شناخت يبرا يانتقاد يتكاپو از كه است يجنبش يينوزا چپ،
 جنبش اتيتجرب از يانبوه توشه ات،ينشر نيا. ماند ينم باز امروز  جهان
. ستندين زين يكاست بدون  اما رسانند، يم دخو نيمخاطب به را رانيا يانقالب

 از يبخش. كند يم ليتحم را يكار دوباره و يكار خرده اجبار، به يپراكندگ
 توان يم ياديز حدود تا ما، نظر به اما است، ريناپذ اجتناب " يكار خرده "نيا

  ... كرد زيپره يكار خرده از

 نيفعال يانتقاد و رنشگيآفر خالقه، تالش تمام گفت ديبا صراحت با... 
 روبروست مخاطره نيا  با دوره كي يط در چپ، كوچك و مستقل اتينشر
 يسو از. شوند گرفتار" نينو "سميدگمات اي و" نينو "سميسكتار دام در كه
 ن،يمخاطب يازهاين مجموعه به اتينشر نيا ييپاسخگو  توان عدم گر،يد

 شكل ييها جمع  نيچن اطراف در را يا ژهيو يرواقعيغ و يبعد كي جهان
 كنار در ها، آن يها يكاست بر ،ياتينشر نيچن نيفعال عنوان به ما. بخشد يم

 نيچن و ميگذار يم دست اتينشر نيا خالقه  و دبخشيام يآوردها دست
  .ميآور يم  شمار به مانيدستاوردها از يبخش را، خود به نسبت يانتقاد نگرش

 كاليراد شهياند تالش حاصل را، پچ يسنت مناسبات به يانتقاد موضع ما... 
 مناسبات ،ينانياطم يب چون هم يمنف  يعوارض كه يمناسبات. ميدان يم مستقل و

 حال، نيا با. است آورده بار به را كيدگمات يفكر سبك و كيبوروكرات
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 شهياند يافتگين توسعه به را رانيا جامعه يافتگين توسعه كه ميريبپذ  ميتوان ينم
  توسعه و نامتوازن يا جامعه  حاصل افته،ين  توسعه شهياند. ميده تيسرا چپ

  ...كند يم غيدر شهروندانش از را يفكر يبارور و رشد مجال كه است افتهين

 رد،يپذ يم فقط نه را مختلف يفكر شاتيگرا حضور چپ، مشترك هينشر... 
 كثرت رشيپذ با د،يجد جنبش  يفكر يبارور. كند يم استقبال آن از بلكه
 نيفعال مشترك وجوه حداقل ل،يدل  نيهم به. ابدي يم يمعن نشيفعال يفكر
 زين و يستياليسوس يدورنما رشيپذ ما، نظر از رانيا امروز  چپ هينشر

     ٨١..."است ياسالم يجمهور ميرژ يسرنگون

- آورده باال نکيل در که يمتن دقت به بار کي سورن بهروز کنميم هيتوص من

 صفحه يکارها يريگيپ در يمشکالت  نيچن با هم او ايآ نديبب و بخواند را ام
 و ميريدرگ هاستسال را يموضوعات نيچن است؟ بوده روبرو گزارشگران

 نيچن ادامه در. ميآئ قيفا يايپراکندگ نيچن بر آگاهانه و دهيسنج  يستيبا
 مارس در »چپ و ستيکمون   يروهاين يانقالب اتحاد نشست نيدوم «در يبحث

 در که شد طرح »ويآلترنات  رسانه «شنهاديپ ما يرفقا از يکي يوس از ۲۰۰۲
 آن يهاخواسته ياساس خطوط يجمع صورت به نشست نيا  يانيپا هيانيب

  . ٨٢شد بيتصو

 در جمله از و است داشته ادامه زين تاکنون نهيزم نيا در يروشنگر و کار   
 در ويآلترنات سانهر و ياشبکه  يسازمانده مورد در يوانيا ونيهما يهابحث

 کتاب در ويآلترنات رسانه بحث گريد يهاگوشه به مجدداً رياخ يهاماه
  . ٨٣است پرداخته

 حاکم يهارسانه مورد در زندان يگفتگوها همکاران از يکي ،يوانيا ونيهما
 پرسش«: کنديم دعوت يشيبازاند  به ريز يهاپرسش طرح با را خواننده
 پرسش  به »دارد؟ دست در را قدرت ياطبقه اي يکس چه «که نيا درباره

 در را  ارتباطات و هارسانه ياطبقه اي يکس چه «که شوديم وصل  يگريد
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 استفاده  يضرور دانش و اطالعات  ابزارها، يکسان چه که نيا اي »دارد؟ دست
  »دارند؟ ارياخت در را هارسانه نيا از

 يگفتگوها يسو از که يرآشکا و روشن يهايريگموضع نيا به توجه بدون
 خواهديم را شيهايداورشيپ سورن  بهروز دارد، وجود نشيفعال اي و زندان

-رسانه استيس طرد و افشاء يبرا تالش. کند حقنه مطالبش خواننده و ما به

 لس يهاشبکه کا،يامر يصدا ل،ياسرائ يصدا ،يس يب يب رينظ حاکم،  يها
 يجمهور ميرژ رنگارنگ طرفداران  اي طلبان سلطنت از پولشان که يآنجلس
 بهروز اعتراض. ماست يهمگ روزمره فهيوظ شود،يم نيتام و هيته ياسالم

-نبا کنار در) تياقل انيفدائ سازمان ندهينما (بهزاد حسن حضور به زين سورن 
 انيم در ياسيس يهاچهره نيمنفورتر  از يکي امروز که ياشده شناخته الوقت

 که يفارس يس يب يب در هم آن و نگهدار فرخ يعني شدبايم چپ ونيسياپوز
 است درست ندارند، را چپ و يجد يانتقاد نظر کي تحمل آن، گذارانبرنامه 

 به تياقل انيفدائ سازمان ندهينما حضور  دادن ربط يول فهمم، يم را آن و
 يجد بحث کي در يتوجهيب سرآمد واقعاً يسراسر ييگردهما يهابحث
  . است

 از ت،ياقل انيفدائ سازمان م،يگويم اطالع جهت د،يدار انتقاد اگر ز،يعز بهروز
 انيسخنگو سلک در شيروهاين از يبخش  تنها نه و کنديم تيحما بوناليتر
 يکشورها در بوناليتر که را يحساب چهار بلکه اندشده ظاهر بوناليتر

  .٨٤باشديم سازمان نيا ياعضا نام به ظاهراً زين دارد مختلف 

 يعني کننديم ادي آن از بوناليتر برنامه استارت عنوان به نانيا که را آنچه 
 کي يهمانيم نيا که برسانم عرض به ديبا ،شيپ سال جپن در سوئد  يهمانيم
 سابقه که بوده يکسان يتمام  و هواداران، اعضا، از يخصوص کامالً يهمانيم

 کي يحت که ميبگو ديبا زبهرو اطالع محض و اندداشته را تياقل با يهمکار
 لطفاً. نداشتند حضور يهمانيم آن در زندان يگفتگوها يرفقا  از هم نفر
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- شکل تالش در که  ما نه و بفرست بوناليتر گردانندگان به را خود انتقادات

 اي و يارتجاع ،يميرژ يهارسانه مقابل در مستقل يهارسانه به دادن
- رسانه اي و کايآمر يصدا با را اخوان اميپ يها مصاحبه. ميهست يستياليامپر

 يبررس  ست،يخوب کار. کن يبررس خلق نيمجاهد سازمان به کينزد يها
 زندان يموضعسِر يهابچه يسو به را خود حمالت کانيپ  آخرش يول کن
 مبارز يروهاين و کارانمحافظه ها،برالينئول  نيب يائتالف نيچن نيمنتقد که

  ! برنگردان هستند،

 و يداور شيپ از دور به را ما يسو از منتشره مطالب گريد بار کي کن لطف
  :سدينو  يم يوانيا ونيهما اگر. بخوان دقت با

 به فقط يستينبا را يطبقات مبارزه سرکوب و يسازيخنث دهيچيپ کارکرد" 
 نيآخر ،يکيزيف سرکوب واقع  در. داد کاهش يکيزيف ديشد سرکوب شکل 
 از روزمره، يطبقات مبارزه در حاکم، طبقات و است انيعر سرکوب از شکل 
 م،يمستق سرکوب از فراتر يبس. کنند يم استفاده ابزار نيآخر عنوان  به آن 
 فرهنگ و زبان ،يطبقات سرکوب  يبرا ها توده مسخ ابزار نيکارآمدتر از يکي 
 مداوم صورت به نيمخاطب يسو به حاکم يها رسانه قيطر از که است 
 نندگانيب و خوانندگان ميعظ ليخ و نيمخاطب اذهان مسخ. شود يم کيشل 
 يخلل چيه و رديپذيم  صورت يدائم و وستهيپ صورت به ،ييهارسانه نيچن 
 ها،حوزه ريسا همچون را فرهنگ ديتول ،يدارهيسرما. شود جاديا آن در دينبا 
 ،سلطه فرهنگ ديتول کارخانه و است کرده ليتبد ييکاال  انبوه ديتول به 
 ٨٥."هستند يهمگان يهارسانه 

-رسانه نيچن منتقد هم ما که شودينم آخر کند؟ انيب خواهديم را يزيچ چه

 ضعف نقاط که ميبخوان را خودت  نوشته رينظ ييهانوشته هم و ميباش ييها
 اشتباه آدرس به را يجهان هيسرما يهارسانه از استفاده طرفداران يجد
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 دفاع مورد در را زندان يگفتگوها مواضع که ار يگانخوانند و يدهيم حواله
  ! يکن يم يسردرگم  دچار دانند،ينم چپ و مستقل يها رسانه از

 نيچن آگاهانه و يدانيم اي و ؛يانخوانده را مطالب نيا يبراست ايآ ز،يبهروزعز
 با مبارزه صرف عمرشان از سوم دو اقل حد  که يزنيم ييروهاين به ييافتراها

          است؟ دهيگرد ياسالم يجمهور ميرژ اي و شاه رينظ سرکوبگر يهاميرژ

 برگزارکننده تهيکم اي و زندان يگفتگوها در رفقا ريسا اي من امروز تا اگر
 از مياکرده سکوت است، شده روا ما  به که يهائتهمت به نسبت هايگردهمائ

 از يگريد انتظار که دارد نيا از نشان بلکه ستين يپاسخگوئ در يتوانائ عدم
 دادنجواب ستهيشا را آنان يهانوشته گريد عبارت به ميانداشته زنندگان اتهام

 هاآن و يدانينم نقد را آنان يها نوشته هم خود تو که گونه همان مياندانسته
 شامل رنديگينم جا نقدها شمارش در که آنان " يانگاريم خارج رده از را

 اصل را قيطر هر به وجود اظهار و پرستنديم خود قانهعاش که هستند  يافراد
 قيطر هر به که هستند يپالتاک  يهاشده شناخته افراد نيا. دهنديم قرار

- همان بکشند اي و اشغال را جلسات نيا يبرگزار زمان دارند تالش ممکن

 که يسورن بهروز که ستين معنا آن به نيا اما " هايگردهمائ  در که طور
 ناگهان به دانديم هايپنجم  دسته از را خود و کرده دسته پنج را نندگانانتقادک

 همان قاًيدق و برداشته آوردينم حسابشان به اصالً که يهائآن مالت همان از
 کهنيا رغميعل .ردينگ هم پاسخ که باشد داشته انتظار و بزند ما  به را هاتهمت
 چسباندب يگريد مسائل  به را وا اتهامات به من پاسخ دارد يسع سورن بهروز

 يبرا ستيچ مسئله که افتي درخواهند يخوب به خوانندگان کنميم فکر اما
 قرار هم کنار را مسائل ترواريت کنم شترروشنيب يکم  را خوانندگان که نيا
  .دهميم

 شهر در ياسيس انيزندان يسراسر يگردهائ نيچهارم ۲۰۱۱ سال سپتامبر در
 به يهائتهمت برنامه انيپا  از پس. شوديم ربرگزا سوئد گوتنبرگ
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 يط سورن بهروز دوران آن در شوديم پخش نفر چند توسط برگزارکنندگان
 برنامه کل و برگزارکنندگان، ،يگردهمائ از را خود کامل  تيحما يمقاالت
 که شوديم برگزار  لندن در يبوناليتر بعد سال کي به کينزد. دارديم ابراز
 جان و ياسيس انيزندان از يتعداد و ياسيس اناتيجر از يدادتع نقد مورد
 و انيسخنگو رد،يگيمقرار  صورت شصت دهه  يکشتارها از برده بدر
 با کننديم يسع اول انتقادات به يمنطق يپاسخ يجا به بوناليتر انيحام

 ندينما منحرف را مسئله چهارم يگردهمائ يعني يگريد نيزم به توپ پرتاب 
 يکس بوناليتر نيا يبرگزار  از قبل چرا که کننديم اظهار که نيا ضمن
 بهروز به ما نه کار ينجايا تا است نکرده... و يمال يهايوابستگ از يصحبت
 ياعتراض کرده شرکت بوناليتر در يمنظور هر به که يکس عنوان  به سورن
 اما است داشته يمشکل  چهارم يگردهمائ با سورن بهروز نه و مياکرده

- يم انجام يرحمان بهرام با گزارشگران تيسا که ياازمصاحبه پس بالفاصله،
 گزارشگران تيسا مسئول سورن بهروز متوجه را يانتقاد يوانيا  ونيهما دهد؛

- کمک بحث ما شيپ  سال سه از که نيا بر يمبن دينمايم پرسشگر عنوان به

 همه نيا با شما حال و مياکرده را هاستياليامپر به هايوابستگ و يمال يها
 نيهم از. ديدهيم تنزل يريگ خرده کي حد به را  مسئله شده منتشر مدارک
 ونيهما  به يمنطق پاسخ يجا به و شوديم برآشفته سورن بهروز که جاست

-يم قرار حمله مورد را کارانش اندر دست تمام و چهارم يگردهمائ يوانيا
 يخيتار يفتواها و کرده سهيمقا رمچها  يگردهمائ با را لندن بوناليتر. دهد
 را ميندار بوناليتر از انتقاد با رابطه در يحق گونه چيه ما که نيا بر يمبن خود

 با و مستدل شيپ بخش دو در من يوقت که نيا ترجالب و کنديم صادر 
 را او بوناليتر با چهارم يگردهمائ  ترهيپايب سهيمقا و هيپايب يهاتهمت فاکت

 دست...) که شد شروع آنجا از زيچ همه (يبخش دو مقاله کي در مکنيم رد
 نيا که کند وانمود گونه نيا اشمقاله خواننده به خواهديم و رديگيم را  شيپ
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 تحمل را او »منسجم و  يمنطق و نيمت« يهابحث ميخواهينم که ميهست ما
 فکر او که چرا است آشکار يبخوب مقاالت نيا در بهروز يدرگم سر. ميکن
 اي و بوناليتر در شرکتش با رابطه در او يهاگزاگيزز ا من بحث کنديم

 ياسيس گزاگيز  الل زبانم اي و گزارشگران تيسا در گوناگون مقاالت چاپ
 باعث او برداشت در اشتباه نيهم و است ضدانقالب فيط به انقالب فيط از
 در هم انخودت شما که ديبگو کوچک يها بچه هيشب قاًيدق شوديم

 فيط چرا که است نيا ماندهيباق سوال اما "ديازده گزاگيز هايگردهمائ
) اول يگردهمائ (چپ ماوراء از چرا زند؟يم گزاگيز يقهرمان فرخ مطلوب 

 سورن بهروز که يصورت در)"چهارم  يگردهمائ (کنديم غش سبزها ساحل به
 کرده رد گريد ياهمقال در را گفتار نيهم شيپ ماه چند که کنديم فراموش

 همرنگ و امتداد در چهارم يگردهمائ چرا که کننديم نقد هاياول"   است
 دو آن سخنرانان از يبرخ  يجا و است نبوده آن دوم و اول يهاتجمع

 و امدين در اهتزاز به محل در يسرخ پرچم يريتعب به و بود يخال شيهما
 يشيگرا غيتبل از. رفتينپذ امانج آنان يگروه غاتيتبل امتداد  در هايسخنران
 غاتيتبل  جهينت  در و بود کم اي و نبود يخبر سازاسطوره و لياص ،خاص
   ٨٦".رفتينپذ انجام شان يگروه

 دوم يگردهمائ داننديم چپ ماوراء گريد يهايبعض و شانيا که را آنچه اتفاقاً
 ايپو فرامرز يآقا هم يگردهمائ نيا  در که کنم يادآوري شانيا به ديبا و است

 را يگردهمائ به مطبوعش حزب اميپ و داشت شرکت سوئد چپ حزب از
 دموکرات اليسوس حزب ندهينما هم سوم يهمائ گرد در ضمناً و کرد  قرائت
 يگردهمائ در ندهينما همان  و کرد قرائت را ياميپ و داشت حضور سوئد

 از نشان خود نيا و. کرد قرائت را حزبش اميپ و داشت شرکت هم چهارم
 به ما که است معتقد سورن بهروز امروز اگر و است ما يها  برنامه استمرار
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 سدينوينم راآن فاکت  با و حيصر و روشن طوره ب چرا مياافتاده سبزها دامان
    برد؟يم يگوئ يکل به پناه و

 را ما و من يهانوشته و کند يلطف اوالً کنميم شنهاديپ زيعز سورن بهروز به
 هاآن به يپاسخ خواهديم اگر حداقل  بخواند، يشتريب دقت و حوصله با يکم

 يوانيا ونيهما نوشته و خود يهانوشته خيتار به هم ينگاه آنگاه. بدهد
- يم سورن بهروز .ديدرآ يسردرگم از يکم ديشا صورت نيا در  اندازديب

 که کند اءالغ هاآن به  و کرده ميتقس خوانندگانش با را خود يسردرگم خواهد
 و است انيع و روشن کامالً علتش که يوانيا ونيهما انتقاد پرده پشت ناًيقي

 اساسيب يهاتهمت به پاسخ و بوناليتر به انتقاد جز  يزيچ که من نوشتار
 با ربطش يب کامالً سهيمقا و چهارم يگردهمائ با رابطه در سورن بهروز

 باخبر آن از ناپلئون جان يدائ فقط که دارند قرار يزهائيچ است، بوناليتر
 مورد در نيشيپ مطالب در من که را آنچه  کنم اضافه ديبا جا نيهم. است

... و شهود يگواه کردن زهيکانال در او نقش و دادگاه کي در دادستان قدرت
 نروژ در بوناليتر شده منحل تهيکم دوم درگزارش را خود امروز کردم اشاره 

 روشن همگان يبرا شتريب دور چندان  نه ياندهيآ رد و دهديم نشان يخوب به
   .شد خواهد

شرم آور جلسه دوم ايران " هايتوصيه: "بعدالتحرير و براي انتشار کتاببعدالتحرير و براي انتشار کتاببعدالتحرير و براي انتشار کتاببعدالتحرير و براي انتشار کتاب[
! تريبونال و مسئول قراردادن رژيم جمهوري اسالمي براي بررسي جناياتش

 دخالت در اين در بند يک و دعوت از سازمان مرتجع همکاري اسالمي براي
-ها ميروان نئوليبرال در آغاز دنبالهکه، حتي فراتر از آن رفت ۳ضع در بند و

پول خرج کرده بودند، حاال بايد نتيجه ! داري تعارف نداردسرمايه! پنداشتند
 !]کردنداشان را برداشت ميسياسي

- يم يخوب به يمصداق رجيا و يرحمان بهرام جانب از را يهائسهيمقا نيچن
 جا در يسع چرا که شد  متوجه توانيم يسادگ به و تداش انتظار توان
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 يهانوشته به توجه با سورن بهروز مسئله اما دارند ياسهيمقا نيچن انداختن
 که دانديم ناجور وصله را لندن بوناليتر ظاهراً که نيا به توجه  با و روزشيد
 از هم و باشم توانستميم  شاهد هم چه اگر "چسبدينم او به عنوان چيه به

 از يناش که نشست نيا يهايناروشن بعلت اما... داغدار يهاخانواده
 انيم در را يساعات خبر و گزارش هيته يبرا تنها ،بود  امياطالعات يکمبودها

 به مرا"  " افتمي  حضور داغدار خواهران و برادران و مادران و انيقربان نيا
 آن به يربط اصالً که اندديم يانيجر خور نمک و کنديم منتصب يانيجر

 مرا که دارد اصرار يوانيا ونيهما اما ...ندارند من  با يارتباط هم هاآن و ندارم
   ٨٧"بزند هيبخ لندن دادگاه و بوناليتر رانيا به

 به يوانيا ونيهما برخورد کنديم يسع سورن بهروز رسديم تربنظر دهيچيپ يکم
 جلوه ارزشيب و زيناچ قيطر از البونيتر  از تشيحما با ارتباط در که را او

 گردانندگان از يکي که اخوان اميپ مثل يکسان شرکت و يمال مسائل دادن
 به او انتقادات از يوانيا ونيهما يبرآشفتگ به را است بوده بوناليتر ياصل 

 به بوناليتر از را اذهان بتواند قيطر  نيا از تا داده نسبت چهارم يگردهمائ
 يدگيشور و يآشفتگ بر و شانيا يدعوا اما "دينما نحرفم چهارم يگردهمائ

 در سابقه که يليدال. دارد يگريد ليدال گزارشگران و من به نسبت  او
 و سوئد گوتنبرگ در ياسيس  انيزندان از يبخش يگردهمائ نيچهارم يبرگزار
     ٨٨"دارد آن به اميعلن ينقدها

 درباره بوناليتر يرگزارب از قبل سورن بهروز آنچه که است يحال در نيا
 زيچ چهارم يگردهمائ از ديتمج  و فيتعر جز است نگاشته چهارم يگردهمائ

 آنها به نيدرپائ که سورن بهروز مقاالت به شود رجوع. (است نبوده يگريد
 سورن بهروز که ميکن فکر اگر است يانگار ساده يطرف از) است  شده اشاره

 يفاتيتحر نيچن به دست  چهارم يئگردهما در کتابش يمعرف عدم خاطر به
 نيهم در را بحث نيا من. دارد را هايگردهمائ ي شهير زدن در يسع و زده
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 يعني سورن بهروز روزيد يهانوشته از يبخش انيپا در و  دهميم خاتمه جا
 او امروز يها ازنوشته  يبخش و يگردهمائ مورد در بوناليتر يبرگزار از قبل

 ديشا تا کنميم اضافه مطلب نيا به مهيضم عنوان به را بوناليتر از بعد يعني
 سه نيا در شده اشاره يهارفرنس به مراجعه و هاآن  دنيد با خوانندگان

 چرخش  نيچن ياصل ليدل که رسانند ياري هم مرا و شده متوجه بخش
 که ما باشد توانديم چه چهارم يگردهمائ مورد در يادرجه هشتاد و کصدي

  .اورنديب در سر  خوانندگان ديشا ميداورين در سر
  

 سورن بهروز مواضع امروز و روزيد مهيضم  

 روزروزروزروزييييدددد

 و خودم يبرا يکي. رميگيم گريد دست در يجوالدوز و کدستي در يسوزن
. ياسيس انيزندان چهارم يگردهمائ  زحمتکش اندرکاران دست يبرا يگريد

 که سوزن خودم يبرا ؟يک يبرا کدام. رودينم رونيب ذهنم از يا لحظه ديترد
 که اي دارميم روا گردانندگان بر را جوالدوز که يزمان کنم حس را  دردش
 را آنان زحمات شوديم مگر . ام شرمنده يبلحاظ سطور نيا نوشتن از ؟!وارونه

 ماهها حاصل توانيم مگر داد؟ حرکت نقدشان در را قلم و گرفت دهيناد
, کرد فراموش را روز سه نيا يبرا ختنير عرق و يزير  برنامه و تدارک

  .کنميم آغاز خود از شمرد؟ را ها ضعف و ديند را ها قوت

  :خودم به يسوزن

 يصدائ گريد و شوم سنگ دارم آرزو! باد شرمم! باد ننگم که کردم من آنچه
 يگردهمائ يبرگزار فکر در مبادا که  دادم يهشدار که بود نيا دياين در من از

  ..........ديباش نيو شهر در پنجم

     :نيا بنابر
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 را پنجم يگردهمائ نيو شهر در ديفتيب بفکر مبادا که دادم رس زود يهشدار
  !ديکن برگزار

 و بايز شهر نيا و است يشهر هم نيو که باشد کرده خطور ذهنتان به مبادا
 از )  زنده خيتار ( و شده رها صدها  و دهها همانيم شده نينفر اما يخيتار

 در آن از مبهم و ناشناخته يصدائ هم آخر سر و باشد ياسالم انيجان مسلخ
  .ديدرآ زانيعز آن يدادخواه 

 گوشه نيا و اريد نيا يجو فرصت طلبان اصالح و انحصارطلبان دام به مبادا
 د،يا ساخته و ديا پرورده د،يا کرده  حاصل کنون تا آنچه هر که ديفتيب غربت

  .٨٩رفت خواهد باد بر

 امروزامروزامروزامروز

 يم محاسبه به طلبان اصالح و سبزها ديبخوان! يخود ريغ يروهاين نرويهم از
 دعوت مشارکت به يگردهمائ نيا در  ها يکسر يجا کردن پر يبرا و نديآ
 يبرا را ها شروط و شرط و کنند يم تقبل بخشا را ها نهيهز. شوند يم
   ٩٠.کنند يم مشخص برگزارکنندگان 

 روزروزروزروزييييدددد

 انجام به يگروه تالش توسط يطوالن يهامدت از پس بزرگ يکار حال بهر
 و پرشور ،قيصد اندرکاران دست  همه از يقدردان و کيتبر يجا و ديرس

 و مندان عالقه برهمه دوستان نيا يروز شبانه تالش و کار. دارد آن متعهد
 کشتار و ميرژ تيحاکم دهه سه نيخون خچهيتار به حساس يها  وجدان

 يا زنده خيتار از يبرگ  واقعه نيا. است هبود روشن يبخوب ياسيس انيزندان
. کرد باز نيخون دهه آن يها يناروشنائ و ها ناگفته به گريد يا پنجره که بود

 و تدارک بر دال شيهما نيا در هنر و قلم اهل و ختگانيفره  گسترده حضور
 رنج که يافراد جانب  از يالملل نيب و يهمگان يکوشش. بود يعموم ياريهم
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 و ظلم بر گريکدي کنار در تا دنديخر بجان را يطوالن يسفرها محنت و راه
  .کنند مبارزه يخاموش و يفراموش با و بخروشند  استبداد تيحاکم ستم

 خاطره و تجمع نيا در کنندگان شرکت و اندرکاران دست همه به زاديدستمر
     .ماندگار

 هدفمند و شده شناخته يشعار بعنوان ميکن ينم هم فراموش و ميبخش يم نه
 با ريناپذ سازش ونيسياپوز انيدرم  يقضائ يبزود ديشا و ياسيس بلحاظ

 يتالشها که گفت توانيم يبدرست. است مطرح آن يحواش و ميرژ
 ياسيس انيزندان يگردهمائ دوره ۴ در کنندگان شرکت  و برگزارکنندگان

  .است داشته شعار نيا طرح و تيتپب در نقش نيشتريب

 تيسا و گردد برگزار شتريب چه هر شکوه با پنجم يگردهمائ که ديام
 آن مبلغان و هواداران از يجزئ  بعنوان و کنار در همچنان مفتخرا گزارشگران

  ٩١.بماند برقرار

 امروزامروزامروزامروز

 , نهادها نيا ندگانينما به شصت دهه انيقربان از يدادخواه يبلندگو دوما    
  ٩٢اند نکرده اعطا ار يکروب  و يموسو هواداران و شده شناخته يسبزها

  روزروزروزروزييييدددد

 چشم هزاران اما ديهست گريکدي کنار در نفر صد چند هربار چه اگر که ديبدان
 يگامها زانشانيعز ادي با حافظه پر  و باوجدان يانسانها ليخ و ديدار انتظار
 تجمعات يبرگزار تنها شما تيمسئول. کنند يم دنبال و شمارنديم را شما

 ستم و دهيداغد هزاران يندگينما. ديدار يندگينما نزايعز شما. ستين  دوساله
 شما همانند را سرکوب  و استبداد تيحاکم سال يس از شيب پمره که دهيکش
 که آنها. بخشند ينم و کنند ينم فراموش که آنها. اند کرده تجربه کينزد از
 ياسالم يجمهور تيحاکم حذف در را زانشانيعز از  يدادخواه گام نياول
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 در شب  هر را موعود روز آن که آنها. داننديم جالدانش يتمام با همراه
  .گرفت نخواهند آرام لحظه کي و ننديب يم شانياهايرو

  !.................ديده ادامه راهتان به و ديباش زنده

 در را سپاسم خواستميم. دارم دوستتان که ميبگو خواستميم جمله چند نيا با
 يقدردان از رنگ يطالئ يزرورق  در و نمک يبند بسته جمالت نيباتريز
 يا زهيپاک دستمال خواستميم. کنم ميتقد بشما آنرا سپس خواستميم. چميبپ

 با و يغار دروازه يعل لثم. کنم پاک را تان يشانيپ عرق و  رميگ بدست
  ٩٣.کنم زيتم را بدربردگان جان تجمع صحن صداقت آنهمه

 امروزامروزامروزامروز

 يسرنگون صفوف يختگير درهم يابر يکذائ يشکن تابو موج در ششماً
  ٩٤اند نبوده مردم چشم  در دنيپاش خاک و گرد و سازشکاران و طلبان

 روزروزروزروزييييدددد

 باد زنده پالکارد و شد رفتهيپذ ستياليسوس چپ برابر در اول انحراف
 حال. شد نصب بونيتر  يجلو در فيط نيا التيتما با مرتبط سمياليسوس
. کرد فيتعر کيدئولوژيا يشيگرا با تنها توانينم را ياسيس يزندان دهيپد آنکه

 آن يبرگزار از يتيحما چپ يسنت ينامها با و راست يها  فيط که چند هر
 ٩٥نکردند

 امروزامروزامروزامروز

 سانسور ليدل نيبهم و ديبرگز آنها انيم از را خود دوستان چهارم يگردهمائ
 کشور از خارج در شده شناخته  يسبزها بدست را سکان و گرفت شيپ در
  ٩٦داد

 روزروزروزروزييييدددد
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 يخرمن به يآتش و زمينر يابيآس به يآب که کنميم بسنده جمله چند نيهم به
 ميرژ با يناسازگار که ميباش  اريهش که است نيا اما کالم جوهر. اورمين

 راه در اي و کننديم سکوت هم هنوز که مجرمش اما سابق يشرکا و حاکم
 سالمت و صالبت و بماند داريپا, ننديب يم يطالئ ياهايرو  امامشان
 ٩٧شود حفظ کنون تا که همچنان يبعد يگردهمائ

 امروزامروزامروزامروز

 و برگزارکنندگان يسو از قطعا باشد روا بوناليتر رانيا به ينقد اگر والا
 يسو از. ستين گوتنبرگ  در ياسيس انيزندان چهارم يگردهمائ انيحام

 يدولت ينهادها از امکانات افتيدر مقام در که دارد تيمشروع يکسان
  ٩٨اند نبوده کنون  تا يغرب يکشورها

 روزروزروزروزييييدددد

 جمله از توده حزب و تياکثر سازمان ،طلبان اصالح به متعلق يتهايسا
 يغاتيتبل سانسور با وله چهيدو  و يس يب يب ،وزين ايگو ،نت کيپ ،روز اخبار

 مواضع ليتعد يبرا موثر و آگاهانه فشار اهرم بعنوان را آن يگردهمائ نيا
 يستيبايم ليدل نيهم به قايدق. کردند و کنند يم هاستفاد برگزارکنندگان 

  ٩٩.داد  سازمان ها واکنش نيا برابر در يهمگان يمقاومت

 امروزامروزامروزامروز

  ١٠٠اند نبوده ها دولت نيا يخبر يها بنگاه يبلندگو بدنبال پنجما

 روزروزروزروزييييدددد

 نوشتارها و شعارها ،نامها. کننديم برگزار را ها يگردهمائ چپ از يا مجموعه
 ليقب از آشنا ينامهائ دنيشن و خواندن . است موضوع نيا هنشاندهند يتمام

 نستيا نشاندهنده وووو يوانيا ونيهما ،يقهرمان فرخ ،يلنگرود يجواهر ريام
 نهيزم هر در و قطعا که يراه. درراهند کوشنده و معتمد ييها ستياليسوس که 
 طهنق کي نيا خود يبخود. داشت خواهد  يموپر و زيآم تيموفق سرانجام يا
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 بر را خواننده اعتماد حس و دارند روشن اريبس يسوابق نامها نيا. است قوت
   ١٠١.زنديانگ يم 

 امروزامروزامروزامروز

 رانيا (لندن دادگاه به زيت و تند يليخ که يهائ تيشخص و افراد کاش يا
 و اف ب آ مورد در هم را خودشان  نظر) تازنديم و کنند يم نقد بوناليتر

 سانسور و سخنران طلب اصالح يهاسبز و يطالب رضا همانند يافراد
 قطعا.نوشتند يم زين ياسيس انيزندان چهارم يگردهمائ در شگاهينما  گسترده

 که يحکومت طلب اصالح  بخش از تيحما. ستين آنها اتهام آنها بودن سبز
 مد است برداشته را ياسالم يجمهور سکان گرفتن يبرا زيخ حاضر حال در

 را شان امام يطالئ دوران خواب و دارند نظر در را نظام اصل نهايا . است نظر
 ليدل نيبهم و ديبرگز آنها انيم  از را خود دوستان چهارم يگردهمائ. ننديب يم

 از خارج در شده شناخته يسبزها بدست را سکان و گرفت شيپ در سانسور
 ١٠٢داد  کشور
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    ميرسد يبر باغ اين از ردم ه١٥

   خليلي محمود: از                                                                     

   زيستند زيبائي به را مرگ آنان

   وارغريب هاسپيده غروب در

   شدند کشيده مسلخ به

   نتوانست عاشقي دل هيچ اما

 کند بدر سر از را هاققنوس اندوه

   سرمايه وحشي جنگل در تا

   آرام نا هايتمشک

   را ديوآزا عشق بقاء

 برآرند فرياد قلل بلندترين در

   انگور براي براستي

   زده شته باغ در

   است راه در سختي طلوع

 بايد باغباني را باغ

   تشنه سرخ هايالله تا

   گردند مادران اشگ آبياري

   کارگر و کار زحمت دستان

   دريد خواهد را خاوران تفته خاک شيار

   سرزنش و مالمت تا

 بندد نقش را تاريخ دامن هاشقايق

   سردش بستر از و
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 نشيند بزم به را عشق آزادي گرم آغوش

   باقيست درنگي انگور طلوع تا

   شست بايد را ها باغ

   رفت بايد را ر خا و خس

    

    

 به تا شد قلم به دست هم مجاهد سياسي زندانيان از يکي ها،سال از بعد
 خاطرات عالم، جريده  در ثبت براي!!! يوتاريخ!!! مستند و!!! واقعي صورت

 مجاهدين مصداقي ايرج از قبل چه اگر. آورد در تحرير رشته به را خود
 نشريه در و بودند آورده در تحرير  رشته به را خود خاطرات هم ديگري
 مجاهدين از من نگارشي، سياق و سبک اين به اما   .بود شده چاپ مجاهد
 نوشتن به اقدام فراوان انرژي و زمان رفص با  که بودم نديده را کسي

 چون است محفوظ مصداقي ايرج از تقدير جاي. نمايد خود خاطرات
 دادند نشان خود از عملي هايچهره فقط ۱۳۶۰  خرداد ۳۰ از  بعد مجاهدين

 دست به  ۲۰۰۵ ژانويه در حجيم مجموعه اين. تئوريک و فرهنگي سياسي، تا
  ۱۳۶۲ مرداد ۲۰ تا ۶۰ آبان از چون. خواندم را آن اشتياق با و رسيد هم من
 بود، افتاده اتفاق مدت اين در  که مواردي تمام با نزديک از و بودم اوين در

 نيست،  درازي روده قصدم. بود جالب برايم داشتم، ملموس و نزديک آشنائي
 نيست مهم. اندبررسي و نقد قابل همه که دارد وجود  فراواني نکات که چرا
 چه نويسند،مي هاانسان کدام که است اين مهم بنويسند، توانندمي هاانانس که

 که اينکته سه دو،. کنندمي دنبال را اهدافي چه خود نوشته از و نويسندمي 
 مطالب به ديگر زماني  در تا کنممي بررسي زير در را بود مهم برايم"مقدمتا
- مي که است سانيک تمامي تشويق من قصد. بپردازم مجموعه اين ديگر

 با. دانندنمي حقايق بيان در جز را نوشتن  درست و بنويسند درست خواهند،
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 را ايران بر حاکم دارانسرمايه جنايات افشاي قصد وقايع تمام شرح و بيان
 نسل به را خود تجربيات پيوسته، وقوع به جنايات افشاي  ضمن تا دارند

 اند، گيريشکل حال در ايران بر حاکم کنوني مناسبات اساس بر که جديدي
 به و انساني جامعه يک خواهان که دهند نشان خود عمل با و سازند منتقل
 کاتبين  چون نه را تاريخ  و کنندمي نگاريواقعيت طبقاتي استثمار از دور

 و گوشت و پوست با که راستيني مبارزين چون بلکه خفته قو پِر در دربار
  .بنگارند اند،ودهب  عجين آن با خود استخوان

                                          

  ۶۰- ۶۲ اوين) مسمائي با اسم چه! (آموزشگاه  

 جدا کامل طور به را مختلط هاياتاق در مانده باقي مارکسيست زندانيان - ۱ 
 اتاق به  هم را من  ۱۳۶۰ اسفند ۳ روز. نمودند مستقر ۴ سالن در و کردند

 سالن به را ايرج زمان همان هم"ظاهرا و کردند منتقل شگاهآموز ۴ سالن ۴۲
 زيستن، نه (کتابش يک جلد ۹۶ صفحه  در او و کنندمي منتقل آموزشگاه ۱
 حسينيه، هايشب ستاره: گويدمي درستي به) سپيده غروب عنوان با مرگ نه

 همان ۹۹ صفحه در و بود شاه زمان بريده زنداني يک کريمي،  رضا احمد
 همسر  سديفي، سودابه به نوبت نيز شبي چند ميان اين در«: گويدمي کتاب
 دفتر مسئوالن و صدربني نزديکان از و مجلس نماينده غضنفرپور احمد سابق

-مصاحبه. بود ۶۰ اسفند اواخر«   کندمي ادعا ۱۰۱ صفحه در باز و» .رسيد او

 که شنيدم تعجب با... و بود شده کنندهخسته و تکراري شدت به حسينيه هاي
 روحاني حسين حسينيه امشب روحاني، حسين حسينيه،  امشب«: گفتمي
  »...و

 بلندگو از تا داشتيد تئاتر تبليغاتچي حداقل تان،حال به خوش جان ايرج
 در شديممي محسوب  کفار جزو که ما ولي. کند عنوان را هابرنامه تانبراي
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 حسين وقتي بار اولين براي هم" اظاهر. بوديم محروم امکان اين از  ۴ سالن
. بردند حسينيه به" ارشاد "و" گرفتن عبرت"   براي را ۴ سالن بريد روحاني

 آن تا که چرا ،۶۰ اسفند اواخر نه بود، ۱۳۶۱ فروردين ۲۳ روز هم آن تاريخ
 هاسديفي ها،کريمي رضا احمد) حسينيه هايشب ستاره خودت قول  به (زمان

 کامل هنوز روحاني  امثال هاييآدم و بودند اوالدي رعسگ و شيباني عباس و
 آنچه بلکه بزنم، چانه روزها سِر که ندارم را اين قصد. بودند نيانداخته پوست

 فروردين ۲۳ تاريخ صراحت با قدر اين که  اين. کنم بيان امديده نزديک از را
 با يريدرگ خاطر به که بوديم نفر ۵ ما است دليل اين به کنممي عنوان را

 ۲۳ روز در دانشگري علي نام به هاآن از يکي گزارش و هااي توده -اکثريتي
 گفته  خميني اسب به که چرا (گرفتيم قرار بازجوئي مورد و تنبيه فروردين

 ۲۳ روز همان. کرد نخواهم و نکرده فراموش را روز اين من) يابو بوديم
 گفتند ما اتاق به شام از  دبع. برگشتيم اتاق به ظهر از بعد ۵ ساعت فروردين

 عزيزان اتاق آن جمع از خوشبختانه. شويد حاضر حسينيه به رفتن براي
 سياوش شايگان، دکتر مثل اندزنده  هنوز ناظر و شاهد عنوان به فراواني

 انصاري، حسين انفرادي، اصغر علي گراکوئي، سعيد مجيدي، سعيد تاجبخش،
 و هااکثريتي-ايتوده و قاضي حسن ،وکيلي هاشم باش، علي  خشکار، مهرداد

 سفيدگري  نادر بريدند حصار قزل در داود حاج زمان در که (ديگر نفر دو
 به مته چرا اما. بودند قضيه اين شاهد و ناظر همگي) باقري حسين و خامنه

 مصداقي که اين براي کنم؟مي  پافشاري نکته اين روي و گذاشتم خشخاش
 که اين بدون خواهممي من و نوشت تحريف بدون دباي را تاريخ کندمي بيان

  هابعضي شايد. کنم بيان را موضوع اين دهم، قرار  ماهانه ابهام در را زماني
 ذهنش مانده، زنده اگر يا و نمانده زنده زمان آن از کسي باشند، کرده فکر

  . ندارد را هاتاريخ تطبيق و بررسي  ياراي
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 رو اين از و پر نيمه تا حسينيه. بردند حسينيه هب را ما اتاق وقتي... بعد اما
 به برزنتي با را  زنان قسمت. بود گرفته قرار سالن وسط در درست ما اتاق

 ايفاصله چادر کنار از و بودند کرده جدا متر يک تا سانتيمتر هشتاد ارتفاع
 من ،)زنانه و مردانه طرف دو هر از(   بودند داده قرار تردد براي متر يک حدود
 ما جلوي رديف. داشتم قرار زنان رديف به نزديک و صف اين ابتداي درست

. بودند نشسته ما سِر پشت ترتيب به ۴ سالن ديگر هاي اتاق و ۴۱ اتاق
 نزديک از گويا (بصيرت گويدمي ايرج و موسوي گفتيممي ما که را شخصي

 کشيده، بيرون را او نسب و اصل صراحت اين با که دارد آشنائي او با 
 ادعا بخواهم  که ندارم او با ايويژه آشنائي هيچ من خوشبختانه يا متاسفانه

 در (روحاني حسين کنار در) بصيرت نه بود، تناقض ۲۰۰ موسوي او کنم
 به هم و کند پيدا نفس به اعتماد  روحاني هم تا بودند نشانده) چپش سمت

 شده تعيين قبل از اتتبليغ چارچوب از و دهد پاسخ او ته و سر بي سئواالت
 در) طوسي شلواري و رنگ کرم پيراهني با (روحاني  حسين. نشود خارج

 هواپيما، سرقت مجاهدين، با ارتباطش بسط و شرح به فقط اوليه ساعت يک
 در خميني به شناسحق تراب همراه به آن ارائه و" شناخت "جزوه تدوين 

 از نمود، صحبت به  شروع پيکار سازمان خصوص در وقتي و. پرداخت نجف
 گويي که نمود برخورد طوري حاکميت به نسبت توده حزب و اکثريت موضع

 تشکيالتي چارت کشيدن بحِث سپس. اند نشسته جاآن نگهدار يا کيانوري
 بود زناني از سوم نفر (هدائي منيژه که کرد، مطرح را ايجيگاره توسط پيکار،

 با من فاصله يعني بودند، نشسته ام صف امتداد در و برزنت سوي  آن در که
 صحبتي و  اجازه بدون و برخاست جا از) بود متر ۴ الي ۳ حدود چيزي او

 بزن، حرف خودت از خائن بريده، گو، دروغ«: گفت و بريد را روحاني حرف
 تو، گور از هافتنه همه و است نکشيده  را تشکيالتي چارت ايجيگاره رفيق
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 در که نداري را اين صالحيت تو. آيدمي در بودي بريده هم بيرون از که
  »...و بزني حرف اي جيگاره رفيق مورد

 به را موقعيت که وقتي گنجيدنمي چيزي چنين هم اشمخيله در که الجوردي
 در و برود سن باالي به  که خواست هدائي منيژه از اصرار با ديد صورت اين

 از من گفتمي و رفتنمي بار يرز ابتدا در) هدائي منيژه (او. بزند حرف آنجا
 را او بغل زير پاسدار زِن که بنشيند خواست  حتي و کنم،مي صحبت اينجا

 وقتي. کرد هدايت ِسن سوي به را هدائي منيژه و شد او نشستن مانع و گرفت
 گرفت، قرار صندلي روي و روحاني حسين راست سمت در هدائي  منيژه

") بصيرت"   ايرج اصطالح به (با) نيژهم (او کردن صحبت خواهان الجوردي
 ايجيگاره رفيق چهره کردن آلوده به من«: که اين بيان با هدائي منيژه. شد

 شده، اخراج پيکار تشکيالت  از روحاني حسين کردم بيان و داشتم اعتراض
 کسي با ايويژه بحث من. است بوده پيکار راست نظرات حامل هم قبل از او

  ».ندارم

 زير در من«: گفت و کرد قطع را او حرف روحاني حسين هنگام اين در
 در من مدت اين  طي نيامدم اينجا هم خودم اختيار به و آوردم کم شکنجه
 دهد نشان داشت تالش نحوي به که حالي در و »داشتم قرار شرايط بدترين

  » .خوردم کتک فقط من«: داد  ادامه است، بوده شکنجه زير شدت به

" اصال! بياد روت به تف«: زد داد بود نشسته سن هايپله روي که الجوردي
 خودت که اين جز ! اينجا؟ بيائي کرده وادار را تو کي! نداري شرف و حيا

 اين! کني؟ نقد را اتگذشته و بيائي خواستي ما از التماس با و کردي تقاضا
 ياجيگاره و خودش مصاحبه وقتي  کنه،مي دفاع ايجيگاره از که خانم

  »...و اندنگفته که چيزها چه که شودمي مشخص شد، پخش

 با و گرفت را ميدان ميانه) مصداقي بصيرت (خوانمشمي من که نامي موسوي
 حرف آزادند همه نداريم،  هاحرف اين به کاري ما" اصال«: گفت  آذري لهجه
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 د،گوييمي راست اگر آقا حاج اجازه با دهممي پيشنهاد من هم حاال. بزنند
  »!بزنيم حرف خدا وجود و خدا به راجع بياييد ! بکنيم فلسفي بحث بياييد

 آزادي، خصوص در ولي ندارم ايدئولوژيک بحث من«: کرد اعالم هدائي منيژه
 روحاني و »هستم باشد  که کسي هر با بحث به حاضر زنان و هاخلق حقوق

 به اضرح آزادي خصوص در هم من«: که کرد تاکيد موضوع اين روي هم
  ».ندارم گفتن براي حرفي صورت  اين غير در و باشممي بحث

 که شد اين بر قرار و ريخت هم به بود کرده فراهم الجوردي که شوئي مراسم
 تا البته. بپردازند مناظره  به آزادي خصوص در زندانيان حضور با شب فردا

 هايشب و عدب شب را ۴ سالن هاياتاق از کدام هيچ دانم،مي من که آنجائي
 به را ما دوباره زمان آن در که ۱۳۶۱ تيرماه  اواسط تا نبردند حسينيه به بعد

 اهللا بسم«: گفت و نشست صندلي روي روحاني تا بار اين و بردند حسينيه
 که شدند متوجه و زيِرخنده زدند هاچهاري سالن همه" تقريبا » !رحيم رحمان
  .است برداشته در جورديال براي را خود ثمره او ماهه چند غيبت

 جلد ۱۱۳ صفحه در مصداق آقاي که است آوري ياد به الزم رابطه همين در
 دارد مي بيان کامل  اطمينان با ديگران روايت نفي در) سپيده غروب(يک
 منيژه رفتن راه طرز و هاحرکت و قيافه بامداد، آقاي هاي گفته برخالف«:که

 در ايشان که نداشت ماه هشت هم  آن باردار، زن يک از نشاني هدائي
   »است کرده نقل الجوردي و او مادر ديدار از نقل به کتابشان

 با رابطه در هم ادعايي و بود حامله ماهه چند هدائي منيژه که دانمنمي من
 الزم اينجا را اينکته  ولي. ندارم را دار بار زن يک حرکات و رفتن راه طرز
 به گوئيپاسخ براي الجوردي را زماني ۱۳۶۱ هما آذر در. کنم بيان دانممي

 چون هم من و بود داده اختصاص  اوين حسينيه در هاخانواده سئواالت
 روز آن خاطره و بودند کرده مراجعه آنجا به امخانواده بودم، المالقات ممنوع

 در آزادي، از بعد خواهرم. سازد پاک آنان ذهن از نتوانسته  کسهيچ را
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 بعد  بود؟ کي هدائي منيژه که داشت من از را سئوال اين نشاتالش خصوص
: گفت جواب در او و پرسيدم را علت او از دادم، توضيح او براي که اين از
 مادر کرد عنوان که مادري  و داشتند حضور حسينيه در زيادي جمع روز آن«

 دخترم و من به مالقات اجازه چرا«: وگفت کرد صحبت است هدائي منيژه
 با هدائي، منيژه شنيد پاسخ وقتي و پرسيد را  نامش الجوردي »دهيد؟نمي

 در و آميز بهت حالتي در منيژه مادر» !شده واصل درک به«: گفت پرخاش
 الجوردي» !!بود حامله او آخه اش؟بچه و«: گفت ريختمي اشک  که حالي

 به شروع او  مادر که »فرستاديم درک به اشتوله با را مار«: گفت پرخاش با
: گويدمي او، بردن بيرون تقاضاي ضمن پرخاش، با الجوردي و کندمي شيون

 يک نداريد عرضه يعني داديد؟ راه را  او چرا است؟ آمده اينجا به چطوري او«
  »سازيد؟ خارج زندانيان ليست از را اسم

 هم ديگران بلکه بودند برخورد اين شاهد که نبودند من خانواده فقط اين البته
 تحقيري و بيندمي را وضعيت  اين وقتي خواهرم. داشتند حضور جمع آن در
 در شودنمي حاضر دارند،مي روا هاآن خانواده و زندانيان به نسبت که

  .کند مطرح سئوالي  من مالقات عدم خصوص

 به مصداقي، جناب) سپيده غروب (مرگ نه زيستن نه کتاب يک جلد در
 نوشتار اين بررسي  به اينکه از قبل. پردازدمي زادهقطب صادق مصاحبه مسئله

 و داشته حضور فضا و شرايط آن در که کسي عنوان به دانممي الزم بپردازم
 که کساني از يکي عنوان به و دهم ارائه  وضعيت آن از ترسيمي ام،بوده ناظر
 و شوندمي کشيده بيراهه به که اذهاني گويپاسخ ام،گرفته قرار مواخذ مورد

  .باشم  شد، خواهند
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 زاده قطب صادق

 اعالم که زماني. بردند حسينيه به بار آخرين براي را ما ۶۱ ماه شهريور
 پاي برويم بايد  دوباره که  کرديم؛ غرولند به شروع همه شويد حاضر کردند
 براي. بردند خالي حسينيه به را ما شب ۷ ساعت. بنشينيم روحاني هايحرف

 جلوي را ما بار اين و ندارد حضور  کس هيچ هنوز که بود عجيب خيلي ما
 شود، آورده ما از جلوتر که اين جاي به ۴۱ اتاق. نشاندند اول رديف و سن
 شب، ۸ ساعت حدود. نشستند و آمدند ما  سِر پشت و ما از بعد

 کدام هيچ. آمد تريبون پشت به روحاني حسين و بود شده پر حسينيه"تقريبا
 به شروع هابچه. بود نيامده الجوردي هنوز و نبودند طرافشا در  مامورين از

 خوادمي  دزده هواپيما اين باز آها،«: که کردند روحاني گذاشتن سر به سر
 مثل هم او» ...و بخونه، شناخت خوادمي مجاهدين ايدئولوگ بزنه، حرف
 و تک او که بود عجيب خيلي  ما براي زدن، حرف به کرد شروع صوت ضبط
 در هم هاآن که نمانده او براي پاسداران جز به مددکاري و يار و تتنهاس
 خواستمي دلشان چه هر هابچه هستند، جابجائي  جهت توابين به کمک حال

 حوالي. زدمي را خود حرف جمعيت، به توجه بدون او ولي گفتند،مي او به
 ستا بس که کرديممي اشاره او به ساعت دادن نشان با ما شب ۹ ساعت 

 کرد اعالم التماس  با بارها. خودمان زندگي و کار سر بريم بزار تمامه، وقتت
 کنار و آمد الجوردي تا داد ادامه آنقدر و ميشه تموم حرفام ديگه، دقيقه چند
 خواهدمي کسي امشب«: کرد اعالم روحاني  به اشاره از پس او. ايستاد هاپله
 بزند حرف خواهدمي کسي ت،داش را نور کشتن قصد که کند صحبت شما با

 جمهوري مقدس نظام خواستمي او بکشد، خون به را امتي خواستمي که
  ».کند پدر بي را اسالمي
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 بدون وقتي و شنيديم را زندانيان همهمه صداي ما خزعبالت، کلي از پس
 شلواري و کت با  زادهقطب صادق برگردانديم، را سر زندانبان تذکر و مانع

  .ديديم را آمد،مي سن سوي به که حالي در خاکستري،

 ديگران ولي دادندمي را" تيرباران زادهقطب و گلباران جماران "شعار توابين
 از بعضي برود، سن  روي تا کردمي عبور ما اتاق کنار از وقتي. بودند ساکت

 شد، پيدا اشکله و سر پابرهنه اين که کردند گفتن متلک به شروع هابچه
-قطب که زماني تا... غيره و کردي چروک  قدراين چرا را رادرتب هايلباس

 جماران "صداي سر پشت از چندگاهي از هر کرد، صحبت به شروع زاده
 مرگ شعار«" بعضا و کردمي قطع را او هايحرف" تيرباران  زادهقطب گلباران،

 عداديت  جز به باز" (تقريبا ۴ سالن و ما اتاق هايبچه بقيه ولي »آمريکا بر
 مرگ شعار دادند،نمي شعار کدام هيچ ما اتاق از" انصافا که اکثريتي- ايتوده

  .بودند ساکت) دادندمي آمريکا بر

 خالف بر شد، جمع شو بساط و رسيد پايان به زادهقطب هايحرف وقتي 
 کهاين براي (کردند مي زندانيان انتقال به شروع سن جلو صف از که هميشه

 در را هاچپ نشاندند،مي جلو در را بندها منفعل نيروهاي و مجاهدين" بعضا
 نورچشمي و بودند آش از تر داغ کاسه  که توابيني {»تير «توابين و وسط

 نقش زندانيان ديگر شکنجه و دادن لو در و آمدند مي حساب به الجوردي
-مي انتها در هاوحدتي تحکيم و بازجويان بعضي و} کردند  مي ايفاء فعالي

 که  را کساني زندانيان، جمع از توانستند شايد تا ببينند سان بقيه از تا شستندن
 به کردند شروع انتها از باراين) کنند شناسائي اند،نشده شناسايي حال به تا

- مي راهرو از را اي پراکنده صداهاي و سر فقط ما ها،اتاق به افراد بردن

  .شنيديم

 روبرو توابين کوچه با شديم، بلند و شد اقات آخرين عنوان به ما نوبت وقتي
 اين از را ما که داشتند  را اين قصد و بودند ايستاده طرف دو در که شديم
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 پله راه و راهرو توي صداهاي و سر علت متوجه تازه. دهند عبور کوچه
 خشکار مهرداد سرش پشت و بود گراکوئي  سعيد ما اتاق از نفر اولين. شديم

 کرد دريافت را ضربه اولين و شد کوچه وارد که سعيد ،کشور بوکس قهرمان
 دوتا اگر شديم،مي کوچه وارد که ما از کدام هر و کرد زدن به شروع " متقابال

 و لگد و  مشت با ما از هاپله پائين تا درست زديم،مي يکي خورديم،مي
 ديگر و برگشتيم ماناتاق به خمير و خرد ما و کردند بدرقه درفش و سوزن

 اعضاي از رضائي شيرين  حکايت و ۶۲ ماه تير تا نبردند حسينيه به را ما
  .ديگريست روايت که فرقان

 سپيده، غروب عنوان تحت اشچهارگانه هايکتاب يک جلد در مصداقي
 دهدمي توضيح زادهقطب خصوص در" مفصال ۱۴۲ و ۱۴۱ و ۱۴۰ صفحات

 زندان بلندگوهاي طريق زا را مصاحبه که داردمي اعالم نيز همانجا در و
 کرده تماشا اوين سيماي طريق از  را مصاحبه فيلم بعدها و دادهمي گوش
  . است

 چپ زندانيان تمامي هدفي چه با شما مصداقي، آقاي که است اين من سئوال
 اوين حسينيه در هاتواب«  : که کنيدمي اعالم و دهيد؟مي قرار قضاوت مورد را

 نيز ميان اين در و". تيرباران زادهقطب گلباران، نجمارا "دادندمي شعار
 که حالي در» "آمريکا بر مرگ: "زدندمي فرياد  صدا يک مارکسيست زندانيان
 ايرج. نبودي مسئله اين ناظر نزديک از و نداشتي حضور آنجا در خودت
 کرده تعريف برايت ديگران شايد اي،نبوده ۴ سالن در خودت  اگر گرامي،
 هاي دستگيري تا هنوز آوريمي خاطر به هم" حتما و) تحريف نه (باشند

 بسته درب هاياتاق ترکيب و بود مانده زيادي زمان توده حزب سراسري
 عمله که هااکثريتي-ايتوده  حضور با و رسمي توابين حضور بدون ۴ سالن
 بدترين در!!! بود صورتي چه به کردند مي بازي را توابين نقش و بودند رژيم

 چپ نيروهاي تعداد هااتاق بيشتر در و بود نصف  نصف ترکيب اين هاحالت



 ١١گفتگوهاي زندان شماره    ٢٠٦

 بازيچه زماني هيچ اينان. بود هااکثريتي و هاايتوده تعداد از بيشتر خيلي
  .برنداشتند مقابله از دست حالتي هيچ در و نشدند  رژيم

 سرودخواني خصوص در مديدي هايمدت شما گفته برخالف چپ نيروهاي
 را امر اين نتوانست رژيم  هم آخر تا و داشتند قرار تنبيه و شتم و ضرب مورد

 خميني "سرود اختيار يا اجبار به شما که ندارم کاري من. کند تحميل آنان به
 اي: "گفتيدمي بايد که جائي و خوانديمي آن،  به شبيه چيزهايي يا" امام اي

 فرياد وجود تمام با را) سپيده غروب ،۱۳۳ صفحه"(مظهرشرف اي مجاهد
 را اسالمي جمهوري رژيم کذايي سرود اين که ايخواننده  براي. (زديمي

 خميني  از تمجيد در سرود اين بداند که است مهم آورد،نمي ياد به يا و نشنيده
 بوده مجاهدين سازمان نه و خميني نيز شرف مظهر و مجاهد از منظور و بود

 اين بار زير چپ زندانيان از  يک هيچ اهاکثريتي- ايتوده جز به ولي.) است
 تنبيه روز هر که هستند کساني تمام آن ناظر و شاهد و نرفتند خواني سرود

 سرلک، خليل، مثل اش،دسته و دار و زادهحسين توسط  هشت زير و شدندمي
 ديگري جاي در من البته. (ايستادندمي سرپا و خوردندمي کتک ياسر و ميثم

  )شد اجباري" امام اي خميني "سرود چرا داد، خواهم شرح 

 چرا هستي؟ چيزي چه دنبال به و کني؟مي سير واقعه اين کجاي در راستي به
 تمام به را خائن  هاياکثريتي و هاايتوده که کنيمي دنبال را هدف اين

 زندانيان«: کنيمي اعالم که داري اصراي چه ؟!!!بدهي تعميم هامارکسيست
 کردممي فکر چه هر". آمريکا بر مرگ"   زدندمي فرياد داص يک مارکسيست

 اال شد،نمي دستگيرم چيزي دارد، برنامه مضمون به ربطي چه فوق شعار که
 مد مطابق و آمريکاست عامل زادهقطب که بودند معتقد شعاردهندگان  که اين
  ".گردد بايد اعدام "البد روز آن

 کتاب در سبک بدين روايتي و) ادهزقطب صادق (موضوع اين به" قبال من
 رضا محمد «نوشته  »زادهقطب صادق اعدام «عنوان تحت ۲ جلد زندان
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 به فقط بدانم، مغرضانه را روايت اين که اين براي و امداشته برخورد »همايون
 آن و هستيم القولمتفق چيز يک در ما دوي  هر که کنممي اشاره نکته يک

 آن در و ۳ سالن در نه و بودند ۴ سالن در تاريخ آن در چپ زندانيان اينکه
 البته (را هاآن هم ما و دانستندمي ضدانقالب را ما هااکثريتي- اي توده زمان

 خط هايبچه  خون به که ويژه به) فشارممي پا خود اعتقادات بر هم هنوز من
 يمکنمي برخورد مضحکي هايديالوگ با روايت اين در ولي بودند ترتشنه سه
-نمي در جور عقل به هم امروز جماعت،  اين هاينظرطلبي تجديد تمام با که

  . مجمل اين از مفصل حديث بخوان خود تو. شرايط آن به رسد چه آيد،

 محل در خودت که اين گرفتن نظر در با موضوع اين حالت ترينمنصفانه در
 اين آيا بوده تلويزيون  و بلندگو طريق از اتشنيده و ديده و نداشتي حضور
 به ۱۱۹ ص ۲ جلد زندان کتاب از را قطعه اين که آيدنمي پيش پرسش
 اين از غير اگر و! اي؟ نکرده ذکر چرا  پس است چنين اگر اي؟گرفته عاريت

 اين از نکاتي! اي؟رانده چوب يک با را چپ نيروهاي همه هدفي چه با است
  .کرد ذکر توانمي که دارد وجود شما چهارگانه هايکتاب  در بسيار دست

 مجهول نام يک نشاندن کرسي بر اصرار خصوص در را ديگر اينمونه زير در
  .آورممي را واقعي نام يک جاي به

    

 مجاهد؟ صديقي محمد يا کارگر راه صديقي حسن

 و ۳۵۷ صفحه" هاققنوس اندوه "عنوان تحت چهارگانه هايکتاب دو جلد در
  :خوانيممي ۳۵۸

  :نويسدمي زنجير در قهرمانان کتاب کننده يگردآور« 
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 حفظ براي اوين زندان در که بود مجاهديني از صديقي... شهيد مجاهد  
 مجاهدين انتشارات  زنجير در قهرمانان از نقل به. (کرد خودکشي اطالعاتش

  »)۴۹۱ و ۴۵۱ هايصفحه ايران، خلق

 نيز درست کلمه يک حتا فوق روايت در«: نويسدمي  درستي به مصداقي و
  ».شودنمي يافت

  : نويسدمي اشتباه  نام با و

 و داشت را شاه دوران زندان سابقه که بود قديمي مجاهدين از صديقي محمد« 
 بشمار کارگر راه اعضاي  از انقالب از بعد و گرويده مارکسيسم به زندان در
 اما صديقي اعليرض وي برادر. بود شده دستگير نيز اتهام همين به و رفت مي
 خودکشي ۶۶ سال در گوهردشت ۱ بند در محمد . بود مجاهدين هواداران از

  ) است درست موارد بقيه صديقي محمد نام جز به ( ».کرد

 اطالعات، حفظ به ربطي نيز خودکشي موضوع و«: که دهد مي ادامه مصداقي
 در که کسي هر به تا  شودمي تالش چرا نيست معلوم. نداشت... و مقاومت

 شود؟ داده حماسي و قهرمانانه چهره است، زده خودکشي به دست زندان
 موضوع به خود کتاب ۲۲۸ تا ۲۲۴ هايصفحه  در غفاري رضا دکتر متاسفانه
  ».کندمي ذکر حسن را او نام اشتباه به و پرداخته صديقي

 طوري چه دانمنمي ولي دارد مطمئني حافظه" ظاهرا که اين با مصداقي جناب
 بايد او اطالع براي! کند؟  مي قضاوت گونهاين کافي، اطالعات داشتن دونب

  .دهم توضيح را زير نکات

 جمهور رئيس رجائي محمدعلي همسر رجائي، عاطقه برادر: صديقي حسن
 نهضت کنوني کل  دبير يزدي ابراهيم دکتر خواهرزاده و صدر بني از بعد

 دوران در نفت شدن ملي نهضت ياعضا از صديقي دکتر هاينواده از و آزادي
 يک بند به ۶۵ ماه بهمن در انفرادي، از  انتقال از بعد من. بود مصدق دکتر

 روابط هم با و بودم او با نزديک از آنجا در و کردم پيدا انتقال گوهردشت
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 بود، مجاهد هاي بچه از که هم عليرضا او برادر. داشتيم نزديکي  و صميمانه
  .بود دشت گوهر يک بند در

 بودند اطالعبي او خانوادگي وضعيت از مجاهد هايبچه است عجيب من براي
  .است نشده داده توضيح ايرج به يا و

 روزهاي آخرين در که بودم کساني از يکي بگويم بتوانم جرات به شايد
 خودکشي تاثير تحت  شدت به او. کردم صحبت او با بيشتري مدت زندگيش

 آخر شب. کردمي صحبت او از همواره و بود گرفته قرار آبکناري روزبه گلي
 تاريخ و نشسته راهرو در شب از پاسي تا بهکيش  محمدعلي اتفاق به من هم،

 خاطر به و زدمي قدم ما نزديکي تا آهستگي به او و کرديممي مطالعه را ايران
 از پس. گشتمي بر دوباره را مسير نشود، ما مطالعه در اخالل باعث کهاين 

- بچه همهمه و صبح  بيدارباش با و رفتيم خواب براي ما گفتن، خير به شب

 باال خون که را او ديگر نفر چند همراه به رساندم حمام به را خودم بند هاي
 تجمع درب پشت بود، مدتي هابچه که  رسانديم بند درب پشت به آوردمي

 بند از و گرفته را او بغل زير نفر دو دادند اجازه فقط. زدندمي در و کرده
 بستري خبر و برگشتند سرعت به هم دو آن. ببرند بهداري  به ساخته خارج
 من  به نان مسئول افغاني که بعد ساعت چند و. دادند بهداري در را او شدن
 چشم او و کنند خارج را نظافت داروي تمام نتوانستند هم" ساکشن "با گفت

 که زيرا ندارم را غفاري  دکتر مثل شخصي از دفاع قصد. فروبست جهان از
 به بايد اينجا در ولي نزديک، از را او من هم و شناسد مي مرا خوب او هم

 رضا خاطرات مسائل از ايپاره روي اگر  برسانم، مصداقي جناب عرض
" تقريبا قسمت اين در ايگذاشته دست درستي به) حدودي تا (غفاري
 اين در نيست بهتر آيا. ايبرده سئوال زير را او کتاب  قسمت ترينصحيح

 هم طلب فرصت يک زبان از اگرچه را حقيقت و کرده نظر تجديد خصوص
   بپذيري؟ باشد، 
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 سطر چند بيان با را مصداقي ايرج هايکتاب که ندارم و نداشته اين قصد
 کار اين و دارد عميقي  بررسي به نياز حجيم، چنين کاري که چرا کنم، بررسي

 و حشر ايرج چون عناصري با نزديک از تقريبا که بود خواهد کسي عهده به
 قرار قضايا بطن در حدودي تا شده مطرح  زماني مراحل در و داشته نشر

  هم شده ذکر موارد و مراحل از خيلي در خود من که رو اين از. اندداشته
 ايانپ به را مراحل اين او از ديرتر هم و امشده ماجرا وارد  او از زودتر

 تا  داده انجام او که عملي به نهادن ارج ضمن دانم،مي خود وظيفه ام،رسانده
 هايکتاب بررسي به سازد، خارج زندان امور در انزوا از را مجاهدين
  .بپردازم او چهارگانه

 از شد، باعث  ديگران و او بين آمده وجود به هايمکشِکش متاسفانه  
 عنوانبه را مطلب  اين و کرده خوداري موقتاً چهارگانه هايکتاب کلي بررسي
 به زندان هايواقعيت از ايپاره بيان با مقتضي زمان در تا نمايم تقديم مقدمه
 بيان ام،ديده عينه به که را چيزي آن و پرداخته  هاکتاب اين در موجود نکات

  .اندکرده تعريف برايم ديگران که را چيزي آن نه کنم

 داشته کتابش منتقدين از يکي با ايرج که ناشايستي برخورد به نمونه براي
 دفاع نيست، شخص  از من دفاع که کنم تاکيد بايد آن، از پيش. کنممي اشاره

 احترامي همه با. است انقالبي يک از دفاع و زحمتکشان و کارگران آرمان از
 حاکم ايقبيله تفکرات از جدا را او تفکر و  هستم قائل موسي سردار براي که

- انقالبي نيروهاي من، براي برسانم عرض به بايد دانم،مي مجاهدين بر کنوني

 موسي از کمتر کدامهيچ نياوردند، فرود تسليم سر رژيم برابر  در که اي
-هم  ارزشمندي منتقدين به مصداقي ايرج گسيختهعنان برخوردهاي. نيستند

-پرخاش واکنش. وستا انتقادناپذيري از نشاني موسوي، احمد رفيق چون

 احمد. شناسدنمي را  سازنده نقد چنانهم او که است آن نشانگر اش،جويانه
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. است اسالمي جمهوري هايزندان شده شناخته و مبارز رفقاي از موسوي
 کشانستم رهائي آرمان از وجود تمام  با اشانقالبي احساس و شور با وي

 شد باعث او، طبع مناعت. کندمي و کرده دفاع سرمايه ستم يوغ زير از جامعه
-مي من که کوچکي انقالبي. بداند ايران چپ جنبش از کوچکي  جزء را خود

 و خشم  تمام و زحمتکشان و کارگران براي اشعاطفه و عشق تمام شناسم،
 بودم، او با که دوراني تمامي در. هست و بوده دارانسرمايه عليه اشکينه

 اينجاست مشکل اما. شود نمي ديده اشرزاتيمبا کارنامه در سستي و ضعف
 صفتي همان دهندهنشان او، ظرفيتي کم و مصداقي ايرج محوربيني خود که

! »معمولي انسان يک«: کند معرفي انظار در چنين  را خود دارد تالش که است
 روي "که است پرابهام اصطالح يک اين که ندارد توجه مصداقي ايرج ولي

 که است مهم بسيار ولي باشد؛ هاآفرينش ترينبزرگ نشاءم تواندمي" خوبش 
 و بيفتد، زندان به حادثه  بد از تواندمي هم" بدش روي "که بدانيم روشنايي به
" معمولي انسان "يک کند، فروشيآرمان شخصي منافع و مطامع خاطر به يا

 "معمولي انسان "يک باشد،... و سارق، يک  جاني، يک و دزد يک تواندمي
 به دست گردد،مي روحي فشارهاي دچار وقتي و شود انگيزهبي تواندمي

  . بزند  کارها از خيلي

 در خواهدمي گُشادي، و گَل اصطالح چنين به آوردنپناه با مصداقي ايرج
 و بينيخودبزرگ  يعني کليشه، اين ديگر روي ،"تواضع "کليشه پشت

 بياموزي است بهتر داني،نمي اگر! عزيز دوست. سازد پنهان را خودمحوربيني
 گراييمردم "عنوان تحت هاستمدت  هاييکليشه چنين به بردن پناه که

 به. ايافتاده ايگريعامي چنين فکر به دير کمي و افتاده سکه از" مبتذل
 در حتي که را، مقاومتت و زندان خاطرات! کنيم؟ باور  را چيزي چه راستي

 واکنشت  يا! داري؟ خودت پرنسيپ حفظ بر سعي هم رحماني داود حاج برابر
  ! نابجا؟ و تلخ هرچند انتقاد، برابر در را
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 کردي وحشت چيزي چه از راستي بازخواست، مواخذه، نه، انتقاد" اصال! نه
 دهنده نشان راستي به  برخوردت زدي؟ گستاخي به دست پروا بي چنين که

 برخوردهاي ينب تشابهي چه خودت کند؟مي را چيز چه تداعي چيست؟
 کينه همه اين راستي به بيني؟مي مجاهدين  هيستريک برخوردهاي و خودت

 خشم صندوقچه در يا است گرفته جاي خان ايرج مهر پر سينه در
  ! مجاهدين؟

 دست به عمليات فرمانده و شود،مي ختم ابيض کاخ به هاراه تمامي وقتي
 جنبش فعالين و عناصر  به واپربي حمله جز به ديگري راه اسير، صحرا موشان

 و قلع کردها تمامي بايد صدام، به سرسپردگي براي وقتي! ماند؟مي باقي چپ
 تخريب جز به راهي ابيض، کاخ خوشايند و  صدام ارباِب براي. شوند قمع

  !!!کال و حاشا! ماند؟مي باقي سوسياليسم و انقالب راستين نيروهاي

 هايانقالبي که اين جز چيست؟ خاطر به عصبانيت و خشم همه اين راستي به
 با و هستند عيني هايواقعيت  درک و دريافت به قادر کوچک چند هر چپ

. دارند بسيار فرق هستند، تجارت و کار و کسبپي در که معمولي هايانسان
 خود داس با کوچک انقالبيون و چپ جنبش تالش  از اييافته نجات وقتي
 از توقعي چه کند درو را) هابيژن و بيژن (فدائي زيباي هايياس دارد تالش

 در شانتابان ماه و اشرف اردوگاه شانگاهقبله که داشت توانمي ديگران 
 است؟ فرانسه

 هايکتاب منفي و مثبت نکات به" مفصال که دارم و داشته را اين قصد چه اگر
 بايد و همد ارائه زودتر  را مختصر اين ديدم الزم ولي بپردازم، چهارگانه

  :بگويم

    باقيست درنگي انگور طلوع تا                                                    

  ۱۳۸۴ فروردين ۵                                                                      

  ۲۰۰۵ مارس ۲۵ با برابر                                                             
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    انند؟يک مردم دوستان  ١٦

 
  دوستان شيپ ر،يزنج در يپا  
   بوستان در گانگانيب با که ه،ِب

 يسعد

 مقدمه

 يبررس به موجود تشنج از دور به و يداور شيپ بدوِن که است نيا بر تالش
 عوامل و علل و ميباش داشته ينگاه است گذشته  رياخ ماه چند نيا در آنچه

 تالش در هدفمند  که يهائتنش. ميساز روشن را ها تنش نيا هشد جاديا
 از بدربردگان جان و يانقالب و کاليراد يروهاين از يعيوس فيط تا است

 به ما ياحساس و يعصب نگاه. دينما حذف و زولهيا را ٦٠ دهه  يکشتارها
 صدد در که دينما نيتام را ياشخاص  و اناتيجر منافع توانديم رياخ حوادث

 يارتجاع  يهادولت و هاستياليازامپر يمال يهاکمک افتيدر کردن زهيئورت
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    کهکهکهکه    ييييييييااااييييدندندندن         دردردردر    سپتامبر،سپتامبر،سپتامبر،سپتامبر،    ازدهازدهازدهازدهيييي    ازازازاز        پسپسپسپس    ييييااااييييدندندندن    دردردردر    ک،ک،ک،ک،يييي    وووو    ستستستستييييبببب    قرنقرنقرنقرن    دردردردر. . . . کردندکردندکردندکردند
        ييييقطبقطبقطبقطب    دودودودو    کهکهکهکه    ييييييييااااييييدندندندن        دردردردر    کشد،کشد،کشد،کشد،    ييييمممم    خونخونخونخون    وووو    خاکخاکخاکخاک    بهبهبهبه    آنراآنراآنراآنرا    هاهاهاها    ستستستستييييترورترورترورترور    جنگجنگجنگجنگ
    توانتوانتوانتوان    ييييمممم        چگونهچگونهچگونهچگونه    اند،اند،اند،اند،    کردهکردهکردهکرده    ييييييييآراآراآراآرا    صفصفصفصف    ممممهههه    مقابلمقابلمقابلمقابل    دردردردر    يييياسالماسالماسالماسالم    وووو    ييييدولتدولتدولتدولت    سمسمسمسمييييترورترورترورترور

    پاسخپاسخپاسخپاسخ    سوالسوالسوالسوال    ننننيييياااا    بهبهبهبه    ددددييييبابابابا    داد؟داد؟داد؟داد؟    سازمانسازمانسازمانسازمان    راسلراسلراسلراسل    دادگاهدادگاهدادگاهدادگاه    نوعنوعنوعنوع    ازازازاز    ييييمردممردممردممردم    دادگاهدادگاهدادگاهدادگاه         ککککيييي
    وووو    باختگانباختگانباختگانباختگان    جانجانجانجان    ييييهاهاهاها    خانوادهخانوادهخانوادهخانواده    مممميييينخواهنخواهنخواهنخواه    چهچهچهچه    وووو    ممممييييبخواهبخواهبخواهبخواه    چهچهچهچه    ماماماما         وووو. . . . گفتگفتگفتگفت    
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    ددددييييبابابابا. . . . ستندستندستندستنديييينننن    ييييدادگاهدادگاهدادگاهدادگاه    ننننييييچنچنچنچن    للللييييتشکتشکتشکتشک    بهبهبهبه    قادرقادرقادرقادر    ييييييييتنهاتنهاتنهاتنها    بهبهبهبه    سابقسابقسابقسابق         يييياساساساسييييسسسس    انانانانييييزندانزندانزندانزندان
    حرفهحرفهحرفهحرفه    وووو    انداندانداند    آموختهآموختهآموختهآموخته    دانشدانشدانشدانش    ييييهاهاهاها    ستمستمستمستمييييسسسس    ننننييييهمهمهمهم        تحتتحتتحتتحت    کهکهکهکه    ييييوقدانانوقدانانوقدانانوقدانانحقحقحقحق         وووو    وکالوکالوکالوکال    ازازازاز
    داشتهداشتهداشتهداشته    ييييررررييييتاثتاثتاثتاث    ننننيييينمادنمادنمادنماد    دادگاهدادگاهدادگاهدادگاه    ننننيييياااا        کهکهکهکه    استاستاستاست    قرارقرارقرارقرار    اگراگراگراگر. . . . کردکردکردکرد    استفادهاستفادهاستفادهاستفاده         انداندانداند    شدهشدهشدهشده    يييياااا

   »        …    جستجستجستجست    بهرهبهرهبهرهبهره    موجودموجودموجودموجود    امکاناتامکاناتامکاناتامکانات    ننننيييياااا         ازازازاز    ددددييييبابابابا    باشدباشدباشدباشد

 بپردازم حرکت نيا فيک و کم و يچگونگ به که ندارم را نيا قصد نجايا در
 خواسته نا اي و خواسته که باشم داشته يکس با  يشخص ردبرخو يحت اي
 يانقالب و مبارز يروهاين  از يعيوس اطالعات) سوخته اطالعات عنوان تحت(

 اطالعات دادن که تفاوت نيا با ،يوئجباز ريز مثل درست .سازديم يعلن را
 اطالعات زدن جار يول کرد هيتوج بشود ديشا را يبازجوئ ريز در سوخته 

   !لداي شب يهاوهيم چون ستيا نوبرانه يفشار  و ديتهد چگونهيه نبدو
 خوش يبرا شانيزندگ  قيدقا نيواپس در که شناختميم را يکسان من البته
 لو امکان زمان چيه که دادند قرار انيبازجو ارياخت در را ياطالعات يرقص

 و دندبو اطالعات نيا نيحامل خودشان تنها که چرا شدينم داده آن رفتن 
 و نظرها اختالف تمام با که هستند يسابق ياسيس  انيزندان من مخاطب. بس

 از يزيچ موجود يهايپرخاشگر  تمام با و هستند ميرفقا متفاوت يهادگاهيد
 انيزندان  خانواده من مخاطب. است نشده کم من نزد هاآن گذشته يهاارزش

 در را خود يزندگ دوران نيترسخت که است ٦٠ دهه جانفشانان و ياسيس
 از شده مملو ناميب و نام با يهاگورستان اي و هازندان بلند  يوارهايد پشت
 يسپر ياسالم يجمهور يدار  هيسرما ميرژ توسط يانقالب و مبارز يهاانسان

  .است کردند،

 يجفر سر تورن،يکاپ سيمور اخوان، اميپ مثل يافراد" اصال مسخن يرو
 طلباناصالح اي و ياتوده يتياکثر شهيهم  يهاياتوده يتياکثر و سينا

 بعد و زدنديم  نهيس جماعت نيا سر پشت يمدت که هاآن (ياتوده يتياکثر
 و نام با نيمجاهد اي و نيتواب و ها زن خالص ريت و) شدند واقع غضب مورد



 

 ٢١٥   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 تيماه که چرا. )ستين مجاهد گريد ديگو يم يمصداق رجيا(   ستين ناميب
 آن به ريز در که است کردشان عمل  دهنده نشان جمع و افراد نيا يطبقات

 يروهاين(   سابق ياسيس يزندان يرفقا با من سخن يرو. پرداخت خواهم
 يدادخواه دنبال به نانهيخوشب که يکسان و است جانفشانان خانواده و) چپ

 ديشا تا هستند رانيا بر حاکم يبورژواز ستميس از يبورژواز  عناصر توسط
  .ببرد را  خودش دسته چاقو بار نيا و شود يفرج

 يمراسم يبرگزار از يکوتاه زمان که شوديم نوشته متن نيا يطيشرا در
 تيمحکوم و ياسالم يجمهور محاکمه عنوان تحت  الهه شهر در کيسمبول

 احکام اساس بر و گذرد يم تيبشر هيعل تيجنا عنوانه ب جمع نيا طرف از
 ياسالم يکشورها يشورا نيهمچن و ميرژ يضائق گرسرکوب ستميس صادره

 حکم نيا يرحمان بهرام گفته به البته( *هستند احکام نيا يريگيپ به موظف 
 به نسبت هم ياسالم يجمهور اگر يعني نظر ديتجد  قابل" ظاهرا و بوده هياول
 را خود اعتراض" حضورا  اي" کتبا توانديم باشد داشته اعتراض حکم نيا

 نيا  در يشتريب نقش يدفاع حهيال ارائه با نظر ديتجد دادگاه در تا دينما ابالغ
 نيا نقد يبرا زمان طيشرا عيجم گرفتن نظر در با رو نيا از) دينما فايا دادگاه

 بخش دو در را مطلب نيا رو نيا از .سازديم مساعد  و مناسب را حرکت
 مورد در سپس و بوناليتر رانيا  يطبقات تيماه خصوص در ابتدا کنميم هيته
 من از  مطلع عنوانه ب رشياخ نوشته در که بوناليتر رانيا انيسخنگو از يکي

   .بود برده نام
  . دهد يم خود کار به يمنوال چه بر و گرفت شکل بستر کدام بر بوناليتر رانيا

  »!اندکرده فرش تين حسن بانيز  را جهنم راه «لنين قول به
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    ابتداابتداابتداابتدا    دردردردر    کهکهکهکه    يييياساساساسييييسسسس    انانانانييييجرجرجرجر    اااايييي    وووو    کسکسکسکس    هرهرهرهر    وسطوسطوسطوسطتتتت    بونالبونالبونالبونالييييترترترتر    رانرانرانرانيييياااا    للللييييتشکتشکتشکتشک    دهدهدهدهيييياااا
    ننننيييياااا    ددددييييرسرسرسرس    ييييمممم    نظرنظرنظرنظر    بهبهبهبه. . . . نبودنبودنبودنبود    منسجممنسجممنسجممنسجم    دگاهدگاهدگاهدگاهييييدددد        وووو    تفکرتفکرتفکرتفکر    ککککيييي    اساساساساساساساس    بربربربر    شدشدشدشد    طرحطرحطرحطرح
     ....بودبودبودبود    روستاروستاروستاروستا    ززززييييکامبکامبکامبکامب    کارهکارهکارهکاره    مهمهمهمهيييينننن    طرحطرحطرحطرح    ازازازاز    گرفتهگرفتهگرفتهگرفته    الهامالهامالهامالهام    طرحطرحطرحطرح

 رانيا نينماد "دادگاه ليتشک يوقت ٨٦ سال   زييپا در شيپ سال پنج« 
 يهاخانواده از يجمع  کار توردس در  ياسالم يجمهور هيعل  " بوناليتر

 از بدربرده جان ياسيس  انيزندان و ياسيس فعاالن  جانباخته، انيزندان
  ،کارکارکارکار    روندروندروندروند    ازازازاز    ييييروشنروشنروشنروشن    تصورتصورتصورتصور    چگونهچگونهچگونهچگونهييييهههه گرفت،   قرار شصت دهه يکشتارها

 در . نبود ذهنمان در آن يفرودها و فراز و دادگاه نيا يبرگزار شبرديپ نحوه
 از يريتصو خود يباورها   و تيذهن ساسا بر کس هر ه،ياول   جلسات
 و يبررس با رابطه در هياول  يها بحث. داديم ارائه  دادگاه نيا ييبرپا يچگونگ

 از مبهم يريتصو که بود ناپخته  و خام آنچنان  بونال،يتر رانيا کارزار نيتدو
  .  ١٠٣»بود جلسه در حاضران از يتعداد  ذهن در دادگاه،  يبرگزار" نينماد"   واژه

 همراهان و ياسام اعالم ٢٠/١٢/٢٠٠٩) تيموجود اعالم( ١٠/١٢/٢٠٠٩ 
 و طلب فرصت عناصر حضور جزه ب هياول شيگرا  حال نيا با فراخوان نياول

  . کرديم ينيسنگ  هاخانواده و ياسيس انيزندان سمت به جو سود

 ما همراهان که رفتنديم کلنجار خود با مرحله نيا در افراد از يليخ" مسلما
 عناصر برابر در ينينشعقب به مجاز کجا  تا ما و اننديک طرح نيا در

 هنوز. ميدار ،است  شده دايپ شان کله سرو طلبان منفعت يالب با که يبورژواز
 از يتعداد که بود نگذشته هااخوان اميپ کله سرو شدن دايپ از يکوتاه مدت
 حذف يتقاضا اگر افراد نيا دنديکش کنار را خودشان کنندگان امضا
 شرکت هم يخواه نظر و برخورد  چيه در گريد يول نکردند را شانيامضا

 کننده  نييتع و يمحور نقش گذشتيم که روز هر بعد به نجايا از. نداشتند
 چتر ريز بوناليتر و .شديم ترپررنگ) وکال اصطالح به( شرکا و اخوان اميپ



 

 ٢١٧   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 آن در تا بود يشينما و کيسمبول يدادگاه يبرگزار تدارک  در حضرات نيا
 به محاکمه زيم يپا به را ياسالم  يجمهور ميرژ منتيم و يخوش و ريخ به

 يهاخانواده  و ياسيس انيزندان از يجمع برخورد شينما ساده يرو. کشانند
 توانديم دادگاه نيا که بودند اعتقاد نيا بر يباور خوش با که بود جانفشانان

 و زمان و طيشرا از يدرک که يحال در کند عمل راسل  دادگاه همچون
 آن از ديتقل و هيتشب و سهيمقا  و نداشت وجود راسل دادگاه شبرديپ يچگونگ
 .سازد  فراهم دادگاه نيا اندرکاران دست يبرا يتيمشروع توانستينم دادگاه

 و کارگران نقش و حضور بدون يدادگاه چيه نگارنده اعتقاد به البته
 را يجهان عرصه در کاران تيجنا کشاندن محاکمه  به تيصالح زحمتکشان

 هلند در ژهيوه ب مختلف  يکشورها در امروز که يهائدادگاه که چرا ندارد
 به سالم جان يجهان هيسرما يزيمم ريز از تواندينم ،گردديم برگزار) الهه(

 ياريبس يهانمونه. روديم بکار يعموم افکار ريتخد يبرا" صرفا و آورد  در
 يبرا يهيتوج" صرفا که دهيگرد برگزار رياخ يها دهه در هادادگاه نيا از

 است بوده شده واقع تهاجم مورد  يکشورها در يجهان هيسرما ينظام حضور
 را  اشغالگر يروهاين منافع که است بوده يحد تا هادادگاه نيا کرد عمل و

 بود هادادگاه نيا در عادالنه محاکمه کي بر قرار اگر که چرا. دنينما غيتبل
 طرق از هاسال و داده پرورش را کارانتيجنا  نيا که يکسان ديبا ابتدا

 و هازندان تا اندکرده  تيحما را هاآن) يحاتيتسل ،ياقتصاد ،ياسيس( مختلف
 سازند مملو يانقالب و مبارز يهاانسان از را شانيکشورها يهاگورستان

 يکسان شهادت از استفاده. شوند واقع مجازات و محاکمه مورد  دوش دوشا
 به اشاره بدون است شده آغشته يانقالب  و مبارز يانسانها خون به دستشان که

 به که چرا است  قبول قابل يدارهيسرما توسط تنها اندشده مرتکب که يتيجنا
 گريد محاکمه در خودش محاکمه يجاه ب که شوديم داده ازيامت نيا يجان
 مطلع عنوانه ب اگر که( مطلع عنوان به نه او از و ديمان مشارکت  تکارانيجنا
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 تيجنا و زن خالص ريت مجازات  و محاکمه که داد حيتوض او به ديبا باشد
) شود يم استفاده تو از مطلع عنوانه ب امروز يول محفوظ خود يجا در کار

 ريت کي حضور ناظر و شاهد ما يول. گردديم استفاده يشاک عنوانه ب بلکه
 امر نيا به يآگاه انسان هر صورت هر در. ميبود شينما  نيا در زن صخال

 خاطر به قاًيدق بلکه ،يرخواهيخ يرو  از نه هيسرما کارگزاران که دارد اشراف
-ينم غيدر  هم پاش و ختير از راه نيا در و کننديم نهيهز شانمنافع خفظ
 .کنند

 هااخوان اميپ از دينبا را است بد اي است خوب يبورژواز از گرفتن کمک
 شفاف ميبخواه هااخوان اميپ و اخوان اميپ از که  است يغلط تفکر نيا .ديپرس

 اميپ. دهند حيتوض هاستياليامپر  از يمال کمک افتيدر با رابطه در روشن و
 از  گرفتن کمک با تنها که دارند اعتقاد و باور اصل نيا بر شرکا و اخوان
 خود خواسته به تواننديم يدارهيسرما تلفمخ يادهايبن و کايآمر کنگره
 باور آن بر وجود تمام با که باشند يعمل يجوابگو  دينبا او امثال و او. برسد
 انيزندان و يانقالب و چپ  يهاتشکل و هاسازمان ،ياسيس اناتيجر نيا دارند

 صالح ايآ: که کنند مشخص را خود مواضع" صراحتا ديبا که هستند ياسيس
 يستياليامپر يهادولت ...و کنگره امورخارجه، وزارت از که باشديم مجاز و 

 نه؟ اي گرفت يمال  کمک يارتجاع و

 هابحث نيا گرفتار همواره مينساز روشن مسئله نيا با را خود فيتکل ما تا
 استقالل و يجهان هيسرما به يوابستگ نيب مرز سئوال  نيا جواب. بود ميخواه

 اهويه در ديشا جماعت  نيا. ساخت خواهد صمشخ را يانقالب يروهاين
 دهه چند مبارزات يپ در که يامکانات از استفاده بتوانند خود يهاجنجال

 يول سازند مطرح را يدارهيسرما يکشورها در زحمتکشان و کارگران 
  .ندينما يالپوشان را يبورژواز از ميمستق کمک  افتيدر توانندينم چگاهيه



 

 ٢١٩   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 نخواهد سئوال هااخوان امثال از مبارز و يانقالب ياروهين از چکيه امروز
 ؟يريگيم بودجه کجا از" کال اي ؟ياکرده هيته را  بودجه نيا چگونه که کرد
 ريز چگونه شد خواهد سئوال  نيا آزاده يهاانسان و ياسيس انيزندان از بلکه

 د؟ينک يم يريگ موضع يانقالب و مستقل يروهاين هيعل و رفته يبورژواز وغي
- يم خدمت ياسالم يجمهور سرکوبگر ميرژ و يجهان هيسرما به يکس چه

 يکسان اي است يتيامن يروهاين نظر ريز هم دنشانيکش  نفس که يکسان کند؟
 انند؟يک مردم دوستان  يبراست اند؟شده يدارهيسرما الهيپ هم که

 
  ميا خورده باران يها قيشقا ما
 ميا خورده فراوان حق نا يليس

  است دهيخشک احساسمان ساقه
  ميا خورده  طوفان  و باد از ها زخم

 
  بوناليتر رانيا انيسخنگو از يکي اخالقانه ريغ و يسيپل عملکرد با رابطه در

 يشخص خصوص در يمصداق رجيا نوشته با رابطه در دانميم الزم ابتدا در
 است نهاده خود بر را) سرخوش جهانبخش(   جانفشانمان قيرف نام که

  . است برده نام  مطلع عنوانه ب من از يمصداق رجيا که چرا دهم يحيتوض

 نشان خاطر ديبا دشت گوهر زندان دو سالن در لداي شب حادثه با رابطه در
 کي چيه شدم منتقل دشت گوهر کي سالن به  يانفراد از که من جره ب کنم

 همه و نشدند لمنتق  بند نيا به شدند برده يانفراد به من همراه که يزانيعز از
 غذا ميتحر کي سالن به هم من انتقال علت شدند برگردانده دو سالن به هاآن
 نيا گواه. بود دو سالن يبرا بند ديجد مسئول انتخاب عدم و فروشگاه  و

 کي ازسالن يرفقائ و بودند دو سالن در که هستند  يدسترس در يرفقائ مسئله
 کننديم يزندگ.... و کايامر  وئد،س آلمان، يکشورها در امروز که دشت گوهر
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 لداي شب خاطره ب که يمجاهد يهابچه از کدامچيه خودشان عمرشان به و
- ينم و انددهيند دشت گوهر کي سالن در را بودند شده برده يانفراد به 

  .شناسند

 يزندگ هينيحس در يعقوبي زيپرو يهوادارها عنوانه ب که يکسان با رابطه در
 يزمان و داشت صحت" کامال موضوع نيا که کنم  نشان خاطر ديبا کردنديم

 باز داشتند را خود نفره  ٦ اتاق هاآن شدند منتقل ٢ سالن به يمصداق رجيا که
 حل با رابطه در که را يمجاهد يهابچه نام باشد الزم يشتريب حياگرتوض هم

 ئوالس خصوص نيا در که يزانيعز يبرا را کردند يهمکار من با مسئله نيا 
 يآقا که برم يم نام را يکس جمله از و کرد خواهم  ارسال و نوشته دارند

 کند انکار را او تواندينم او  برادر به اشژهيو ارادت خاطره ب" ظاهرا  يمصداق
  .است نبوده سالن آن در هم او ديبگو و

 و بودم کي واحد کي بند در ٦٢ مرداد ٢٠ از من يدشتبان مهرزاد با رابطه در
 ماه خرداد و بود بند نيا در مقاوم انيزندان از يکي  عنوانه ب يدشتبان هرزادم

 من که يزمان تا و ميشد  منتقل دشت گوهر زندان دو سالن به گريهمد با ٦٥
 در يدشتبان مهرزاد يمقطع چيه در و چگاهيه و بود آنجا هم شانيا بودم آنجا
 کذب خصوص نيا در ينظر هارظا هر و نبوده حصار قزل سه واحد کي  بند

 يکسان سکوت يمصداق يآقا اظهارات از تر جالب  من يبرا و است محض
 از و يخوب به را يدشتبان  مهرزاد و داشته فعال مشارکت بوناليتر در که است
  .شناسنديم کينزد

 انتقاد او از و اندگرفته ردهخ يمصداق رجيا به هايليخ مسئله نيا با رابطه در
 رجيا دارم اعتقاد من اما. اندداده جلوه خام و دهينسنج  را او رکا و اندکرده

 اعتقادات ارچوبچ در  يمصداق رجيا .است کرده عمل درست يمصداق
 در يحت .است نموده دفاع خودش يطبقات منافع از و کرده حرکت خودش

 انيزندان و يانقالب يروهاين اي و يميقد نيمبارز ياسام نمودن يعلن با  رابطه
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 او يطبقات ليتحل يمبنا بر که چرا ،است  صادق امر نيا هم سابق ياسيس
 اگر که  هستند بالقوه دشمنان عنوانه ب کاليراد و يانقالب و چپ يروهاين

- هيسرما ميرژ يتيامن يروهاين اي و يستياليامپر يکشورها سيپل توسط امروز
 طيراش در تا است بهتر ،رنديگ قرار فشار تحت ياسالم  يجمهور يدار

 مجبور ويآلترنات نيا رانيا ميرژ  ينيگزيجا يبرا يستياليامپر يوسازيآلترنات
 کار  نيا. شود عمل وارد) سرکوب و يشناسائ( خصوص نيا در" راسا شود
 در ما هم است، سابقه به مسبوق و ستين يعاد ريغ و تازه و بيعج يعمل

 نيا هيپ کشور از ارجخ در ما يرفقا هم و ميبود روبرو  طرزتفکر نيا با زندان
) نيمجاهد هواداران( هايمصداق  رجيا. است خورده تنشان به برخوردها وهيش

 يانقالب  يروهاين شتم و ضرب و حمله ضمن  سيپار در ١٣٦٥ ماه نيفرورد
  )** ريز سند( نمودند هاآن مشخصات و عکس چاپ به اقدام

 کار دارد او که چرا ،ستين يمصداق رجيا امثال و يمصداق رجيا به من انتقاد
 تنها يمصداق رجيا شخص افراد از يليخ يبرا ديشا . دهديم انجام را خودش

 که نباشد مهم شيبرا يکس  ديشا و باشد مطرح ياسيس يزندان کي عنوانه ب
. باشد چربتر يبورژواز ئتيه پلو ديشا است طبقه کدام منافع مدافع يمصداق

 يب با مصاحبه در يول است خود نبودن مجاهد يمدع نکهيا با يمصداق رجيا 
 را خود ديشد تعصب و شيگرا و دگاهيد تواندينم  هارسانه گريد و يس يب

 يافراد ياسام نيمجاهد  از دفاع در که رديگيم باال يجائ تا کار. دينما پنهان
 يکار هاآن به يکس چرا( ديريبگ را هاآن و ديبرو که دهديم گرا و برديم را

 مبارزه از دست که باشد هادهه ديشا که) او مصاحبه از مضمون به نقل ندارد؟ 
 با و زننديم دامن هم گرانيد را يمصداق گناه از بدتر  عذر نيا البته. اندشسته

 ياناگفته هر دارد حق يمصداق  رجيا پس ،ديهست کار يعلن شما که نيا انيب
 بردن سئوال ريز اب و کند يعلن را مقاوم و مبارز ياسيس انيزندان از

 يتوهم من. اندنموده يمصداق از يانانهيشرمگ دفاع" عمال زندان يگفتگوها 
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 و است يمذهب" کامال فرد کي يمصداق رجيا .ندارم  يمصداق رجيا به نسبت
 خواهان و زحمتکشان و  کارگران حقوق مدافع که است نکرده ادعا چگاهيه

 و يشخص منافع و يطبقات گاهيپا يمصداق رجيا. است سمياليسوس يبرقرار
 يحت او .کنديم دفاع آن از يدرست به و شناسديم خوب را خود يطبقات 

 ٥٧ اميق از بعد در ياسيس يروهاين يستياليامپر ضد مبارزه رد ضمن" رسما
 دانديم غرب ضد و ستياليامپر  ضد را ياسالم يجمهور يدار هيسرما ميرژ

 راه ستها،يکمون    هياتحاد کار،يپ توده، بحز ان،يفدائ ن،يمجاهد ييييتالشهاتالشهاتالشهاتالشها    منمنمنمن«
 دامن يبرا   يرانيا روشنفکران و ياسيس يگروهها گريد و رنجبران کارگر،

 تا    ۵۸    يسالها در ژهيبو و انقالب از پس »يستياليامپر ضد مبارزه«   به زدن
  بر فضا شدن بسته موجب را آن و دانسته  ارتجاع و ميرژ به خدمت را ۶۰
    عقبعقبعقبعقب    موضعموضعموضعموضع        ازازازاز    خودخودخودخود    ممممييييرژرژرژرژ    کهکهکهکه    چراچراچراچرا. دانميم يمترق و يانقالب يروهاين هيعل

   »استاستاستاست        »»»»ييييغربغربغربغرب    ضدضدضدضد « « « «وووو    »»»»ستستستستييييالالالالييييامپرامپرامپرامپر    ضدضدضدضد « « « «ييييکافکافکافکاف    اندازهاندازهاندازهاندازه    بهبهبهبه    ارتجاعارتجاعارتجاعارتجاع         وووو    ييييماندگماندگماندگماندگ
 ستيکمون را خود که يکسان يول باشد خود کرد عمل يجوابگو دينبا او پس

 ها،يمصداق رکاب در خود زدن نهيس يجوابگو ديبا دانند يم ستياليسوس و
 در هم" قبال که طورهمان. باشند  ...و سينا يجفر سر ها،تورنيکاپ ها،اخوان

 با )١٩٤صفحه . ک. ن (»رسد يم يبر باغ نيا از دم هر «عنوان تحت يمطلب
 عنصر نيا نميب ينم يازين (امداشته برخورد  هم" قبال کردش عمل و  يمصداق
 بيتخر يبرا امساخته روشن و) سازم مطرح  نيا از شيب را فتهيش خود

 را آن يفتوا و يشرع  هيتوج" مطمئنا و کنديم استفاده يابزار هر از گرانيد
 با دارد تالش فراوان يادعاها با که يکس مانند به درست. دارد چنته در هم

 يزبورژوا اريع با را گفتگوها ناخواسته اي و خواسته بافتن سمانير آسمان 
 است شده يمدع که ابتدا زندان يگفتگوها  هيعل سينو خطابه .بسنجد

 به را گاهيجا  نيا اندنتوانسته خودشان که است نيا يبرا گفتگوها مخالفت
 جالب. است بابت نيا از تنها دارند بوناليتر با يمخالفت اگر و آورند دست
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 خرده ،شوديم ما يرفقا يکار يعلن با رابطه در که يقسمت  به اگر است
 نيا بدون. ديدار حضور مبارزه عرصه  در مختلف ياسام با چرا شوديم گرفته

 با" مطمئنا  گشتنديم هاگاهيجا نيا دنبال ما يرفقا اگر رديبگ نظر در که
 يبورژواز يهابونيتر از و کردنديم عمل خود يواقع نام و يرنگ يپوسترها

 ديبا را هاچشم گفت ديبا افراد نيا به .کردنديم استفاده خود  غيتبل يبرا
  .ديد ديبا گريد جور، شست

 ميرژ که يکنون طيشرا در کنميم ديتاک نکته نيا بر گريد بار خاتمه در
 يدارهيسرما ،است گرفته قرار اضمحالل  يبيسراش در رانيا يدارهيسرما
 شورش  با که است خود يبرا يمناسب يسازنيگزيجا درصدد يجهان

 دست از را ارياخت عنان زحمتکشان و کارگران خواستن پا به و گرسنگان
 را يگريد يمذهب ميرژ چيه که است باور نيا بر يجهان  يدارهيسرما .ندهد
 چنان هم يپادشاه نظام و کرد  نخواهند تحمل يرانيا آمده جان به يهاتوده

 با  ور نيا از. ستين اعراب از يمحل که دهيگرد مدفون خيتار يدانزباله در
 نيمخالف مجموعه از يدمکراس چاکان نهيس تا شده اعالم يانانوشته فراخوان

 چپ از رو نيا از. دهند ليتشک يواحد جبهه ياسالم  يجمهور رنگارنگ
 نيباتريز ارائه يتکاپو  در تيحاکم مغلوب جناح تا روزيد يهاخوانده
 در زننديم برآب هيبخ که يکسان و. هستند يجهان هيسرما يبرا ويآلترنات
 . دهند نشان جماعت نيا با همسو را زندان يگفتگوها ينحو به هستند  تالش

 يليخل محمود

  ٢٠١٢دسامبر

 رانيا يدار هيسرما ميرژ تيکل باد سرنگون

 سميکمون و سمياليسوس باد زنده ، يآزاد باد زنده
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        ::::ونالونالونالونالمتن حکم مقدماتي انتشار يافته در دومين جلسه ايران تريبمتن حکم مقدماتي انتشار يافته در دومين جلسه ايران تريبمتن حکم مقدماتي انتشار يافته در دومين جلسه ايران تريبمتن حکم مقدماتي انتشار يافته در دومين جلسه ايران تريب: : : : ١١١١ضميمه ضميمه ضميمه ضميمه     ****    
 به را تيمسئول نيشتريب که هياول مرجع عنوان به رانرانرانرانيييياااا    يييياسالماسالماسالماسالم    ييييجمهورجمهورجمهورجمهور) ۱ 

    دستدستدستدست    بهبهبهبه    رارارارا    شدهشدهشدهشده    متهممتهممتهممتهم    ننننييييمرتکبمرتکبمرتکبمرتکب    وووو    کردهکردهکردهکرده    ييييدگدگدگدگييييرسرسرسرس    اتاتاتاتييييجناجناجناجنا  نيا به دارد عهده
  .بسپاردبسپاردبسپاردبسپارد    عدالتعدالتعدالتعدالت

 يشورا است، کرده هيتوص ملل سازمان ژهيو گزارشگر که طور همان) ۲ 
 اتيجنا نيا به يدگيرس يبرا قيتحق ونيسيکم متحد  ملل سازمان بشر حقوق

  .دهد ليتشک

 خود بشربشربشربشر    حقوقحقوقحقوقحقوق    ييييدائمدائمدائمدائم    مستقلمستقلمستقلمستقل    ونونونونييييسسسسييييکمکمکمکم    بهبهبهبه    يييياسالماسالماسالماسالم    ييييهمکارهمکارهمکارهمکار    سازمانسازمانسازمانسازمان) ۳ 
 حقوق تياولو "عنوان به را بشر حقوق نقض موارد نيا  که دهد تيمامور

  .کند مطالعه  و يبررس "و شناخته متيرس به" يبشر

 عمل الملل نيب حقوق بالق در خود تعهدات به يانفراد طور به کشورها) ۴ 
 به جرائم نيمرتکب يبرا يالملل نيب يحقوق تيصالح  اعمال با جمله از کنند،
  .تيبشر هيعل تيجنا  ارتکاب يبرا ها آن شمردن مسئول و يفرد طور

 ثمر به و تيحما کامل طور به وانيد نيا يها افتهي از يمدن جامعه) ۵ 
   ."کند  يريگ يپ را ها آن دنيرس

***   
  

http://www.dialogt.net/index.php?id=48&tx_ttnews[tt _n

ews]=214&cHash=2cb0   1ad6bb14d5f101793d76111d4dd3    
  

هاي مجاهدين و لو دادن هاي مجاهدين و لو دادن هاي مجاهدين و لو دادن هاي مجاهدين و لو دادن  برشي از اسناد منتشره در باب درگيري برشي از اسناد منتشره در باب درگيري برشي از اسناد منتشره در باب درگيري برشي از اسناد منتشره در باب درگيري٢٢٢٢ضميمه ضميمه ضميمه ضميمه 
        :::: در فرانسه در فرانسه در فرانسه در فرانسه١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥اسامي فعالين سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران در سال اسامي فعالين سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران در سال اسامي فعالين سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران در سال اسامي فعالين سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران در سال 
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     ساحلها سبکباران ما حال دانند کجا       ليها نيچن يوگرداب موج ميوب کيتار شب  ١٧

  علي دروازه غاري: از                                                                     
    مقدمه

 آنان. است شده ليتبد يپراکن تهمت و ييگو درشت به کالم جان روزها نيا
 ناتوان حسود، "اي) ۱" (نينش خارج ينماها چپ "به بودند يخود  زرويد که
) ۲" (تبهکار "حتا اي و " نيخشمگ "،)يمعن به  نقل" (مانده عقب تحوالت از و

 شونديم باعث يعوامل اي عامل  چه ميگويم خود به گهگاه. شوند يم خوانده
 و ميريگ يم دل به را" نهيک "و" نفرت "،"داشتن دوست "يجا به ما که

 اي" رفتار "يچگونگ اول ديبا ما که هست چگونه خود؟ وهيش را يپرخاشگر
 که نديبگو اول ديبا شانيا و ميبدان را" آشنا فرخنده "خانم" ياسيس  تعلقات"

 در محق حتا ايآ و نديگويم چه شانيا که مييبگو  ميبتوان بعداً ما تا هستند
 اي دارد را آن کردن پخش حق " ندا ويراد "حتا ايآ نه؟ اي ميهست هم آن دنيشن
 و" شناسنامه"   انيب يآزاد و يدموکراس يزمان چه از ستين معلوم) ۳ (نه؟

 انيجر کي طرفدار" آشنا فرخنده "خانم اگر ايآ طلبد؟يم" يسازمان تعلقات"
 از متاسفانه جيرا وهيش نيا نمود؟يم) تر(مقبول نظرشان بود يگريد ياسيس 

 دنيچ بر خواهان منصف، ،ياسيس را خود تنها نه  که ديآيم  بر يکسان دهان
 گونه نيا. نامنديم هم طلب يبرابر بلکه  عادالنه وهيش به قضاوت دار، طناب

 بهرام و يبان قلعه اليل ،يمصداق  رجيا چون يکسان جانب از متاسفانه دنيشياند
 خاطره ب اي  دهيد دار طناب بر اي را ياريبس زانيعز که يآنان (ديايبرم يرحمان

 از ياسالم يجمهور کار تيجنا ميرژ يهازندان در  دهيعق انيب و دنيشياند
  ).اند داده دست
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 کارزار نيا در که ياشخاص يبرا من که کنم عرض ديبا چه هر از قبل

 آن از را نيا. هستم شده شناخته کامال کننديم تيفعال  حداقل اي و هستند
 از منتشره هياعالم نياول ريز که بودم يکسان  نياول از يکي که ميگويم جهت
 فوق يادعاها که يکسان  يبرا من چهره). ۴(کردم امضا را انيجر نيا طرف

 هم " يرحمان بهرام "و" يمصداق رجيا ،"يبان قلعه اليل "جمله از اندکرده را
 عضو نه که شوم يمدع من که ندارد هم يالزام. باشديم شده شناخته کامال

 هاانسان من گمان به که چرا. هستم آن طرفدار اي بوده" کارگر  راه انسازم"
 الزاماً خود نيا و باشند داشته يمشترک نظرات  ييهانهيزم اي نهيزم در تواننديم
 در چپ يروهاين نشست که  طور همان. بود نخواهد ياسيس تعلقات يمعنا به
 به مشترک  ليمسا حول ياديز متفاوت ياسيس يروهاين که" آلمان - کلن"

  .آفتاب ليدل آمد آفتاب .آمدند هم گرد

" ييجو آنور "هم را نبود موافق من نظر با يانيجر اي يکس اگر که ام گرفته ادي
 و رفقا دوستان، از  يليخ من گمان به. نخوانم) يساواک اي يميرژ  بخوان تو(

 با اما نددار هيقض کي به نسبت يمخالف نظرات که  هستند ياسيس يها سازمان
 مخالف هم با زمان از يابرهه  در يمقطع و يکيتاکت يها استيس به توجه
 اي يخوار  به تن چگاهيه اما رنديبگ شيپ در هم را يمتفاوت راه ديشا و بوده
-هيسرما و ياسالم يجمهور ميرژ کاران تيجنا جرم کيشر و ندهند يزبون
  ).دارد مورد نيا در ياديز يها مثال خيتار (نشوند   يجهان يدار

 ما در) خواندن يجوب آنور را شانياند دگر همه" (تفکر وهيش "نيا من گمان به
 که يتفکر يخيتار نهيزم. دارد ياسيس و يفرهنگ ،يخيتار ييانهيزم  هايرانيا

". عشر اثنا انيعيش "اال رونديم جهنم به ايدن مردم همه  که دارد آن بر اعتقاد
 به تنها نه شد، انيرانيا شدن مسلمان  باعث) رانيا به حمله با" (عمر "اگرچه
 در ساله هر که هست " عشر اثنا عهيش مسلمانان "فهيوظ بلکه روديم جهنم
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 سگ عمرو عمر "آواز  کوبانيپا و زده آتش يمترسک يسور چهارشنبه
  .بدهند سر را" پدرو 

 عدهاب و" (توده حزب "توسط تفکر وهيش نيا رانيا چپ ياسيس خيتار در
 به" توده حزب. "گرفت قرار يديشد استفاده مورد") تياکثر  انييفدا سازمان"

 نيا. زديم" انگ "آمديم ديپد نظرش  مخالف که) يشخص حتا اي (انيجر هر
 حرمت گهگاه  بلکه نداشتند" يعلم "و" يمنطق "ياريمع تنها نه هازدنانگ
 ،"ييکايآمر" صادق، يهاانسان. کردنديم دارخدشه هم را هاانسان يانسان

 افتي يگريد زيچ اگر آخر سر و شدنديم دهينام" ينيچ ستيمائوئ" ،"ييايس"  
  .شديم بشانينص" پوک يهاتربچه "د،يچسبينم هاآن  به اي و شدينم

 که هست يکسان طرف از" قانهينارف "يبرخوردها مثال نيبهتر روزها نيا
 را خود توپ هاآن. کننديم خطاب "تريبونال رانيا" "يگو  سخن "را خود

 تهيکم از ييجوانتقام "نام به" کارگر  راه يياجرا اتيه "نام به يانيجر متوجه
 برنامه نيا يبرگزار  مخالف که را يکس هر علنا و کننديم پرتاب) ۲("يمرکز

 نانيا. کوبنديم اندساخته" يشالگون محمدرضا "يبرا که يچوب با باشديم
" يصمد ديوح" ، "يوانيا ونيهما" ،"يفتح ريوز "که ندارند نيا به يکار اصالً 
 مرغشان بالو  اال: "نديگويم چه گريد ياسيس انيزندان  از گريد ياريبس اي
  ".برنديم  راه جهنم به نشانيمخالف همه و دارد پا کي

 با ديبا اول که آورنديم يعلم ليدل و کننديم حکم که هاآن مثل هم نانيا
 ديبا اول مستراح از آمدن رونيب نيح در و رفت مستراح  داخل به چپ يپا
) بود خواهد مکروه مدفوع کردن  هيتخل گرنه و (گذاشت رونيب را راست يپا

 چپ اندک  گروه "را ننديبيم خود نظرات مخالف که را هاآن که ارندد يم روا
 ماهنامه" تيسا در را خود فياراج مسلمان حضرات نيا. (بنامند) ۱("نما

 هنگام است مستحب: کننديم انيب نيچن" يپژوهش و يآموزش ،يرسان  اطالع
 درون را راست يپا سپس و چپ يپا ابتدا ،)مستراح(   ييدستشو به ورود
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 مذکور حکم يبرا .کرد عمل برعکس  خروج هنگام و گذاشت ييدستشو
 نسبت بدن سترا  سمت بودن تر نيسنگ: اوالً: کرد ذکر  علمي ليدل دو توان مي
 مين و کي وزن به راست سمت در کبد گرفتن قرار ليدل به چپ سمت به
 هرگونه جاديا صورت در که بدن چپ سمت در قلب وجود: اًيثان و گرم  لويک

 راست يپا ژهيو به بدن راست سمت) يقلبته سک  مانند (قلب کار در اختالل
 قرار جلو چپ يپا مستراح به  ورود هنگام اگر نيبنابرا. شود مي متأثر زودتر

 منجر  که مغز اي قلب کار در يناگهان اختالل گونه هر وقوع صورت در رد،يگ
. افتد مي راست سمت به مستراح از رونيب به فرد شود، فرد افتادن و يهوشيب به

 خواهد مستراح از رونيب به شخص فوق، حالت برعکس زين خروج  هنگام
/http://magazine.mobaleghan.com    )افتاد   (  

 چپ اندک "نام به آن از سخنگو جماعت نيا که آنچه که ستين معلوم اما
 و نندينشيم هم بغل ،"يواقع يهايچپ ميعظ "آن با چگونه برنديم  نام" نماها

 که هست چطور). آلمان - کلن در" چپ اتحاد "نشست(   زننديم اتحاد از دم
 ضد چماق با" انيسخنگو "نيا توسط  هستند" تريبونال "مخالف که هاآن همه

 ديبا که" کارگر  راه يمرکز تهيکم "خود اما شوند ريتکف" يشالگون محمد"
 کلن در خود بلکه پردازدينم معضل نيا به تنها نه ديايب حساب به دعوا طرف
 زند؟يم نانيا با اتحاد و ياريهم داد  آلمان

 ييآشنا

 مالقات سوئد در را" عماد بکبا "کينزد از يدور چندان نه يهاسال در
 کشتار و ميرژ اتيجنا يافشا با رابطه در يهمکار به  ياديز اقياشت. کردم
 يهمکار هاآن با زندان ليمسا  در که کرد خواست در و داد نشان انيزندان
 خودم شدن  يزندان و يانسان يليدال بر بنا که آنجا از و شدم خوشحال. کنم
 ياسالم يجمهور ميرژ کشتار و اتيجنا يافشا خواستار شصت سال در
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 هم را زندان خاطرات ترجمه به ميتصم که آنجا از آن، بر عالوه  و بودم،
 غيدر زين بودند کوشا امر نيا در  که ييهاآن با يهمکار از بودم گرفته
 به محدود  چگاهيه را خود ۱۳۶۴ سال در کردستان واقعه از بعد من (دمينورز

 جهت نيهم به.) نميب ينم و دميند يخاص انيجر کي اي ياسيس سازمان کي
 در و ميرژ يها اتيجنا و زندان با رابطه در که يکسان به کمک اي  پخش در
 در يسع هستند يتيجنا نيچن شدن آشکار  خواهان نيمخالف کردن ريزنج به

" خاوران کانون "با جهت  نيا از. هستم زين کنون تا و بوده يهمگام ،يهمکار
 زندان خاطرات ترجمه در مانهيصم" يزدي بابک. "گرفتم قرار ابطهر در هم

 تيسا در يسيانگل به زندان خاطرات ترجمه نياول و نمود قيتشو مرا 
  .بود قرار بر يتلفن گهگاه" عماد بابک "با من  روابط. شد منتشر" خاوران"

 در .شدم آشنا" زندان يها گفتگو "يرفقا با ۲۰۰۵ سال در يعني بعد، هاسال
 به. کردم يهمکار بعد و ۲۰۰۷ يهاسال در" زندان ي گفتگوها"   ينارهايسم

  .آمد بود" آلمان کلن "در که دوم ناريسم  به" يمصداق رجيا "من اصرار

 شنهاديپ به هم" تريبونال "يبرقرار يابتدا همان از فوق ليدال و جهت هر به
 خاک ريز به ميرژ اتيجنا که نيا از. کردم امضا را هياعالم نياول  ريز بابک،
 کيسمبول به آنجا در. بودم خوشحال  شوند ثبت خيتار در و نشوند سپرده
 برنامه يونگگچ . بود شده اشاره راسل دادگاه به آن شباهت و دادگاه بودن

- يليخ همانند. نبود مشخص من يبرا اما) ؟نه اي دانستيم يکس ايآ دانمينم(
 هر خواسته گذشت، ما برنسل که آنچه يافشا و ميرژ کردن يدادگاه  ها

 از يدرست درک که آن رغميعل هم من. هست سابق ياسيس  ِيزندان و انسان
    نهنهنهنه    يييياسالماسالماسالماسالم    ييييجمهورجمهورجمهورجمهور    ممممييييرژرژرژرژ    تتتتييييجناجناجناجنا    ييييافشاافشاافشاافشا        اصلاصلاصلاصل با اما نداشتم برنامه وهيش

     ....داشتداشتداشتداشت    خواهمخواهمخواهمخواهم        ييييمنافاتمنافاتمنافاتمنافات    هرگزهرگزهرگزهرگز    نهنهنهنه    وووو    امامامام    داشتهداشتهداشتهداشته    ييييمشکلمشکلمشکلمشکل

    ننننييييچنچنچنچن    رارارارا    داشتداشتداشتداشت    ررررييييتاثتاثتاثتاث    انانانانييييجرجرجرجر    ننننيييياااا    ازازازاز    منمنمنمن    ييييررررييييگگگگ    کنارهکنارهکنارهکناره    دردردردر    منمنمنمن    گمانگمانگمانگمان    بهبهبهبه    کهکهکهکه    آنچهآنچهآنچهآنچه
     ::::دارمدارمدارمدارم        باورباورباورباور



 ١١گفتگوهاي زندان شماره    ٢٣٨

 سازمان "کشور از خارج تهيکم متن برخالف انيجر نيا  که آن   اولاولاولاول
  رانيا "که است آشکار همگان بر: "ديگويم  که آنجا" تياقل-انييفدا

 چيه) تياقل (انييفدا سازمان  و بوده کيدموکرات و مستقل يتشکل" تريبونال
 نه "يتشکل " تريبونال "اتفاقا ،)  ۵  " (ندارد" التريبون  رانيا "در ينقش گونه

  .باشديم" تياقل انييفدا سازمان از يمتشکل کامال ي تهياتور "بلکه" مستقل

 تياقل انيفدائ سازمان يروهاين حضور که است يتشکل" تريبونال "من باور به
 با را خود ائتالف قيطر نيا از سازمان نيا و شوديم دهيد آن در  يروشن به
 مرکز (اخوان اميپ يآقا تشکل رينظ تريبونال  در گردان صحنه يروهاين ريسا

/ سابق طلباناصالح سازمان  از دگانيبر برومند، اديبن ،)رانيا بشر حقوق اسناد
 بر بنا  مقاله نيا در. سازديم آشکار ک.ک.ح در يماجد آذر اراني و يکنون

 آن مگر ندارم را يکس بردن سما قصد من يتيامن و يانسان ساده، اريبس ليدل
  .باشد برده هاآن از ياسم خود" تريبونال   رانيا "که

 انيسخنگو" :که کنديم اعالم خود تيسا در يرسم طور به" تريبونال رانيا" 
 چارچوب در کارزار يرسم مواضع کننده انيب ،تريبونال رانيا  کارزار يرسم

 اليل را انيسخنگو ميت تيئولمس. هستند  کارزار يداخل مصوبات و مقررات
 الزم هايسخنران و  هامصاحبه دادن سازمان يبرا. دارد عهده به يبان قلعه
 تلفن ذکر با را ياسام ادامه در هاآن." گردد حاصل تماس يو با ابتدا است

    ،،،،يييياثاثاثاثييييغغغغ    ااااييييرورورورو    ،،،،ييييمحمدمحمدمحمدمحمد    سحرسحرسحرسحر    پرتو،پرتو،پرتو،پرتو،    بهروزبهروزبهروزبهروز    ،،،،ييييبانبانبانبان    قلعهقلعهقلعهقلعه    الالالالييييلللل"""": کننديم اعالم نيچن 
     )7(     ".".".".برمبرمبرمبرمييييزززز    اردواناردواناردواناردوان    وووو    ييييباشکندباشکندباشکندباشکند    وندوندوندوندييييپپپپ    ،،،،ييييمصداقمصداقمصداقمصداق    رجرجرجرجيييياااا        ،،،،ييييموسوموسوموسوموسو    احمداحمداحمداحمد

 مراحل در که يکسان و اندشده عوض بارها انيجر نيا انيسخنگو اگرچه
 اما اندشده گذشته کنار به اي دهيکش يکنار به بودند شده ملحق  آن به هياول

 هم شرکت هياول يهانشست در که يکسان  حاضر حال در که آن ترجالب
 خيتار در" کارزار "که چرا . اندشده منصوب سخنگو سمت به اند نداشته

 انيسخنگو  تلفن شماره و ياسام ۲٠١٠ ليآور ۵ با برابر ١٣٨٩ نيفرورد١۶
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 شماره ذکر با) ۸(بود کرده اعالم نينچنيا را مختلف يکشورها کارزاردر
   :هاتلفن
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    برمبرمبرمبرمييييزززز    اردواناردواناردواناردوان    ،،،،ييييمسعودمسعودمسعودمسعود    زمانزمانزمانزمان    ،،،،يييياسداسداسداسد    ضرغامضرغامضرغامضرغام        ،،،،ييييباشکندباشکندباشکندباشکند    وندوندوندوندييييپپپپ    زاده،زاده،زاده،زاده،    ييييولولولول    ددددييييوحوحوحوح
     ....انانانانييييدانشدانشدانشدانش    انانانانييييپوپوپوپو    وووو

 ،"سحر"،"اليل "تنها نه که ميبگو ديبا اشخاص نيا تک تک به احترام با
 انيسخنگو نفر ۸ از بلکه نبودند اول نشست اي اول مراحل  در" ونديپ "و"ايرو"

 اردوان و يموسو احمد (باشنديم  تياقل سازمان يعلن عضو نفر ۲يکنون
 رجيا اما دانم ينم من دارد تعلق يانيجر چه به پرتو بهروز که نيا). برميز

  .نامنديم مستقل را خود اليل و) نيمجاهد سابق هوادار (يمصداق

 يسازمان تعلقات کتمان بلکه ستين افراد نيا ينسازما تعلقات من مشکل
 عنوان به" کانادا ونکوور "در الدن و برميز اردوان که يوقت . آنهاست

 در سخنران عنوان به يموسو احمد  و اهکليس سالگرد نيچهلم برگذارکننده
 ديبگو دارد شرم " توکل "چرا شونديم يمعرف" تياقل انييفدا سازمان "تيسا
 کند؟يم يعلن تيحما" نالتريبو "از که

 سازمان کي عنوان به انيجر نيا از دفاع در تنها نه تياقل چرا که نيا
 عهده به هم را تريبونال به خود يوابستگ عدم حتا بلکه  ديآينم بر ياسيس
" توکل "با که هاآن با ييناآشنا دهيپد  گذارديم خود" کشور از خارج تهيکم"
 مطرح جنبش در  را يليمسا بارها "توکل ".ستين هستند آشنا سازمانش و

 همان با هنوز بلکه نکرده اذعان خود اشتباهات به تنها نه چگاهيه که کرده
 گردن به و" توکل "يريپذتيمسئول عدم. کنديم حمله گرانيد به  حربه

 که گونه همان خود يهاکرده قبال در" يريپذ تيمسئول و تعهد "نگرفتن
 به بلکه ندارد يتازگ هايرانيا  ما در تنها نه کردم، اشاره نآ به مقاله يدرابتدا
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 پز رغم يعل " تياقل انييفدا سازمان "يانحراف و راست تيغاه ب نظرات ليدل
 مشاهده چپ جنبش در بارها که همانطور. شوديم ترنيرنگ آن" انهيچپگرا"

 "توکل يآقا "به مختص تنها) يريپذ تيمسئول عدم (وهيش نيا است  شده
 دست" توکل يآقا "اما دارد ما ياسيس فرهنگ  و خيتار در شهير و ستين

  .اندبسته پشت از را هاآن همه

 به را کردستان در ۶۴ سال مسلحانه مبارزه مساله هنوز تنها نه" توکل يآقا" 
 ياصفحه پانصد کتاب سراسر در يخواه عذر کي تنها نه و سپرده  يفراموش

 اعتقاد" قيتحق ونيسيکم اسناد "شگفتاريپ صفحه  ۲۷ در بلکه کنندينم خود
 قصدش هم اول از که شدندينم  وارد تحصن قصد به يعال يشورا اگر "دارند

  ).۱۸ ص -معنا به نقل"(آمدينم وجود به" نيسنگ لطمه "نيا داشتند را

 به يدارهيسرما گشت باز عدم "مورد در خود ترهات به گاهچيه" توکل "يآقا
 هاسال آن در" توکل يآقا. "اندنکرده يياشاره  ييجا چيه در  هم" يشورو

 متحد سمياليسوس اردوگاه که نيا در."..   که اندداشته اعتقاد نيا به) ۱۳۶۵(
 يدارهيسرما گشت  باز.." (".مينداشت ديترد است رانيا کارگر طبقه  يشگيهم
 تا" توکل ياآق). "۱۲ص .۱۳۶۵ اسفند ،۸ شماره مباحثات بولتن" يشورو به

 ادعا بولتن همان در خودشان نوشته به استناد با که روند  يم شيپ آنجا 
 يشورو در يدارهيسرما اءياح ينيع يهانهيزم شهيهم  يبرا اکنون: "...کنند  يم
 نيگيکاس اصالحات نه و برمنيل اصالحات  نه. است رفته انيم از قطع طور به
 و يستياليسوس ديتول مناسبات  در ت،يلکما يستياليسوس شکل در تواندينم ...

 يشورو جامعه  هم امروز اساس نيا بر .کند جاديا يخلل کارگر طبقه قدرت
 ."است شده سد شهيهم يبرا عقبگرد راه و است يستياليسوس جامعه کي
  ).۷ صفحه همانجا(

- يم باشند، کرده توجه رياخ دهه چند طول در اخبار، به يکم شانيا اگر البته
 ستميس کي شيجا و ديپاش فرو شوراها حکومت که دنديفهم يم تسيبا
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! کنديم حکومت است گرفته دست به را امور  سکان که يدارهيسرما يوحش
 عام مالء در يانتقاد ديد  با بار کي را يآشکار نيچن موضوع شانيا يوقت
-نيا  ديدار انتظار حاال نکنند، قبول را نوشتارشان و حرف تيمسئول و رندينپذ
 و ورين شهرزاد از شانياعضا گرفتن حقوق ،يفعل يهاونيآکس تيمسئول ها

 فرخ همچون يخائنان با را شانيا ندهينما ينيهمنش اي و  را کايآمر يآزاد خانه
 رند؟يبپذ يس يب يب در نگهدار

 استيس بازار وارد چگونه و دارند  ييها نهيزم چه افکار رشته نيا که نيا
 تيمسئول در گفتار نيا از من غرض اما است يگريد نداستا  خود اند شده
 مسائل مورد در هاآن  يخيتار ترهات  به" توکل يآقا "تعهد عدم و رفتنينپذ
  .است يکنون و گذشته ياسيس

 ليتحل ليدل نيهم به و باشدباشدباشدباشد        ييييمممم    خودخودخودخود    يييياجتماعاجتماعاجتماعاجتماع    ططططييييشراشراشراشرا    دهدهدهدهييييييييزازازازا    انسانانسانانسانانسان        ييييدرستدرستدرستدرست به
 باز و شانيا گذشته راتنظ به ياسيس برخورد بدون" توکل يآقا "ترهات 

" توکل يآقا "امروز که نيا. ستين ريپذ امکان هاآن  يکنون نظرات ييگشا
 نيا از زين دهند  يم تريبونال   درباره" کشور خارج تهيکم "اسم به يياهياعالم
  از  تيحما عنوان به را خود نظر دارند شرم اوالً" توکل يآقا. "است بابت

 از بعد که" (کشور از خارج تهيکم "چارهيب دوماً. ندکن اعالم حايصر تريبونال
 سازمان عضو هم کدامشان چيه که شدند ولئمس نفر  ۳ بهرام با شانيدعوا

 هم يگروه چيه با و شدند جدا هم  توکل انيجر از نفرشان ۲ ها بعد و نبودند
 ژوئن ۲۱(   رديبگ عهده به را هياعالم نيا تيمسئول ديبا) نشدند همکار
۲۰۱۲.(  

 همچون نند،يب  يم مخالف خود با که را که آن هر شهيهم مثل" توکل "يآقا
 يجمهور کنار در "اي و) ۱۶ صفحه همانجا" (ارتجاع "متحد  توده، حزب
 هنوز"  توکل "يآقا. خوانند  يم) ۲۰۱۲   ژوئن ۲۱ نانهيشرمگ دفاع" ( ياسالم
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 بعد هنوز و کشند  يم  دکي به را توده حزب يگريفحاش و  يزن اتهام استيس
  .رنديبگ  چالش به را گرانيد و خود يها استيس که اندنگرفته ادي سال ۳۰ از

 تيجنا و ۱۳۶۰ يهاسال از خود نظرات نقد به تنها نه هنوز توکل يآقا
 که نيا. نامند  يم جهان" شوتيک دون "را خود هنوز بلکه  اندنپرداخته ۱۳۶۴

 ستين مقاله نيا خور در داشته يانحرفات  و ها خطا اشتباهات، چه انيجر نيا
 تهيکم چارهيب اما توکل  خود نه هم باز( " بهزاد حسن "شرکت يها استيس اما

 ياسيس مواضع از دفاع عدم و" نگهدار فرخ "با مناظره در) کشور خارج
 انييفدا سازمان "يعلن تيحما انکار و تياقل خلق ييفدا يکهايچر سازمان 

 خارج بخش عنوان به فقط بلکه سازمان کي عنوان به نه(   تريبونال  از تياقل
 هلند دولت طرف از" وزين  شهرزاد "يمال يها کمک تا ،)يکشور از
 يها دهه  در يآغاز بلکه    ستين" شرکا و توکل يآقا "يامروز يها استيس

  .گنجد  ينم نوشتار نيا در که دارد گذشته

 در که طور همان" تياقل انييداف سازمان "يهااستيس بودن روانه راست با
  .نشد برخورد) کجا چيه کنم يم ديتاک (کجا چيه کردم  ذکر بارها باال

" تريبونال  رانيا "تنها نه من، يهادانسته بنابر که ميبگو ديبا خالصه طور به
 در نهيزم بلکه باشديم) توکل مشخصاً" (تياقل سازمان "تفکرات  از خاسته بر

 گذاشتن مسکوت کردم اشاره که گونه همان. دارد  انيجر نيا ياسيس تفکرات
 همان در" کارگر طبقه "و يشورو  مورد در توکل" روانه راست "يهادگاهيد

 ياستيس همان  ادامه قاًيدق نيمخالف مورد در شانيا يتيشخص ترور و هاسال
 خود نانهيشرمگ" تياقل. "کنديم حمل خود با انيجر نيهم امروزه که است

 حساب چهار هر گفتم که گونه همان و کرده جدا" تريبونال  رانيا "از  را
 سازمان نيا ياعضا از نفر چهار اسم به يعبارت  به اي (متعلق شده ذکر يبانک

 تريبونال  رانيا در يفعال نقش  چيه "که کنديم ادعا تياقل چرا اما). باشد يم
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 يک "يهااستيس  در دياب گفتم که گونه همان را استيس آن ؟)همانجا" (ندارد
  .دانست هاآن" نبودم من بود يک بود

 سازمان "مقاله به اگر. زديخيبرم تياقل خود از هم" کارزار "بودن کيدموکرات
 هاکامنت قسمت در که دينيبيم شود ينگاه تياقل تيسا در" کشور  از خارج

 دييتا از پس ":شوديم ذکر آن از بعد قاًيدق اما" ديده  نظر: "که شوديم ذکر
  ".شد خواهد منتشر

 منوط آن درج اما خواهنديم را نظرت که هست يايدمکراس نوع چه نيا
 نه مورد نيا در شده ابراز نظرات يتمام که ستين هم هودهيب  ؟"دييتا "به است
" نام يب "ياسام با هم اکثراً بلکه هست  خودشان هياعالم دييتا در تنها

  .نداشده منتشر) موسيانان(

 حرکت نيا رد اي قبول در يمقاالت آنجا و نجايا هاتيسا يليخ در روزها نيا
 جمله آن از که شده گرفته يمهم يرادهايا حرکت نيا به بعضاً  که شده انجام

 که نيا اما". يوانيا ونيهما "و" يفتح ريوز"   ،" يصمد ديوح "يهانامه هستند
 کرده درج را خود موافقان  اي و دخو نظرات فقط خود نامه يروز در" تياقل"
 خواهد منتشر دييتا از پس (ديده نظر "که است کرده اضافه آن ريز در و
 و ياجتماع عدالت ،يدموکراس به نيتوه جز يزيچ) تياقل تيسا)" (شد 

 از" دييتا "به اجياحت نظر نيا داد ينظر يکس اگر که چرا . باشدينم تيانسان
 مقاله کيدموکرات از يقاموس کدام در  .باشد تهداش دينبا) تياقل (شما طرف

 به نديگويم و بدهند  نظر مورد نيا در که خواهنديم گرانيد از و سندينويم
 وهيش نيا زنند؟يم هم را نيموافق تنها و ميکن دتانييتا که ميزنيم يشرط

 تنها نه کردم ذکر باال در که طور همان" توکل "ديعقا با نيمخالف با برخورد 
  .باشديم سازمان نيا در لداومت يا وهيش بلکه ندارد يتازگ
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 گرفته قرار" توکل "تفکرات بستر بر قاًيدق تريبونال در يسازمان ستميس ااااييييثانثانثانثان
 هاآن شدن" خارج "و" داخل "در افراد بيترک به خوب خواننده  رگا. است
  .شد خواهد مشخص کامالً يريعضوگ و افراد حذف ستميس کند، نگاه

 

- استيس يبرا يالهيوس بلکه بود نخواهد موفق تنها نه" بوناليتر  "چرا

 ؟بود خواهد يستياليامپر  يها

 نه خود حکومت بدو از ياسالم ميرژ که نيا در ::::منمنمنمن    نظرنظرنظرنظر    وووو) ) ) ) تريبونالتريبونالتريبونالتريبونال ( ( ( (کارزارکارزارکارزارکارزار
 را ياريبس اتيجنا بلکه گرفت، شيپ در را يدارهيسرما نظام  استقرار تنها

 ميرژ ياجتماع و ياسيس بافت از ياسيس  ليتحل .ستين  يشک چيه داد انجام
 کار يرو يمعنو و يماد  يها نهيزم و يانقالب طيشرا و ياسالم يجمهور

 اتيجنا  در  يانسان چيه اما ستين بحث نيا حوصله در ياسالم ميرژ آمدن
 چگونه که است نيا سوال اما. داشت نخواهد  يشک ياسالم ميرژ بودن کار
 در که آمده ادشاني تازه سال ۳۰ از بعد) يشينما دادگاه نيا انيقاض(   ها  يبعض

 گا،يينور مانوئل ،يقذاف ن،يحس صدام که نيا نه مگر  است؟ شده تيجنا رانيا
 در اما بودند يدارهيسرما نظام  رانيبگ خراج همه و همه الدن، بن طالبان،

 و فتر  دست از اعتبارشان که  يوقت نوکران نيهم ، يخيتار خاص طيشرا
 کتاتور،يد عنوان به  يجهان يها روزنامه يتمام در شد، باطل مهرشان

 کردن،  يمعرف ايآ نشدند؟  يمعرف فروش مخدر مواد  ست،يترور تکار،يجنا
 نظام در يرييتغ هاآن انداختن  ايدر در اي زدن، خالص ريت اي شدن يدادگاه

 به  گاينور ئلمانو شد، سرنگون نيحس صدام  يوقت داد؟ هاآن يکتاتوريد
 و شد انداخته ايدر به الدن بن شد، يريت تک يقذاف شد، انداخته زندان
 آمد؟ ديپد  ها کشور نيا يدارهيسرما نظام مناسبت در  يرييتغ ،يفرار طالبان
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 ما ايآ م؟يرژ رييتغ اي است يدارهيسرما ستمگرانه نظام رييتغ ما يها خواسته
 نيا م؟يدار اعتقاد "گذاشتن آن يجا چه "اصل به اي ميموافق ميرژ  رييتغ با تنها
 ،ياسيس بافت در يرييتغ گرفت، را شيجا  ياسالم ميرژ و رفت شاه که

 شد؟ داريپد جامعه ياجتماع و ياقتصاد

    خواستارخواستارخواستارخواستار    ييييراستراستراستراست    بهبهبهبه    امااماامااما    ممممييييبودبودبودبود" " " " ييييشاهشاهشاهشاه    ستمستمستمستم " " " "نظامنظامنظامنظام    ررررييييييييتغتغتغتغ    خواستارخواستارخواستارخواستار    حقحقحقحق    بهبهبهبه    اگراگراگراگر    ماماماما
 ....مممميييينبودنبودنبودنبود" " " " يييياسالماسالماسالماسالم    ييييجمهورجمهورجمهورجمهور" " " " ممممييييرژرژرژرژ    يِيِيِِيقرارقرارقرارقرار    بربربربر    

 ها کشور کدام از اي و نديآ  يم کجا از تريبونال نيا يها دادستان که نيا
" کايآمر خارجه امور وزارت "که است شده چطور اي و شوند  يم   يبانيپشت

 نيتربزرگ از  يکي خود که  يحال در (شده" بشر  حقوق يها سازمان "پشتوانه
 چرا تسين سخن نيا حوصله  در) هست جهان و کايآمر در بشر حقوق ناقض

 ميدار قبول  را آن ما همه يدرست به و اند زده دامن مسئله نيا به ها  يليخ که
"  يجهان تک استيس "و طرف کي از" توکل يآقا "يريپذتيمسئول عدم اما

 ايدن در استيس نيا يجهان قيتلف و ۱۹۹۰ سال از) پدر (بوش جرج  شدن
  .هست بحث نينظرا مورد

 بهار "يبرقرار خواهان يمدع  يکنون طيشرا در يجهان يدارهيسرما و کايآمر
 يرييتغ افغانستان و عراق ، يبيل تونس، در تنها نه اما هستند منطقه  در"  يعرب
 با بلکه نگرفت انجام جامعه ياسيس با ياجتماع  ،ياقتصاد يها استيس در

 مذاکرات طرف، کي  از" کسيل يکيو "خصوصه ب د،يجد مدارک به توجه
 عهيشا). ۱۰(است کرده دايپ درز رونيب به کا،يآمر و" البانط "نيب يخصوص

 شدن يريت  تک ،"مبارک يحسن "،" يعل بن نيالعابد نيز "يها کردن سکته 
- انسان يبرا اگر ،"نيحس صدام "کردن يدادگاه اصطالح  به حتا اي و" يقذاف"

 ياسيس يروهاين يبرا باشد يزيانگ  شگفت هيما خبر، يب جا همه از يها
 نيا ياجتماع بافت  در يرييتغ چيه تنها نه که داننديم همگان. ندارد يزگتا

" شاه"   يجا به: است شده تکرار بارها خيتار بلکه است، نشده انجام ها کشور
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-مسلمان" "نيحس صدام "يجا به" يخرزا کمال" "طالبان "يجا به ،"ينيخم"

 هذا عال قس و" نيالمسلم اخوان" مبارک يحسن "يجا به  ،"عهيش ي ها
 حقوق تک تک به يدارهيسرما نظام  انهيوحش هجوم. اند شده نيگزيجا

 تيجنا با مبارزه"   نامه ب ورکيوين يشهردار که است شرفتهيپ آنجا تا هاانسان
 بدن هافرودگاه در). ۱۱(است کرده نصب شهر در دئويو هزاران" سميترور و

 حقوق به حمله بحث).  ۱۲(ندگرديم هم) نام همان به (هم را ساله سه  بچه
 خود يجا ...و يکارگر يهاهياتحاد يهاندهينما يريدستگ  و زحمتکشان

  .دارد

 اي و کشتن قصد امروزه انصارش و کايامر که است شده چگونه که نيا
 امر بوده شانبانيپشت شهيهم خود که ييها"کتاتوريد "خاندان  کردن يدادگاه

 بلوک (ستياليسوس اردوگاه سقوط و  ۱۹۸۰ سال از ايدن. ستين يديجد
 استيس طبق" تياقل  سازمان "متاسفانه که دهيرس ييتازه مرحله به) شرق

 بر آن از را خود بلکه نپرداخته، آن به تنها نه چگاهيه خود راست و مماشات
 شهرزاد "گرفتن پول با را خود مرز چگاهيه" تياقل سازمان. "دينمايم حذر 
 تيسا در ويراد اي مجله نيا (است نکرده مشخص آن  به خود تعلقات و" وزين

    شهرزادشهرزادشهرزادشهرزاد    دربارهدربارهدربارهدرباره. "است نداده اختصاص  خود به" ماماماما    دربارهدربارهدربارهدرباره "از يزيچ چيه خود
 بخش در چه" ججججيييينتانتانتانتا"   و" هاهاهاهاتتتتييييفعالفعالفعالفعال    ررررييييساساساسا "،"خخخخييييتارتارتارتار "،"اهدافاهدافاهدافاهداف "،"ماماماما    دربارهدربارهدربارهدرباره"""" ،"وزوزوزوزيييينننن

 ديسف کامال تيسا زبان يسيانگل بخش در چه وزين شهرزاد تيسا يفارس
 تيسا اي دارد" توکل "با ينسبت چه" يسعداد نايم "که نيا). ۱۳(باشديم 

 بلکه ستين مربوط يکس به تنها نه گردانديم يکس  چه را" دمکرات سالم"
 منفورشان" تياقل سازمان "به  شانيوابستگ خاطره ب را هاآن ميندار حق

 که باشديم" تياقل  سازمان "ييييررررييييپذپذپذپذتتتتييييمسولمسولمسولمسول    وووو    تعهدتعهدتعهدتعهد سر بر لهامسـ اما. ميبخوان
 به ياهيجواب جيه" تياقل سازمان. "است مانده مختوم کامالً دهايد از

 طرف از حتا (است نداده ۲۰۰۶ سال در آمستردام کتاب زيم تهيکم"سواالت 
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 سازمان). "۱۴()نشد صادر يا هياعالم چيه هم کشورش  خارج چارهيب بخش
 بود يک "وهيش اي گرفته شيپ در را سکوت  استيس اي شهيهم همچون" تياقل
  .را" نبودم من بود، يک

 در طالبان و نيحس صدام و بوده کار اتيجنا ياسالم يجمهور که نيا در
 اما ست،ين يشک چيه ندارند ياسالم ميرژ از يکم دست  خود مردم کشتار
    ييييهمکارهمکارهمکارهمکار    اگراگراگراگر    ها،ها،ها،ها،سالسالسالسال    خودخودخودخود    کهکهکهکه    ييييکسانکسانکسانکسان    بابابابا    شودشودشودشود    ييييمممم    چگونهچگونهچگونهچگونه    کهکهکهکه    نجاستنجاستنجاستنجاستيييياااا    سوالسوالسوالسوال

- يم چگونه کرد؟کرد؟کرد؟کرد؟    ييييهمکارهمکارهمکارهمکار    بتوانبتوانبتوانبتوان    بودندبودندبودندبودند        کردهکردهکردهکرده    شهشهشهشهييييپپپپ    رارارارا    سکوتسکوتسکوتسکوت    ااااامامامام    انداندانداندنکردهنکردهنکردهنکرده    همهمهمهم
 يخوش به هاآب طرف  نيا هاسال خود که داد يکسان به را خود پرونده توان

-افتاده  من مثل ييهاآدم شدن يزندان ادي به امروزه اما بودند نشسته يخرم و

 گا،ييرنو مانوئل کردن يدادگاه کردم مطرح که طور همان گريد طرف از اند؟
 يحسن مثل ييکتاتورهايد کردن سرنگون و چيمالسوو  ن،يحس صدام

 انجام جامعه نآ ياقتصاد و ياجتماع  ،ياسيس بافت در يريتاث چه ...مبارک
 نشد؟ موکول يجهان  يهاستياليامپر ديشد حضور به حتا رييتغ نيا ايآ داد؟
 دست  اي سميگماتپرا غيتبل تنها نه من قصد که شود توجه مساله نيا به اًلطف
 و يبرابر خواهان که موافقم يرييتغ با من بلکه است گذاشتن دست يرو

 هر و شکل هر به شاه رفتن با من گريد عبارت به. باشد  ياجتماع عدالت
 ياسالم يجمهور ميرژ يبرقرار و  شاه رفتن. ستمين و نبوده موافق يصورت

  .بود يجهان يدارهيسرما نظام خواست تنها

 نه، اي هستند ييکايآمر کوپر اي اخوان يآقا که ستين هم نيا من دغدغه
 يروهاين ايآ است، کرده مطرح" يناويا ونيهما "زميعز قيرف که  همانطور بلکه
 دگاهيد ايآ نه؟ اي ننديبب يارتجاع يروهاين  کنار در را خود تواننديم يانقالب

 نطفه هنوز داننديم  يانقالب را خود که ياسيس يهاسازمان در توده حزب
 استيس افغانستان به کايامر حمله دييتا و" حکمت منصور "يآقا نه؟ اي دارد

 همه جبهه در (سرنگون ياسالم يجمهور ايآ نه؟ اي هست حضرات نيا يکنون 
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) طلب اصالح کارانيسبز تا گرفته يتياکثر-ياتوده طلب،  سلطنت از هم، با
  نه؟ اي هست حيصح

 تا گرفته کايآمر به ياسالم ميرژ سابق کارمندان و اسفر يسفرها از لطفاً
 ييهايساواک يهايگوئ اوهي و يپهلو خاندان با هايتياکثر-يا توده مالقات

 مشترک يزمان در همه و همه. ديکن توجه رنديگ يم انجام ها روز نيا همه که
 ريسف (انيموسو نيحس  ديس چون يکاران تيجنا ورود از. وقوعند حال در
 کتاب و" يکارنگ اديبن "با او يهمکار و کايآمر به) آلمان در رانيا بقسا

 سيئر خزعبالت و ١٠٤"نستونيپر دانشگاه "يبرا سيتدر و آنها يبرا يسينو 
 تا" ايس "و" ساواک "ريتطه رد کشور از خارج در" يثابت زيپرو "رانيا ساواک 

 ،ياسيس ياهپژوهش و مطالعات موسسه عنوان تحت  رانيا ميرژ يهادروغ
 وزارت ماموران دسترس در تنها که  -ساواک ييبازجو يها پرونده اساس بر

 م،يرژ مخالف ياسيس  يروهاين هيعل -گرفته قرار آن به وابستگان و اطالعات
   .است  يانقالب يروهاين و رانيا مردم هيعل هماهنگ يهاحرکت قيدق انگرينما
 

 آخر کالم

 انيجر نيا دييتا مورد" يمصداق رجيا "و" اليل "سخنان ايآ که دانم ينم من
 يتلفن يهاصحبت در تريبونال نيا ياعضا از يکي اما نه اي هست ) تريبونال(
 يشخص نظرات را آن بلکه خوانده قبول رقابليغ کامالً را آن تنها نه من با

 شانمقاله و دهينام سخنران  را هاآن خود"تريبونال "يرو هر به. نامديم هاآن
   .دهندينم يامقاله گرشانيد کدام چيه اما کنديم درج را

 و اندنشسته رانيا يهازورخانه در خودشان ايگو اما" يبان قلعه اليل "خانم
) يغار دروازه يعل (من که بپرسند شانخانه مهمان از که کشند ينم زحمت
 هم هک آن رغم يعل شانيا که ستين يانسان ريغ  نيا ايآ. هستم يانسان چگونه
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 و" توده حزب "که يچوب  همان با شناسند،يم مرا هم و انددهيد را من
  کنند؟ ريتکف هم را ما کردند،يم ريتکف را شانياند دگر" تياقل سازمان"

 من. بخوانم" نامه فحش "را آن دانميم بهتر من که ديگويم سخن چنان" اليل" 
 با که هاآن همه انهادبيب نيچن زيعز ي"اليل "که کردمينم  فکر اصال

 نيدروغ انيمدع "،"نينش خارجه يها نماچپ "را باشند مخالف" تريبونال"
 آوا هم "،"کرده غيتبل...کلمه به کلمه را يستياليامپر يهااستيس تمام "،"چپ

 به نقل  1  (  . بخوانند" يستياليامپر يهادستگاه کن قرقره "اي و" هاستياليامپر با
  ).يمعن

 صادقانه رجيا. است کرده خالصه را کالم جان گريد طرف از يقمصدا رجيا
 پول همه "بود گفته پهلو دو که" يماجد آذر "يجا به  و زده را آخر حرف

 و حسن "به شدن توسل  با يمصداق رجيا اما. زد را خالص ريت ،"گرفتند
 مرکز"   تا گرفته" راسل دادگاه "از ياسيس يهاسازمان که نيا و" نيحس

 ساده سوال جواب باالخره کردند چه و بودند چه" بشر حقوق ينيفلسط
 با رجيا "نه؟ اي گرفت يمال کمک شوديم "که دهدينم را" يوانيا  ونيهما"

ف ب ا "ساختمان نهيهز خرج که روديم شيپ  آنجا تا خود يباال بلند مقاله "
 سر و ردهک سهيمقا" س د  ن "سازمان با را" گوتنبرگ ناريسم نيچهارم "به

 عذر " يماجد آذر "از ديبا" يوانيا ونيهما "که رديگيم جهينت نيا به آخر
  )۲(.بکند هم يخواه

 در حضور: "کنديم اعالم که ديگويم آنجا را خودش کالم لب يمصداق رجيا
 يسادگ به گاه که دارد را خود خاص سميمکان" پارلمان اي مجمع  اي فروم"

 به). همانجا" (بشنوند را ما يهاحرف يستيبا  دانقدرتمن "و" است ريپذ امکان
 يکي. شوديم خالصه جا نيهم  به رجيا ييصفحه ۱۹ اتيآ يتمام من گمان

    بلکهبلکهبلکهبلکه    چ،چ،چ،چ،ييييهههه    کهکهکهکه        انداندانداند    دهدهدهدهيييينشننشننشننشن    رارارارا    ماماماما    ييييهاهاهاها    حرفحرفحرفحرف    حالحالحالحال    بهبهبهبه    تاتاتاتا" " " " قدرتمندانقدرتمندانقدرتمندانقدرتمندان"""" که نيا
    کهکهکهکه        دهنددهنددهنددهندييييمممم) ) ) ) ييييسادگسادگسادگسادگ    بهبهبهبه ( ( ( (همهمهمهم    مکانمکانمکانمکان    وووو    جاجاجاجا    ماماماما    بهبهبهبه که دوماً ،ندارندندارندندارندندارند    همهمهمهم    خبرخبرخبرخبر    اصالاصالاصالاصال
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    بهبهبهبه    ززززييييچچچچ    همههمههمههمه    دنددنددنددندييييشنشنشنشن    هاهاهاهاآنآنآنآن    وووو    ممممييييزدزدزدزد    حرفحرفحرفحرف    چونچونچونچون    آنکهآنکهآنکهآنکه آخر سر ....ممممييييبزنبزنبزنبزن    رارارارا    ننننحرفماحرفماحرفماحرفما
 همان شانيا يها استيس مورد در. تمام نامه والسالم. شودشودشودشودييييمممم    تمامتمامتمامتمام        ييييخوبخوبخوبخوب
 و اندکرده صرف امر نيا در را ياديز يهاسال" نيمجاهد  سازمان "که بس

 مرحله نيا زا رانيا چپ که چرا  نکنند آنان ديعقا جيترو که بود بهتر شانيا
. هست دعوا  اصل نيا بر هم" تياقل سازمان "خود در دهميم قول و گذشته

 رفقا نيا از يبعض در يانقالب رهيش هنوز که دارم اعتقاد صادقانه من که چرا
  .هست

 به بحث که دانستيم" يوانيا ونيهما "که کنند توجه ديبا زيعز رجيا تازه
 آغاز در که همانگونه: "نوشت ۲۰۱۰ هيژانو در که آنگاه کشد يم نجاهايا

 صورت به هاستمدت اطالعات نيا که چرا ست،ين " يافشاگر "هدفم نوشتم،
 هم" ياخالق "بحث. است  شده اعالم نهادها نيا صفحات يرو در يرسم

 با  ارتباط ،)هاآن همه نه (روهاين نيا از يبرخ که چرا ندارد، دهيفا آن درباره
 به مستظهر. داننديم خود قوت نقطه را حاکمان و يستياليامپر يهادولت
 شانيکارپرداز به را آنان که هستند، قدرت و هيسرما  صاحبان قدرت

 کيکالس سميبراليل سنت از که دانميم ييهابرالينئول را آنان من. اندگماشته
 از شيپ روز کي يکاشان  اهللا تيآ نامه پاسخ در مصدق دکتر اگر. اندگسسته
 يبانيپشت  به مستظهر نجانبيا«: نوشت) ۱۳۳۲ مرداد ۲۷ (مرداد ۲۸ يکودتا
 يرانيا يهابرالينئول يبرا را يشماريب ليدال ديبا امروزه،» .هستم رانيا ملت

 جمع هيراق دول به يکينزد به استظهار در را بالشان و دست ديشا تا ميبرشمار 
 يمردم و مستقل هچهر هرگونه يساز يجهان که يفعل دوره  در! کنند جور و
 يانقالب يهاستياليسوس و هاستيکمون ديشا  سازد،يم مضمحل خود در را
 زين را ها»يمصدق «فهيوظ  ،يجار يطبقات مبارزه در حضور بر عالوه يستيبا

  )زندان يگفتگوها!" (نينازن است يبيغر روزگار. رنديبگ برعهده
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. گذاشت شانيا خود هدهع به را نيا که است بهتر کنميم فکر من جهت هر به
 ايآ که بدهند اصل نيا به يجواب که کنميم خواهش هم" تريبونال"    يرفقا از

 دادگاه نيا ايآ. نه اي شنديانديم اندکرده انيب" يمصداق"   يآقا که همانگونه
  .داندينم نيچن نيا را آن رجيا که  چرا نه؟ اي هست" يشينما و نينماد"

 آورديم را ياريبس يهاتيسا و بافديم هم به را مانز و نيزم يمصداق رجيا
ه ب چماق هم" ظريم اسمني "و" ميرژ همراه و تبهکار" کارگر راه"   کند ثابت تا

" تريبونال "مخالف که ييهاآن همه جهينت  در. است ياسالم ميرژ دست
 يآزاد اصل به اصطالح  با که يحال در شوند،يم يمعرف يميرژ هستند،

 يجا  به يمصداق رجيا .دارند اعتقاد يانسان حقوق به احترام و تفکر و شهياند
 که طور همان آخر سر و کنديم نيتوه همه و همه به خود، دگاهيد کردن باز

 اميپ يآقا که آن جالب و يميرژ را همه رفته، يقاض  به طرفه کي گفتم
 را خود موضع اًلطف" تريبونال"   دوستان. کننديم يمعرف يميضدرژ را اخوان

  .ديکن مشخص

 کردن نيتوه گرانيد ياسيس ميحر و گرانيد به که بدانند ديبا يمصداق يآقا
 من استيس که اندنشده متوجه هنوز اما يمصداق يآقا. شوديم محسوب  جرم

 از. ستين هم" ياسالم يجمهور ميرژ از تيحما "يمعنا به " تريبونال "ينف در
 انددهيد خود که مرا دهنديم اجازه خود  به چگونه يمصداق يآقا گريد طرف

 :  کننديم ادعا و کرده  کاسه کي ام،دهيند چگاهيه را شانيا که يشالگون با
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    اخواناخواناخواناخوان    امامامامييييپپپپ    مواضعمواضعمواضعمواضع    موردموردموردمورد    دردردردر    ييييکوتاهکوتاهکوتاهکوتاه    ححححييييتوضتوضتوضتوض    استاستاستاست    گرانهگرانهگرانهگرانه    توطئهتوطئهتوطئهتوطئه    وووو    تبهکارانهتبهکارانهتبهکارانهتبهکارانه    کجاکجاکجاکجا
    کهکهکهکه    آنآنآنآن    ازازازاز    ششششييييپپپپ    امااماامااما. . . . کنمکنمکنمکنم    ييييمممم    واگذارواگذارواگذارواگذار    ممممييييفهفهفهفه    خوانندگانخوانندگانخوانندگانخوانندگان    بهبهبهبه    رارارارا    قضاوتقضاوتقضاوتقضاوت        وووو    دهمدهمدهمدهم    ييييمممم
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    ،،،،ييييمرعشمرعشمرعشمرعش    رضارضارضارضا    ،،،،ييييپارسپارسپارسپارس    ااااييييترتترتترتترت        بهبهبهبه    راجعراجعراجعراجع    تاکنونتاکنونتاکنونتاکنون) ) ) ) منمنمنمن    ازازازاز    ددددييييتاکتاکتاکتاک((((»»»»زندانزندانزندانزندان    ييييگفتگوهاگفتگوهاگفتگوهاگفتگوها««««

    ازازازاز        استفادهاستفادهاستفادهاستفاده        بابابابا    کهکهکهکه    کاکاکاکاييييآمرآمرآمرآمر    دردردردر    ممممييييرژرژرژرژ    ييييالبالبالبالب    يييياعضااعضااعضااعضا ...  ...  ...  ... وووو    نصرنصرنصرنصر    ييييولولولول    ،،،،ييييطالبطالبطالبطالب    بابکبابکبابکبابک
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    ييييروشنگرروشنگرروشنگرروشنگر    برندبرندبرندبرند    ييييمممم    ششششييييپپپپ    رارارارا    ممممييييرژرژرژرژ    اهدافاهدافاهدافاهداف    ييييخارجخارجخارجخارج    وووو    ييييداخلداخلداخلداخل    ييييهاهاهاها    بودجهبودجهبودجهبودجه
  ).يمصداق(  .   "انداندانداند        نکردهنکردهنکردهنکرده

 داننديم گريد يهايليخ و يبان قلعه اليل ،يمصداق يآقا نداند، يکس چيه اگر
 يجمهور يدارهيسرما ميرژ يافشا مانيزندگ و همت ِيتمام من،  و ما که

 کننديم حمل خود با را تفکر وهيش همان يمصداق  يآقا. رکاستش و ياسالم
 من با که هر: "بود کرده خود  دست چماق ۶۰ يهاسال در" توده حزب "که

 ينوع به و  يضدعدالت ،يانسان ضد کامالً وهيش نيا." است من هيعل بر ستين
- يم دروغ چسبند، يم زمان و نيزم به يمصداق يآقا. است يدموکراس ضد
 حيصح شانتاسيس کنندکه ثابت تا کننديم هم سر را ييهاترهات  ند،يگو

 همچون را يانسان حقوق نيترييابتدا يمصداق  يآقا که آن جالب. هست
 يدادگاه در جرمش که آن  تا ستين مجرم کس چيه "اصل که رانيا ميرژ

  .گذارنديم پا ريز را" شود ثابت عادالنه

 وزارت "از ياچهره" کارزار "که ستمين اورب نيا بر من که نيا گريد مسئله
 من متفاوت تفکرات دارم، قيعم اعتقاد آن به من که آنچه . باشد  يم" کايآمر

 محسن "يماسال حسن  يوقت. شرکاست  و" يماسال حسن "مثل  ييها آدم با
 اگر "که دارد اعتقاد اي  و ،)۱۵(خواند  يم" صادق و شجاع يمبارز "   را سازگارا

 نيا چگاهيه من ،)همانجا.." (بردارد، را نژاد ياحمد و باشد داشته عقل ميرژ
 شکنجه و اعدام اي خودم شدن يزندان پرونده که دهم  ينم خودم به را اجازه 

 در حتا که ميباش داشته ادي به. بدهم او مثل ييهاآدم دست  به را زانميعز شدن
. باشد" طرف  يب "ديبا ياضق" يغرب بند مين  يدموکراس "اصطالح به يايدن نيا

 ميرژ يها تيجنا در خود  که ، را" سازگارا محسن "   " يماسال حسن " يوقت اما
 نامند  يم " شجاع و صادق "پاسداران، سپاه يسازمانده ولئمس و بوده همکار

 . شود من يسخنگو شانيا که احمق اي بود خواهم لوح ساده اي من



 

 ٢٥٣   هاي پيِش روو چالش دادخواهي جنبش

 عمداً اي است شده مريآلسا دچار اي که ديپرس" اليل "از ديبا جا نيهم در
 گوگل در را" يماسال حسن "نام که بود بهتر شانيا. اندشده  يفراموش دچار

 را) سابق ياسيس انيزندان ،تريبونال نيمخالف(   ما خوشنام نام و گشتنديم
  .گذاشتندينم" يامروز طلبانصالحا"

 اما. بود" تريبونال "ينگوسخ قبل يچند تا" يماسال حسن "که کنم اشاره ديبا
 عوض "يماسال حسن "اي" يعل ريش مانيا "چون يانيسخنگو چگونه  که نيا

 يول دانمينم را اندکرده سکوت اي و داده يگرانيد به  را خود يجا و اندشده
 من که چرا ندارم يمشترک نهيزم چيه  ها"يماسال حسن "همانند يکسان با من

 من. نميبينم  صف کي در خود با را ها"سازگارا محسن "،"يگنج اکبر"
 ريخ به را ما. دانمينم يصادق و مبارز آدم را" سازگارا" ،"يماسال "همچون

  .ستين) يديام" (يتوکل"   شانيا

 ديام "که ديام يول است يگريد بحث بود خواهد چه" تريبونال "عاقبت نکهيا
 شود محاکمه ديبا ياسالم کار تيجنا ميرژ تنها نه. نکنند جا از  را" آرزوها و

  .هم انصارشان بلکه

   ۲۰۱۲ آگوست
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