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)منصور حکمت(سوسياليسم جنبش    بازگرداندن اختيار به انسان است . اساس سوسياليسم انسان است   

! و کابوس جمهوری اسالمی۵٧سالگرد انقالب سا  

:در  اين شماره همچنين  ميخوانيد  

مروري آوتاه بر درس و 
 .  بهمن٢٢آزمونهاي قيام 

 

تعرض انقالبی به نيروهای سرکوبگر و نياز جامعه به 
4صفحه مجيد حسينی        !               تغيير  

  را به کابوس هولناکی۵٧رويدادهای ششم ديماه ، سالگرد انقالب 
. برای جمهوری اسالمی و اپوزيسيون خودی آن تبديل کرده است  
  خامنه ای و احمدی نژاد همراه با سردمداران اپوزيسيون رسمی و
 خانوادگی رژيم، رفسنجانی و موسوی و کروبی و خاتمی از اين 
روز وحشت دارند و جملگی آنها در سايه سرکوب و دستگيريهای 
وسيع جناح حاکم، جنگ تبليغاتی گسترده ای را عليه مردم سازمان 

و بهره ” عاشورا“دولت  اسالمی بر روی مراسم های . داده اند
برداری از جنبه های مذهبی آن و با استفاده از شعارهای ضد  
آمريکائی و اسرائيلی از موضع ارتجاع اسالمی برای مهار و 

اما اين برنامه ها . حساب باز کرده بود  سرکوب اعتراضات مردم
 نگرفت و مردم اين روز را به روز عزای رژيم تبديل کردند و با و  

 مجيد حسينی             3بقيه در صفحه 

م          ٢٢درسهاي قيام   .    بهمن هستيم  ٢٢در آستانه    وده عظي  بهمن در شرايطي آه ت
ن است                 . ميليوني مردم در خيابان هستند، بيش از هر دوره اي ضروري و شيري

وشت                 ٢٢خاطرات دوره قبل و روز       ر سرن ردم ب بهمن و  روزهاي حاآميت م
ر سر                         هوري اسالمي ب ار جم ك خود، روزهايي آه هنوز دستهاي سياه و جنايت

درت       .   جامعه حاآم نبود جذاب ترين خاطره نسل ما است    ز را ق آنروزها همه چي
نفرت از رژيم و دم ودستگاهش با چنان صراحت و            .   و اراده مردم تعيين ميكرد    

قدرتي ابراز ميشد آه آار بدستان و عاليجنابان براي فرو نشاندن وحشتشان اينجا 
ور   " ، " ما آاره اي نبوديم" و آنجا با دليل و بي دليل عجز و البه ميكردند آه            مجب

ج و                 " فريب خورده بوديم" ، " شديم روهاي بسي ي رادي از ن ، امروز آم نيستند اف
ام                     ي ه روزهاي دوره ق ه ب د، از             ٢٢مسلح جمهوري اسالمي آ اده ان ت همن اف ب

د و          .   سرنوشت سياه و همكاري با رژيم پشيمانند       ودن ه ب دشمنان مردم عقب نشست
 . سراسيمه خود را در سوراخها از چشم مردم پنهان ميكردند

 
رد      ا آ ا   .   احساس آزادي و رهائي را ميشد در چهره هاي همه مردم تماش روزه آن

در تهران و   .   در واقع روزهاي جشن و خوشي و پيروزي ما مردم قيام آرده بود            
ي                           ب ل ر ح ر حصي ا را زي بسياري شهرهاي بزرگ خانواده هاي فقير آه شب ه
غالت بساز و                   آبادها به صبح ميرساندند با متواري شدن گزمه هائي آه از مست

بخش   .   بفروش هاي ثروتمند و طماع محافظت ميكردند، صاحب خانه شده بودند          
ا                 ق راه رف م ان ه و بلوآهايي از شهرك اآباتان آه ما روزهائي از تعطيالت تابست
براي آار در ميان آارگران در آنجا آار ميكرديم به تصرف خانواده هاي آارگر 

 . و فقير درآمده بود
 

آارگران در آارخانه ها بساط زورگوئي آارفرمايان و سرپرستان را جمع آرده            
ارگري،                .   و براي خودشان آقائي ميكردند     زاران اعتصاب آ امروز با وجود ه

ا                    فضاي اتحاد و همبستگي طبقاتي، با وجود بيش از سه دهه بر پايي روزهاي ب
ي،                                    ات ق حرك طب ات ت ان ك ن ام ري ي ت دائ ت ن و اب ي شكوه اول ماه مه، با ايجاد اول
ظام                     ه و آل ن آارگران به مثابه صاحبان قدرت سياسي و جامعه ميتوانند، جامع

ه            .   سياسي آتي و قدرت سياسي را در اختيار خود بگيرند    روزي آ يست آن دير ن
 . طبقه آارگر در صحنه سياست حرف اول و آخر را بزند

ردان و                              ود و شاگ ب ري ن انسور خب در مدرسه ها ديگر از آنترل پليسي و و س
معلمان از هر چيزي آه ممنوع و حرام بود، از سياست و آشورداري هر چه                       

بش               .   ميخواستند ميگفتند و مينوشتند    ه اعتالي جن امروز در شرايطيكه در آستان
بش                   ود، جن ان ب ق مردم براي سرنگوني هستيم، در شرايطيكه جامعه در حال خف
ار                                  ا شع ظام را ب ن ن ايي از چنگ اي ه ره ت ف  آزاديخواهي معلمان اميدهاي خ

  .سوسياليسم بر خيز براي رفع ستم به اهتزا در آوردند

 نسان نودينيان 

اعي و          جنبش مادران عزادار حرآتي اجتم
 . قابل حمايت

 نسان نودينيان 
  7صفحه 

گفتگواشتراک با نسان نودينيان در رابطه با فعاليت در 
 5     بقيه در صفحه خارج کشور                                 

 . تاريخ آمون پاريس
 نسان نودينيان 

بوك " فيس"را اولين بار چند ماه قبل در ) ١٨٣٨ـ ١٩٠١«تاريخ آمون پاريس، نوشته ليساگاره
اين آتاب  . اين آتاب يكي از با ارزشترين هاي ادبيات آمون پاريس است. صفحه سياوش مدرسي ديدم

از متن فرانسه به انگليسي ترجمه شده ) دختر آارل مارآس(به توصيه مارآس توسط النور مارآس
                                                                                      8صفحه .                       است

          

info1@mobarez-k.com 

 بهمن طليعه شکستن در 10اعتراض 
 زندانهای جمهوری اسالمی 

 2صفحه اسد نودينيان                     
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 .  بهمن٢٢مروري آوتاه بر درس و آزمونهاي قيام 
 

افق و آرمان اعتراض و مبارزه را در شكل وسيع و                    
و دير نيست آنروزهايي آه . سراسري به نمايش گذاشتند

و فضاي سكوالر و        .  در مدارس حجابها پرت شوند          
 .مدني  بر مدارس مجددا برقرار شود

 
در خيابانها و قهوه خانه ها همه جا بساط بحث و                           

مردم .  سياسي و نطق و خطابه و مناظره بر قرار بود               
تالفي يك عمر نچشيدن مزه آزادي بيان و اجتماع را                   
بخصوص پس از چندين ماه حكومت نظامي بي                            

پليس .  رحمانه، اآنون در آوچه و خيابانها در مياوردند         
و امنيه جرات برچيدن اين تجمعات را آه نداشت هيچ،            

امروز خيابانها  .  ديگر جرات خود نشان دادن هم نميكرد      
دي امسال جلوه هاي بسيار       ٦.  در تصرف مردم هستند     

زيبا از تصرف خيابانها و پاآسازي مزدوران جمهوري        
دير نيست آن روزهايي آه       .  اسالمي به نمايش درآمدند    

رقص و پايكوبي و پرت آردن حجاب با جلوه هاي                      
باشكوهتر آزادي بيان و تجمعات بدور از سرآوب و                 

در .  جنگ و گريز، خيابانها به تصرف مردم در بيايند            
 ببعد اين جلوه هاي          ١٣٧٨تير   ١٨ده سال گذشته از          

 .  باشكوه اعتراض خياباني  توسط مردم انجام گرفته
 
همه آتابهائي آه سالهاي سال زير سانسور بودند در آن  

امروز، .  دوره آرور آرور چاپ شدند و به بازار آمدند         
اما به يمن انقالب انفورماتيك نسل جوان ما در ايران به            

. نسل انقالب فيس بوك و تويتر و يوتوب نام گذاري شده          
اگر آندوره براي نسل ما براي باز تكثير آثار                                    
مارآسيستي و چه بايد آرد ميبايست شبهاي طوالني به            
بازنويسي و آپي اين آثار ميپرداختيم، اما امروز با                      
انقالب انفورماتيك و وبالگ نويسي دسترسي به آثار و            
متون سياسي و مارآسيستي و انقالبي سهل و ساده شده            

نسل جوان ما در ايران امروز نسل انقالب در                 .  است
عرصه وبالگ نويسي و فيس بوك و تويتر و يوتوب                  

دير نيست روزي آه سانسور و فيلتر نظام                       .  است
جمهوري اسالمي برچيده شود، مردم ايران و نسل فعال         
سياسي اين جامعه در رديف اولين هاي اين انقالب                      

 .  انفورماتيك در سطح جهان قرار گيرد
 
در آنرمان هيچ جاي دنيا از ايران آزادتر نبود و با                       

مردم هيچ جاي دنيا همانند مردم آنروز ايران به احترام           
در آنروزها ما قيامي همگاني را در                  .  رفتار نميشد  

صحنه سياست و اعتراض خياباني به نمايش گذاشتيم آه 
قيامي مردمي با قامتي     .  در نوع خود منحصر بفرد بود       

مردم دنيا و      .  ميليوني، با صدايي رسا مرگ بر شاه               
مشتاقان راه آزادي و برابري و رهائي بعد از سالهاي               
دهه شصت و هفتاد اينبار در قامت قيام مردمي ما، بار              

 . ديگر فضاي آرمانخواهي و انقالبي را تجربه آردند
 
. قيام مسلحانه مردم نقطه اوج اين جشن همگاني بود                 

مردم مسلح به تفنگ و تپانچه و آوآتل آتشزا آخرين                   
پايگاه هاي مدافعان استبداد سلطنتي را به محاصره در             
آوردند، ارتباط آنها را با بستن جاده هاي اصلي  شهر                
قطع آردند و با حمالتي جانانه به پادگانها، مقرهاي                    
ساواك، آاخ سلطنتي، زندانها، فرودگاه ها، راديو                       
تلويزيون، آخرين مقاومت آشكار آنها را در هم شكستند           
و به اين ترتيب اثبات آردند آه هيچ نيرويي در برابر                

 . اراده انقالبي آنها تاب مقاومت ندارد
 
اما پر شكوهترين جنبه قيام و آال روزهاي اوج انقالب           

آه هر بيننده اي را خيره و محسور ميكرد رابطه مردم             
همبستگي و مودتي آه درميان آنها موج        .  با يكديگر بود  

امروز، جامعه سكوالر و مردم بيدار ميروند آه اين            
آزمونهاي بزرگ را با همبستگي و اعتراض                           

آينده .  خياباني، با قيام  توده اي به نمايش بگذارند                 
 بهمن و بعد از سي سال          ٢٢روشن در سالگرد قيام       

با وجود تمام   .  آزمونهاي بزرگ انقالبي در راه است      
سختيها، ما در آستانه و تدارك برداشتن قدمهاي                      
بزرگ و بزرگتري تا سرنگوني رژيم اسالمي و                   
شروع انقالب و مبارزه سياسي و طبقاتي قرار                       

 . داريم
 ١٣٨٨ بهمن ١٢

 
 بهمن طليعه شکستن در زندانهای 10اعتراض 

 جمهوری اسالمی 
 بهمن خانوادهای زندانيان سياسی بهمراه 10در شب 

مردم معترض و عاصی از نظام اسالمی با حضور 
وسيع و توده اي در مقابل درهاي زندان اوين يك 
عقب نشيني مهم را بر اين حکومت آدمکش اسالمی 

در نتيجه اين اعتراض چند روزه تا . تحميل آردند
 نفر از عزيزان در بند آزاد شده 60کنون نزديک به 

اين تجمع اعتراضی و ادامه دار و چند روزه . اند
مردم در بطن اوضاع سياسی کنونی و در ادامه 
اعتراضات گسترده و هر روزه مردم برای بزير 
کشيدن جمهوری اسالمی طليعه تعرضی بزرگتر از 

دربطن شرايطی که رژيم اسالمی . جانب مردم است
با اعدام دوتن از زندانيان سياسی و با در ليست قرار 

 نفر ديگر در رديف اعداميها عربده ميکشد و ٩دادن 
تهديد ميکند پيروزی با اهميتی و با  قابل توجهی 

.                              برای مردم عدالتخواه است  
 را را بياد 57بدون شک برای ما که تجارب قيام 

داريم، بدرست تشابهاتی از شرايطی که مردم به 
خيابانها آمده اند و مسئله تغيير نظام و حاکميت به 
امر روزشان تبديل شده و رژيم برای حفظ خود از 

تجمع . هر ابزاری استفاده می نمايد، قابل درك است
اعتراضي بيش از هزار نفر از مردم و خانواده هاي 
زندانيان سياسي در دو روز متوالي در ادامه 
اعتراض قدرتمند مردم الر و مردم مبارز سيرجان 
آه مراسم شنيع اعدام را با سنگباران مامورين به 
مراسم تعرض به نيروهاي امنيتي تبديل آردند و 
. بساط اعدام جانيان را جمع آرده قابل توجه است
ادامه اعتراض و مقاومت هر روزه مادران عزادار 
در تهران که خود به جنبشی اجتماعی عليه اعدام و 
زندان تبديل شده است، با حضور خود در جلو 
زندانها مرا به ياد تجمع خانواده های زندانيان زير 
حکم اعدام و جانباخته گان کمونيست در شهر سنندج 

تمام اين نمونه ها نشان می دهد که تنفر و . می اندازد
انزاجار عمومی مردم از اعدام، سنگسار 

زندان، بخشی از جنبش مردم ايران برای  زنان،
اين حرکت . بزير کشيدن جمهوری اسالمی است

اعتراضی عزم مردم را در تحرکات آتی آنها برای 
اين نشان می . حضور گسترده ترشان نشان می دهد

مردم امروز نه نتها با تهديدات رژيم، بلكه   دهد که
برای زندانی کردن و اعدام عزيزانشان ساکت 

بيش از اين مردم تحمل شکنجه و به . نخواهند نشست
سالخی کشيدن عزيزانشان را در زندانهای مخوف 

طليعه هاي اين حرآت و . اين رژيم جنايتکار ندارند
جنبش اعتراضي عليه اعدام، ما را به روزهايي 
نزديك ميكند آه با اراده و قدرت توده هاي خشمگين 
درهاي زندانهاي مخوف و جنايت اين نظام را در هم 

اين . بشکنيم و دسته دسته زندانيان را آزاد آنيم
روزهاي رقص و شادي و . روزها در راه است

 تظاهرات توده اي با بيرون آوردن زندانيان از زندان
  

گوئي همه  .  ميزد در هيچ زمان ديگري نظير نداشت        
در هر   .  برادران و خواهران تني يكديگر شده اند              

خانه اي را آه ميزدي بگرمي راهت ميدادند، انگار            
آه همانجا بدنيا آمده اي به هر جمعيتي آه وارد                        

گوئي از قديم آشنايشان        .  ميشدي تحويلت ميگرفتند     
به حرفهايت گوش ميدادند شريك صحبت ها . بوده اي

مسئوالنه اشتباهاتت را يادآوري      .  و نظراتت ميشدند   
ميكردند، آاري آه مربيان دلسوز هم بزحمت                          

در خيابانها اگر زمين             .  حوصله اش را دارند            
ميخوري و آمك ميخواستي دهها دست بسويت دراز          

اگر از درد   .  ميشد گوئي آه آودآي تازه پا گرفته اي        
ناله ميكردي دهها آس در آغوشت ميكشيدند انگار               

آافي بود آه   .  آه صدها مادر و پدر از آنت شده است        
آمي آب بخواهي تا چندين تنگ آب پر از يخ هديه                  

انگار نه انگار آه اينها همان مردمي هستند        .  ات آنند 
آه آب زرشك تقلبي را تنها پس از گرفتن پولش                       
بدستت ميدادند يا بخاطر تنه اي آه نا غافل به تنشان             
زده بودي در همان خيابان فحش نثارت ميكردند و يا           
براي قاپيدن مزد ناقابل يك روز بيلداري و عملگي               
در همان ميدان يقه ات را ميگرفتند و بر زمينت                      

آن روزها سر آمده بود، انسانهاي ديگري          .  ميكوفتند
بياد .  متولد شده بودند، ديگر غريبگي معنائي نداشت        

مارآس ميافتادي آه ميگفت در اين نظام مسخ آننده،          
جائي آه همه چيز براي مبادله است بشر از بين                      
ميرود و تبديل به پول ميشود، فرديت و اخالق بشري 
به آاالئي خريدني تبديل ميشود، پيوند اجتماعي بين            
افراد به رابطه بين اشيا مبدل ميشود و بشر با ذات                 

با خود ميگفتي آه      .  خودش با خودش بيگانه ميشود       
اگر فقط ترآي آوچك و سطحي بر پوسته اين نظام               
جهنمي بتواند تغييراتي چنين باور نكردني در عرض    
مدتي آوتاه در رفتار انسانها با همنوعانشان يعني با            
خودش پديد آورد، با انهدامش به چه آرزوهائي                       

در ايران امروز اما، دشواري        .  ميشود تحقق بخشيد   
هاي از خود بيگانگي و فاصله ثروتمند و طبقات                   
دارا با طبقه آارگر و اقشار ميليوني مردم زحمتكش           

راه هاي سخت و    .  بمراتب سخت تر و عميق تر است  
دشواري در راه ايجاد همبستگي مردم با همديگر                  

همبستگي و مودت مردم در شكل        .  پيموده شده است   
ششم دي  .  ميليوني در خيابانها به نمايش درآمده است       

ماه امسال نمونه سمنليك اين همبستگي و اتحاد                        
همه از نسل جوان از زن و مرد، پير   . اعتراضي بود 

وجوان قدرت اعتراض يكپارچه و تنفر عميق از                  
نظام جمهوري اسالمي را در خيابانها به نمايش                     

آنچه ماشين سرآوب و اختناق را درهم                 .  گذاشتند
با وجود  .  شكست اين اتحاد اعتراضي و ميليوني بود        

تمام اين درخششهاي روشن، اما راه هاي بس دشوار         
در جامعه اي خفقان    .  و سختي هنوز بايد پيموده شوند     

زده، با رژيمي سرآوبگر، در جامعه اي آه فقر و                
فالآت بيداد ميكند، فاصله دارا و ندار با هيچ ارقام و            
درصدي ها قابل بيان و تعريف نيست، جنايت و                     
آشتن و دزدي و غارت ساختار مدني جامعه را در               
چنگ سرمايه داران احاطه آرده، آينه و دشمني،                
خون در مقابل خون، در سايه سياه اين رژيم جاني                
فرهنگ بخشي از جامعه شده، زن ستيزي و سنگسار 
و مردساالري در قوانين و دادگاهها قانوني است،                

 بهمن و رابطه مردم و همبستگي            ٢٢درسهاي قيام    
طبقاتي و سياسي و اعتراضي  بيش از هر دوره اي              

بگذاريد ما اين تجارب را              .  ضروري شده است      
امروز در شرايطيكه جمهوري اسالمي در سراشيب         

 ٢٢سقوط و سرنگوني قرار گرفته با در سهاي قيام             
 به درس و راه هاي آزمونهاي بزرگتر                  ٥٧بهمن   

جامعه آرمانخواه و نسل ميليوني جوان           .  تبديل آنيم  
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   و کابوس جمهوری اسالمی ۵٧سالگرد انقالب 

سرکوبگر و  تعرض انقالبی خود به نيروهای
نهادهای دولتی خواب و خيال سران ريز و درشت 
 .نظام اسالمی را بر هم زدند

در اوضاع سياسی  از آن روز به بعد فاز ديگری
فازی که صف آرائی . جامعه ايران شروع شده است

مردم در آن در مقابل نظام اسالمی و اپوزيسيون 
رسمی اش بطور فشرده تر و برجسته تر از پيش 

اين صف آرائی جايگاه مهم و  . قرار گرفته است
بهمن به چگونگی رو در روئی مردم  ٢٢حساسی به 

. با نيروهای جمهوری اسالمی در آن داده است
جامعه و افکار عمومی جهانيان متوجه تدارک آرايش 
جنگی رژيم با مردم شده اند و آرامش نسبی فعلی 
خيابانها در ميان کاربدستان ريز و درشت نظام 
اسالمی و نيروهای مزدورش وحشت ايجاد کرده و 
عالقه مندان به تحوالت سياسی ايران را بفکر 
چشم دوخته  ۵٧همه به سالگرد انقالب  .واداشته است
اند، همه بدنبال پرسو و جو در باره اتفاقات اين 

بهمن امسال نفس را در سينه ها حبس  ٢٢  روزند و
همه متوجه اند رژيم چکار ميکند و دارند . کرده است

همه . ساله اش را ادامه ميدهد ٣٠می بينند که اعمال 
می بينند که اين نظام آدمکش با اعدام، با دستگيری 
هزاران نفراز جوانان مبارز و انقالبی، با جنگ 
روانی و نسبت دادن افراد دستگير شده به عوامل 
خارجی، با تبليغات حول حضور نظامی آمريکا در 
خليج و علم کردن خطر حمله اسرائيل و غيره جنگ 

بهمن  ٢٢بقايش را با مردم پيش می برد و برای 
اما نمی توان بطور . تدارک و آماده سازی ميکند

دقيقی عکس العمل مردم در اين روز و جنبش آنها 
برای بزير کشيدن حکومت اسالمی را پيش بينی 

ولی روشن است که مکانيسم آمادگی و . کرد
 .سازماندهی تدارک توده ای با تمام قدرت کار ميکند
آماده کردن صفوف توده های مردم و ارتباطات آنها 
با هم و ديگر ابتکارات مبارزاتی که انجام ميدهند 
بستگی به اقدام فعالين و رهبران اين جنبش در محل 
و تناسب قوای طرفين و بسياری فاکتورهای ديگر 
دارد که در بخش آخر اين نوشته بدان خواهيم 

صف آرائی فشرده و سخت مردم و نظام  . پرداخت
و خطر سرنگونی نظام   اسالمی در برابر هم

و موقتا جناحهای نظام اسالمی را   اسالمی ظاهرا
بهم نزديک کرد، اما در اصل ميزان تشتت در ميان 
صفوف هر دو جناح دولتی را از يک طرف و از 
طرف ديگر عميق تر شدن اختالفات مابين دو جناح 

در اين دوره دو جناح نظام  . را به همراه آورده است
 ۶بهم نزديک نشده اند، بلکه ترس از تکرار رويداد 

ديماه، سبزها و بدرجه ای جناح حاکم را ناچار کرد 
بهم رو آورند و محتاج همديگر شدند و با کدهای 

مصاحبه کروبی با . خانوادگی با هم صحبت کنند
. فايننشال نمونه برجسته ای در اين رابطه است

موضع شما در مورد : فايننشال تايمزمی پرسد
من واليت فقيه را می : “رهبری چيست؟ کروبی

جمهوری اسالمی را می پذيرم و قانون . پذيرم
با شعارهايی که ساختار شکن . اساسی را می پذيرم

مردم برای سرنگونی به شکل تقابل و تعرض توده 
ای و در ادامه آن آغاز جنگ توده ای و خيابانی با 
نيروهای رژيم است، عدم روی ندان اعتراضات 
مردم در اين روز به هيچ وجهی نشانه عقب نشينی 

نتايج . اين جنبش و دست باال پيدا کردن رژيم نيست
سياسی و اجتماعی حاصل از هر کدام از اين رويداد 

اگرهم در اين روز مردم دست به . ها يکی نيست
اعتراض نزنند و بنا به آرايش سياسی و نظامی که 
رژيم بخود گرفته است تناسب قوا را برای حضور 
خود در خيابانها مناسب ندانند، روزها و مناسبت 

 ٨زيادی از اين نوع را پيش رو دارند از جمله   های
مارس و چهارشنبه سوری و نوروز و تمام روزهای 
 .هفته را

اسالمی دوره اضمحالل  همگان متوجه اند که دولت
  و فروپاشی و عقب نشينی خود را در برابر با مردم

طی ميکند و تا کنون ضربات کاری بر پيکر آن 
وارد آمده و بطور يقين اين نظام با اين قوار و شکل 

در هر صورت مردم جلو آمده اند . باقی نخواهد ماند
و هم اکنون در جامعه نمای وحشت زده جمهوری 

بهمن و تدارک آن برای مقابله با اين  ٢٢اسالمی از 
سران نيروهای بسيج و سپاه . روز قابل ديدن است

پاسداران بطور مرتب دور هم جمع ميشوند، مردم 
را تهديد ميکنند، مجلس جسله ميگيرد، قضات 
مزدور مجازات اعدام را باالی سر جامعه گرفته اند 
و انگار که دولت و نهادهای گوناگون آن تدارک 

اينها متوجه . جنگ با يک کشور خارجی را می بينند
نيستند که جدال مردم با رژيم حاصل عبور و پشت 

 ۵٧انقالب . سر گذاشتن از تمام اين موانع است
استبداد شاهنشاهی را بزير کشيد و شکی نيست که 
خيزش اخير مردم استبداد مذهبی و خامنه ای 

را به همان سرنوشت دچار   ٢٠٠٩ديکتاتور سال 
 .   خواهد کرد
٢٠١٠ژانويه  ٣١  
 مجيد حسينی
m a j i d . h o s a i n i @ g m a i l . c o m 
k.mobarez@yahoo.se 
    
 
 
 
 

اين روی آوری و تمايل به سازش .” هستند موافق نيستم
با جناح حاکم پايدار نخواهد بود فشار مردم می تواند با 
سرعت بيشتری آنها را از هم دور کند و خصمانه تر از 

جنبش اعتراضی مردم  . پيش بر سر و روی هم بکوبند
فعال آنها را به کنج صدور بيانيه ها و آشتی طلبی کشانده 
. و حتی کيهان شريعتمداری از آشتی طلبی صحبت کرد

روی آوری جناحها بهم   همين اندازه از ابراز همدردی و
خيل سخنگويان مدافع حفظ نظام و ايدئولوگهای هوادار 
جنبش سبز را به جلو کشيد و با جيغ و داد حول پرهيز از 

هم ” آشتی طلبی“و ” قانون گرائی”و تاکيد بر” خشونت“
آواز با جنايات رژيم ميزان حمالت تبليغی خود را عليه 

اين دوره ها در سير . مردم و کمونيستها باال بردند
تحوالت ايران موقتی است شاخص اصلی در تعريف و 

سازش و کنار آمدن دوجناح . معرفی اوضاع ايران نيستند
حکومتی با هم ممکن نيست و خيزش مردم امکان توافق 

اگر جناح حاکم بتواند از . را از هر دوی آنها گرفته است
درون خود هم ” فتنه“پس مردم بر آيد به حساب جناح 

اما بايد توجه کرد که اگر سبزها در مقابل . خواهد رسيد
جناح خامنه ای و احمدی نژاد زانو بزنند و سر تسليم 
دراز کنند احتمال کودتا و خونريزی بيشتر از طرف 

ترس از مردم جناحهای . جناح خامنه ای باال ميرود
حکومتی را بهم نزديک کرده و هر دو طرف برای 
مقابله با مردم و چپ و نيروهای سياسی سرنگونی طلب 

جريانات مجاز و اپوزيسيون خودی تا وقتيکه . محتاج آنند
هر دو . مردم در ميدان باشند می توانند جست و خيزکنند

جناح متوجه بيزاری مردم از نظام اسالمی از نوع 
آن و قوانين مذهبی آنند، مردم دولت ” سياه“و ” سبز“

 .اسالمی تعديل يافته را در هيچ رنگی نمی خواهند
اين است که احتماالت ممکن در  با وجود تمام اينها سوال 

بهمن چيست؟ آيا توده های مردم به خيابان خواهند  ٢٢
آمد؟ آيا دولت اسالمی می تواند اين روز را بدونه 
اعتراضات توده ای و بسالمت از سر بگذراند؟ باالخره 
کدام اتفاق و رويدادی در اين روز نشانه تغيير فضای 
سياسی ايران بنفع مردم و به ضرررژيم است؟ اوال، 
احتمال زيادی هست که توده های مردم سرنگونی طلب 
و ناراضيان از دولت در اعتراض به رژيم به خيابانها 

امکان زيادی هست مردم اين روز را هم مانند  . بريزند
از دست  ” عاشورا“آذر و روز  ١۶آبان و  ١٣روزهای 

اگر . رژيم در آورند و به روز اعتراض خود تبديل کنند
در اين روز اعتراضاتی از جانب مردم صورت بگيرد 
اتفاق مهمی روی داده است، چنين اتفاقی تنها فاکتور 
تغيير دهنده در اوضاع سياسی است و گويای مرحله تازه 
به . ای از جنبش مردم برای سرنگونی نظام اسالمی است

بهمن بمعنی تثبيت مرحله  ٢٢ميدان آمدن مردم در 
. تعرض انقالبی مردم است که در ششم ديماه آغاز شد
اينجا منظور اين نيست که مردم در اين روز به نيروها و 
نهادهای حکومتی تعرض ميکنند و يا اگر تعرض کردند 

مسئله اين است که . اين نتيجه را بدنبال خواهد داشت
جدال سياسی مردم با دولت بمرحله ای رسيده است که 
صرف حضورمردم و صف جداگانه اعتراضی و قابل 

، بمعنای شکست رژيم  ۵٧روئيت آنها در سالگرد انقالب 
و بی حاصل بودن تقالهای يکماهه اخير سران حاکم و 

اگر وقوع تظاهرات و . اپوزيسيون رسمی آن است
بهمن نشانه پيشروی جنبش  ٢٢اعتراضات توده ای در 
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تعرض انقالبی به نيروهای سرکوبگر و نياز جامعه به     
!تغيير  

 
جنبش اعتراضی مردم برای رهائی از شر جمهوری 
. اسالمی دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته است

 دوره 1388 آذر 16 آبان و 13اين جنبش در روزهای 
گسترش و سراسری بودن خود را با اعتراضات 
همزمان و هماهنگ در شهرهای بزرگ ايران اعالم 

، ششم ديماه پيش تر رفت و "عاشورا"اما در روز . کرد
دوره دفاع و مقاومت را به تعرض انقالبی و توده ای به 
نهادها و نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی تبديل 

.                                                              نمود  
 
 بدنبال اين تعرض توده ای دولت اسالمی دامنه خشونت 

جناح . و سرکوبگری را عليه مردم وسعت داد
اپوزيسيون خودی رژيم موسوم به اصالح طلب همراه 
با طيف وسيعی از جريانات و سخنگويان ملی مذهبی 
وحشت خود را از رشد راديکاليسم انقالبی مردم در 

 نفره معماران 5 ميرحسين موسوی  و بيانيه 17بيانيه 
انعکاس . نظام و اپوزيسيون خودی آن، اعالم کردند

وسيع بيانيه ها در ميان ملی مذهبيها و طيف سلطنت 
طلبان و جمهوريخواهان و جريان توده ای و اکثريتی نه 
بدليل وجود نکات تازه ای در محتوای بيانيه ها، بلکه 
بدليل رشد جنبش اعتراضی و انقالبی مردم و جدی تر 

کل اين جريانات در . سرنگونی نظام است" خطر"شدن 
هراس از رشد جنبش انقالبی مردم دستپاچه شده و به 

جمهوری اسالمی با تمام قدرت . چاره جوئی افتاده اند
ماشين سرکوب و جنايتش را بکار گرفته تا مردم را به 

اپوزيسيون خودی درون رژيم، سبزها، از . عقب براند
سر درماندگی به جنبش اعتراضی مردم آويزانند تا مانع 
جلو رفتن آن و باال رفتن سطح توقعات مردم برای 

هر دو جناح . دستيابی به زندگی آزاد و انسانی گردند
. رژيم توافقات مشترکی بر سر حفظ نظام اسالمی دارند

 ساله اخير ميخواهد مردم را 30يکی با سرکوب بشيوه 
سرجايش بنشاند و ارتجاع اسالمی ضربه خورده را باز 

ديگری با پائين آوردن سطح توقعات مردم . سازی کند
ميخواهد ارکان نظام اسالمی را حفظ کند، آپارتايد 
جنسی سر جايش باقی بماند، حجاب باقی بماند، آزادی 
پوشش ممنوع باشد، مجازات اعدام باقی بماند، سدی 
جلو جنبش خالصی فرهنگی جوانان از دست قوانين 
مذهبی و سنت های عقب مانده شرقی بزنند، فقر و 
نداری کارگران و تودهای مردم زحمتکش باقی بماند و 
نظام جمهوری اسالمی تعديل يافته ای را به جامعه 

اينها خيال کرده اند، زنان، کارگران، . قالب نمايد
جوانان و ديگر اقشار مردم جمهوری اسالمی را در 

.            رنگ و بسته بندی جديدی تحمل خواهند کرد  
  
 8اقدام رژيم برای براه انداختن راهپيمائی حکومتی در 

 و بر پا کردن الم شنگه حول پاره کردن 1388ديماه 
و " مقدسات عاشورا"عکس خمينی جالد و توهين به 

نشانه هائی از عجز و " شکستن حرمت عاشورا"
. ناتوانائی رژيم در برابر با جنبش توده ای بود
راهپيمائی دولتی در اين روز از نوع تظاهرات های 
فرمايشی دولت شاهی است که در اواخر عمرش برای 
باال بردن روحيه نيروهای سرکوبگرش براه می 

بدنبال اين رويدادها رژيم همه زورش را بکار . انداخت
انداخت، ده ها نفر از مخالفين درونی خود و اما 
هزاران نفر از مردم مبارز و بويژه جوانان انقالبی و 
فعالين اعتراضات خيابانی را در شهرهای مختلف 
دستگير کرد و موجی از اعدام را برای ترساندن مردم 

تمام اين اقدامات همراه و همزمان با . آغاز کرده است  

 
اهميت تاريخی و اجتماعی مهمی در سوق دادن 

تاريخ . ايران بطرف جامعه ای آزاد و مدرن دارد
سرنوشت جامعه ايران را بر سر دو راهی قرار داده 
و با سرنگونی جمهوری اسالمی اميد ميرود که 

يک شرط پيروزی . جامعه در اين مسير قدم بر دارد
مردم در جريان اين مبارزات روسوا و بی اثر کردن 
تالشهای ارتجاعی جريان سبز ميرحسين موسوی و 
مهدی کروبی و حواشی آنها از قبيل امضا کنندگان 

 نفره و جريانات توده ايستی و خيل 5بيانيه 
تاوان کرنش تاريخی . سخنگويان ديگر آنها است

بورژوازی ايران به مذهب و عقب ماندگی سياسی و 
فرهنگی اش را طبقه کارگر و زنان و جوانان و توده 
های زحمتکش در ايران با فقر و نداری و زندان و 

با زنجير کردن مذهب . اعدام و خون خود داده اند
توسط قيام مردم و فرستادنش به کنج مساجد نسيم 

در دو . آزادی جامعه ايران را در بر خواهد گرفت
انقالب گذشته طبقه سرمايه دار مذهب را از زير 
دست و پای مردم بيرون کشيد و اينبار متوجه اند 
مردم از حکومت مذهبی و قوانين اسالمی متنفرند 

در هيچ انقالبی استبداد . ميخواهند نجاتش دهند
مذهبی و مذهب، اين متحد تاريخی نظام سرمايه 
اينگونه زير ضرب توده های مليونی قرار نگرفته 

قطع کردن دست مذهب از دخالت در زندگی . است
مردم و قوانين کشور توسط خيزش توده ای بمعنی 
کوبيدن پايه ها و مبنای مشترک جريانات ملی 
اسالمی و جريانات پرو غرب سطنت طلب و 

طبيعی استکه هيچکدام از اين . جمهوريخواه است
جريانات با وجود اينکه در اپوزيسيون اند خواهان 
لغو مجازات اعدام نشده اند، از برابری کامل زن و 
مرد و لغو آپارتايد جنسی صحبت نکرده اند، بطور 
صريح از جدائی دين از دولت و آموزش و پرورش 
حرفی نمی زنند، نمی توانند قبول کنند که جوانان 
ايرانی مانند هم سن و ساالن خود در فرانسه و آلمان 
و اروپا زندگی کنند و آزادی بی قيد و شرط سياسی 

سلطنت طلب ها و بطور . در ايران بر قرار باشد
کلی جريانات پرو غرب رسما اعالم کرده اند که 

خيمه خواهند زد و نمی " سبزها "فعال در زير سايه 
خواهند ارکان و مقدسات سرمايه و دولت جناتيکار 

اينها دشمنان مردمند . فعلی توسط مردم صدمه ببيند
. و قيام مردم تمامی آنها را زير منگنه قرار داده است  

 
يکدوره از رهبر تراشی " عاشورا"اعتراضات روز 

جريانات ملی اسالمی و جريانات پرو غرب را در 
" خطر"به بعد همه " عاشورا"از روز . هم شکست

را حس کرده اند و دوره ديگری برای دادن تصوير 
غير انقالبی و غير راديکال از قيام مردم ايران 

در تبليغات رسانه های غربی . شروع گشته است
خصلت نمای اصلی جنبش اعتراضی مردم يعنی 
راديکاليسم آن و رشد و نقش جريانات چپ در ابعاد 
اجتماعی نه تنها مسکوت گذاشته ميشود وارونه هم 

سايه مرگ چهره رژيم را گرفته و نبودن . می گردد
آلترناتيو برای جمهوری اسالمی عمر خريده و به 

چپ و نيروهای . نقطه قوت آن بدل گشته است
کمونيست از موقعيت مناسبی برای دخالت و تاثير 
گذاری در تعيين سرنوشت جامعه برخوردارند و 
آلترناتيوهای ملی مذهبی و جريانات پرو غرب تا 

چپ هم بشدت . کنون نتوانسته اند به جائی برسند
پراکنده است و اين موقعيت ناپايدار جامعه ادامه دار 

جامعه به سازمانی که بتواند محافل و . نخواهد بود
گروههای متعدد کمونيستی را در خود جا دهد نياز 

يک شرط اينکار دخالت فعاالنه در . فوری دارد
 حرکات مبارزاتی مردم، سازماندهی محافل و گروه 

 
سرازير کردن نيروی سرکوبگر به مراکز شهرها انجام 
گرفته و هنوز در تهران و ديگر شهرهای بزرگ ايران 
. نيروهای سپاه و بسيج در نقاط حساس شهرها مستقراند
در حقيقت امر دولت بزرگترين و هماهنگ ترين حمله 
به مردم را در طی هفت ماه اخير با استفاده از کليه 

به شکست . نهادهای سرکوبگرش آغاز کرده است
کشاندن اين اقدام دولت بمعنی ايجاد تناسب قوای جديد 
به نفع مردم و وسيعتر شدن بالفاصله اعتراضات توده 

آغاز تعرض . ای در برابر با نيروهای سرکوبگر است
انقالبی مردم به نيروهای بسيج و سپاه پاسداران در 
خيابانها و محالت بذر شک ترديد را در صفوف اين 

توده های مردم برای جنگ خيابانی . نيروها کاشته است
و تنبيه مزدوران سپاه و بسيج و لباس شخصيها خود را 

.                                                     آماده ميکنند  
 

، "عاشورا" ديماه، روز 6حرکت انقالبی مردم در 
جمعبندی از تقابل هفت ماهه اخير خيزش مردم برای 
بزير کشيدن اين دولت آدمکش و نتايج حاصل از آن را 

مردم مبارز و انقالبی در تهران و . به جامعه ارائه نمود
چند شهر ديگر راه و شيوهای مبارزه و تبديل 
. اعتراضات دفاعی به تعرض انقالبی را نشان دادند
امر پيشبرد اين جنبش عظيم و توده ای رو دوش 
جوانان مبارز و انقالبی و فعالين و سازماندهندگان آن و 
کمونيست ها در محالت و محل کار و خيابانها قرار 

.                                                     گرفته است  
 
همين اندازه از تعرض مردم، تحليل ها را عوض کرد، 
بقاء رژيم را در سطح دنيا بزير سوال برد، در جبهه 
دشمنان مردم ولوله ای ايجاد کرد، آمريکا و دولتهای 
غربی پشت سر هم در محکوميت اقدامات سرکوبگرانه 
رژيم اطالعيه دادند، مسئله اتمی، انقالب مخملی، بر 
اندازی نرم، جنجال حول اعتراض به تقلب در انتخابات 
و مسئله آشتی ملی حاشيه ای و بعضی از آنها گم و 

در نتيجه فشار مبارزاتی مردم بسياری از . گور شدند
اصل و مضمون جنبش . معادالت سياسی بهم خورد

اعتراضی توده ای برای به گور سپردن دولت اسالمی 
و تامين آزادی و عدالت در جامعه با برجستگی تمام به 

به همين اعتبار مبارزه و . جلو صحنه آمده است
. اعتراض امروز مردم وارد دوران حساسی شده است
دورانی که تجربه تاريخی دو انقالب نا تمام مردم در 
ايران در طی صد و چند سال اخير، انقالب مشروطيت 

در هر دوی اين .  را پشت سر دارد57و انقالب سال 
انقالبات کشورهای غربی و طبقه حاکم همراه با 
سرمايه داران و روشنفکران ملی و مذهبی برای 
جلوگيری از تکامل انقالب و جلوگيری از شکل گيری 
سازمانهای کارگری و توده ای و رشد چپ و کمونيسم 

رسانه ها شروع . بطور هماهنگ دست بکار شدند
کردند و هدفمندانه افکار مردم را شکل دادند، 
عدالتخواهی مردم انقالب کرده را زير بمباران تبلغات 
گرفتند و عوضی معرفی کردند، آلترناتيو سازی کردند، 
رهبر تراشی کردند و کسانی را بعنوان رهبر مردم جا  
زدند، سطح توقع مردم را پائين آوردند، انقالب را به 
جهت بن بستی سوق دادند و با به شکست کشاندن آن 
ضد حمله خود را به فعالين کارگری و چپ و 
کمونيستها بعنوان ستونهای اصلی انقالب آغاز نموده و 

.                             چند نسل را از دم تيغ گذراندند  
 
گوئی که اکنون مردم ايران دنباله دو انقالب نا تمام و به 

با اين تفاوت که . سر انجام نرسيده قبلی را پی ميگيرد
اينبار در دل خيزش و قيام خود بطور مستقيم و رودر 
. رو با اسالم سياسی و قوانين متحجر آن در افتاده اند
 پس زدن جريانات ملی اسالمی در جريان اين قيام 
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مراسم ايرانيان در چهارشنبه سوري و يا برگزاري 
مراسم هاي مذهبي در سفارتخانه ها و آنسولگريها 

اين دسته مشغله . در ماه محرم و اين قبيل جلسات بود
هاي سياسي و مشكالت   مهاجرين بعد از دهه نود 

اآثريت قريب به اتفاق آنها در جامعه . را نداشتند
و صاحب آار و شغل و موقعيت . انتگره شده بودند

 با ، از دهه نود ببعد،اما.  شغلي و اجتماعي بودند
 ، بدليل سياسي ـ امنيتي و مالي،فرار وسيع  ايرانيان

 سنگسار و يا در دوره جنگ ، زندان،فرار از اعدام
ساله ايران و عراق فرار از مصائب خانمان برا ٨

 ،نداز جنگ و سربازي و فرار از جبهه هاي جنگ
فقر و فالآت و ناتواني مالي در تامين معيشت در 

 چهره سياسي و مشغوليات ايرانيان خارج از ،ايران
 ما در آندوره ،بر اين اساس. آشور دگرگون ميشود

ميبايست بر آن سياست و فعاليت عملي و اجتماعي 
متمرآز ميشديم آه راه تسهيل استقرار آنها را بعنوان 

از جمله اين فعاليتها؛ آار ميان . شهروند تامين ميكرد
 يعني آشنا آردن ،ايرانيان بعنوان يك اقليت پناهنده

 دفاع از اين ،آنها با حق و و حقوقشان بعنوان مهاجر
 آمك به آنان براي حل مسائل مربوط به ،حقوق

اين بخش از . زندگي و مسكن و معيشت شان و غيره
ورود به آشورهاي . فعاليت دامنه عمل وسيعي داشت

 پذيرش و يا ،اروپايي با اولين  مساله دوره پناهندگي
" پاس"قبولي آنها بعنوان پناهنده سياسي و دريافت 

 ، شفاف آردن آيس پناهندگي، مشاوره دادن،سياسي
تاييديه و ده ها آار ريز و درشت آه  بطور واقعي 

جنبه . زندگي روزانه آنها را بخود مشغول آرده بود
 فعاليت در ميان ايرانيان پناهنده ،ديگر از فعاليت ما

و مهاجر بعنوان بخشي از محرومان و زحمتكشان 
ايراني با هدف بسيج آنان بر عليه جمهوري اسالمي 
و در جهت تحقق اهداف و سياستهاي پرولتري و 

بسيج ايرانيان و وسيع . فعاليت انترناسيوناليستي بود
آردن مبارزه ايرانيان در مقابل جمهوري اسالمي و 
اطالع رساني وسيع و پردامنه به افكار عمومي در 
مورد ماهيت ارتجاعي و ضد انساني اسالم سياسي و 

دهه نود ميالدي . نظام حاآم فوآوس اصلي تر ما بود
به نظر من به اين لحاظ و رشد سازماني و قدرت 

در اين دهه بيشتر . احزاب سياسي دوره مهمي بود
 و ،سازمانهاي سياسي طيف چپ و آمونيستها

احزاب راست و سلطنت طلب همه طرفدار حقوق 
موج وسيع و رو به ازدياد پناهنده و . پناهندگي بودند

مهاجر ايراني تحرك بيشتري را در احزاب سياسي و 
 هر آسي تالش ميكرد ،اپوزيسيون ايجاد آرده بود

 به نظر من حزب ما،اما. نيرو جلب و جذب آند
با توجه به توان و ) حزب آمونيست آارگري(

ظرفيتهاي آادري و انبوه نشريات سياسي و بويژه 
 توانستيم ،نشريه همبستگي و فدراسيون پناهندگان

بيشترين نيرو را به سازمان فدراسيون و حزب جلب 
 توان و سازماندهي ،اين تحرك و محبوبيت. آنيم

آآسيون و اعتراض به جمهوري اسالمي ما صد 
در دهه نود خارج از آشور صحنه . چندان آرده بود

 راديكال و قدرتمند آمونيستها و ،اعتراضات دائمي
به نظر من  سالهاي طوالني خارج آشور . چپ بود

. در تصرف آمونيستها و اپوزيسيون چپ بود
جمهوري اسالمي جرئت ابراز وجود سياسي و 

ده ها . فعاليتهاي تروريستي و تفرقه افكنانه را نداشت
مورد از رو در روي و به تعطيل آشيده شدن مراسم 

 مردم ،سخنراني و جلسات عناصر جمهوري اسالمي
و افكار عمومي در خارج از آشور را تجربه آرده 

تجارب من خارج از آار در عرصه پناهندگي . اند
چند دوره . رهبري و هدايت فعاليت حزبي هم است

دبير آميته و از اعضاي آميته آلمان و عضو آميته 
 تشكيالت خارج از آشور حزب آمونيست آارگري 

. و چند سالي همزمان دبير آميته آلن اين حزب بودم
تالش من و همكاران حزبي ام آندوره در جهت جمع 
آردن وسيعتر مهاجرين ايراني در آلن ثمر بخش 

مثال براي اولين بار خارج از دفاتر شورا. بود
پاتوقهاي فدراسيون سراسري پناهندگان در محل به (

در دفتر شورا در آلن . دفتر شورا مشهور شده بودند
 از مسائل و ،هر هفته ده ها نفر جمع ميشدند

مشكالتشان در هايمهاي پناهندگي و موانع و 
مشكالت پيشرفت دوره پناهندگي و ده ها موضوع 

 هر هفته به تعداد ،ديگر از اين قبيل صحبت ميكردند
 و به مرور به ،اعضاي دفتر و شورا افزوده ميشد
 فضايي آامال ،صفوف حزب هم وارد ميشدند

 مشكل گشا و عمال اين تجمعات هفتگي به ،صميمانه
محمل و وسيله بسيار زنده اي براي آشنايي طيف 
وسيعي از مهاجرين با همديگر و آشنايي بسيار 

به اسم حزب ) نزديك با حزب آمونيست آارگري بود
 تعداد ،خانه هاي حزب را سازماندهي ميكرديم

 عضوگيري ،زيادي هم به خانه حزب ميامدند
ميكرديم و هر هفته به بهانه اي مسائل سياسي و 

حزب ما بر . برنامه اي حزب تبليغ و ترويج ميكرديم
اثر روي آوري به جامعه و دروازه هاي باز شورا و 
خانه هاي حزب عمال به حزب مرجع و قابل اتكايي 

جمع بندي مورد به مورد تجارب .  تبديل شده بود
.  متاسفانه در ظرفيت اين مصاحبه هم نيست،آار

مثال اگر من به بررسي تجارب و فعاليت مفيد ما در 
عرصه پناهندگي و جايگاه اقدامات ارگان وقت و 
نشريه همبستگي اين ارگان بپردازم ميتوانم به موارد 
زيادي از لحظات شيرين و فراموش نشدني حق دائم 

اينها . پناهندگي ده ها و صدها خانواده اشاره بكنيم
 آه آن سالها تالشهاي واقعا هرآولي و ،آساني هستند

پر انرژي را براي حق پناهندگي در خيابان بشكل 
آآسيون اعتراضات و تظاهرات در مقابل سفارت و 
آنسولگريهاي جمهوري اسالمي را به نمايش 

فرزندان اين خانواده ها اآنون در مدارس و . گذاشتند
و ده ها نفر . دانشگاه هاي آلمان به تحصيل مشغولند

مواردي اتفاقي . از آنها داراي مقام و شغل هستند
 اينها هنوز شوق ،خانواده و اين جوانان را ديده ام

شادي و رضايت از آاري آه چند سال با هم و با 
حزب آمونيست آارگري در آن سالها انجام داده ايم 

 ،تجارب تظاهراتهاي آن سالها. را فراموش نكرده اند
تالشهاي مستمر و دائمي از پيوند سياسي و حمايت 

 سازماندهي ده ها آمپين ،از اعتراضات در ايران
 بعنوان مثال آمپين حمايتي از ،حمايتي از آارگران
 و ده ها و صدها فعاليت ديگر ،آارگران صنعت نفت

در چند سال گذشته موقعيت فعاليت سياسي و 
. راديكال عليه جمهوري اسالمي را فراهم آرده

با وجود . امروز اين تجارب هنوز قابل اتكا هستند
 ما هنوز در قدمهاي اوليه ، اما،تمام اين پيشرويها

. براي رسيدن به نهادهاي پر قدرت توده اي بوديم
گرايشات و سنت و فرهنگ جريان و احزاب راست 

 براي آئين و رسمهاي ملي شان ،هنوز ميتوانستند
هنوز آار جدي براي غلبه . نيروي بيشتري جمع آنند

بر موانع سياسي ـ فكري در ميان توده مهاجرين 
ما هنوز و در شرايط آنوني به . انجام نگرفته بود

ظرف جمع آردن بيشترين توده هاي ده ها هزار 
در يك آالم ما بيشتر ظرف . نفري تبديل نشده بوديم

 با بسيج ،اعتراض تظاهرات و اعتراضات مقطعي
. آم به نسبت تعداد ايرانيان مهاجر و پناهنده  بوديم
جنبش قدرتمند توده اي آه اشتياق بااليي براي انجام 

 بوجود ،اعتراضات توده اي را به نمايش بگذارد
جمهوري اسالمي هم . موانع ما زياد بودند. نياورديم

به نظر من نقشه و سياستهاي. بيكار ننشسته بود  
 

 
و جمعها با استفاده از روابط طبيعی و خانوادگی، 
مبارزاتی، هم محله ای، همکالسی، در محل کار، در 
مدارس و در يک کالم گسترش ارگانهای توده ای 
. پيشرو و راديکال در همه جای جامعه است  
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گفتگوی  اشتراک با نسان نودينيان     
 
در خارج از مرزهای ايران هزاران پناهنده ايرانی 
سکونت دارند که به داليل سياسی ، اجتماعی يا داشتن 
عقايدی متضاد با حکومت حاکم مجبور به ترک ايران 
شده اند  و همواره در محل سکونتشان به افشاگری عليه 
سياستهای ضد انسانی جمهوری اسالمی پرداخته و 
افکار عمومی را متوجه اوضاعی که در ايران در حال 
گذر است نموده و با فراخوان کمپينهای متعدد در صدد 

اما اين کمپينها . مقابله با جمهوری اسالمی برآمده اند 
چقدر موفق بوده يا چه بايد کرد تا جمهوری اسالمی را 
درخارج کشور ايزوله کرد و سوالهای از اين نوع بهانه 
ای شد تا گفتگوی داشته باشيم با نسان نودينيان از 
فعالين سياسی که در رابطه با موضوع مورد بحث ما 

.                    تجارب زيادی را از سر گذرانده است  
 
 نسان نودينيان ممنون از اينکه وقتتان را در اختيار ما 
 قرار داديد                                                        

قصد داريم تا نظر شما و عقايد و تجربياتتان را در  -
در اين . رابطه با فعاليتهای خارج از کشور جويا شويم 

.رابطه ابتدا از تجربيات خودتان برايمان بگوئيد   
تجربه فعال من در عرصه آار و فعاليت حزبي : جواب

تا ١٩٩١در خارج از آشور محدود است به سالهاي 
سال فعاليت در ١۶. سال١۶حدود ٢٠٠۶اواخر سال 

عرصه خارج از آشور  فعاليت و سازماندهي در 
 فعاليت در عرصه تشكيالت خارج از ،عرصه پناهندگي

 سازماندهي اولين پاتوقهايي آه محمل جمع ،آشور
آردن ايرانيان در خارج از آشور بود تحت عنوان 
از اوائل . و مسئوليتهاي حزبي «خانه هاي حزب»

 ما با موج روي آوري ٢٠٠٠تا  سال ١٩٩٢سالهاي 
وسيع و گسترده هزاران نفر از ايران به خارج از 

 ،در ايندوره سازماندهي. آشور و بويژه به آلمان بوديم
دفاع و فعال آردن پناهندگان  ضرورت و اهميت بسيار 
بااليي در نقشه و فعاليت حزبي و اجتماعي پيدا آرده 

 ميالدي دوره اي پر تحرك و بسيار فعال ٩٠دهه . بود
براي فعالين آمونيست و اپوزيسيون چپ در خارج از 

 توده ايرانياني آه در ۵٧قبل از انقالب . آشور بود
خارج از آشور زندگي ميكردند از طيف و طبقات 
اجتماعي تشكيل ميشدند آه عمدتا بعنوان مهاجر و 

و يا اينكه  . تجارو بازرگان صاحب ملك و ثروت بودند
براي ادامه تحصيل در آآادمي  و دانشگاه ها به خارج 

اين . از آشور مهاجرت آرده بودند را تشكيل ميداد
طيف مشكلي بعنوان دوره پناهندگي و مصاحبه و آيس 

 از جمله ،سياسي براي مجاب آردن ادارات دولتي
 و يا ،دادگاه هاي پذيرش و تاييد حق پناهندگي نداشت

 فعاليت اين طيف ،ايندوره و سالها قبل تر. خيلي آم بود
معين در شكل آنفدراسيون ايرانيان تعريف ميشد آه 
اساسا بر گرايش دولت و نظامهاي حاآم سنت و 
فرهنگ آنها و در يك آالم ناسيوناليسم و شوينيسم 

حزب توده  نفوذ معيني در شكل دادن به . استوار بود
. افكار و سنت سياسي اين دسته از مهاجرين داشت

 جلسات ،بازتاب وجود اين گرايشات در فرهنگ سياسي
 انعكاس ،و گردهمايي و مناسبتهايي آه برگزار ميشد

بيشتر گردهمايي ها در ارتباط با نوروز و . داشت
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درخشاني از حضور ما را تاآنون به نمايش گذاشته بر 
.  غلبه آنيم،ضعفهاي تاآنوني آه بسيار هم جدي هستند

تجربه اين دوره از اعتراضات بخوبي پتانسيل باال از 
انزجار و تنفر مهاجرين از جمهوري اسالمي را ثابت 

بسيج و . بايد جنبيد و اين نيرو را جمع آرد. آرد
ارگان و نهادهاي باز و دائمي را جلو . سازماندهي آرد
 ،از آار جنيور و آم توقع دوري آنيم. رويشان باز آرد

آوازه . به فعاليت ماگزيماليستي و راديكال روي آورد
فعاليت راديكال و انقالبي چپ و آمونيستها همه جا 

 جنيوريسم و قانع بودن به آار ،اما. طنين انداز است
مقطعي هم مريضي سياسي جدي است آه هر لحظه با 

در جواب آنكرت به . فرهنگ غالب باز توليد ميشود
سوال بايد بگويم اين ضعف اساسي را داريم و آلي 

.     من براي غلبه به اين ضعفها خوشبين هستم. فعاليت  
 

رويکرد احزاب به اين شيوه فعاليت چيست؟ آيا در  -
 دستور کارهای روزمره شان هست؟

واقعيت اين است آه مردم ايران در دو : جواب
در ايران و خارج از . جغرافياي مختلف زندگي ميكنند

جنبش و حزبي آه بخواهد در ايران پيروز شود . آشور
بايد فضاي ايرانيان خارج از آشور را متوجه خودش 

از ميان آنها بيشترين سازمان توده اي و حزبي را . آند
. فعاليت در خارج آشور پشت جبهه داخل نيست. بسازد

بايد قائم بذات در خارج آشور . عرصه مستقلي است
و منبع جذب بيشترين حمايتهاي . توده اي بشود. رشد آند

براي ما اين . مردم آزاديخواه و امكانات بين المللي باشد
" حزب و جامعه"نوع فعاليت يكي از وجوه مبحث 

. در انتهاي سوال اول به ضعفهايمان اشاره آردم. است
هنوز سنتهاي چپ سنتي با سخت جاني تمام بر سنت 

هر چند گامهاي . آار حزب و جامعه اي تاثير ميگذارد
. بزرگي در راه آار بر روي افكار عمومي انجام گرفته
اما آماآان محيط اجتماعي چپ نه افكار عمومي غرب 
و نه توده هاي ميليوني ايرانيان مهاجر بلكه عمدتا طيف 
محدود سياسيون و پناهندگان ايراني است آه رقم بسيار 

متشكل آردن و بسيج مردم در . پائيني را تشكيل ميدهد
.                    ايندوره بيش از حد ضروري شده است  

 
چگونه می توان فعالين خارج از کشوری را در يک  -

ظرف منسجم عليه خواستهايی متحد کرد؟ آيا چنين 
 امکانی وجود دارد؟                                             
 

امكان ايجاد يك ظرف آه فعالين خارج از آشور : جواب
اما به نظر من براي فعاليت .  منفي نيست،را متحد آند

پايدار و موثر و تاثير گذار آه بسيج توده وسيعي از 
 با توجه به تجارب من عملي ،ايرانيان را تامين آند

تالشهاي جدي هم براي ايجاد ظرف منسجم . نيست
موانع و سنتهاي قوي از . آردن فعالين هم ديده نميشود

جمله فرقه گرايي و خود محور بيني هم به وفور وجو 
در يكي از آآسيونهايي آه چند ماه قبل در مرآز . دارد

 تعدادي از فراخوان دهندگان آه ،شهر آلن برگزار شد
 اعالم آردند ما حضور هيچ پرچمي را ،چپ هم بودند
تعدادي با پرچم سه رنگ سلطنتي حضور . تحمل نميكنيم

به . از آنها خواسته شد آه پرچمشان جمع آنند. داشتند
يكي از آنها گفتم امروز پرچم سلطنتي ها را جمع 

 و فردا هم پرچم قرمز من اجازه ندارد بر ،ميكنيد
در تظاهرات راست ها و سبزها هم چپ . افراشته شود

اخيرا هم . ها و آمونيستها هم اجازه سخنراني ندارند
" مرگ بر جمهوري اسالمي"ميگويند آه شعار 

. از دادن اين شعار هم جلوگيري ميكنند. است" خشونت"
زمين سياست و فعاليت سياسي در خارج از آشور بكر 

جامعه ايران تحزب يافته است و خارج از آشور . نيست
انسجام فعالين سياسي در گرو زدن اين . هم به اين شكل

. در گرو اين . گراشات فرقه اي و خود محور بيني است

 به فعاليتهاي ،سياسي و تشكيالتي خود قرار ميگيرند
اين دسته به نسبت دسته . سياسي و حزبي ادامه ميدهند

اول و مهاجريني آه بيش از سه يا چهار دهه است و در 
مساله اصلي براي ما .  زياد نيستند،اروپا اسكان يافته اند

و احزاب سياسي و آمونيستي سازماندهي و فعال آردن 
موانع زياد بودند و . آار ساده اي نبود. دسته اول بود

هنوز اين موانع در مقاطع سياسي و با هر التهاب 
و صف بندي هاي . سياسي در ايران ابراز وجود ميكند

ما االن در خارج از آشور ده ها . سياسي را شكل ميدهد
ارگان و نهاد را مي بينيم آه فعاالنه در عرصه هاي 

 دفاع از ،اجتماعي و مدني  دفاع از حقوق آودآان
 قتلهاي ناموسي و اعدام ، عليه سنگسار،حقوق زنان

احزاب سياسي و اپوزيسين . فعاليت ميكنند.......و 
فعاليت مجازي . راست و چپ هم به وفور حضور دارند

راديوهاي محلي و چاپ و . و ميديايي هم آم نيستند
تكثير ادبيات سياسي احزاب هم به وفور قابل دسترس 

آآسيون و اعتراضات خياباني هنوز يك وجه به . هستند
نظر من وجه ضعيف و آم توان اين فعاليتها را تشكيل 

سازماندهي توده وسيع مهاجرين ايراني در . ميدهند
خارج از آشور صرفا از آانال فعاليت آآسيوني و 

جهت عمده فعاليت اپوزيسيون . خياباني عملي نيست
آمونيست و چپ بايد مقابله با گرايش هاي سياسي و 
بازدارند آه هر دوره اي موانع جدي در دامن زدن به 
 ،حرآت اعتراضي راديكال و انقالبي را بوجود مياورند

اين مصاف و مقابله با عوامل بازدارنده سياسي ـ . است
. فكري صرفا از آانال اعتراض خياباني پيش نميرود
متاسفانه احزاب موجود آمونيستي و چپ در شرايط 

 هنوز ، عليرغم نقشه هاي تشكيالتي تدوين شده،آنوني
در مقابل جريانات راست بويژه اآثريت و سلطنت طلب 
. و ناسيوناليستها و جريانات اصالح طلب قوي نيستند

 اين ضعف با وضوح تمام ،مشخصا در چند ماه گذشته
اين جريانات از قدرت بسيج در ميان . نمايان بود

فرهنگ و سنت . مهاجرين ايراني برخوردار بودند
 در آنار ناسيوناليسم ايراني قدرت بسيج جريانات ،حاآم

ظرفيت اتحاد اين جريانات و . راست را بيشتر آرده
صف بندي اينها به رهبري مثال اآبر گنجي بيشتر از 

اآثريتي ها و اطالح طلبان در خارج . هر دوره اي بود
از آشور در جريان آنفرانس برلن شكست عظيمي 

 عدم ،اما. چپ و آمونيستها دست باال داشتند. خوردند
آارايي چپ و آمونيستها در عرصه سازماندهي توده 

 ايجاد نهادهايي آه بصورت دائم ظرف جمع آردن ،اي
و .  وجود ندارد،توده مهاجرين ايراني را متحد نگه دارد

يا اگر موجودند هنوز از توان بااليي براي بسيج توده 
 ده ها ،در خارج از آشور همچنانكه گفتم. اي را ندارند

ده ها و . نهاد و ارگان اجتماعي و مدني فعال هستند
صدها آار بسيار موثر و جدي توسط اين ارگانها عليه 

 سنگسار و يا دفاع از حقوق آودك و يا عليه قتل ،اعدام
هاي ناموسي و دفاع از آارگران و جلب حمايت و 

 متاسفانه هنوز ،اما. همبستگي بين المللي انجام گرفته
در فراخوان به يك تظاهرات صفوف چپ و آمونيستها 

در يك آالم .  است،ضعيف تر از ساير جريانات راست
اگر تنها تظاهرات و اعتراض خياباني صرفا آاري آه 

 سازماندهي توده ،بايد بگويم.  نيست،مردم را جمع آند
اي مهاجرين ايراني آماآان از آانال جمع آردن و 

 آه ،تعريف ظرفهايي در قالب نهاد و ارگانهايي است
 موانع فكري و اتحاد و همبستگي آنها را ،مسائل سياسي
همين االن وقتي تعدادي احساس .  است،بيشتر ميكند
 احتماال مراجعه آنها به مساجدي آه در ،تنهايي ميكنند

دسترس است بيشتر از نهاد و آانونهايي اجتماعي و 
بعد از تحرآات اعتراضي دوره آنوني اين .  است،مدني

. ضعف در ارگان و احزاب چپ و آمونيستها را ميزند
بايد ما بتوانيم بر بال . بايد ما بيشتر از اين بجنبيم

دستاوردهاي انساني و آزادي بخشي آه جلوه هاي 

 معيني را به منظور جلوگيري طيف وسيعتر مهاجرين 
و پناهندگان سياسي به احزاب چپ و آمونيست بويژه 

 سازمان ،آمونيسم آارگري را به بهانه هاي مختلف
در داخل . دادن نهادهاي فرهنگي را باز توليد ميكرد

 مورد ، خانواده هاييكه به ايران سفر ميكردند،آشور
اذيت و آزار و سوال به منظور ايجاد رعب و ترس به 

 و در ضمن پرسشنامه ،دفاتر سازمان اطالعات ميبرد
هايي را در مقابل آنها به منظور جمع آوري اطالعات 

.                      شخصي از فعالين سياسي قرار ميداد  
 

شما از ابراز وجود چپ و آمونيستها و حزب  : سوال
 اين سوال پيش ،آمونيست آارگري صحبت آرديد

آشيده ميشود آه آيا حضور شما صرفا به سازماندهي و 
جمع آردن پناهنده گان سياسي و طيف نسبتا ضعيفي از 

در صورتيكه يك حزب . مهاجرين ايراني محدود بود
آمونيستي بعنوان وظيفه انترناسيوناليستي بايد  وجه 
تمايز خود را بويژه با ساير احزاب چپ و آمونيستي 
در سطح بين المللي به منظور شكل گيري يك صف 
بندي آمونيستي ـ آارگري و خدمت به امر وحدت بين 

.                المللي طبقه آارگر مورد تاآيد قرار دهد  
  

دامنه پرداختن به اين سوال به قبل از دهه نود : جواب
ما در آندوره و اوائل دهه نود ميالدي شاهد . بر ميگردد

سازماندهي تعداد زيادي از نهادهايي به اسم آميته 
. همبستگي آارگران در آشورهاي مختلف بوديم
بررسي فعاليت و اثر گذاري اين آميته هاي همبستگي 

 به نظر ،اما. آارگري در اين مصاحبه ضرورتي ندارد
من وجود اين آميته هاي همبستگي و جلب حمايت 
جنبش آارگري بين المللي از جنبش آارگري ايران 

  موثر و قابل توجهي در معرفي جنبش ،تاثيرات مفيد
. آارگري و اعتراضات آارگري در آندوره بجا گذاشت
و همزمان زمينه هاي پيشبرد مبارزه نظري با 

 متفكرين و جريانات فكري در جنبش چپ ،سازمانها
جهاني بر سر مسائل مختلف مربوط به مبارزه طبقاتي 

آه خود زمينه هاي مساعدي را براي . را فراهم آرد
و در عين حال يك جهت سياسي . دخالتگري فراهم نمود

و طبقاتي را در ميان فعالين چپ و آمونيست به منظور 
حمايت و پشتيباني از مبارزات آارگري و شرآت در 

.                              اين مبارزات را تقويت بخشيد  
 

از لزوم اين شکل فعاليت که شايد برای بسياری که  -
ناچار شده اند از ايران خارج شوند تنها راه فعاليت باشد 

چگونه می توان عرصه های مختلف . برايمان بگوييد
اين فعاليتها را تقسيم بندی کرد يعنی به جز آکسيون و 
اعتراض خيابانی چه شکل های ديگری را در بر 
 ميگيرد؟                                                         
 

تقسيم بندي فعاليت براي يك پناهنده و مهاجر : جواب
 آساني آه بصورت ،آم نيستند. آمي مشكل است

مقطعي مثال در عرصه پناهندگي و آار متشكل با 
 همبستگي فدراسيون سراسري ،ارگانهاي مدافع پناهنده

و بعد . پناهندگان  فعاليت مشترك و سازماني داشته اند
از عبور از مشكالت و مقررات پناهندگي و گرفتن پاس 
و . و حق اقامت دائم فعاليت مشترك را آنار گذاشته اند

آم نيستند آساني آه با فعاليت مشترك در عرصه 
پناهندگي به آار سياسي و سازمانيافته پرداخته و به 

 محبوب و ، مجرب،مرور به آادرهاي بسيار با تجربه
 مبلغ در احزاب سياسي تبديل شده و تا سطح ،سازمانده

دسته ديگر از . آادرهاي مرآزي ارتقا يافته اند
مهاجرين ايراني فعالين سياسي و آادرهاي احزاب 

 آه به دالئل امنيتي و جاني ايران را ترك ،سياسي هستند
خوب اين دسته با . آرده و در آشورهاي اروپايي هستند

تمايالت سياسي معيني آه دارند در ظرف و قالب 
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. جنبش مادران عزادار حرآتي اجتماعي و قابل حمايت     
 نسان نودينيان                                                
امروز در رسانه ها  «مادران عزادار»خبر آزادي 

 تن از مادران عزادار و حاميان ٣٠بيش از . منتشر شد
آن ها که در پارک الله تهران توسط نيروهای لباس 
. شخصی و انتظامی بازداشت شده بودند، آزاد شده اند
مادران عزادار،  جمعی از زنان هستند که فرزندان و يا 
همسران آن ها در جريان رويدادهای پس از انتخابات 

 خرداد کشته شدند و نيز مادرانی که فرزندان يا ٢٢
همسران خود را طی رويدادهای سياسی سال های 

.   از دست داده اند١٣۶٧گذشته نظير اعدام های سال 
مادران عزادار روزهاي شنبه در ساعت مشخصي با 
لباس سياه و به رسم سوگواري در پارك الله تهران گرد 

تجمع مادران عزادار امروز در جنبش . هم مي آيند
اعتراضي و توده اي مردم ايران به نيروي فشار و 

 ،هر درجه حمايت. اعتراضي قابل توجهي تبديل شده اند
پشتيباني و انعكاس خبري اعتراضات اين مادران عزيز 
. وظيفه هر آمونيست و مردم معترض و انقالبي است
اين جنبش به جنبش اعتراضي و توده اي ربط دارد آه 

 سرآوب و دستگيري  را ،اعتراض به اعدام
.                                               سازماندهي ميكند  

در تاريخ اعتراضات توده اي در ايران آم نيستند 
تجاربي آه به آانونهاي اعتراض توده اي و اجتماعي و 
محل تجمع خانواده و محافل و توده مردم  تبديل شده 

يكي از رمزهاي اجتماعي آومه له در دل خفقان . اند
 برگزاري اجتماعات و جلسات مادران ،ببعد۵٨سالهاي 

انقالبي در شهرهاي آردستان بويژه در شهر سنندج 
اين حرآت انقالبي مادران مبارز در آن سالها آه . بود

 ، تشويق به جمع آوري آمك مالي،به انتقال اخبار
حمايت و پشتيباني از جانباختگاني آه در جبهه هاي 
نبرد انقالبي در صفوف آومه له جان ميباختند تا 
جانباختگاني آه توسط جنايتكاران رژيم اسالمي اعدام 

 اول ماه مه ها و ده ،  حمايت از مبارزات مردم،ميشدند
 و عمال شبكه هاي ،ها مراسم و اعتراض آمك ميكرد

 به ،توده اي و طبيعي را در خود سازماندهي آرده بود
آانون يك تشكل اجتماعي با نفوذ عليه تحرآات 

 ،حس و قدرت انساني. جمهوري اسالمي تبديل شده بود
چه بسا . همبستگي انقالبي را در خود پرودره ميكرد

خانواده هاييكه هنگام شنيدن جانباختن عزيزانشان اگر 
در دايره اين همبستگي و پشتيباني انقالبي و مبارزاتي 

 تاب تحمل اين درد و مصيبت بزرگ ،قرار نميگرفتند
آانون گرم و .  برايشان سخت و قابل تحمل نبود

مبارزاتي مادران آه مورد احترام و نفوذ قابل احترام 
و مادران " صلح" مادران ،بااليي در ميان جامعه بود

اينها آانون يك جنبش اجتماعي و توده . نبودند" آشتي"
اي به وسعت يك شهر و بيشتر بودند آه در مقطع و 
شرايط زماني معيني بر ضرورت يك نياز انساني و بر 
متن يك موقعيت و شرايط انقالبي در شكل طبيعي براي 
نيل به نياز انساني و مبارزاتي اين دوره معين شكل 

به نظر من جايگاه مادران عزادار در اين . گرفته بودند
 با تحمل بار سنگين ،اين مادران عزيز. قياس است

 امروز با برپايي ،فشار وسرآوب به مراتب سنگين تر
تجمعات شان در پارك الله ميروند آه به آانون بسيار 

 اجتماعي و با احترام مبارزاتي و انقالبي ،قدرتمند
.                                             بااليي تبديل شوند  

 امروز در شرايطيكه جنبش انقالبي مردم براي ،اما
سرنگوني و جنبش رهايي از جمهوري اسالمي توسط 
بخش قابل مالحظه و توده اي مردم در شهرها و بويژه 

 اقدام ،در تهران با پتانسيل بااليي در جريان است
 برگزاري تجمعات ،جلسات «مادران عزادار»ابتكاري 
اعتراضي در پارك الله آن نقطه درخشان و قابل 
حمايتي است آه دوره اخير در نتيجه اعتراضات 

.                    ميليوني مردم از خود بروز داده است  

درخشاني از حضور ما را تاآنون به نمايش گذاشته بر 
.  غلبه آنيم،ضعفهاي تاآنوني آه بسيار هم جدي هستند

تجربه اين دوره از اعتراضات بخوبي پتانسيل باال از 
انزجار و تنفر مهاجرين از جمهوري اسالمي را ثابت 

بسيج و . بايد جنبيد و اين نيرو را جمع آرد. آرد
ارگان و نهادهاي باز و دائمي را جلو . سازماندهي آرد
 ،از آار جنيور و آم توقع دوري آنيم. رويشان باز آرد

آوازه . به فعاليت ماگزيماليستي و راديكال روي آورد
فعاليت راديكال و انقالبي چپ و آمونيستها همه جا 

 جنيوريسم و قانع بودن به آار ،اما. طنين انداز است
مقطعي هم مريضي سياسي جدي است آه هر لحظه با 

در جواب آنكرت به . فرهنگ غالب باز توليد ميشود
سوال بايد بگويم اين ضعف اساسي را داريم و آلي 

. من براي غلبه به اين ضعفها خوشبين هستم. فعاليت  
 

رويکرد احزاب به اين شيوه فعاليت چيست؟ آيا در  -
 دستور کارهای روزمره شان هست؟

واقعيت اين است آه مردم ايران در دو : جواب
در ايران و خارج از . جغرافياي مختلف زندگي ميكنند

جنبش و حزبي آه بخواهد در ايران پيروز شود . آشور
بايد فضاي ايرانيان خارج از آشور را متوجه خودش 

از ميان آنها بيشترين سازمان توده اي و حزبي را . آند
. فعاليت در خارج آشور پشت جبهه داخل نيست. بسازد

بايد قائم بذات در خارج آشور . عرصه مستقلي است
و منبع جذب بيشترين . توده اي بشود. رشد آند

. حمايتهاي مردم آزاديخواه و امكانات بين المللي باشد
حزب و "براي ما اين نوع فعاليت يكي از وجوه مبحث 

در انتهاي سوال اول به ضعفهايمان . است" جامعه
هنوز سنتهاي چپ سنتي با سخت جاني . اشاره آردم

هر . تمام بر سنت آار حزب و جامعه اي تاثير ميگذارد
چند گامهاي بزرگي در راه آار بر روي افكار عمومي 

اما آماآان محيط اجتماعي چپ نه افكار . انجام گرفته
عمومي غرب و نه توده هاي ميليوني ايرانيان مهاجر 
بلكه عمدتا طيف محدود سياسيون و پناهندگان ايراني 

متشكل . است آه رقم بسيار پائيني را تشكيل ميدهد
آردن و بسيج مردم در ايندوره بيش از حد ضروري 
. شده است  

 
چگونه می توان فعالين خارج از کشوری را در يک  -

ظرف منسجم عليه خواستهايی متحد کرد؟ آيا چنين 
 امکانی وجود دارد؟

امكان ايجاد يك ظرف آه فعالين خارج از آشور : جواب
اما به نظر من براي فعاليت .  منفي نيست،را متحد آند

پايدار و موثر و تاثير گذار آه بسيج توده وسيعي از 
 با توجه به تجارب من عملي ،ايرانيان را تامين آند

تالشهاي جدي هم براي ايجاد ظرف منسجم . نيست
موانع و سنتهاي قوي از . آردن فعالين هم ديده نميشود

جمله فرقه گرايي و خود محور بيني هم به وفور وجو 
در يكي از آآسيونهايي آه چند ماه قبل در مرآز . دارد

 تعدادي از فراخوان دهندگان آه ،شهر آلن برگزار شد
 اعالم آردند ما حضور هيچ پرچمي را ،چپ هم بودند
تعدادي با پرچم سه رنگ سلطنتي . تحمل نميكنيم
از آنها خواسته شد آه پرچمشان جمع . حضور داشتند

به يكي از آنها گفتم امروز پرچم سلطنتي ها را . آنند
 و فردا هم پرچم قرمز من اجازه ندارد بر ،جمع ميكنيد
در تظاهرات راست ها و سبزها هم چپ . افراشته شود

اخيرا هم . ها و آمونيستها هم اجازه سخنراني ندارند
" مرگ بر جمهوري اسالمي"ميگويند آه شعار 

از دادن اين شعار هم جلوگيري . است" خشونت"
زمين سياست و فعاليت سياسي در خارج از . ميكنند

جامعه ايران تحزب يافته است و . آشور بكر نيست
انسجام فعالين سياسي . خارج از آشور هم به اين شكل

در گرو زدن اين گراشات فرقه اي و خود محور بيني 

در گرو اين است آه تولرانس و پتانسيل بااليي از . است
وضع آنوني . فعالين سياسي و احزاب مسئول ايجاد شود

. براي فعالين سياسي و احزاب سياسي قابل دوام نيست
اوضاع بشدت بحراني و پر التهاب آنوني در ايران 
مساله انسجام هاي مقطعي و درازمدت را ضروري 

اما عمال هم . همه بر اين امر مهم واقفند. آرده است
به هر . تالش سازمانيافته و مسئوالنه اي انجام نميگرد

درجه از طرف چپ و آمونيستها فعاليت حزب و 
 امكان انسجام فعالين سياسي ،جامعه اي گسترش يابد

انسجام فعالين با اراده و جمع . بيشتر فراهم ميشود
به . عددي چند نفر با شعارهاي راديكال هم عملي نيست

هر درجه در سطح سبك آاري و سازمانيابي توده اي 
 امكان اشتياق و اشتها براي انسجام حول ،را دامن بزنيم

اگر اين انسجام انجام . شعارهاي راديكال بيشتر ميشود
 بر افكار عمومي ، بايد قدرت فراخوان به جامعه،شود

  شد،در سطح بين المللي موثرتر و جدي تر خواهد

راض    ن در          10اعت ه شکست ع ي ل همن ط  ب
 زندانهای جمهوری اسالمی 

سپردن امنيت و حرمت جاني و شخصيتي آنها به  
.                                         جامعه در راه است  

 در طی سی سال اخير رژيم اسالمی حاکميتش را بر 
استبداد مذهبی . سرکوب و اعدام و زندان بنا کرده است

با همين ابزار به قدرت رسيد و با همين ابزار ميخواهد 
                                                   برای بقای 

برای يک دقيقه فکر کنيد که اگر چنين . خود تقال نمايد
ابزاری از دست اين جانيان افتاده باشد آيا جوانان، زنان 
و مردم در ايران اجازه خواهند داد که مشتی از گور 
برخواسته که با هر آنچه حقوق انسانی است خوانانی 
 ندارند بر آنها حکم برانند؟                                    
 به همين دليل است که يکی از نقطه های پيشروی
 جنبش اعتراضی مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی 
در اين دوره تالش برای تحميل لغو حکم اعدام و آزادی 

اينها آن مطالبه واقعی است که به . زندانيان سياسی است
هر درجه ای پيشروی عقب نشينی به رژيم تحميل کند 

در اعتراضات برای   امکان حضور گسترده تر مردم
يکسره کردن کار اين رژيم فراهم تر خواهد شد          
                               
بدون شک رهائی از اعدام و از اينکه هيچ انسانی بجرم 
                                                         
اعتقاداتش، بجرم تالشش برای زندگی شايسته انسان 
زندانی و اعدام نگردد در گرو سرنگونی رژيم اسالمی 

را  اعتراضات توده ای اين دوره اين حکم مردم . است
به نمايش گذاشته است  برای بزير کشيدن رژيم اسالمی 

                                              
                                 
 همزمان با اعتراضات مردم در ايران، خبر حرکت 

 فوريه 3اعتراضی نيروهای چپ در روز چهارشنبه 
در برابر سفارت دولت اسالمی در شهر فرانکفورت در 
. حمايت از مبارزات مردم در ايران اقدامی بموقع بود
اعتراض کنندگان که ترکيبی از نيروهای چپ ايران به 
همراه جوانان چپ آلمان بودند يکی از مزدوران کارمند 
سفارت را که ميخواست به مردم حمله کند، تنبيه کردند 

اين . و در سفارت را بر روی مزدوران قفل زدند
حرکتی است که نيروهای چپ و انسانهای عدالتخواه 
برای بستن سفارتخانه ها و کنسولگريهای نظام اسالمی 
.                     در کشورهای اروپائی براه انداخته اند
                        
                   
 اسد نودينيان                                                 
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پيامي آه امروز توده هاي مردم مبارز در شكل ميليوني بعنوان شعار و مطالبه جامعه ايران در  . ظرفيت تجمع و آانون انقالبي مادران عزادار در خود حاوي پيام مهمي است

. تظاهراتها بيان ميكنند «بازداشت و محاآمه علني آمرين و عاملين آشتارهاي اخير و آليه جنايات جمهوري اسالمي در سي سال گذشته» «آزادي زندانيان سياسي» ، لغو مجازات » ،
 توده وسيعي از مردم و وابستگانشان به استقبال آنها ميروند و در مقابل زندان اوين شعار آوبنده ،به همين مناسبت وقتي اين عزيزان در بند از زندان اوين آزاد ميشوند .«اعدام
جامعه اي ميليوني آه با صدها هزار خانواده . شعاري آه امروز مورد حمايت ميليوني توده هاي ستمكش و زجر ديده جامعه است. را سر ميدهند «زنداني سياسي آزاد بايد گردد»

      .                                                                                                                                اعدامي و زنداني اسير يك رژيم جنايتكار و ضد انساني است،مصيبت ديده
 

 سازمان هاي مدني و شخصيتهاي مخالف ، محافل سياسي و اعتراضي، ها، منظم و دائمي در بين نيرو و خانواده، با ايجاد ارتباط وسيع،وظيفه هر انسان آزاديخواه و مبارزي است
.                                                                                                                احكام اعدام هر چه بيشتر صفوف جنبش راديكال و انقالبي مبارزه با اعدام را  تقويت آنيم  

«بازداشت و مياآمه علني آمرين و عاملين آشتارهاي اخير و آليه جنايات جمهوري اسالمي در سي سال گذشته»جنبش و مبارزه   «لغو مجازات اعدام »و «آزادي زندانيان سياسي» ،
ي و روتين و ادامه آار دارد آه اگر بخواهد بطور وسيع و پر دامنه اي در تهران و ساير شهرها گسترش پيدا آند احتياج به ستون فقراتي منسجم با اهداف و تضمين روابطي دائم

 مبارزه و تداوم ابتكارات ،و تسليم سرآوب و سياست ضد انساني جمهوري اسالمي شده اند" انتقام"و " خون در مقابل خون"بتواند در مقابل سر سخت ترين خانواده هايي آه بر ترند 
٢٠١٠ ژانويه    ١۴.                                             آانون مادران عزادار نقش مهم و تعيين آننده اي را بعهده دارند،فعالين جنبش ضد اعدام. توده اي و همه گير را تضمين آند  

 

                   نسان نودينيان .                                                                                                                               تاريخ آمون پاريس
  

« . از متن فرانسه به انگليسي ترجمه شده است) دختر آارل مارآس(توسط النور مارآس « او جريان آمون را در مقام روزنامه نگار و  . نقش خود ليساگاره در آمون متواضعانه بود
يادداشت ناشر ترجمه انگليس ـ انتشارات ( .«رزمنده ي سنگرهاي خياباني، دنبال آرده است و همانطور آه خودش براي مان نقل ميكند عضو، افسر يا آارمند آن نبوده است
). نيوپارك « درست است آه ليساگاره . تاريخ آمون ليساگاره تنها تاريخ اصيل و قابل اعتمادي است آه تاآنون در باره ي اين به ياد ماندني ترين جنبش عصر جديد نوشته شده است

او سعي نكرده اشتباهات حزب خود را پنهان آند يا ضعف هاي مهلك انقالب را زير لعابي . سرباز آمون بوده، ولي اين شجاعت و صداقت را داشته است آه حقيقت را به زبان بياورد
اظهارات و رسائي ها در تحقيقات . و اگر اشتباهي آرده باشد از لحاظ احتياط آاري و اين نگراني اوست آه مبادا مطلبي را عنوان آند آه با دالئل قاطع قابل اثبات نباشد. براق بپوشاند

هر جا شواهد آموناردها مطرح شده، همواره با دقتي وسواس آميز مورد . پارلمانيط مطبوعات و آتاب هاي آن ـ حتي االمكان ـ بر اظهارات دوستان و هواداران ترجيح داده شده است
به خاطر همين بي طرفي و احتراز از طرح نكات ترديد آميز است آه بايد مطالعه ي اين آتاب را به خوانندگان انگليسي توصيه آرد. موشكافي قرار گرفته است اآنون هنگام  ...» .«

آمون به معناي حكومت مردم توسط مردم و اولين تالش پرولتاريا براي  : آن است آه آن ها معناي واقعي اين انقالب را دريابند؛ انقالبي آه مي توان در چند آالم خالصه اش آرد
آارگران پاريس وقتي در اولين بيانيه خود اعالم آردند آه . حكومت بر خودش بود مي دانند وظيفه ي مبرم و حق مسلم آن هاست آه از طريق تسخير قدرت حكومتي زمام سرنوشت »

). مقدمه النور مارآس. (اين معني را بيان مي آردند «خود را در دست بگيرند                                                                         
. و ويرايش توسط عباس فرد انجام شده است. بيژن هيرمن پور آتاب آمون پاريس ليساگاره را ترجمه آرده با ترجمه اين آتاب، بيژن هيرمن پور خالئي نه چندان آوچك در ادبيات »

هر آنچه تا به امروز در جنبش آارگري ايران درباره آمون پاريس گفته شده است، به نقل از آن رهبران جنبش آمونيستي بوده است آه عليرغم . آارگري ايران را پر آرده است
اين را تروتسكي در مقدمه آتاب خود  . ندبينش و درايتشان، هيچكدام خود از نزديك شاهد آمون نبوده اند و همه آنها روايت خو را بر روايتهائي از قبيل روايت ليساگاره متكي آرده ا

را مي شناخت، بدون آنكه " رايا دونايفسكايا"اما جنبش آمونيستي ايران آه با عينك سوسياليسم پروروسي به جنش آارگري جهاني نگاه مي آرد، آمون پاريس . نيز تاآيد آرده است
اآنون و با آار سنگين و ارزشمند مترجم، اين خال برطرف ميشود                                              . آمون پاريس ليساگاره را بشناسد ) توضيحات ويراستار فارسي عباس فرد( .«  

در حاليكه سير رويدادهاي داخلي ايران، صف آرايي نيروهاي طبقاتي و سياسي هر روز . ما خواندن اين آتاب را به همه عالقمندان به ادبيات آارگري و آمون پاريس توصيه ميكنيم
 خواندن اين آتاب براي ما و آساني  آه در گودي استخر اين اتفاقات قرار گرفته و ميخواهند بطور موثري آاري انجام دهند، نيز الزم و ضروري. به نحو برجسته اي شفاف ميشود

بخشهايي از روزشمار را منتشر " سايت مبارزان آمونيست"و " مبارزان آمونيست"و در نشريه . شده را در سايت ميگذاريم" اف.د.پ"به همين دليل متن اصلي و اوژيينال . است
                                                                                           .                                                                                                                               ميكنيم

                                                                                                                                                                                                                    
.                                                                                           ١٨٧١ تا شكست آمون در ١٨٧٩ ژوئيه ١٤روز شمار مختصر تحوالت سياسي فرانسه، از فتح باستيل در   

»ـ  ١٧٩٢ـ ١٨٠٤: جمهوري اول »ـ  « ١٧٩٢ـ١٧٩٥: آنوانسيون ١٧٩٥ـ ١٧٩٩: ديرآتوار »ـ « »ـ  « ١٧٩٩ـ ١٨٠٤: حكومت آنوسول ها »ـ  « ١٨٠٤ـ ١٨١٥: امپراتوري »ـ  « ـ  ١٨١٤: ناپلئون اول
»ـ  «١٨٠٤ ١٨١٤ـ ١٨١٥)اعاده سلطنت، بار اول(لوئي هيجدهم »ـ  « ١٨١٥): حكومت صد روزه(ناپلئون اول،  »ـ  « ١٨١٥ـ ١٨٣٠: اعاده ي سلطنت »ـ  « ١٨١٥ـ ١٨٢٤: لوئي هيجدهم »ـ  « : شارل دهم

١٨١٤ـ ١٨٣٠ »ـ  « ١٨٣٠ـ ١٨٤٨: سلطنت ژوئيه »ـ  « ١٨٣٠ـ ١٨٤٨: لوئي فيليپ اول »ـ  « ١٨٤٨ـ ١٨٥٢: جمهوري دوم  »ـ  « ١٨٤٨ـ ١٨٥٢: لوئي ناپلئون بناپارت »ـ  « ـ ١٨٧٠: امپراتوري دوم
١٨٥٢ـ ١٨٧٠: ناپلئون سوم »ـ «١٨٥٢ »ـ  « ١٨٤٨ـ ١٨٧١: جمهوري سوم »ـ  « ١٨٧١ـ ١٨٧٣: آدلف تي ير » 
: روزشمار آمون « ١٨٧٠سال  در يك : مه٨). پسر عموي امپراتور(به دست پي ير بناپارت) روزنامه نگار(تظاهرات صد هزار نفري عليه ناپلئون سوم به مناسبت قتل ويكتور نوار: ژانويه١٠ «

اين بهانه بعدا براي . در آستانه ي رفراندوم، اعضاي فدراسيون پاريس به اتهام توطئه عليه ناپلئون سوم دستگير مي شوند. درصد آرا مثبت، راي اعتماد آسب ميكند٨٤رفراندوم ملي، امپراتوري با 
لوئي بناپارت به پروس اعالن جنگ . درگيري ديپلماتيك بخاطر نيات پروس در مورد تاج و تخت اسپانيا: ژوئيه١٩. دستگيري آليه ي اعضاي انترناسيونال در سراسر فراسنه مورد استفاده قرار گرفت

مارآس آن چه تا آه بعدا : ژوئيه٢٣. ميكند : ژوئيه٢٦. ناميده شد، تمام مي آند «اولين پيام انترناسيونال» در سطح بين المللي  «انجمن آارگران »به تصويب ميرسد و توسط شوراي  عمومي  «اولين پيام»
شمال  (را در ورت و وايسنبرگ شكست مي دهد؛ او را از آلزاس) ماآماهون(شاهزاده فردريك، فرمانده يكي از سه ارتش پروس آه به فرانسه حمله آرده اند، مارشال فرانسه:  اوت٦تا٤. منتشر ميشود
:  اوت١٨تا ١٦. دو ارتش ديگر نيز نيروهاي مارشال بازن را در مدس منزوي مي آنند. بيرون مي آند؛ استراسبورگ را به محاصره در مي آورد؛ و به طرف نانسي حرآت مي آند) شرقي فرانسه

ناپلئون آه . نبرد سدان: سپتامبر١. پروسي ها تا شالون پيش ميروند. تالش بازن براي بيرون بردن سربازان خود از ميان خطوط پروس آه با آشته هاي بسيار در مارالتور و لراولوتت خنثي ميشود
سرباز در ٨٣٠٠٠ناپلئون و ماآماهون با بيش از  : سپتامبر٢. همراه ماآماهون در مدس به نجات بازن شتافته بود با راه بندان پروسي ها روبرو ميشود، وارد نبرد ميگردد، و در سدان شكست ميخورد

عصر همان روز در تاالر . با رسيدن خبر تسليم در سدان، آارگران پاريس به پاله بوبورن حمله ميكنند و مجلس قانونگزاري را وادار به اعالم سقوط امپراتوري مي آنند : سپتامبر٤. مدس تسليم ميشوند
. شهرداري مرآزي پاريس جمهوري اعالم ميشود در لندن و پاره اي شهرهاي بزرگ تظاهراتي بر پا : سپتامبر٥. براي ادامه و اخراج پروسي ها از فرانسه، مستقر مي شود «حكومت موقت دفاع ملي»

: سپتامبر٦. شوراي عمومي انترناسيونال اول در سازماندهي اين تظاهرات فعاالنه شرآت داشت. گرديد آه تظاهر آنندگان خواستار شناسائي جمهوري فرانسه از طرف انگلستان بودند حكومت دفاع  »
مادام آه پروس آلزاس ـ لورن را در اشغال دارد، يك وجب از خاك و يك سنگ از »طي بيانيه اي تقصير جنگ را به گردن رژيم امپراتوري مي اندازد و اعالم مي آند آه خواهان صلح است؛ اما  «ملي
بيسمارك تصور مي آند آه آارگران . دو ارتش پروس محاصره طوالني پاريس را آغاز ميكنند : سپتامبر١٩ .«استحكامات نظامي خود را واگذار نمي آند و جنگ متوقف نخواهد شد   «ماليم و منحط»

:  اآتبر٢٧. ها سازماندهي آندحكومت موقت هيئت نمايندگي اي به تور مي فرستد آه گامبتا با فرار از پاريس با بالون خيلي زود به آن مي پيوندد تا مقاومت را در شهرستان. پاريس فورا تسليم خواهند شد
با دريافت اين خبر آه  :  اآتبر٣١. گارد ملي فرانسه در ل بورژه شكست ميخورد:  اآتبر٣٠. در مدس تسليم مي شود)سرباز١٨٠٠٠٠تا ١٤٠٠٠با ارتشي بين (ارتش فرانسه به سرآردگي بازن

آزي را اشغال آرده و در آنجا تصميم به آغاز مذاآره با پروس گرفته است، آارگران پاريس و بخش هاي انقالبي گارد ملي تحت رهبري بالنكي شورش مي آنند، تاالر شهرداري مر «حكومتدفاع ملي»
تحت فشار آارگران  : نوامبر١.  اآتبر مانع از اعدام اعضاي حكومت موقت مي شود آه پاره از شورشيان خواهان آن بودند٣١اين آميته در . را برپا ميدارند «آميته امنيت عمومي»حكومت انقالبي 

پس از آن آه آارگران با اين آلك . حكومت ملي قول استعفا و برنامه ريزي انتخابات آمون را مي دهد ـ قول هائي آه تصميم به عملي آردن آن ها را نداشت آرام ميشوند، حكومت با خشونت   «قانوني»
.                                                                                    بالنكي به اتهام خيانت بازداشت مي شود. شهرداري مرآزي را مي گيرد و دوباره سلطه اش را بر شهر تحت محاصره برقرار مي آند

    


