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  کاوه مظفری، هژير پالسچی و شهاب برهان

 در باره مجادالت جريانات دانشجوئی ايران
 
 

جنبش دانشجوئی و جنبش سوسياليستی نبايد يک چيز تلقی 
بشوند، در نتيجه، تشکالت شان نبايد يک چيز واحد تلقی 

من، هم برای جنبش دانشجوئی دلواپسی دارم و هم . بشود
نگرانی دارم . ليست های ايرانبيش از آن برای جنبش سوسيا

از اين که يکی کردن جنبش دانشجوئی و جنبش سوسياليستی 
به زيان جنبش سوسياليستی و همينطور جنبش دانشجوئی 

  .تمام بشود
 
  
 ضبط شده و در متن حاضر که از روی ١ ٣ ٨ ٦ آبان ١ ٩اين گفتگو  در [ 

د، سه نقطه گذاشته شده نوار پياده شده است، بجای کلماتی که نامفهوم بوده ان
  ]است 

با سالم خدمت دوستان عزيز شرکت : ياور اعتماد از راديو تلويزيون برابری 
کننده در اين ميز گرد آقايان کاوه مظفری وهژير پالسچی از تهران و آقای 

بحثی که امروز داريم پيرامون مسائل جنبش . شهاب برهان از پاريس
هائی که رابطه با اختالفات در اين جنبش دانشجوئی در ايران است و نگرانی 

ابتدا از آقای کاوه . وجود دارد و اين که اين اختالفات چه بنياد و اساسی دارند
آقای مظفری ممنون می شوم از شما که بررسی ئی . مظفری شروع می کنم

داشته باشيد از نظراتی که امروز در جنبش دانشجوئی مطرح است و روی چه 
  نظر تان در اين رابطه چيست؟.  اندمحورهائی متمرکز

سئوال شما خيلی . سالم می کنم به دوستان و ساير شنوندگان: کاوه مظفری
در فرصت های بعد بيشتر می . کلی است من هم يک جواب کلی می توانم بدهم

  . شود باز کرد
بعداز شکست پروژه اصالحات دوم خرداد، در درون جنبش دانشجوئی گفتمان 

بحث گذر از خاتمی، بعد شعار تحکيم حرکت .  شکل گرفتن کردهائی شروع به
کرد به سمت ديده بانی جامعه مدنی و بعد اين برنامه  خودشان را نقد کردند و 

اين يک مدل حرکت بود، همزمان جريانات مستقل . اين شعار در واقع عقيم شد
د فعاليت که به راحتی نمی توانستن... دانشجوئی هم در حال شکل گرفتن بودند 

چه . ... کنند ، اين ها هم به ساختن گفتمان های مختلف خودشان شروع کردند
به اين شکل می شود اينطور . حتا در حوزه ليبراليستی با وجهه کامًال سکوالر

اصالح ... گفتمان ليبرال و چپ و : استنباط کرد که االن سه گفتمان هست 
...  دال های اخير بيشترين در ج. طلب  در جنبش دانشجوئی در جريان است

که در اين مدت وجود داشته از يکسو درگيری بين نيروهای چپ و آن هائی 
 از – اين اسم گذاری ها اسم گذاری های چندان دقيقی نيست –که ليبرال اند 

  . يکسوی ديگر هم بين بعضی نيروهای چپ هم مجادالتی وجود داشته است
 را در باره اين بحث ها وگرايشاتی که آقای پالسچی نظر شما: ياور اعتماد 

امروزه در جنبش دانشجوئی هست می خواهيم بشنويم و آيا اصوال اين 
گرايشات چقدر بنياد واقعی دارند و بر اساس واقعيت های موجود در پايگاه 
اجتماعی اين جنبش ها هست و ارزيابی شما از اين اختالفات و گرايشات 

 يک مقدار کار ايجاد يک جنبش همبسته را مختلفی که امروز شکل گرفته و
  سخت کرده چيست و آن ها را چقدر واقعی و طبيعی يا غير واقعی می بينيد؟

 درود بر شماف سالم می کنم به رفقائی که در ميز گردشرکت :هژير پالسچی 
  . کرده اند و به بينندگان تلويزيون برابری

ط اجتماعی ما ارتباط دارد به اعتقاد من اين اختالفات يک وجه اش به شرائ
ولی نمی توانيم بگوئيم که اين نيروها با بدنه اجتماعی شان ارتباط گرفته اند و 

به گمان من مشخص کردن . به همين دليل است که اختالفات پديد آمده است
اين اختالفات، بحث روی اين اختالفات و روشن کردن نقطه نظرهای طيف 

 قدم اول است برای اين که هر کدام از اين های مختلف درون جنبش دانشجوئی
طيف ها بروند با آن بخش از جنبش اجتماعی که معتقدند می توانند نمايندگی 
اش بکنند يا معتقدند که با آن ها همبستگی دارند ارتباط برقرار کنند و با بدنه 

همانطور که آقای مظفری هم گفتند اين اختالفات فقط . اجتماعی ارتباط بگيرند
ين ليبرال ها و چپ ها نيست؛ اين اختالفات بين نيروهای مختلف چپ هم ب

وجود دارد و اتفاقًا به نظر من روشن کردن اختالفات نيروهائی که در درون 
جنبش چپ دارند فعاليت می کنند مهم تر است به اين دليل که متأسفانه گاهًا 

ا فعالين خارج از ديده می شود فعاالنی که در شهرستان ها فعاليت می کنند ي
کشور به اين اختالفات آگاه نيستند و آن ها را نمی شناسند و نمی دانند کا اين 

ظاهرًا برآورد دوستان اين . ها با هم چه تشابه هائی و چه تفاوت هائی دارند
است که نيروهائی که تحت نام چپ دارند فعاليت می کنند يکی هستند و هيچ 

ن اختالف ها وجود دارند و اتفاقًا به نظر من خيلی نه، اي. اختالفی وجود ندارد 
  .جدی اند و در آتيه جدی تر هم خواهند شد بخاطر اين که اختالفات مبنائی اند

ممنون می شوم از شما که نقطه نظرتان را  آقای شهاب برهان: ياور اعتماد 
اين . بشنويم که جنبش دانشجوئی را در داخل ايران به دقت دنبال می کنيد

ختالفاتی که شما می بينيد چقدر مبنای واقعی دارند و ارزيابی شما از اين ا
  اختالفات چيست؟  

 با سالم به دوستان عزيز آقايان هژير پالسچی و کاوه مظفری :شهاب برهان 
  .و به شما آقای ياور اعتماد

من نمی خواهم  در جزئيات اختالفاتی که هست وارد بشوم چون دوستان در 
آنچه می خواهم بگويم . تند و اطالعات شان بيش تر از من استوسط گود هس

اين است که اختالفاتی که وجود دارد، چه اختالفات ميان چپ ها و ليبرال ها و 
دانشگاه االن در يک دوره گذار است و ما . چه در بين خود چپ ها، طبيعی اند

وه اند و در می دانيم که تشکل های رژيْم ساخته از چه سابقه ای برخوردار ب
اين ها تحوالتی در طی نسل ها به وجود آمده، تغييراتی ايجاد شده و همينطور 
جريان چپ دانشگاه که به هر حال انعکاسی از تحوالت عمومی در جامعه 

  .من وجود اين اختالفات را طبيعی می دانم و وجود هم خواهند  داشت. است
دانشجوئی و در محيط اگر چه اين مباحث و اين گرايشات در متن جنبش 

دانشگاهی مطرح اند، اما مهم است توجه کنيم که جنبش دانشجوئی و جنبش 
سوسياليستی نبايد يک چيز تلقی بشوند، در نتيجه، تشکالت شان نبايد يک 

من، هم برای جنبش دانشجوئی دلواپسی دارم و هم . چيز واحد تلقی بشود
گرانی دارم از اين که يکی ن. بيش از آن برای جنبش سوسياليست های ايران

کردن جنبش دانشجوئی و جنبش سوسياليستی به زيان جنبش سوسياليستی و 
خود اين بحث ها می توانند وجود . همينطور جنبش دانشجوئی تمام بشود

داشته باشند ولی بايد در عين حال  ديد که آيا اين بحث ها باعث تقويت جنبش 
بش سوسياليستی از طرف ديگر می دانشجوئی از يک طرف و باعث تقويت جن

شود يا سبب تضعيف شان؟ جنبش دانشجوئی الزامًا نه جنبش سوسياليست 
هاست، نه حتمًا با ايدئولوژی سوسياليستی است، و نه دانشگاه را می شود 

دانشجويان از همه اقشار و طبقات اجتماع می . فقط  به راديکال ها محدود کرد
 همه شان راديکال بشوند و دست به ريشه ها آيند و نمی شود توقع داشت که

جنبش دانشجوئی از هر گرايش را بايد در جهت منزوی کردن همه .  ببرند
نهاد ها و فعالين و عمال رژيم بسيج کرد؛ بايد عليه استبداد و برای مطالبات 
عمومی دمکراتيک و مطالبات عمومی و پايه ای خود دانشجويان بسيج کرد و 

ع نداشت که الزامًا سوسياليست بشوند يا دست به ريشه ها از همه شان توق
حرف من در رابطه با جنبش دانشجوئی اين است که اختالفات طيف . ببرند

های مختلف دانشجويان بر سر اين سطح از مسائل و مثًال دعوای ميان 
 نبايد صف – که البته دعواهائی سياسی و واقعی اند –سوسياليست و ليبرال 

ارزه متحد سياسی آن ها را در برابر استبداد و عمال و وابستگان بندی و مب
تحت الشعاع قرا » تحکيم وحدت « و » بسيجی ها « حکومت از جمله همين 
نگرانی دارم که رژيم از اين اختالفات و تفرقه ها . بدهد و به حاشيه براند

 اسالمی بهره برداری بکند و از تهديدهائی هم که اخيرًا بعضی از انجمن های
مبنی بر برخود با چپ ها کرده اند نگرانم که به درگيری هائی کشيده بشود که 
حتا اگر رژيم برای ايجاد آن دسيسه نکند، اين حوادث بهترين فرصت ها را 

  .برای سرکوب جنبش دانشجوئی و بخصوص چپ ها به دست اش خواهد داد
جنبش سوسياليستی نکته ديگری که می خواهم به کوتاهی بگويم اين است که 

هم اگر چه االن خودش را به اين شکل در دانشگاه نشان می دهد، بايد بداند 
که جنبشی صرفًا دانشجوئی نيست و بايد برای خودش در محيط بيرون از 
دانشگاه تکيه گاه هائی درست کند و  در جامعه ريشه بدواند و در بيرون از 

نهان از چشم رژيم و حتی دانشگاه، تشکل ها و محافل سوسياليستی و پ
المقدور غير قابل ضربه خوردن ايجاد کند ولی در دانشگاه هم به اشکالی 

تشکل های سوسياليستی چپ ها نبايد در تشکل . متناسب بتواند فعاليت کند
های دانشجوئی شان خالصه بشود، نبايد صرفًا در محيط  آشکار و علنی 

ه مثل حوض دو سر است، نسل دانشگاه موجوديت داشته باشد، در محيطی ک
ها از يک طرف می آيند و از يک طرف می روند؛ ثباتی در آن جا وجود 

. دانشجويان سوسياليست فعلی امروز در دانشگاه هستند، فردا نيستند. ندارد
بايد تداوم حضور سوسياليست ها را هم در جامعه و هم در دانشگاه بعنوان 

  .بخشی از جامعه تضمين کرد
دوستان .  بحث را با شما پيگيری می کنم آقای کاوه مظفری:ماد ياور اعت

آيا ضرورت . اشاره داشتند به اختالفات و گرايشات درون جنبش دانشجوئی
يک تشکل مستقل دانشجوئی که بتواند استوار باشد بر خواست عموم 
دانشجويان  و يک جنبش راديکال دانشجوئی را بتواند به وجود بياورد چقدر 

 فعالين جنبش دانشجوئی زمينه دارد و فکر می کنيد چگونه می توانند در بين
بر اين اختالفاتی که اشاره کرديد فائق بيايند و يک جنبش دانشجوئی قوی که 
بتواند عليه استبداد مبارزه کند و سنت ديرينه خود و وظيفه خوش را به نحو 

  احسن انجام بدهد به وجود بيايد؟
س چيزهائی که می دانم، تصورم اين است که وقتی  من بر اسا:کاوه مظفری 

بحث در باره ضرورت اتحاد و همبستگی و تشکل های فراگير ميشود تا يک 
اين يک سطح خيلی پائين و . است» حد « حدی همه موافق اند اما مسئله آن 

حداقلی دارد ولی وقتی بيش تر می شود و در حوزه های بيش تری درگير می 
 که اختالفات بيش تر خودشان را نشان بدهند، يعنی به شود باعث می شود

جائی می رسد که مثًال فالن نيروی اين سمت طيف حاضر نيست سر يک 
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چيزهائی با فالن نيروی آن سمت طيف بر سر يک ميز بنشيند  و در يک 
ضرورت ايده تشکل گسترده را همه پذيرفته اند . تشکل گسترده همکاری بکند

وقتی عينی می شود که محور اتحاد و . ينی نيستبهيچوجه ع... ولی 
از اين نظر . همبستگی گروه ها و طيف های مختلف يک محور حداقلی باشد

می شود گفت که اين بحث و جدل ها و اختالفات از اين لحاظ خوب است که 
کمک می کند به شناسائی اين محور حد اقل، يعنی در کشاکش اين بحث ها و  

 و جريان های مختلف وقتی با هم بحث می کنند می فهمند اين جدل ها طيف ها
که سر چه چيزهائی کامًال از هم دور اند و سر چه پايه های حد اقل ئی است 

از اين وجه اگر نگاه بکنيم می بينيم اين . که می توانند با هم  ائتالف بکنند
ئله اين اختالفات و درگيری ها يک سويهء مثبت در  بلند مدت دارد اما مس

اينجاست که با توجه به شرايطی که جامعه ايران دارد اين فضای سياسی 
آشوب زده که هر لحظه ممکن است اتفاق عجيب و غريبی بيافتد آيا اين 
فرصت برای فعالين جنبش دانشجوئی و کنشگران جنبش دانشجوئی فراهم می 

ختالفات شود که بتوانند به بحث و جدل هايشان، به اين کشاکش هايشان، به ا
شان ادامه بدهند؟ مسلمًا اگر فضای جامعه فضای آزاد دمکراسی بود اين بحث 
ها خيلی خوب بود و می بايست ادامه پيدا می کرد و نتيجه اش مسلمًا مثبت 
بود، چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت، اما مسئله اينجاست که با توجه به 

کان آن هست که ما به يک اين فشار سياسی و فضای سرکوب و کنترل آيا ام
فاز بلند مدت برسيم؟ آيا اين جدل های کوتاه مدت ممکن نيست بهانه ای به 
دست نيروهای سرکوب بدهد هم برای تشديد اختالف و تفرقه افکنی بين 

 .نيروها، هم برای زير ضرب بردن اين فعالين
که آقای  آقای هژير پالسچی نظر شما را در اين رابطه بشنويم :ياور اعتماد 

در شرائطی که . کاوه مظفری مطرح کردند که ضرورت اتحاد احساس می شود
استبداد اينقدر دارد به شدت عمل می کند و چپ و راست هم نمی شناسد و به 
نوعی اکثر دانشجويان را بخاطر فعاليت هايشان دستگير می کند آيا اين 

می دانشجويان ضرورت عينی وجود ندارد که يک تقابل گسترده از طرف تما
به وجد بيايد صرفنظر از اختالف نظراتی که دارند و می توانند روی آن ها 
بحث کنند ولی در عين حال روی نقاط اشتراک خودشان هم بتوانند در اتحاد با 

 هم بايستند و دفاع بکنند؟ شما چه نظری داريد؟
م که  ضمن اين که نگرانی های آقای مظفری را درست می دان:هژير پالسچی 

... آيا با اين هجمه پر هيمنه استبداد امکان اين که اين اختالف نظرها به يک 
در دراز مدت منجر بشود يا نه وجود دارد يا نه، من هم اين نگرانی را دارم 

ضمن اين که به نظر من اين ضرورت . ولی می خواهم يک چيز را بگويم
دش، با تمام طيف احساس می شود که جنبش دانشجوئی بتواند در کليت خو

های درونی خودش يک مبارزه ضد استبدادی را سازمان بدهد ولی ائتالف يک 
شما با نيروئی می توانيد ائتالف کنيد که بتواند . حداقل هائی را نياز دارد

نيروئی که اين اخالق را رعايت نمی . اخالق الزم برای ائتالف را رعايت کند
بازی در می آورد، نيروئی که فقط برای کند، شما را دور می زند، شارالتان 

اين با شما ائتالف می کند که بتواند از بين نيروهائی که حول شما متشکل شده 
در ضمن من . اند جذب نيرو بکند، با اين نيرو طبعًا نمی شود ائتالف کرد

ترجيح می دهم بعنوان يک فعال چپ اسم ام در کنار جريانی که همچنان گمان 
و پرچمدار دارد نيايد ؛ ... پ نياز به قهرمان و شهيد و می کند جنبش چ

نيروئی که فکر می کند با فحاشی و گل آلود کردن آب می تواند دهان مخالفين 
فکری اش را ببندد، نيروئی که تنها چيزی که دارد افتخار به سوابق نه چندان 

رای جنبش اين حد اقل ب. اش است من دوست ندارم با اين نيرو يکجا بيايم.... 
و بعد . دانشجوئی که ما بطور اخص در باره اش بحث می کنيم ضرورت دارد

در کليت اش درون جامعه، درون همه جنبش های اجتماعی به اين حد اقل ها 
 . برای ائتالف نياز هست

 آقای برهان احتماًال اين بحث ها و نقطه نظرها در سنت :ياور اعتماد 
در هر حال علی رغم اختالفات نظری دانشجوئی وجود داشته است ولی 

توانسته باشند به نوعی همفکری ها و هم نظری هائی بين نيروها که می 
. توانسته برای سرنوشت کل جنبش دانشجوئی تعيين کننده باشد رسيده باشند

به نظر شما آيا واقعًا با اختالقاتی که ما امروز حتا در ميان خود چپ ها و نه 
گرايشات راست و چپ به شدت عمل می کند تجربه شما در فقط با ليبرال ها و 

 اين رابطه چيست و فکر می کنيد از اين گذرگاه چگونه بايد خارج شد؟
از يک طرف اين بحث ها .  يک وضعيت متناقضی وجود دارد:شهاب برهان 

طبيعی است بخصوص که يک دوران گذار است و يک ثبات فکری و سياسی 
د ندارد و نسل جوان چپ ايران هم در يک دوره مخصوصًا در دانشگاه وجو

رشد و پويائی است و طبيعی است که اختالف نظر ها و مرزبندی ها هم وجود 
اين ها حتا مثبت هم هست ولی اگر اين اختالفات ايدئولوژيک يا . داشته باشند

اختالفات سليقه ای باعث بشود که رفقا فراموش کنند که در زير ساطور 
 همانطور که –دارند که باالی سرشان و در حال فرود آمدن است عريانی قرار 

 اگر اين –دوستان گفتند که خودشان هم اين خطر را کامًال حس می کنند 
ساطور را ناديده بگيرند و با همديگر گالويز بشوند معلوم است که نتيجه چه 

  . داگر اينطور بشود، نشان ناپختگی سياسی اين حرکت خواهد بو. خواهد بود
من . برای حذر از اين خطر و عبور از آن، بايد روی حداقل هائی ائتالف کرد

صالحيت ندارم از راه دور در باره شکل ونحوه تشکل دانشجوئی و اين که 
مثًال آيا يک تشکل واحد شدنی هست يا نه نظر بدهم ولی حد اقل اين است که 

 وجود دارند و هم چپ -  ولی ضد استبداد - اگر هم تشکالت مختلف، هم ليبرال 
که بين خودشان هم اختالفاتی هست و گرايش های متعدد و متکثر دارند، اين 

مبنای ائتالف واقعی، فقط می تواند مطالبات . ها می توانند با هم ائتالف بکنند
اگر فقط يک عده رهبران و روشنفکران و . واقعی بدنه دانشجوئی باشد

د، به درد جنبش دانشجوئی نمی خورد و تشکالت آن ها  بين خود ائتالف کنن
اينهمه سوسياليست های . توان و عضلهء مقابله با استبداد را نخواهد داشت

ما در بحث هايشان تأکيد دارند که بايد راديکال بود و دست به ريشه ها برد، 
اوًال همانطور که گفتم نبايد انتظار داشته باشند که همه دانشجويان راديکال 

ای سوسياليست مسابقه راديکاليسم با آن ها  نگذاريد؛ شما کار رفق. بشوند
خودتان را بکنيد، شما وظائف خودتان را داريد و بگذاريد آن ها هم هر طور 
می خواهند جلو بروند ولی آن ها بعنوان دانشجو مطالباتی دارند، مسائل 

 فشار بر زيادی دارند، مسائل خوابگاه، مسائل مالی، مسائل آينده شغلی، مسئله
دختران و آپارتايد و بسياری مسائل از اين قبيل دارند که شما بيش تر از من 

اين ها پايه هائيست برای بسيج بدنه دانشجوئی و روی اين ها . اطالع داريد
 اشکال اش چندان –می شود واقعا دانشگاه را بسيج کرد و به حرکت در آورد 

ر باشد جنبش دانشجوئی صرفا يا  ولی اگر قرا–اهميت ندارد و پيدا می شود 
عمدتًا از طريق ايدئولوژيک و مثًال دعوای سوسياليسم با ليبراليسم حرکت 
کند، اين اصال به معنای فراموش کردن جنبش دانشجوئی و ظرفيت مبارزه آن 

  . با استبداد است
موضوع ديگر اين است که در برابر خطر سرکوبی که احساس می شود، 

رژيم . ليبرال ها بيش تر از فعاالن سوسياليست خواهد بودامنيت راست ها و 
از کسانی که بعنوان سوسياليست و چپ در دانشگاه شناخته می شوند نخواهد 

نمی خواهم کسی را بترسانم ولی واقعيت اين است، نخواهد گذشت، . گذشت
اين است که فعالين سوسياليست خيلی بايد به فکر امنيت . هرگز نخواهد گذشت

منظورم صرفا امنيت جانی نيست، امنيت تداوم فعاليت . ليت خودشان باشندفعا
آقای کاوه مظفری مطلب جالبی در باره رابطه ارزش ها و هزينه ها . هم هست

بايد ببينيم فعاالن سوسياليست می توانند . نوشته اند که من خيلی استفاده کردم
الزم دارد تنظيم بکنند ديالکتيک بين ارزش های مبارزاتی و هزينه ای را که 

که قربانی دعوا با ليبرال ها و با انجمن اسالمی نشوند؟ اين ها حتمًا بايد 
محافل و تشکالت سوسياليستی خودشان را بيرون از دانشگاه در متن جامعه 
درست کنند تا از ضربات دانشگاه نابود نشوند و اينطور نشود که با متالشی 

  .ن بروندشدن تشکل دانشجوئی شان از ميا
من در نگرانی دوستان از خطرات سرکوبی که االن هست شريکم ولی فکر می 
کنم  راديکال بودن و دست به ريشه ها بردن که اينهمه مورد تأکيد رفقاست، 

روش راديکال اين نيست که جنبش دانشجوئی . روش راديکال هم می خواهد
و خودشان را سر را در بحث های ايدئولوژيک و دعواهای نظری غرقه کنند 

اين مسائل تکه پاره کنند بلکه روش راديکال اين است که دست به بدنه جنبش 
ببرند و بدنه جنبش را با مطالبات واقعی و ملموس برای بدنه جنبش و نيز در 

  .برابر استبداد بسيج کنند و به حرکت در بياورند
 مقبوليت و اين ها کار يکی دو روز نيست؛ جنبش سوسياليستی بايد  بتواند

 در طول زمان، در دراز – يعنی بدنه را –محبوبيت بين اکثريت دانشجويان 
مدت به دست بياورد؛ حتا از طريق کار روی دانش آموزان طبقات پائين که 

جنبش دانشجوئی فقط دانشجويان امروز نيست، . نسل آينده دانشگاه ها  هستند
از طريق نسل های » بسيج « ل بايد سعی کرد  اليروبی دانشگاه از کثافاتی مث

فعالين . آتی و آب پاکيزه ای که از بيرون خواهد آمد صورت بگيرد
سوسياليست برای اين کارها بايد برنامه های دراز مدتی داشته باشند و اين ها 

  .  محتاج فعاليت هائی در بيرون از دانشگاه هم هست
 دانشجوئی در ايران  آقای کاوه مظفری فعاالن راديکال جنبش:ياور اعتماد 

چقدر تالش می کنند که حيطه عمل خودشان را به بيرون از دانشگاه بکشانند 
و با جنبش های طبقات محروم ارتباط برقرار کنند و در عين حال از خواست 
عمومی دانشجويان دفاع کنند؟ به نظر شما چپ راديکال و سوسياليست چه 

  ويژگی هائی بايد داشته باشد ؟
«   من هم تأييد می کنم حرف آقای برهان را در تعريفی که از :ی کاوه مظفر
اگر بخواهيم با اسامی بازی بکنيم آنوقت آن عنوان . ارائه دادند» راديکال 

چپ راديکالی که بعضی جا ها استفاده می شود وجود خارجی و عينی ندارد؛ 
 باشد که ما به ازای خارجی اش اصًال قابل لمس نيست به آن معنی که جريانی

هم اهداف راديکال داشته باشد، هم رفتار راديکال داشته باشد و با ساير 
به اين شکل می شود گفت که تقريبًا از پايان . جنبش ها هم پيوند داشته باشد

دوره اصالحات به اين سمت خيلی از فعاالن دانشجوئی به دليل اين که فعاليت 
ند به سمت ساير جنبش های توی دانشگاه ها بشدت محدود شد، متمايل شد

اجتماعی که بيش ترشان جنبش زنان و جنبش کارگری بودند و توی اين 
شايد . البته اين فضاها هم فضاهای محدودی بودند. فضاها فعاليت می کردند

بشود گفت که جنبش زنان بزرگتر است، جنبش کارگری بخاطر فشارهائی 
ه سنديکای شرکت واحد آن دوره ای ک. روی اين جنبش هست محدودتر است

فعاليت می کرد خيلی از فعالين دا نشجوئی به سنديکا کمک می کردند، سعی 
اما االن تعداد خيلی اندکی . می کردند به طرق مختلف به آن ياری برسانند

هستند که ادعای راديکال بودن دارند و خودشان را در پيوند با يک طبقه 
العکس است يعنی قبول می کنند که اين ها کارگر موهوم می بينند ، اما کامًال ب
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هستند و در فردائی که فرصتی فراهم شد حتمًا طبقه .... سردمداران حرکت 
کارگر به پشتيبانی اين ها می آيد و اين ها می توانند انقالب سوسياليستی را 

يک تعداد اندکی هستند که خودشان را در آسمان ها نماينده طبقه . رهبری کنند
اما از ديگر سو .  دانند و در واقع هيچگونه پيوند ارگانيکی ندارندکارگر می

فعالين دانشجوئی هستند که با جنبش های زنان و با جنبش کارگری در پيوند 
هستند و فعاليت می کنند؛ شايد اصًال بشود گفت که اهل آن جنبش ها هستند که 

عالين چپ از اينجهت بيش تر اين ف. در جنبش دانشجوئی هم حضور دارند
تعدادی از دانشجويانی که انديشه های ليبرال دارند يا اصالح طلب اند . هستند

.  مذهبی ها همه در حوزه فضاهای سياسی دانشجوئی باقی مانده اند–يا ملی 
، توانسته اند در فضای ....آيا بسياری از فعالينی که انديشه های چپ دارند، 

عاليت بکنند،  بگذريم از تعدادی که جنبش های اجتماعی حضور پيدا کنند و ف
از اين . مارک و لقب راديکال را بر خودشان می زنند اما چنين رفتاری ندارند

منظر هم من موافقم با آقای برهان که راديکال بودن در واقع در روش است و 
تأييد می کنم حرف آقای پالسچی را در باره آن بحث اخالق که مطرح کردند که 

در واقع اين تعداد افرادی که از برچسب . حد اقل های ائتالف استتعيين کننده 
فقط برای مطرح کردن خودشان و » راديکال « ها و مارک ها و مدال های 

فرصت طلبی استفاده می کنند، اين ها افراد اندکی هستند در درون جبهه 
ی گسترده چپ که مانع از ائتالف های بين نيروها می شوند، مانع از وحدت ها

اگر اين ها مجبور بشوند که به اخالق کارگری تن بدهند . تاکتيکی می شوند
البته اين نوع بی اخالقی ها صرفًا منحصر . خيلی از اين مسائل حل می شوند

نيست، مسلمًا در بين نيروهای ليبرال کثرت خيلی بيش تری دارد با ... به اين 
مديريت دانشگاه هم ....اين که در اين موضوع قبلی که در دانشگاه هم يک 

برگزار شد، خيلی از نيروهای ليبرال نشان دادند که چطور می خواهند ضعف 
اما ما بعنوان نيروی چپ بد نيست که . خودشان را با کوبيدن بقيه بپوشانند

 . اول از خودمان شروع کنيم و بعد از آن ها انتقاد کنيم
اليستی فرقه گرائی را  آقای پالسچی ما در جنبش چپ وسوسي:ياور اعتماد 

تجربه کرده ايم که به شدت به جنبش سوسياليستی وچپ راديکال ما ضربه زد 
و آن را شقه شقه کرد و تأثير منفی خود را در حرکت های اجتماعی و طبقاتی 

االن شما فکر می کنيد که اين چپ راديکال، چپ . ايران  بر جا گذاشت
اشد تا بتواند هم با فرقه گرائی سوسياليست بايد چه ويژگی هائی داشته ب

مبارزه بکند و هم بتواند با پايه اجتماعی اش که کارگران و زحتکشان و 
محرومان هستند پيوند برقرار کند و در عين حال در بين جنبش دانشجوئی 
بتواند به اصلی  خودش که همانا دفاع فعال و مؤثر از خواسته های  

 ارهای شما برای اين موضوع چيست؟  معي. دانشجوئی است بتواند عمل کند
چپ راديکال آنی نيست که .  من خودم را چپ راديکال می دانم:هژير پالسچی 

چپ راديکال را همانطور که آقای . امروزه در دانشگاه های ايران موجود است
اما برای اين که پاسخ . برهان هم فرمودند به معنای مفهومی اش بکار می برم

م می خواهم برگردم و اشاره ای به صحبت های آقای برهان سئوال شما را بده
ما سر تجمع پلی تکنيک با يک کمدی ئی روبرو شديم که کل نيروهای . بکنم

موجود در دانشگاه ها اعم از مذهبی های انجمن های اسالمی، ليبرال های 
 تمام نيروهای متفاوت -انجمن اسالمی، ليبرال های دانشگاه  تهران، چپ ها

.  هفتصد نفر را به اين تجمع بکشانند– در مجموع توانستند ششصد -شان 
خوشبينانه بگويم حتا اگر هزار نفر را در آن تجمع در نظر بگيريم، دانشگاه 

  ٢% های تهران پنجاه هزار دانشجو دارند؛ يعنی ما فقط توانستيم 
 گمان بنا بر اين من. دانشجويان دانشگاه های تهران را به يک تجمع بکشانيم

می کنم که اين مسألهء همه ماست که چگونه با بدنه ارتباط بگيريم، چگونه 
  . بتوانيم دست به ريشه ها ببريم، چگونه بتوانيم در عمل هم راديکال باشيم

اما يک مورد ديگری که مايل ام به آن اشاره کنم، اين است که اين بحث های 
االن جنبش دانشجوئی دارند نظری به نظر من در کنار تمام اين تالشی که فع

ما وقتی بتوانيم . می کنند می تواند برای تماس گرفتن با بدنه راهگشا باشد
تفاوت هايمان را توضيح بدهيم آنوقت بدنه تکليف خودش را در برخورد با 

  . ماها می داند
اما اين که چگونه با اين فرقه گرائی و سکتاريسم جنبش چپ بايد مقابله بشود 

ن ما به فرهنگ دمکراتيک نياز داريم  و نمود عينی اين فرهنگ به گمان م
دمکراتيک را بايد در عمل دمکراتيک و گفتمان دمکراتيک و فعاليت 

نيروئی که فعاليت های ديگران را به رسميت نمی شناسد، . دموکراتيک ببينيم
معتقد است همه بغير از خود اش کار ياوه ای می کنند و در ضمن سعی می 

ز خودش چهره ای قالبی نشان بدهد که رهبری همه جنبشهای اجتماعی کند ا
 و ما متأسفانه يک چنين گفتمان و يک چنين ادبياتی را هنوز -را در دست دارد

 روش اين نيرو به باز توليد سکتاريسم منجر خواهد -اينور و آنور می بينيم 
تمرين به گمان من چپ امروز بشدت نياز دارد که در درون خودش . شد

 .  دمکراسی بکند
آقای برهان ما در بين .  بحث را با آقای برهان به پايان می برم:ياور اعتماد 

فعالين جنبش کارگری به اين شدت و حّدت که امروز در بين جنبش دانشجوئی 
شما علت اين را در ضعف آن ها . اختالف نظر و برخورد هست شاهد نيستيم

ا؟ و در صحبتی که دوستان مطرح کردند و می دانيد يا در واقع بينی آن ه
معنقد اند که در اين دوره اين بحث ها ضرورت دارد و می تواند باعث بشود 
که پايگاه اجتماعی و مخاطبين بيش تر با فعالين جنبش دانشجوئی آشنا 

ولی آيا بايد يک چنين فاصله ای بين فعالين دانشجوئی و توده های . بشوند
  باشد؟ دانشجوئی وجود داشته

 من هم تأييد می کنم که اين بحث ها می توانند مفيد باشند منتها :شهاب برهان 
من گفتم به شرط اين که جنبش دانشجوئی را از تقابل سياسی با رژيم و عمال 
. اش در دانشگاه و بسيج شدن حول مطالبات واقعی دانشجويان باز ندارند

ست، گزارشاتی که من در باره منافع واقعی و صنفی توده دانشجو چيز کمی ني
مشکالت د انشجويان می بينم نشان می دهد که دانشجويان واقعا از جهات 
مختلف زير فشار هستند؛ اين مسائل را نمی شود صرفا بخاطر اين که مسائل 

بدون اين مطالبات . صنفی و مسائل زندگی عادی اند تحقير کرد و ناديده گرفت
صرفا با مباحثات نظری نمی شود . يج کردنمی شود جنبش دانشجوئی را بس

البته  از طريق همين مباحثات هم می شود در . جنبش دانشجوئی را بسيج کرد
نيروهای مستعد . دانشگاه خيلی تأثير گذار بود و به استحاله نيروها کمک کرد

تحول وجود دارند و می بينيم که رژيم برخی از انجمن های اسالمی را منحل 
اين مباحثات در صورتی . دليل اين که موی دماغ اش شده اندکرده است به 

می توانند مفيد باشند که شرائط  را در نظر بگيريم، جهت را گم نکنيم  و اصل 
  . قضيه را که مبارزه مشترک با استبداد است فراموش نکنيم

در جواب شما به اين که به چه دليل فعالين جنبش کارگری کم تر درگير 
نش هائی می شوند که در دانشگاه هست تحقيقی نکرده ام تا اختالفات و ت

بطور مشخص دليل ارائه کنم ولی به هر حال تجربه همه نسل ها  نشان می 
دهد که در جنبش های روشنفکری طبيعتًا بار مسائل نظری خيلی باالتر است، 
تفکرات انتزاعی و با مسائل از زاويه تجريد برخورد کردن قوی تر است تا 

. گری که شبانه روز خيلی ملموس تر با سختی های زندگی مواجه استکار
کارگر بيش تر از روشنفکر نيازمند اين است که زندگی اش استحکام داشته 

شايد اين دليل اش اين باشد که . باشد؛ محاسبات زندگی واقعی را بيش تر دارد
   .کارگرها مصالح حرکت خودشان را حسی تر می فهمند و لمس می کنند

در هر صورت چيزی که امروز در تنش های موجود در دانشگاه می بينم به 
نظرم می آيد که يک مقدار ذهنيگری نسبت به اوضاع، يک مقدار کم توجهی 
نسبت به خطراتی که از اين نوع برخوردها  جنبش دانشجوئی و از آن مهم تر 

ن است که خود جنبش سوسياليستی را تهديد می کند وجود دارد و احساسم اي
عواملی مثل لج و لجبازی هم که می تواند آدم را از خطرات جدی در ابعاد 

اين ها نشانه يک مقدار خامی  . بزرگ غافل کند در اين تنش ها مداخله دارد
به هر حال پختگی هم قيمتی . است و ضرباتی را ممکن است به دنبال بياورد

 خواهند گذشت اما موضوع همه اين مسائل. هيچ چيز ايده آل نمی شود! دارد
اين جهت گيری ها برنامه ريزی می خواهد، ! اين است که در چه جهتی

استراتژی می خواهد، تاکتيک های درست می خواهد، تشخيص وضعيت می 
خواهد و از همه مهم تر تالش برای بقای رزمندگی جنبش سوسياليستی و 

  . تضمين رشد و پويائی اش را می خواهد
ز اختالط جنبش دانشجوئی و جنبش سوسياليستی بايد حذر کرد و اين که گفتم ا

ميان اين دو فرق گذاشت و يکی شان نگرفت و تشکل هايشان را بر هم 
منطبق نکرد، از ترس آن است که دانشجويان سوسياليست همه تخم مرغ 
هايشان را در سبد دانشگاه بچينند و با يک ضربهء رژيم موجوديت خودشان 

حرف من فقط اين نيست که دانشجويان . ال به خطر بياندازندتا سال های س
سوسياليست بايد با جنبش های اجتماعی در پيوند ارگانيک قرار بگيرند و در 
داخل آن ها فعال باشند؛ اين الزم و حياتی و بقدری بديهی است که نمی خواهم 

 ها روی آن مکث کنم، حرف من فراتر از اين است، حرف من اين است که اين
محافل سياسی و تشکل های خودشان بمثابه سوسياليست ها را در بيرون از 
دانشگاه درست کنند و پنهان از ديد و دسترس رژيم، و نه اين که در هر 
دانشگاهی ده تا تشکل سوسياليستی داشته باشيم که همه اعضايشان شناخته 

اين . ع کردشده اند، همه شان قابل دسترس اند و می شود سريع همه شان جم
محافل و تشکل های سوسياليستی بيرون از دانشگاه می توانند از طريق تلفيق 

کار . کار علنی با کار مخفی، در دانشگاه ها هم فعاليت کنند و اثر گذار باشند
اگر می خواهيم بدنه جنبش دانشجوئی را به . توده ای نمی تواند مخفی باشد

را نمی شود مخفی کرد و به زير حرکت در بياوريم اين نيرو و حرکت اش 
حتما علنی خواهد بود اما سازماندهی اش بايد مخفی باشد؛ سازمان . زمين برد

به . دهندگان اش حتی المقدور بايد برای پليس و جاسوسان ناشناخته باشند
اين هم مقداری ميراث . نظرم می رسد که امروز روش ها خيلی علنی است

رخی حمايت های جناحی از حکومت اتکا می دوران دوم خرداد است که به ب
اين عادت دارد ادامه پيدا می کند و اين روش، جنبش سوسياليستی را . شد

. خيلی بيش از ليبرال ها و انجمن های اسالمی در معرض خطر قرار می دهد
اگر ماجرای رقابت های ميان انجمن های اسالمی با سوسياليست ها را هم به 

نيم ديده می شود که حلقه و منگنه از هر طرف دور اين تهديدات اضافه ک
اين است که آن ها بايد به تدابيری . فعالين سوسياليست تنگ تر می شود

  .بيانديشند که خودشان را از اين نوع آسيب های مجانی دور بکنند
به هر حال من خيلی خوشحال شدم که صدای دوستان و نظرات شان را شنيدم، 

ان را دائم تعقيب می کنم  و بسيار هم استفاده می کنم و البته من نوشته هايش
 . موفق باشند. از آن ها ياد می گيرم

…………………………………….. 
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 گفتگوی پرويز قليچ خانی با
 محمد رضا شالگونی

پرويز قليچپس از انتخابات نهمين دوره ی رياست جمهوری ايران، 
ی اجتماعِیاندرکاراِن مسايل سياس  دستبا) نشريه آرش ( خانی 

 تماس گرفتيه و سئواالتی رفيق محمد رضا شالگونیاپوزيسيو از جمله
  .حاصل اين گفت را در زير می خوانيد. در ميان گذاشت را با او

که وقت خود را در آقای شالگونی، با تشکر از اين  :خاني پرويز قليچ
چند از نيما فکر کرديم که بعد از انتخابات سراغ ت. اختيار ما قرار داديد

 ي انتخابات، آيا تغيير و اندرآاران برويم و ببينيم که بعد از نتيجه دست
 تحولی در نظرياتشان بوجود آمده يا نه؟

بوديد، نتيجه انتخابات را پيش آيا شما که جزو تحريم کنندگاِن انتخابات
 آرديد يا نه؟ و اصوًال تحريم موفق بود يا نه؟ بيني مي

داني مي ضمنَا. اوًال من هم متقابًال تشکر می کنم  :محمدرضا شالگونی
.تو خودت رفيق پرويز و نشريه آرش، برايم عزيز هستيد

است که در مورد تحريم اصًال مساله اين نيست حقيقت اين: اما سؤال
نه؛ بل که اين است که بعضی که آيا مردم آن را قبول خواهند کرد يا
معنا ندارد و ر جايي که انتخاباتوقت ها به لحاظ اصولی مهم است که د

خيلی از مردم هم ممکن است در آن شرکت کنند، برای نيروی سياسی
متوجه است اين جريان سرانجامی ندارد و می تواند به بيداری و ای که

يابی مردم ضربه بزند، بايستی به مردم بگويد حرکات مستقل و سازمان
مثًال توجه داشته باشيد. کند شرکت نکنيد و آن را تحريم" در انتخابات"

کرد، تحريم های که در سال های اوليه ی انقالب آن تحريم هائی که چپ
 علی القاعده در جاهايی آه انتخابات معنا. بسيار بسيار درستی بودند

، صرف نظر از اين آه مردم در آن ندارد، اساسًا تحريم درست است
. نه آنند يا شرآت مي

رياست جمهوری اخير، تحريم موفق بود يا" خاباتانت"اما اين آه در 
واقعيت اين است که تا حد زيادی. من تا حدودی موفق بود نه، به نظر

اينان چقدر از قدرت تحريم می ترسيدند تاکتيک های رژيم نشان داد که
اتخاذ کنند که آن را و سعی می کردند که در مقابل آن شيوه هائی

 غ بازی و شارالتان بازی هائی که راهبشکنند و علی رغم تمام شلو
نمی خواهم مثل. انداختند، به نظر من تحريم باز قابل توجه بوده

را ناديده می گيرند، بگويم همه ی کوچه ها و ها که واقعيت ها بعضی
.تحريم هم قابل توجه بود چنين چيزی نبود ولی. خيابان ها خلوت بود

در  صندوق های رأی بکشد وبرای رژيم هم مهم بود که مردم را پای
اين مورد بود که اصالح طلبان و تماميت خواهان با هم متحد شده

ای تاکيد می کنند که مساله مهم اين گرفته تا خامنه زاده از تاج. بودند
رای بکشانيم و نگذاريم تحريم موفق بود که مردم را پای صندوق های

  .شود
 موفق شدند يا نه؟ در  داشتند،که چنين فکری را آيا آساني  :خاني قليچ

ای که با مخالفين شان داشتند، سيايی واقع آيا حكومتيان در اين شطرنج
!شد موفق شدند يا نه؟ آه به نظر من عمًال چنين

"انتخابات" به نظر من هم موفق شدند و اصًال در خود  :شالگونی
گذاريدب: برای اين که روشن تر به اين مساله جواب بدهم. موفق شدند

و ميزان رأی و" انتخابات"تبليغاتی برای انتخابات را از خود  مبارزه
من فکر می کنم که.  تفکيک کنيم دادند، اين که به چه کسانی رأی

–داليل متعدد   به–موفقيت بزرگ جمهوری اسالمی اين بود که 
 تبليغاتی را سازمان داده بود که در ايران و مخصوصًا بعد از سال های

در کشورهای خاورميانه هم غالبًا چنين. يه انقالب، بی سابقه بوداول
اگر کانديداهای اصالح طلب مثل معين و. ای نمی شود انتخاباتی تبليغات

 آه به هر حال موضع مخالف داشت و–را  کروبی و حتا رفسنجانی
بگذريم، کانديداهای  کنار–چشم گير بود که حرف های متفاوتی می زند 

رضايی، قاليباف،:  چهار کانديد بودند–ه دستگاه واليت فقيه وابسته ب
 قبل از انتخابات–احمدی نژاد و الريجانی که يکی از اينان استعفاء داد 

.هائی را مطرح می کردند که حتا برای اصالح طلبان تابو بود حرف
های زنجيره ای صحبت صريح و روشن از قتل مثًال محسن رضايی خيلی

ای را کی زنجيره خوب قتل های. ين طور الريجانیمی کرد و هم
 ای در آن موقع ی قتل های زنجيره سازمان داده؟ وکيل مربوطه پرونده

به دليل اعتصاب غذا در زندان از پای درآمده آارش به بيمارستان
اکبر گنجی که اين ماجرا را افشاء کرده بود، هنوز يا مثًال. آشيده بود

اين. مرگ دست و پنجه نرم می کند اب غذا باهم بيچاره در حال اعتص
زدند که در واقع کانديداها با اين مانورشان يک سلسله حرف هائی را

 البته چون به قول معروف پشت شان به کوه ُاحد بود. بود" ممنوعه"
مثًال محسن رضايی. ها را بزنند توانستند اين حرف تر می خيلی راحت

هائی که خودشان تهيه ست در همان فيلماين آدم کي آدمی که می شناسيم
کرد که در ايران شد، مطرح می کرده بودند و از تلويزيون پخش می

قومی، نابرابری های: نابرابری های تحمل ناپذيری وجود دارد
.های طبقاتی های نسلي، نا برابری های جنسی و نابرابری نابرابری

و. و مطرح می کندها چيزهای مهمی است که ا که اين خوب می بينيم
. آند عدم تمرکز فدرالي را مطرح مي مثًال برای راه حل نابرابری قومی،

عوام فريبی و نعل معلوم است که اين حرف ها برای اجرا نبود ولی اين
 .ای بود که تا حدود زيادی مردم را غافلگير کرد وارونه زدن پديده

ان دارند می گويند که ماها اين را چنين دريافتند و پذيرفتند که اين خيلی
ما در اعالميه. های شما گوش بدهيم به طور جدی به حرف می خواهيم

خواهند بگويند ها با عوام فريبي مي اين سازمان مان يادآوري آرديم آه
شباهت زيادی بين آن  به نظر من. تان را شنيديم که صدای انقالب

 دند با آن حرفکر چيزی که اينان در تبليغات انتخاباتی مطرح می
   . که صدای انقالب تان را شنيدم، وجود داشت57معروف شاه در آبان 
طور و يا که در حکومت نبودم يا الريجانی هم همين رضايی می گفت من

رده های باالی حکومت صحبت می همين احمدی نژاد از فساد وسيع در
. آردند مي ها انتقاد ها از حكومتي  به عبارت ديگر، آن  .کرد
آيا. مشخص است ای ارتباط رفسنجانی با قتل های زنجيره  :خاني قليچ

فکر نمی کنيد که اينان در رابطه با رفسنجانی اين موضوع را مطرح
رسيد رهبر و بقيه، رفسنجانی را کردند؟ عليرغم اين که به نظر مي می

اين انتخابات شرکت کند، و يا براي آشاندن مردم اند که در راضی آرده
  اي را راه انداخته بودند؟ تبليغاتي هاي  انتخابات چنين برنامهدر

ای بسيار مهم ماجرای قتل های زنجيره من فکر می کنم که  :شالگونی
مثًال راجع به مساله بود، منتها فقط راجع به آن صحبت نمی کردند و

انداخته ای را که قاليباف راه همان برنامه. زنان هم صحبت می کردند
ا چطور توضيح می دهيد؟ در واقع اين کار آن ها فقط حملهشم. بود

پيچيده عمل می کردند و يعنی زبانی يا ديسکورسي که اين نبود، بسيار
اساسًا يک ديسکورس مخالف خوانی بود و ها در انتخابات آرده بودند

بپرسيد که آيا اين اگر. اين را خيلی قشنگ سازمان دهی کرده بودند
 بود، بايد بگويم به نظر من برای اکثريت مردم غافلغافل گير کننده 

من خودم فکر نمی کردم که اين ها اين قدر در شکستن. گيرکننده بود
البته قابل فهم بود که اينان. داشتند، پيش بروند تابوهائی که خودشان

امکاناتی دارند ولی اين حد که در جاهائی می توانند مانور بدهند و
فشار موقعيتي بود که ي نه بزنند تا حدود زيادی نتيجهبيايند و نعل وارو

اصالح فکر می کنم اوًال خود آن نارضائی و. در آن گير کرده بودند
کرد که از يک طرف آن طلبی ای که پا گرفته بود، اينان را مجبور می

 را به نحوی آرام کنند و–نارضائی وسيع و گسترده مردم  – نارضائی
اصالح طلبان حکومتی مورد نظرم – طلبی رااز طرف ديگر اصالح 

روياروئی  به ورشکستگی بکشانند و ثانيًا خودشان را برای–است 
  .احتمالی در سطح بين المللی آماده کنند

که خود اين ها رفسنجانی را به بازی از صحبت شما چنين استنباط کردم
نینبود و رفسنجا کشانده بودند ولی من فکر می کنم که اين طوری

 در حالي خودش را. ای خودش را تحميل کرده بود عليرغم تمايل خامنه
کانديد کرده بود، که می گويند خامنه ای مخالف بوده و به او گفته بوده

من. شما و من کنار بمانيم و بگذاريم جوان ترها بيايند که بهتر است
باشد شکستن رفسنجانی يک عملی فکر می کنم اين می تواند درست

دستگاه  که با آن می خواستند ساختار قدرت را به نفع رهبر وبود
ها احتياج داشتند آه ها آن با مجموعه اين هدف. واليت فشرده تر کنند

انتخابات شرکت کنند، احتياج داشتند رقبای خود را بشکنند و مردم در
ها نشان بدهند که مردم انتخابات را جدی امريکائی احتياج داشتند که به

مخصوصًا در مرحله. هم موفق شدند دانيم که تا حدودی گيرند و می می
و پرتحرآي در نشان دادند که تبليغات انتخاباتی جدي" انتخابات"اول

 البته همه می. آار است و جريان های مختلف به همديگر حمله می کنند
ها دست کاری شده است و فقط پنج شش نفری که دانستند که اين
عليرغم اين خيلی از. اجازه دارند کانديدا شوند اند ردهخودشان تعيين ک

ديديم که گفتند درست است که اين خبرنگاران رسانه های بين المللی را
من ديدم.  است جدی يک انتخابت کامًال دموکراتيک نيست ولی انتخاباتي

 که خيلی از مفسرهای غربی گفته اند که نمی شود آن را با مصر و
 .ايسه کرداردن و غيره مق

اند که انتخاباتی واقعی و غربي، نوشته هاي تقريبًا اآثر رسانه :خاني قليچ
.است گير بوده موفقي بوده و شرآت مردم هم چشم

حتا خود .به نظرم بازي رژيم در اين ماجرا موفق بود! بله :شالگونی
.اي بود اين پديده که انتخابات را به دور دوم بکشانند آار بسيار زيرآانه

درون" دموکراسی های"دانيد که در کشورهای خاورميانه و در اين  می
العمر هميشه با نودوهشت درصد آراء انتخاب مادام گيومه، رهبران

 .نيست شوند، انتخابي در آار می
رهبری، شما فکر نمی کنيد که دادن سه کانديد از جناح :خانيقليچ
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آار  به اين که جناح محافظه با توجه-قاليباف و احمدی نژاد و الريجانی 
توانستند ، حدود ده ميليون رأی داشتند می گذشته" انتخابات"در  حكومت

 نشان از داشتن-همان دور اول هم پيروز بشوند يک کانديدا بدهند و
شده آرده بودند آه حتمًا ای است آه از قبل طراحي طرح و برنامه

انتخابات به دور دوم بكشد؟
قيقًا اين طور است، من فکر می کنم که اين ها طرحد. بله :شالگونی

از سر پيسی به دور دوم برسند، يک داشتند چون اين طوری نبود که
  .برسند تزی هست که می گويد اين ها نتوانستند به توافق

می نوشتند، از دقيقًا، مقاالتی هم که افرادي از اپوزيسيون  :خاني قليچ
 توانند بر سر يك آانديدا به ها نمي ناين زاويه برخورد می کرد آه اي

  .توافق برسند
اسالمی وقتی واقعيت اين است که ما مخالفان جمهوری  :شالگونی
  را بالکل ها را در داخل رژيم و بين جناح ها می بينيم، يا آن مخالفت

بينيم که گويا ها را العالج مي نمايش می گيريم و يا اين که چنان آن
ی وجود ندارد، حال آن که حقيقت نه آن است و نهثقل اصًال هيچ مرکز

ای قدرت واليت فقيه و شخص خامنه واقعيت اين است که دستگاه. اين
لحاظ عملی، زيادی در دستش متمرکز است چه از لحاظ رسمی و چه به

امکانات مالی و امکانات فراوان ديگري را هم در دستش متمرکز آرده
نند مرکز ثقلی داشته باشند هر چند در عينندارد که اين ها نتوا و دليلی

..هم وجود دارند حال جناح های مختلف
شويد برای من سئوالی اين که شما روی رهبر متمرکز می  :خاني قليچ

ايم که معموًال در تمام جهان ديده. ها پيش می آورد در رابطه با نظامی
 ووقتی ارتش يك آشور در جنگي عليه کشور ديگر شرکت می کند

تا وقتی خاک جبهه ها از روی پوتينش پاک نشده به گردد، پيروز برمی
در اين چند ساله و بعد از آن همه آيا. راحتی از سياست کنار نمی رود

صوًال نظاميان و کشته که سپاه و بسيج داده، ديده نمی شود که سپاه و
–اي هستند  در کنارش وزارت اطالعات پشت صحنه جناح تعين آننده

  کنند؟  که دارند نقش اصلي را بازی می-در آنار ولي فقيه لبتها
:هست يعنی دو تا عامل. من فکر می کنم اينطوری هست  :شالگونی

يکی اينست که خود سپاه نيروی بسيار مهمی است و حاال مهم تر هم
در دوره ی انقالب و موقعی که نظام جمهوری اسالمی قبال. شده است

نيروی نظامی نمی توانست اين اهميت  آمده بود،از بطن انقالب بيرون
گری اهميت نظامی را داشته باشد در واقع در يک انقالب ارتش و

.آنچنانی ندارد در جريان جنگ کالسيک است که ارتش ساخته می شود
اينکه دستگاه واليت فقيه و خود ولی فقيه برای اينکه ُدم خود را دوم

توانند او را بگيرند و خفه کنند میکه هر لحظه  از زير پای آنهائی
آنهائی را که تفنگ دستشان است خالص کند، منافعی دارد که باصطالح

القاعده و بنظر من علی. هم زير کنترل داشته باشد و هم تقويت کند
عقًال گرايش منطقی سيستم باينطرف است که ولی فقيه بتواند خودش را

 آن روحانيون ديگری که هستندخبرگان، از مراجع تقليد و از از مجلس
مرکزيتی که هميشه در جمهوری اسالمی بوده  و می دانيم که چند–

. خالص کند–است  يکی از داليلش ساختار روحانيت شيعه بوده
دستگاه واليت فقيه منافعش در اين جهت است که از اين چند مرکزی

ين درا. شود يا آنها را تا حد زيادی بنفع خودش تضعيف کند خالص
، بعد از مرگ خمينی يک ولی خوب دوره خمينی تا حدی پيش رفت

روحانيون چون آن يکی.  جريان معکوسی خود بخود شروع شد
شان باال می رفت و نفوذ رژيم نيز به دليل فاصله از انقالب کم می وزن
بنابراين سيستم بايستی از خودش دفاع می کرد و حتی در مقابل .شد

خود خمينی بدليل اينکه سيستم از متن انقالب نقالبدر دوره ا. مردم
به دليل قدرت ساختارها نه. بيرون آمده بود، نيروی اصلی را داشت
بين رفت بعدًا چنين حمايتی از. بلکه باين دليل که حمايت مردمی داشت

و خامنه ای نه آن حمايت مردمی را دارد، نه مردم آن حالت را نسبت به
، ر دستگاه جمهوری اسالمی روحانيون ديگردارند و نه د رژيم
چنين حالت هائی طبيعی است که منطق خواهند تابع او باشند؛ در می

منافع خودش در ديگری وارد ميدان شود و رهبر سعی کند که بفکر
بنظر. مقابل ديگرانی که يک جائی ممکن است يقه اش را بگيرند، باشد

  .کرددر اين انتخابات اينها واقعا عمل  من
نمی کنيد نقش نظامی ها در اين انتخابات، يعنی شما فکر :خاني قليچ

به نظر. بازی کردند بود و نقش اساسی تری" رهبری"قوی تر از نقش 
 من احساسم. من يک دستگاه اداره جامعه وجود دارد که پنهان است

ها و نقش آنهائی که سپاه و اطالعات را می اينست که نقش نظامی
اندازند، روز هم مهره های خودشان را بيرون می گداری  گاهگردانند و

خامنه ای. اساسی تری دارند آنها نقش. بروز بشتر و قوی تر می شود
نظامی ميرد و رهبر ديگری خواهد آمد و اتکاء به نيروی روزی می

 .تر خواهد شد روز بروز قوی
هی اينکهاند منت تر شده بسيار پرنفوذ ها بنظر من نظامي :شالگونی

کامًال دکور هستندای و دور و بريهای او روحانيت و مخصوصًا خامنه

. نيستم يا تا حد زيادی دکور هستند، من با اين موافق
حزب" در مجلس هفتم هم چشمگير بود و می بينيم که :خاني قليچ

 .دارد آه وابسته به نظاميان است، هفتاد نماينده در مجلس" آبادگران
 

 باشيد که بخش بزرگی از مخالفان جمهوری اسالمی ضمنتوجه داشته
مستقيم يا غيرمستقيم خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی اينکه بطور

.دارند هستند ولی از انقالب وحشت
 

جاهای زيادی ها در می بينيم که خود نظامی. بله مسلم است:   شالگونی
ای بين همسوئیحاال من فکر می کنم يک . به هيچ کنترلی تن نمی دهند

و ولی فقيه هست برای اينکه ولی فقيه هم بتواند سانتراليزاسيون اينها
دانيد که يک چنين پديده ای در دوره شکل گيری می .را پيش ببرد

نظام ملوک الطوايفی که در. آمد حکومت های مطلقه در اروپا هم پيش
را داشتخودش  ای نيروي نظامي  و هر منطقه– فئوداليته –اروپا بود 

  با کمک مالی بورژوازی که  و چيزی که اتفاق افتاد اين بود که پادشاه
تازه پا می گرفت، شروع به درست کردن ارتشی کردند که اين ارتش

.توانست واسال هايش را زير کنترل در بياورد وسيله ای شد که پادشاه
بلکههم نظام فئوداليته است  خواهم بگويم که اينجا از اين تشبيه نمی

اتفاق می می خواهم بگويم که شبيه آن سانتراليزاسيون در اينجا هم
 ، براي تحكيم اي آه دارد افتد و ولی فقيه با اتکاء به منافع نفتی و مالي

توجه.  آند و اين برايش مهم است ، ارتش را تقويت مي موقعيت خودش
:ستيماز لحاظ اقتصادی با دولت ويژه ای روبرو ه داشته باشيد که ما

آه به لحاظ مالي قدرت مانور زيادي ، دولتي)خوار يا رانت (دولت رانتير 
در منطقه ي براي چنين دولتي ارتش بسيار مهم است، آن هم. دارد

    .حساس خاورميانه
شدن را شاهد ، يک روند سکوالريزاسيون يعنی عرفی گذشته از اين

ی پندارند يکخود واليت فقيه برخالف آنچه که خيلی ها م. هستيم
شدن مداوم ولی پر تناقض و آرام نظام جمهوری اسالمی نوعی عرفی

حکومت روحانيت با نام مذهب روی کار يعنی در واقع. را در خود دارد
آيد و يک تجديد می آيد و چون می خواهد خودش را تحکيم کند، می

نظرهائی را در همان کدهای مقدسی انجام می دهد که بخاطر آنها روی
اجرای: آمده بود و دليل وجودی خودش را با آنها توضيح می داد کار

خمينی گفت که حکومت اسالمی برای حفظ يادتان باشد که. شريعت
خوب اين يک. کند حکومت می تواند حتی نماز و حج را موقتًا تعطيل

.نوع سکوالريزاسيون يا عرفی شدن متناقض هست که اتفاق می افتد
هاي بيشتري را در اين جهت مشاهده می  هم قدمدر اين جريان حاال
  .کنيم

ها باال می رود، من می توانم  وزن نظامی تاکيد شما که ي آن در باره
سکوالريزاسيوون هم پيش می رود که بگويم در اينجا يک نوعی روند

 پيرو ، متحد و فقيه ها که زير رهبری ولی  وزن غير روحانی در واقع
 رود، برای تضعيف روحانيون ديگر و د باال مياو و همراه او هستن

بينيم که او کسی را رئيس می.  بطور کلی روحانيت و مرجعيت شيعه
يا رئيس قوه قضائيه را کسی کرده که در. نيست مجلس کرده که مال

شاهرودی، درست است که آخوند .ايران پايه مذهبی ويژه ای ندارد
ولی از تبار ايرانی دارداست ولی آخوند مهاجر است و درست است 

–می خواهم بگويم ولی فقيه . عراق آمده است و در ايران نفوذي ندارد
يک روشی را انتخاب کرده که عمال پست های حساس را – خامنه ای

ماجرای انتخابات اخير هم می در دست خودش متمرکز می کند و در
.افتد بينيم که اين اتفاق دارد می

از يکی دو آار  هم اعتقاد داريد آه جناح محافظهآيا شما  :خاني قليچ
سوی يک پارچه تر کردن خودشان می سال پيش با طرح و برنامه به

قضائيه و مقننه را دست داشتند، و قوه مجريه را هم روند؟ قوه
براي. در جامعه آار آردن برای همين شروع کردند. خواستند مي

فيلمي ده نمكي و ميرشكاك و دو سال گذشته فيلمي ساخته  ، طی نمونه
ي وزارت اطالعات به طور فراوان در جامعه پخش شده بود هم ساخته

ي فقر و فحشا در جامعه بود باره آه هر دو در
  .ام شنيده بله  :شالگونی

باعث فحشاء است هر دو فيلم از اين صحبت می کنند که فقر :خاني قليچ
 دهد که يک اين نشان می. اند و اين فقر را هم آقازاده ها بوجود آورده

دستگاه عريض و طويل پنهاني غير از روحانيت وجود دارد که در حال
در انتخابات، قالی باف هم می گويد که تا. ست ريزی طرح و برنامه

وقتی می. نژاد به نفع او آنار برود آخرين لحظه قرار بوده آقای احمدی
مهره ها را جابجا ند،بينند که بازی بگونه ديگری جريان پيدا می ک

 آيا اين نشان نمی دهد که در مورد رفسنجانی هم همين عمل. کنند می
شان را گرفته بودند و می خواستند که انجام گرفت؟ آنها از قبل تصميم

   .صحنه سياسی حذف کنند رفسنجانی را از
چرا تا به آند، هايي را طراحي مياآنون که حکومت چنين طرح و نقشه
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 در- حتا بخشي را-نيامده که اپوزيسيون رژيم از قبل تحليليحال پيش 
ها به پردازد؟ به اين روندها داشته باشد و از قبل به افشاي آن مورد

  ؟ راستي علت چيست
 در مورد بخش اول صحبت شما، من فکر می کنم که اينها :شالگونی

.برنامه داشتند ولی نه اينکه يک نيروی غيرروحانی برنامه داشت
يعنی آنهائی که زير رهبری خامنه ای هستند و روحانيت متحد ولی فقيه

مخصوصًا برای زدن رفسنجانی در واقع جناح وی، برنامه داشتند و
انتخابات دوم خرداد اگر يادتان باشد رفسنجانی قبل از. بسيج شده بودند

  يک نغمه ای راه انداخته بود که بتوانند قانون اساسی را عوض76
در. ای مخالفت کرد چنان رئيس جمهور باشد که خامنه  او همکنند و

خرداد هم حزب سازندگی را علم کرد که در واقع جريان انتخابات دوم
 سخن رانی معروفی76سال  حزب رفسنجانی بود و در آستانه انتخابات

ماجرا اين. کرد و گفت که در انتخابات نبايد تقلب باشد و هشدار داد
گفتند اينها می افلگير کرد و در بسيج مردم که میبشدت آنها را غ

بنظر. بنويسيم خاتمی و بخوانند ناطق نوری، خيلی موثر افتاد خواهند
نحوی با خاتمی ائتالف کرد و توانست به آنها من در آنجا رفسنجانی به

.ضربه بزند
–استفاده از فرصتی که پيش آمده بود  رفسنجانی در اينجا هم با

"محلل"بعنوان   می خواست خودش را–مريکا با رژيم روياروئی ا
بنظر من خيلی روشن بود. وارد ميدان کند و وزن خودش را باال ببرد

ای با اين موافق نيست ولی اينکه می خواستند با اين جسارت خامنه که
من خودم فکر می کردم اينقدر جلو نمی روند اما و حدت او را بزنند،

تدارک ديده ای داشتند و می نامه کنترل شده ومعلوم بود که خيلی بر
موفقيت بنظر من يکی از. خواستند هر طور شده رفسنجانی را بزنند

هايشان هم اين بود که رفسنجانی را زدند و اين ماجراي بسيار مهمی
 .بود
  

رغم مخالفت علي.............مخالفان جمهوری اسالمی  بخش بزرگی از
مداخله امريکا دفاع می  بسيارشان مثًال ازبا خشونت که می گويند،

کنيم می خوب که دقت! کنند، گويا مداخله امريکا بی خشونت خواهد بود
بينيم که اينها طرفدار مسالمت نيستند و طرفدار اين نيستند که خون و

نشود، بلکه از اين وحشت دارند که مردم بتوانند ابتکار عمل خونريزی
  را بدست بگيرند

  
 مورد آن بخش ديگر صحبت تان که چرا اپوزيسيون طرحیدر اما

اپوزيسيون را از اين حالت ژنريک و نداشت؟ من فکر می کنم بايد
می! هستند اش در بياوريم و بگوئيم منظورمان چه کسانی عمومی

توانيم بگوئيم که مخالفان جمهوری اسالمی از جهاتی بسيار عقب مانده 
اگر به همين انتخابات دقيقا نگاه. تندخود جمهوری اسالمی هس تر از

 همانطور که قبال هم–تدابير جمهوری اسالمی  می کرديم، بسياری از
 مبادا ترس از اين آه. بود  يک نوعی ترس از انقالب–اشاره کردم 

همين علم خود. نارضائی عمومی از يک حد معينی بيشتر جلوتر برود
ز آنطرف الريجانی درستيا ا. کردن احمدی نژاد معنی خاصی دارد

در هر حال. باف درست کردن، معنی خاصی داشت کردن و قالی
مساله وحشت داشت ولی از جمهوری اسالمی در عين حال که از اين

.آرد وحشتي آه بخش بزرگی از اپوزيسيون از انقالب دارد، استفاده
توجه داشته باشيد که بخش بزرگی از مخالفان جمهوری اسالمی ضمن

مستقيم يا غيرمستقيم خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی که بطوراين
.دارند هستند ولی از انقالب وحشت

ببينيد چون مفهوم انقالب با مفهوم جمهوری اسالمی و نظام جمهوری
ذهنيت مردم گره خورده، اين نيز زمينه ايست برای واکنش اسالمی در

 مراجعه کردن و بهانقالبی بودن و به مردم منفی ولی اصًال ماجرای
–اپوزيسيون  مردم امکان دادن، چيزيست که بخش بزرگی از

 با–مخصوصًا من می خواهم بگويم اپوزيسيون طرفدار سرمايه داری 
بخشی از آنها طوری از دموکراسی صحبت می کنند که. است آن مخالف
جامعه ای که اصًال جهان سومی است، شود دموکراسی را در گويا می
نفتی است، دولت فاسد خوار  آن بيداد می کند، دولتش را آه رانتفقر در

بسياری البته. مذهبی است،صرفًا با اعالم جدايي دين از دولت کنار زد
می خواهم بگويم بخش. از آنها می دانند که چنين چيزی نمی شود

مخالفان جمهوری اسالمی از اينکه به مردم مراجعه کنند و به بزرگی از
 وزن بدهند، وحشت دارند و علتش هم می تكيه آنند وجنبش مرد

شان هم می گويند ديديم که خيلی ها. اينست که از انقالب وحشت دارند
می که انقالب خشونت ببار می آورد، يا انقالب استبداد ببار می آورد و

دانيم آه اصًال اينطوری نيست و بسياری از دموکراسی ها و نه تنها
در.  همه دموکراسی های مهم، زاده انقالب هستندتقريبا بسياری که

بگيريد که يک انقالب محافظه کار داشته تامين دموکراسی ها از امريکا
اندخيلی مهم بوده .ها نقش داشته اند تا انقالب فرانسه، انقالب

ترين مخصوصًا اگر اروپا را در نظر بگيريد که قديمی ترين و جاافتاده
 .دارد، می بينيد که انقالب ها خيلی نقش داشته انددموکراسی را در دنيا 

رغم مخالفت با خشونت که می گويند، اگر بکنيد خواهيد ديد علي دقت
مداخله امريکا دفاع می کنند، گويا مداخله امريکا بی بسيارشان مثًال از

کنيم می بينيم که اينها طرفدار خوب که دقت! خشونت خواهد بود
نشود، بلکه ار اين نيستند که خون و خونريزیمسالمت نيستند و طرفد

من. از اين وحشت دارند که مردم بتوانند ابتکار عمل را بدست بگيرند
 بخش بزرگمی کنم که جمهوری اسالمی از وحشت اين فکر

تر را که جناح رو راست حرف های معين. اپوزيسيون استفاده کرد
 ر حرف های احمدیاصالح طلبان حکومتی بود در نظر بگيريد در آنا

ای که حجاريان با معين می کرد از وی پرسيد که در مصاحبه. نژاد
ها و فقر چه می گوئيد؟ همه می گويند که اينها راجع باين نابرابری

می پرسيد که يعنی اينها مهم است و اينرا با حالت طنز و لبخندی
 او در جواب گفت که خوب مساله اينست که اگر ما. احمقانه است

تر بشود اقتصاد بتوانيم دموکراسی راه بياندازيم و بعد آموزش گسترده
خوب...  يابد و شود فقر بسيار گاهش مي بسيار بهتر مي کشاورزی ما

ديدم آن برنامه ای که او ، مي کردم منی که حرفهای او را گوش می
حداقل چهار دهه طول می برای فقر زدائی و نابرابريهای طبقاتی دارد،

می تا نوبت آن برسد، حال مردمی که زير فشار فقر و فالکت لهکشد 
اند حرف های او چه معنائی دارد، چطور ممكن است آن شوند و متوجه

بپذيرند؟ را
سرمايه از تکليف راست روشن است و طرفداران! ببخشيد  :خاني قليچ

انقالب وحشت دارند ولی بخش وسيعی از چپ را هم داريم، ما در اين
کرديم؟ اآثرًا افتاده بودند در يک دور دفاع از آزادی و ه چهرابط

هاي ، روی عدالت اجتماعی و نابرابري اما  دموکراسی و نهادهای مدنی
اصًال بحث و...  و اجتماعي، سنديكاهاي مستقل آارگران و معلمان

  .آردند طرحي نمي
  

یاصل ليبرالی نيست و تمام تئوريسين ها اصل يک فرد يک رأی يک
ازجان الک گرفته تا بزرگ ليبراليسم با حق رأی عمومی مخالف بودند؛

حق رأی آن چيزی که.........بنتام و جان استيوارت ميل و غيره و غيره
های گارگری و مشخصًا عمومی را در همين اروپا معنا داده اتحاديه

  .کارگران بوده است مبارزات
  
ي چپ هم ر اينجا در بارهبگذاريد د. است اين هم واقعيت  :الگونیش

آن بگوئيم چپ چپی هست که بهتر است به. تر صحبت کنيم مشخص
 سابق و يا باصطالح باقيمانده چپ يا راحت تر بگويم چپی که بطور
روانشناسانه بدليل چپ بودن قبلی کادرهايش، حاال هم می گويد که چپ

دانند یکه خيلی از اينهائی که خودشان را چپ م واقعيت اينست. است
ای برای چپ و هيچ برنامه يعنی. حتا سوسيال دموکرات هم نيستند

.چپ باشند سوسياليسم ندارند و من نمی فهمم که اينها چطور می توانند
 که خوب روشن–مثال حزب سوسيال دموکرات آلمان را در نظر بگيريد 

 و تشکيالتش را نگاه کنيد، اگر اتحاديه های –حزبی است  است که چه
 هر چند بوروکراتيک–هاي کارگری  سازمان کارگری آالن نباشد و اگر

ما. هم همينطور است در فرانسه.  نباشد، اصًال وجودش معنی ندارد–
پيوند گويم که  می نه تنها اينها را نداريم، حتی چپ راديکال مان را

چون کشور استبداد زده است و ما.  ندارد خيلی روشنی با آن پائين
ما نه تنها اينرا نداريم بلکه. کارگری مستقل از دولت نداريم تتشکيال

.در يک سلسله فرمايشات کلی خالصه کنيم می خواهيم همه چيز را
آساني نيستند که کامًال بعضی اصال به آنها اعتقادی ندارند و بعضی هم
دانند می" چپ"چنان  پشت کرده باشند و شايد صادقانه خودشان را هم

اي از اين دسته از رفقا با عده: مثالی بزنم. پ ندارندولی هويت چ
و صحبت بر سر اين بود که آيا بايستی هويت طبقاتی صحبت می کردم

بورژوازی و طرفداران سرمايه داری مان را کنار بگذاريم و مثًال با
اينها که از جناح چپ ائتالف بکنيم و جبهه تشکيل بدهيم يا نه؟ يکی از

  بود بمن گفت رفيق عزير شما نمی توانيد با کسیها يکی از جريان
 اينرا شايد–ائتالف بکنيد و در همان حال زير پايش را خالي آنيد 

خواهم روی نمی خواهم بگويم با نيت بد بلکه می صادقانه می گفت و
حرف شما اينست که من بايستی  من گفتم پس معنی–. تفکر تاکيد کنم

تا اوضاع ان بگويم که منتظر بمانيدبمردم، طبقه کارگر و تهی دست
رسد؟ همين جا بگويم که روبراه شود بعدًا نوبت عدالت اجتماعی هم مي

چون گمراه کننده است هميشه" عدالت اجتماعی"اين عبارت  من با
چپ بايد شخصًا از پيكار طبقاتي. دارم مخالفم و نسبت به آن حساسيت

   . و از سوسياليسم دفاع آند
حاليکه احمدی نژاد باصطالح يک آدم تير خالص زن بوده، ببينيد، در

است؛ می آيد و از تهی دستان صحبت يک آدم شارالتان و يک فاشيست
می گذارد و خاک بسر هويت و ماموريت خودش را کنار" چپ"می کند
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در کجای دنيا. صحبت از دموکراسی بدون عدالت اجتماعي می کند
 داشته باشد و از طريقی جز از طريقای وجود دموکراسی ايد که ديده

باشد؟ سال گذشته در پاريس يکی از همين مبارزات طبقاتی بوجود آمده
لجاجت ها بردارم و می دوستان به من توصيه می کرد که دست از اين

ليبرالی گفت فالنی باالخره بايد قبول بکنی که يک فرد يک رأی، اصلی
ات شما ضعيف است، اصل يکاطالعبه او گفتم که دوست عزيز . است

اصل ليبرالی نيست و تمام تئوريسين های بزرگ فرد يک رأی يک
ازجان الک گرفته تا بنتام و ليبراليسم با حق رأی عمومی مخالف بودند؛
حق رأی گفتم آن چيزی که. جان استيوارت ميل و غيره و غيره غيرو

ی و مشخصًاهای گارگر عمومی را در همين اروپا معنا داده اتحاديه
  .بوده است کارگران مبارزات

منازعه و اند و نمی خواهم نام ببرم چون سر اين هايی که می گويم چپ
مجادله فردي با کسی ندارم ولی واقعيت اين است که بر خود نام چپ

به صورت آرمانی گفتن که يک روزی و در يک جايی در گذاشتن و
سم مبارزه خواهيم کرد،سوسيالي ابديت به هم خواهيم رسيد و برای

همين االن و مبارزه طبقاتی به طور مشخص، روزمره،. معنايی ندارد
 هشتاد-  جامعه که هفتاداز همين جا بايستی برای سازمان يابی پائين

اگر شما پای آن نرويد. جامعه را تشکيل می دهند، جاری باشد درصد
 که سنتبرقرار شود؟ آن هم در کشوری چطور ممکن است دموکراسی
بيسابقه و دولت اصًال قدر ها بنياديست و دموکراسی ندارد، بی عدالتی

کرد ای دموکراسي تاسيس چطور می شود در چنين جامعه. قدرت است
ها که منافعی در برخاستن و شورش کردن و  تکيه به پائينی بدون

  های ظالمانه موجود دارند؟ دستگاه شکستن نظامات و
ها مجلس هفتم را باختند، برخي از آن الح طلبانوقتی اص  :خاني قليچ

دهي از سازمان ها نوشتند که بايد بطرف مردم رفت و در روزنامه
 اين بحث در ايران. سنديکاها و اتحاديه و نهادهای فرهنگِی دفاع کرد

 همان چپی که مورد نظر–بالفاصله خاموش شد ولی از طرف چپ هم 
ولي ديديم آه در انتخابات،.  نشددامن زده   به اين مسئله–شماست 

ها که  و مسئله آقازاده-سنتي احمدی نژاد، شعار نان و عدالت اجتماعي
توانست بخشی از  را مطرح آرد و -باعث فقر و فحشا در جامعه هستند

چرا و به چه علت چپي که به عدالت.  بکشد مردم را بطرف خود
اين مسئله دامن نزد واعتقاد دارد، بعنوان اپوزيسيون به  اجتماعي

  اش واگذار آرد؟ دشمن طبقاتي اهرم اصلی تبليغاتش را به
اين را چند جا هم قبل از من. دقيقا درست می گوئيد  :شالگونی

های انتخابات و حتا در آستانه انتخابات که صحبت هائی بمناسبت
!ببينيد: مختلف در راديو خودمان يا راديوهای ديگر داشتم، مطرح کردم

قبل ار انتخابات حوادثی در ايران اتفاق افتاد و حرکات ر ماه هاید
ولي حتا از طرف چپ به حد آافي مورد گيري راه افتاد کارگرِی چشم

نداشته باشد، يکی يکی اين است که حرکتی وجود. توجه قرار نگرفت
حرکت مثًال دو تا.  داشته باشد و شما چشم تان را ببنديد اينکه وجود
دو تا حرکتی که در واقع همگن بودند و. ورانه در ايران شدبسيار جس
، يکی امضاهائی که کارگران و فعالين چپ جمع کردند.  بودند هم جهت

رسم و مشخصات باز هم از طرف فعاالن چهار هزار امضاء با اسم و
ها همه باشيد آه اين توجه داشته. آارگري و براي ايجاد مستقل آارگري

در .هفت هزار امضاء جمع شده بود! ببينيد. آنند  ميدر ايران زندگي
 حاال با آن بخش که طرفدار سرمايه–اين ميان اين بخش اپوزيسيون 

 يعنی همين چپ ها چه–ليبراليسم است کاری ندارم  داری و نوعی
اينرا مطرح کردم که اصال کسی کردند؟ من يادم است که چندين بار

و شصت و پنج مثأل آن اعالميه پانصد. نيست که از اينها هم دفاع کند
نفری که هوا شد ، ديديد که چه غوغائی بپا کردند يا آن ماجرای

؟ که امريکائی ها هم کوکش کرده!چطوری پشتش صف کشيدند رفراندم
دنبال اين مسأله که اينجا هفت هزار کارگر هيچ کسی اصأل نرفت. بودند

رسم شان را داده اند و  وبا جسارت تمام سينه سپر کرده اند و اسم
دموکراسی آيا در. حرفشان هم اينست که اتحاديه کارگری می خواهند
هاي جريان. خواستند می شود اتحاديه کارگری نداشت؟ حق تشکل می

ها هم پشت آن ها حمايت نکردند و همين حتا چپ اين اپوزيسيون از
ن الئيکهمين جمهوری خواها يکی از رفقای ما می گفت که! نرفتند

فراخوانی برای راه انداختن آآسيون دوازدهم فروردين، می خواستند
تهيه کنند و من مطرح کردم که در اين فراخوان از حرکت های کارگری

 تشکل هم نام ببريد که يکی از از اين امضاءها برای حق و مخصوصأ
است که رفيق اينها را وسط نياور چون کسانی که آنجا بوده بوی گفته

.جن از بسم اهللا بينيد، درست مثل ترس مي. مه چيز بهم می ريزده
همين که اسم کارگر می آيد و تازه کارگری که فقط حق تشکل می

 که بعدأ–اند برای ماجرای رفراندم  آشند ولی حاضر پا پس می خواهد،
 سينه بزنند، سفر بکنند و سمينار–بند است  هم ديديم که نافش به کجا

  .بگذارند
 داريد که اشتباه کرديم، و انتقاد جدی بما وارد آيا شما اعتقاد: خاني يچقل

  است؟
طبقاتی تقدم  رفيق پرويز بنظر من چپی که برای پيکار! بله :شالگونی

البته پيکار طبقاتی . قائل نشود و روی آن متمرکز نشود چپ نيست
گويم که همين امروز و با يک سوت  من نمی. سوسياليسم معطوف به

پيکار طبقاتی کارگران و زحمت  .ن سوسياليسم برقرار می شودزد
آن  کشان چيزيست نقد و از همين امروز و همين جا بايستی روی
تواند  متمرکز شد و وظيفه اصلی چپ اينست، هويتش را با اين می

اش را با اين می تواند توجيه کند و تئوريش را  استراتژی توضيح دهد،
اگر اين نباشد، بنظر من چپی وجود . گيرد اردر خدمت اين می تواند بک

 ترين نقطه ضعيفت ای که چپ در ندارد و يکی از داليل اصلی
 منظورم از انقالب –موجوديتش در تاريخ صد ساله اخير ايران 

اکنون چپ در . ، همين است  قرار گرفته–باين طرف است  مشروطيت
 اين است آه اين علت است حقيقت نمی خواهم بگويم که. حاشيه است

جا نيست  اين اش خود اين رويكرد معلول علل مختلفي است آه جاي بحث
ولي در هر حال تا چپ نتواند به رسالت خودش و مخصوصأ به پيکار 

 توجه داشته باشد – زحمت کشان    کارگران و–توده زحمتکش  طبقاتی
وقتي . امکان ندارد که تحول ايجاد شود و روی آن متمرکز شود، اصأل

را شما بشناسيد و  شود آه فاعل تحول و عامل دگرگونی حول آغاز ميت
  . يابی آن کمک کنيد به سازمان

منسجم در ايران متاسفانه حاال نداريم،   ما چپ بمعنی سازمان يافته و
هاي بي  که فقط تالش ، مثل يک لشکر منهدم شده ايم وبسيار پراکنده

 عال چپ دارم می گويم ومن اين را بعنوان يک ف. ارتباط وجود دارد
طبيعی است که نمی خواهم خودمان را شالق بزنم ولی واقعأ و صميمانه 

بگويم و اعتقادم بر اينست که که چپ در ضعيف ترين  خواهم اين را می
اگر . اخير تاريخ ايران بسر می برد اش در تمام صد سال نقطه موجوديت

گويد، بدان دست   را که میای چپ اين را نفهمد حتا آن دموکراسی
 دموکراسی ليبرالی بوسيله ليبراليسم و با ايدئولوژی. نخواهد يافت

توجه بکنيد که در همين اروپا حق رأی عمومی از . ليبرالی ايجاد نشده
 رأی  عموميت يافتن حق! ببينيد. بوجود آمده طريق جنبش کارگری

مخصوصأ اروپای غربی  – عمومی و عمق يافتن دموکراسی در اروپا
  اساسأ بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفته و اگر–مورد نظر است 

. دقت کنيد جنبش کارگری در اين زمينه نقش بسيار بسيار مهمی داشته
و آنجائی که فاصله های طبقاتی آنقدر عميق است  حاال در برهوت شرق

است که ما چقدر بايد روی  قدر ضعيف، معلوم فرهنگ دموکراسی آنو 
نمی شود،  با حلوا حلوا گفتن که دهان شيرين.  رکز شويماين مسائل متم

شما بايستی فاعل و عامل دگرگونی را به ميدان بکشانيد و آنها به 
مان را به طرف  ايم و روی اند و اين ما هستيم که بی توجه ميدان آمده
  .نبينيم گردانيم که ديگري می

کمک بخش نظامی ها و وزارت اطالعات نشان دادند به : خاني قليچ
در روحانيت، طرح و برنامه هايي برای پيشبرد اهداف خود  اصلي

جمهور انتخاب شده و جناح انحصار طلب  اآنون رئيس. انتخابات داشتند
شدن حکومت  به طرف يک پارچه تر شدن و در حقيقت يک دست تر

نمی خواهم پيش گوئی کنيد ولی بعنوان يك فعال . است حرکت کرده
 را  ئل و از جمله مساله اتمی را دنبال می کنيد، آيندهمسا سياسي که همه

 خط قرمزها و   های فردی، روي روی آزادی بينيد؟ آيا رژيم چگونه مي
توسعه و از همه مهم  نيز مسائل جهانی از قبيل بانک جهانی و مسأله
  داشت؟ ای خواهد تر غنی سازی اورانيوم و مسأله اتمی، چه برنامه

اهم اينرا بار ديگر تأآيد آنم آه به نظر من روی ابتدا می خو: شالگونی
خواهم بگويم که رأی  نمی.  آمدن احمدی نژاد بر اساس انتخاب نبود کار

. سازی کردند، بسيج يک نيروی بزرگ توده ايست ندادند ولی اوأل رأی
.داشت اي سازي نقش تعيين آننده و در اين رأي

 -اول خاتمي  از انتخاب-باتجناح قالب حكومت در اآثر انتخا :خاني قليچ
اند و قدرت بسيج دو سه ميليون  هميشه حدود ده ميليون رأی داشته

  .هم دارند ديگر را
بيست درصدی را  بنظر من اينها هميشه. دقيقأ همينطور است :شالگونی

.دارد چون اين حکومت نان خور. بميدان می آورند
نزديک ده " انتخابات" االن هم اگر نگاه کنيم، در دور اول :خاني قليچ

 .اند يازده ميليون رأی آورده
فکر می کنم که اين رأی را آوردند، منتهی يک مقدارش  من :شالگونی
هاشمی رفسنجانی يا کروبی می گويند  هايي مثل که آدمی وقتی. تقلب بود

واقعی است و بنظر من  تقلب. تقلب بوده دليلی ندارد که ما اينرا نبينيم
ها  صندوق اگر چه می توانند در. حمدی نژاد تقلبی بوداين مقدار رأی ا

دستکاری کنند يا با شناسنامه های ساختگی رأی بدهند ولی بسيج هم 
 .ها می کشاند نيروهائی را به پاي صندوق خودش
دارم که در دور دوم، ده دوازده ميليون رأی  من اعتقاد :خاني قليچ
 .داشتند واقعي

 .دارند  اينها اين مقدار رامن فکر می کنم کأل :شالگونی
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هم. کرده اند اين مقدار را دارند و بقيه اش را هم تقلب : خاني قليچ
لمللي در براي آنار گذاشتن آروبي در دور اول و هم براي افكار بين

  .دوم دور
 نظامی هاکمک  با کمک بسيج و با ها آن. طور است دقيقأ اين :شالگونی

 در واقع بقول -و با يک سياست متمرکز و سنجيده و از قبل تهيه شده 
من هم با اين موافقم که.  اين را پيش بردند–، با يک پروژه  صدر بنی

در کار بود که دقيقأ آنرا سانتراليزه و بصورت حتا واقعأ يک پروژه ای
د وکه خيلی جسورانه بو تقلب هم. يک طرح نظامی اجرا کردند

درست ای از همه اينها آميزه. طور شارالتانيزم در تبليغات نيز همين
می خواهم بگويم که اين. کردند و يک چيزی را از صندوق درآوردند

  . انتخابات بود-نه انتخابات نبود،
امريكا هاي آينده با اينها خودشان را براي مقابله: از اين که بگذريم

ها می خواهند با اين نيست که آيا اينبنظر من مسأله . آنند آماده مي
ها می خواهند با اينها کنار بيايند يا نه ، بايد ببينيم که امريکائی امريکا

خواهند در ايران کنار ها باين سادگی نمی نه؟ امريکائی کنار بيايند يا
مثأل. برای منطقه خاورميانه دارند يک سلسله طرح هائی. بيايند
. بيرون بيايندسادگی ها رند تا اينکه از آنجا بايناند عراق را بگي نرفته

 هائی ممکن است مجبور شوند نيرويشان را بيرون بکشند ولی طرح
حاال طرح ها چطور. ها عقب نخواهد نشست دارند و امريکا باين سادگی

ولی در هر حال ايران. بايد منتظر بمانيم و ببينيم اجرا خواهد شد
بنابراين من. کن ماجرا نيستند ست و ولترين مسئله ا برايشان حساس

آماده می کند فکر می کنم زير اين فشارها، جمهوری اسالمی خودش را
 خودمان را در ذهنيت هيئتحاال اگر. که از موجوديت خودش دفاع کند

شان را در خطر يابيم که اينها اگر موجوديت قرار بدهيم، درمي حاکمه
باشند که خانواده هايشان از"  هاصدامی"مثل  جدي ببينند يا بايستی

يا اينکه بايد سعي آنند بنوعی بين برود و خودشان به زندان بيافتند و
هستند بايد ببينند ای بخرند اگر در بدترين حالت بدانند که رفتنی فرجه
من برای در بنظر. توانند مقابله آنند يا بايد آنار بيايند و تسليم شوند مي

ها بايد تدارک ديده باشند و بنظرم اين حالتپيش گرفتن هر يک از 
جزيي از تدارک روياروئی با" انتخابات"خود اين . اند ديده تدارک

  .امريکا بود
باين من فکر می کنم اين مستضعف نوازی و مستضعف پناهی با توجه

  . واکنش هائی خواهد داشت که راه انداخته اند يک سلسله
ش دفتری ای که سی سال قبل ثبت شده،کارخانه هائی را با قيمت و ارز

دانيم که با توجه به قيمت روز چه غارتهائی می خوب مي می فروشند و
واقع همان سياست بانک جهانی و سياست اقتصادی اينها در! شود

  .صندوق بين المللی پول است
  

 اينطوری نيست که صرفأ می خواستند سروصدائی بکنند بلکه سعی
اتی که درآمد نفتی باال در اختيارشان گذاشته، مانورخواهند کرد با امکان

– بهتر است بگويم از لحاظ مالی –بلحاظ اقتصادی  رژيم. کنند
طرح هائی داشته باشند که برای ورشکسته نيست و بنابراين می توانند

.درست کنند بخرند، زمان بخرند يا تکيه گاهی" هايي فرصت"خودشان 
 يعني آن نان–حمايتی ای را که دارند اگر اينطور باشد، آن پايه 

 سعی خواهند کرد آنرا محکمتر بکنند و تزلزل–را که دارند  خورهائی
اين. ببرند و اگر امکان دارد گسترش اش بدهند های داخل آنرا از بين

در کشوری که فقر و. باشد نوعی رشوه دهی به بخشی از مردم بايد
زندگی ا که برود بسيج و الاقلفالکت و بيکاری بيداد می کند آدمی ر

  .اوليه اش تامين باشد، طبيعی است که راحت تر می شود خريد و رشوه داد
فکر می کنم و قرائن نشان می دهد که قصد دارند يک سلسله من
ترديدی نيست که نظام ايدئولوژيک مذهبی و .هايي را اجرا کنند طرح

 باشد، کأل فساد جزورانتيبر نظامی که دولت ضد دموکراتيک و نفتی و
خواب و خيال فساد و آقازادگی از بين نخواهد رفت اينها. ذات آن است

مخصوصأ. هستند ولی سعی خواهند کرد يک سلسله اصالحات بکنند
کردن جناح های مقابل درون حکومت که خود آنها هم در اين برای رام

مثأل. بيک سلسله اقدامات خواهند زد فساد دستشان آلوده است، دست
دارد و اموال اين و می توانند افشا کنند که رفسنجانی چقدر فساد مالی

  و يک سلسله جار و جنجال راه آن از جناح مقابل را مصادره کنند
 .بياندازند

در کنار همه اين! اما اينکه سياست اقتصادی اينها چيست؟ ببينيد
می خواهندهايي که راه انداخته اند  نوازيها و عوام فريبي مستضعف

. آنرا بی معنی بکنند44اساسی عمأل ماده  حتی بدون تغيير قانون
کردهگويند و تثبيت  خصوصی سازيهائی در کار است و خودشان هم می

به  است– دارائی عمومی دولت –" بيت المال" اين در واقع انتقال  .اند
اين غارت. بخش خصوصی و می دانيم که به چه صورتی اتفاق می افتد

مثأل کارخانه هائی را با قيمت و ارزش دفتری ای :اموال عمومی است
دانيم که با توجه به خوب مي که سی سال قبل ثبت شده، می فروشند و

واقع همان  سياست اقتصادی اينها در! قيمت روز چه غارتهائی می شود
سياست بانک جهانی و صندوق بين المللی پول است که رئيس قبلی 

و اين بعد " انسانی"گفت طرح تعبير اقتصادی با چهره  بانک جهانی می
.  نوعی بزک کردن چهره بود بود،  شان های وحشتناك از آن گندکاری

دانيم آه انسان از  می  و–" انسانی"همان طرح تغيير اقتصادی با چهره 
  خواهند پياده کنند و ضمنأ اين قسمت هم را می–! نظر آنها کيست

واهد با استفاده از اقتدارات رهبری اينرا اجرا هست که خود رهبر می خ
 . قانون اساسی را بی معنی کند44طريق ماده  کند تا از اين

کنم که اگر سنبه پر زور باشد  من فکر می: اما در مورد ماجرای اتمی
بين دفاع از  بايد تفاوت گذاشت. اينها در اين ماجرا کوتاه می آيند
مسأله اتمی برای . بر سر مسأله اتمیموجوديت نظام و مسأله ايستادگی 

يعنی اگر آنرا منجمد . يک پيش روی است نه مسئله موجوديت رژيم
ها به صدام تحميل کرده  شرايطي که امريکائی بکنند و البته نه با آن

، و نوعی با امريكا کنار  وی اي شد براي سرنگون کردن بودند آه بهانه
ها در  امريکائی يت عراق است و نهدانيم آه نه ايران در وضع مي. بيايند

 بنابراين می توانند با هم کنار. وضع سابق آه هر چه بخواهند بكنند
مثأل همين االن اينها می . هائی بکنند بيايند و حتی يک سلسله همکاری

آن . ها همکاری کنند و تا حدی هم می کنند با امريکائی توانند در عراق
اندازد، محصول کار کيست؟ يا سيستانی  سپاه بدر که آنجا کشتار راه می

است آه با کمک و  که طرح همکاری با امريکا را پيش می برد معلوم
  .هاست حمايت اين

هاي اتمي دسترسی  که ايران به آالهك شايعاتی وجود دارد :خاني قليچ
تکليف . که ما اتم داريم اگر همين فردا اعالم کنند. هائی پيدا کرده است

 چيست؟
جمهوری اسالم به سالح اتمی دست  واقعيت اينست که اگر :شالگونی

بحثی است که . ندارد پيدا کند بضرر مردم ايران است، نه که ايران حق
نيز  آنند و البته در ميان مردم بعضی ها و حتی بخشی از اپوزيسيون مي

اسرائيل مطرح است که چرا ما سالح اتمی نداشته باشيم در حالي آه 
. ؟ خوب اين زور و نظام ظالمانه بين المللی است باشد تواند داشته مي

حاکميت مردم ايران بر کشور مطلق  ترديدي نيست آه ايران حق دارد و
ندارند و  حاکميت است ولی بايد توجه داشته باشيم که اوأل مردم ايران

  .ثانيأ سالح اتمی بنفع ما نيست
شود، نه اينکه پيدا کند تقويت می  اصأل اگر رژيم به سالح اتمی دست

و . تحکيم می کند آنرا عليه مردم بکار ببرد، ولی اين موقعيت رژيم را
. بعد هم در رژيمی اين چنين فاسد هزاران گندکاری ممکن است بشود

بينيم که در صنايع اتمی غيرنظامی هم چقدر گندکاری اتفاق می افتد  می
م که افکار می بيني. پيشرفته و با تکنولوژی برتر و حتا در کشورهای

حاال . مخالف سالح اتمی است عمومی مترقی در همين اروپا و امريكا
کردن به  در کشوری که دومين منابع نفت و گاز جهان را دارد، تکيه

  .انژری هسته ای می تواند احمقانه باشد
. کنيم و قاطع در اين مورد بايستيم بنظر من، ما بايد حتمأ مخالفت
است نتوانند  ست که امريکائيها ممکنمنتهی ماجرائی که هست اين

 در   منظورم از مداخله نظامی بصورتيست که–مداخله نظامی بکنند 
هاي  کردند و آنجا را اشغال کردند ولی بمباران کردن نيروگاه عراق عمل

. اينها فاجعه های بزرگی بوجود می آورد .ايران هنوز مطرح است
بايد مخالفت خودشان را   مدامبنظرم ما بايد مخالفت کنيم و مردم ايران

بازی می کنند  مهم اين است که اينها روی اين مسأله.با آن نشان دهند
مخصوصأ . و در واقع می خواهند دندانهای طرف مقابل را بشمرند

امريکا در عراق و بحران خود امريکا که حاال سر بلند می کند،  موقعيت
 که در خود امريکا مردم می بينيم. ايجاد آرده است ها فرصتي براي اين

عراق امنيت امريکا را آسيب  يواش يواش متوجه می شوند که اشغال
عليه   برخالف آنچه جرج بوش می گفت که می رويم جنگ  پذيرتر کرده

تروريسيم را پيش ببريم، ديدند که اشغال عراق جنگ عليه ترور را به 
ر آخرين د. و حاال خيلی ها دارند اين را می گويند شکست کشانده

مردم امريکا از اين مسأله  نظرخواهی هائی که کرده اند، اکثريت
 .ناراضی اند

خواهند رفت يا نخواهند  بهرحال اينها روی اين مسأله که چقدر پيش
ها می  بعضي اما اينکه جمهوری اسالمی آنطور که. رفت، بازی می کنند

   ع دقيقیمن اطال. گويند فکر نمی کنم به سالح اتمي دست يافته باشد
ها  ها و امريکائی شود ديد آه اسرائيلی و علم غيب هم ندارم اما مي ندارم

کنند و اسرائيل می گويد اگر تا شش ماه ديگر  خيلی سرو صدا می
کنم که چنين باشد و با يک  فکر نمی. جلويش را نگيريم ديگر دير شده

 . هستيمروبرو ها مقداری عامل شانتاژ از طرف امريکائيها و اسرائيلي
 هاي با تشكر از محبت : خاني  قليچ

 .است ) 2005اگوست  ( 1384 اين مصاحبه  اول مرداد   تاريخ انجام

……………………………………
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 نجوا کنندگان جنگ
  در عراق چه می گذرد؟

وبالگ های عراق در باره چگونه گی زنده ماندن در زمان جنگ، 
ها، اميد ها ، زندگی روزمره مردم، اشغال، تصورات سياسی، ترس 

وقايع دوران فرار و اولين لحضات خوشبختی در سوريه  گزارش ها 
  Andrea Bistrich                 .می دهند

  برگردان ناهيد جعفرپور
من می خواهم که تمامی     ؛پشت صحنه وبالگ های عراق اشغالی

بعنوان . جهان بدانند چه چيزی بطور واقعی در عراق می گذرد
از ماه . نه می توان در يک منطقه جنگی زندگی نمودشهروند چگو

 ساله عراقی در وبالگش در باره 25 محمد دندان پزشک 2007مه 
او هم چون تمامی وبالگ . اوضاع خيابانها بغداد گزارش می دهد

  . نويسان عراق تحت نامی مستعار برای امنيت خويش می نويسد
و يا وبالگ ها در در حاليکه  دفترچه های خاطرات الکترونيکی  

کشور ما  خود را با مسائل بی خطر روزانه  مشغول می کنند و 
جوانان از اين وبالگ ها غالبا بعنوان مشغوليتی زيبا استفاده می 
کنند، در مناطق جنگی ای چون عراق از اين وبالگ ها بعنوان يک 
نوع جديد گزارش دهی و همچنين بعنوان يک نوع خبرنگاری 

تم های اصلی . ر نشده دست اول استفاده می شودشهروندی سانسو
ادامه زندگی در ايام جنگ، زندگی روزمره تحت اشغال، : وبالگ ها

رويا ها و تصورات ياسی، ترس ها، اميدها، وقايع دوران فرار می 
 آن 147 وبالگ در عراق وجود دارد که 265در حال حاضر . باشند
 عراق می باشند و بخشی بسياری از اين وبالگ ها از درون. فعالند

  .در تبعيد اداره می شوند
مشهورترين وبالگ های جهان همزمان همچنين همانهائی هستند که 

  : از اولين ساعت آغاز جنگ به وجود آمدند
Salam Pax«, »Raed Jarrar« ،»Riverbend«  
اين وبالگ ها با نظرات .  اين سه وبالگ هنوز هم بسيار مشهورند

 وقايع دوران جنگ، مرزهای گزارشات رسمی را درونشان  در باره
گذر کرده و بعنوان خبرنگاران شهروندی خانگی از موقعييت خود 
بعنوان حاضرين در صحنه وقايع استفاده نموده و دقيق ترين 

برای بسياری از خبرنگاران غربی که . گزارشات را ارائه داده اند
ه کردن به اين می خواستند بدانند که در عراق چه می گذرد، نگا

تصويری از اولين نسل وبالگ . وبالگ ها برنامه ای روزانه است
  : نويس عراق و هر آنچه باعث موفقيت آنها گشته است را ميتوان در

Iraqi blog encyclopedia  
  .مشاهده نمود

برخی از اين وبالگ ها که در اروپا هم توجه پهنه وسيعی از افکار 
  .است Riverbend :د وبالگ عمومی را بخود جلب نموده ان

 زن جوانی که قلمی تيز انتقادی بر عليه 2003از آگوست سال 
سياست آمريکا و همچنين تندرويان مذهبی دارد  با فاصله زمانی در 

وی در اولين نوشته . باره زندگی در دوران جنگ گزارش می دهد
 سال سن 25من زنی هستم از عراق و "  : اش آورده است که

ن جنگ را از سر گذراندم و زنده ماندم اين آن تمام چيزی م. دارم
است که شما بايد بدانيد و در حقيقت مهمترين مسئله هم همين 

  .است
  نگاهی به چند وبالگ

  وبالگ دارد2005 ساله متاهل دندانپزشک در بغداد از 25محمد : نام
last-of-iraqis.blogspot.com  

امروز بعد از حمله : وامبر ن4 صبح 3ساعت   : نوامبر8پنجشنبه 
او و عده ای از . ارتش آمريکا يکی از دوستان خوبم دستگير گرديد
آمريکائی ( آنها . جوانان در ناحيه شهری المنصور دستگير گرديدند

در ابتدا به اين مردان جوان مشکوک می شوند که گويا در پشت ) ها
ل دوست اما من حداق. ماجرای حمله به آمريکائی ها قرار دارند

او اينکاره نيست و دانشجوی دندان پزشکی . خودم را می شناسم 
لطفا . است و تنها چيزی که می خواهد پايان نامه تحصيلی اش است

چهار روز است که وی دستگير شده است . اگر می توانيد کمک کنيد
ما حداقل می خواهيم بدانيم که . و خانواده اش از وی خبری ندارند

   است؟ کجاست و چه بر سر او آمده است؟آيا حال او خوب
  شنبه سوم نوامبر

من به گذشته فکر می کنم که چگونه زندگی را می گذرانديم و حال 
  چگونه زندگی می کنيم؟ 

 ساله به دوران خوب گذشته فکر 25شايد عجيب باشد که پسری 
ولی در عراق جوانان دقيقا . معموال اين کار مسن تر هاست. کند

  .کشورهای ديگر فکر نمی کنندچون جوانان 
من در اين باره خيلی فکر کرده ام که چه ميشد اگر که اين جنگ 

.  شب است8من حاال چه می کردم ؟ اآلن ساعت . وجود نداشت
احتماال من حاال در کلينيک بودم و شايد هم با همسرم در خيابان 

حداقل می توانستم در کلوب ال . های زيبای بغداد گردش می کردم
در هر حال هر کاری می کردم اما در اين ساعت . ايوا غذا بخورم

  .شب در خانه بسر نمی بردم
وقتی که فکر می کنم که ما عراقی ها از اين جنگ چه گيرمان آمد و 
زمانی که به فکر باطل وجود آزادی و دمکراسی در شرايط کنونی 

های که در کنار تلفن : می انديشم بعد به اين نتيجه می رسم که 
دستی، ماهواره، دستمزد های باال که به موازات افزايش وحشتناک 

که هم اکنون بر ( هزينه های زندگی در حرکت بودند، اپوزيسيونی 
از کشته شدن عراقيان بی گناه توسط صدام حسين ) سر کار است

ورژيم اش داد سخن می داد، حال کجايند؟ هم اکنون با توجه به 
ان بيگناه چرا خاموشند؟ کجا هستند آنان تعداد وحشتناک کشته شدگ

که می بينند ميليون ها عراقی مجبور شده اند عراق را ترک کنند؟ 
اگر که در حال حاضر : می دانم آنها هم اکنون کجايند و چه می کنند

از اين خوشی برخوردار نيستند که انسانهای بيگناه را به دليل منافع 
ند اما مطمئنا با قيافه های زشت فرقه ای شان خيلی ساده بقتل برسان

و لبخند های رضايت بخششان در حال شمردن پول هايشان می 
اگر که ما آمار کشته . پول هائی که روزانه از مردم می ربايند. باشند

شدگان  بيگناه توسط صدام حسين را بشماريم، تعداد آنها با آمار 
(  می شوند کشته شدگانی که تنها  امروزه در فاصله سه ماه کشته
بيشتر نخواهد ) آنهائی که در جنگ کشته شدند به حساب نيامده اند

او . من تالش نمی کنم ازصدام حسين و رژيمش دفاع کنم..... ). بود
اما او بدتر . يک ديکتاتور بود و يک جنايتکار بود. يک مرتجع بود

حتی او از اين ها . از کسانی نبود که امروز بر ما حکومت می کنند
ی بهتر بود و حداقل ظاهرا آن مقدار کم باقی مانده آبروی عراقی کم

من از خودم سئوال می کنم که آيا دولت بعد از . ها راحفظ می کرد
  جنگ حتی يک کار نيک وجود دارد که انجام داده باشد؟

 غير نظامی 148صدام حسين در يک روز جمعه بخاطر کشتن 
 از خود سئوال می کنم و من. هوادار مقتدا الصدر بدار آويخته شد

می خواهم بفهمم چه مقدار انسان را المقتدا الصدر بقتل رسانده 
است؟  تنها اين هفته در بغداد  صلح آميز بيش از اين تعداد غير 

برای چه مسئولين اين قتل ها امروز بدار ....... نظامی بقتل رسيدند
  .حداقل اين کار هم عادالنه بود. آويخته نمی شوند

  : اکتبر19 جمعه
بعد از اينکه من با تعدادی از همکارانم در اين باره صحبت (......) 

مبارزه قدرتی ميان گروه های فرقه : کردم، به اين نتيجه رسيدم که
  . (.....)گرانه در حال انجام است

سه روز قبل حزب بعث در بخش سنی نشين بغداد اعالميه هائی را 
. يد خود را اعالم نموده بودپخش نمود که در آن موضع سياسی جد

در اين اعالميه آمده بود که آنها در نهايت می خواهند که به 
خشونت های فرقه ای پايان دهند و اشغالگران را بيرون رانند و 
کنترل بر نفت را دوباره در دست گيرند و ازکشتن بيگناهان 

  . جلوگيری کنند
 همانجا پخش ديروز شنيدم که القاعده همچنين اعالميه هائی در

) القاعده( نموده است که در آن به مردم اطمينان داده است که آنها 
تنها بهترين ها را برای مردم می خواهند ومی خواهند جلوی 
خشونت های فرقه گرانه را بگيرند و زندگی نرمال را دوباره به 

آنها از مغازه داران خواسته اند که مجددا مغازه . عراق برگردانند
 را باز کنند و اطمينان داده اند که از آنها محافظت خواهند های خود

نمود همچنين اشاره کرده اند که شيعيانی که کار بدی نکرده باشند 
  . نبايد ترس داشته باشند

. بله اين مبارزه برای به قدرت رسيدن و گرفتن کنترل بر دست است
ی بهتر هر کدام از اين گروه ها تالش می کند ثابت کند که از ديگر

  .  است و اگر به قدرت برسد چه ها خواهد کرد
  . وبالگ دارد2005 ساله از شمال عراق که از آپريل 15سونشينه :  نام 

livesstrong.blogspot.com  
 : 2007 اکتبر 26 جمعه 

در اين هفته از قتل . اوضاع در شهر ما روز بروز بدتر می شود
 اين است که آنها مسئله وحشتناک. (.....) بسياری آگاه شدم
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... توريست ها و هم چنين اقوام قربانيانشان را ـ پدر ها، برادر ها و 
  !!!!!!!!! هم بقتل رسانده اند

 مسئله عجيب ديگر اين است که اگر آدم يک فرد زخمی را به 
بيمارستان ببرد از سوی پليس دستگير می شود و مورد سئوال و 

يکی از دوستان .... ر شودجواب قرار می گيرد و شايد هم دستگي
من يک مرد غرق به خون را می بيند که از ناحيه سر و سينه 
زخمی بوده است و به تنهائی روی زمين خزيده بوده تا خود را به 

  . درمانگاه برساند زيرا هيچکسی به کمک او نيامده است
 ساله دکتر دندانپزشک از موسول شمال عراق از يولی 36ماما 

  .او مادر سونشينه است. رد وبالگ دا2005
  

youngmammy.blogspot.com  
 2007 اکتبر 5جمعه 

برای اين . از مدتی بيش من دچار افسردگی شده ام و دپرسيون دارم
خاطر روانشناسی را پيدا کردم که از زمان حمله آمريکا به عراق 

او درصد داروهای مرا تغيير داده و تعدادی . پيشش نرفته بودم
در هفته اول آنچنان تحت تاثير اين . ه آن اضافه نمودداروی جديد ب

دارو ها خواب آلود بودم که به زحمت می توانستم روی پايم بند 
بعضی اوقات . هم اکنون کمی بهتر شده ام. شوم و يا متمرکزفکر کنم

آرزو می کنم که در دريا  و يا امواج رودخانه ای و يا در دشتی 
مان های منهدم و قيافه های نگران من تنها ساخت.  سبزقرار داشتم

و غمگين و مين ها را در پيش رويم دارم که بجای گل های رز و يا 
در محل زندگی ام تنها . گلهای ديگر در خيابانها کاشته شده اند

. ارتش را بجای کودکانی که بايد در باغ ها بازی کنند می بينم
ار و تير اندازی من تنها داستان های غمناک، صدای انفج(.........) 

  .(.......)و خبر های بد را می شنوم
 وبالگ دارد و با خانواده اش اين تابستان 2003ريوربند، از سال 

  .عراق را ترک نمود و امروز در سوريه زندگی می کند
  

riverbendblog.blogspot.com  
  2007 اکتبر 22دوشنبه 

شوک اولين هفته ها در اينجا در واقع برايم چيزی چون يک 
سه ماه وقت احتياج داشتم تا عادات بخصوصی را در . فرهنگی بود

عاداتی که در عراق بعد از جنگ در من خانه کرده . خودم ترک بدهم
خيلی عجيب است که چگونه آدم  ياد می گيرد بشيوه ای خاص . بود

برای مثال . رفتار کند و حتی به اين رفتار عجيبش هم آگاهی ندارد
 خيابان از نگاه کردن در چشم ديگران پرهيز می زمانی که آدم در

کند و يا زمانی که آدم چون ديوانه ای مرتب دعا زير لب زمزمه می 
سه هفته طول .  کند وقتی که در راهبندان خيابانی قرار گرفته است

کشيد تا من توانستم مجددا درست و حسابی  با سری برافراشته 
  .  ترس راه برومبدون دائما اينور و آنورنگاه کردن و

 و نيم ميليون عراقی در سوريه 1هم اکنون طبق تخمينات در حدود 
زمانی که آدم در . من حداقل يکی از آنها هستم. زندگی می کنند

. دمشق به گردش می رود مرتبا همه جا لهجه عراقی را می شنود
ما درخانه ای زندگی ميکنيم که دو خانواده ديگر عراقی هم زندگی 

کسانی که طبقه روی ما قرار دارند مسيحيانی از شمال . می کنند
آنها از سوی پيشمرگه های کرد از روستايشان . عراق می باشند

خانواده ای که در طبقه ما زندگی می کنند کرد . بيرون رانده شده اند
. می باشند و خانه شان را در بغداد شبه نظاميان از آنان گرفته اند

فتن به سوئد و يا سوئيس و يا کشور آنها منتظرند تا جواز ر
  . اروپائی ديگر را بگيرند

. شب رسيدن ما بسيار خسته و به لحاظ اخالقی شکسته شده بوديم
يک . چمدان های مارا اعضای خانواده کرد بعدا برايمان فرستادند

 ساله که دندان های جلويش افتاده بود بشقابی کک در دست 9پسر 
ه ابو محمد روبروی شما زندگی می کنيم داشت به ما گفت ما در خان

مادرم گفت اگر هر چيزی خواستيد بما خبر دهيد  و اين شماره تلفن 
در اين شب من برای اولين بار بعد از مدتهای طوالنی گريه . ماست

 از ميان ما 2003کردم زيرا که من مجددا اتحادی را که از سال 
ن مجددا حس می مردم ربوده شده بود اين همه دور از خانه ما

  .کردم

............................................. 
 

  به سوگواران گرسنه ی توفان بنگالدش
          رقص باد

  : باد گفت
           زير نور چرک ماه

            رقصی کردم 
                        چرخی زدم

                                      وگذشتم
  :ضياء گفت

              خانه ام را هم بردی بی پير 
  :باد گفت

           آن تخته پاره ها 
                             بغلی چوب خشک 

  !                                                 و گالی ها ؟
  :ضياء گفت

               قلبم در آن گرم می شد
          و در سايه اش                                   

                خستگی خالی می کردم 
  :باد گفت

           من چرخان عبور می کردم 
           بنگالِ  بی ُبنِ  تو تاب نياورد 

           دنبال من دويد 
  

  : ضياء گفت
              دخترکم در آغوش تنگ مادرش 

        خفته بود                                             
            و مادرش 

                       در وحشت خود الل گشته بود 
  : باد گفت

          تيرکها وا رفتند 
          و حلبی ها و چليک ها و گالی ها و تخته پاره ها 

          زير نگاه خاموش ماه
                                   به چون جن زدگان 

  ا من به تابی شگرف        ب
                                  رقصيدند

  : ضياء گفت
              ماه آنشب نتابيده بود 

              وتو با ابرها و رعدها آمدی 
  

  : باد گفت
          تو نيمه تاريک ماه را می ديدی 

          جاده ام را 
                     نور چرکين نيمه ی ديگر 

                                                هموار کرده بود  
  : ضياء گفت

              دست راست پدرم 
              از آوار بيرون مانده بود

             و نبضش به چون دل گنجشکی در هراس 
             به تندی می زد

  : باد گفت
  شتم         و من که شواليی ازغبارجهان به تن دا

          ميان فريادِ  زنده است، زنده است های مادرت 
          به دور خود می چرخيدم 

  : ضياء گفت
              آه اگر تنها نبودم 

               خنجر برويت می کشيدم 
  : باد گفت

           تنها يان بی شمارند 
            من اما 

                   بادم 
  ...      باد              

          و رقصان گذشت 
          تا به کپرنشينی ديگر برسد

 ٢٠٠٧ نوامبر ٢٠   -                                       حسن حسام 

.............................................     
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 دفتـــــــــــرهای بيــــــــــدار
  فقر، جنگ و جهاني شدن خشونت عليه زنان

 شهرزاد مجاب ـ تورنتو
دکتر شهرزاد مجاب استاد دانشگاه تورنتوست و به آموزش بزرگساالن و 

دکتر مجاب رياست انستيتو مطالعات دانشگاه . مطالعات زنان مشغول است
 سازمان جهاني زنان جايزه 2003تورنتو را به عهده دارد؛ و در ماه جون 

متن زير سخنراني دکتر .  کرداول صداي زنان در مناطق جنگي را به او اهدا
   .مجاب در سيزدهمين کنفرانس بنياد پژوهشهاي زنان در دانشگاه لندن است
اما . من در اين گفتار پديده جهاني شدن را از ديد فمينيستي بررسي ميکنم

تئوري فمينيستي يکدست و همگون نيست و بايد تاکيد کنم که چهارچوب 
 همچنين بايد تاکيد کنم که فمينيست .تئوريک من فمينيسم مارکسيستي است

 .هاي مارکسيست هم تحليل واحد و يکدستي از جهاني شدن ندارند
به عنوان يک فمينيست، پروسه جهاني شدن را پروسه گسترش مردساالري 
سرمايه داري ميبينم که ستم بر زنان را به شيوه مدرن و در قالب دمکراسي 

ارکسيست، پروسه جهاني شدن را به عنوان يک م. بورژوايي اعمال ميکند
تسلط سرمايه مالي بر سراسر دنيا ميبينم؛ نظامي که استثمار طبقاتي سرمايه 

به عنوان يک فمينيست . ملي و فراملي را به سراسر دنيا گسترش ميدهد
مارکسيست، پيوند ناگسستني بين استثمار طبقاتي و ستم جنسي ميبينم و 

 .مدارانه به حساب مي آورمدمکراسي بورژوايي را دمکراسي مرد
از ديدگاه فمينيسم مارکسيستي، جهاني شدن يک بحث آکادميک بي ارتباط به 

 جهاني شدن چيست؟. زندگي روزانه و تغيير واقعيت موجود نيست
بيشتر تحليل هاي دنياي آکادميک، رسانه هاي جمعي و سياستمداران و جمع 

رچوب تئوريهاي در چها (NGOs)وسيعي از سازمان هاي غير دولتي
جهاني شدن براي نئوليبرالها پروسه گردش آزاد . نئوليبرالي صورت ميگيرد

کاال، سرمايه و اطالعات است بدون اين که مرزهاي ملي، فرهنگ يا سياست 
دو قرن پيش آدام اسميت، تئوريسين ليبراليسم . مانع اين گردش آزاد شوند

دست «ه يکاقتصادي، استدالل کرد که رقابت آزاد به مثاب
اين دست نامرئي، رقابت سرمايه . عمل ميکند (invisible hand)»نامرئي

زيرا بهترين . دارها است که باعث ميشود منفعت مصرف کنندگان تامين بشود
سرمايه . و ارزانترين کاالها را عليرغم ميل سرمايه دارها به آنها تحويل ميدهد

مايه دارها اجازه تاخت و تاز به دار سود بيشتر ميخواهد اما رقابت با ساير سر
دولت نبايد در اقتصاد دخالت بکند و تنها وظيفه دولت اينست که . او نميدهد

 .شرايط رقابت آزاد سرمايه را تامين بکند
بازار بايد در سطح » دست نامرئي«امروز نئوليبرالها استدالل ميکنند که

لت و مرزهاي ملي به اقتصاد ملي و اقتصادهاي مبتني بر دو. جهاني عمل بکند
 .پديده هاي کهنه اي تبديل شده اند که مانع رشد و توسعه ميشوند

اين مرزهاي ملي که اقتصاد دنيا را تکه پاره کرده اند بايد باز بشوند تا 
 .سرمايه فراملي بتواند در هر نقطه دنيا به دنبال کسب و سود برود

 داري يعني دمکراسي و ايدئولوژيست هاي بورژوازي ادعا ميکنند که سرمايه
همچنين . هر جا سرمايه داري مسلط بشود، آزادي و برابري تامين ميشود

مدعي هستند که طبقه کارگر از بين رفته است و همه يا سرمايه دارند يا 
 .کارگر فکري

ادعاي ديگر اينست که اصوال سرمايه از بين رفته است و 
 اطالعات نيز يعني رقابت جاي آن را گرفته است و (information)اطالعات

ايده ها و اين رقابت، چه بخواهند، چه نخواهند، آزادي و دمکراسي را تامين 
در دنياي اطالعات و در دنياي اينترنت، جايي براي ديکتاتوري، براي . ميکند

 .سانسور، براي پروپاگاندا و براي سلطه جويي و بنيادگرايي وجود ندارد
امپرياليست هاي آمريکا و اروپا، بانک جهاني اينها ادعاهاي سياستمداران 

بسياري از روشنفکران . ، نئوليبرالها و نئوکنسروتيوها است(IMF)پول
ايراني، چه در ايران و چه در خارج، اين ادعاهاي ايدئولوژيک را پذيرفته اند 

 .و تالش ميکنند که وارد اين بهشت موعود بشوند
توسط حکومت هاي نئوکنسرواتيو مدت سي سال است که پروژه جهاني کردن 

ارگانهاي گوناگوني از قبيل . در اروپا و آمريکاي شمالي پيش برده ميشود
و سازمان جهاني  (G8)تجمع ساالنه سران هشت کشور بزرگ

در آمريکاي شمالي . پروژه جهاني شدن را کار سازي ميکنند (WTO)تجارت
روپا قدمهاي مهمي در و اتحاديه ا) 1(تاسيس شده است » تجارت آزاد«منطقه

. جهت انتگراسيون اقتصادي و گسترش حوزه جغرافيايي خود برداشته است
با خاورميانه را در آينده نه چندان » تجارت آزاد«اخيرا جورج بوش برنامه 

جمهوري اسالمي نيز به تاسيس مناطق تجارت آزاد . دور مطرح کرده است
  .صوصي بکندپرداخته و حتي آموزش عالي را نيز ميخواهد خ

  :برخورد مارکسيستي به پروسه جهاني شدن
از ديد مارکسيستي، جهاني شدن پروسه جديدي نيست، گرچه تحوالت سي 

پيدايش . سال اخير مشخصه هاي نويني دارد که آن را از گذشته متمايز ميکند
 شروع شد که ١٨ و ١٧اقتصاد جهاني با پيدايش سرمايه داري در قرن 

از ديد . ا تحت سلطه چند کشور سرمايه داري اروپا درآوردقسمت عمده دنيا ر
مارکسيستي، پيدايش اقتصاد جهاني توطئه نيست و ناشي از سوءقصد يا 

سوءنيت يا تمايالت استيالجويانه سرمايه دارها يا دولت هاي سرمايه داري 
برعکس، گسترش سرمايه ناشي از ديناميسم نظام سرمايه داري است . نيست

نظام سرمايه داري . از تمام نظام هاي اقتصادي ديگر متمايز ميکندکه آن را 
دارد به اين معني  (overproduction) "توليد بيش از حد«صنعتي توان

که به اندازه اي توليد ميکند که جمعيت يک کشور توان مصرف آن را ندارد و 
ي مواد عالوه بر اين، از آنجا که هيچ کشور. بايد مازاد توليد را صادر بکند

خام الزم براي توليد متنوع ندارد، سرمايه داري بايد بتواند هر ماده خام يا 
همچنين رقابت آزاد به . مصنوعي که الزم داشته باشد را آزادانه به دست آورد

اين . ورشکستگي بعضي سرمايه دارها و فربه شدن بعضي ديگر مي انجامد
ثر انقالب صنعتي و بويژه روند تشکيل انحصارات سرمايه داري است که در ا

. از اواسط قرن نوزده شروع شد و امروز با سرعت بي سابقه اي ادامه دارد
به طوري که در اواخر قرن نوزدهم، در بعضي کشورهاي سرمايه داري مانند 
آمريکا و کانادا، دولت مجبور شد در اين پروسه مداخله بکند و قانون ضد 

لنين و بعضي از اقتصاددانان . ندتصويب کرد (Anti-Trust Law)انحصار
 .ناميده اند» امپرياليسم«بورژوازي، سرمايه داري عصر انحصارها را

مارکسيسم با پيدايش اقتصاد جهاني مخالف نيست اما مارکسيست ها در 
پروسه رشد اقتصاد جهاني، شرايط سرنگوني نظام سرمايه داري را جستجو 

داراي عظيم ترين قدرت توليدي سرمايه داري امروز در حالي که . ميکنند
اين سرمايه بدون وجود امنيت و ثبات نميتواند . است، بي نهايت شکننده است

از اين رو است که دولت هاي سرمايه داري، براي . به حيات خود ادامه دهد
تامين شرايط ثبات و امنيت به جنگ افروزي ميپردازند به طوري که جنگ و 

د به بخشي از اقتصاد سرمايه داري تبديل جنگ افزار و جنگ افروزي، خو
شده و به قول آيزنهاور، رئيس جمهوري سابق آمريکا، يک مجتمع نظامي ـ 

به وجود آمده که اگر هم  Military-industrial complex صنعتي
تصادفي . شرايط جنگ وجود نداشته باشد تالش ميکند که آن را به وجود آورد

ضاد و رقابت هاي دولت هاي سرمايه نيست که دو جنگ جهاني محصول ت
داري بودند که براي تقسيم مجدد مستعمرات و مناطق نفوذ در حدود هفتاد و 

  .پنج ميليون انسان را به قتل رساندند
 :جهاني شدن، جنسيت و دمکراسي

مدت سي سال است که دولتهاي سرمايه داري غرب، برنامه جهاني شدن را با 
، »!زنده باد بازار«:شعارهاي اين سه دهه اينست. نهايت قدرت به پيش ميبرند

سرمايه خصوصي پرچمدار دمکراسي «، »!برقرار باد سرمايه خصوصي«
کارنامه سي سال جهاني کردن و خصوصي . »!زنده باد تجارت آزاد«، »!است

  ) :2.( کردن سرمايه کارنامه اي بسيار تيره است
 ۶ارد دالر و به ميزان  ميلي٧٩۴، مخارج نظامي دولتها ٢٠٠١در سال  * 

 .درصد بيش از سال قبل بود
 . کودک به خاطر گرسنگي و سوءتغذيه ميميرند٣٢٠٠٠هر روز * 
 . ميليون کودک خياباني در دنيا وجود دارد١۵٠تعداد  *
 .فاصله بين فقير و غني در همه کشورهاي سرمايه داري بيشتر شده است*

وي، قحطي به زندگي ميليونها در چندين کشور دنيا از قبيل حبشه، ماال* 
 .انسان خاتمه داده است

 . ميليون کودک به کار بردگي اشتغال دارند١٠در هندوستان، در حدود * 
در آفريقا، در سودان و در کشورهاي توليدکنندگان کاکائو بردگي و برده * 

 .برداري رايج شده است
 ه خاطر ابتال بهقاره آفريقا به خاطر کشتار مداوم از جمله جنوسايد و ب* 

AIDS جمعيتش را به سرعت از دست ميدهد. 
 .دهها ميليون انسان در اثر جنگ و فقرزدگي دچار آوارگي شده اند *
از زمان سقوط ديوار برلن تاکنون، آمريکا و متحدانش چندين جنگ عمده * 

، يوگسالوي، افغانستان و )١٩٩١(عراق: راه انداخته اند؛ از جمله
 .(٢٠٠٣(عراق

ر ده سال اخير بحران مالي اقتصاد چندين کشور را ويران کرده است مانند د* 
 .مکزيک، مالزيا، سنگاپور، ترکيه و آرژانتين

بحران هاي مالي و اقتصادي و نيز جنگ و فقر باعث ورشکستگي * 
توليدکنندگان کوچک شده و برخالف تصور ايدئولوژيست هاي جهاني شدن، 

  .ح دنيا شده استباعث گسترش طبقه کارگر در سط
اينها گوشه هايي از فقر و فالکتي است که سرمايه داري معاصر به وجود 

جهاني شدن سرمايه در عين حال ستم بر زنان را وسيع تر و . آورده است
 :سرمايه جهاني، سرمايه پدرساالرانه است. وحشيانه تر کرده است

 تفريح و  ميليون زن براي کار خانگي و صنعت٧ـ در فيليپين حدود ١
به خارج از کشور ميروند و منبع (entertainment industry)سرگرمي

. اصلي کسب درآمد ارزي براي مملکت و درآمد براي خانواده هايشان هستند
اين زنان در کشورهاي مختلف محل کارشان مورد ستم و تجاوز جنسي قرار 

 .ميگيرند
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رد بازار فحشاي جهاني  ساله وا١۵ تا ۵هر سال در حدود دو ميليون دختر ـ ٢
 .ميشوند

 هزار زن به خاطر زايمان ميميرند و بسياري از اين ٧٠٠در سال در حدود ـ ٣
  .مرگ ها قابل پيشگيري هستند

 جهاني شدن و مبارزه عليه مردساالري اسالمي در ايران
در حالي که سرمايه داري به سرعت به نظامي جهاني تبديل ميشود، مبارزه 

اما اگر جهاني شدن سرمايه با . سراسر دنيا صورت ميگيردعليه آن نيز در 
دقت توسط دولتهاي سرمايه داري هدايت و تقويت ميشود، جنبش هاي 

در حالي که . اجتماعي ضد سرمايه داري فاقد چنين دستگاه رهبري هستند
به شيوه اي هدفمند (G8)جهاني شدن سرمايه داري توسط هشت دولت بزرگ

به مبارزه » راست«و » چپ«بسياري از روشنفکرانبرنامه ريزي ميشود، 
اين روشنفکران، مردم . جهاني شدن و سرمايه داري ـ پدرساالري ميپردازند
خود را مقدس » هويت«ستمديده دنيا و مخصوصا زنان را دعوت ميکنند که 

بشمارند و در گرداب تعصبات ديني، قومي، ملي، زباني، قبيله اي و فرهنگي 
 دست و پا بزنند و به جاي قيام عليه استثمار و ستم، به حفظ و منطقه اي خود

به نظر من، اين پروژه يا به . فرهنگ و سنن پوسيده ديني و قومي بپردازند
چيزي جز حفظ وضع موجود و  (discourse)«گفتمان«قول خودشان

در حالي که اين قبيل روشنفکران در سرتاسر . ضديت با قيام عليه ستم نيست
بلغان دين و ناسيوناليسم و قوميت و پدرساالري تبديل شده اند، در دنيا به م

من سعي ميکنم . مورد ايران نقشي به غايت ضدانقالبي بر عهده گرفته اند
نقش اين دسته از روشنفکران ايراني را با تاکيد بر تجربه نظام مردساالري ـ 

 .اسالمي بيشتر بشکافم
ت و در هر جامعه اي به صورت خاص ستم بر زنان پديده اي عام يا جهاني اس

مبارزه آگاهانه عليه ستم مردساالري اول بار در اروپاي غربي . اعمال ميشود
در قرن . شروع شد) ١٨ تا اواخر قرن ١٧اواخر قرن (در عصر روشنگري

 در حالي که ستم بر زنان در سراسر دنيا به شيوه هاي ماقبل مدرن ١٨ و ١٧
ره اي، شهري و روستايي، اعمال ميشد، تنها در جامعه هاي فئودالي و عشي

.  در اروپا بود که آگاهي فمينيستي رشد کرد١٨ و ١٧در شرايط تاريخي قرن 
در اين شرايط تاريخي، که شرايط فروپاشي روابط فئودالي و رشد روابط 
سرمايه داري بود، زنان متعلق به طبقه در حال رشد بورژوازي با دست يافتن 

نش انقالبي زمان خود به تحليل ستم مردساالري دست زدند و به سواد و به دا
مري ولستون . زنان را مطرح کردند (rights) براي اول بار مسئله حقوق

 رساله دفاع از حقوق زنان را نوشت و ١٧٩٢کرافت در انگلستان در سال 
بيانيه « و در فرداي انقالب بورژوازي فرانسه١٧٨٩اوليمپ دوگوژ در سال 

به اين ترتيب آگاهي فمينيستي، . را صادر کرد» و شهروند زنحقوق زن 
. آگاهي بخشي از زنان دنيا و محدود به اروپاي غربي و آمريکاي شمالي بود

اين فمينيسم را امروز فمينيسم ليبرالي مينامند زيرا رفع ستم و رفع تبعيض را 
 .در برابري حقوقي زن و مرد جستجو ميکند

اص اروپاي غربي بود يک قرن بعد از انقالب فرانسه اما فمينيسم که پديده خ
زنان در اروپاي شرقي، در آمريکاي . به پديده اي عام يا جهاني تبديل شد

در ايران، . التين و در آفريقا و آسيا و اقيانوسيه خواستار رفع ستم شدند
 و در جريان انقالب ١٩آگاهي فمينيستي و مطالبات زنان در دهه آخر قرن 

در ترکيه عثماني، در شمال آفريقا و در .  پا بر عرصه وجود گذاشتمشروطيت
هندوستان نيز زنان به عنوان نيروهاي اجتماعي جديدي با مطالباتي که ملهم 

 .از جنبش زنان غرب بود به مقابله با دنياي کهن پرداختند
مبارزه عليه ستم مردساالري در ادبيات فارسي، در تاسيس مدارس دخترانه و 

  )3.(ولد روزنامه نگاري زنان منعکس شددر ت
جنبش فمينيستي . به اين ترتيب، فمينيسم به پديده اي عام يا جهاني تبديل شد

و جنبش زنان بخشي از تاريخ و فرهنگ و سياست ايران در سرتاسر قرن 
 .بيستم است

 
. هيچ مبارزه انقالبي بدون آگاهي انقالبي و بدون تئوري انقالبي ميسر نيست

وز مجموعه اي از تئوريهاي به ظاهر چپ به صورت مانع تاريخي عليه امر
عالوه بر اين، ناسيوناليسم و سياست . مبارزه زنان قدعلم کرده است

ناسيوناليستي به شيوه هاي مختلف عليه جنبش فمينيستي اقدام ميکنند و در 
 بهترين حالت مردساالري بورژوائي را جايگزين مردساالري اسالمي و سنتي

   .ميکنند
 

، حاجي )١٩١١ اوت ١٣( هجري قمري١٣٢٩ شعبان ٨به عنوان مثال، در 
محمدتقي وکيل الرعايا، نماينده مجلس شوراي ملي، هنگام بحث در تجديد نظر 
. و اصالح نظامنامه انتخابات درخواست کرد که به زنان حق رأي داده بشود

حق رأي زنان را )  فنالنداستراليا، زالندنو و(در اين زمان تنها سه کشور دنيا
در همين سالها در شهر لندن انگلستان، تظاهرات . به رسميت شناخته بودند

خبرنگار روزنامه . زنان خواستار حق رأي بارها توسط پليس سرکوب ميشد
در تهران که از مطرح شدن حق رأي زنان در مجلس شوراي (Times)تايمز

 که در روزنامه درج شد و از ملي حيرت کرده بود گزارشي به لندن فرستاد
 )۴:(جمله نوشته بود

خوشحال خواهند شد اگر بفهمند که ] در انگلستان[هواداران حق رأي زنان"
حتي در هنگامه تالش ها و مشکالت کنوني ايران که شاه سابق ُعَلمش را 
برافراشته است و جنگ داخلي قريب الوقوع است، در مجلس ايران يک مدافع 

 ؛.ن پيدا شده استخواست هاي زنا
با وجود اين که اين تالش به ثمر نرسيد، آنچه اهميت دارد اينست که مبارزه 
. براي برابري قانوني در ايران به بخشي از فرهنگ سياسي کشور تبديل شد

آمريکايي که توسط دولت براي رفرم (Morgan Shuster)مورگان شوستر
 تهران اقامت داشت ماليه کشور استخدام شده بود و در اين زمان در

  )5:(نوشت
 در يک حرکت به پيشرفته ترين، نه بگوييم ١٩٠٧زن ايراني از سال 

اين که اين گفته باعث برهم خوردن . راديکالترين، زن دنيا تبديل شده است
 ".اين يک واقعيت است. ايده هاي قرون بشود مهم نيست

از فراز و نشيب است مبارزه براي حق رأي زنان ادامه يافت و اين تاريخي پر 
 سال بعد است؛ ٣۵يکي از فرازهاي آن . که امکان بازگويي آن در اينجا نيست

هنگامي که حکومت ملي آذربايجان حق رأي زنان را به رسميت شناخت و بعد 
سپس هنگامي که رژيم شاه . از سقوط اين حکومت رژيم شاه آن را پس گرفت
اخت، آيت اهللا خميني به مخالفت تحت فشار آمريکا اين حق را به رسميت شن

پانزده سال بعد که خميني بر مسند سلطنت شاه نشست ديگر . با آن برخاست
حق رأي که پديده اي غربي . توانايي محروم کردن زنان را از حق رأي نداشت
در واقع، بعضي از کشورهاي . بود به پديده اي جهاني و ايراني تبديل شده بود

نان از بعضي از کشورهاي غرب جلوتر بوده شرق در اعطاي حق رأي ز
  )     6.(اند

در حالي که رژيم سلطنتي پهلوي نظامي به غايت مردساالرانه و ضدزن بود، 
به قدرت رسيدن حرکت اسالمي و برقراري رژيم واليت فقيه را ميتوان عقب 

تي رژيم واليت فقيه با استفاده از تمام امکانات دول. گرد تاريخي به شمار آورد
همه ما با تروريسم . به ترور کم سابقه اي عليه زنان ايران دست زد

مردساالري آشنا هستيم و لزومي ندارد خشونت و وحشيگري آن را بازگو 
  .کنم

. آنچه مهم است بررسي شود مقابله با تروريسم مردساالرانه واليت فقيه است
ار زن به صدها هز. مقاومت زنان وسيع، همه جانبه و متنوع بوده است

جرمهاي مختلف روزانه مورد توهين و ضرب و شتم قرار گرفتند و روانه 
عالوه بر اين مقاومتهاي فردي و خود به خودي، زنان در . زندان شدند

کارخانه ها، در ادارات دولتي، در مدارس، در دانشگاهها و در مطبوعات و در 
عرصه ديگر . اختندکتاب و فيلم و نقاشي به مقابله با مردساالري ديني پرد

مبارزه، تالش براي رفرم وضع موجود از جمله رفرم قانوني و حقوقي واليت 
در اين عرصه هم زنان سکوالر، و هم زنان مسلمان تالش کرده . فقيه است

عالوه بر اينها، خارج از عرصه دولت و قانون، در ايران و در خارج، . اند
يستي براي سرنگوني نيروي سکوالر و چپ بويژه سازمان هاي کمون

زنان اقليتهاي ديني و قومي و نيز مليتها . مردساالري اسالمي مبارزه کرده اند
  .به شيوه هاي متفاوت مقاومت کرده اند

اين مبارزات متنوع در شرايطي صورت ميگيرد که فحشا به طور بي سابقه 
اي رشد کرده است؛ در شرايطي که ترافيک دختران و فروش آنها در شيخ 

در شرايطي ! و در مناطقي از کشور صورت ميگيرد[ فارس]شين هاي خليج ن
که دختران از خانواده فرار ميکنند و تهران مانند شهرهاي بزرگ آمريکاي 
التين مرکز دختران خياباني شده است؛ در شرايطي که هر سال صدها زن از 

  .طريق خودسوزي به زندگي خود خاتمه ميدهند
جموعه تضادها رشد عظيم زنان از نظر فرهنگي و جنبه ديگري از اين م

امروز قشر بزرگي از روشنفکران ايراني را زنان تشکيل . سياسي است
زنان نويسنده، شاعر، روزنامه نگار، فيلمساز، معلم و استاد و . ميدهند

. هنرمند بافت اجتماعي و سياسي قشر روشنفکر ايران را تغيير داده اند
ر روشنفکر، قشر زنان حرفه اي از هر زماني وسيع همزمان با تولد اين قش

زنان در انواع و اقسام حرفه هايي که زماني در انحصار مردان . تر شده است
 نفر زن به کار انتشار اشتغال 500بيشتر از براي مثال . بود اشتغال دارند

. همچنين، زنان بيش از هر زمان وارد نيروي کار غيرماهر شده اند. دارند
  .زنان بخش مهمي از طبقه کارگر ايران را تشکيل ميدهندامروز 

اين . زنان ايران به نيروي سياسي، اجتماعي و اقتصادي عظيمي تبديل شده اند
رشد، با نظام مردساالري ـ اسالمي در تضاد آشکار قرار دارد به طوري که 
ميتوان ادعا کرد زنان نيروي بالقوه سازش ناپذير و راديکال ضدتئوکراسي 

  .رژيم اسالمي به هيچ وجه قادر به حل اين تضاد نيست. اسالمي هستند
  : ديالکتيک شرايط ذهني و عيني

من به تحليل . چهارچوب تحليل من ماترياليسم ديالکتيک و تاريخي است
اين و آن نميپردازم زيرا چنين تحليلي کمکي به تغيير واقعيت " گفتمان"

من از مفاهيمي چون .  کمک ميکندنميکند و در واقع به حفظ وضع موجود
تاکنون . عينيت و ذهنيت، آگاهي و ماده و توليد و باز توليد استفاده ميکنم

سعي کرده ام بگويم که تئوکراسي اسالمي اکثريت زنان ايران را به مبارزه 
اين شرايط . سياسي عليه اين رژيم و بويژه عليه مردساالري آن کشانده است

در چنين شرايطي، همانطور که اشاره کردم . ن استعيني زندگي زنان ايرا
  .زنان به فرمهاي گوناگون به مبارزه عليه مردساالري اسالمي پرداخته اند
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با وجود وسعت و تنوع مقاومت زنان، به نظر من مشخصه ي مهم وضع 
به اين معني که . کنوني عقب ماندن شرايط ذهني از شرايط عيني است

ت آن، خود به خودي و پراکنده و عکس العملي مقاومت زنان عليرغم وسع
  .است

چنين مبارزاتي در حالي که ميتواند نظام حاکم را تضعيف کند توانايي تغيير 
در مواردي که مبارزه آگاهانه است مثال رفرم نظام حقوقي . بنيادي آن را ندارد

. و قانوني، سياست رفرميستي به باز توليد وضع موجود کمک ميرساند
ين مشخصه عقب ماندگي شرايط ذهني، نبودن تشکيالت انقالبي و آگاه مهمتر

هيچ مبارزه انقالبي . زنان است که بتواند مبارزه زنان را سازماندهي بکند
امروز مجموعه اي . بدون آگاهي انقالبي و بدون تئوري انقالبي ميسر نيست

 قدعلم از تئوريهاي به ظاهر چپ به صورت مانع تاريخي عليه مبارزه زنان
عالوه بر اين، ناسيوناليسم و سياست ناسيوناليستي به شيوه هاي . کرده است

مختلف عليه جنبش فمينيستي اقدام ميکنند و در بهترين حالت مردساالري 
   .بورژوائي را جايگزين مردساالري اسالمي و سنتي ميکنند

  : مسئله رفرم و رفرميسم
در ايران و افغانستان و پايان دادن به وحشيگري مردساالري اسالمي 

. عربستان سعودي و ساير کشورها تنها با سرنگوني نظام حاکم ميسر نيست
اما اگر دامنه اين خشونت . برنامه جايگزيني اين نظام را هم بايد در نظر گرفت

از طريق رفرم يا اصالح محدودتر بشود بايد از چنين رفرم هايي پشتيباني 
 کردن مجازاتي بي نهايت وحشيانه هستند براي مثال قصاص و سنگسار. کرد

به همين . و اگر از طريق رفرم بتوان به آن خاتمه داد گامي به پيش نهاده ايم
پروژه فعاليني مانند مهرانگيز کار که هدفش محدود کردن و نهايتا دليل، 

جلوگيري از خشونت مردساالري دولتي در چهارچوب نظام حاکم است بايد 
کنوانسيون رفع کليه "رين تالش مهرانگيز کار مطرح کردن بهت. پشتيباني شود

بود و تمام امکانات شريعت اسالمي را به ) 7" (ي فرمهاي تبعيض از زنان
 کنوانسيون رفع تبعيض از زنان کار برد که دولتمردان اسالمي را قانع کند که

ن اين نمونه اي از بهتري. را در چهارچوب شرع اسالم بپذيرند و تصويب کنند
تالشي است که يک فرد ميتواند براي رفرم قوانين زن ستيز جمهوري اسالمي 

رژيم اسالمي امروز و در آينده قادر به تصويب بدون قيد و شرط اين . بکند
کنوانسيون نيست، اما اگر مجبور شود قدمي در جهت اجراي بعضي از مواد 

ت ها با اين نوع مارکسيس. آن بردارد ميتواند به سود بعضي از زنان عمل کند
  .رفرمها مخالف نيستند اما هميشه عليه رفرميسم مبارزه ميکنند

رفرميسم يعني اعتقاد به اينکه ميتوان از طريق رفرم نظام موجود را تغيير 
اعتقاد . اعتقاد به اينکه اصالحات کمي نهايتا به تحول کيفي منجر ميشود. داد

 نشيني هاي تدريجي رژيم به اينکه روزي ميرسد که زنان ايران با عقب
  .اسالمي و با تغيير قانون، از خشونت مردساالري اسالمي مصون بشوند

رفرميسم ناشي از کم اطالعاتي يا ندانم . رفرميسم يک اشتباه معرفتي نيست
رفرميسم يک سياست . کاري نيست، گرچه همه ي اينها ميتوانند مطرح باشند

.  جهانبيني يک طبقه مشخص استاست و در واقع سياستي است که بخشي از
در جنبش . رفرميسم بخشي از سياست و جهان بيني طبقه بورژوايي است

فمينيسم ليبرالي . فمينيستي، سياست رفرميستي با فمينيسم ليبرالي عجين است
معتقد است که با رفرم قانوني و با تامين حقوق برابري، زنان به رهايي 

  .ميرسند
ترين فرم آگاهي فمينيستي است که در عصر فمينيسم ليبرالي قديمي 

اما در حالي که فمينيسم ليبرالي در . روشنگري پا به عرصه وجود گذاشت
 محتواي انقالبي داشت، امروز با تامين برابري قانوني در 18 و 17قرن 

بعضي کشورهاي غرب به پايان پروژه خود رسيده است و با بحران عظيمي 
 غرب همچنان ادامه دارد و برابري قانوني ستم بر زنان در. روبرو است

  .نتوانسته است به خشونت مردساالرانه خاتمه بدهد
 موج نويني از مبارزات 1960در غرب، که زادگاه فمينيسم است، در سالهاي 

 1970فمينيستي و مبارزات زنان شروع شد که موفق شد در سالهاي 
امروز . داري تحميل کندرفرمهاي قانوني وسيع تري را به دولتهاي سرمايه 

که برابري قانوني زن و مرد در قانون اساسي و در ميثاق حقوق و در ساير 
. منابع حقوقي درج شده است، خشونت مردساالري مدرن همچنان ادامه دارد

 زن به دست همسر و يا دوست 10در آمريکا هر روز به طور متوسط 
ه تا حدي محدود شده است تبعيض نيز با وجود اينک. مردشان به قتل ميرسند

  .همچنان ادامه دارد
از ديدگاه فمينيسم مارکسيستي، مردساالري يک نظام اجتماعي، اقتصادي، 

. اين نظام مکانيسم توليد و باز توليد خود را دارد. سياسي و فرهنگي است
مردساالري مانند نظام طبقاتي سرمايه داري بايد به توليد و باز توليد خود 

ردساالري براي توليد ستم مردانه، براي تامين فرودستي زنان، از م. بپردازد
مردها و نظام مردمدارشان از . تمام امکانات اعمال قدرت استفاده ميکند

دولت، دين، قانون، زبان، سياست، فرهنگ، موسيقي، رقص، لباس، هنر، 
آرشيتکت، تکنولوژي، علم و هر وسيله ديگري براي اعمال قدرت استفاده 

به اين ترتيب، مردساالري تنها يک شيوه تفکر يا يک اشتباه معرفتي . ندميکن
مردساالري يک نظام يا سيستم .  و آن مرد نيستيا خباثت و بدطينتي اين مرد

آنچه توليد . است که داراي ابزار اعمال قدرت و توليد و باز توليد خود است
وليد بدون مکانيسم اما ت. ميکند فرودستي زنان و ستم و تبعيض بر آنها است

همانطور که مارکس در مورد نظام سرمايه داري گفت . باز توليد ميسر نيست
باز هم اگر گفته ." شرايط باز توليد خودش را توليد ميکند"مردساالري 

هر پروسه اجتماعي : "مارکس را به نظام مردساالري تعميم بدهيم بايد گفت
در جريان دائمي . .. ديده شودتوليد، اگر به مثابه يک کليت متصل به هم 

  )8." (نوسازي بي وقفه خودش در عين حال يک پروسه باز توليد است
به اين معني نظام مردساالري هم در عصر پهلوي و هم در دوران واليت فقيه 
هر دو فرودستي زنان و فرادستي مردان را توليد کرده اند و دولت و قانون و 

. ي ديگري به بازتوليد اين نظام ميپردازندزبان و همه مخلوقات ذهني و فکر
يعني امروز در حالي که رژيم واليت فقيه با دستگاه اداري و قضايي و مقننه 
اش و دستگاه آموزش و پرورش و رسانه هاي جمعي فرودستي زنان را توليد 
ميکند، خارج از محدوده ي دولت بنيادهاي اجتماعي چون زبان فارسي، 

، )ن زبان و ادبيات اقليتهاي قومي مانند کردي و آذريهمچني(ادبيات فارسي 
آداب و رسوم، مراسم عروسي، موسيقي، هنر و سينما به بازتوليد اين نظام 

  .کمک ميکنند
فمينيسم ليبرالي تنها در عرصه قانون و تا حدي در آموزش و پرورش به 

رفرميستها بيشتر قانونگرايان و . مقابله با اين نظام پدرساالري برخاسته است
  .پدرساالري را به مثابه يک نظام داراي ديناميسم توليد و باز توليد نميبينند

 به پايان تاريخي خود 1960ـ1970در حالي که فمينيسم ليبرالي در سالهاي 
رسيده بود، مجموعه اي از ديدگاههاي تئوريک به کمک آن شتافتند و به آن 

 identity) ت هويتدر غرب، تئوري سياس. روح تازه اي دميدند
Politics)  جريانات پسائي از قبيل پسامدرنيسم، پسا ساختگرايي

 و نسبيت فرهنگي توانستند آنچه را ليبراليسم و کولونياليسم[ ساختارگرايي]
(Colonialism) نتوانسته بود انجام بدهد به انجام برسانند.  

انشمولي جريانات پسائي معتقدند که هر ايده جهانشمولي و هرحقوق جه
براي مثال، به عقيده اينان، خواست جدايي دين و دولت يا حق . مردود است

طالق يا حق انتخاب لباس و همسر خواستهاي فرهنگ غربي هستند و زنان 
مسلمان الزم نيست و نبايد چنين آزاديهايي را به مثابه آزادي يا حقوق 

ا در چهارچوبي که زنان مسلمان بايد خواستهاي خود ر. جهانشمول تلقي بکنند
دين اسالم تعيين کرده است مطرح کنند و متاثر از مطالبات فمينيستهاي غربي 

به همين نحو، هر زني بايد وفادار به عشيره و قبيله و ملت خودش . نباشند
 )9. (بومي مقابله نکند/ باشد و با معيارهاي غربي با مردساالري خودي 

است که مانند  (Ethnocentrist) ديدگاه پسائي، ديدگاهي قوم مدارانه
ديدگاههاي واليت فقيه زنان ايران را در مقابله با زنان غرب قرار ميدهد و 

اسالميون، براي . آنها را تشويق ميکند که تسليم پدرساالري اسالمي بشوند
توليد و بازتوليد مردساالري، به فمينيسم حمله ميکنند و آن را به خاطر غربي 

ديدگاه پسائي، با وجود اينکه سکوالر است، به همان . بودن تخطئه ميکنند 
نقطه حرکت " غرب غرب است و شرق شرق"نتيجه ميرسد و معتقد است که 

آنها معتقدند که هر . ديدگاههاي پسائي احترام به تفاوتهاي فرهنگي است
به مطلق گرايي و حتي ديکتاتوري و  (Universalism) ديدگاه جهانشمولي
  .شوداستبداد منجر مي

اين استدالل ساده انگارانه است چون مطلق گرايي و ديکتاتوري و استبداد 
براي مثال استبداد مردساالرانه . ربطي به عام بودن يا جهانشمول بودن ندارد

فئودالي در يک دهکده دورافتاده افغانستان، هندوستان يا خوزستان ايران 
االرانه بورژوائي در ميتواند به مراتب وحشيانه تر از ديکتاتوري مردس

استدالل پسامدرني . لندن و نيويورک و تهران باشد (Mega City) مگاسيتي
در واقع نوعي آنتي فمينيسم است که در قالب حمايت از تفاوت و تنوع انسانها 
و فرهنگ ها زنها را تشويق به پذيرفتن مردساالري خودي و بومي و قومي 

  .ميکند
ن در همه جامعه هاي معاصر مورد ستم و روشن است با وجود اينکه زنا

تبعيض و خشونت قرار ميگيرند، داراي درک مشابهي از عوامل ستم، شرايط 
ستمديدگي الزاما به آگاهي عميق راجع . ستم و چگونگي مقابله با آن نيستند

درک منشاء و شرايط اعمال ستم احتياج به مداخله ذهني . به آن منجر نميشود
به درک تاريخ، درک اقتصاد و سياست و فلسفه و تئوري دارد يعني احتياج 

با وجود اينکه فمينيسم به عنوان دانش رهايي زنان با نهايت قدرت . دارد
حتي در . قدعلم کرده است، بيشتر زنان دنيا به اين دانش دسترسي ندارند
 Popular غرب، آنتي فمينيسم در دنياي آکادميک، در رسانه هاي جمعي و

Culture اندازه اي قوي است که بيشتر زنان جرأت نميکنند خود را به 
  .فمينيست بنامند

زنان ايران براي درک نظام مردساالري اسالمي و به منظور مبارزه با آن 
دويست سال دانش فمينيستي غرب و صد سال دانش فمينيستي در شرق را در 

عضي از ب. بدون استفاده از اين دانش رهايي ميسر نيست. دسترس دارند
فمينيستهاي سکوالر به زنان ايران توصيه ميکنند که به جاي قيام عليه 
. مردساالري اسالمي تالش بکنند که مردساالري اسالمي را زن دوست بکنند

به جاي سرنگوني واليت فقيه، تالش بکنند که بر مسند اجتهاد بنشينند و نظام 
به جاي جدايي دين و . استبدادي واليت فقيه را از مرگ حتمي نجات بدهند

به دست بدهند و " دوستانه از قرآنقرائت هاي زن "دولت تالش بکنند که 
 )10. (اسالم را فمينيستي بکنند
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 سال است از طرف فمينيستهاي پسامدرن و 20 تا 15 اما اين نسخه که مدت
پيچيده ميشود به جايي نرسيده و  (discourse analyst) گفتمانپردازان
آن .  کينه روزافزون به مبارزه با مردساالري ديني ادامه ميدهندزنان ايران با

گروه زناني که عليه مردساالري قيام ميکنند در کنار صدها ميليون زنان غرب 
و شرق قرار ميگيرند که دو قرن است به منظور جدايي دين و دولت مبارزه 

ي شدن اين جهان. اين يک پروسه جهاني مبارزه عليه استبداد است. ميکنند
  .مبارزه فمينيسم عليه مردساالري است

امروز زنان ايران ميتوانند دريابند که مردساالري نظامي جهاني است که هم 
خشونت مردانه يکي از شيوه هاي عام . مولفه هاي عام دارد و هم خاص

اگر مردساالري . اعمال قدرت مردانه است که به فرمهاي خاص ظاهر ميشود
مينيسم هم دانش جهاني و عام مبارزه عليه مردساالري نظامي جهاني است، ف

اگر مردساالران واتيکان و ايران و عربستان سعودي عليه زنان دنيا . است
اگر فمينيسم . متحد ميشوند، زنان دنيا هم بايد عليه جبهه مردساالر قيام کنند

دانش جهاني مبارزه عليه مردساالري است، آنتي فمينيسم نيز حربه جهاني 
آنتي فمينيسيم هم در غرب است و هم در شرق ـ مرزها . ردساالران دنيا استم

مرزبندي براساس . براساس جغرافيا و قوميت و دين و مليت کشيده نشده اند
  .اصول سياسي و مطالبات سياسي صورت ميگيرد

مدت دو سال است که سران کنوني ابرقدرت امپرياليستي آمريکا پروژه ي 
اين پروژه که تاکنون کشتار و . د بر دنيا را اجرا ميکنندسلطه بالمنازع خو

ويراني بسياري در افغانستان، فلسطين، آمريکاي التين و عراق به راه انداخته 
مردم ايران از رژيم واليت فقيه به ستوه آمده . است ايران را نيز دربرميگيرد
ايران که در اين ميان، ناسيوناليست هاي . اند و منتظر نابودي آن هستند

سرنگوني رژيم اسالمي را در توان مردم ايران نميبينند، چشم اميد به آمريکا 
آمريکا، اقتصاد و فرهنگ و سياست و مردساالري مدرن آن، . دوخته اند

آنها با اتکاء به آمريکا : الگويي براي رفرميست هاي سکوالر ايران است
و خود بر جاي آنها آرزو ميکنند که آخوندها را از مسند قدرت بردارند 

اين به معني کنار گذاشتن مردساالري ديني و سرکار آوردن . بنشينند
  .مردساالري سکوالر است

مردم ايران دو انقالب مهم بورژوا ـ دمکراتيک قرن بيستم را به راه انداختند و 
در آغاز قرن جديد توانايي آن را دارند که نظام واليت فقيه، مردساالري 

اما بورژوازي ايران در طول .  نظام سرمايه داري را برچيننداسالمي و نيز
قرن بيستم ثابت کرد که توانايي برقراري دمکراسي بورژوايي و تداوم آن را 

در آغاز قرن جديد که نيروهاي اجتماعي جديد يعني طبقه کارگر و زنان . ندارد
ياي کهن ـ وارد عرصه تاريخ شده اند، تمام شرايط عيني براي مبارزه عليه دن

. استبداد فقاهتي و استبداد سلطنتي و ديکتاتوري سرمايه داري ـ فراهم است
آنچه فراهم نيست شرايط ذهني است و تک تک ما مسئول اين عقب ماندگي 

منظور من، به عنوان مثال، اين است که زن فعال ايراني به جاي . هستيم
جنبش فمينيستي آمريکا گرفتن جايزه از دست بانوي اول کاخ سفيد ميتواند به 

 )11. (بپيوندد و از دار و دسته زن ستيز و نژادپرست بوش روي برگرداند
سرمايه داري ـ مردساالري تمام امکانات توليد و بازتوليد خود در سطح جهان 

اين جهاني کردن استثمار اقتصادي، ديکتاتوري سياسي . را به کار گرفته است
در عرض بيست سال . دنيا تامين ميکندو مردساالري مدرن را براي مردم 

گذشته، جهاني شدن سرمايه تقسيم نابرابر ثروت را بين ملتها، منطقه ها و 
جنگ و لشکرکشي و کشتار و جنوسايد راه انداخته . قاره ها افزايش داده است

جهاني . است و سلطه امپرياليسم آمريکا را بر سرتاسر دنيا گسترش داده است
 و ملي گرايي و بنيادگرايي ديني و نژادپرستي و شدن، شوونيسم ملي

من مانند ميليونها انسان ديگر آرزوي جهاني . نئوفاشيسم را تقويت کرده است
جهاني فارغ از استثمار سرمايه يعني جهاني که . کردن ديگري را در سر دارم

جهاني فارغ از ستم مردساالري يعني . در آن هيچ انساني استثمار نشود
جهاني بدون مرز، جهاني بدون .  برابري مرد و زن تامين بشودجهاني که

ميليونها انسان درگذشته و حال جرأت . گرسنگي، اين خواب و خيال نيست
کارل مارکس صد و . کرده اند که به خاطر ايجاد چنين جهاني مبارزه کنند

ا ما نميتوانيم از آنه. کارگران ملتي از آن خود ندارند: " سال پيش گفتپنجاه
اندکي قبل  (Virginia Woolf) ويرجينيا ولف." چيزي را بگيريم که ندارند

در طول تاريخ با من به " . . . کشور ما"« : از شروع جنگ جهاني دوم نوشت
من را از تعليم و تربيت يا از مايملک خود محروم . مثابه يک برده رفتار کرده است

به عنوان يک . وري نميخواهمدر واقع، به عنوان يک زن من هيچ کش. کرده است
 .» به عنوان يک زن، کشور من سرتاسر دنيا است. زن هيچ کشوري ندارم

آنچه امروز جهاني . چنين است آرزو و خواست کمونيست ها و فمينيست ها
آنچه من و ميليونها . شدن مينامند، جهاني شدن استثمار و فقر و بندگي است

يعني جهاني شدن رفاه، عدالت، . م استانسان ديگر ميخواهيم انترناسيوناليس
انترناسيوناليسم يعني از بين بردن مرزهاي طبقاتي، . صلح، و برابري و آزادي

ملي، جنسيتي، قومي و ديني که مردم دنيا را تکه پاره کرده و به بندگي کشيده 
   .در مقابل جهاني شدن سرمايه، بايد پرچم انترناسيوناليسم را برافراشت. است
  :ت هايادداش
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  *ديدگاه* 
نيست ؟" شرايط ويژه " چه زمانی   

 فواد شمس
آيا شرايط ويژه است؟ آيا شرايط جنگی ويژه است؟ مرز بين شرايط ويژه 

رايط عادی باشد که ما و شرايط عادی دقيقا کجاست؟ چه زمانی بايد ش
خواست های عادی و معمولی مان را هم چون يک انسان واقعی مطرح 
کنيم؟ از زمانی که خود را شناخته ايم همواره شرايط را ويژه جلوه داده 

به بهانه ی اين شرايط ويژه بوده است که ما را می خواستند راضی . اند
  .کنند که از تمام خواست هايمان بگذريم

در همراهی " موقت"مداران " دولت" بود که ۵٧ قيام بهمن از فردای
به بهانه ی شرايط ويژه از کارگران می " حاکمان دائمی اصلی"کامل با 

زنان را سرکوب . خواستند که حقوق ابتدايی و انسانی شان را نگيرند
کردند مردم ترکمن صحرا، تبريز، خوزستان و کردستان را به خاک و 

دانشگاه ها را نيز تعطيل . مه باز هم شرايط ويژه بوددر ادا. خون کشيدند
شرايط گويا ويژه تر نيز . باز هم جنگ شد. کردند روزنامه ها را بستند

مانده بود را به " بهار آزادی" ديگر هر آن چه از ۶٠در خرداد . شد
 .زمستان سياه سرکوب تبديل کردند

ان ها رنگ خياب. گرسنگی بود. جنگ بود. شرايط باز هم ويژه بود
  .اين شرايط ويژه پايانی نداشت.... خاکستری داشت و

 بايد تابستان گرم ۶٧در سال . اين بار گويا زندان ها شرايط اش عادی بود
  .و خونينی پيش می آمد تا شرايط آن جا را هم ويژه کنند

اما باز هم گويا . خيلی ها را نيز کشتند. خيلی ها مردند. جنگ تمام شد
هنوز زنان در همان لباس های ويژه . رار نبود عادی شودشرايط هنوز ق

شان در خيابان ها بايد می آمدند و از حقوق شان به صورت ويژه ای 
کارگران هنوز مزدشان به صورت ويژه ای پرداخت .. محروم می بودند

به جرات می ( می شد و به صورت ويژه ای از حق اعتصاب و تشکل 
روشنفکران در شرايط . محروم بودند... و ) توان گفت هزاران حق ديگر
دانشگاه ها در شرايط ويژه ای هر روز مورد . ويژه ای کشته می شدند
روزنامه ها تنها ستون های ويژه شان، آن هم از . هجوم قرار می گرفتند

  !نوع کيهانی خواننده داشت
آری تمام اين شرايط برای آن ويژه بود که سرداران سازندگی بايد در 

در اين ميان شرايط گويا . ی ويژه به سازندگی شان ادامه می دانندشرايط
 بود که سيد خندانی از آسمان بر زمين ٧۵در اواخر سال . ويژه تر هم شد

همان گونه که اين بار . "نازل شد تا همه را از اين شرايط ويژه نجات دهد
  ". هم می خواهد لطف کند ما را نجات دهد

قرار بود ديگر مثل انسان ها . ويژه متولد شددوم خرداد در اين شرايط 
قتل های . اما باز هم شرايط ويژه بود! يک زندگی عادی. زندگی کنيم

به خاطر شرايط حساس و ويژه ی کشور بايد . زنجيره ای اتفاق افتاد
اين را . ناديده می گرفتيم که سر منشاء اصلی اين قتل ها چه کسانی اند

اما باز هم شرايط ويژه . ود به ما توصيه کردسيد خندان با حالتی بغض آل
در يک وضعيت ويژه خوابگاه دانشگاه ها .  شد٧٨ تير ١٨ادامه داشت 

آری نه چتر باز امريکايی در کار بود نه تانک . تبديل به ميدان جنگی شد
کوی دانشگاه را همين خودی ها تبديل به ميدان جنگ ! های مرکاوا

بايد جواب . شرايط کشور ويژه است. بکنيماما باز هم بايد صبر . کردند
. اين را به ما توصيه کردند. پای صندوق های رای بدهيم" فقط"شان را 

اما باز هم شرايط . خيلی ها رفتند و جواب شان را پای صندوق رای دادند
روزنامه ها را . ويژه ادامه داشت حکم های ويژه ی حکومتی می آمد

زنان هم چنان لباس های ويژه می . دنددانشگاه ها را جارو کر. بستند
کارگران همان . پوشند و از حقوق شان به صورت ويژه ای محروم هستند

کارگران به صورت ويژه ای بايد . مزد های بسيار ويژه شان را می گيرند
در اين شرايط ويژه . روز اول ماه می روز جهانی کارگر را گرامی بدارند

 يک مراسم کارگری به صورت ويژه بود که محمود صالحی را به جرم
آری در زمانی که آقای . دست گير می کنند و حکم زندان به او می دهند

خاتمی راحت و عادی حکومت می کردند محمود صالحی به جرم برگزار 
  .کردن اول ماه می محکوم شد
اما همان آقايان سکوت کرده بودند و بر . اين شرايط ويژه ادامه داشت

تا زمانی .  قدرت بسيار عادی داشتند زندگی می کردندروی صندلی های
که ناگهان در نزديک يک انتخابات ديگر يادشان آمد که باز هم شرايط 

انگار نه انگار که سال هاست . صدای پای فاشيسم را شنيدند. ويژه است
باز هم . که پوتين های فاشيسم بر روی گرده های ما، له مان کرده است

! ناجی ای که سردار بود!  يک ناجی آسمانی ديگرهمه شهر پر شد از
. اما اين بار انگار مردم برای شان همه چيز عادی بود! سردار سازندگی

  .....پس. شرايط ويژه معنا نمی داد

سيد خندان شان بار ديگر دوره افتاده . آری باز هم شرايط ويژه شده است
 اند و ويژه بودن خودشان هم عاقل تر شده. از اين شهر به آن شهر. است

  .شرايط را از چند ماه قبل فرياد می زنند
 دهه ای برای ما تبديل به ٣اما اين بار ديگر فکر کنم اين شرايط ويژه 

تا . شرايط برای من هميشه ويژه بوده است. شده است" امر عادی"يک 
کار گران مبارز، زنان مبارز، دانشجويان مبارز و هر انسان "زمانی که 
در زندان هستند، تا زمانی که "  برای حق اش مبارزه کردهديگری که

کارگران از ابتدايی ترين حقوق بديهی انسانی شان، از حق داشتن تشکل ، 
از حق اعتصاب کردن، از حق امنيت شغلی، از حق باال تر رفتن مزد شان 

  .وخيلی چيز های ديگر محرومند شرايط ويژه است
 انسانی شان محرومند و نيمه انسان تا زمانی که زنان از تمايم حقوق

حساب می شوند، تا زمانی که در خيابان ها به جرم چند سانتيمتر پارچه 
شرايط ويژه . انداخته می شوند" ويژه"کمتر و بيشتر درون گشت های 

  .است
تازمانی که مردم کردستان، آذربايجان، خوزستان، بلوچستان، ترکمن 

مورد .... نها به جرم زبان و لباس و صحرا و هر کجای ديگر اين جامعه ت
  .ستم قرار می گيرند، شرايط ويژه است

تا زمانی که دانشگاه ها را تبديل به پادگان و راه از دانشگاه تا اوين را 
  .کوتاه کرده اند شرايط ويژه است

از زمانی که خودم را ! واقعا من معنای درست شرايط عادی را نمی فهمم
همان " ويژه"پس برای من . رايط زندگی کرده اميافته ام در اين نوع ش

من می خواهم در همين شرايط عادی برای يک زندگی . است" عادی"
نيازی هم نيست برای همراه کردن ديگران . انسانی تر و بهتر مبارزه کنم

مبارزه ! شرايط ويژه است، بشتابيد: در اين مبارزه هر روز فرياد بزنم
 وضعيت مبارزه خود زندگی است و زندگی ، جزئی از زندگی ماست در اين

  !مبارزه
 سال قبل تمام نهاد های ٢تا ١لطفا اين آقايان که از همان ابتدا تا همين 

قدرت در دست شان بوده است برای من توضيح دهند که کدام بخش از 
دوران حاکميت شان کارگران، زنان، دانشجويان و تمام انسان های اين 

گی کرده اند متفاوت از شرايط کنونی که آن شرايط جامعه در شرايطی زند
  برای ما عادی بوده باشد و اين شرايط ويژه؟

تنها زمانی درک می کنم که از منظر . من شرايط ويژه را درک نمی کنم
سيد خندان و شيخ اصالحات و سردار سازندگی و تمام ناجيان آسمانی مان 

چون گويا . ايط ويژه باشدآری برای آنان بايد شر. به داستان نگاه کنم
برای شان دست نيافتنی .... رسيدن به قدرت و ثروت و" عادی"مجراهای 

اين . گويا نگرانند که صندلی های کمتری درمجلس به دست آورند. است
شرايط بايد هم برای شان ويژه باشد اما آيا برای انسان های ديگر جامعه 

 نيز ويژه است؟
اين جا تنها به يک نکته اشاره می کنم که در ! اما در مورد مسئله جنگ

شرايط جنگی را نه بوش ديوانه به وجود . صد در صد به آن مطمئن هستم
اين مناسبات ديوانه وار نظم سرمايه ! می آورد نه احمدی نژاد ديوانه

ديوانگان بر . داری است که به وجود آورنده ی بوش و احمدی نژاد است
برای برون .  خود ما هم ديوانه باشيمما حکومت نمی کنند مگر آن که

رفت از شرايط جنگی نيز نه به خاتمی و رفسنجانی و کروبی و هر کس 
ديگری می توان اميد بست نه به دموکرات های امريکا و هيالری 

 اگر واقعا می خواهيم يک صلح پايدار و واقعی و !کيلينتون و غيره
حاکمان . نگی را بخشکانيمانسانی داشته باشيم بايد ريشه ی اين شرايط ج

حاکمان از دل همين مناسبات موجود . از مريخ و تيمارستان نيامده اند
برای تغيير اين وضعيت نيز نمی توانيم حاکمانی را از . بيرون آمده اند

  .بايد مناسبات را عوض کنيم. بهشت و عاقل بياوريم
توانيد بيرون ما آدم بشو نيستيم، مارا از سالن می ! آقای خاتمی! در آخر
).  به دانشجويان معترض٨٣ آذر ١۶اشاره به فحاشی خاتمی در ( کنيد

از تخريب حسينه دراويش . آقای کروبی تمام توطئه های جهان کار ماست
به آقايان نامه ! بگير تا زلزله ی بم و سيل های پی در پی بنگالدش

تيم به آقای قوچانی ما يک مشت سوسول هس! بنويس که ما را اعدام کنند
آقايان هر کاری که دوست داريد ! گشت های ارشاد بگو ما را دستگير کنند

بکنيد در سرکوب ما می توانيد با صادق ترين اصول گرايان نيز متحد 
اما لطفن کمی شرافت نشان داده و صريحًا بگوييد مسئله تان کسب ! شويد

  !قدرت به هر نحو ممکن است ، نه پايان دادن به شرايط ويژه
              ر مقاله سالم دمکراتس
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