
  
  

ای جهت   شماره ويژه اين شماره نشريه راه کارگر،: توجه 
دادن پوشش خبری به مبارزات دانشجوئی در رابطه با 

جهت دريافت اخبار مستمر .  آذر ماه است13تجمعات آنان در 
و پيگير در رابطه با تداوم مبارزات در داخل ايران به سايت 

  .مراجعه نمائيد راديو برابری و راه کارگر: نترنتی يهای ا
www.rahekargar.de       www.radiobarabari.net   

  

  روز دانشجو
  و خالء تشکلهای اتحاديه ای در دانشگاهها  

  رآرش کمانگ
  3 بقيه در صفحه

.............................................  
 1386بخش هائی از مقاله آذر ماه 

  :ان دکتر محمد ملکی ، رئيس اسبق دانشگاه تهر

  1332 آذر 16در رابطه با 
  2بقيه در صفحه 

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

  آذر،16
 چپ و نمايندگی مطالبات دانشجويان

  3 بقيه در صفحه                                          علی سالم

.............................................  
  1386  آذر13ظهر روز  ن بازداشت شده تااسامی دانشجويا

 
                                      بقيه در صفحه آوای دانشگاه

…………………………………… 
  آذر،16

 چپ و نمايندگی مطالبات دانشجويان
    بقيه در صفحه                                          علی سالم

.............................................  
 خورشيد از خراش خونين گلو می گذرد

  5                                        بقيه در صفحه هژير پالسچی

.................................................  
 هر شب ستاره ای را به بند می کشيد اما

 ن غم زده هنوز غرق ستارهاستاين آسما
 6 بقيه در صفحه                                             فواد شمس

…………………………………… 

:اطالعيه سازمان   

 
ن و بازداشت گسترده دانشجويان در تهرا
!مازنداران را قويا محکوم می کنيم   

  1 بقيه در صفحه
…………………………………………… 

  *ديد گاه * 
  !جنگ ، صلح  و انتخابات 

 6 بقيه در صفحه                                           بينا داراب زند

…………………………………… 
 گزارشی از سالم دمکرات در روز

  9بقيه در صفحه 11 صبح تا ساعت از ساعات ابتدايی -  آذر13 سه شنبه 
………………...……………………………………… 

  گزارشاتی از داراب بينازند
  9بقيه در صفحه         12:30  تا 12از ساعت  - 1386 آذز 13

……………………………………………………… 
  خبرهای آوای دانشگاه

   9 بقيه در صفحه            ١٣ تا ١٢از ساعت  - آذر 13سه شنبه 

………………………................ 
 *ديد گاه * 

 صفائی با هژير پالسچی. یمصاحبه 
 10 بقيه در صفحه

…………………………………... 
  ی يک جان کوچولو به يک گردآفريد نامه

 13 بقيه در صفحه
………………………………….....  

  قوچاني و دوستانش يا انجمن اخوت نئوليبرال ها
  14   بقيه در صفحه                                              مصطفا دهقان

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

  )راه کا رگر ( سا زمان کارگران انقالبی ايران از انتشارات      
  

  www.rahekargar.net         2007  دسامبرپنجم - 1386 آذر ماه چهادهم         " آذر دانشجوئی16"ويژه نامه 
  



 2

بازداشت گسترده دانشجويان در تهران و مازنداران 
!را قويا محکوم می کنيم   

 ، در منابع موثق دانشجويی و از راديوبرابریبرپايه اخبار دريافتی 
نيروهای امنيتی و اطالعاتی آستانه بر گزاری مراسم شانزده آذر؛ 

در تهران و مازنداران به بازداشت دانشجويان پرداختند ، بطوريکه 
  . ازسرنوشت تعدادی از آنان هيچ خبری در دست نيست 

 ٢ برابر ١٣٨۶ آذر ١١ در روز يکشنبهگزارشگر راديو برابری
 مهدی گرايلونيروهای امنيتی « : اعالم می دارد ، ٢٠٠٧دسامبر 
 ، نادر احسنی ، الناز جمشيدی، انوشه آزادفر دانشجويی ، از فعاالن

 : همين منبع می افزايد » .با ضرب و شتم بازداشت شد
در اين . دانشجويان دستگير شده از طيف چپ دانشگاه بوده اند« 

ميان وسايل و اموال شخصی اينان نيز توسط نيروهای اطالعاتی 
راديو برابری ری در خبر ديگ» ضبط کرده و با خود برده اند 

، از فعالين مستقل چپ و بهروز کريمی زاده«  : گزارش می دهد
 نيز حسن معارفی، آرش پاک زاده ، ميالد معينی ، بهرنگ زندی

 حامد محمدیازدانشگاه تهران ومازندران نيز دستگير شده اند و 
گزارش همچنين » بيش از يک ماه درزندان و تحت شکنجه است 

 : ز فعالين دانشجويی در تهران حاکی از آن استهايی نيز به نقل ا
نهادهای امنيتی از روز يکشنبه تا کنون با ده ها دانشجوی فعال « 

. چپ تماس گرفته و آنان را به وزارت اطالعات احضار کرده اند
تعدادی از اين دانشجويان که احضار و تهديد به بازداشت شده اند 

محسن " ، " ريسا نصر آبادیپ" ، "ياسر پير حياتی: " عبارتند از
در تماس با " . بهزاد موسوی" و"  بابک پاشا جاويد"، " غمين

 روز دوشنبه ١٣فعالين دانشجويی گفته شده است اگر تا ساعت 
، » . خود را به وزارت اطالعات معرفی نکنند بازداشت خواهند شد

، حوالی ساعت سعيد حبيبی« : بعالوه در گزارشاتی نيز آمده است 
 آذر در حالی که از محل کار خود عازم ١١ صبح روز يکشنبه١٠

 : سالم دمکرات گزارش داد.» . منزل بوده؛ بازداشت شد
خوشبختانه سالمتی امير سليمی ها تاييد شد و بدين ترتيب ..«

 در ادامه اين روند سرکوب و ».احتمال بازداشت وی رد شد
 ظهر ١٢ساعت  نيز از کيوان اميری الياسیبازداشت های گسترده 

 از دانشگاههای .روز دوشنبه به احتمال قوی بازداشت شده است
وچند بابلسرچمران اهواز، فردوسی مشهد، رشت، کردستان، 

شهرديگر نيزاخبار دستگيری فعاالن دانشجويی دست اندرکار 
  .زمينه  اعتراضات شانزده آذر، وسيعا می رسد برگزاری پيش

زل دانشجويان ، از يکسو ادامه تهديد و بازداشت و تهاجم به منا
فضای سرکوب و خشونت درجامعه و برای مرعوب ساختن 

 –زنان : دانشجويان و ديگر فعاالن جنبش های اجتماعی همچون 
، برای جلو گيری از راديکاليزه شدن اين تحرکات ... کارگران و

و ازسوی ديگر چنين تهاجم افسار گسيخته  خيابانی و حمله . است 
 منازل دانشجويان، خود به نوعی نشانه ضعف و زبونی شبانه به

  . رژيم از پيشروی اين اعتراصات نيزمی باشد
چنين تعرضی به معنای جلوگيری از فعاليت اجتماعات شانزده آذر و 
برنامه های اعالم شده دانشجويان در سطح دانشگاههای تهران و 

ب آزادی ساير مراکز دانشگاهی استانها و شهرستان ها ، برای سل
نگهداشتن دانشگاه و برای " پادگانی " بيان و انديشه و فضای 

   .درهم ريختن صفوف دانشجويان است 
 آذر تجمعی به مناسبت روز ١٣دانشجويان چپ قرار است در روز 

در مقابل "نه به جنگ، دانشگاه پادگان نيست"دانشجو تحت عنوان 
 درچنين شرايطی  .دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهند کرد

نبايد فرصت داد که نيروهای امنيتی به محل زندگی و محيط دانشگاهی 
  .  عمل نمود نبايد در چنين وضعيت پليسی حاکم،شتابزده. وارد گردند 

تنها با پيوند وسيع وعميق با سايرجنبشس های اجتماعی و گره 
 خوردن با آنان و تلفيق آموزه ای کارمخفی و علنی و بسيج وسيع
تر نيروهای اجتماعی حول برنامه  های  شانزده آذر، می توان 
زمينه آزادی بی قيد و شرط همه دستگير شده گان روز های اخير 

  . را فراهم ساخت 
می بايد عموم  جامعه را مخاطب قرار داد و مبارزه با نظام را با 
کشاندن فراخوان شانزده آذر از محدوده ی دانشگاه به گستره ی 

امعه و با بسيج نيروهای اجتماعی حول برنامه  حساب شده اعماق ج
و موثر، می توان دشمن را عاصی کرد و برنامه سرکوب آنان را 

  .خنثی نمود

سازمان ما ضمن محکوم نمودن دستگيری فعاالن جنبش دانشجويی  
 اسامی شان تا حال اعالم گرديده است –دانشگاه تهران و مازندران که 

 که از احسان منصوری ، احمد قصابان ، د توکلیمجي:   و از جمله-
ازهمه نهاد ها ، تشکل ها ی کارگری .پيش درزندان اوين بوده اند

مستقل  و جنبش های اجتماعی همسو ، مدافعين حقوق بشر، احزاب و 
سازمانها ی آزاديخواه و برابری طلب ، در داخل می خواهد با اقدامی 

  .  تگير شده گان شوندموثر خواهان آزادی بی قيدو شرط دس
ما عموم فعاالن سياسی ، احزاب و سازمانها و مدافعين حقوق بشر 
درخارج ازکشوررا نيزرامخاطب قرارداد ه تا با تمام توان و انرژی  و با 
سلسله اقداماتی در سطح جهان ، خواست آزادی بی قيد و شرط تمامی  

دگی را پيگيرانه  دستگير شده گان و بازگشت آنان به ادامه تحصيل و زن
  . در کارزار های وسيع ، توامان دنبال نما ييم 

  )راه کارگر( کميته مرکزی سازما ن کارگران انقالبی ايران 
 ٢٠٠٧ دسامبر ٣  - ١٣٨۶ آذر ١٢  دوشنبه

…………………………………… 
 1386بخش هائی از مقاله مورخ آذر ماه 

  :دکتر محمد ملکی ، رئيس اسبق دانشگاه تهران 
  1332 آذر 16 با در رابطه

 آذر تعداد زيادتری از سربازان داخل دانشگاه شدند و ١۶روز دوشنبه "
های حقوق و علوم و  دانشکده پيش از ظهر آن روز بين دانشجويان 

مأموران فرمانداری نظامی برخوردهايی روی داد ولی در دانشکدة فنی 
 حضور يکی از گروهبانها در سر کالس برای دستگيری به دليل 

دانشجويان با  .  بودند کار به خشونت کشيد دانشجويانی که شعار داده
ديدن يک گروهبان در کالس درس و مشاجره با استادشان که به ورود 

آيند و عليه حضور  کرد از کالس بيرون می می او به محل درس اعتراض 
دانشجويان  در اين هنگام نظاميان . کنند نظاميان در دانشگاه اعتراض می

های  ا تعقيب و در سرسرا و سالن دانشکده فنی آنها را هدِف مسلسلر
نيا، مهدی  مصطفی بزرگ(دانشجو  در نتيجه سه . دهند خود قرار می

 ."شوند ای نيز مجروح می  شهيد و عده)رضوی و احمد قندچی شريعت
 آذر و کشته شدن سه دانشجو به سرعت در سراسر ١۶خبر تظاهرات "

اروپا و آمريکا با دانشگاه   بسياری از دانشگاههای جهان انتشار يافت و
در مراسم برگزاری سومين روز شهادت . تهران ابراز همدردی کردند

هزار تن از مردم تهران و شهرستانها بر سر مزار  ها  دانشجويان، ده
برای  تالش مأموراِن انتظامی . آنها در امامزاده عبداهللا گرد آمدند

جمعی هزاران دانشجو به شهر ری با شکست  جلوگيری از حرکت دسته
با ياران شهيد خود را همراه با  مواجه شد و دانشجويان مراسم وداع 

شعارهای ضداستبدادی باشکوه فراوان برگزار کردند و در اعتراض به 
رژيم مدت پانزده روز از شرکت در کالسهای درس خودداری  جنايات 
 ."نمودند

در تاريخ ” مقاومت تاريخی“ک روز  به عنوان ي٣٢ آذر ١۶حادثه "
رغم کوشش رژيم و  از آن پس همه ساله به . دانشگاه تهران ثبت شد

ساواک، دانشجويان دانشگاه تهران و ديگر دانشگاههای ايران مراسم و 
اند که تا امروز ادامه دارد و  شهيدان آن روز بر پا کرده تظاهراتی به ياد 

مقاومت دانشجويان  ات ملت ايران و  آذر نقطه عطفی در تاريخ مبارز١۶
کنندگان اعم از شاه و شيخ  و دانشگاهيان در برابر ظلم و ستم حکومت

  .".شناخته شده است

……………………………..…. 
  1386  آذر13ظهر روز  اسامی دانشجويان بازداشت شده تا

 تن از 20دست کم " آوای دانشگاه"تا لحظه ی تنظيم اين خبر در 
فعاالن دانشجويی چپ گرا در دانشگاه های تهران و شهرستان های 

 . بازداشت شده اند... بابلسر و اهواز و
همچنين گزارشات ضد و نقيض ديگری مبنی بر ادامه بازداشت ها 

می رسد که سعی می کنيم بعد از تاييد اين اخبار " آوای دنشگاه"به 
  .منتشر کنيمآن ها را 

 آذر در 13تا لحظه ی تنظيم اين خبر و قبل از آغاز تجمع امروز 
" آوای دانشگاه"دانشگاه تهران بنا به گزارشات موثقی که به دست 

 تن از فعاالن دانشجويی 18رسيده است می توان نام دست کم 
  :بازداشت شده را به شرح زير به اطالع عموم رساند

الناز  -انوشه آزادفر - حامد محمدی -بهرنگ زندی - ميالد معينی
 -سعيد حبيبی -نادراحسنی -مهدی گرايلو -احسان آزادفر -جمشيدی

کيوان اميری  -بهروز کريمی زاده -حسن معارفی -آرش پاکزاد
ن سمح -مجيد اشرف نژاد -علی سالم - نسيم سلطان بيگی -الياسی
  تن از رفقای اهوازی که نام شان٢ و -  محسن غمين- ثقفی

 .مشخص نيست
………………………………………….……………..  
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  روز دانشجو
 و خالء تشکلهای اتحاديه ای در دانشگاهها         

  رآرش کمانگ
، هزاران تن از دانشجويان، با اجتماع در دانشکده ١٣٣٢ آذر ١٦در 

فنی دانشگاه  تهران در واکنش به سفر گستاخانه ريچارد نيکسون به 
 ٢٨ و کينه خويش از کودتای سيا ساخته ايران و برای بيان مجدد خشم

مرداد ، دست به يک حرکت اعتراضی زده و فرياد مرگ بر امپرياليسم، 
اين حرکت دليرانه درست در شرايطی رخ . مرگ بر استبداد سر دادند 

.  می گذشت١٣٣٢داد که تنها چند ماه از کودتای خونين تابستان 
 مملو بود و روزی نبود که زندانها از انبوه مبارزان چپ و آزاديخواه

خبر دستگيری و شکنجه مخالفين سياسی ديکتاتوری سلطنتی به گوش 
رژيم محمد رضا شاه وقتی با سيل اعتراض به سفر فرستاده . نرسد

بلند پايه امپرياليسم آمريکا مواجه شد، به قوای نظامی خود فرمان 
عدادی در نتيجه اين يورش خونين به حريم دانشگاه ، ت. شليک داد

زخمی و از آن ميان سه دانشجو بنام های قندچی، رضوی و بزرگ نيا 
از آن تاريخ تا کنون دانشجويان مبارز کشورمان سالگرد . جان باختند

روزی که ديگر . اين واقعه خونين را بعنوان روز دانشجو پاس ميدارند
صرفًا تجليل و ياد بود آن سه دانشجوی رزمنده نيست، بلکه فرصتی 

وباره بر سازش ناپذيری انبوه دانشجويان آگاه و مترقی با ست د
  .استبداد و بی حقی عمومی، و دفاع از آزاديهای فردی و اجتماعی

 اما نه رژيم پهلوی و نه رژيم اسالمی به اين خواستهای حق طلبانه  
رژيم پهلوی با استقرار گارد سرکوب ويژه دانشگاهها . گردن نگذاشتند

" ين ساواک برای شناسائی و دستگيری و سازماندهی مامور
اين کانون حٌساس، اهميتی استراتژيک " ثبات" ، برای حفظ "سياسيون
اما به رغم اين سياست ها ، انبوه دانشجويان چپ و مبارز با . قائل بود

برپائی محافل مطالعاتی، تيم های کوهنوردی، توزيع اعالميه ها و کتب 
 سازمانهای مخفی اپوزيسيون و در ممنوعه و باالخره همکاری فعال با

کنار آن راه اندازی حرکات صنفی، خواب آرام را از آن رژيم سلب کرده 
بياد داشته باشيم که بخش اعظم اعضای سازمانهای زير زمينی . بودند

 نيز ٥٧در جريان ا نقالب . از محيط های  دانشگاهی برخاسته بودند
بعد . ضات ميليونی داشتندداشنجويان نقش بارزی در سازماندهی اعترا

از شکست اين انقالب عظيم وحاکميت ارتجاع مذهبی، حتی در اوج 
توهم توده ای نسبت به خمينی ، رژيم نتوانست پايه چندانی در مراکز 

طبيعت دانش پژوهانه، آزاد منشانه و . آموزش عالی بدست آورد
رسيده روشنفکرانه دانشجويان خيلی زود آنها را در برابرارتجاع نو 

از اينرورژيم اسالمی  چاره ای جز اين نداشت که در . قرار داد
دانشگاهها و يا " انقالب فرهنگی"  با سازماندهی يک 59ارديبهشت 

. همانطور که خود می گفت سنگر چپ ها را تسخير و سپس تعطيل کند
  ٦٢رژيم اسالمی تنها زمانی اقدام به باز گشائی دانشگاهها در سال 

 هزاران تن از ٦٢ تا ٦٠ با اعدامهای گسترده سالهای نمود که هم
دانشجويان و فعالين اپوزيسيون را از صحنه سياسی کشور محو کرده 
بود و هم هزاران دانشجوی مخالف را اخراج و از حق تحصيل محروم 

ضمن اينکه با تعبيه صافی های متعدد از جمله هيأت های . نموده بود
 درصد سهميه دانشگاهها به ايادی 50گزينش و نيز اختصاص بيش از 

حزب الهی رژيم، توانست الاقل برای يک دهه  محيط سياسی 
اما ديری نپائيد که موجی از . دانشگاهها را به رکود و رخوت بکشاند

حرکات پراکنده صنفی و رفاهی دانشگاههای سراسر کشور را فرا 
 حرکات به اين. حرکاتی که هر سال بر ابعاد آن افزوده می شد. گرفت

نوبه خود روی بخشی از پايه حمايتی رژيم در انجمن های اسالمی 

دانشگاهها تاثير گذاشت و آرام آرام هويت اصلی اين تشکل ها دچار 
  . سائيده گی مزمن شد

انشعاب بزرگ اين تشکل های قانونی در جريان انتخابات مجلس چهارم 
و باالخره صف شورای اسالمی و تعميق آن در انتخابات مجلس پنجم 

 ترديدی ٧٦ خرداد 2آرائی آنها در جريان انتخابات رياست جمهوری 
باقی نگذاشت که  جناحهای رژيم ديگر حتی در ميان اکثريت پايه 

بنابراين . حمايتی خود در دانشگاهها نيز حرفی برای گفتن ندارند
 اين حرکات و اعتراضات صرفًا صنفی ٧٦دردوره پس از دو خرداد 

شاخص اساسی جنبش دانشجوئی را نشان ميدهد بلکه نيست که 
حرکات آشکار سياسی و حتی پيشقراولی جنبش دانشجوئی در 
اعتراضات سياسی وجه مشخصه اصلی مراکز دانشگاهی کشورمان 

  و خيزش ده  روزه ٧٨جنبش شش  روزه تير ماه .  محسوب می شود
ايران رخ   که عالوه بر تهران در چندين شهر يزرگ ديگر ٨٢خرداد 

داد و از حمايت وسيع توده های شهری خصوصًا جوانان برخوردار شد 
اين خيزشهای با شکوه .  جلوه ای از اين تحول را به نمايش گذاشت

اگر چه با دستگيری صدها تن موقتًا سرکوب شد، اما بر آگاهی و 
  . تجربه جنبش دانشجويی افزود 

رای آزادی کليه با اين همه مبارزه برای لغو احکام حبس و ب
" دانشجويان زندانی و نيز حق ادامه تحصيل دانشجويان اخراجی و 

، برسميت شناخته شدن حق فعاليت آزادانه فرهنگی و " ستاره دار 
سياسی در دانشگاهها و آزادی ايجاد تشکل های مستقل دانشجوئی ، و 
نيز حق انتشار نشريات مستقل  آن آماجهای فوری هستند که جنبش 

جوئی ميتواند و بايد خود را حول آنها بازسازی کند و گسترش دانش
  .دهد

 اما مبارزات دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب تنها زمانی ميتواند 
از حمايت مردم ستم ديده برخوردار شود که اوًال بسوی اعماق جامعه 
جهت گيری کند، يعنی به اشکال گوناگون با توده های کارگر و 

 خورد؛ ثانيًا افق خواستها و اهداف خود را گسترش زحمتکش پيوند
دهد يعنی مطالبات ضد استبدادای و آزاديخواهانه خويش را با مبارزه 

اکثريت دانشجويان . برای برابری و عليه نابرابری طبقاتی تلفيق نمايد
کشورمان از خانواده های زحمتکش برخاسته اند، بنابراين عطف توجه 

البات طبقاتی اکثريت ستمکش، انتظار بعيدی از به مبارزه طبقاتی ومط
کارگر، " و " کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد" شعار . اين جنبش نيست

در تاريخ مبارزات مردم کشورمان از " دانشجو، پيوند تان مبارک
  .جايگاه شايسته ای برخوردار بوده است

 که –همچنين مقابله با خطر جنگ و تحريمهای فالکتبار اقتصادی 
محصول ماجراجوئيهای دو نيروی ضدمردمی يعنی جمهوری اسالمی و 

 يکی از عرصه های مهم فعاليت –امپرياليسم امريکا و متحدانش است 
 محسوب ميشود که جرقه های – بويژه سوسياليستها –دانشجويان 

در " نه استبداد داخلی ، نه دخالت خارجی " اوليه آن اخيرا  با شعار 
  .يی بازتاب داشته است برخی حرکات دانشجو

اما تاکيد دانشجويان چپ  بر ضرورت پيوند با  مبارزات طبقاتی 
کارگران و زحمتکشان  و پافشاری بر مطالبات راديکال آزاديخواهانه و 
برابری طلبانه و نيز مبارزه با امپرياليسم  و سرمايه داری با افقهای 

يشبرد اين اهداف ، سوسياليستی ، و ايجاد نهادها يا تشکلهايی برای پ
نبايد سبب شود که  رسالت عاجل ايجاد اتحاديه مستقل و سراسری 
دانشجويان ايران حول اهداف صنفی و اجتماعی اين قشر وسيع به 
فراموشی سپرده شود و يا اين تصور شکل گيرد که گويا همين محافل 
و گروههای کوچک دانشجويی  ميتوانند جای خالی يک تشکل 

 .قل و وسيع دانشجويی را پر کنند تسراسری ، مس
برای نمونه در حرکت اخير حمايت از دانشجويان زندانی در دانشگاه 

 از جمه –پلی تکنيک که به دعوت چندين انجمن و گروه دانشجويی 
 برگزار شد حدود هزار تن از دانشجويان دانشگاههای –چند نهاد چپ 

 هزار دانشجو ٥٠تهران شرکت کردند ، حال آنکه در تهران حداقل 
تحصيل ميکنند که اکثريت عظيم آنها مخالف رژيم حاکمند و بطور 
بالقوه حاضرند و قدرند حول مطالبات صنفی ، فرهنگی ، اجتماعی و 
حتی سياسی عام ، وارد روند مبارزه شده و جنبش وسيع دانشجويی را 

و برای اينکه حضور اين پايه اجتماعی وسيع در جنبش . معنا ببخشند 
کلی گذرا و موقت نداشته باشد بلکه پايدار و مستمر باشد ، الزم ش

است با جلب مشارکت فعال  همين توده دانشجو که ممکن است عالقه 
خواه مذهبی  ، ( ای به حضور در تشکلهای خاص سياسی يا عقيده تی 

نداشته باشند ، موجبات ايجاد يک اتحاديه دانشجويی ) خواه غيرمذهبی 
 و احزاب و نيز بدون وابستگی به مذهب يا ايدئولوژی مستقل از دولت

خاصی را ابتدا در هر دانشکده يا دانشگاه و سپس در مقياس کل کشور 

تاکيد دانشجويان چپ  بر ضرورت پيوند با  مبارزات طبقاتی
کارگران و زحمتکشان  و پافشاری بر مطالبات راديکال
آزاديخواهانه و برابری طلبانه و نيز مبارزه با امپرياليسم  و

وسياليستی ، و ايجاد نهادها ياسرمايه داری با افقهای س
تشکلهايی برای پيشبرد اين اهداف ، نبايد سبب شود که  رسالت
عاجل ايجاد اتحاديه مستقل و سراسری دانشجويان ايران حول
اهداف صنفی و اجتماعی اين قشر وسيع به فراموشی سپرده شود
و يا اين تصور شکل گيرد که گويا همين محافل و گروههای

شجويی  ميتوانند جای خالی يک تشکل سراسری ،کوچک دان
    .مستقل و وسيع دانشجويی را پر کنند
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شکل گيری اين اتحاديه سراسری مستقل ، به هيچوجه به . فراهم نمود 
معنای نفی و يا انکار ضرورت وجود ديگر انواع تشکلها و نهادها در 

در بسياری از جوامع که حق ايجاد  . محيطهای دانشگاهی نيست
تشکلهای مستقل  رعايت ميشود نيز شاهديم که مثال در دانشگاهها ، 
در کنار اتحاديه يا فدراسيون سراسری دانشجويان ، انواع نهادهای 

... دانشجويی در زمينه های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سياسی و 
 – حزب يا گرايش سياسی مثال دانشجويان وابسته به. فعاليت دارند 

عقيده تی خاصی نهاد خود را دارند  يا زنان دانشجو تشکل فمينيستی 
و . خود را ايجاد ميکنند ، همين مسئله در مورد مليتها هم صدق ميکند 

يا بخشی از دانشجويان تصميم ميگيرند با ايجاد يک کميته يا تشکل 
ژه ای گردهم خاص ، حول سوژه سياسی يا اجتماعی يا دمکراتيک وي

مثال  در دفاع از جنبش کارگری ، محيط زيست ، عليه جنگ و . آيند 
، و يا در " طبيعی " اشغال ، در ياری رسانی به آسيب ديدگان سوانح 
اما وجود هيچيک از . زمينه فعاليتهای ادبی ، هنری ، ورزشی و غيره 

اين کميته ها يا تشکلهای ويژه نافی وجود و ضرورت يک تشکل 
همچنانکه نميتوان . اگير مستقل دانشجويی در اين جوامع نبوده اند فر

ضرورت اتحاديه های مستقل و سراسری کارگری را انکار کرد و 
رانندگان شرکت واحد ، يا کارگران نيشکر هفت تپه ، يا معلمان و 
پرستاران ايران را به خاطر تاکيد بر حق تشکل مستقل خود بدور از 

مورد سرزنش قرار داد و ... قه ای ، ايدئولوژيک معيارهای حزبی ، فر
بنام راديکاليسم ، از شکل گيری جنبشهای اجتماعی واقعی ممانعت 

  . بعمل آورد 
اتحاديه يا سنديکا نافی حيات و ضرورت هيچ تشکل يا نهادی نيست ، 
همچنانکه هيچ نهاد يا کميته ای نميتواند نافی وجود يک اتحاديه 

  . د مستقل و فراگير باش
 گرايش سوسياليستی در دانشگاههای کشورمان در کنار وظايف ، 
فعاليتها و نهادهای ضروری و اخص خود ، بايد به اين نياز حياتی 
کالن نيز توجه کند ، زيرا بدون آن يک جنبش وسيع دانشجويی شکل 

   2007سوم دسامبر                                     .نمی گيرد 
.....................................................                                  

 برگرفته از ميز گرد پيرامون اختالفات گروههای دانشجوئی
  )2007 نوامبر 16 -  1386 آبان 25( . در دانشگاه های ايران

اين که گفتم از اختالط جنبش دانشجوئی و جنبش : شهاب برهان
ر کرد و ميان اين دو فرق گذاشت و يکی شان سوسياليستی بايد حذ

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 تا سال های سال به 

جويان سوسياليست حرف من فقط اين نيست که دانش. خطر بياندازند
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 روی آن مکث کنم، حرف من فراتر از اين است، حرف من اين 
است که اين ها محافل سياسی و تشکل های خودشان بمثابه 

ست ها را در بيرون از دانشگاه درست کنند و پنهان از ديد و سوسيالي
دسترس رژيم، و نه اين که در هر دانشگاهی ده تا تشکل سوسياليستی 
داشته باشيم که همه اعضايشان شناخته شده اند، همه شان قابل 

اين محافل و تشکل . دسترس اند و می شود سريع همه شان جمع کرد
دانشگاه می توانند از طريق تلفيق کار های سوسياليستی بيرون از 

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

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

اش بايد مخفی باشد؛ سازمان دهندگان اش حتی المقدور بايد برای 
به نظرم می رسد که امروز روش . پليس و جاسوسان ناشناخته باشند

اين هم مقداری ميراث دوران دوم خرداد است که . ها خيلی علنی است
ت دارد اين عاد. به برخی حمايت های جناحی از حکومت اتکا می شد

ادامه پيدا می کند و اين روش، جنبش سوسياليستی را خيلی بيش از 
اگر . ليبرال ها و انجمن های اسالمی در معرض خطر قرار می دهد

ماجرای رقابت های ميان انجمن های اسالمی با سوسياليست ها را هم 
به اين تهديدات اضافه کنيم ديده می شود که حلقه و منگنه از هر طرف 

اين است که آن ها بايد به . الين سوسياليست تنگ تر می شوددور فع
تدابيری بيانديشند که خودشان را از اين نوع آسيب های مجانی دور 

  .بکنند

…………………………………… 

 

  آذر،16
 چپ و نمايندگی مطالبات دانشجويان

 علی سالم
اعتراضات و تحرکات جنبش دانشجويی امسال با شروع سال 

مه ی دستگيری دانشجويان پلی تکنيک، تحصيلی و در پی ادا
دانشجويان کرد و دستگيری دانشجويان چمران اهواز زودتر از سال 

به همين . های قبل هم در تهران و هم در شهرستان ها آغاز شد
 آذر امسال پرشورتر از سال 16دليل پيش بينی می شود آکسيون 

ه ی از سويی ديگر درگيری های چند هفت. های قبل برگزار شود
اخير بعد از برگزاری تجمع پلی تکنيک، تضاد و اختالف جريانات 
مختلف را در مورد فلسفه و نحوه ی برگزاری اين مراسم نشان می 

برای طرح بحث بهتر است نگاهی گذرا به تحوالت چند سال . دهد
 .اخير در جنبش دانشجويی بياندازيم

تراضات ، و خيانت آشکار و به قهقرا کشيدن اع78پس از تير 
دانشجويی توسط دفتر تحکيم وحدت و افول و سردرگمی نيروهای 
دوخردادی، بخش دانشجويی آن نيز که عمال نقش پياده نظام حزب 
مشارکت را در دانشگاه بازی می کرد، عمال دچار انفعال و 
سردرگمی شد و پس از شکست ايده هايی چون تغيير قانون اساسی 

 بدنه ی دفتر تحکيم وحدت عمال دست با رفراندوم اينترنتی، عمده ی
به دامان و پيش برنده ی سياست های آمريکا برای ايجاد 
. دموکراسی در ايران به روش انقالب مخملی يا حمله ی نظامی شد

ذهنيتی که هنوز هم در بخشی از جامعه و رهبران سرشناس تحکيم 
به چشم می خورد، هر چند تجربه ی وحشتناک سياست های آمريکا 

ر عراق و افغانستان تا حد زيادی اين توهم را در سطح جامعه از د
بين برد و اين حقيقت را آشکار کرد که آمريکا برای دسترسی به 
شريان نفت منطقه و عملی کردن طرح خاورميانه ی بزرگ خود و 
مقابله با قدرت روسيه و چين، به منطقه وارد شده و ايران مرحله 

ون نيز دوباره تناقضات نظام سرمايه اکن. ی بعدی اين نقشه است
داری و جنگ طلبی دو قطب اسالم سياسی و امپرياليسم آمريکا می 

در اين . رود تا جامعه ی جهانی را با بحرانی جدی مواجه سازد
ميان اما با جدی شدن اين خطر مرزبندی نيروهای سياسی نيز به 

 بخشی از بدنه ی تحکيم وحدت به سمت. خوبی مشخص می شود
دفاع از حمله ی نظامی پيش رفته و بخشی ديگر با دفاع از 
جمهوری اسالمی در پی سوء استفاده از فضای موجود و جمع 

  .آوری آرای انتخابات به سود خود و حزب متبوع خود می باشند
 در دانشگاه ها مصادف شد با گردش به چپ 80آغاز دهه ی 

ه چپ نتيجه ی آشکار در بدنه و فعالين دانشجويی، اين گردش ب
منطقی افزايش تضاد طبقاتی و سرکوب در جامعه و انعکاس آن در 
دانشگاه به عنوان برآمد نيروهای سياسی نماينده ی طبقات مختلف 

بعد از يک دهه سرکوب و کشتار چپ ها و کمونيست ها . می باشد
آن ها به جامعه و دانشگاه بازگشتند، در هيئت نسلی که از قضا 

مذهبی نگرانی دموکراسی و -ز نيروهای ليبرال و ملیبسيار بيشتر ا
  .آزادی بيان دارند

 آذر سال گذشته و آکسيون اخير پلی 16پس از برگزاری مراسم 
تکنيک و انتشار گسترده ی تصاوير پالکاردهای قرمز و شعارهای 
چپ در رسانه های مختلف، مقاالت و نوشته های دانشجويان 

هبی آنها منعکس کننده ی عمق مذ-تحکيمی و پدرخواندگان ملی
ترس و نگرانی آنها از نفوذ چپ و شبح لنين و از دست دادن 
جايگاه سنتی دفتر تحکيم در دانشگاه در قالب اتهامات موهومی 

همان دفتر . چون مصادره ی مراسم و بی اخالقی چپ ها بود
 همسو با حاکميت نقش جاسوس و 60تحکيمی که در دهه ی 

ی بسيج دانشجويی را بازی می کرد و در دهه ی تصفيه گرانه ی فعل
 تبديل به دنبالچه ی حذب مشارکت در دانشگاه شد، مثل خود 70

حزب مشارکت که اعضای آن از مؤسسان وزارت اطالعات و سپاه 
  .پاسداران بودند و اکنون مدعی اصالحات

نيروهای راست در حال حاضر هيچ تحليل درست و آلترناتيو قابل قبولی 
آنها فقط در پی قدرت از دست داده ی خويش در .  جامعه ندارندبرای

آنها يک بار وقتی قدرت دستشان بود، خيلی خوب ثابت . اوايل انقالبند
انقالب فرهنگی، سرکوب . کردند که چه قدر اهل دموکراسی هستند

همه … اعتصابات کارگری، کشتار خونين کردستان، توقيف مطبوعات و 
آنها رفتند . مذهبی اتفاق افتاد-يروهای ليبرال و ملیتوسط دولت موقت و ن
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فقط قيافه ها و لباس . و دوستان به ظاهر دشمن اسالم گرايشان بازگشتند
تناقضات نيروهای . باز هم کشتار و سرکوب و سانسور بود. ها تغيير کرد

تندرو و اصالح طلب جمهوری اسالمی، درگيری درونی جناح های 
آنها با تمامی امکانات و رسانه هايی که در . ستسرمايه داری ايرانی ا

هر نيرويی که در . اختيار دارند، هر روز در حال منزوی تر شدن هستند
حال حاضر به ريشه ی تناقضات جامعه نگاه داشته باشد و بتواند مطالبات 
طبقه ی عظيم تحت ستم جامعه را نمايندگی کند، دارای پشتوانه خواهد 

 حاکميت فقط در شعارها و مسائل روبنايی است، تفاوت دو جناح. بود
وگرنه در راهيابی به بازار جهانی سرمايه وسطح متعارف آن و خصوصی 

  .سازی فرقی بين اين دو جناح وجود ندارد
. نيروهای چپ اما، برای تغيير شرايط موجود به نيروی سومی نظر دارند

. ريکا نه می گويدنيرويی که هم به اسالم سياسی و هم به امپرياليسم آم
نيرويی که به جنبش های مردمی و اجتماعی به عنوان يگانه راه رهايی 

اختالف نظرها و نقدهايی که اخيرا بين جريانات مختلف چپ . نگاه دارد
دانشجويی مطرح شد، صرفا نقدی درون گروهی محسوب شده که به ديگر 

يهی نيروهای جريانات ثابت می کند آزادی بيان ونقدپذيری جزء اصول بد
اتفاقا از دل اين نقد اصولی است که مقدمات ابتدايی تشکل . چپ است

پالريزاسيون و فضای جدال نظری و . مستقل دانشجويی بيرون می آيد
چپ ها هر . وجود گرايشات مختلف، نشانه ی پااليش و رشد جنبش است

چقدر هم به يکديگر نقد داشته باشند، مرز شفاف خود را با نيروهای 
 16در آستانه ی برگزاری مراسم . حکومتی و پروآمريکايی حفظ می کنند

آذر، فائق آمدن بر اختالفات و رسيدن به اتحاد عمل در برگزاری اين 
مسلما اين اتحاد عمل نافی نقدها و اختالفات . آکسيون الزم به نظر می آيد

در اين اتحاد عمل، گرايشات و جريانات مستقل و . نظری نخواهد بود
. راديکال حول يک پالتفرم مشخص با يکديگر همکاری می کنند

دانشجويان چپ بايد بدانند فقط در صورت اتحاد عمل کامل با يکديگر و 
ديگر نيروهای مستقل جنبش های اجتماعی چون کارگران، زنان و قوميت 
ها، قادر به برگزاری و پيشبرد اعتراضات و برنامه های خود خواهند بود 

ا شرايط فوق که دراين اتحاد عمل حضور نيابد، عمال به سمت و نيرويی ب
شعارها و پالکاردهايی که بتواند مطالبات صنفی و . انزوا پيش خواهد رفت

 آذر برد و انعکاس 16سياسی بدنه ی دانشجويان را مطرح کند، در 
مطالبات صنفی چون مخالفت با خصوصی سازی . بيشتری خواهد داشت
جنسيتی، وضعيت نامطلوب خوابگاه ها، هزينه ی دانشگاه ها، تفکيک 

تحصيل و تعطيلی نشريات دانشجويی و ديگر مطالباتی که تاکنون در انبوه 
شعارهای سياسی گم شده و کمتر به آنها توجه شده، شعار دانشجويانی 
خواهد بود که ممکن است گرايش سياسی خاصی نداشته باشند، اما مسلما 

شعارهای سياسی نيز که دغدغه . يل می دهنداکثريت دانشجويان را تشک
. ی عموم دانشجويان باشد، از اهميت بيشتری برخوردار خواهد بود

شعارهايی در دفاع از دانشجويان زندانی، قوميت ها، زنان وشعارهايی 
". نه به تحجر اسالمی، نه به دخالت خارجی"، "تحريم انتخابات"چون 

 آذر و موارد عملی 16راسم مسلما در صورت موفقيت در برگزاری م
ديگر، اين اتحاد عمل می تواند استخوان بندی يک تشکل مستقل 

تشکلی که مطمئنا نقشی پررنگ در مبارزات و تحوالت . دانشجويی باشد
  .   سياسی آينده خواهد داشت

    2007 سوم دسامبر - برگرفته از سالم دمکرات

....……………………………………  
  
  

 لو می گذردخورشيد از خراش خونين گ
  هژير پالسچی

  2007 دسامبر 3دو شنبه 
خبر البد جايی برای تکرار ندارد و تا اين لحظه همه خبردار شده اند چه 

سعيد حبيبی، مهدی گرايلو، ايلناز جمشيدی، انوشه . اتفاقی رخ داده است
آزادبر، نادر احسنی و احسان آزادبر، همگی از فعاالن چپ دانشجويی 

 اين اما نه اولين برخورد از اين دست است و نه آخرين .بازداشت شده اند
  .آن خواهد بود

چندی است به نظر می رسد در ميان حاکمان اراده يی جدی برای سرکوب 
از ميان فعاالن جنبش . فعاالن جنبش های اجتماعی شکل گرفته است

زنان، روناک صفارزاده و هانا عبدی را در کردستان به بند کشيده اند و 
. هران مريم حسين خواه و جلوه جواهری را روانه ی اوين کرده انددر ت

از ميان فعاالن جنبش کارگری محمود صالحی، منصور اسالو و ابراهيم 
مددی با صدور احکام ناعادالنه و سنگين در زندانند و رضا دهقان در 

زندان های آذربايجان و کردستان و خوزستان و . بازداشت به سر می برد

. و بلوچستان پر شده است از فعاالن جنبش هويت طلب قومیسيستان 
سعيد متين پور، ليال حيدری، بهروز صفری، جليل غنی لو، رضا متين 
پور، عدنان حسن پور، هيوا بوتيمار، صالح کامرانی و عباس لسانی تنها 

احمد قصابان، احسان منصوری . گوشه ی کوچکی از اين سياهه ی بلندند
دانشجويان پلی تکنيک در حال گذراندن دوران و مجيد توکلی از 

محکوميت خودند و هدايت غزالی و صباح نصری هر دو از دانشجويان 
کرد و جواد عليخانی از دانشجويان دانشگاه چمران مدت هاست در 

بازداشت علی نيکونسبتی و علی عزيزی از . بازداشت به سر می برند
 فعاالن چپ دانشجويی اعضای دفتر تحکيم وحدت و اينک شش نفر از

  .آخرين پرده ی اين هجمه ی سرکوبگر است
  يک نگاه کوتاه به پشت سر

در همين چند . اختالفات ميان فعاالن چپ اينک ديگر راز مگويی نيست
هفته ی اخير آنچنان نوری بر اين سايه ـ روشن تابانده شد که ديگر 

 من نيز گاهی توضيح اين که چرا نام. چيزی برای الپوشانی نمانده است
به اشاره و کنايه و گاهی به آشکار به ميان آمد، بماند برای بعد و باز 

» گلويی خراشيده و خونين«توضيح اين که چرا من سکوت کردم، با 
اين . دندان بر جگر فشردم و لب گزيدم هم بماند برای زمانه ی خجسته يی
وده که نوشته جای مناسبی برای فوت کردن آتش نيست و قرار هم نب

با وجود اين حاال همه می دانند من با بسياری از باورها و . باشد
اين مخالفت اما بهانه ی . رفتارهای آن رفقايی که اينک در بندند، مخالفم

هر چند به باور من نبايد کاری کرد که . خوبی برای سکوت امروز نيست
 پيکره ی نحيف جنبش اجتماعی ايران مجبور به پرداخت هزينه های
گزاف تر شود اما طبيعی است هر کسی خودش انتخاب می کند چگونه از 

  .رفقايی که در بندند حمايت کند
  اين به همه مربوط است

روندی که آغاز شده به باور من حکايت از بازی پلشتی دارد که نوبت 
حضور در آن به تک تک ما خواهد رسيد و درست به همين دليل است که 

تاريخ شهادت می دهد . ه همه ی ما مربوط استبازداشت اين دوستان ب
اينک با . که چرخ سرکوب وقتی حرکتش را آغاز کند متوقف نخواهد شد

نگاهی به گذشته می توانيم دست روی نقطه هايی بگذاريم که برای 
دست روی لحظه . بازيگران عرصه اش، شرمساری به ارمغان می آورد

نشجويان ايرانی خارج از کشور يی بگذاريم که عده يی در کنفدراسيون دا
در ميان سياهه يی که به رسم آن » پرويزحکمت جو«بر سر وجود نام 

ناميده می شدند هياهو به راه انداختند، آن هم درست در » شهدا«زمان 
شرايطی که همفکران خودشان با زندان و شکنجه و اعدام دست و پنجه 

ت که عامالن رژيم می شود روی روزهايی انگشت گذاش. نرم می کردند
پهلوی را در محاکمه های چند دقيقه يی و بدون وکيل مدافع و هيات 
. منصفه تيرباران می کردند و ديگران هلهله ی شادی راه انداخته بودند

می شود روی زمانه ی تلخی انگشت گذاشت که دامن سرکوب به چپ هم 
 کوره ی رسيده بود و بخشی ديگر از چپ نه تنها نگران نبود بلکه در

می شود روی فهرست هايی انگشت . تفتيده ی مرگ انديشان می دميد
 را منهای نام مخالفان فکری شان 67گذاشت که نام قتل عام شده گان 

تاريخ شهادت می دهد که چرخ سرکوب آنقدر چرخيد تا . منتشر کردند
اينک هشيار باشيم که حاکمان از تضادها . هلهله کننده گان را هم بردريد

  . اختالف های ما بهره نگيرندو
اينها اما سياهی های تاريخ است و جز شرمساری برای صحنه گردانانش 

همدستی با سرکوب در هر زمانه يی و به هر بهانه يی شرم . چيزی ندارد
و اين دومين دليل و از قضا مهمترين دليل من برای اثبات لزوم . آور است

بر دموکراتيسم پافشاری می کنم و من اگر . دفاع از رفقای بازداشتی است
مفتخر به دريافت نشان لفت ليبرال و رفرميست و نفوذی » جرم«به همين 

از سوی ترازهای نوپديد چپ سنجی می شوم امروز بايد در اين آزمون 
برای من مهم نيست آنگاه که نوبت من می . نزد خودم الاقل سربلند باشم

ه کسی در دفاع از من خواهد رسد چه کسی برای من سخن خواهد گفت، چ
برای من مهم نيست چرا که اين منم که کباده ی دموکراتيسم را بر . ايستاد

دوش می کشم و برافراشتن چنان بيرقی، چنين مسئوليتی را بر دوش من 
. سکوت به بهانه ی تضادها، مهر تائيدی بر سرکوب است. گذاشته است

داشته باشم آنهايی را که اين سکوت يعنی اين که اگر من روزی قدرتی 
سکوت يعنی بازتوليد . مانند من نمی انديشند روانه ی زندان خواهم کرد

فرهنگ بی چرا، فرهنگ استبدادی در سنگری که ادعای مبارزه با آن را 
تاريخ . با وجود اين من قضاوت نمی کنم، من تنها انتخاب می کنم. دارد

  .ضاوت خواهد کردزمانش که در رسد بی رحمانه امروز ما را ق
  درک حضورديگری: در سايت ببينيد 

................................................. 
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 هر شب ستاره ای را به بند می کشيد اما
 اين آسمان غم زده هنوز غرق ستارهاست

  فواد شمس
 

در اين جا هر کس . ه سرکوب طبقه حاکم استزندان جزيی از دستگا
با هر مرام و گرايش سياسی و هر اختالف نظری که با ديگران دارد 
بايد برای دفاع از انسانيت برای دفاع از جوهره ی زندگی از تمامی 

در ميان . بازداشت شدگان ورای گرايش ساسی شان دفاع کند
 هستند کسانی که به  تن يا شايد تا االن بيشتر هم شده باشند١٠اين

هستند . طور قطع اختالفات تئوريک و عملی بسياری با هم داريم
داريم اما ... کسانی که بسيار با هم جدل و دعوای تئوريک و قلمی و

درست در همين لحظه است که بايد در دفاع از حق انسانی آنان به 
ما می خواهيم . نشان دهيم که ما متفاوتيم" ديگری بزرگ"آن 
ما جهان بهتری را می خواهيم بسازيم پس از . نی زندگی کنيمانسا

همين جا آغاز می کنيم با وجود تمام اختالف نظرات با اين رفقای 
محکم تر از هميشه نيز از آنان دفاع می . مان از آنان دفاع می کنيم

نهتنها از رفقای چپ مان که از تک تک انسان هايی که برای . کنيم
  !می پندارند به زندان افتاده اندآن چيزی که خود حق 

که با هم تجربه . دلم می خواهد تمام بچه ها را با دستان خود آزادکنم
با هم کار جدی . با هم رفاقت کنيم! کنيم بدی ها و خوبی هايمان را

رفقايی که از . با هم دعوا کنيم با هم قهر کنيم با هم آشتی کنيم. کنم
 می بندد وقتی چشمان نمناکم تک تک شان کلی خاطره در ذهنم نقش

  .را برای چند لحظه می بندم
هر کس به اندازه ی . رفقايمان را با تالش خودمان بايد آزاد کنيم

  !اميدوارم فردا تک تک شان را در کنار خود بيابم! توانش
که شاعری شايد گم نام ! در آخر اين نوشته ياد اين شعر افتاده ام

هر شب ستاره ای را بر :  استسروده..... شايد هم خوش نام و
  !اما اين آسمان غم زده هنوز غرق ستاره هاست/ خاک می کشند

ای صاحبان ابزار توليد خشونت ! ای مسلطان! ای بااليی ها! آقايان
در سرتاسر تاريخ هر شب ستاره ها را در بند می کشيده ! و سرکوب

  !ستاند اما آسمان زندگی انسان ها هميشه غرق ستاره ها بوده ا
جای بسياری .  آذر ببينيد16عکس زندانيان سياسی را در آفيش : ن.پ

اما اميدوارم جای همه را خالی کنيم برای آزادی . خالی است
  .زندانيان بايد زندان را نابود کرد

واقعا . سعی کردم اسامی برخی از زندانيان دربند را جمع آوری کنم
 برخی به طور قطع جاتاسف برانگيز است که آن قدر زيادند که نام 

  .می ماند اما در حد توانم همين مقدار را از ما قبول کنيد
روناک ، جلوه جواهری، مريم حسين خواه: فعاالن جنبش زنان

  هانا عبدی و صفارزاده
ابراهيم ، منصور اسالو، محمود صالحی: فعاالن جنبش کارگری

  رضا دهقان و مددی
جان و کردستان و خوزستان متاسفانه نمی دانم در زندان های آذرباي

و سيستان و بلوچستان و شهرستان ها ديگر چه می گذرد اما از 
سعيد متين پور، ليال : وبالگ هژير اين چند اسم را برداشته ام

عدنان حسن ، رضا متين پور، جليل غنی لو، حيدری، بهروز صفری
 و ده ها و شايد عباس لسانی و صالح کامرانی، هيوا بوتيمار، پور
  ! ها تن ديگر که حتی نام شان را نمی دانمصد

 احسان منصوری، احمد قصابان: و اما دوستان و رفقای دانشجويم
صباح  و هدايت غزالی از دانشجويان پلی تکنيک و مجيد توکلیو 

 از دانشجويان جواد عليخانی هر دو از دانشجويان کرد و نصری
ای دفتر  از اعضعلی عزيزی و علی نيکونسبتیدانشگاه چمران 
 که اين پست را با چشمان  تن از رفقای چپ١٠تحکيم وحدت و 

احسان ، الناز جمشيدی، انوشه آزادفر:خيس به آنان تقديم می کنم
 و آرش پاکزاد سعيد حبيبی و ادراحسنی، نمهدی گرايلور، آزادف

  کيوان اميری الياسی، بهروز کريمی زاده، حسن معارفی
يه بگويم چون اين چند روز هميشه می خواهم از کيوان بيشتر از بق

رفيق کيوان . نگرانی هايم را غم هايم را با او قسمت کرده بودم
اميری الياسی بدان که اکنون در نگرانی هايم تنهايم چون تو کنارم 

  !اميدوارم فردا باز هم در کنار هم نگران آينده باشيم !نيستی
   باز گفتنزيستن برای:   از سايت -  2007 دسامبر 3دو شنبه 

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

  *ديد گاه * 
  !جنگ ، صلح  و انتخابات 

 بينا داراب زند
  اردوانبوسيله ى , 2007 دسامبر 3دو شنبه 
  پيشگفتار

انات تشکيل دهنده مدتی است که هيئت تحريريه سالم دمکرات و جري
ی آن زير ضربات تبليغیِ  جرياناتی قرار گرفته است که مبارزه خود 
را با شيوه هايی به جلو می برند که يادآور مبارزات انتخاباتی 

البته چنين شيوه هايی تنها در چنان مسابقاتی . بورژوازی است
 موثر واقع می گردد و تنها کسانی را تحت تأثير قرار می دهد که با
اهداف و شيوه های چپ انقالبی، يا به دليل آپورتونيسم غالب بر 
انديشه و انگيزه شان، و يا به علت جوانی و نا آشنايی با سنت های 

در طول تاريخ هرگز اتفاق .  ساله ی چپ انقالبی، بيگانه اند150
نيافتاده که چپ انقالبی مراحل رشد خود را بدون سرکوب حاکميت 

سنگ اندازی دوستان نيمه راه و پشيمان از سرمايه و يا بدون 
ما نيز هرگز انتظاری . فعاليت های بدون اجرو مزد، طی کرده باشد

از بدو آغاز حرکت، ما مورد غضب عناصری قرار . جز اين نداشتيم
گرفتيم که به ناحق خود را قيم و پدرخوانده ی جنبش چپ در ايران 

ن بورژوازی و جناح می دانستند، در صورتيکه در عمل هم خوابگا
در آغاز ايشان فکر می کردند که . های مختلف حاکميت آن بوده اند

با ترور شخصيت و لجن پراکنی در مورد عناصر پيش برنده ی 
مشی انقالب در چهار ديواری خانه ها و دفاترشان می توانند سد راه 
آنان گردند، و اينک با توجه به پيشرفت غير قابل انکار نظری و 

 اين خط مشی در مجامع روشنفکری و فعالين کارگری، به عينی
ناچار چادر از سر کشيده و قمه از کمر بيرون آورده و حمالت خود 

چرا که ما . اما اين بار هم به جايی نخواهند رسيد. را آغاز کرده اند
اهل برخوردهای اين چنينی نيستيم و راهمان نيز در راستا و يا 

اصوًال ما در بعد ديگری حرکت ميکنيم . ردتالقی با ايشان قرار ندا
بعد حرکت ما ايدئولوژيک . که از دسترسی اين جريانات خارج است

و مطمئن باشيد که . يعنی در زمينه نظری و پراتيک انقالبی. است
اگر اين جريانات به هر دليلی مايل به سوزاندن ريشه های ما هستند 

شی در ما هست، مطمئنًا که اگر غ. می بايست قدم در اين بعد نهند
اما اگر نيست، از نقد ايشان برای روشنايی . متالشی خواهيم گشت

  .بيشتر راه مان کمک خواهيم گرفت
  دعوا بر سر چيست؟

  :مقدمه
اين را برای کسانی می نويسم که از دور نظاره گر و نگران موقعيت 

چون آن عده که دست بر آتش . جنبش چپ انقالبی جوان ما هستند
ققنوس اين جنبش که . ند به شرايط خود نسبتًا واقف می باشنددار

در دو سه سال گذشته از خاکستر به پرواز برخاست، اينک بايد 
خاکستری را که بر تن دارد بتکاند تا جلوه ی آذرين خود را با 

البته اين بدان معنا نيست که در همين . غرور تمام به نمايش گذارد
ش می گذرد، دستاوردی برای اثباِت مدت کوتاهی که از رستاخيز

هستی اش ندارد، بر عکس، چون نتيجه ی عملکردش بيش از 
انتظار درخشان بوده، از هر طرف تبديل به هدف بورژوازی گشته و 

  .برای حفظ شتاب پروازش ناچار به گرده زدايی است
در طی مراحل مبارزات طبقاتی گاه ما در شرايطی قرار می گيريم که 

 روند تکامل و تکوين پديده ها و جايگاه ها و مواضع گروه تغيير در
های اجتماعی با چنان شتابی صورت می پذيرد که در شرايطی 

همانطور که در . متفاوت، سال ها و دهه ها به طول می انجاميد
قريب به دو دهه اخير جنبش چپ انقالبی آن چنان در سکون نظری 

اما .  ای بيش نمی پنداشتندو عملی قرار داشت که همه آن را جنازه
به ناگاه در عرض دو تا سه سال کوتاه، پس از اولين تظاهر هستی 
اش، به چنان ارتفاعی از پرواز دست يافت که شکارچی و ديده بان 

ايشان از خود می پرسند . را متحير بر جايشان خشک کرده است
د اين واقعيت است يا کابوس؟ معجزه است يا تردستی؟ اين وجو: که

آن چنان رخ نمود که حتا کسانی را که سال ها چشم به راهش بودند 
  .غافلگير کرد و ناباورانه بسوی نفی موجوديتش رهنمون ساخت

آنچه اينک به شکل اختالف در نيروهای چپ تظاهر يافته ناشی از 
آنان که تا ديروز خود را ولی و قابله و قٌيم . همين ناباوری است

اگاه با جنبشی روبرو گرديده اند که هيچگونه چپ می پنداشتند، به ن
جنبشی که در نقد تاريخی . ارتباط و وابستگی ای به ايشان ندارد
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اش انگشت اتهام را به سوی شان دراز کرده و ايشان را نه متولی 
و . خود، که زمينه سازِ  نا آگاه و بی اختيار سرکوبگرانش می داند

 مسلمًا نقد عميق و بی اين اساتيد ، در عوض جبران مافات که
رحمانه ِی خود و گذشته شان را می طلبد، به نفی ولد روی آورده و 

  .هراسان به سوِی سرکوب گران تارانده شده اند
اينک، اين جنبش جوان، در مقطعی قرار گرفته است که به ناچار 
بايد نظری به خود انداخته و با ارزيابی دوباره از سمت و سو و 

  .، آينده را رقم بزندتوان پيشرفت اش
 : تند پيچ تاريخ

  
در اينجا نمی خواهم وقت خود و خواننده را به تکرار مکرراتی 

، "جنگ ايران وعراق"چون تعريف مشخصاِت مراحل مختلِف 
و " ارتجاع احمدی نژاد"و " ، اصالحات"دوران سازندگی"

چگونگی ايجاد و ابطال توهماِت ناشی از هر مقطع آن در ميان 
بلکه می خواهم بر اصل معلول بودن شرايط ذهنی و .  تلف کنممردم،

ايدئولوژيک از واقعيات عينی و شرايط مبارز طبقاتی تاکيد کرده و 
  .چگونگی رستاخيز چپ انقالبی و شتاب رشد آن را توضيح دهم

سوسياليسم انقالبی چيزی جز ايدئولوژِی توجيه کننده ِی منافع 
تنها زمانی می توان . ولتاريا نيستطبقاتی و تحرکاِت مبارزاتی پر

اين ايدئولوژی را به درستی نامعتبر و مدفون شده اعالم داشت که 
ديگر طبقه کارگری در جامعه و در حال مبارزه برای دستيابی به 

که در چنان شرايطی، فرض بر آن است . منافعش وجود نداشته باشد
اشت تا نيازمند که بورژوازِی حاکم و ضد انقالبی هم وجود نخواهد د

به هر حال با در نظر گرفتن . توجيه ايدئولوژيک ليبراليسم باشد
واقعيات عينی، طبيعی بود که هنگام هرچه دو قطبی تر شدن جامعه 
و زبانه کشيدن شعله های مبارزه طبقاتی، رستاخيز جنبش چپ 

  .انقالبی نيز واقع گردد
ه خالصه نمی به همين نکت" عينيت و ذهنيت"اما رابطه ی متقابل 

در توضيح بيشتر اين رابطه، به جرات می توان گفت که حتا . شود
شتاب رشد جنبش چپ انقالبی نيز پس از گذشت دهه ها، معلول تيز 
تر شدن تضاد طبقاتی پرولتاريای ايران و بورژوازی حاکم، و نياز 
طبقه کارگر به هرچه روشن تر شدن راه و مدون تر شدن برنامه 

طبقه ای که پس از پيروزی ضد انقالب در . بوده استمبارزاتی اش 
 و سرکوب همه جانبه اش، از مواضع متصرفه در دوران 57بهمن 

انقالب به حاشيه و پشت درهای بسته کارخانه های پادگانی و دفاتر 
اما، ناگهان پس از دو دهه و . شوراهای زرد اسالمی رانده شده بود
دهی شده روی آورد و هر سال اندی سال به مبارزه جمعی و سازمان

با حدت و شدت بيشتری برای پيشبرد مبارزات و دستيابی به 
اين . خواسته هايش خواهان ايجاد تشکالت مستقل کارگری شد

شرايط همان پيش زمينه ِی عينِی و زمينه ساز رستاخيز چپ انقالبی 
پس، موجوديت، جهت، و سرعت رشد چپ . و رشد شتابانش است

وص در سال گذشته ، نه روياست و نه معجزه ِی انقالبی، بخص
بلکه ضرورتی است که نيازهای مبارزه ِی طبقاتی پرولتاريا ! الهی

  .به جامعه و روشنفکرانش تحميل کرده است
همانطور که گفته شد، جهِت نظرِی اين جنبش به سمِت کشف دوباره 
ی سوسياليسم کارگری از گرد و غبار تئوری های رويزيونيستی و 
اپورتونيستی دهه های گذشته و اعالم مجدد وفاداری به دمکراسی 

و حکومت شوراها و سمتگيری عملی به جنبش ) شورايی(توده ای 
های اجتماعی و بخصوص به ميادين مبارزه طبقاتی توده ها و 
. کارگران برخاسته از ضرورت عينی مبارزه طبقاتی بوده است

اين جنبش، فعالين آن در اينک، عليرغم شکل محفلیِ  تحميلی بر 
واحدهای اجرايی و کارِی تمامی بخش های مبارزات اجتماعی 

به خصوص فعالين کارگری، دانشجويی و روشنفکری . حضور دارند
اين نحله ی فکری در مواضع کليدِی گروه های آموزشی، تشکيالتی 
و ارتباطی نهادها و تشکالِت جنبش های اجتماعی نقش فعالی را 

بنا بر گزارشاتی که از طرف فعالين کارگری می . ندبازی می کن
رسد، توليداِت تبليغی، ترويجی، و آموزشیِ  اين روشنفکران در 
ميان کارگران مورد استقبال و اقبال قرار گرفته است، بطوريکه 

  ".سراغش را می گيرند"
از آن طرف، بورژوازی، که خود را برای سال ها يکه تاز ميدان 

وزيسيون و اپوزيسيون، می ديد، و رقيِب کهنه سياست، در نقش پ
را جز جنازه ای نمی پنداشت، ناگهان خود را در برابر جنبش جوان 
و بالنده ای يافت که نه تنها تمام خصوصياِت انقالبی گذشته را با 
خود داشت، بلکه در نقد کاستی هاِی مشترک پدرانش با نظام 

م پوشالی او قدم برداشته سرمايه داری به مراتب فراتر از ليبراليس
را به " آزادی خواهی"به همين خاطر، هراسان، صورتک . بود

سويی پرتاب کرد و از حکومت خود خواست تا در جهت سرکوب 
مجدد وحشيانه و خونين آن، عاری از هر ترديد ناشی از التقاط، 

  .اقدام کند
  : دو استراتژی، دو تاکتيک. 1

ئه ی هيچ آماری و با نفی واقعيات بر خالف مخالفين ما که بدون ارا
مبارزه طبقاتی معتقدند که تحرکات اعتراضی توده های جامعه و 
بويژه طبقه کارگر ايران، هنوز در رکود و سکون به سر می برد، 
ما معتقديم مدت هاست که شرايط مبارزه طبقات فرودست اجتماعی 

ر شخص من، پس از شورش اسالمشهر د. رو به اعتال نهاده است
 متوجه تغيير شرايط گشتم و از آن پس نيز مراحل مختلفی 74سال 

دوران های . را که پيموده است، با دقت هرچه تمامتر دنبال کردم
، پاسخ های سياسی ای "ارتجاع اصولگرايی"و اينک " اصالحات"

بود که بورژوازی برای به سکون کشاندن دوباره ی اين طبقات به 
وان گفت که هر دو رويکرد به شکست و به جرأت می ت. کار گرفت

انجاميد و هنوز هم شرايط مبارزات طبقات فرو دست جامعه رو به 
گو اينکه بواسطه ی سرکوب بی امان و نبود آلترناتيو . اعتال است

انقالبی اين گرايش به آهستگی به پيش می رود، اما، تا زمانيکه 
 دو قطبی بورژوازی حاکم راه چاره ای برای بر عکس کردن روند

  .شدن جامعه نيابد، اين روند تداوم خواهد داشت
   بورژوازی حاکم و ليبراليست هايش-الف 

با در نظر گرفتن آگاهیِ  بورژوازی به اين واقعيت، استراتژی حفظ 
نظام، حاکميتش را بر اين داشته که عليرغم خطر راديکاليزه شدن 

 مورد استفاده مبارزات اجتماعی، ابزار سرکوب را همچنان بی دريغ
می بينيم که اگر در دهه گذشته اظهار نظرهای سياسی . قرار دهد

روشنفکران مخالف را تهديدی بر امنيت و بقای حکومت خود می 
پنداشت، اينک دايره ی آن را به هر گونه اعتراضی، حتا صرفًا 
صنفی و هرگونه تحرکی، مستقل از کانال های قابل کنترل حکومتی 

آن دوستانی که . و محاکمه و زندان پاسخ می دهدرا با بازداشت 
معتقدند شرايط مبارزه ی طبقاتی همچنان در رکود و سکون قرار 
دارد، می بايست در عوض ترور شخصيت و انگ های کاذب و 
شيوه ی لومپن منشانه، با ارائه ِی تحليلی بر مبنای واقعيات 

  .اجتماعی ادعای ما را رد کنند
ی رو به گسترشی از حاکميت، با در نظر بخش هااز طرف ديگر، 

گرفتن شکست های چند سال گذشته و حاد تر شدن شرايط تقابل 
طبقاتی، هم نظر با سرمايه داری جهانی، به اين نتيجه رسيده اند که 
می بايست برای تقليل حدت مبارزه طبقاتی، تکيه را از سياست 

همين روند رو  .چماق برداشته و بيشتر به سياست هويج اتکاء کنند
به گسترش اختالفات درون حکومتی است که روز به روز دايره 
خودی ها را تنگ تر کرده و شرايط را برای حکومت کردن سخت تر 

اين بخش از حاکميت با نزديک تر کردن خود به اقشار و . می سازد
فعالين ليبرال و اتخاذ سياست های ايشان، مايل است که از طرفی با 

 بر امکانات سرمايه داری جهانی، به خيال خود، سازش و تکيه
و از طرف ديگر با . روند دو قطبی شدن جامعه را معکوس سازد

جهت دادن به مبارزات اعتراضی مردمی در کانال های قابل کنترل ، 
زمان الزم برای حفظ نظام و تصحيح و پيشبرد سياست های شان 

 نداشته و حاضر به اما جناح حاکم و رقيب، گوش شنوا. فراهم آورد
چرا که می داند با اجرای اولين . باز کردن درهای قدرت نمی باشد

سياست های اصالحی خود را از قدرت و حکومت محروم خواهد 
پس با تمام قوا در مقابل اصالح طلبان و پيشنهادات . ساخت

هدف او حفظ . اصالحات سياسی سرمايه جهانی مقاومت می کند
او به ياد می آورد که در .  هرم قدرت استسهم و جايگاه خود در

گذشته ای نه چندان دور، نسل سلف حکومتگران، با داشتن حمايت 
مردمی، قادر بودند که خواست های خود را بدون هيچ مقاومتی به 

خصلت نوستالژيک دولت . جامعه و سرمايه جهانی تحميل کنند
. ستکنونی ناشی از تمايل او به بازگشت به چنان شرايطی ا

شرايطی که دشمنان متجاوز اوضاع جنگی را به جامعه تحميل کرده 
و در " دفاع مقدس"ِ  پشتيبانی از  و مردم، يکدست، در موضع

اما می داند که . نتيجه حمايت از حکومت اسالمی قرار داشتند
شرايط کنونی چون گذشته نيست، و می بايست برای حفظ خود به 

پس تاکتيکی را اتخاذ کرده است . ددنظام سرمايه داری جهانی بپيون
نماينده ی مسلح (که از يکطرف به گفتگوهای جدی با آمريکا 

و از طرف ديگر با کوبيدن (!) روی آورد ) سرمايه جهانی در منطقه
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نا کامی های خود " شرايط ويژه"و وجود " جنگی"بر طبل تبليغات 
 از اين را در ايجاد شرايط بهتر زندگی برای مردم توجيه کرده و

طريق جايگاه برتر خود را نسبت به جناح رقيب در حاکميت حفظ 
  .کند

هاشمی،خاتمی،کروبی و (جناح رقيب، يعنی ليبرال های محافظه کار 
نيز با درک اين واقعيت که گذشته قابل بازسازی نيست، از ...) 

همين حربه ی تبليغاتی ايکه دولت احمدی نژاد در اختيارشان قرار 
ايشان که می دانند مردم از . يه خود او استفاده می کنندداده بر عل

دست اين همه بی لياقتی، زورگويی و سرکوب خسته شده اند و 
تحمل شان را از دست داده اند و ديگر حاضر به حمايت از اين 
حکومت، حتا در صورت وقوع حمله نظامی به ايران نيستند، بر 

 رقيب را جنگ طلب و کوبه می زنند و جناح" جنگ"طبل تبليغاتی 
خطرناک اعالم داشته و اميدوارند که حافظه ی تاريخی مردم، 

شان را فراموش کرده " جنگ، جنگ، تا پيروزی"دوران فريادهای 
باشند و از هراس وقوع يک جنگ ديگر، در انتخابات آينده به 

پشت کرده و ايشان را دوباره در مواضع قدرت " اصولگرايان"
  .مطلق نشانند

 دعوای دو جناح رقيب، نه بر سر جنگ در مقابل صلح، بلکه آری،
بر سر اينست که کداميک از ايشان با سرمايه جهانی به توافق 

البته . رسيده و موضع خود را در مقابل ديگری مستحکم تر سازند
از آنجائيکه خود می دانند که دارای هيچ اعتبار و محبوبيتی در 

ی ميانه، ماننِد گردانندگان حزب ميان مردم نيستند، با ليبرال ها
مشارکت، سازمان مجاهدين انقالب،نهضت آزادی، جبهه ملی، و 

قول و قرار هايی ... عناصر صادق تری چون شيرين عبادی و 
گذاشته اند که گويا اگر ايشان عنان قدرت را در دست گيرند، اين بار 

شبرد حتمًا به عهد خود پايبند بوده و آنان را در قدرت برای پي
  .برنامه های اصالحی شان شريک می سازند

ليبرال های ميانه، چون هميشه، به علت ترس از انقالب و انهدام 
الگوی قدرت ليبرالی، و به قدرت رسيدن مردم در اشکال شورايی و 
دمکراسی مستقيم، که آنان بر مبنای اصول ايدئولوژی خود، 

 باز هم در اين اغتشاش و آنارشی و عدم يکپارچگی ملی ميدانند،
ميان، به خيال خود، شيطانِ  بهتر را انتخاب کرده و چهار نعل از 

ايشان . شتافته اند" محافظه کاران"مردم فاصله گرفته و به کمِک 
، "شورای صلح"و " انتخابات آزاد"نيز با تشکيل مجامعی چون 

دولت احمدی نژاد را از کل حاکميت جدا کرده و مردم را به اين 
جنگ "، تنها جناح "اصولگرايان"مون می سازند که گويا جهت رهن

و در مقابل مردم، به . ، مستبد ، فاشيست و ضد مردمی هستند"طلب
خدایِ  خود قسم می خورند، که اين بار، قاطعانه در مقابل حذف 
  .کانديداها و عدم سازش با سرمايه ی جهانی ايستادگی خواهند کرد

 و عمدتًا تبعيدی نيز در اين توهم ليبرال راديکال های خود فروخته
مهيا گشته " انقالب مخملی"به سر می برند که گويا شرايط برای 

يعنی اگر شورای نگهبان کانديداهای جناح رقيب و ليبرال های . است
ميانه را رد صالحيت سازد، می توانند مردم را به حمايت از ايشان 

راموش کرده اند که و ف. به خيابان ها کشانده و مجلس را فتح کنند
، چون هميشه، "آپوزيسيون"، اين بنای "ولی فقيه"با اولين تشر 

جناح رقيب هيئت حاکمه با گرفتن . از رأس آن ريزش خواهد کرد
ليبرال های ميانه . امتيازاتی به ليبرال های ميانه پشت خواهد کرد

نيز قر قر کنان به خارج از کشور و گوشه ِی ساکت و امن 
و مردم بيچاره هم نا اميد از امکان ايجاد . ناه خواهند بردمنازلشان پ

  .تغيير و اصالحات، به زندگی نکبت بار خود باز خواهند گشت
   پرولتاريا-ب 

" اصولگرا"چه جناح . طبقه کارگر، در اين ميدان هيچ منفعتی ندارد
روی کار بماند، چه جناح ليبرال محافظه کار قدرت را قبضه کند و يا 

الب مخملی به وقوع بپيوندد، سياست امتزاج سرمايه داری حتا انق
وطنی و جهانی در شکل خصوصی سازی و برداشته شدن مرزهای 
گمرکی و تسهيل انتقال سرمايه خارجی و فساد اداری ناشی از 
حکومت بورژوازی همچنان ادامه خواهد يافت و روز به روز بر 

نج می برد خواهد فقر و بيکاری و معضالت اجتماعی ايکه از آن ر
تنها راهی که اين طبقه در کليه ی بخش های هستی . افزود

اجتماعی اش، اعم از اشکال زنان، دانشجويان، بيکاران، کارگران 
دارد، اتکاء به نيروی طبقاتی خويش و ...رسمی و موقت و 

دگرگونی ريشه ای روابط و مناسبات توليدی و اجتماعی است که 
رقراری برابری سياسی و حقوقی تمامی افراد مسلمًا اولين گام آن ب

جامعه از طريق انهدام ماشين حاکميت و ديکتاتوری سرمايه داری و 
  .برقراری حاکميت شوراهاست

و اما برای رسيدن به چنين هدف . اين استراتژی طبقه کارگر است
وااليی، مسلمًا می بايست توده های اين طبقه، همراه با ايجاد 

بقاتی در تمامی بخش های جنبش های اجتماعی نهادهای مستقل ط
به تجربه، آگاهی و خودباوری الزم برای پيشبرد مبارزات شان 

شرکت فعال توده های کارگری در اتحاديه های صنفی و . برسند
انجمن های قشری از قبيل انجمن های مستقل زنان، دانشجويان، 

انجمن حمايت از حقوق کودکان، سنديکاها، تعاونی های مصرف، 
نه تنها الزمه ی پيشبرد مبارزه تدافعی در مقابل ... های محلی و 

اجحاف، تبعيض و بی عدالتی سرمايه داری است، بلکه محلی برای 
آموزش، تربيت و دستيابی به فرهنگ چگونگی برقراری ارتباط 

  .دمکراتيک جهت حاکميت و خودگردانی است
حمايت از منافع بنا بر اصول فوق، هرکس که مدعیِ  مبارزه و 

طبقه کارگر است، با در نظر گرفتن شرايط عينی اين طبقه می 
بايست تمامی نيروی خود را در جهت ايجاد تشکالت مستقل طبقاتی 
کارگران در هر بخشی از جامعه، و انتقال آگاهی و سازماندهی 

هرگونه شعار و هدفی ، به هر . جنبش های اجتماعی متمرکز سازد
 که بخواهد نيروهای فعال اجتماعی را از چنين بهانه و توجيحی،

عملکردی منحرف سازد، با هر انگيزه ای که باشد، تنها در راستای 
تبديل جنبش های کارگری به زائده ای از جناح های مختلف 

  .بورژوازی و حاکميت آن خواهد بود
  انشعاب در چپ. 2

 های و با داشتن چنين تحليل کالنی است که جنبش چپ انقالبی بدون
هوی و سهم طلبی مشغول به کار بی اجر و مزد و درازمدت 

 تبليغاتی بين بخش های مختلف -سازماندهی و فعاليت سياسی
اما اين جنبش، در طول تاريخ، بيش از آنکه . مبارزات پرولتارياست

از دشمنان علنی و قسم خورده اش ضربه خورده باشد، قربانیِ  
همواره در تند پيچ های حساس ليبرال های چپ نمايی بوده که 

تاريخی و در راستای اهداف و سياست های همفکران راست خود 
  .ظاهر می گردند

مطرح می گردد، " جبهه ضد جنگ"آنچه که امروز با های و هوی 
 ليبرال ها برای منحرف ساختن –چيزی نيست جز کوشش سوسيال 

.  اندنيروهای جوان چپ انقالبی از راهی که به درستی برگزيده
سردمداران اين حرکت، همان کسانی هستند که به نا حق خود را قيم 
اين جنبش می پنداشتند و فکر می کردند که برای رهبری چنين 

، در سازش و "مارکسيست های علنی"جنبشی همان بس که چون 
همنشينی با اصالح طلبان دوم خردادی و رنگين سازی ويترين 

تريبيون هايشان، برای خود نام و نمايشی ايشان و به خدمت گرفتن 
و هنگاميکه اين جنبش انقالبی . ساخته اند" نمايندگان چپ"نشان 

جوان، بدون اتکاء و کسب اجازه از ايشان و بدون طلب رهنمودهای 
عملی و نظری شان پرواز را تجربه کرد، با ناباوری به آن نگريسته 

 ايدئولوژيک و فعاليت های شان را به سخره گرفته و دستاوردهای
اما درست هنگاميکه بورژوازی ليبرال . شان را به هيچ نماياندند

ديگر نتوانست عملکرد انقالبی اين جنبش جوان را ناديده گرفته و 
تحمل کند، از خانه ها و دفاتر و زير خاک سر بر آوردند و با های و 

صادر نمودند و لومپن های زر " فراخوان ضد جنگ"هوی فراوان 
 را برای آلوده سازی چهره ی اين جريانات به ميدان خريدشان
  .فرستادند

اما آنچه ايشان نفهميده و هرگز نخواهند فهميد، اينست که هر قدم 
عملی ای که توسط اين جوانان برداشته شده، همراه با مطالعات و 
تقابالت نظری در ميان شان بوده که اينک به اصولی خدشه ناپذير 

ان با آگاهی به نيازهای طبقه کارگر در اين ايش. تبديل گشته است
مبارزه ضد امپرياليستی و سرمايه . نزاع طبقاتی سمتگيری کرده اند

و . جهانی بدون مبارزه با نظام سرمايه داری بومی امکان پذيرنيست
جبهه ضد . "چنين مبارزه ای از توان افراد نا متشکل ساخته نيست

رگران و طبقات فرودست اگر قرار است برای حمايت از کا" جنگ
جامعه ساخته شود، می بايست از روند سازماندهی قشری و صنفی 
. کارگران گذر کند و نه آنکه تبديل به آلترناتيوی در مقابل آن شود

آنها هرگز نمی آيند تا نيروی خود را در عوض کمک به ساختمان 
نهادهای مستقل کارگری، در کليه ی اشکال اجتماعی آن، در نزاع 

ای درون حکومتی و پادويی در نهادی پوپوليستی و تمام خلقی ه
  .تلف کنند" جبهه ضد جنگ"چون 



 9

جبهه ضد "آنچه در اين برهه ی زمانی حمايت از : نتيجه آنکه
می نمايد، گرايش جريانی ورشکسته در جنبش چپ بوده که " جنگ

در به در به دنبال هويتی برای خود می گشت تا از بحران بی هويتی 
اين جريان سعی داشت تا با . درون تشکيالتی اش خالص شودِ 

 آذر خود را بزرگتر از آنچه هست 16مصادره ی مراسم دانشجويی 
اما خارج . بنماياند و آن را به سکويی برای پرش خود تبديل سازد

از اين جمع کوچک، هيچ نيروی دانشجويی ديگری جذب اين 
نشگاه به اين سياست نگشت و هيچ نيروی چپی خارج از دا

تنها قربانيان اين مضحکه را می توان جوانان . فراخوان پاسخ نداد
تازه وارد و از همه جا بی خبر ميدان سياست دانست که اميدواريم 

، از توهم "ضد جنگی"با مشاهده ی بازداشت چند تن از دانشجويان 
امکان سازش با جناح های حکومت بورژوازی و شرکت در 

که نمايندگان چپ را در اين خيمه شب بازی تأييد " انتخاباتی آزاد"
  .صالحيت کنند، بيرون آمده باشند

  سايت گزارشگران: از 

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

 گزارشی از سالم دمکرات در روز
 11از ساعات ابتدايی صبح تا ساعت  -    دسامبر4 -  آذر13 سه شنبه 

وبالگ ( يان آزادی خواه و برابری طلببعد از فراخوان دانشجو
"( چپ کارگری دانشگاه های ايران"و همچنين ) آزادی و برابری
مبنی بر برگزاری تجمع و مراسم روز دانشجو در ) فراخوان بيانيه

موج !  در مقابل دانشکده فنی12 آذر ساعت 13روز سه شنبه 
 گسترده ای از احضار ها و بازداشت ها و ربودن های فعاالن

در همين . دانشجويی که اکثرا گرايشات چپ گرايانه دارند آغاز شد
 تن از فعاالن دانشجويی بازداشت 20راستا تا صبح امروز دست کم 

  ) خبر آوای دانشگاه.(شده اند
از صبح امروز نيز در اطراف دانشگاه تهران تدابير امنيتی شديدی 

است به در تمام درب های ورودی نيرو های حر. اتخاذ شده است
شدت مشغول کنترل رفت و آمد های دانشجويان هستند و کارت 
دانشجويی و عکس آن را با چهره تک تک دانشجويان تطبيق می 

همچنين از درون دانشگاه گزارش می رسد که جو تا حدی . دهند
 صبح امروز گزارش مبنی بر 10در حدود ساعت . امنيتی است

 از دانشجويانی که قصد بروز درگير مختصر بين حراست و تعدادی
    .ورود به دانشگاه را داشتند،رسيد

با وجود تمام اين سرکوب ها و اتخاذ تدابير شديد امنيتی دانشجويان 
بر عزم خود برای برگزاری مراسم و تجمع روز دانشجو استوار 
هستند و در دانشگاه تراکت ها ی تجمع را پخش می کنند و پوستر 

ر در و ديوار می چسبانند و در گفت و گو ها فراخوان اين تجمع را ب
های رودررو از دانشجويان دعوت می کنند با شرکت در تجمع به 

دانشجويان در تدارک . حمايت از دانشجويان بازاشت شده بپردازند
  .آغاز تجمع هستند

  ١٢ تا ١١از ساعت 
تمام درب های ورودی . فضای دانشگاه تهران شديدا امنيتی است

 از ورود دانشجويان ديگر دانشگاه های تهران .کنترل می شود
تعدادی از دانشجويانی که از ديگر دانشگاه های . جلوگيری می شود

 و بعضا از برخی شهرستان ها آمده اند پشت درب های  تهران
  . دانشگاه گرفتار شده اند

دانشجويان در جو شديد امنيتی مشغول تهيه پالکارد ها و بيانيه ها 
تجمع هستند که هر لحظه بين دانشجويان و و تدارک شروع 

بنا به . ماموران امنيتی و حراست تنش هايی صورت می گيرد
 برخی از فعاالن دانشجويی به "آوای دانشگاه"گزارشات رسده به 

 وسيله حراست دانشگاه تهران بازداشت شده اند و به دفتر مرکزی
 همچنين بيم آن می رود  .حراست دانشگاه تهران منتقل گرديده اند

که با هماهنگی های صورت گرفته بين حراست و نيرو های امنيتی 
خارج دانشگاه، دانشجويان بازداشت شده به نيرو های امنيتی 

  . تحويل داده شوند
اما بيم . با تمام اين وجود دانشجويان سعی در برگزاری تجمع دارند

می رود که با بازداشت های گسترده وادامه سرکوب و بازداشت آن 
فعاالن دانشجويی هر لحظه بر تعداد فعاالن دانشجويی چپ بازداشت 

  .شده افزوده شود

…………………………………… 
 

  گزارشاتی از داراب بينازند
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 حاکيست که عليرغم تدابير خبرهای رسيده از مقابل دانشکده فنی
شديد امنيتی و انتظامی تعداد زيادی از دانشجويان گرد هم آمده و 

گزارشگران سالم دمکرات خبر می . مشغول سخنرانی می باشند
دهند که به علت جو نظامی موجود و پرهيز از درگيری و دادن 
ين بازداشتی بيشتر دانشجويان از باال بردن پالکارد و دادن شعار تا ا

  .لحظه خودداری کرده اند
گزارشگران ما همچنين از دشواری انتقال خبر گفته و حساسيت 
شديد نيروهای سرکوبگر حاضر به مکالمات تلفنی شان را گوشزد 
کرده اند و معتقدند که در صورت طوالنی شدن اين مکالمات احتمال 

  .شناسايی و بازداشت شان می رود
   بعداز ظهر1:00 تا 12:30
خرين گزارشات تعداد شرکت کنندگان در اين تجمع تا کنون به طبق آ
همچنين دانشجويان موفق شده اند تا .  رسيده است نفر600

سخنران اول . پالکاردهايی به حمايت از جنبش کارگری باال ببرند
بيانيه دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب را قرائت کرده است و 

لفان جنگ احتمالی آمريکا عليه سايتی را که پيوند دهنده ی مخا
سخنران دوم . ايران در سراسر جهان می باشد، معرفی نموده است

توجه خود را به معضالت جنبش دانشجويی و جو سرکوب فعاالن 
دانشجويی و لزوم پيوند اين جنبش با ديگر جنبش های اجتماعی 
اختصاص داده و خواهان تشکيل تشکالت مستقل دانشجويی در 

 خواست های توده ی دانشجويان و آزادی فوری دستگير پيوند با
شدگان کليه جنبش های اجتماعی بخصوص فعالين کارگری و 

سخنرانان بعدی نيز به افشاء سياست . دانشجويان چپ شده است
  .سرکوب حکومتی و مقاومت جنبش دانشجويی پرداخته اند

  خبرهای آوای دانشگاه
  ١٣ تا ١٢از ساعت  - آذر 13سه شنبه 

در ادامه موج بازداشت گسترده دانشجويان و فعاالن چپ موج اين 
 و در ١٢در حدود ساعت . بازداشت ها به درون دانشگاه نيز رسيد

حين آغاز تدارک شروع تجمع چند تن ديگر از دنشجويان در درون 
، حسين بابايی(  تن از آنان٣که تاکنون نام . دانشگاه بازداشت شدند

رسيده " آوای دانشگاه"به دست  ) کريم آسايش، روزبه فقيهی
  .است

با توجه به جو سرکوب و بازداشت گسترده دانشجويان امکان خبر 
با اين وجود اخبار . رسانی به سختی از درون دانشگاه ممکن است

تاييد نشده ای حاکی از آن است که جمعی از دانشجويان توانسته اند 
بيانيه بخوانند و نام دانشجويان در مقابل دانشکده فنی تجمع کنند و 

همين اخبار تاييد نشده حکايت از آن . بازداشت شده را اعالم کنند
دارد که احتماال دانشجويان ديگری نيز به اين جمع افزوده خواهند 

  .شد
 پيگرِد دانشجويان چپ هنوز ادامه دارد

  سالم دمکرات
  دياکوبوسيله ى , 2007  دسامبر4شنبه سه 

آخرين خبرهای دريافتی از منابع دانشجويان چپ کارگری حکايت از 
  .ناپديد شدن دو دانشجوی وابسته به اين جريان دارد

خبرها حاکيست که آقای علی سالم، از دانشجويان فاغ التحصيل پلی 
ل های آزاد کارگری و تکنيک و از اعضای کميته پيگيری ايجاد تشک

شورای همکاری فعالين و گروه های کارگری از ديروز بعد از ظهر 
  .مفقود گشته و تلفن همراه وی خاموش می باشد

همچنين گفته می شود خانم نسيم سلطان بيگی از دانشجويان چپ 
کارگری دانشگاه عالمه و از اعضای فعال کميته آموزشی کميته 

زو مفقودين بوده و تلفن همراه ايشان نيز از ديشب ج... پيگيری 
  .نيز خاموش گشته است

رفقای اين دانشجويان اعالم داشته اند که ايشان بر سر قرارها 
  .حاضر نشده و مطمئنا از بازداشت شدگان می باشند

، دانشجوی سوسياليست پلی بابک پاشا جاويدهمچنين دوستان 
اعالم داشته اند تکنيک و يکی از احضار شدگان به وزارت اطالعات 

که تلفن همراه او ساعاتی است که خاموش شده و اطالعی از وی 
  .ندارند

خانواده ی محسن ثقفی نيز اعالم داشته اند که وی ديشب توسط 
  .ماموران وزارت اطالعات بازداشت گشته است

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



 10

 *ديد گاه * 
  صفائی با هژير پالسچی. یمصاحبه 

  گرم به آقای هژير پالسچی، سالم با
 خواهشمندم در صورت تمايل و امکان به اين چند سئوال طرح شده از

طرف من پاسخ بدهيد تا بتوانم ديگاههای شما را برای هموطنان خارج از 
بدهم و اميد دارم که قبول بفرمائيد که اين مصاحبه  کشور انعکاس

  .شود می چاپدررسانه هاي مرد
 چگونه  ـ آقای پالسچی نقش جنبش چپ را در خيزشهای کارگری1

  ارزيابی می کنيد؟
من گمان می کنم برای اين که نظرم را در اين مورد توضيح بدهم ابتدا 

ناميده ايد شرح » خيزش های کارگری«بايد فهم خودم را از آنچه شما 
ارزاتی ايجابی نمی من مبارزات کارگران ايران را به هيچ وجه مب. دهم
کارگران ايران حتا در عرصه ی صنفی برای آن مبارزه نمی کنند که . دانم

چيزی را بسازند، آنها در اين چند ساله برای اين مبارزه می کنند که يا 
آنچه را سرمايه داری تخريب می کند، دوباره بنا کنند و يا الاقل جلوی 

قرارداد موقت، مبارزه با لغو مبارزه برای لغو . تخريب بيشتر را بگيرند
قانون کار، مبارزه برای گرفتن حقوق های معوقه و مبارزه با اخراج 
کارگران همه و همه به نظر من مبارزاتی تدافعی است در مقابل هجمه ی 
گسترده يی که سرمايه داری با بهره گيری از سياست گذاری های بانک 

ی می شود و سلطه ی جهانی که مو به مو توسط حکومت ايران اجراي
البته در جريان . جهانی نئوليبراليسم به منافع کارگران ايران انجام می دهد

همين مبارزات تدافعی است که برخی از کارگران در برخورد با شرايط 
عينی به اين نتيجه می رسند که بايد تشکل های مستقل کارگری را تشکيل 

 سوی ديگر نيروهای چپ از. بدهند و اين قدم اول به سوی ساختن است
هم در شرايط مهيا و آماده يی نيستند تا بتوانند با فراغ بال با کارگران 

حاکميت ايران نه تنها در مورد ارتباط فعاالن . معترض ارتباط برقرار کنند
چپ با کارگران فعال حساس است بلکه حتا در مورد ارتباط فعاالن جنبش 

توجه کنيم آنچه که شما از . داردهای اجتماعی با هم حساسيت ويژه يی 
نام می بريد و به گمان من بايد از آن با نام » جنبش چپ«آن با نام 

نيروهای چپ نام برد، گرچه در تمامی جنبش های اجتماعی فعاالنی دارد 
اما اول اين که همه ی آن جنبش های اجتماعی مترادف با نيروهای چپ 

يز چپ نيرويی نحيف است که تازه نيست و نبايد و نمی تواند که باشد و ن
از خاکستر سرکوب های خونين دهه ی شصت و تزلزل های پس از 

فعاالن همين پيکر . فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سربرآورده است
نحيف هم در درون خود با اختالف نظرهای جدی روبه رويند که نه تنها 

 ضمن وقتی از جنبش در. آنها را ناگزير بلکه الزم و مفيد و موثر می دانم
های اجتماعی هم سخن می گوييم بايد بدانيم باز داريم از شاخه های 
نورسی می گوييم که پس از ضعفی که دامن تندباد سرکوب را گرفت، 

به گمان من هيچ چيز آنگونه که در برخی تحليل . توانسته اند سربرآورند
نوز خيلی نارس اين ميوه ه. های موجود ديده می شود در پايان راه نيست

ما چپ ها نياز داريم که در تمامی . ما هنوز در هنگامه ی آغازيم. است
مفاهيم دگم شده ی موجود بازنگری کنيم و اين عجيب نيست که همين 

ميان آنهايی . نکته يکی از نقاط اختالف در ميان فعاالن جنبش چپ است
ه يی به که مارکسيسم را روش و متدی برای عمل می دانند که کارپاي

دست می دهد تا بر مبنای آن برای معضالت ويژه ی دوران خودت تصميم 
بگيری و عمل کنی و کسانی که معتقدند حرف همان است که حضرت 

ميان کسانی . مارکس و انگلس و لنين و گاه استالين و مائو گفتند و تمام
که از طرح سوال هايی که برای آن پاسخی ندارند اما می خواهند که 

شته باشند، هراسی ندارند و ميان کسانی که هيچ سوالی ندارند چون دا
و » مجموعه«پاسخ همه ی سوال ها را می توانند با اتکا به انواع 

است » جنبش چپ«سخن از ارتباط همين . بگذريم. آثار بدهند» منتخب«
همان طور که گفتم چپ فعاالنی در . »خيزش های کارگری«با همان 

اينها اما کارگرانی . ارد از جمله در جنبش کارگریجنبش های مختلف د
نيستند که در اثر سربرآوردن دوباره چپ در ايران آگاهی های 
سوسياليستی يافته باشند، اينها کارگران سوسياليستی هستند که يا از 
سرکوب ها و تصفيه های گذشته جان سالم به در برده اند و يا اصولن 

شار اقتصادی موجود و در روزهای دربه کسانی بوده اند که به دليل ف
البته حتمن هستند نمونه های انگشت . دری وارد محيط های کار شده اند

شماری از کارگران آگاه که در مبارزات کارگری همين چند ساله در راه 
کسب آگاهی های سوسياليستی حرکت کرده اند اما همان طور که گفتم 

 که آگاهی سوسياليستی داشته اند، اين نيروها بر حسب آن. اندک شمارند
بر حسب آن که ماهيت نظام حاکم بر ايران و همچنين نظام حاکم بر جهان 

می شناخته اند، توانسته اند در محيط های کار خود از سازمانگران و 
بخش های ديگر فعاالن چپ هم . هدايت کنندگان مبارزات صنفی باشند

ت صنفی کارگران در کنار آنها همواره در کارزارهای حمايتی از مبارزا
در جمع آوری کمک مالی برای کارگران مبارز اخراجی و . بوده اند

زندانی، در تبليغ و اطالع رسانی مبارزات کارگران، در کارزارهای تالش 
برای رهايی کارگران مبارز در بند و مواردی از اين دست نه که ديگران 

ند که بخش بزرگی از کار را بر نباشند اما همواره اين فعاالن چپ بوده ا
  .دوش داشته اند

ـ به نظر شما چه ضعفهايی در جنبش دانشجويی موجود می باشد که 2
هنوز نتوانسته نقش تعيين کننده در سطح خيزشهای مردمی داشته باشد و 

  آيا اصوال می توانيم اين انتظار را داشته باشيم؟
اگر . خن می گوييدس» خيزش های مردمی«من نمی دانم شما از کدام 

منظورتان هيجانات انفجاری زودگذری مانند آن اتفاقی است که در شب 
سهميه بندی بنزين رخ داد، من نه تنها معتقد نيستم فعاالن جنبش های 
اجتماعی از جمله جنبش دانشجويی بايد وارد آن می شدند بلکه معتقدم 

اضی جماعتی گره زدن سرنوشت نيرويی اينقدر نحيف به حرکت های اعتر
بی شکل و خشمگين به مفهوم زدن گلوله ی خالص است بر پيشانی آن 

اينها در واقع انفجار اعتراض های فروخورده ی مردمی . جنبش اجتماعی
است که دارند در زير فشار گسترش فقر و گرانی له می شوند، مردمی که 

رکت جنبش های اجتماعی آنگاه می توانند در چنين ح. به جان آمده اند
هايی موثر باشند که توانسته باشند نيروهای مردمی را در نهادهای مدنی 

جنبش «باز هم فراموش نکنيم وقتی داريم از . سازماندهی کرده باشند
سخن می گوييم داريم از نيرويی حرف می زنيم که در همين » دانشجويی

سال ها که درگير مبارزه شده است آنقدر تجربه ی سرکوب و فشار را 
امروز در . شت سر دارد که بدنه ی دانشجويی را از دست داده استپ

دانشگاه های ايران فرقی ميان فعاالن جنبش دانشجويی و بدنه ی جنبش 
نيست و اين همه به زحمت يکی دو درصد کل دانشجويان را تشکيل می 

تمامی اين دعواهايی که در چند هفته ی اخير فضای مجازی را . دهند
ت، به گمان من دعوا بر سر به دست آوردن هژمونی در دربر گرفته اس

دعوا بر سر آن که در يک تجمع حقير باالخره . جنبشی ناموجود است
جنبش . پالکاردهای سرخ بازی را ببرند يا مثلن تحکيم وحدتی ها

دانشجويی يا آنچه که سهون جنبش دانشجويی می ناميم تا زمانی که 
ن موجود ارتباط داشته باشد و بدنه ی نتواند با بدنه ی دانشجويی واقع

دانشجويی را در راستای مبارزات اعتراضی صنفی و سياسی به دنبال 
خود داشته باشد، هنوز از تاثيرگذاری حتا در خيزش های دانشجويی هم 

عالوه بر اين . به دور است چه رسد به تاثيرگذاری در خيزش های مردمی
يل شرايطی که دانشجويان دارند با توجه کنيم که فعاليت دانشجويی به دل

شما در جنبش زنان می توانيد از زمانی که . انباشت تجربه همراه نيست
فهميدن را آغاز می کنيد تا دم مرگ فعال جنبش زنان باشيد و اين موجب 
می شود نسل های گوناگون بتوانند از تجربه ی پيشينيان شان بهره مند 

فعاالن مثلن ده سال قبل .  نيستاما در جنبش دانشجويی چنين. شوند
جنبش دانشجويی هيچ ارتباطی با فعاالن امروزی ندارند و حاکميت هم با 

کند به شدت » کشف«يک حساسيت غريب هرجايی که چنين ارتباطی را 
هرچند شرايط بهتر شده است و مقاومت . برخورد می کند» مرتبطين«با 

نان با مفهومی به نام ها بر حساسيت های امنيتی فائق آمده اما همچ
حتا بسياری . انباشت تجربه در درون جنبش دانشجويی روبه رو نيستيم

از آن فعاالن گذشته که با فعاالن جنبش دانشجويی ارتباط دارند برای 
آنها می خواهند مقام پدرخوانده گی خود را از دست . انتقال تجربه نيست

  .  خواهندندهند و دانشجويان را بنده گانی سر به راه می
ـ برگرديم به تحوالت و وضعيت ويژه حاکم در ايران، در شرايط کنونی 3

  احتمال حمله امريکا چقدر می تواند قوت داشته باشد؟
فکر می کنم تنها کسانی که می توانند به اين پرسش پاسخ قطعی بدهند 
نومحافظه کاران دولت آمريکا باشند، به همراه تئوريسين ها و پشتيبانان 

ی و مهره های درشتی که به عنوان مشاور با حضرات در ارتباطند و مال
ما هم حضور » سرزمين پاک آريايی«در ميان آنان البته نمايندگانی از 

اما من به عنوان کسی که به هر حال فهم هرچند محدودی از جهان . دارند
اطرافم دارم و بر اساس همين فهم محدود به خودم حق می دهم در مورد 

 در اطرافم جريان دارد، نظر بدهم، می توانم پرسش هايی را مطرح آنچه
کنم که گمان می کنم پاسخ گفتن به آنها نه که همه ی واقعيت را آشکار 

به باور من . کند اما برای نزديک شدن به واقعيت می تواند راه گشا باشد
عوامل مختلفی زمينه ساز روی کار آمدن نومحافظه کاران در آمريکا و 

من تنها می توانم تا . پس جنگ افروزی های ايشان در خاورميانه بودس
آنجايی که همين االن حضور ذهن دارم به برخی از اين عوامل که آنها را 

يکی از . مهم می دانم اشاره کنم و بعد بر پايه ی آنها سواالتم را مطح کنم
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اتحاد تحليل هايی که من آن را درست می دانم اين است که با فروپاشی 
آن يک » طوفان سرخ«شوروی و آسودگی سرمايه داری جهانی از خطر 

دستی سابق که در مقبال دشمن مشترک و البته قدرتمند در ميان سيستم 
حاکم بر جهان سرمايه پديد آمده بود، از دست رفت چرا که علت وجودی 

گمان می کنم الاقل سه متروپل مشخص را می توان . اش منتفی شده بود
آمريکا و متحدانش يک سوی . رمايه داری جهانی از هم تفکيک کرددر س

اين بازی هستند، اروپا منهای روسيه و بريتانيا يک سوی ديگر و روسيه 
من اين تحليل را درست می دانم چون بر اساس آن . و چين طرف سوم آن

اتفاقاتی که در چند ساله ی اخير در سطح جهان رخ داده از جمله بحران 
ی آسيای جنوب شرقی، رفتار آمريکا در جنگ کوزوو، انقالب های اقتصاد

رنگين در کشورهايی که به شکل سنتی تحت نفوذ روسيه بودند، دعوايی 
که بر سر تعرفه ی فوالد ميان آمريکا و اتحاديه ی اروپا درگرفت، پديد 
آمدن پول واحد اروپايی در مقابل دالر آمريکايی و اتفاقاتی از اين دست 

هايی است که می توانند در اين پازل درست سر جای خودشان تکه 
بر همين اساس جنگ افغانستان و سپس جنگ عراق برای . بنشينند

آمريکا فرصتی بود تا دوباره هژمونی خودش را بر قطب های ديگر جهان 
سرمايه تحميل کند و به آنان نشان دهد که حتا اگر هيچکدام با او همراه 

منافعشان ژست های ضدجنگ بگيرند، آمريکا هنوز نشوند و برای حفظ 
توان اين را دارد که با همراهی بريتانيا و کانادا و استراليا و لهستان دو 

حاال اگر . کشور در بحران خيزترين منطقه ی جهان را اشغال نظامی کند
اين تحليل درست باشد می شود پرسيد آيا آمريکا موفق شده است 

 های ديگر سرمايه ی جهانی تحميل کند؟ در هژمونی خودش را به قطب
ضمن در نظر بگيريم که تسلط بر اصلی ترين منطقه ی تامين انرژی 
فسيلی جهان که هنوز در معادالت اقتصادی و رقابت های امپرياليستی 
نقش مهمی ايفا می کند می تواند برای کنترل رقبای موجود و آينده مفيد 

ون وجود حکومتی دست نشانده و رام در باز می توان پرسيد آيا بد. باشد
  ايران، آمريکا می تواند به اين مقصود برسد؟ 

از سوی ديگر پس از فروپاشی اتحاد شوروی سياست آمريکا در مورد 
اگر تشکيل دهندگان کمربند سبز تا ديروز سدی . تغيير کرد» کمربند سبز«

مربند سبز بودند در مقابل آنچه کمونيسم خوانده می شد، امروز اما ک
مزاحمانی هستند که با خودسری هايشان مانع از پيش برد سياست های 

. بنيادگرايانی که رفتارشان قابل پيش بينی نيست. بانک جهانی می شوند
ديکتاتورهای خونريز . اين البته فقط در مورد کمربند سبز صادق نيست

رگوشه نظامی که با حمايت های آشکار سازمان اطالعاتی آمريکا در چها
ی جهان روی کار آمدند تا دمار از روزگار کمونيست ها درآورند هم پس 
از فروپاشی شوروی ديگر کارکردی غير از پلشت کردن چهره ی جهان 
. سرمايه نداشتند و بنابراين بايد به مرور و آرام برچيده می شدند که شدند

 حافظه اين روندی بود که پيشرفت اش در شيلی و اندونزی و فيليپين در
چنين بود که اياالت متحده بر آن شد تا حکومت . ی نسل من مانده است

طالبان در افغانستان که نمونه ی بارز بنيادگرايی دينی بود و نيز حکومت 
صدام در عراق را که آميخته يی بود از ميليتاريسم هار و در اين سال 

ه ی جنگ من يک سوي. های آخر تظاهر به بنيادگرايی دينی، تغيير دهد
اينک آيا پس از . افغانستان و عراق را در پيشبرد همين سياست می دانم

اين همه هزينه يی که آمريکا و متحدانش برای پيشبرد اين طرح در 
افغانستان و عراق متحمل شده اند، ممکن است طرحشان را نيمه کاره 
رها کنند و از جايگزينی حکومت ايران با حکومتی سربه راه و مطيع 

شم پوشی کنند؟ به خصوص که می دانيم دامن زدن به چيزی شبيه چ
در ايران با توجه به ساختار حاکميت و نيز نقش » انقالب های رنگی«

  . سپاه پاسداران در معادالت سياسی، رويايی بيش نيست
عده يی معتقدند آمريکا و متحدانش اينک در عراق و افغانستان آنچنان 

می توان پرسيد . جرات حمله به ايران را ندارندزمينگير شده اند که ديگر 
اسامه بن «آيا واقعن سرکوب شورشيان بنيادگرای عراق و يا دستگيری 

و سرکوب بازمانده های طالبان افغانی برای ارتش آمريکا و » الدن
سازمان های اطالعاتی پيچيده اش کار دشواری است؟ يا به اين فکر کرد 

ن های درونی اش را به خارج از مرزهايش که دولت آمريکا همواره بحرا
حتا من يک سويه ی جنگ افغانستان و عراق را در . پرت کرده است

آيا امکان اين که آمريکا . تشديد بحران های داخلی خود آمريکا می دانم
بخواهد با بحران آفرينی در نقطه ی ديگری مانند ايران ذهن ها را از 

؟ يا حتا می توان پرسيد اساسن وضعيت عراق منحرف کند وجود ندارد
  آن بحران داخلی آيا حل شده است؟خود

من پارامتر تاثيرگذار ديگر را روی کار آمدن دو دولت همسو با آمريکا در 
هرچند . دو کشور مهم و تاثيرگذار اروپايی يعنی آلمان و فرانسه می دانم
روپا به باز بايد به اين توجه کرد که نهادهای مدنی و دموکراتيک در ا

خصوص همين آلمان و فرانسه نهادينه شده تر از آنند که اين دو دولت 

باز بايد در نظر بگيريم بخشی از . بتوانند به سادگی با آمريکا همراه شوند
افراطی ترين اليه های حاکميت ايران تهديد کرده اند که در صورت حمله 

ه خصوص را بر عليه آمريکا و متحدانش ب» هالل شيعی«ی آمريکا 
متحدان منطقه يی اش و باز به طور مشخص اسراييل، تشکيل خواهند داد 

باز بايد پرسيد آيا نيروهای شيعه ی منطقه . و اين مسئله جدی است
حاضر خواهند شد وارد چنين برنامه ی ماجراجويانه يی بشوند؟ فراموش 

ر از رهبران حماس و اتفاقن از نزديکترين عناص» خالد مشعل«نکنيم که 
: حماس به ايران در دانشگاه تهران وقتی دانشجويی بسيجی از او پرسيد

ما «: پاسخ داد» در صورت حمله ی اسراييل به ايران شما چه می کنيد؟«
شايد بتوان از تغيير نگرش مردم منطقه نسبت » .برای شما دعا می کنيم

به حضور آمريکا هم حرف زد و من اين را نه به پشتوانه ی تبليغات 
مهوری اسالمی بلکه به پشتوانه ی گزارش مراجع مستقل از امپرياليسم ج

گزارش های مستقل چنين روايت می کند که . و استبداد داخلی می گويم
حتا در کردستان هم به خصوص بعد از حوادث کرکوک مردم به شدت با 
حضور آمريکا مشکل پيدا کرده اند در حالی که در آن اوايل برخالف 

ريبن همه ی نيروهای ضدامپرياليست اين مردم از حمله ی تبليغات تق
جنايت هايی که . در ديگر نواحی هم چنين است. آمريکا استقبال می کردند

تقريبن هر روز در آشفته بازار عراق رخ می دهد چيزی نيست که کسی 
اينها همه و احتمالن چند مورد ديگر که به ذهن من . نتواند آن را ببيند

ش فرض هايی است که ابتدا بايد در مورد صحت آنها بحث نمی رسد، پي
کرد و سپس در صورتی که صحيح بودند بر مبنای آنها سعی کرد تازه باز 

من اين تخصص را ندارم و تا . هم با شايد و اگر پاسخ اين سوال را داد
  .همين جا هم در کار ديگران فضولی کرده ام

ه ارزيابی می کنيد؟ آيا ـ ساختار نظام را در وضعيت کنونی چگون4
سناريوی اصالح طلبان يک بار ديگر کليد خواهد خورد؟ قوت و ضعف ها 

  را در شرايط کنونی چگونه می بينيد؟
من سفت و سخت بر اين باورم که برخالف برخی تحليل های موجود اگر 
اصالح طلبان حکومتی بتوانند از سد تائيد صالحيت بگذرند با استقبال 

اين را به اين دليل می گويم که بر اساس .  می شوندمردم روبه رو
برخوردهای محدودم با مردم عادی به نظرم می رسد تشديد گرانی و فقر 
که با افزوده شدن بهای اجاره خانه ها، مايحتاج روزمره، نرخ کرايه ی 
تاکسی ها و خالصه همه چيز در زندگی روزمره ی مردم نمود يافته، 

احمدی » عدالت پرور« اوليه نسبت به دولت موجب شده آن توهم های
با وجود اين بگذاريد در کمال شرمساری تذکر بدهم تحليل . نژاد فرو بريزد

در جريان انتخابات نهمين . های ما جماعت در بسياری مواقع آب می دهد
بودم اما اين تو را » تحريمی ها«دوره ی رياست جمهوری من در شمار 

خود من بر . چه کسی رای می آورد نمی رهانداز پاسخ به اين پرسش که 
اساس تحليلی که به نظرم خيلی هم درست بود فکر می کردم از ميان تنها 

محمدباقر «و » علی اکبر هاشمی رفسنجانی«دو گزينه ی محتمل 
به جرات و فاش می گويم که . ، قاليباف شانس بيشتری دارد»قاليباف

ف نيز چنين نظری داشتند و من بسياری از فعاالن سياسی منتقد و مخال
اساسن من بازگو کردن تحليل . هيچ نامی غير از همين دو نام نشنيدم

و ... خودم را چنين آغاز می کردم که احمدی نژاد که هيچ اما ديگران 
حاال که البته معما حل شده . قدرت را در دست گرفت» هيچ«درست همان 

بيعی می نمايد که مردمی به حاال ط. فهميدن آن هم آسان به نظر می رسد
جان آمده از گسترش فقر و گرانی، در سايه ی بی توجهی اصالح طلبان 
حکومتی در قدرت به اقتصاد و ادامه ی سياست های ضدمردمی اقتصادی 
و حتا تصويب طرح ها و لوايحی بر عليه فرودستان فريفته ی شعارهای 

ا اين را نديديم و دليلش ما ام. به ظاهر عدالت طلبانه ی احمدی نژاد شوند
حاکميت ايران ارتباط ما را با مردم، با توده های واقعی . هم روشن است

مردم نه اطرافيانمان که بر آنها نام مردم می نهيم، آنچنان گسسته است و 
ما آنچنان در موضع تدافعی قرار داريم که شاخک های ما اساسن با 

 واقعی از آن داشته باشد و جامعه در ارتباط نيست که بتواند برآوردی
اينها را گفتم که اگر يک وقت . رفتار شهروندان جامعه را پيش بينی کند

زد و اصالح طلبان حکومتی تائيد صالحيت شدند و رای نياوردند، 
  .پيشاپيش عذر تقصير خواسته باشم

  ؟ کشور با چه مشکالتی مواجه می باشد ـ بنظر شما چپ در داخل5
يد با چه مشکالتی مواجه نيست چون پاسخ گفتن به ای کاش پرسيده بود

اما برای پاسخ گفتن به سوال شما می . آن هم کوتاه تر بود و هم راحت تر
خواهم ابتدا اين مشکالت را به دو بخش تقسيم کنم و بعد جداگانه به هر 

بخش اول مشکالت چپ در داخل کشور را می توانم . کدام آنها بپردازم
 نام بگذارم به اين مفهوم که مشکالتی است که از مشکالت بيرونی چپ

من اولين مشکل بيرونی چپ را اعمال . بيرون فراراه چپ قرار دارد
البته اين . سرکوب از سوی حاکميت می دانم که نه تازه است و نه عجيب
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سرکوب که حاال دارم از آن صحبت می کنم به هيچ وجه قابل مقايسه با 
 ی شصت و حتا اوايل دهه ی هفتاد در سرکوبی که در سرتاسر دهه

نسل من از آن روزها تصوير محوی دارد که آن را از . جريان بود نيست
آن . البه الی خاطره گويی ها و خاطره خوانی های اندک به دست آورده

اعدام های شتابزده، آن شکنجه های وحشيانه، آن کنترل شبانه روزی 
 دسته جمعی، آن بريدن های حاکم بر زندانيان سياسی، آن کشتارهای

دردآور، آن تعقيب و گريز شبانه روزی و در يک کالم آن وحشت مدام، 
افسانه يی نکبتی که همه ی ما می دانيم . برای نسل من مانند افسانه است
نسل من حتا نمی تواند تصور کند که . در دنيای واقعيت روی داده است

ی روانه ی سلول های صعب روزی به خاطر پوشيدن کتانی يا پيراهن چين
حاال برای نسل من زندانی سياسی . بازی کابل و عصب و استخوان شود

يعنی يک زندانی بهره مند از کتابخانه و گاهی مالقات حضوری و 
يعنی يک زندانی که می تواند از درون بند نه . مرخصی های چند هفته يی

 از کشور هم تماس تنها با خانواده و دوستان و آشنايانش، بلکه با خارج
يعنی يک زندانی که لحظه لحظه ی زندگی او در بند زير نظر . تلفنی بگيرد

هرچند همين هم . رسانه های داخلی و خارجی و نهادهای بين المللی است
به اندازه ی کافی کثيف و محنت خيز است اما کيفيتی به کلی متفاوت با 

 نظر می رسد نه تنها از سوی ديگر به. سرکوب در دهه های پيشين دارد
نسل من که آن دسته از فعاالن نسل های پيشين که اين روزها فعالند 
تصور درستی از رقيب حکومتی خود ندارند يا شايد بهتر باشد بگويم 

گاهی حضور نهادهای سرکوبگر آنچنان برايشان عمده می . کمتر دارند
و گاه چنان شود که ايشان را دچار خانه نشينی و گوشه گزينی می کند 
اما گمان . رقيب را دست کم می گيرند که اساسن فيصله يافته می دانندش

می کنم اين نهادها همان هايی اند که سازمان های وسيعی مانند سازمان 
مجاهدين خلق و سازمان چريک های فدايی خلق و حزب پر سابقه يی 

وه درست است که اينک اگر شي. مانند حزب توده را سرکوب کرده اند
ديگر کرده اند به درگيری های داخلی خودشان هم مربوط است، به اين هم 
مربوط است که ديگر به جای اغلب آن نيروهايی که مومنانه سرکوب کفار 
و مرتدين و منافقين را پيگيری می کردند، کارمندان بوروکراسی سرکوب 

 هم نشسته اند اما اين دگرگونی در شيوه ها به آن تجربه های اندوخته
دستگاه های سرکوب چند موضوع را به خوبی آموخته . مربوط می شود

آنها آموخته اند و به گمانم در عرصه ی عمل هم آزموده اند که از . اند
کدام نيروها می توانند برای برآوردن اهداف خودشان استفاده کنند، بدون 

ين شيوه ا. اين که بخواهند لزومن در ميان آنها عوامل نفوذی داشته باشند
به طور مشخص من هيچگاه باور نکردم آن عده . البته چپ و راست ندارد

يی که حول و حوش منوچهر محمدی و حشمت اهللا طبرزدی فعاليت می 
کنند و خود اين دو عوامل امنيت خانه باشند اما فکر می کنم اينها 
نيروهای افراطی و بی حوصله و بی سوادی بودند که بارها و بارها و 

د هميشه و هنوز هم بازيچه ی سياست گذاری های دستگاه سرکوب شاي
برای اثبات اين ادعا که اينها عامل نيستند می توان به هزينه ی . بوده اند

تقريبن همه . سنگينی اشاره کرد که فعاالن اين جريان تاکنون پرداخته اند
 منوچهر. ی افراد مرتبط با اين جريان چند بار تجربه ی زندان دارند

محمدی سال ها در زندان ماند، حشمت اهللا طبرزدی ديگر زندان خانه ی 
در فرهنگ شبه . دومش شده است و اکبر محمدی در زندان کشته شد

مذهبی ما هم البته اينها ارزش است اما مطالعه ی نقش و عملکرد اين 
جريان در حوادث اين چند سال، از همه بارزتر در اعتراضات دانشجويی 

 78 تير 18 و بيشتر از همه در حوادث 79 و 78، 77، 76سال های 
در ميان نيروهای چپ هم کسانی يا . بخش دوم ادعايم را ثابت می کند

ولی . جرياناتی وجود دارند که به باور من همين کارکرد را دارند
اميدوارم، صادقانه اميدوارم که تاريخ و پيش آمدهای آينده من را خيط 

نيم که ماموران امنيت خانه به خوبی می دانند چپ از سوی ديگر بدا. کند
موجود در جامعه ی ايران هنوز نتوانسته با بدنه ی جامعه ارتباطی 

شايد به همين دليل است که ترجيح می دهد هزينه ی . ارگانيک برقرار کند
برخورد سرکوبگرانه با نيرويی که عقبه ی اجتماعی ندارد را به خصوص 

ع بحران های ريز و درشت روبه روست، به جان در شرايطی که با انوا
شايد نگاهی به برخورد با فعاالن جنبش های اجتماعی بتواند نشانه . نخرد

برخوردهای نهادهای . ی مناسبی برای واقعی بودن اين ادعا باشد
. سرکوبگر با جنبش های اجتماعی همچنان شديد و همه جانبه است

مان و هويت طلبان غيرفارس به فعاالن جنبش های کارگری، زنان، معل
شديدترين وجه يا بهتر بگويم شديدترين وجهی که موقعيت بين المللی 

و عجيب نيست . حاکميت ايران اجازه ی آن را می دهد، سرکوب می شوند
که بارها شنيده ايم بازجويان با چه حساسيتی سعی می کنند خط و ربط 

 باز عجيب نيست که فعاالن اين جنبش ها با چپ ها را کشف کنند و

شديدترين برخوردها اتفاقن با آنهايی صورت می گيرد که در سابقه ی 
  .فعاليت شان حتا گوشه ی چشمی به چپ داشته اند

نئوليبرال های «مواجهه با . اين همه ی آن مشکالت بيرونی نيست
که يک دمشان درون حاکميت است و دم ديگرشان در ميان » وطنی

مشکل . اخ سفيد امتداد دارد، مشکل ديگر چپ استمخالفين حاکميت تا ک
نه از وجه مخالفت نظری با چپ، بلکه مشکل به اين دليل که با تسلط بر 
بخشی از رسانه های ارتباط جمعی که در حوزه ی عمومی منتشر می 

صور بسته «شود و بهره مندی از منابع مالی سرشار، در تالشند تا يک 
مشکل از آن رو که مواجهه ی آنها با . کنندبر عليه چپ ايجاد » ی گفتار

چپ تنها به مباحث نظری ختم نمی شود، بلکه دشمنی گاهی بدان جا می 
رسد که آدرس و نشانی به نيروهای سرکوب می دهند و ايشان را تحريک 

  . می کنند که با همين چپ نورسته برخورد کند
من گمان . دمشکالت درونی اما به باور من جدی تر و سرنوشت سازترن

می کنم چپ ايران در بسياری از عرصه ها نتوانسته خودش را بازتوليد 
کند و عرصه را به رقيبان فکری اش واگذار کرده است، چرا که اين 

تقريبن تمامی رشته های هنر و . عصه ها را مهم و حياتی نمی دانسته
 .ادبيات و نقد هنری و ادبی در شمار همين عرصه ها محسوب می شوند

در ميان فعاالن چپ جوان کمتر کسی يافت می شود که به طور جدی و 
نه که نباشند اما کمتر از . حرفه يی وقتش را صرف مسائل نظری بکند

مشکل بعدی آن است که بخشی از نيروهای چپ . آنی هستند که بايد باشند
تو با کسانی . با دموکراتيسم بيگانه اند و آن را در اولويت نمی دانند

کسانی که . جه می شوی که هنوز از ادبيات ديگرستيز استفاده می کنندموا
بودن جامعه نيست » تک صدايی«مشکلشان با جامعه ی تک صدايی خود 

کسانی که . بلکه مشکلشان اين است که چرا آن تنها صدا از آن ما نيست
گمان می کنند فحاشی و دهان دريده گی نشانه های ناگزير راديکاليسم 

کسانی که ادبيات را . نين مفهوم راديکاليسم را قلب می کننداست و چ
سرگرمی تفننی، هنر را خرده بورژوايی و کتاب خواندن را نشانه ی 

من البته سفت و سخت معتقدم ميان اين دو دسته . حماقت می دانند
مشکلی که در يک تقسيم بندی من درآوردی آنها را درونی و بيرونی 

آن نيرويی که جامعه را و در اينجا . کی وجود داردکردم رابطه يی ديالکتي
به طور مشخص ما چپ ها را از رشد متوازن و رو به جلو محروم کرده 

آن . است، برخالف تبليغات نئوليبرال های وطنی راديکاليسم چپ نيست
نيرو هيمنه ی مسلط سرکوبگری است که در همه ی اعصار تاريخ 

يم به خودمان بپردازيم، تا آمديم فارغ از خونبار و پرادبار اين خاک تا آمد
هيجان و روزمره گی بينديشيم ما را نه تنها از حضور دخالت گرانه در 

سرکوبی که . جامعه که از حضور فيزيکی در ميان مردم محروم کرد
نگذاشت نظرگاه هايمان را با محک تجربه ی عينی بسنجيم تا بتوانيم 

مروز همراه با نئوليبرال های وطنی آن نيرويی که ا. درست تر فکر کنيم
آنچنان در بلندگوها بر ضدچپ تبليغ می کند که ما از بازنگری در ديدگاه 

هنوز جرات نمی کنيم . هايمان هراسانيم مبادا با اين تبليغات همراه شويم
لبه ی تيز تيغ نقد را رو به جانب چپ بگردانيم و اگر کسی از ما چنين 

ی رانيم که انگار از مذهبی که در اينجا جراتی کند، چنان او را م
اين همه اما شدنی است اگر بخواهيم و . شده» مرتد«مارکسيسم است، 

  .چنين عزمی دير يا زود در ميان ما پديد خواهد آمد
  ـ چپ سنتی را چگونه ارزيابی ميکنيد؟6

راستش را بخواهيد من با اين تقسيم بندی موافق نيستم و چيزی به نام 
برای من مفهوم نيست به کدام نيروها می توان .  نمی شناسم»چپ سنتی«

. و بعد در مقابل به نيروهای چپ ديگر بايد چه گفت» چپ سنتی«گفت 
؟ حاال اين چپ مدرن چه خصوصياتی دارد؟ »چپ مدرن«: مثلن بايد گفت

؟ که اين هم يک نام مشخص با معنای »چپ نو«يا مثلن بايد گفت 
در » بينا داراب زند«رفيقمان . خص استمشخص و سبقه ی تاريخی مش

. گفتگو با همين سايت گزارشگران تقسيم بندی ديگری پيشنهاد داده بود
تقسيم کرده » چپ انقالبی«و » چپ رفرميست«او چپ را به دو بخش 

من با اين . بود و معيارهايی هم برای تشخيص هر دو ارائه کرده بود
تقسيم بندی دست کم گويای همه به نظر من اين . تقسيم بندی هم مخالفم

ی مفاهيمی که من خودم را و خط و مرزهايم را با آن تعريف می کنم 
مثلن فکر می کنم از هر نيرويی که خودش را چپ می داند به . نيست

تو به انقالب اجتماعی برای «: استثنای سوسيال دموکرات ها بپرسيد
باز از هر . ت استپاسخش مثب» تغيير نظام سرمايه داری اعتقاد داری؟

همه ی قدرت "تو به «: نيروی چپی به استثنای همان دوستانمان بپرسی
ولی ممکن . باز هم پاسخش مثبت است» اعتقاد داری؟" به دست شوراها

است بسياری از همين نيروها که با اموری چنين کلی موافقت کرده اند 
به انقالب اعتقاد : مثلن بگويند. البه الی اين دو خط بگذارند» اما«چندين 

باز اين مبنای . دارم ولی فکر می کنم جامعه ی ما آمادگی آن را ندارد
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من هر چقدر هم که از اين جامعه دور باشم در فضا . مرزبندی من نيست
من هم می دانم در جامعه يی که مسئله اش فعلن . که زندگی نمی کنم

ی و نه عنصر رهايی از بند استبداد است، در جامعه يی که عنصر آگاه
آگاه وجود خارجی ندارد، سخن گفتن از انقالبی برای تغيير نظام سرمايه 

اما مرزبندی آنجايی جدی تر می . داری شبيه يک رويای کودکانه است
شود که نيرويی چه در همين نظم موجود و چه در آن جامعه يی که 
 احتمالن پس از جمهوری اسالمی در آن زندگی خواهيم کرد، با همان
توجيه پيش گفته مبارزه ی اجتماعی را تعطيل کند يا در بهترين حالت از 
آن پله يی بسازد برای صعود به فتوحات مجلس و دولت و باز ممکن 

ما اگر آن انقالب اجتماعی رخ دهد، حکومت را به «: است نيرويی بگويد
دست می گيريم و چون افراد نيک و پاکدامنی هستيم قدرت را به مرور به 

وراها يا هر نهاد مردمی جايگزينی که کارکردهای آن را داشته باشد ش
و من بر اساس يک تجربه ی تاريخی که نيک ترين » .منتقل می کنيم

انسان های آن سال ها قدرت را به دست گرفتند و در نهايت کار را به 
انحالل شوراها کشاندند و نظامی جايگزين آن کردند که از دل آن استالين 

می توان اين بحث را تا ابد . ، با چنين جريانی مرزبندی خواهم کرددرآمد
ادامه داد و حتا به تاکتيک ها و استراتژی هايی که از اين شيوه ی تفکر 

می توان سوال های بی پايانی مطرح کرد که . استخراج می شود کشاند
اما گمان می کنم يافتن آن پاسخ های . من هم برای آنها پاسخی ندارم

عالوه بر اين مفهوم . بق با جهان امروز می تواند يک کار مهم باشدمنط
. ديگری هم در اين تقسيم بندی گم است که برای من الاقل مهم ترين است

صحبت می کنم، نمی خواهم آن را به » دموکراتيسم«من اگر از واژه ی 
نمی خواهم مانند شارالتان های دم . آينده ی فعلن ناموجود حواله کنم

. خاباتی ادعای مفت و بی پايه کنم که در جهان موعود ما همه آزادندانت
من باور دارم اگر با سلول هايت به اين باور رسيده باشی نشانه های آن 

من نمی . بايد در رفتار و ادبيات و گفتمان همين امروزت نمود داشته باشد
را توانم وعده های نيرويی را قبول کنم که تحمل کوچکترين انتقادی 

من فکر می کنم اين نيرو اگر روزی قدرت داشته باشد در مقابل . ندارد
اين را هم بگويم که . همان انتقاد بی درنگ تو را به جوخه می سپارد

رشد کرده » بی چرا«هيچکدام ما که در جامعه يی استبدادی، در فرهنگی 
 ايم، از آلودگی های ويروس استبداد در امان نيستيم اما اين حساسيت

راست اين . شايد موجب شود تمرين کنيم که از همين امروز مستبد نباشيم
است که مهم ترين دليل اين که من خودم را چپ می دانم و مارکسيسم را 
به عنوان يک متد و روش قبول کرده ام، اين است که بر اين باور بودم و 

را هنوز هم هستم که تنها از اين طريق می توان حرمت و کرامت انسان 
انسانی که از بندهای همه ی انواع بهره کشی طبقاتی، نژاد ـ . حفظ کرد

قوم مداری و جنسيتی رها شده باشد می تواند انسان به مفهوم واقعی 
به » رفقا«و بگذاريد بی پرده پوشی بگويم اگر زمانی يکی از . کلمه باشد

ه من ثابت کرد که برداشت من اشتباه بوده است، قطعن آن چيزی که ب
سنت چپ ايرانی اما . کناری می نهم دفاع از حرمت و کرامت انسان نيست

از اين دموکراتيسم خالی نبوده است و آنچه من می گويم حرف جديدی 
در آن همهمه ی سال های ابتدايی » احمد شاملو«برای نمونه . نيست

انقالب که تنها شعارهای ضدامپرياليستی در فضا به گوش می رسيد مقاله 
ندبااليی در دفاع از آزادی و آزاديخواهی به عنوان سرمقاله ی کتاب ی بل

يا من سفت و سخت معتقدم که جوخه های مرگ برای . جمعه نوشت
کشتن محمد مختاری و محمدجعفر پونده عالوه بر قصد فلج کردن کانون 
نويسندگان ايران و ترساندن ديگران، مبارزه با چنين نگرشی را هم در 

نمی خواهم کباده ی اين دو عزيز از دست رفته را بر دوش . نظر داشتند
بکشم و به رسم کهنه ی برخی از نيروهای چپ برای جريان فکری خودم 

مصادره کنم ولی بر پايه ی آثار برجا مانده از آن دو چنين » شهيد«
يا پيش از آنها و همزمان با آنها و همين امروز هم می توان . ادعايی دارم
ز چنين باوری در ميان برخی فعاالن چپ ديد و من خودم را نشانه هايی ا

       .به اين سنت فکری متعلق می دانم
ـ آخرين سئوال اين است که چه انتظاری از نيروهای فعال سياسی چپ و 7

آزاديخواه در موقعيت کنونی با توجه به هشدارهايی که در رابطه با جنگ 
  صورت می گيرد، داريد؟

چرا که اساسن جنگ   يک خواست سوسياليستی است»صلح«به باور من 
 بنابراين صلح خواهی را يک وظيفه ی. ريشه در نظام بهره کشی دارد

هميشگی برای سوسياليست ها می دانم که ربطی هم به وضعيت امروز 
عنوان فعاالن چپ بايد افشای ريشه های جنگ طلبی  ما به. ميهن ما ندارد

اما در . سوسيالستی خودمان بدل کنيم را به بخشی هميشگی از تبليغات
آن شده است، گمان  مورد وضعيت ويژه يی که اين روزها ميهن ما گرفتار

. بپردازيم می کنم تنها کافی نيست با سويه يی ضدامپرياليستی به موضوع
ما وظيفه داريم نقش هر دو سوی اين بازی را در پديد آوردن چنين 

.  بلکه برای مردم جهان آشکار کنيمتنها برای مردم خودمان وضعيتی نه
پايه و مترقی جهان را به ياری بخوانيم تا در  ما بايد تمامی نهادهای مردم

در افغانستان و عراق رخ داد،  مقابل تکرار فاجعه يی که کنار گوشمان
سوی اين ماجرا  ايستادگی کنند و به آنها بفهمانيم تنها محکوم کردن يک

م بهترين راه پيش گيری از شعله ور شدن من فکر می کن. کافی نيست
اين است که دست به کار تحوالت درون زا باشيم، دست به کار  جنگ

مردمی باشيم، دست به کار سازماندهی مبارزه ی  ايجاد و تقويت نهادهای
همين مبنا معتقدم حتا همين  اجتماعی در جامعه ی مدنی باشيم و بر
پيش از اين  ايران و آمريکا کهمبارزه ی ويژه بر عليه جنگ احتمالی 

نگاه خودم را به امکان وقوع آن توضيح دادم، پيوندی ناگسستنی با 
برای آزادی و سوسياليسم دارد و از آنجايی که جنگ را يکی از  مبارزه

می خواهم بر جمله ی تاريخی رزا لوکزامبورگ  نمودهای بربريت می دانم
 .يا سوسياليسم يا بربريت ،پافشاری کنم که هيچ راه ديگری ممکن نيست

  دسامبر1              -صفايی.  ی-با سپاس فراوان

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

 ی يک جان کوچولو به يک گردآفريد نامه
اين حواری خورشيد را دوست ندارم از بس هی ! ندارم مريمدوستش 

ز بس ديگر دارد کور ا. ها بنويسم مجبور شدم برای زندانی شدن بچه
 .دهد از بس ديگر زلزله هم تکانم نمی. هايم ی حس شود همه می

آن . گويم روزگار هفت سوار سرنوشت را می. مان بود روزگار شاهی
اتاق کوچک را که مِن جان کوچولو بودم، تو بودی که گردآفريد بودی، 

انگهای شظهر و بانويی از دوست آمريکايی بود، فلرتيشيا و خوابيده تا 
شوم  دارم پير می! شوم گردآفريد دارم پير می. لعنت به اين حافظه ... و 

راستی حاال بدان که يکی دو تار مو . ام ها را فراموش کرده که اين نام
. هايم و دلم که نگو ام سفيد شده، يکی دو تار مو پشت گوش روی چانه

. که نگران نشویگفتم  ام و حتا اگر بودی هم نمی لعنت به من که پير شده
و . های بااليت که کمی جلوتر از بقيه بود لب پايينت را نگزی که با دندان

های بزرگت برای  عادت تو بود وقت نگرانی. اصلن اين عادت تو بود
  .های کوچک داشتيم لعنت به ما که هی گرفتاری. های کوچک ما گرفتاری

. خراج کردندخانه ا ی امنيت درست مثل آن روز که من را به خواسته
عجب خری بودم که نديدم تو از صبح داری لب . عجب خری بودم من

درست مثل آن روزهای بد که . های بااليت گزی با دندان ات را می پايينی
. ی من و تنها تو بودی که تلفن کردی مصيبت نازل شده بود روی خانه

ديدم که  شی، من از پشت گوشی می کرده بافضولی  تلفن نکردی که
ای   دانستم نشستهات نامهاز درست مثل حاال که . گزی ری لبت را میدا

بندهايت  گزی اينقدر که نگران هم توی زندان و داری لبت را می
  .بندهايت های هم شوی برای گرفتاری بزرگ نگران می. شوی می

به خاطر اين . يی توی زندان ه خاطر همين است که حاال نشستهاصلن ب
های ديگر بلد  به خاطر اين که مثل خيلی. که بلد بودی نگران شوی

. شود نبودی سرت را بکنی زير برف زندگی و نبينی که دارد چه می
  . شود کشی له می ی بهره نبينی که زن ايرانی دارد زير سلطه

هر تحول ! گردآفريدنگران نباش حضرت ! اما نگران نباش مريم جان
شد که جماعتی آموختند نگران باشند، بزرگ تاريخی درست آنگاه آغاز 

شان  آموختند با نگرانی جهان اطرافشان را نگاه کنند، آموختند لب پايين
از تو و . آموزيم که نگران جان آدمی باشيم را بگزند و حاال ما از تو می

 تو و بعد از تو به زندان رفتند و خواهند ی آنهايی که پيش از از همه
ی اين سرزمين  های پاکی که دارند در چهارگوشه ی آن جان از همه. رفت

  . شکافند ديوار بلند ستم را با نوک سوزن می
ست که در  کنيم و اين بوی بهاری جمعی نگرانی می ما داريم تمرين دسته

هايی که   شکوفهی اوين پر شده از عطر حتا دره! بو بکش. راه است
روياند  های جوان می پيچک ديواری دارد شاخه! نگاه کن. خواهد شکفت

يکی از همين روزها، درست پای ! نگران نباش مريم جان. ها دور ميله
چينيم تا  سينمان را می ی هفت آن ديوار معروف، پای آن ديوار بلند سفره

ق نگران اين اين را باور کن رفي. ديگر آدمی نگران جان آدمی نباشد
  !همه آدمی

شما که .  در زندان استخواه مريم حسين :1خارج از دستور 
. خواهيد فرصت بدهيد دمی به آسايش نفس بکشيم خوب نگاه کنيد نمی

. کنند ان پايداری میکشيم که ياران دربندم ما داريم به آسودگی نفس می
  !آزادشان کنيد

  !تغيير برای برابری: 2خارج از دستور 
ی گذشته ميزگرد ما در تلويزيون برابری  جمعه: 3خارج از دستور 

می . شهاب برهانو گويم يعنی من و کاوه مظفری  ما که می. پخش شد
  .ببينيدآدرس  در اين توانيد آن را

  سايت حواريون خورشيد-هژير 

…………………………………… 
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 قوچاني و دوستانش يا انجمن اخوت نئوليبرال ها
 مصطفا دهقان

 دياکوبوسيله ى , 2007 نوامبر 19دو شنبه 
  پوينده: در سايت ببينيد 

را به صورت " شهروند امروز"هر يك از شما آه تا به حال هفته نامه ي 
آرده متوجه شده است آه بيشترين موضوعي آه  گيري دنباله دار پي

آن بپردازند عبارت است از  مندند تا به گان اين نشريه عالقهگردانند
مارآسيسم و به طور آلي جريان چپ و نشان دادن اين  سوسياليسم،

 .هاي جهان است موضوع آه چپ تجسم تمامي پليدي
ها و صفحاتش سعي  ي بخش تقريبا در همه" شهروند امروز"ي  نشريه
دار  ش گاه چنان آميك و خندهآند تا به اين موضوع بپردازد واين تال مي
" اش در معرفي فيلم  اگر در بخش پيشنهاِدفيلم شود آه به صورت مثال  مي

ناگهان به پاراگرافي برخورديد آه در آن طرف " دزدان دريايي آارائيپ
سازي و طرف  ها و مخالفان جهاني منفي و اهريمني فيلم را مارآسيست

 را - به خصوص آن خانم زيبا جك اسپارو و دوستانش-مثبت و خوب فيلم
طرفداران ليبراليسم،اقتصاد آزاد و جهاني سازي بداند، اصلن تعجب 

  .نخواهيد آرد
هاي  ي واقعي ليبرال گر چهره نمايان" شهروند امروز"ي  در حقيقت نشريه

هاي به ظاهر  اي آه نقاب برافكنده و فارغ از تمامي سخن چهره.ست وطني
 آزادي بيان،پلوراليسم،تساهل و تسامح اش در دفاع از زيباي پيشين

پروراند و براي عملي  ليبرالي و رواداري، فاشيسم را در خيال مي
  .آند  را توصيه مي اش سرآوب جريان چپ شدن

در آل قوچاني و دوستانش يا انجمن اخوت نوليبرال ها دو شكل آار را 
  :اند براي پياده آردن اهدافشان پي گرفته

هاي چپ و مصادره به مطلوب آردن  ن شخصيتوه جعل رخدادها،. 1
  وقايع تاريخي از طريق دست اندازي به آنها

  ها آفرين از حاآميت چپ ترسيم دورنمايي ترسناك و وحشت. 2
اي آه قوچاني برگزيده از ابداعات او  البته نبايد فراموش آرد آه شيوه

راهيم اش يعني احسان نراقي،اب نيست و پيش از وي پدران معنوي و فكري
زاده قلب تاريخ و وهن  رضا نوري شان علي نشين يزدي و همكار خارج

ي نراقي  ي آار خود آرده بودند؛از آن جمله است توصيه لوحه افراد را سر
در دانشگاه مشهد به حاآميت در سرآوب جريان چپ، اخطار ابراهيم 

از ي چپ در دانشگاه و جامعه و  ي تولد دوباره يزدي به دولتيان درباره
 و VOAي احسان نراقي با  دست رفتن دين و ايمان مردم، مصاحبه

شد و تائيد  ي شصت بر زندانيان چپ انجام مي اي آه در دهه توجيه شكنجه
 آه -ضمني تكرار آن در شرايط فعلي و ناگزير خواندن شكنجه و اعدام

دقيقا نعل به نعل همان آاري است آه رفقاي نوليبرال قوچاني،يزدي و 
انجام " فارَان ِافير"ي نو محافظه آاران آمريكا يعني   در نشريهنراقي
ي آمريكا از طريق  چيني تئوريِك حمله ها زمينه  و در آنار اين-دهند مي

هايك و هانتينگتون وديگر  هاي افرادي چون فون ترجمه و نشر مقاله
طلب و در بخش ايراني آن تئوريزه آردن همين  جنگ!!! فيلسوفان

نژاد و تالش وي در توجيه استعمار و  ريق موسا غنيموضوع از ط
گاه ما را  غرب هيچ«داري و بيان اين مطلب آه  ِ دنياي سرمايه استثمار

ها را در  ي آن ايم آه تالش چند صد ساله استثمار نكرده بلكه اين ما بوده
ها غصب  آسب دانش و تكنولوژي به بهاي ناچيز يك بشكه نفت از آن

آه . »ايم ها را استثمار آرده ايم آه آن حقيقت اين ما بودهايم پس در  آرده
ي آمريكا به عراق و افغانستان به  نژاد حمله البد بر اساس استدالل غني

شدن توسط آشورهاي ديگر  علت تمايل مازوخيستي آمريكاييان به استثمار
  .است
ما ا. اش آموخته هايي است آه قوچاني از پدران ها همه و همه آن درس اين

ي  نامه  در مورد ويژه. تر به مسئله بپردازيم تر و ملموس بياييد عيني
مان هژير پالسچي،  اش، رفقاي هاي قوچاني و دوستان گوارا و نوشته چه

اند اما جديدترين شاهكار اين  فؤاد شمس و ديگران به خوبي سخن گفته
ويا  است آه گ23ي  ي شهروند شماره ي ليبرال ايراني سرمقاله نويسنده

پور پرداخته شود ولي بيش از اينكه در اين  قرار بوده در آن به قيصر امين
خوريم  پور اسم برده شود به نام احمد شاملو بر مي مقاله از قيصر امين

  .گويي قرار بوده مقاله در رابطه با شاملو نوشته شود
هايي از آن مقاله آه به شاملو و ديگر شاعران  در هر صورت قسمت

  : چپ پرداخته شده چنين استنوپرداِز
 آه شاعران آن را در تقابل با -حتا راديكاليسم خفته در شعر مدرن« 

 از عوارض و عاليم شبه مدرنيسم پهلوي بود -داد سلطنت پهلوي قرار مي
يافت و آنان با وجود  آه در شعر شاعراني چون احمد شاملو تبلور مي

با اين نظام ) اليسيزم(هبيبيني مذ مرزبندي سياسي در افق فلسفي و جهان
  »راه بودند راي و هم سياسي هم

گيري سياسي گاه شعري انقالبي بود در نقد  شعر مدرن در موضع«
ِ  دولتي و امپرياليسم غربي آه بر ايران  داري ديكتاتوري پهلوي و سرمايه

گروهي از شاعران در سطح مجادالت سياسي . شد آن زمان تحميل مي
نه در مقام شاعر آه در ( ل آوتاهي عمر و باختن جانماندند و به دلي مي

تر به سبب  شدند و بيش هاي شعري نمي موفق به فتح قله) جايگاه چريك
شدند و گروهي ديگر  اعتقادات سياسي خود به شاعراني نامور تبديل مي

شدند اما با برجسته  گرچه از منظر شكاف سياسي اپوزيسيون محسوب مي
آردند از مزاياي الئيك بودن  با حكومت سعي ميآردن پيوند فكري خود 

خسرو . هاي شعري ادامه دهند بهره برند و حيات شعري خود را تا فتح قله
گلسرخي شاخص گروه اول و احمد شاملو شاخص گروه دوم بود آه نظام 

برد، از سويي  ها در وضعيتي متناقض به سر مي پهلوي در برخورد با آن
يافت و از سوي ديگر اختالف نظر سياسي با  يسو با خود م شاملو را هم

  »آرد او را احساس مي
ي  اگر فروغ فرخ زاد زن نبود به واسطه[ در رژيم جمهوري اسالمي]« 
  »شد همتاي جالل آل احمد ستوده مي" ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد"

بيني فلسفي با نظلم گذشته متحد بود و در  گونه آه شاملو در جهان همان« 
بيني ديني با نظلم جديد  حليل سياسي از آن فاصله داشت، قيصر در جهانت

  »متحد بود و در تحليل سياسي از آن فاصله مي گرفت
خدا نبود، همچون شاعران نو مخالف قدرت بود  شاعر جهان بي[  قيصر]« 

  »اما ضد حكومت نبود
اش بر  ي ليبرالي اي آه انديشه جناب آقاي قوچاني عالوه بر رسالت تاريخي

ي خطير روشنگري و تحكيم مباني  ي او گذاشته آه همانا وظيفه عهده
فكري و فرهنگي آن است؛ خدمت ديگري نيز به خوانندگانش ارائه 

ي مترقي  هايش فرد را به اين انديشه دهد، قوچاني با آمك نوشته مي
رساند آه تفاوت انسان با ديگر موجودات تفاوتي اندك و قابل رفع  مي
  .است

بيني و ايدئولوژي يك فرد  ي ايشان جهان ر طبق نظرات روشنگرانهب
گردد و چون شاملو  ي مذهب برمي اش با مسئله صرفن به تعيين تكليف

بيني  جهان«الئيك بوده و حكومت پهلوي هم حكومتي الئيك بوده، پس
در «و اگر اختالفي هم بوده، » فلسفي شاملو با رژيم پهلوي متحد بوده

  .» با قدرت بوده و نه در ضديت با حكومت پهلويمخالفت سياسي
روايت قوچاني، در شماره بعد  نگاري به ي تاريخ احتمالن در ادامه

آارگزاران فرهنگي «خوانيم آه تازه شاملو و ديگر شاعران چپ جزو  مي
بودن،  علت غيرشفاف اند ولي اين قضيه به هم بوده»حكومت پهلوي

گاه در تاريخ ثبت نشده  ها هيچ سيستبودن مارآ بودن و هوچي گر سرآوب
خرج داده و زحمت ثبتش در تاريخ را  بود آه جناب قوچاني رشادت به

  .اند تنه متحمل شده يك
ي  شود آه حضرتش در مقاله نگاري تاريخي زماني جالب مي اين هرزه

 را - يار  غمخوار و ژاندارم آمريكا در منطقه -ديگري محمدرضا پهلوي
سفارش آمريكا، تحت لواي   آرده و اصالحاتي آه بهسوسياليست معرفي

ها در ايران انجام شده بود را   ترومن و ديگر دستورات آمريكايي4اصل 
  !خواند بودن وي مي دليل سوسياليست

تاي جالل  طورآلي فروغ هم هم از طرف ديگر، براساس تفكرات قوچاني به
! گرفت مي قرار مياحمد بوده و اگر زن نبود مورد وثوق جمهوري اسال آل

چه " ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد"من هرچه بيشتر فكر آردم آه 
احمد دارد، آمتر  ارتباط فكري و انديشگي با جمهوري اسالمي و يا جالل آل

يافتم ولي گويا قوچاني از علم لدني برخوردار است و از چيزهايي خبر 
  .سيده است آن نر حال هيچ بشري در جهان به دهد آه تا به مي

نگاري قوچاني با نراقي، بد نيست  هاي تاريخ براي دريافت مشابهت
هاي  ايدئولوژي« اي به سخنراني نراقي در مشهد با عنوان اشاره

الدن را آه  جا آه نراقي با شهامت تمام بن بياندازيم؛ آن » ناآجاآباد
 براي ها دست آن  پرداخته به و ها عنصر ي ساخته اعتراف خود آمريكايي به

داند و حرآتش را  تأثر مارآسيسم مي مقابله با نفوذ آمونيسم بوده را تحت
  .آند هاي مارآسيستي قلمداد مي ملهم از انديشه

صورتي است آه  نگاري قوچاني، نراقي و يزدي، به اصولن شكل تاريخ
گوبلز، وزير تبليغات آلمان نازي و از رفقاي فكري اين حضرات، اگر زنده 

  .آرد شگفتي خرقه تهي ميبود از فرط 
شان  نفع هايي از اتفاقات را آه به نگاران تاريخيِ  پيشين، بخش اگر هرزه

آردند آه اين اتفاق خاص هرگز رخ  مي گذاشتند و عنوان  نبود، پوشيده مي
هاي  ها و حكومت نداده؛ نراقي، قوچاني و دوستانش، فجايع تاريخي ليبرال

آنند و  ها منتسب مي  به مارآسيست آرامش داري را در نهايت سرمايه
داري به آمونيستي تبديل  شبه يك جريان يا حكومت را از سرمايه  يك
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گويند،  زنند و مي جانب دست به آمر مي به ي حق آنند و در آخر با قيافه مي
  خواري هستند؟ پست و آدم ها چه موجوداتِ  رذل، ديديد آه اين آمونيست

انجمن اخوت «اش،  چاني و دارودستهپيش آمده آه قو اما واقعن چه
» ها سوسياليست سوسول«خودشان قول به  تا اين حد از»ها نئوليبرال

هاي آمونيستي در  نفوذ انديشه«اند؟ چه شده آه قوچاني وحشت افتاده به
هاي  آند؟ توصيه دهد و اعالم نگراني مي را هشدار مي»هاي ايران دانشگاه

آه  چاني به نيروهاي امنيتي براي آني قو مشفقانه و التجاي دردمندانه
آاران سرشناس اين التقاط جديد را در نطفه خفه  محافظه«ي  اشاره به
 و 60ي  هاي دهه ، براي چيست؟ چه پيش آمده آه اطالعاتي»آنند
ِ    به 80و70 ي  طلبان دهه ح اصال رغم دو دهه تالش، براي زدودن
تغيير روش و ليبرال و  و ادعاي 60ي  شان در دهه هاي ي جنايت خاطره
اند و از  شان روي آورده همان ادبياتِ  گذشته شان باز هم به شدن خواه آزداي

دهند، فريادِ  وااسالما سر  زنند، التقاط را هشدار مي دم مي» غيرت ديني«
شان  آنند و از رفقاي حكومتي ها را عمده مي بودنِ  چپ  خدا دهند، بي مي
خداي آمريكاي التين  هاي بي  به آمونيستجاي نزديكي خواهند آه به مي
  ؟»مان در ترآيه و عراق نزديك شويم براداران مؤمن و مسلمان«به

چه خطري در راه است آه قوچاني تساهل، تسامح و رواداري را آه 
آند آن را به پوستين ليبراليسم  زند و سعي مي چندي است از آن دم مي

هايك و فرياد آزادي  پوپر و فونزدن از  وصله آند، به آناري گذاشته، دم
را »آاران سرشناس  محافظه«بيان سر دادن را فراموش آرده و 

مانع از تكرار فاجعه شوند و التقاط جديد را در نطفه خفه «خواند تا  فرامي
 ؟»آنند آه خير دنيا و آخرت ايرانيان مسلمان در آن است

 23ويش را در اين و غم خ چه قوچاني را چنان آشفته آرده آه تمام هم آن
ي چپ معطوف آند، اين موضوع  ي شهروند، به هشدار تولد دوباره شماره

فقط دانشگاه  ي ايران و نه گيري در جامعه است آه چپي آه در حال شكل
اش را  ي خود وقوف آامل دارد، گذشته است، چپي است آه به گذشته

 رحمانه نقد آرده و درس گرفته، چپي است آه ضرورت خودش بي
هاي تضاد در  ي جنبه آند و به همه دموآراسي را عميقن احساس مي

ي  ي آودآان آار و مسئله ي زنان، مسئله جامعه حساس است؛ از مسئله
ي آارگران و دانشجويان همه و همه  حقوق دموآراتيك گرفته تا مسئله

ها و  ي اين عرصه ي اين چپ جديد است و در همه مسئله و دغدغه
 .دي و فعال داردها حضوري ج ساحت

ی جزم  ها می دانند که از ميان همه آن« :مان هژير پالسچي به قول رفيق
های استبدادی، چپی در حال سربرآوردن است که  ها و گفتمان انديشی

چپی که اگر نهالش درخت . دموکرات، رهايی خواه و عدالت طلب است
م را پنبه ی رشته های ليبراليس چنان تنومند خواهد شد که همه شود آن

گان و  اش بر عليه رجاله کند چپي آه نه تنها نوک تيز پيکان مبارزه مي
گران است بلکه در مبارزات دموکراتيک برای به کف آوردن  غارت

ها اما تالش می کنند  آن. مطالبات دموکراتيک نيز پيشرو و پيشاهنگ است
ن هم که ها می خواهند برای خنکی دل خودشا آن. خود را به نديدن بزنند

ی گفتمان  شده دست روی جريان هايی بگذارند که بازتوليد کننده
ها از باور آن بخشی از چپ که آزادی و عدالت  آن. استالينيستی شده اند

را در کنار هم می خواهد، آن چپی که باور دارد تضاد عدالت و آزادی يک 
  ».داری جهانی است، هراس دارند ی تبليغاتی سرمايه ياوه

داند چپي آه در حال برخاستن   خطر را احساس آرده چون ميقوچاني
داند و آن را تاريخيت  است تمام جريان چپ در گذشته را از آن خود مي

ي گذشته خود نيست و بر نقاط تاريك و  آورد اما شيفته خود به حساب مي
ها نقد آنند خود نقد آرده و  اش بيش و پيش از آن آه ليبرال منفي گذشته
  .ته استدرس گرف

» انجمن اخوت نئوليبرال ها«به همين دليل است آه قوچاني و دوستانش 
هاي اجتماعي آه در آشور  ها در جنبش از بيم عمده شدن نقش چپ

پردازند؛ نه جنبش زنان را  ست به هيچ آدام از اين جنبش ها نمي جاري
ه پردازند و ن ها مي گزارش مي آنند، نه به مقاومت آارگران و سرآوب آن

هاي مستقل دانشجويي بهايي  به تالش دانشجويان براي ايجاد تشكل
  .دهند مي

آنند و  نامه عليه چپ صادر مي اند، فحش اينان تنها سر در الك خود آرده 
اند آه   مي آنند ولي غافل از اين ي چپ را عمده گراي گذشته هاي جزم چهره

ها چپ جديد  آن.ايم هگرايي را نقد و نفي آرد ها آن جزم ما خود بيش از آن
آنند ولي همين  شان مي خطاب» سوسول سوسياليست«آنند و  را تحقير مي

شان افكنده و خواب  جان چنان وحشت به» ها سوسياليست سوسول«
شان  اند آه دست از تمام ادعاهاي ليبرالي شان را پريشان آرده شب
شان به  يآنند،دلبستگ ي واقعي ليبراليسم را عيان مي دارند،چهره برمي

دهند آه بريزيد و  زنند و نيروي هاي امنيتي را آد مي فاشيسم را فرياد مي

آه ايمان امت «هاي جديد بسازيد  بزنيد و بشكنيد و بكشيد و خاوران
  .»مان از آف رفت مسلمان

دهند آه اگر اين چپ از  اش نيروهاي امنيتي را هشدار مي ي قوچاني و رفقا
مانيم و نه شما؛ چون   برخيزد، ديگر نه ما ميوار  ققنوس60ي  خاآستر دهه

هاي  خواراي هاي جهان، بسته به خاصه آل، تمام ليبرال و به بودن ما و شما، 
استثمار مردم و جنگ و لشكرآشي به  اقتصادي، انحصار بر منابع جهان،

خدايان بيايند بساط انحصار  گوشه و آنار جهان است ولي اگر اين بي
خواهند چيد و در  اند بر اقتصاد اين جهان، بر را آه چنبره زدههاي ما خوانده پدر

" TIME"خواراني چون قوچاني هم تعطيل خواهد شد و تايم نتيجه بساط ريزه
ِ  تقسيم  ها پيگيرانه به دهد آه اين او هشدار مي. رود اش از دست مي دنبال

 را توأمان اند، اينان آزداي و برابري ي مردم منابع و ثروتِ  جهان براي همه
دنبال  جد به ي زنانند و از طرف ديگر، به خواهانند، اينان پيگيران جدي مسأله

ي آقاي قوچاني  ي نشريه لغو آار آودآانند؛ همان آودآاني آه در چاپخانه
دهند تا جناب قوچاني و دوستانش، حساب  اش را جال مي صفحات نشريه

  .شان را جال دهند بانكي
سازي در   چپ اگر بر پاي خود بايستد، ديگر از جهانيداند آه اين قوچاني مي

اش، شامل  نام و انحصار اقتصادي در اساس، خبري نخواهد بود تا منافع ويژه
  .ها شود  نئوليبرالچون شهروند امروز يا انجمن اخوت گوهاي تبليغاتي  بلند

اش آه فرش قرمز را در جلوي حمله نظامي آمريكا پهن  قوچاني و رفقاي
دانند آه اين چپ اگر سرآوب نشود، اگر قصابي نشود،  خوبي مي اند ، به آرده

ها  هاي رنگين آن اگر از جامعه حذف نشود و به خاوران آوچ نكند، بساط سفره 
 يا CBSاي همچون خواهد چيد و ديگر بايد با رؤياي مديرتش بر شبكه را بر

CNNد و از تمام آن به همين دليل عزم جزم مي. ، در اين آشور وداع آند
خواند تا به اسم معرفي  آند؛ ماهرويان را فرا مي ابزارهايش استفاده مي

جاي معرفي لشك  دهد تا به آتاب،مرتضا محيط را بكوبد، خسرو ناقد را ندا مي
نژاد و  آوالآوفسكي، چپ را زير سؤال ببرد و از آن طرف موسا غني

ي آمريكا به ايران را  آند تا حمله دوستانش، طبيبيان و نيلي را عمده مي
آند تا نفرت  اش تبليغ مي ي انديشه تئوريزه آنند، فون هايك را در صفحه

  .اش از چپ را فرياد آند و با آلماتي زيبا، فاشيسم را نسخه بپيچد آودآانه
هرچند آالمت در برخورد با چپ بسيار شبيه ! اما برادر قوچاني نگران نباش

داري است ولي بدان آه اين جريان چپ به واژگانِ  برادرت حسين شريعتم
تان  اين چپ حق. خواهد مانند شما آزداي بيان را تنها براي خود نمي گاه به هيچ

ِ  شطحيات آند، با شما آاري ندارد، اما با  تان سلب نمي را در بيان
شان بر اقتصاد اين  ها آه سلطه هاي شما آارهاي بسيار دارد؛ با آن خوانده پدر

ها  آنم اگر دستِ  طمع آن البته گمان مي. ت به ساحتِ  انسانجهان وهني اس
تان نيز رغبت چنداني براي بيانِ  افكارتان نداشته  آوتاه شود، شما و دوستان

  .فروشند نه به دغدغه باشيد زيرا دالالن انديشه، انديشه را به بها مي
گذشته  از ها در اين شرايط، هوشياري و هوشياريِ  بيش ي ما چپ اما وظيفه

ي قوچاني را در دست  گر نسخه آه اگر نيروهايِ  سرآوب آيا تصور اين. است
بگيرند چه زهرِ  چشم وحشتناآي از جريان چپ خواهند گرفت و چه اعدام و 

  سرآوبِ  ديگري برپاي خواهند آرد، سخت و دشوار است؟
ِ  قوچاني و دوستانش در انجمن اخوت  فراموش نكنيم آه صحبت هاي

شان در ضرورت سرآوب  ي شصت هاي دهه ها آاملن شبيه به صحبت لنئوليبرا
دليل است آه ما  همين به. ها از سر امت مسلمان است آردنِ  شر آن چپ و آم
مان بكوشيم،  از پيش در پااليش انديشه تر بگيريم، بيش مان را جدي بايد مبارزه
را در تمامي مان  گري تر بيانديشيم و درگيري و دخالت مان دقيق به گذشته

  .تر آنيم تر و عميق هاي اجتماعي جدي جنبش
تر  هاي مختلفِ  مبارزه طبقاتي پررنگ ما بايد بتوانيم حضورمان را در جنبه

گراي گذشته، هم در  بايست، نقدمان را بر گفتمانِ  جزم حال مي آنيم و در همان
  .وضوح نشان دهيم بيان و هم در عمل به
قول  اتيك پاي بفشريم و نشان دهيم آه بههاي دموآر ما بايد بر ارزش

مان  ما بايد به تالش. هستيم» همزمان دموآرات، انقالبي و راديكال«مان رفيق
هاي مستقل دانشجويي بيافزاييم و از سوي ديگر  در دانشگاه براي ايجاد تشكل

ما بايد پرچم مبارزه . تر دنبال آنيم ي آارگري را جدي مان در عرصه مبارزه
مان  تر آنيم و در آنار آن مقابله يك زنان را به نيروي خود برافراشتهدموآرات

  .تر آنيم سازي برجسته طلبان و طرفداران جهاني را با جنگ
آشفتگي، سراسيمگي، و عصبانيت قوچاني و دوستانش به ما اين هشدار را 

مان را نه فراموش آنيم، و نه دستِ  آم  بايد، دشمن طبقاتي  دهد آه مي مي
  :منابع   .افكند ريم، اين آن چيزي است آه آب در خوابگه مورچگان ميبگي
  85 دي ماه 21، روزنامه اعتماد ملي، "ايدئولوژي هاي ناآجاآباد. "1
  23ي  ، محمد قوچاني ، شهروند امروز، شماره"شاعري آه شهيد شد. " 2
  85 آبانVOA ،17ي احسان نراقي با  مصاحبه. 3
، محمد قوچاني ، شهروند امروز، " آمونيسمپوپوليسم جاده صاف آن. "4

  15ي  شماره
  15ي  ، موسا غني نژاد، شهروند امروز، شماره..."هنر نزد ايرانيان. " 5
 ، هژير پالسچي، سايت سالم دموآرات" شما را چه به چه" . 6

………………………………………………………… 
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 اينجا زندان است و من زنی در ميان زنانی
 نابرابري است آه دردهايشان مثال روشن

 عمومی زندان زنان اوين3نوشته مريم حسين خواه از بند 
مي  اولين بار نيست آه به اينجا. بند زنان زندان اوين. اينجا زندان است

بار اول خبرنگاري بودم آه با . بار اول نيست آه به اوين مي آيم. آيم
ت سلول به سلول جلو مي رفتم و براي اولين بار سرگذش رئيس زندان

قتل اسير چهارديواري زندان بودند را  زناني آه به جرم اعتياد، فحشا، و
آه بودن رئيس اجازه  مي شنيدم آه بنويسم اما فقط چند آلمه؛ همان قدر

 همان روز بود آه همه زندانيان در حضور مسئوالن بند از. مي داد
نم، شرايط زندان تعريف آردند و گفتند آه مشكلي ندارند، اما هنگام رفت

به داد ما برسيد، اين جا هيچ "را در جيبم گذاشتند آه  آاغذ مچاله ای
 ."آس به فكر ما نيست

 30. درست مثل همه آن زندانيان در بند. بار دوم من هم زنداني بودم
از فعاالن زن در انفرادي بودند و من آشفته و نگران، ميان غم  نفر

نامعلوم دوستانم مي نوشتم، و سرنوشت  زناني آه هميشه از آنان
 .به زودي مي رفت آن روز براي آنها مهماني بودم آه. سرگردان بودم

 حاال من با اين وثيقه صد. اين بار، بار سوم اما، همه چيز متفاوت است
يكي از صدها زني آه سال ها . ميليون توماني يكي از خودشان هستم

نه قانون به . ندبلند اوين اند و هيچ دادرسي ندار است گرفتار ديوارهاي
اصال معناي بي . هيچ آس ديگر فريادشان مي رسد، نه خانواده و نه

آه اگر  در چشمان زناني. پناهي را فقط اينجاست آه مي توان فهميد
 قانون آمي، فقط آمي، عادالنه تر بود آنها اينك در خانه هايشان در آنار

ما از زنان زناني آه هيچ شباهتي به آليشه هاي . فرزندانشان بودند
زناني آه برخي به خاطر تاب نياوردن قوانين نابرابر  .زنداني ندارند

 .گفته قانونگذار قانون شكن خود مجري قانون شده اند و به
برخي به خاطر ناآگاهي و فقري آه هميشه دامن گير زنان بود گرفتار 

اند و برخي همچون ليال به خاطر اين آه از دادگاه درخواست نفقه  شده
 ساله، بيست سال است آه مي 47است اما ليال  باورش سخت! رده اندآ

اش را رها آرده و رفته،  خواهد از شوهري آه او و آودك عقب مانده
ليال با  .نفقه اش را بگيرد و هيچ دادگاهي هنوز به داد او نرسيده

هنوز دو سال از « :چشمان پر از اشك به زمين خيره شده و مي گويد
دختر . شته بود آه فهميدم شوهرم قبل از من زن داشتهنگذ ازدواجمان

من ماندم و دو بچه . ما را رها آرد و رفت عقب مانده ام آه به دنيا آمد
دوا و درمانش را مي  آوچك آه يكي هم عقب مانده بود و بايد خرج

 شوهرم خانه داشت، ماشين داشت، مال و اموال داشت، من فقط. دادم
خرج اين دو بچه بدبخت و مريض را بدهم اما آن قدري می خواستم آه 

چرا «:وقتي می پرسم» .دادگاهي هم محكومش نكرد او نداد و هيچ
قانون است آه شايد نفقه  هنوز اميدم به"طالق نگرفتي؟ مي گويد

بيست  فقط ده ميليون تومان هم براي«: مي گويد." فرزندانم را بگيرم
دو ... نمي دهد اما. ي آنمسال زندگي بدهد مي روم و خودم را خالص م

ليال در دادگاه گفته نفقه نمي دهد و ليال و بچه هايش  روز پيش شوهر
آتك خورده و شوهرش را آه آتك زده  قاضي لياليي را آه. را آتك زده

آن هم به . دادگاه با هم به زندان فرستاده به جرم به هم ريختن نظم
 د شده و ليال باشوهرش همان شب سند گذاشته و آزا. زندان اوين

چشماني اشكبار و نگاهي ناباور در انتظار اين است آه شايد آسي 
 ...آزادش آند برايش سند بگذارد و

 هر گاه از بي حقوقي زنان مي گوييم نفقه و مهريه را به رخ مان مي
با داشتن اين ها ديگر چه مي « آشند، همه با ين جمله آشناييم که

اما نه مهريه اي دارند آه به اتكاي آن بتوانند ليالها،  ليالها و!) خواهيد؟
مرد اگر بخواهد نفقه «تجربه ليال مي گويد  .زندگي آنند و نه نفقه اي

او را وادار به پرداخت  و هيچ قانون و دادگاهي نمي تواند» نمي دهد
شهادت،   ديه، ارث،نفقه آند و نبايد حقوق بديهي ای همچون برابري در

را به بهانه داشتن نفقه و مهريه اي آه گرفتن آن ... حق داشتن طالق، 
 .ناممكن مي شود ناديده گرفت گاه

 ليال يكي از صدها زني است آه به خاطر قانون نابرابر، زندگي اش را
باخته و حاال از تمام دنيا فقط يك سقف آهني دارد و ديوارهايي آه تمام 

 از من زني ها را که مي نويسم، چند قدم آن طرف تر اين. نمي شود
گريه آه نه ضجه . گريستن است جوان که بدنش کبود کبود است در حال

خودش را  و مي خواهد. فرياد مي زند. سر به ديوار مي آوبد. مي زند
شايد همين نااميدي از . بكشد، با روسري ای آه به گلو گره زده است

 .عدالت است آه او را تا چند قدمي مرگ آورده است قانون و
 روز قبلش تهديد به بازداشت شده بودم در فكر برنامه ای بودم شبي آه

ميان . اما حاال مي ترسم وقت آم بياورم. آه در زندان دوام بياورم که
زندگي و دردهاي هر آدامشان مثالي روشن از  اين همه زني آه

 1386  آبان28دوشنبه             .نابرابري است
………………………………………….  

 دانشگاه و کوی دانشگاهحکومت نظامی در 
در راستای اعمال فشار هر چه بيشتر برای جلوگيری از برگزاری 

 آذر، نيروهای امنيتی فضای دانشگاه تهران و همچنين 16مراسم 
خوابگاه های پسران و دختران را وارد شرايطی همچون حکومت 

به گونه ای که شب گذشته حراست دانشگاه با . نظامی کرده اند
اق های دانشجويان از جمله علی عجمی اقدام به تفتيش حمله به ات

وسايل آنان نمودند همچنين امروز در دانشگاه نيز نيروهای حراست 
با شکستن قفل کمد های دانشجويان از جمله بهزاد باقری اقدام به 

حسن  و آرش پاکزاد.تفتيش گسترده ی وسايل دانشجويان نمودند
 حمله ی نيروهای امنيتی قرار  در خانه محل زندگيشان موردمعارفی

هنوز از نحوه ی بازداشت و محل نگهداری . گرفته و بازداشت شدند
 نيز پس از بهرنگ زندیهمچنين . آنان اطالعی در دست نيست

احضار به اداره ی اطالعات در روز يکشنبه هنوز در بازداشت به 
 نيز پس از گذشت يک حامد محمدیخبر می رسد که . سر می برد

ميالد طبق آخرين خبر دريافتی . از دستگيری هنوز در بند استهفته
.  دانشجوی دانشگاه مازندران نيزصبح امروز بازداشت شدمعينی

گزارش ها حاکی از آن است که پس از احضار وی به اطالعات 
 .بابلسر تا کنون خبری از وی در دست نيست

)تکنيک  کمپين آزادی پلی( برگرفته از سايت پلی تکنيک    
.............................................… 

 

  
 
  

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.nadjifi@telia.mansour  

  
  ايميل روابط عمومی سازمان

public@rahekargar.net  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
  

  سايت راديو برابری
net.radiobarabari.www 

  
  سايت اتحاد چپ کارگری

rgo.etehadchap.www  
  

  سايت راديو صدای کارگران ايران
 

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 

 نشريه انگليسی ايران بولتن
www.iran-bulletin.org 

 
مشخص " ديدگاه "  با کد مقاالتی که:توجه

الزاما بيانگر مواضع سازمان ميشوند ، 
   ..نيستند


