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   آذر16
  وآزمون جنبش دانشجوئی

  تقی روزبه
 16 فعال دانشجوئی را که جرمشان تدارک برگزاری 30دستگيری 

وب حنبش دانشجوئی ازسوی رژيم آذربود،بايد گام تازه ای درسرک
 16بی شک هدف رژيم فراترازفقط ممانعت ازبرگزاری .دانست
بيش ازآن تالشی است  درچهارچوب برخورد با جنبش های .آذربود

اجتماعی وفلج کردن پيشروی آن ازطريق درهم کوبيدن شبکه فعالين اين 
حساس دراصل رژيم با نگرانی ازمسيراعتاليابنده جنبش ها وا.جنبش ها

خطرازپيوند های روبه تعميقِ  فعالين وبدنه جنبش ها که متضمن زايش 
وبرآمد مقاومت های توده ا ی سازمان يافته و آگاه است، با تنها 
ابزارباقی مانده برای بقاء خود، يعنی چماق سرکوب وارد ميدان شده 

باچنين ارزيابی ازمسيربالنده جنبش های اجتماعی وطبقاتی است که .است
يم جمهوری اسالمی مدت هاست که  خطرعمده را اساسا داخلی يعنی رژ

وآنرا . سربازکردن جنبش های اعتراضی گسترده وغيرقابل کنترل می داند
تا آن حد جدی و بيمناک کننده يافته که خامنه ای رسما طی دستورالعملی 

والبته دراوج وقاحت قابل تصور ازسوی حتا يک (به فرمانده سپاه
دادی، آنهم درحالی که منازعات مربوط به بحران هسته ای حکومت استب

، وظيفه اصلی وراهبردی سپاه را مقابله با )گوش عالم را کرکرده است
ودرهمين رابطه . شورشها وسرکوب اعتراضات توده ای عنوان کرده است

با ادغام سپاه و بسيج و فشرده کردن اهرم های اطالعاتی وانواع نهاد 
برای هرچه يک دست کردن حکومت پادگانی خود، های سرکوب وتالش 

نکته .خويشتن را برای مقابله با چنين خطرات محتملی آماده ساخته است
مهم دراين سرکوب آن است که دريابيم،رژيم درحالت انتظار وحالت آماده 
باش  نمانده، بلکه ازهم اکنون به مقابله باصطالح پيشگيرانه پرداخته و 

 می کند که با به ميدان کشيدن ستون فقرات جنبش آگاهانه وسنجيده سعی
ها به صحنه عريان مبارزه،وبا آماج قراردان آنها ومشغول کردنشان به 
اعتراضات ودرگيری های جداازحضوربدنه واحيانا زودرس وتبعات ناشی 
از آن، آنها را ازايفاء نقش اصلی وتعيين کننده خويش که هماناادغام 

ود با توانائی های بدنه اجتماعی وباهدف تقويت تجربيات وتوانائی های خ
تاکتيک فوق را رژيم بدرجاتی .سازمان يافتگی و آگاهی آنهاست،بازدارد

درمورد کارگران شرکت واحد،معلمان وبرخی اعتراضات مهم مزدوحقوق 
بگيران نيزبکارگرفت و اکنون برآن است که درمورد جنبش دانشجوئی 

وان سرکوب اراذل و اوباش مشغول قلع همچنان که تحت عن.نيزبکارگيرد
و قمع کردن وزهرچشم گرفتن ازعناصرمحرک  وانفجاری جنش های 

همانطورکه که بشکل ديگری سرکوب فوق را درمورد .حاشيه توليد است
 . فعالين جنبش های  ملی وقومی نيزادامه می دهد

آنچه که می تواند به سرکوب نقشه مند وپيشگيرانه رژيم که 
اکردن مبارزات فعالين ازبدنه و سرکوب پيشرس و آسان آنها ناظربرجد

درغياب به ميدان آمدن اجتناب ناپذير جنبش های توده ای ياری 
رساند،همانا اشتباه استراتژيک فعالين درافتادن به دام اغواگری های 
رژيم،اشتباه محاسبه در توازن نيرو،ودر تشخيص نادرست لحظه ورود به 

کشانده شدن به آن،ازطريق اقدامات زودرس و صحنه مبارزه علنی و
بی گمان .قهرمانانه اما  گسسته ازبستراصلی خود، عليه دشمن است

تجربيات زيادی ازفرجام اين گونه مبارزات قهرمانه اما کم بازده، چه قبل 
ازانقالب وچه پس ازانقالب جمهوری اسالمی وجود دارند که می توانند 

روان جنبش ها،که فی الواقع بايد آن ها را برای نسل جديد فعالين و پيش
عالی ترين محصول و سرمايه ارزنده جنبش ها بشمارآورد،وجود دارند 

وقتی که راهبرد پيوند مبارزه . که حاوی درس های گرانبهائی هستند
فعالين با مبارزات بدنه وهم پوشانی آن هامطرح می شود،معموال 

رويکرد انفعالی : رمی گيرددورويکرد افراط وتفريط دربرابرمان قرا
بی ترديد گزينه انفعال چيزی جز .ورويکرد به آب وآتش زدن توسط فعالين

ترشی گرفتن فعالين وتبليغ بی عملی ودرحقيقت بالموضوع کردن نقش 
هم چنانکه .پراهميت فعالين درتقويت وانکشاف مبارزه و جنبش نيست

د، به جای مبارزات رويکرد ديگر،با نشاندن مبارزه خود وهم مسلکان خو
توده ای  که جايگزين ناپذيراست، درعمل راه را برای سرکوب آسان هم  

وحال آنکه روئين تن .فعالين و پيشروان و هم خود جنبش هموارمی کند
شدن جنبش وفعالين ازيکسو ونشانه گرفتن پاشنه آشيل رژيم برای 
ه ازپادرآوردنش ازسوی ديگر، باپيوند تنگاتنگ آندو گره خورد

بديهی است که دراين جا اصال سخن برسرمبارزه بدون دستگيری و .است
زندان و شکنجه وانواع ناماليمات ديگر نيست که بديهی است بدون 

پرداختن چنين هزينه هائی پاگرفتن جنبش انقالبی و سرنگونی حکومتی 
بلکه بحث .هارووحشی هم چون جمهوری اسالمی قابل تصورنيست

 خوردن مبارزات وجان فشانی های فعالين و بدنه درپيوند و ضرورت گره
باهم است تا اوالدريزچتر حمايتی جنبش توده ای ضرب وشتم وانهدام 
فعالين به حداقل خودبرسد و ثانيا،درمتن حرکت جنبشی با دستگيری و 
حذف يک نفرعمالچندين نفر بازتوليد شده و امرمحاصره رژيم 

 خشم وآگاهی، لحظه ها وافق ها و ثالثا جنبش با تلفيق.دچارگسست نشود
وسازمان يافتگی و روشنائی، ودرغياب فعالين آگاه خود، دچارسيکل 

درتجربه .نشود-ازاين استبداد به آن استبداد–معيوب ناکامی های گذشته 
انقالب بهمن که نشاندهنده اوج نابهنگامی و جدائی جنبش ازفعالين آگاه 

الب وحساسترين لحظه های بود، شاهدبوديم که دربحبوحه فراشد انق
عروج آن، درحالی که صدها و هزاران تن ارفعالين فداکار وصادق 
درزندان ها قرارداشتند، وبويژه درخالء وجود فعالين چپ و راديکال،اين 
نيروهای روحانيت و نيروهای ليبرال و واپس گرا بودند که توانستند 

نبش ونبض آنرا همچون ميوه چينان فرصت طلب، باسهولت تمام کنترل ج
  . دراختيارخود بگيرند

*******  
،ازديرباز يکی ارشعارهای "اتحاد، مبارزه ، پيروزی"می دانيم که شعار

 آذروجنبش دانشجوئی دربرابراستبدادهای حاکم بوده 16راهبردی 
گرچه درگذرزمان درک ما ازمبارزه واتحاد وپيروزی بسی تعميق .است

 آن يکانگی و يکدستی گذشته و همه يافته و ديگرنه اتحاد را به معنای
باهم می دانيم و نه نوع مبارزه ومعنای پيروزی  را با افق های محدود 

بااين همه و صرفنظرازتحوالتی که دردرکمان نسبت به .گذشته می نگريم
هر کدام ازاين مقوالت رخ داده،اما شعارفوق هم چنان اهميت خود راحفظ 

ان وچندگونه گيمان وطيف بنديمان،اما چرا که درکناراختالفاتم.کرده است
استبداد بی امان واختناق آور وسدکننده همچنان قدبرافراشته و با تمام 

درچنين شرايطی .توانش درحال تبديل کردن دانشگاه ها به پادگان است
جنبش دانشجوئی ناگزيراست که هم چنان به تحکيم صفوف همبسته خود 

مثال نصب دوربين های .ن بپردازددربرابراستبداد و برای عقب راندن آ
جاسوسی برای کنترل دانشجويان دردانشگاه ها، چپ وغيرچپ نمی 
شناسد و همه آزاديخواهان و مبارزان ضداستبدادی را به يکسان مورد 

بنابراين برای ايجاد محيط امن وسالم برای . فشار و تهديد قرارمی دهد
تأمين وحفظ حريم امن فعاليت وبرای آنکه بتوانيم نفس بکشيم، وبرای 

دانشگاه،الزم است که با اتکاء به نيروی جمعی امان، به جنگ دوربين 
های جاسوسی برويم وبا اتکاء به آن دانشگاه ها را ازجرثومه ها و 

يا همانطور که دربرگزاری مراسم . نهادهای رنگارنگ رژيم پاکسازی کنيم
يم تبه کار،با  آذردانشگاه تهران شاهدبوديم گشت های امنيتی رژ16

زبرپاگذاشتن کامل حرمت دانشگاه،مست ازباده قدرت،حتا باايجاد گشت 
های داخل دانشگاهی ودستگيری ودست بندزدن به دانشجويان به آدم 

آيا برای مبارزه با چنين تبه کارانی . ربائی وبگيروبه بند پرداختند
ده بجزروی آوری به نيروی همبسته دانشجوئی می توان عامل بازدارن

ديگری سراغ گرفت؟ وهمين طوراست درمورد تأمين فضای الزم برای 
انتشار نشريات و ايجاد تشکل ها و تحقق خواست های صنفی ومبارزه 

که بدون يک جنبش ومقاومت توده ای . …عليه تبعيض جنسی و
بديهی است که با . وسراسری دانشجوئی دست يابی به آنها ناممکن است

فق ديد ما صرفا به  برپاکردن چند پرچم و پالکارد داشتن چنين گستره ای ا
توسط اين يا آن طيف معين،تحت هرشرايطی و بهرقيمتی محدود نمی 

بلکه الرم است که  روزدانشجو را تبديل به صفوف همبسته .شود
وبيش ازآن اين قدرت جمعی  .دانشجوئی وحضورپرشکوه آنان کنيم

رنج هرروزه ای بکنيم، که رامعطوف به مبارزه مداوم عليه اختناق  و 
يعنی تکيه به آن نيروی مقاومت توده ای .بردانشجويان اعمال می شود

بالقوه  سراسری وتعيين کننده ای که تنها نيروی آلترناتيو دربرابر 
که البته .فشارهای سهمگين رژيم درمحيط های دانشجوئی بشمارمی رود

رجنبش را ازسوی پذيرش آن الزامات و مسئوليت پذيری بيشتری دربراب
  .همه گرايشات بويژه گرايش های مدعی چپ و سوسياليسم می طلبد

بنابراين می توانيم مطمئن باشيم که تقويت صفوف جنبش دانشجوئی يا 
شقه شقه کردن آن شاخص مهم وراستينی است برای سنجش ميزان 

 آذروجنبش دانشجوئی و ارزيابی ازميزان 16وفاداری به پيام اصلی 
بخصوص بايد .ناسی هرفرد وهرگرايشی ازهرطيف دانشجوئیمسؤليت ش

تأکيد کرد درنزدنيروهای چپ و سوسياليستی دفاع ازمنافع و مطالبات 
عمومی جنبش وقرارندادن مطالبات و منافع اخص خود  دربرابرآن، 

  . همواره ازاهميت اصولی برخورداراست
جويان چپ  آذر امسال بويژه درتهران و ازسوی دانش16 آيا برگزاری 

ميدانيم که برخالف سال .وراديکال نشانی ازچنين بلوغی با خودداشت؟
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 با 16گذشته، امسال، برگزاری آکسيون های دانشجوئی وازجمله مراسم 
انشقاق جنبش دانشجوئی وطيف بندی های راست وچپ ازيکسو وانشقاق 
صفوف گرايشات چپ ورقابت های درونی آن برای کسب فرادستی 

بطوری که حتا موازين بديهی . جوئی ازسوی ديگرهمراه شدبرجنبش دانش
و اوليه نظير توافق حول تعيين زمان ونحوه برگزاری اين مراسم ازسوی 

بی شک .قاطبه نيروهای چپ، تحت الشعاع چنين اختالفاتی قرارگرفت
دروجه نخست شکاف نقش جريانات متمايل به ليبرال ها و اصالح طلبان 

اما درشرايطی که بدنه دانشجوئی وطيف .ه بوددرداخل دانشگاه برجست
گسترده ای ازآن هنوز قادرنبود دربرابر منازعات درحال شتاب، قضاوت و 
موضع روشنی داشته وبه عنوان عامل فشارمؤثردرپس زدن فرقه گرائی 
عمل کند،نحوه موضع گيری نيروهای چپ نيز در دامن زدن جدائی 

درحالی . انشجوئی بی تأثيرنبودزودرس فوق وسرگردانی وانفعال بدنه د
که نيروهای چپ اگرسنجيده ترعمل می کردند می توانستند با تکيه به 
فشاربدنه، نيروهای راست را برسردوراهی عقب نشينی ازادعاها وتوقعات 
نابجای خود ويا منزوی شدن هرچه بيشتردرنزد بدنه سوق 

 رقابت ها بدترازآن،نيروهای چپ دردرون خود نيزبا عمده کردن.دهند
 آذرمشترک باحضورهمه 16واختالفات ،قادرنشدند برای برگزاری يک 

بی . نيروهای مدافع و يا متمايل به چپ دريک صف همبسته عمل کنند
شک نتيجه اين گونه عملکرد،آنهم در شرايطی چنين حساسی نه فقط می 
تواند به برآمد جنبش دانشجوئی که درنخستين گام های خود قراردارد، 

ب بزند و بدنه را دربرابراين گونه رقابت ها بی تفاوت ومنفعل آسي
کند،بلکه می تواندبراعتبارنيروهای چپ درميان دانشجويان لطمه وارد 
کرده  وبرروند بالندگی و گرد آوری نيروازجانب آنان آسيب های جبران 

 آذرازسوی نيروهای چپ،آنهم 16بی شک برگزاری  .ناپذيری وارد کند
ين دشوار وسنگين،عليرغم همه کاستی ها و خطاها، قابل درفضائی  چن

اما نبايد فراموش کنيم که اوالدامنه .ستايش وخاطره ای بيادماندنی است
آن دردانشگاه تهران باتوجه  تعداد دانشجويان وسابقه برگزاری اين نوع 
مراسم چندان زيادنبود و جالب است درشهرستانها باتوجه نقش کمترفرقه 

 رقابت های درونی درمقايسه با تهران ازابعادنسبی بيشترو گرائی ها و
دامنه باشکوهتری برخورداربود وثانيا دقيقا بهمين دليل نمی تواند الگوی 

درحقيقت .  آذرو برپائی جنبش دانشجوئی باشد16مناسبی برای برگزاری 
 آذربيش ازآنکه درخدمت ابرازوجود جنبش دانشجوئی باشد،بيش ازآن 16

وهمانطورکه . الم موجوديت اين يا آن طيف قرارگرفتدرخدمت اع
درسطورزيرين اشاره خواهيم کردامری که تنها يکی ازمولفه های بلوغ 

ازاين رو خطاست اگرکه  ارزيابی مان .جنبش دانشجوئی بشمارمی رود
 آذرامسال را صرفا با آنچه که 16ازميزان موفقيت آميزبودن برگزاری 

 روشن است،صرفنظرازاين که رانده شدن به .اتفاق افتاد، توضيح دهيم
اين نقطه چقدراجتناب پذيربوديا نه،معيار اصلی درارزيابی ازاين رويداد را 
ميزان تقويت و بالندگی جنبش دانشجوئی با مجموعه مولفه های تشکيل 

وبرهمين اساس است که می توان گفت،عروج . دهنده خود،تعيين می کند
آن طيف واين يا آن گروه واين يا آن بخش ونزول وياسودوزيان اين يا 

 آذرتوسط 16جنبش دانشجوئی هرگزنمی تواند جايگزين برگزاری مراسم 
خود جنبش دانشجوئی باحضور بدنه وحضورحتی االمکان همه طيف های 
متعلق به آن والبته با نقش آفرينی هرچه بيشترجنبش چپ درآن 

 نماد وتجسم جنبش  آذرهم چنان به مثابه16بگذاريم که روز .بشود
بگذاريم که نيروهای چپ .رزمنده و چندگونه جنبش دانشجوئی باقی بماند

وسوسياليست با برخوردنقادانه ازتجربه وعملکرد امسال ودرس های 
برگرفته ازآن نقش شايسته خويش را در برگزاری هرچه باشکوهترآتی 
ش آن ومهمترازآن درتقويت صفوف جنبش دانشجوئی به مثابه يک جنب

  .متکثر وميليونی بکارگيرند
  مؤلفه های بلوغ، و بحران بلوغ

واقعيت آن است که جنبش دانشجوئی اکنون باچندين چالش همزمان بشرح 
زيرمواجه  هست که پاسخ مناسب وهمزمان به همه آنهاست که درجه 
بلوغ وخود آگاهی آن رابه نمايش  می گذارد ونشان می دهد که تاچه حد 

  :تبديل شده است"خود برای "به جنبشی 
مهم آنست که اين طيف . طيف بندی های خود رابسرانجام برساند-الف

بندی ها روی موازين و اختالفات واقعی وبنيادامتفاوت بنانهاده شود ونه 
مهم آنست که .به صورت زودرس برروی خرده اختالفات وخرده گرايشات

راهميت وهردرجه درکنارآن دريابيم که هيچ طيفی باهرادعا وگستره وباه
حقانيتی که برای خود قائل است،به تنهائی معادل جنبش دانشجوئی نيست 

ودرنتيجه ازقلمدادکردن خود به مثابه سخنگو ويانماينده . ونمی تواند باشد
  .کليت جنبش،تاچه رسد بنام آن عملکردن، بايداجتناب ورزيد

 ومقابله به موازات روند فوق وعليرغم آن، درمبارزه عليه استبداد-ب
باپادگانی کردن دانشگاه وجامعه،بايد بيشترين نيروی متحد بدنه 

بی شک چنين هدفی جزبا تکيه . دانشجوئی را به ميدان مبارزه کشاند
برمطالبات فراگيردانشجوئی و انجام اتحاد عمل ها و اقدامات مشترک 

حتا اگرشده بصورت ائتالف ها وهمکاری -طيف های گوناگون دانشجوئی
  .وردی حول اشتراکات و مهمترين مطالبات، ناممکن استهای م

تقويت هرچه بيشتر پيوند وهمبستگی متقابل جنبش دانشجوئی با -ج
درست است  که محيط های . سايرجنبش های اجتماعی و طبقاتی

دانشگاهی درنهايت بازتاب دهنده قطب بندی ها وصف آرائی ها طبقاتی 
( درقالب پديده ای به نام دانشجواما آن ها .وسياسی اصلی درجامعه است

ازجمله خاستگاه -با داشتن خودويژه گی هائی برخاسته ازفاکتورهای متعدد
طبقاتی، چشم انداز صعود طبقاتی وامکان بکارگمارده شدن با حقوق های 
مکفی وباال توسط بورژوازی که تازه تبديل به مزدوحقوق بگيررسمی می 

زپويش قشر دانشجووسياليت شود،عنصر آگاهی درحال تحول ناشی ا
عبورمی کند،آنهم بصورت يک روند و درحال ...) متعلق به آن و

ازاينروبرخورد مکانيکی وخطی باآن وتقسيم بندی زودرس ونارس .شدن
دانشجويان براين اساس، به منزله ناديده گرفتن قانونمندی انکشاف اين 

الوه براين ع. پديده پويا ومتحول بوده و تاوان سنگينی خواهد داشت
درجامعه تحت سلطه فراگيرمناسبات سرمايه داری،که همه چيزرا به 
کاالوقابل خريدن به وسيله پول کرده است،ونکبت های افزوده شده به 
مثابه جبرغيراقتصادی توسط يک نظام سياسی تاريک انديش، نامتعارف 
ه وبشدت انگل به مبارزه طبقاتی، ونيزبسط دامنه ومفهوم اسثتمارومبارز

طبقاتی که بسی فراترازقرن گذشته خصلت جهانشمول و تعميم يافته 
پيداکرده ومبارزه عليه نظامی که انسان ها را به  برده مزدورويا حتا 
بدترازآن به برده گرسنه و فاقد حق کاروتأمين نيازهای اوليه زندگی 
محکوم می کند، مثل همه جای جامعه، درسطح دانشگاه ها هم، بشدت 

رهاکردن اين عرصه زنده وپويا که قاطبه دانشجويان هرروز .جاری است
درمحيط زيست و تحصيل خود با آن دست بگريبانند ،و جستجوی جنگلِ  

وانگهی چه . مبارزه طبقاتی ازپشت درختان،سخت اغفال کننده است
ليبرالها خوششان بيايد و چه نيايد،درجامعه سرمايه داری مبارزه عليه 

عين حال مبارزه عليه مناسبات  توليدی واجتماعی ی حاکميت استبدادی در
ودراين رابطه . که اين استبداد وظيفه حراست ازآن را بعهده دارد نيزهست

مهم است که فعالين جنبش دانشجوئی بدانند که اوال اين جنبش به مثابه 
يک جنبش اجتماعی مهم و تأثيرگذار،خود دارای اصالت نسبی بوده وباين 

ن ونبايد آن را به زيرمجموعه وزائده هيچ جنبش ديگری اعتبارنمی توا
ثانيا،وازقضا، ازموضع ومنظر يک جنبش متکی برمطالبات . تبديل کرد

مشخص و سازمان يابی مستقل ودارای ظرفيت باالی فراروی،می تواند 
بيشترين پيوند وهمبستگی وتأثيرگزاری و تأثيرپذيری با سايرجبنش های 

يژه جنبش طبقه بزرگ مزدوحقوق بگيران را اجتماعی و طبقاتی،و بو
ِ  آن،سهم شايسته ای درتوليد وبازتوليد کادرهای  داشته باشد وازقبل

بديهی است .رزمنده وفعال سايرجنبش های اجتماعی وطبقاتی بعهده بگيرد
که دراين ميان بخش چپ جنبش دانشجوئی می تواند پيوندهای عميق 

ديگرجنبش ها ترواخص تری را باجنبش های کارگری و
خوشبختانه اکنون مطرح شدن شعار دانشجو، کارگر،معلم .برقرارکند

پيوندتان مبارک، ويا شعارجنبش دانشجوئی،متحد جنبش کارگری وجنبش 
نشان ازجوانه زدن آگاهی درميان دانشجويان نسبت به اين ...زنان 

  .ضرورت است
لی درچهارچوب مولفه های فوق بی شک مبارزه نظری،سياسی وعم-د

درميان طيف های گوناگون دانشجوئی جريان داشته ونشان دهنده تپش 
کوچک تر وفشرده تر شده دانشجوئی " جامعه"نبض جامعه در

درهمين رابطه مبارزه نظری،سياسی و عملی نيروهای چپ .است
وسوسياليستی عليه  طيف  نيروهای راست وعليه عقبه های  ليبرال ها 

ان وعليه سياست های تباه کننده ازهمه نوع آن درميان دانشجوي
نئوليبرالی، ومنزوی ساختن آنها جاری است که نياز به تقويت آن هم 

روشن است که ليبرال ها ومدافعان آن ها دردانشگاه هامی کوشند .هست
که بابدست گرفتن هژمونی جنبش دانشجوئی آن را بسوی باتالق روانه 

 طبقاتی حاکم -م استبدادی کرده  وازآن مثابه ابزاری درخدمت اصالح نظا
مهم آنست که .ودرخدمت چانه زنی خود برای مشارکت درقدرت سودجويند

جناح چپ جنبش دانشجوئی بتواند آنها را درميدان مبارزه عملی ودرميان 
بدنه دانشجوئی،با اتکاء به تجربه خود آن هامنزوی کندو نه آنکه احيانا 

  .انشجوئی جداکندبا برخوردهای سکتاريستی خود را ازبدنه د
همانطورکه اشاره شد محيط دانشجوئی درواقع خود ماکتی ازيک جامعه 
زنده وپوياست که ساختارعمده آن را قشرها وگرايشات گوناگون برآمده 
ازخاستگاه کارگری وسايراليه های فرودست ونيزدختران دانشجوئی که 

رون باتمام وجودخوداحساس ستم مضاعف حاکم برجامعه را با خود بد
ملی –دانشگاه ها می آورند،ودانشجويانی که متعلق به جنبش های قومی 
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وماالمال از رنج های ناشی ازستم مضاعفی هستند که برآنها روامی شود، 
وباألخره قاطبه دانشجويانی که همه روزه درمعرض انواع فشارهای 

بی .قراردارند،تشکيل می دهد...سياسی و صنفی وفرهنگی وروانی و
ازماندهی اين جامعه ميليونی را تنها می توان با درنظرگرفتن آن ترديد س

به مثابه يک جنبش متکثروگسترده شده درسرتاسرکشور به انجام 
موفقيت دراين امربی شک تمرين وتجربه خوبی خواهد بود،برای .رساند

فراگيری منش دموکراتيک و برای نقش آفرينی وحضورمؤثرتراين جنبش 
  .ه ودرميدانی بس فراختروعناصرآن درمتن جامع

نيروهای چپ وسوسياليستی ازهرطيفی، تنها بربسترمولفه های فوق -ه
است که می توانند شکوفا شده وبه نقش آفرينی دربيشترين سطح ممکنه 

چپ ها بايد بدانند مقابله با هژمونی طلبی گرايشات راست نه .بپردازند
ازمنظرنگاه يک ازموضوع هژمونی طلبی متقابل ورقابت برسرآن،بلکه 

سوسياليست به جنبش به مثابه يک جنبش دارای ظرفيت خودرهان 
مانبايد فراموش کنيم که  هژمونی طبيعی و . وبدورازنگاه ابزاری می گذرد

نه تحميلی تنها و تنها بربسترسازمان يابی مستقل بدنه بروی مطالبات 
رپايه خود،درنظرگرفتن وجوه پلوراليستی جنبش وراديکاليزه شده آن ب

تجربيات خود وباالخره ومهم ترازهمه با دفاع ازمنافع ومطالبات عمومی 
درچنين بستری است که چپ قادرمی شود نيروهای . آن قابل حصول است

نئوليبرال را به بهترين وجهی منزوی کند بدون آنکه بدنه را  چند پاره 
قاومت م-ومنفعل نمايد وقادراست که دربرابررژيم بيشترين نيروی مقاومت

 به ميدان بياورد بدون آنکه به گرايشات راست باج -توه ای دانشجويان را
بدهد،و يا با سازماندهی مبارزات سراسری دانشجوئی به عنوان راهبرد 

به شعاردانشگاِه رها ازسيطره رژيم وبايد و نبايدهای آن جامه عمل -اصلی
وسايرجنبش بپوشاند ودرهمان حال به مثابه متحد جنبش کارگری و زنان 

های اجتماعی بيشترين پيوند وهمبستگی سازنده و متقابل با آنها را داشته 
  .باشد

بانگاهی به رويدادهای يکسال اخيرهم چنين مشهوداست که نيروهای چپ 
نيزبه نوبه خود دستخوش تشتت،طيف بندی همراه با گرايشات گوناگون 

نه اختالفات و هستند که هنوزهم برای ديگرانی که ناظربرآن هستند، ک
مبنای واقعی اين طيف بندی ها واينکه اين دسته بندی ها و مجادالت 

 تا چه اندازه اصولی -تاحد جدائی وجدال های تند و ناسالم-ناشی ازآن
ودارای منطق قابل قبول هستند وچقدرناشی ازفرقه گرائی وادعاهای اثبات 

 شود،بهيچ وجه نشده، که حتا مانع ازهمکاری سازنده فی مابين آنها می
درهرحال حل اين معضل يعنی شفاف ساختن .مفهوم وقابل درک نيست

اختالفات واقعی واينکه  تاچه حداصولی ودارای مابازاء واقعی هستند، 
تنها ازطريق گشودن بحث ها و ديالوگ سازنده وبدورازاتهام زنی های 

بی شک وجود صرف اختالفات نمی . رايج ودرطول زمان حل شدنی است
وانند مانع همبستگی وهمکاری هرچه فشرده تر نيروهای چپ ت

دربرابرگرايشات راست وبورژوائی دردرون جنبش دانشجوئی وبطريق 
اولی دربرابرحاکميت وتوجيه کننده رقابت های ناسالم وبرتری جويانه 

آنچه که مسلم است،کمونيست ها قبل ازهرچيزبا دفاع . درميان آنها باشد
ف وبخش های مختلف طبقه بزرگ مزدوحقوق و ازاتحاد طبقاتی صفو
دفاع ازشقه شقه شدن وگسيختگی،تحت هرعنوان . بگير متمايزمی شوند

منشأ .و توجيهی باتعريف وظيفه اصلی کمونيست ها درتقابل قراردارد
منازعات ورقابت هائی که منجربه شقه شقه شدن می شود، معموال ازآنجا 

حامل حقيقت مطلق ونماينده مطلق برمی خيزد،که طيف ودسته ای خود را 
طبقه،ودرحقيقت جايگزين آن می پندارد،بدون آنکه واقعا چنين نمايندگی 
به وی تفويض شده باشد،وبرای کسب سرکردگی وبدست آوردن قدرت، به 

وازآنجا که خود را جايگزين طبقه .حذف رقيبان ومخالفان خودمی پردازد
 وفرقه خود برای کسب قدرت و حامل حقيقت مطلق می داند، مبارزه خود

وبااين .را به مثابه مبارزه طبقه کارگرعليه بورژوازی عنوان می کند
کارخود البته نه فقط  شقه شقه کردن جنبش را جايگزين اتحاد طبقاتی 
آزاد و آگاهانه می کند،بلکه دانسته ونادانسته ازهم اکنون به مصادره 

سخ ماهيت رهائی بخش قدرت ازکف جنبش مبادرت کرده ودرحقيقت به م
جنبش های طبقاتی واجتماعی پردازد وتاآن جا که می تواند ازسمت گيری 
جنبش بسوی يک جنبش خودرهان ممانعت به عمل آورده وآن را به 

وهمانطورکه مالحظه . سوی جنبش به مثابه سياهی لشکرسوق می دهد
 می کنيد ازهم اکنون تمرين خوبی را برای جايگزينی حزب خود بجای

،ويابهتراست بگوئيم )خودحکومتی(اعمال حاکميت طبقه و جنبش برخود
اعمال قدرت فرقه خود برطبقه، وبازتوليد يک دولت ايدئولوژيک تحت 

ودرست بهمين دليل تأکيدمی .عنوان حاکميت کارگران به عمل می آورد
کنيم که بايدهوشيارباشيم که خشت اول را ازهم اکنون کج نگذاريم واجازه 

ضرورت اين حساسيت بويژه وقتی که بنام کمونيسم .که کج بگذارندندهيم 
نظربه .و سوسياليسم وطبقه کارگرسخن گفته می شود دوچندان می شود

پی آمدها و زيان های چنين رويکردی، درسطورزيربازهم به نقد مشخص 
  . آذر خواهيم پرداخت16تر چنين گرايشاتی دربستربرگزاری 

*****  
وق به عنوان شاخصه هایِ  معرف بلوغ جنبش، با مقايسه مولفه های ف

آنچه که درعمل صورت گرفته و می گيرد،نشان دهنده  فاصله آن تا 
 16به عنوان مثال دادن شعارهائی چون . مرحله بلوغ يابی است

آذرسوسياليستی و يا کمونيستی،ايجاديک تشکل سراسری 16آذرسرخ،
 باندازه توانش و چپ دانشجوئی وحتا دادن شعارهائی چون ازهرکس

که درانديشه مارکس هم متعلق به مرحله پيش ! بهرکس به اندازه نيازش
آذرو کل جنبش 16رفته جامعه کمونيستی است، به مثابه خصلت عمومی 

دانشجوئی ونه صرفا عقايدو باورهای گرايشات بخش چپ آن، نشان 
 ذات وهم" يافتم يافتم"دهنده آن است که اين چپ هنوزدرمرحله شيدائی 

پنداری جهان وهمه ديگران با خود قراردارد واندرخم تفکيک سطوح 
گوناگون فعاليت های حزبی وقواعد فعاليت های توده ای آشفته وسرگردان 

غافل ازآن که هيچ چيزباندازه ايدئولوژيک ومکتبی کردن جبنش آن .است
درواقع جنبش .و دچارشقه شقه شدن نمی کند) سياهی لشکر(را ميان تهی

 معنای واقعی خود درتقابل وتضاد با چنين رويکردی قرارمی گيرد و به
کاربرداين گونه شعارها درتوصيف جنبش، نشان ازبيگانگی اين نوع 

نه فقط درخدمت . فعالين با قواعد مسلم و اوليه حاکم برجنبش ها است
تکه پاره کردن جنبش که بنابه تعريف ازپيوندگرايشات گوناگون متبلورمی 

که درصورت سيطره يافتن برجنبش بسترمناسبی می شود برای شود، بل
نبايد .پرکشيدن دولت مستبدو ايدئولوژيک نوين،صرفنظرازنوع برچسب آن

 مذهبی ونظام تبه کارواليت فقيه -فراموش کنيم که دولت ايدئولوژيک
همانطور که .ازآسمان به زمين نيامد بلکه اززمين به آسمان عروج کرد

حزبی - بلوک شرق وتأسيس دولت ايدئولوژيکتجربه شکست خورده
وازقضا چنين .درآن دياروبنام سوسياليسم نيزبرهمين پايه موجوديت يافت

پديده ای درآغازتکوين خودبرپايه نيت خيرو عميقاانقالبی شکل گرفت که 
نتيجه اش ازدرون تهی شدن وبربادرفتن بزرگترين دست آورد  طبقه 

  . کارگردرقرن بيستم بود
وتمايزات صفوف طبقاتی قبل ازهرچيزبرمبنای تعاريف مشخص طبقات 

وعينی برخاسته ازمناسبات توليدومبارزات طبقاتی برخاسته ازآن 
وازطريق طرح منافع ومطالبات مشخص و ملموس ازهم متمايزمی شوند 
. و نه برمنبای توصيفات تجريدی و ايدئولوژيک ومبتنی برباورها

برپايه مطالبات عينی و فراگيرآن می وبرهمين اساس جنبش ها را تنها 
ازاين رو .توان سازمان داد ونه برمبنای ايدئولوژی و تصورات تجريدی

الزم است بدانيم که با ايدئولوژيک کردن مقوله جنبش و درواقع دوختن 
لباس آن درقدوقامت واندام کوچک اين يا آن گرايش،واين يا آن 

 آگاهانه و -چقدرسرخ باشد فرقه،فرقی نمی کند که کدام فرقه باشد و 
درحکم واردکردن آسيب به روند قوام يابی آن بدست خودمان –ناآگاهانه 

وحتم بدانيم که درپشت چنين عملکردی،محصولی جزپراکنده کردن . است
جنبش وايجاد کشتزارمناسبی برای سربرآوردن انواع واقسام باندها،که 

 هژمونی جنبش مشغله اشان چيزی جز رقابت برای تصاحب باصطالح
وسودای دست يابی به قدرت ازطريق سوارشدن بر دوش جنبش وتوده ها 

برای به ميدان آمدن يک جنبش حقيقتا ! آری. نيست، درو نخواهيم کرد
مستقل و ايستاده برپای خود،خود رهان ومتکی برمطالبات واقعی 

توده ای بدست -خويش،خود سازمان يافته وقادربه اعمال قدرت طبقاتی
و برای خود، و برای ممانعت ازسربرکشيدن يک دولت ايدئولوژيک خود

ولو بارنگ وبوی ديگرو ازنوع متفاوت با آنچه که اکنون نکبت آن را 
باپوست وگوشت خود تجربه می کنيم، بايدازهم اکنون خشت اول رادرست 

واين تمرين را ازهمين امروز درمحيط . و باوسواس تمام برزمين نهيم
  .شروع کنيمهای دانشجوئی 

بی شک نسل گذشته چپ درياری دادن به نسل جديد و انتقال تجربه های 
منفی ومثبت گذشته ودرپيمودن راه صعب و دشوارنسل کنونی وبهره 
گيری بهينه ازفرصت های حساسی که بشدت هم  فرارهستند، دارای 

مابايد به جای دميدن برناموزونی ها ودامن زدن به حرکت .وظايفی است
عاری و مقطعی و فيل هواکردن های بدون افق،به بلوغ يابی جنبش های ش

. دانشجوئی درپيمودن حرکت چند وجهی وپيچيده خود ياری رسان باشيم 
بايد ازبرخورد ابزاری با جنبش دانشجوئی ومبالغه يک جانبه درموردآن 

بايد به مثابه يک کمونيست بيش ازهرچيز به منافع کالن . پرهيزکنيم
ش والزامات و پيش شرط های پاگرفتن آن بيانديشيم وعمومی جنب

وازتجربه های شکست خورده گذشته و نيزسرنوشت کسانی که با جنبش 
توجه به اين وظيفه بويژه . دانشجوئی برخورد ابزاری کردند درس بگيريم

 آذرامسال متوجه 16وقتی برجسته می شودکه درنقد برگزاری مراسم 
يک بعدی و اساسا معطوف به اعالم نقيصه مهمی می شويم که حرکت 
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ازجمله رقابت وکشمکش درميان نيروهای (حضورجداگانه گرايشات 
وغفلت ازمولفه های ديگِرمعرف بلوغ دانشجوئی ) متعلق به طيف چپ 

نقد خود را بااين اميد و با اين وظيفه سترگ .ازمشخصه اصلی آن است
 حفظ نقطه مثبت قرارگرفته دربرابرخودمان به پايان می برم، که ضمن

کنونی وبرطرف کردن نقاط ضعف آن،الگوئی پاسخ گوومناسب درانطباق 
بی شک با . با نيازهای يک جنبش متکثروبالقوه ميليونی فراهم سازيم

نگاهی به گامهای مثبت تاکنون برداشته شده توسط جنبش دانشجوئی 
،می وبويژه آن دسته ازفعالين آگاه ومسؤلی که متعلق به طيف چپ هستند

توان اميدواربود که اين جنبش قادرخواهد شد با درنظرگرفتن همه عوامل 
دخيل در تکوين انقالبی جنبش دانشجوئی،برچالش های پيشاروی خود 

                      .فائق آيد
*********  

 مقابله بايورش سازمان يافته و هدفمند رژيم اسالمی به جنبش 
دووظيفه -ود و اکنون شروع شده استامری که ازپيش معلوم ب-دانشجوئی

  :اساسی ومکمل هم را دربرابرما قرارمی دهد
نخست عدم غفلت ازاهميت بنيادی ترکيب پيوند مبارزه فعالين با جنبش 
بدنه وضرورت هم پوشانی آندو،يعنی مسلح شدن فعالين به آتش بار 
زرادخانه ده ها و صدها هزارنفری مبارزات جاری ومشخص هم اکنون 

ود به عنوان نقطه عزيمت وتالش برای فرارفتن ازآنها بسوی اهداف موج
و مطالبات کالن وبسوی عرض اندام يک جنبش متکثرو سراسری 
دانشجوئی وکوشا در تعميق پيوندهای متقابل با ساير جنبش های اجتماعی 

  .و طبقاتی
وديگر،دامن زدن به ابرازهمبستگی فعال با دانشجويان زندانی و تحت 

ارگرفته وحمايت فعال و همه جانبه ومداوم ازآن ازسوی جنبش فشارقر
دانشجوئی دردانشگاه ها و همه مراکزدانشجوئی، ونيزازسوی سايرجنبش 
های اجتماعی،وهمه نيروها ونهادها وسازمان های آزاديخواه وراديکال  
درسطح داخلی و بين المللی،باهدف فوری برای آزادی دانشجويان 

  .دستگيرشده
راين ميان اپوزيسيون مترقی خارج ازکشورمی تواند با اقدامات  بی شک د

و تالش های همه جانبه خود سهم شايسته ای را دربازتاب دادن صدای 
اعتراض دانشجويان وافشاءجنايت های رژيم واعمال فشاربه آن،وجلب 

تأثيرچنين اقدامات فراگيری به .همبستگی بين المللی بعهده داشته باشد
 ازدامنه فشارآن، و تقويت روحيه مبارزان ورزمندگان داخل رژيم درکاستن

خوشبتختانه چنين تالش هائی . کشوروزندانيان برکسی پوشيده نيست
شروع شده وبايد با آهنگ بيشتروپردامنه تری تارهائی عزيزان زندانی 

  16-09-1386-07-12-2007                   .ادامه يابد
................................................................   

محمود صالحی و تحت  عيت جسمانیضوخامت و
 فشار قرار دادن او از لحاظ روحی

 آذر ماه بنا به داليلی ١٣کاربدستان زندان مرکزی شهر سنندج، در روز 
تصميم ميگيرند که تعدادی از زندانيان اين زندان و از جمله محمود 

 نفر از ٣٠ الی ٢٠اموران زندان، تعداد م.  صالحی را جابجا کنند
داری ميشدند را   نگه٧زندانيان، که بيشتر زندانی سياسی هستند و در بند 

 ٢ و آنها را با خشونت وضرب وشتم به بند  از ديگر زندانيان جدا کرده
 . انتقال ميدهند

" حميد کوثر نيا"يکی از زندانيان به اسم    در اعتراض به اين ناعدالتی، 
طبق گزارش رسيده،  پنج روز از اعتصاب . ست به اعتصاب غدا ميزندد

در . غذای  او ميگذرد و تا اين لحظه نيز در اعتصاب غذا به سر ميبرد
اند که به اعتصاب  همين راستا تعدادی ديگر از زندانيان اعالم آمادگی کرده

در اعتراض به وضعيت موجود درون زندان، " حميد کوثر نيا"غذای 
رد وحشيانه زندانبانان، تغذيه نامناسب، کمبود امکانات بهداشتی، برخو

 . عدم توجه به سالمت زندانيان و ضرب و شتم زندانيان، بپيوندند
 از بندهای ديگر زندان فاصله دارد و زندانيانی که در اين بند نگه ٢بند 

حتی  . اين زندان نيستند داری ميشوند قادر به تماس با ديگر زندانيان
در . ام و محل هواخوری آنها نيز با ساير بندهای ديگر متفاوت استحم

 که پيشتر محمود صالحی در آن نگه داری ٧بندهای ديگر و خصوصا بند 
ميشد، زندانيان قادر بوده که همديگر را ببينند و حتی در صورتی که 
سرويسهای خدماتی در يکی از اين بندها قابل استفاده نباشد، اين امکان 

 دارد که به ديگر بندها رفته و از سرويس خدماتی و امکانات آنها وجود
  .استفاده کرد

 در اين است که رابطه زندانيان محدود است و سطح  ٢ اما مشخصه بند 
به دليل کمبود امکانات . تر از بندهای ديگر است امکانات به مراتب پايين

جسمی مناسبی بهداشتی و رفاهی، آن دسته از  زندانيانی که از وضعيت 

 برخورد با زندانيان ٢در بند . برخوردار نيستند بيشتر تحت فشار هستند
  ٢وضعيت تغذيه زندانيان بند . متمايز و کنترل زندانيان بيشتر است

 .نامناسب است و حتی  تعدادی از آنها تخت خواب ندارند
،  ٢ و انتقال زندانيان به بند ٧الزم به ذکر است که، هنگام تخليه بند 

محمود صالحی که بنا به وضعيت نامناسب جسمی درموقع جابجائی وقت 
زيادی را جهت جمع آوری وسائل شخصی خود صرف کرده بود، از طرف 
 .يکی از ماموران زندان مورد توهين قرار گرفته و  تهديد به مرگ شده است

اين دومين بار است که همين مامور، محمود صالحی را به مرگ تهديد 
 صورت گرفته ١٣/٢/٨۶ مورد اول با تهديداتی مشابه در تاريخ ميکند،
  . است

اين برخورد غير انسانی و تهديد به مرگ، محمود صالحی را در فشار 
روحی شديدی قرار ميدهد و فشار خون او دوباره باال ميرود به طوری که 

 .دماموران زندان، ناچارا محمود صالحی را به بيمارستان توحيد انتقال ميدهن
وضعيت نامناسب جسمی محمود صالحی، زندانبانان را مجبور ميکند که 
هر از گاهی وی را به بهداری زندان يا به بيمارستان شهر سنندج، جهت 

الزم به ذکر است که در موقع نگهداری  .مداوای ابتدائی انتقال دهند
محمود صالحی در بيمارستان، دست او و گاها دست و پايش را به تخت 

  . رستان ميبندندبيما
ميکنند  داروی آرام بخش را به او تزريق  بار برای کنترل فشار خون، هر

و در طول ايامی که در زندان به سر ميبرد،  بنا به تزريق بيش از حد 
آمپول، تمام رگهای دست او کبود شده بطوری که  ديگر پذيرای تزريق 

 اوتزريق ميکنند که به همين دليل بعضی اوقات آمپول را به پای . نيستند
البته پاهايش نيز ورم کرده و همين عوامل باعث شده تا پزشک معالجی 
که اخيرا محمود صالحی را مداوا کرده، تصور کند که محمود صالحی 

 . معتاد است
محمود صالحی را  وارده به اظهارات پزشک معالج،  فشار روحی

  .دوچندان ميکند
اما . انی سياسی است نه معتادمحمود صالحی متذکر ميشود  که زند 

اين جسم متعلق به : " پزشک معالج بر گفته خود تاکيد کرده و گفته است 
   ".يک معتاد است نه يک زندانی سياسی

برخورد غير انسانی مامور زندان و متعاقبا اظهارات پزشک معالج، 
محمود صالحی را زير فشار قرار داده به طوری که او اظهار کرده است 

يگر به بيمارستان نخواهد رفت، چرا که او را تحقير ميکنند و گمان که د
    .ميکنند که او معتاد است

 کارگران، مردم دلسوز و اگاه؛
های او  يکی از کليه. وضعيت جسمی محمود صالحی به شدت وخيم است

از کار افتاده و بدليل محروميت از مداوای موثر، کليه ديگرش نيز دارد از 
 فشار خون او متغير و چربی قندش باال رفته است، عدم . کار ميافتد

پاهای او ورم کرده و . مداوای کليه، بر قلب وی نيز تاثير گذاشته است
 . تزريق بيش از حد آمپول آرامبخش، سالمتی او را بيشتر به مخاطره ميندازد

 ايها؛ طبقه هم
 محافظان سرمايه. سالمتی روحی و جسمی محمود صالحی در خطر است

نه تنها به او  مجوز مراجعه به پزشک متخصص را نميدهند بلکه از 
  2زندانبانان او را به بند . اند لحاظ روحی نيز وی را تحت فشار گذاشته

زندان مرکزی شهر سنندج انتقال داده که از لحاظ امکانات بهداشتی مطلقا 
ه شايسته نگهداری يک بيمار کليوی نيست، عليرغم همه اينها او را ب

  .  اند مرگ تهديد کرده
محافظان سرمايه با رد درخواست پزشک معالج محمود صالحی ، که 
  .تقاضای معالجه فوری او را کرده بود، عمال دارند او را زجر کش ميکنند

محمود صالحی بايد هر چه زودتر معالجه شود و در اين راستا بايد او را 
  .  به هر طريق ممکن ياری دهيم

  ١٣٨٦آذر ١٧شنبه     محمود صالحیکميته دفاع از
………………………………………………………… 

 اعتصاب موفقيت آميز کارگران نيشکر هفت تپه
 کارگران نيشکر هفت ٨۶/ ١٩/٩روز دوشنبه   بنا به اطالع رسيده،

در اعتراض به حقوق  صبح،٧تپه در يک اقدام هماهنگ ساعت 
 اعالم کردند  کارخانه کردند و  خود اقدام به تجمع در محوطه معوقه

 .معوقه ی خود را دريافت نکنند، کار نخواهند کرد  تا حقوق های
 ساعت ۴ بعد از   مديريت کارخانه در پی اين حرکت اعتراضی 

حرکت   بدين ترتيب .اعالم کرد که حقوق معوقه را پرداخت می کند
  . اعتراضی کارگران نيشکر رقم خورد  تحرکات در ديگری

   کارگران شريف نيشکر هفت تپه تبريک میما اين پيروزی را به
  ٨۶/٠٩/١٩ کميته دفاع از محمود صالحی                     .گوييم

………………………………………………… 
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پرسشی چند از آقای ناصر زرافشان در باره 
 سياست کميته ضد جنگ

  شهاب برهان
                        موضوع اين نوشته                                                    

به در ايران آقای ناصر زرافشان در سفر اخير به اروپا اعالم کرد که 
سرگرم ايجاد تشكلی برای  هماهنگی با جنبش ضد جنگ همراه دوستانی 

وی همچنين در مصاحبه ای با آقای سيد ابراهيم . )١(در آمريکا هستند 
 سخن گفت و پس از از جمله در باره ضرورت مقابله با جنگ) ٢(نبوی 

بازگشت به ايران هم در يک برنامه گفتگوی اينترنتی که از اروپا سازمان 
. داده شده بود شرکت کرده و در زمينه جنگ نظرات خود را بيان کرد

سخنان ايشان، پرسش ها و انتقاداتی را به ميان آورد و واکنش های 
امات کمکی ايشان و دوستان شان نيز به روشن شدن مسائل و رفع ابه

  . نکرد
آقای زرافشان در مصاحبه با آقای نبوی و نيز در گفتگوی اينترنتی ياد 
شده داوری ها و اظهار نظرهائی در برخی زمينه ها کرده است که در 
باره آن ها  گفتنی بسيار است، اما در اين نوشته به يک موضوع محوری 

  .    يعنی جبهه ضد جنگ می پردازم
 در رابطه با تالش ٨ ۶در آبان ماه ) ٣(راخوان خود آقای زرافشان در ف

  :های ضد جنگ  نوشته بود
من دست ياری به سوی همه هموطنان و همه مردم آزاده و صلح ...  « 

دوست جهان دراز کرده و از آنها دعوت می کنم با راهنمائی و طرح نقطه 
ی عملی نظرهای خود در اين زمينه، با ارائه ايده ها و پيشنهاد شيوه ها

برای آگاه کردن و بسيج مردم عليه خطر موجود، بستر انجام يک مبارزه 
هماهنگ را در اين زمينه فراهم ساخته، و آنگاه با مشارکت عملی خود در 

  .»اجرای اين تالشها، سهم خود را در مخالفت با خطر جنگ ادا کنند
کرده من اين مطلب را به آدرس ای ميلی که برای دريافت نظرات اعالم 

 .اند نيز می فرستم و اميدوارم که پاسخی به همين دعوت نيز تلقی شود
  . ).جمالتی بعدی را حذف کردم(
  

ايجاد کارزار مردمی و گزينۀ سوم ضد « در گفتگوی پالتاکی با عنوان 
 که من آن را بطور زنده نشنيدم ولی بعدًا فايل های صوتی ضبط –»جنگ

حاضرين در جلسه، بيش تر به  ز برخی ا–را گوش دادم ) ٤(شده اش 
بحث مفهومی در باره آن چيزی که آقای زرافشان و دوستان شان آن را 

در قبال مسئله جنگ می نامند پرداخته و خواهان » راه حل سوم « 
در قبال » راه حل سوم « روشن شدن راستای سياسی و موضع اين 

رافشان چنين از واکنش های آقای ز. جمهوری اسالمی در اين جنگ بودند
بر می آمد که اين بحث های مفهومی را نابجا و ناالزم می داند و انتظار 
دارد که فقط  در باره جنبه های عملی و اجرائی قضيه صحبت شود؛ شايد 
به همين دليل بود که حرف های اکثر صحبت کننده ها  را نامربوط و 

 از آن جلسه ناشی از آشفته فکری دانست و گفت که هيچ چيز دندان گيری
اما حقيقت اين است که هيچ همکاری و هماهنگی . عايد اش نشده است

ئی در زمينه اجرائی و عملی ممکن نيست اگر طرفين در راستای عمومی 
شايد همه جوانب . يک حرکت با يکديگر همدلی و همسوئی نداشته باشند

ند، يا جبهه ضد جنگی که فراخوان اش را داده ا» راه حل سوم « سياسی 
برای آقای زرافشان روشن باشد و بحث در اين باره را بی ربط و ناالزم 
بداند اما برای خيلی ها که در جنبش ضد جنگ در خارج از کشور فعال اند 
و تکوين يک جنبش توده ای ضد جنگ در داخل ايران را هم ضروری می 

  و نه فقط عملی و-دانند، سئواالتی در رابطه با چند و چون سياسی 
بيش .  جبهه ای که آقای زرافشان فرا خوانده است مطرح است-اجرائی 

تر اين سئواالت و ترديدها، از برخی اظهار نظرهای خود آقای زرافشان 
اين سئواالت، اساسی اند و بدون پاسخ های روشن و . سرچشمه گرفته اند

که » راه حل سومی « صريح به آن ها، درک شفاف و قانع کننده ای از 
د نظر ايشان و همراهان شان است به ديگر فعاالن ضد جنگ منتقل مور

اما آقای زرافشان يا به اين سئواالت پاسخ نداده است، يا پاسخ . نمی شود
ها روشن کننده نبوده اند و اين نحوه واکنش، راهی بجز اين برای 
پرسشگران باقی نمی گذارد که با مراجعه به شواهد و قرائن ديگری از 

  .   قای زرافشان، پاسخ های خود را بگيرندنظرات آ
موضوع اين نوشته من روشن کردن مسئله اصلی و ابهامات موجود، و 
نيز مکث بر روی برخی اظهارات و موضع گيری های خود آقای زرافشان 
است که زمينه اين ابهامات و ترديدها را فراهم کرده است و اميدوارم  که 

هان شان در چهارچوب يک گفتگوی پاسخ های سرراست ايشان و همرا
  .مسئوالنه و سالم، به روشن کردن ناروشنی ها کمک کند

  مسئله مرکزی چيست؟

يک موضع  » !نه به جمهوری اسالمی!  نه به جنگ امپرياليستی«شعار 
سوم در برابر دو  گرايش است که  يکی خواهان تهاجم نظامی آمريکا 

ی در مخالفت با تهاجم برای سرنگونی جمهوری اسالمی است و ديگر
نظامی به ايران، به اين يا آن شکل در کنار جمهوری اسالمی قرار می 

با اين » صدای سوم « . گيرد وهر يک سايه روشن های گوناگونی دارند
صرفًا » نه به اين و نه به آن « از آنجا که . هر دو گرايش مرزبندی دارد
اين است که تقويت جنبش در » صدای سوم « جنبه نفی دارد، وجه اثباتی 

های مردم ايران، هم در برابر جمهوری اسالمی و هم در برابر امپرياليسم 
نه جنگ امپرياليستی، نه جمهوری « : را وظيفه مخالفان جنگ می داند

رابطه دفاع از جنبش های ( » اسالمی، دفاع از جنبش های مردم ايران
است که در انتهای اين مردم ايران با جنبش ضد جنگ هم الزم به توضيح 

  ).نوشته به آن اشاره ای کوتاه خواهم کرد
در طيف وسيع مخالفان داخلی و خارجی حمله نظامی به ايران، طرفداران 

اما نيروهائی هم هستند . جمهوری اسالمی و خود حاکمان رژيم هم هستند
که با اين رژيم مخالف اند ولی در اين مناقشه معين و در برابر حمله 

ی به ايران، به دالئل و توجيهات مختلف، قرار گرفتن در کنار نظام
اين دالئل، عبارت اند . جمهوری اسالمی را ضرورتی تاکتيکی می دانند

ضد امپرياليست دانستن رژيم اسالمی ايران، دفاع از موجوديت : از
کشوری به نام ايران، دفاع از استقالل ايران، دفاع از تماميت ارضی، 

و نيز  ملی، دفاع از شالوده های اقتصادی و صنعتی کشور، دفاع از هويت
  .برخی دالئل انسانی

، در ضمن مخالفت با جنگ امپرياليستی، وقتی می گويد »صدای سوم « 
، در واقع به حمايت تاکتيکی از جمهوری »نه به جمهوری اسالمی« 

ه سئوالی ک. می گويد» نه « اسالمی در برابر امپرياليسم و در اين جنگ 
که شما » راه حل سوم « از آقای زرافشان می شد اين بود که موضع 

آقای خود را مبتکر آن می دانيد، در قبال جمهوری اسالمی چيست؟ و 
نظر من  در قبال : يا می گفت : زرافشان يکی از دو جواب زير را می داد 

جمهوری اسالمی و سوابق من روشن است، و يا سئوال کنندگان  را به 
 رجوع می داد و می گفت که »طرف سومى هم وجود دارد«  خود مقاله

  . در آنجا گفته است که در اين جنگ طرف سومی هم وجود دارد
اما آنچه مورد سئوال بود، نظر شخصی يا سوابق ايشان در قبال جمهوری 

در رابطه با تهاجم اسالمی نبود، بلکه موضع در قبال جمهوری اسالمی 
در مقابل  آيا با حمايت يا همسوئی يا سکوت تاکتيکی  بود؛ يعنیامپرياليسم

آقای رژيم بخاطر تهاجم نظامی امپرياليسم موافق است يا مخالف؟ 
می » نه اين و نه آن « زرافشان و هم فکران شان می گويند ما هم 

» نه به جمهوری اسالمی « درست است، اما سئوال اين است که . گوئيم
گفتن به » نه « مسئله مشخص در اين بحث را به چه معنائی می گوئيد؟ 

جمهوری اسالمی بطور کلی و از لحاظ استراتژيک نيست که شما مخالفت 
 اتئالف يا گفتن به» نه « تان با اين رژيم را شاهد می آوريد، بلکه  

همسوئی يا مماشات با جمهوری اسالمی يا سکوت در برابر آن به بهانه 
،  نه بخاطر سرنگونی »دای سوم ص« .       خطر تهاجم آمريکاست

چه نظامی و چه مخملی  و چه ( جمهوری اسالمی از مداخله امپرياليستی 
حمايت می کند و نه برای دفع خطر تهاجم ) محاصره اقتصادی

امپرياليستی، در کنار جمهوری اسالمی قرار می گيرد يا با آن مماشات می 
را قبول » اين و نه آن نه « اين است که وقتی گفته می شود ماهم . کند

نه « داريم و دنبال راه حل سومی هستيم،  بايد صراحت داد  که منظور، 
به قرار گرفتن به هر شکلی در کنار جمهوری اسالمی و حمايت » 

ی بطور کلی و » نه « تاکتيکی از آن در برابر تهاجم آمريکاست، يا يک 
اشد، ربطی به بطور اصولی به جمهوری اسالمی است؟ اگر اين دومی ب

مسئله جنگ ندارد و موضع سومی در رابطه با جنگ به حساب نمی آيد و 
وقتی آقای زرافشان و دوستان شان . در طيف همان گرايش دوم است

جواب می دهند که نظر شخصی يا سوابق شان در قبال جمهوری اسالمی 
روشن است، جواب اين سئوال را نمی دهند و  صرفًا مخالفت اصولی و 

ی شان با جمهوری اسالمی را بيان می کنند، که ربطی به موضع کل
  . تاکتيکی در قبال تهاجم نظامی ندارد

  
  منشأ سئوال در باره موضع در قبال جمهوری اسالمی چيست؟

طرف « پيش از آن که به دومين پاسخ ايشان يعنی رجوع دادن به مقاله 
بدهم چرا چنين  بپردازم، جای آن است که توضيح »سومى هم وجود دارد

  مطرح شده است؟» صدای سوم « سئوالی از آقای زرافشان برای فعاالن 
تا جائی که من در جريان هستم، اين سئوال از گفتگوی ايشان با آقای 

من « : وی در رابطه با خطر جنگ گفت. ابراهيم نبوی سرچشمه گرفت
 ست که کنم مهمترين موضوع در حال حاضر اين جنگ روانی ا فکر می

تر از حفظ استقالل  ی حاضر حساس اينکه هيچ چيز در لحظه وجود دارد و
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در داخل چيزی به اسم ايران برايشان  مردم. و تالش در اين جهت نيست
در اين مدت  مطرح است، موضوعی که به دوستان خارج از کشور نيز

 اين. کنند از نظام سياسی حاکم بر ايران تاکيد کردم، و اين را تفکيک می
ی  مسئله. گذرد ها از عمرش می سال عمر دارد، اما ايران هزاره ام سینظ

توانند از هم  و اين دو موضوع را مردم عادی می مهم حفظ آن است
کنم بيش از  گمان می. تفکيک کنند شان را از هم تفکيک کنند و سرنوشت 

گرفته است و  همه آن استقالل، آن هويت، آن تماميت، در خطر قرار
  و شان را ببندند و صميمانه در جهت مبارزه کند که همه چشم  ايجاب می

  )٢(  ».مقابله با آن خطر حرکت کنند
آنچه از اين جمالت فهميده شده است، دعوت آقای زرافشان از همه به 

بخاطر حفظ استقالل، هويت )  بر رژيم جمهوری اسالمی( بستن چشم ها 
 درست بوده باشد، تاکتيک اگر اين برداشت. بود) ارضی(، تماميت )ملی(

چشم بستن بر هر آنچه جمهوری اسالمی بر سر مردم و جنبش های 
  در - در دوره ای که خطر تهاجم خارجی وجود دارد-اجتماعی می آورد 

نه به تهاجم امپرياليستی، نه به جمهوری « اين با ادعای . ميان است
مان گرايش خوانائی ندارد و در طيف ه»  راه حل سوم « و» اسالمی 

آقای زرافشان تا آنجا که من می . دوم در جنبش ضد جنگ قرار می گيرد
دانم، با وجود اطالع از چنين برداشتی از آن مصاحبه اش، اين برداشت را 
خطا ندانسته و نگفته است که منظور اش چشم بستن بر رژيم نبوده بلکه 

طرف سومى « مواضع ديگر ايشان چه در مقاله . بر چيز ديگری بوده است
 و چه در صحبت در اتاق اينترنتی اتحاد سوسياليست ها، بيش »هم وجود دارد

ابتدا به مقاله ياد شده اشاره . تر در تقويت همين برداشت بوده است تا نفی آن
می کنم که آقای زرافشان بعنوان شاهدی بر اين که از موضع سوم با مسئله 

  .ه آن رجوع می دهدجنگ برخورد می کند، سئوال کنندگان را ب
  در برابر دو طرف؟» سياست سوم « در برابر دو طرف يا »  طرف سوم « 

  : می نويسد) ۵( »طرف سومى هم وجود دارد« آقای زرافشان در  مقاله 
هواداران مداخله ى بيگانه آه نه معنا و عواقب چنين مداخله اى را « 

م خبر دارند، درست مى شناسند و نه از معنا و عواقب جنگ براى مرد
معادله ى مجعول و عاميانه اى را در سطح جامعه تبليغ مى آنند آه گويا 
هرآس در مورد عواقب مداخله ى بيگانه و مخالفت با جنگ و تجاوز 
نظامى صحبت آند، از موضع جمهورى اسالمى يا حمايت از آن صحبت 

 به اين ادعايى بى اساس است آه مطرح آنندگان آن ميخواهند. آرده است
زده و بيگانه پرستى خود را در پشت " ترور فكر"آمك آن دست به نوعى 

موضع من در برابر جمهورى اسالمى روشن است اما . آن پنهان سازند
ميخواهم به آسانى آه چنين تصّور خطايى دارند يادآور شوم آه طرف 
. هاى درگير در اين ماجرا فقط حكومت آمريكا و جمهورى اسالمى نيستند

ين آشمكش طرف سومى هم وجود دارد آه گويا قرار است قربانى در ا
دست و پا بسته ى اين آشمكش باشد، گرچه ماًال پرداخت هزينه ها و 

اين طرف . تحمل زخم ها سهم او است نه سهم هيچ يك از دو طرف ديگر
سوم مردم ايران هستند و من مى آوشم از موضع اين طرف سوم به 

   . »ماجرا نگاه آنم
نًا آقای زرافشان هم  بر اين اعتقاد نيست که هرکس در مورد عواقب يقي

فرعی کردن مبارزه با رژيم صحبت کند، از موضع امپرياليسم يا حمايت از 
يا اين طرفی يا آن طرفی تنها گزينه نيست و . جنگ صحبت کرده است

اما  . گزينه سومی هم وجود دارد و بحث ما هم دقيقًا بر سر همين است
 زرافشان در اين مقاله از وجود طرف سوم يعنی مردم که قربانی آقای

جنگ خواهد بود حرف می زند، حال آن که مسئله مورد مناقشه اين نيست 
که آيا ايشان طرف سومی را هم که مردم باشند در کشاکش دو طرف 

اين طرف سوم را خيلی از مخالفان جنگ می بينند و . جنگ می بيند يا نه
اما بحث و گره بحث و جوهر . شان با جنگ هم همين استاساس مخالفت 

سياستی بلکه ) مردم ( پرسش ها نه وجود يا عدم وجود يک طرف سوم 
در قبال آن دو طرف ديگر ) يعنی به مردم ( است که به همين طرف سوم 

بحث بر سر سياست سوم در برابر دو سياست شناخته . توصيه می کنيم
بايد از ه برای خالصی از جمهوری اسالمی، يکی اين سياست ک: شده است

تهاجم نظامی آمريکا حمايت کرد، دومی اين سياست است  که برای دفع خطر 
اين است سئوالی که بايد . تهاجم آمريکا بايد بر جمهوری اسالمی  چشم بست

به روشنی به آن پاسخ داد و گفتن اين که طرف سومی هم در اين جنگ هست 
 .، پاسخ اين سئوال نيستکه قربانی خواهد شد

 چشم بستن بر طرف دوم جنگ
مى آوشم از موضع اين طرف سوم به « آقای زرافشان که می گويد 

موجوديت جامعه چيزى «  :              ، ادامه می دهد»ماجرا نگاه آنم 
جدا از موجوديت نظام هاى سياسى گوناگونى است آه هر يك چند صباحى 

ام هاى سياسى مى آيند و مى روند و آنچه نظ. بر آن حكومت مى آنند
مستمر و ماندنى است جامعه و مردمند و آسى به خاطر حاآميت ها جامعه 

بايد از موضع حفظ موجوديت و سرنوشت تاريخى . را به باد نمى دهد
و جنگ آه ظاهرًا هر دو جامعه و مردم مسأله را مورد بررسى قرار داد، 

   براى مردم جز ى به آن دارندطرف ديگر اين آشمكش گوشه ى چشم
مرگ ومير و آشتار، ويراني، پريشاني، انهدام زيربناى اقتصادى و ثروت 
هاى ملي، قحطي، فقر و فاقه و بيمارى و تشديد اختناق ارمغان ديگرى 

  . تأکيد از من است.»ندارد
اگر حکومت ايران هم گوشه ى چشمى به جنگ دارد، پس بايد دالئل آن  

ولی اين مقاله دربست و منحصرًا روی . ردم توضيح دادرا هم برای م
آمريکا و اهداف اش متمرکز است و يک کالم از نقش آتش بياری و 
تحريک آميز و جنگ طلبانه حکومت اسالمی  و هدف هائی که از اين کار 

  : آقای زرافشان مقاله اش را با اين جمالت آغاز می کند. دارد نمی گويد
در مورد ايران، سؤال اصلى و پايه اين است آه در مناقشه ى جارى « 

 و سپس سرتاسر »هدف واقعى آمريكا در خاورميانه و ايران چيست؟
 که –مقاله را به تشريح اهداف امپرياليستی آمريکا اختصاص می دهد 

اگر از اعتقاد خود آقای زرافشان . بجای خود درست و روشنگر است
ومی هم وجود دارد که گويا قرار طرف س« حرکت کنيم که در اين مناقشه 

، آنگاه  سؤال اصلى و »است قربانی دست و پا بسته اين کشمکش باشد
 اين مناقشه هدف واقعى هر دو طرفپايه ای اين طور بايد مطرح شود آه 

چيست؟ در نحوه طرح سئوال و فقط اهداف آمريکا را بعنوان سئوال 
اف طرف دوم حتا بعنوان اصلی و پايه ای قلمداد کردن، و به نقش و اهد

سئوالی جنبی و فرعی اشاره ای نداشتن، پيشاپيش نقش و اهداف و 
مسئوليت های جمهوری اسالمی را در اين مناقشه از صورت مسئله پاک 

اگر طرف سومی هست که قرار است قربانی کشاکش دو . کردن است
طرف بشود، بايد نقش و اهداف و مسئوليت های هر دو طرف را با 

فيت به اين طرف سوم توضيح بدهيم تا بداند که چرا ممکن است شفا
قربانی هر دو طرف بشود و از ترس يکی به آغوش ديگری پناهنده 

ولی در مقاله آقای زرافشان، نور افکن فقط به يک طرف صحنه . نشود
 حتا بمثابه جانب غير -گرفته شده و طرف ديگردر تاريکی مانده و ايشان 

 جمهوری اسالمی را از مسئوليت هايش در اين -ای اصلی و غير پايه 
مناقشه معاف کرده و به بررسی اهداف و منافع و مسئوليت هايش 

  .  نپرداخته است
حکومت ايران خواهان وقوع جنگ نيست، اما در تداوم بحران و فضای 

اين حکومت نه فقط با  . تهديد جنگی ذی نفع است و به آن دامن می زند
ی و تحرکات نظامی و ماجراجوئی هائی نظير کنفرانس تحريکات هسته ا

هوالکوست، جنگ طلبی کرده و برای  بهانه جويان امپرياليست بهانه 
فراهم کرده است بلکه همين خطر خارجی  را نعمتی برای  تشديد فضای 

 امنيتی بقصد سرکوب اعتراضات مردم دانسته و به همين دليل –پليسی 
رژيم اسالمی از اين دامن زدن حساب . هم نفت روی آتش ريخته است

شده به بحران، هم برای گسترش نفوذ منطقه ای، هم باجگيری های بين 
المللی برای تضمين امنيتی خود و برای مهار بحران های داخلی بهره می 

در اين کشاکش اگر رژيم  موفق گردد که بخش قابل توجهی از . برد
ن و در سطحی باالتر حمايت مخالفان خود را به سکوت، چشم فرو بست

   .مشروط از آن وادارد به دستاورد چشم گيری از همه سو رسيده است
آقای زرافشان در جائی از اين مقاله به عواقب چشم انداز جنگ اشاره می 

در شرايط حاضر در چنين چشم اندازى جز تشديد ... «  : کند و می گويد 
اى مردم چيز ديگرى اختناق و سرآوب و پس رفت ضد دموآراتيك بر

  .»وجود ندارد
اما مسئلهء تشديد سرکوب و پس رفت ضد دموکراتيک مسئله چشم انداز 

هم . و نتيجه وقوع جنگ نيست، همين االن دربرابر چشمان مان جاريست
اکنون به بهانه وجود تهديدات آمريکا اين سرکوب ها تشديد شده است و 

جامعه تحت عنوان آمادگی سياست های نظاميگری و امنيتی کردن فضای 
دفاعی در برابر خطر،  پوشش و توجيهی شده است برای همين تشديد 

اگر آن . اگر جنگ نسيه است، سرکوب به حساب آن نقد است. سرکوب ها
آقای زرافشان در اين . يکی در چشم انداز است، اين يکی در لحظه است
مريکا ياد می کند و نه مقاله از مردم تنها بعنوان قربانيان تجاوز احتمالی آ

 بعنوان قربانيان دست به نقِد ماجراجويى هاى هسته ای و در عين حال
تحريکات نظامى و منطقه ای و تشديد بگير و ببند و سرکوب به بهانه 
خطر دشمن خارجی و قربانيان تجاوزهمه جانبه رژيم به تمام عرصه های 

گويد از موضع طرف اگر بناست آنطور که اقای زرافشان می .زندگی آنان
 به کشاکش دو طرف مناقشه نگاه کنيم، آن جنگ - يعنی مردم -سوم 

افروزی و بهانه جوئی امپرياليستی و اين جنگ طلبی و بهانه دادن های 
حکومت اسالمی، پشت و روی يک سکه و متکی به يکديگر، مکمل و 

ند و آنچه آمريکا ممکن است با مردم ايران بک. تقويت کننده همديگراند
آنچه رژيم اسالمی تا کنون با مردم ايران کرده است و به بهانه خطر 
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خارجی هم اکنون آنرا تشديد کرده است ، دو لبه شمشير واحدی اند که بر 
اما در مقاله آقای زرافشان حتا يک . روی مردم ايران کشيده شده است

نايه کلمه اشاره به اين طرف جنگ و اهداف و نيات آن نيست، جز همين ک
ظاهرًا هر دو طرف ديگر اين آشمكش گوشه ى چشمى به «  سربسته که 
طرف سومى هم « (به اين ترتيب مقاله آقای زرافشان .  »جنگ دارند
نه تنها بجای سياست سوم  يا راه سوم در قبال دو طرف ) »وجود دارد

مناقشه، به طرف سوم در اين جنگ يعنی مردم اشاره دارد و به اين 
 يک رويکرد سوم در برابر دو رويکرد شناخته شده را مطرح انتظار که

کند پاسخ نمی دهد، بلکه با مسکوت گذاشتن کامل طرف دوم و اهداف آن 
از بحران آفرينی های خارجی و بهره برداری های منطقه ای و داخلی 

در مصاحبه با آقای نبوی شده » چشم بستن « اش، برداشتی را که از 
اما تقويت چنين برداشتی به اين مقاله ختم .  می کندبود، تقويت و تأييد

نمی شود و سخنان ايشان در جلسه اينترنتی هم شواهد ديگری را بر آن 
  .می افزايد

   !»اما « استقالل از دو طرف جنگ، 
آقای زرافشان در گفتار اتاق اينترنتی خود از دو تّوهم ياد کرد که مبارزه 

توهمی : که در ايران  درست کرده اند با آن ها  جزو وظائف تشکلی است 
که طرفداران آمريکا پخش می کنند که جنگ فقط به رژيم ايران ضربه 
خواهد زد؛ و دوم، توهمی که رژيم پخش می کند مبنی بر اين که آمريکا 

 شايد به اين ،»طرف سومی هم وجود دارد« مقاله . توان جنگ ندارد
دود شده بود که چشم کسانی را خاطر منحصرًا به افشاگری از آمريکا مح

اما در گفتار اتاق اينترنتی ی آقای . باز کند که دچار توهم اول اند 
و جرياناتی در جنبش ضد جنگ » صدای سوم « زرافشان، عمدتًا فعاالن 

مخاطب بودند که معتقد اند مبارزه ضد امپرياليستی و مقابله با خطر جنگ 
ز جمهوری اسالمی يا پيشه کردن نبايد ما را به هيچ شکلی به حمايت ا

برخالف مقاله ياد شده، تمرکز آقای زرافشان . سکوت در برابر آن وادارد
در گفتار اتاق اينترنتی بر جمهوری اسالمی و توضيح موقعيت آن بعنوان 

در سر تا سر اين گفتار، آقای  زرافشان . طرف دوم در اين مناقشه بود
آمريکا توان «  توهم پراکنی را که هيچ سهم و نقش و مسئوليتی بجز اين

، متوجه حکومت اسالمی نکرد؛ گوئی که تنها تقصير رژيم »جنگ ندارد 
! در اين مناقشه همين است که قدرت تهاجمی آمريکا را دست کم می گيرد

آقای زرافشان در صحبت خود ضمن تصريح بر استقالل عمل از دو طرف 
 جای داد که تأمل »اما « و دو  »گرچه « جنگ، آن را در ميان يک       

 به دنبال »اما «  و قيد »گرچه استقالل عمل« برانگيز بود زيرا گفتن 
ايشان دو تفاوت ميان دو طرف . آن، استقالل عمل را مشروط می کند

جنگ را تشريح کرد تا شنوندگان را به ضرورت تفاوت گذاری در موضع 
... « : وضيح تفاوت اول گفتگيری در قبال آن ها  متقاعد کند ايشان در ت

گر چه تأکيد ما بر استقالل عمل مان هست، استقالل عمل از هر دو جانب 
من . اين جنگ، اما از لحاظ ما اين هر دو تا هم در يک وضع نيستند

بارهای بار گفته ام هزينه ای که ما در قبال جمهوری اسالمی و برای 
اخت بکنيم، اين هزينه، تحول در جامعه خودمان بايد تحمل کنيم و پرد

ناگزير است، طبيعی است، بهای توسعه و پيشرفت مان است که همه ملت 
در شناسنامه ما ثبت . ها پرداخته اند و به پيشرفت و توسعه رسيده اند

است؛ ِدين ادانشدهء معوقهء ما به تاريخمان است و به گردن مان است و 
زينه نمی توانيم اجتناب بکنيم؛ بنا بر اين از اين ه. بايد اين کار را بکنيم

در حالی که هزينه ای را که يک جنگ امپرياليستی، يک تجاوز 
امپرياليستی به ما تحميل می کند، اين هزينه، هزينه ايست که می توان 

وقتی . اين يک تفاوت است در واقع بين دو طرف جنگ. ازش اجتناب کرد
اين ... وت مهمی استشما ايران را در نظر می گيريد، اين تفاوت، تفا

وی پس از توضيح موازين بين . »تفاوت، ذاتی است از لحاظ تاريخی 
المللی در مورد جنگ و ذکر اين که آنچه امروز در اسرائيل با حمايت 
آمريکا صورت می گيرد يا خودش در عراق مرتکب می شود از مصاديق 

ه می ضمن اين ک« : جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت است، افزود 
دانيم طرف مقابل اين جنگ هم چه وضعيتی دارد، اما اين مسئله را نبايد 
فراموش کرد و تفاوت هائی را هم که از لحاظ ماهيتی بين اين دو تا وجود 

اين  )١ ٤؛ دقيقه ١ فايل صوتی – ٤مرجع .  ( »دارد نبايد ناديده گرفت
ر آمدن تفاوت که هزينهء آزادی و رهائی با هزينه ويرانی و تحت اشغال د

دارند و اين که يکی از اين هزينه ها اجتناب ناپزير و ديگری اجتناب پذير 
اين ! اند، تفاوت بين اين دو هزينه است و نه تفاوت بين دو طرف جنگ

دو طرف جنگ، اتفاقًا از اين لحاظ  که برای تحميل سلطه خود بر مردم 
 چپاول دارائی ايران، برای نقض حق حاکميت شان، برای سلب آزادی و

هايشان از هيچ جنگ و جنايتی چشم نمی پوشند و از اين نظر که وقتی 
مسلط شدند، جز با پرداخت هزينه های سنگين نمی توان از ّشرشان 

  آنچنان که آقای زرافشان »ماهيتی «  و »ذاتی « خالص شد، تفاوتی 

قوقدانان  البته اگر از موضع مردم ايران و نه ح–مدعی است با هم ندارند 
اجتناب پذير بودن يا نبودن يکی از اين . بين المللی به قضيه نگاه کنيم

هزينه ها در لحظه حاضر، از تفاوت ذاتی و ماهيتی بين دو طرف نيست، 
يکی . از اين است که در لحظه حاضر يکی مسلط است و ديگری نيست
اگر آن . روی سينه مردم نشسته است و ديگری پشت در ايستاده است

يکی ملسط شود، پرداخت هزينه رهائی از سلطه آن، باز هم اجتناب ناپذير 
از آقای زرافشان حتا بعنوان يک وکيل شجاع که صابون اين . خواهد شد

رژيم بر پيراهن اش خورده و پيه زندان رفتن را به تن ماليده است توقعی 
 اين طرف مقابل « نيست که در زير تيغ رژيم خيلی صريح در باره اين که

توضيح بدهد و اشاره کند که قتل عام » جنگ هم چه وضعيتی دارد
، يک، و فقط يکی از ۶ ٧زندانيان سياسی در تابستان خونين سال 

مصاديق بارز جنايت اين رژيم اسالمی عليه بشريت بوده است؛ اما تفاوت 
. ميان اين دو طرف گذاشتن، غير قابل فهم است» ماهيتی « و » ذاتی « 

تفاوت ذاتی و ماهيتی  بين دو « ال، آقای زرافشان با ترسيم اين در هر ح
 بر استقالل عمل از هر »اما «  که تا اينجا بعنوان يک –» طرف جنگ 

دو طرف جنگ مطرح کرد، صراحت نداد که درک اين تفاوت چه نتيجه ای 
بايد در سياست فعاالن ضد جنگ در قبال جمهوری اسالمی داشته باشد و 

ی تاکتيکی درک اين تفاوت برای جبهه ضد جنگ ايشان در قبال ما به ازا
جمهوری اسالمی مشخصًا چه خواهد بود؟ منطقًا و با توجه به موضوع 

در . باشد» استقالل عمل از دو طرف « بحث، اين تفاوت گذاری بايد در 
هر حال، گفته آقای زرافشان با ايهام بوده و منظور از آن در ابهام مانده 

از  «:ای زرافشان سپس به تشريح تفاوت دوم پرداخت و گفتآق. است
طرف ديگری هم ما اينجا تفاوت قائليم بين دو طرف اين جنگ، و آن اين 
است که بطور کلی چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ سياسی هميشه بين 

آن کسی که حمله می . آغاز کننده جنگ و قربانی جنگ تفاوت وجود دارد
هجوم می آورد، آن کسی که شروع می کند، با عمل کند، آن کسی که 

بنا به دالئلی که . خودش طرف مقابل را در موضع دفاعی قرار می دهد
فکر می کنم برای همه مان روشن است و اينجا  احتياج به توضيح ندارد، 

چنين کاری را نخواهد . جمهوری اسالمی به آمريکا نمی تواند حمله بکند
بيافتد، حمله کننده و آغاز کننده جنگ، آمريکاست و اگر جنگی اتفاق . کرد

. جمهوری اسالمی در موضع دفاع مشروع  قرار می گيردبه اين دليل، 
ضمن تأکيد بر اين که برای دفاع از مردم مان در قبال يک تهاجم 
امپرياليستی هرگز نبايد وادارمان بکند که در صف جمهوری اسالمی قرار 

 را که بين حمله کننده و دفاع کننده وجود دارد در بگيريم، اما بايد تفاوتی
 ) ١ ۶؛ دقيقه ١ فايل صوتی – ٤مرجع . تآکيد از من است. ( »نظر گرفت

درست است که از نظر حقوق بين الملل ميان مهاجم و طرف مورد تهاجم 
تفاوت هست، اما طبق تعريف، اين يک تفاوت حقوقی است و نه الزاما  

البته برای من روشن است که ايشان . طرف جنگتفاوت ماهوی ميان دو 
اين تفاوت را از زاويه نگاه يک حقوقدان و از چشم مجامع حقوقی بين 
المللی به مهاجم و مدافع در اين جنگ قائل است ولی اشکال درست در 
همين است که ما ماهيت و ذات اين رژيم را فقط در چهارچوب حقوق بين 

م ايران و آن هم فقط در قبال تهديد خارجی الملل و نه حقوق پايه ای مرد
 هر چند که در اين چهارچوب هم تفاوت های ذاتی و ماهيتی –تعريف کنيم 

در . از لحاظ انگيزه و اهدافی که عليه منافع مردم ايران دارند وجود ندارد
حقيقت، مسئلهء آغاز کننده و مدافع در رابطه با اين دو طرف مشخص و 

مون ديگری جز اين ندارد که کدام يک قادر خواهند شناخته شده، هيچ مض
ماهيت . بود سوار شدن بر گرده مردم ايران را برای خود تضمين کنند

يگانه اهداف هر دو طرف جنگ را که يا گماردن حکومت های سر سپرده 
آمريکا بر مردم ايران و يا تحکيم و تثبيت حاکميت فاشيسم مذهبی کنونی 

 تفاوت حقوقی بين مهاجم و مدافع نبايد ناديده بر مردم ايران است، با
اگر همانطور که آقای زرافشان می گويد، از موضع طرف سوم . گذاشت

اين جنگ يعنی مردم به قضيه نگاه کنيم، هر دو طرف جنگ، دشمن حق 
حاکميت، آزادی، امنيت، و رفاه شان هستند و زنان و کارگران و بيکاران 

دکان کار و ديگر قربانيان اين رژيم سرمايه و معتادان و تن فروشان و کو
داری مذهبی را نمی شود متقاعد کرد که از چشم حقوقدانان بين الملل در 

خانم آذر درخشان که از سخنگويان اصلی اتاق . باره آن داوری کنند
فکر می کنم « :اينترنتی بود در واکنش به اين سخنان آقای زرافشان گفت

ه وارد بحث حقوقی نشوند بخاطر اين که به آقای زرافشان بهتر است ک
رسميت شناختن دفاع مشروع جمهوری اسالمی از خودش در مقابل حمله 

توی گيومه . خارجی، اساسًا شامل سرکوب امنيتی  مشروع ما خواهد بود
بحث را بايد از چهارچوب حقوق بين الملل "... مشروع " می گويم 

. وب حقوق پايه ای مردم ايرانبيرون آورد و ببريم بحث را توی چهارچ
آن موقع هم جايمان روشن می شود که کجا قرار گرفته ايم، هم می توانيم 
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 ( .»به راهکارهای واقعی تر و منطبق بر مناقع مردم و قابل قبول برسيم
 )٢ ؛ دقيقه ٢ فايل صوتی – ٤مرجع 

به رسميت شناختن دفاع « :آقای زرافشان در جواب خانم درخشان گفت
ع، آنطور که ايشان ايراد  داشتند، برای جمهوری اسالمی نيست، مشرو

اما ) ٢ ٤ ؛ دقيقه ٢ فايل صوتی – ٤مرجع ( . »برای ايران است
همانطور که در نقل قول دقيق باال با خط تأکيد مشخص کرده ام، آقای 

 اگر جنگی اتفاق بيافتد، حمله کننده و آغاز کننده «: زرافشان گفته بود
ست و به اين دليل، جمهوری اسالمی در موضع دفاع جنگ، آمريکا

اوًال اگر منظور، جمهوری اسالمی نبوده و . »مشروع  قرار می گيرد
ايران بوده است، چطور می شود دفاع ايران را مشروع دانست و دفاع 
جمهوری اسالمی را نا مشروع ؟ چگونه می شود از ايران دفاع کرد و از 

ن دارد از خودش دفاع می کند حمايت نکرد؟ در دولتی که بمثابه دولت ايرا
صورت وقوع حمله، چگونه می شود ميان ايران و دولت جمهوری 
اسالمی ايران خط تمايز کشيد؟ چطور می شود از استقالل ايران دفاع کرد 
و از استقالل جمهوری اسالمی ايران دفاع نکرد؟ چطور می شود در 

ت دفاع کرد؟ چطور ممکن است استقالل عمل از دولت، از استقالل دول
 ، دفاع از »استقالل«  ، دفاع از »کشوری به نام ايران« دفاع از 

 ارضی  را بدون تاکتيک همکاری يا »تماميت« ملی و از » هويت«
همسوئی با دولت درگير در جنگ دفاعی عملی ساخت؟ چگونه می توان 

همانطور که  –دفاع مستقلی را سازمان داد در شرائطی که دولت اسالمی 
  نه تنها هيچ حرکت دفاعی مستقلی را –جنگ ايران و عراق نشان داد 

تحمل نمی کند بلکه از جنگ برای تشديد سرکوب هر موجوديت و حرکت 
سئوال اين . مستقلی حد اکثر استفاده را می کند؟ همه اين ها سئوال است

افشان است که حاصل عملی توجه به اين تفاوت هائی که از نظر آقای زر
بين دو طرف جنگ وجود دارد، در موضع گيری در برابر جمهوری 

) نه بطور کلی بلکه در قبال تهاجم و خطر تهاجم امپرياليستی( اسالمی 
چيست؟  و باالخره اين که واکنش آقای زرافشان در قبال صحبت های 

باز هم در مورد مواضع ايشان " ٣ ۶ ٠روز " خانمی با اسم مستعار
اين خانم که  در انتقاد به کسانی که از استقالل و خط . گيز شدسئوال بر ان

سوم دفاع می کنند حرف می زد و از فعالين آن بخش از جنبش ضد جنگ 
 در آمريکاست که از جمهوری اسالمی در برابر امپرياليسم دفاع می کند،

ما ... «      :ضمن انتقادات تحقير آميز خود به طرفداران خط سوم گفت
حاال من نمی دانم کدام کشوری در طول تاريخ، ! دی صحبت می کنيماز آزا

به من نشان بدهيد، کشورش مورد حمله بوده، دور تا رور محاصره 
نظامی بوده، از صبح تا شب اين تلويزيون های بيست و چهار ساعته 

ئی مردم ايران را تهديد کردند که صبح » .ای. آی. سی« فارسی زبان 
و اين . با خاک يکسان است، و بيا و خودت کاری بکنبلند ميشوی تهران 

ها با اين تهديدها مواجه بوده، حاال آن کشور آمده شروع کرده به آزادی 
نه ! و دمکراسی پرداختن و حق کارگران و حقوق زنان و مسئله اقليت ها

اين که اين حق ها نباشد، ولی شما به من نشان بدهيد در شرايط بحرانی 
من می خواهم بدانم اولويت ما در حال حاضر چيست؟ . تنداولويت ها چيس

کدام کشوری در اين شرايط در را باز گذاشته به اسم آزادی و دمکراسی 
که هر کس بيايد در کشور و جاسوس ها بيايند کار خودشان را بکنند و 

 فايل صوتی – ٤مرجع . ( »اسم اين را هم بگذاريم آزادی و دموکراسی 
  )٢ ۵؛ دقيقه  ۵

صريح تر از اين نمی شد گفت که در برابر تهديد امپرياليستی بايد در کنار 
جمهوری اسالمی قرار گرفت؛ واضح تر از اين نمی شد گفت که رژيم حق 
دارد در اين شرائط آزادی و دموکراسی را زير پا بگذارد، حقوق کارگران 

آزادی و و زنان و اقليت ها را زير پابگذارد، و هر کس در اين شرائط از 
دموکراسی حرف بزند، منظورش باز گذاشتن درهای کشور برای 

از اين روشن تر نمی شد با اتهام زنی رژيم به  فعاالن ! جاسوسان است
زندانی شده زن، فعاالن سنديکاهای مستقل کارگری و دانشجويان 
آزاديخواه که گويا عوامل دشمن اند، همسوئی کرد؛ و از اين روشن تر 

ب مبارزات مردم برای آزادی و دموکراسی و سرکوب نمی شد سرکو
مبارزات کارگران، زنان، دانشجويان، اقليت های ملی و قومی برای حقوق 

  . حد اقل  و مطالبات حياتی شان را مشروعيت داد و توجيه کرد
آقای زرافشان که در جمع بندی از جلسه آن شب گفت که جز آشفته فکری 

بود، تنها  در واکنش به   عايد اش نشدهنديده و هيچ چيز دندان گيری
از « :  از وی تعريف کرد و گفتبا لحنی مؤکد و گرمسخنان شخص اخير 

( . »بابت توضيحات پخته ايشان سپاسگزاری می کنم  " ٣ ۶ ٠روز " 
  )١ ٤؛ دقيقه  ٧ فايل صوتی – ٤مرجع 

 اين سپاسگزاری و تمجيد از پختگی سخنان، از  آنجا که بدون هيچ تذکر
و بدون نقد هيچ نکته ای از سخنان آن خانم بود، بعنوان تأئيد کامل همه 

  .گفته های وی تلقی و بسيار حيرت انگيز شد

راستی مگر می شود معتقد بود که تهاجم نظامی آمريکا جمهوری اسالمی 
را در موضع دفاع مشروع قرار می دهد، اما  تدارکات و تمهيدات 

 تحت عنوان آمادگی برای مقابله با امروزين جمهوری اسالمی را که
 ۶ ٠روز " تهاجم دشمن انجام می گيرند مشروع ندانست؟ آيا حق با خانم 

  !نيست؟" ٣
  چه نقشی بر عهده طرف سوم است؟

فکر می کنم اين هم سئوالی درخور طرح باشد که نقش طرف سومی که 
نبش آقای زرافشان در مقاله خود وجود آن را ياد آور ی کرده است در ج

ضد جنگ چيست و آيا  می تواند در اين ميان نقشی ايفا کند؟ آيا بايد برای 
مردم ايران بعنوان آکتور و فاکتور تأثير گذار در اين صحنه کارزار حسابی 

  باز کرد يا نه و اين نقش کدام است؟ 
هيچ اشاره ای به » طرف سومی هم در اين جنگ وجود دارد« در مقاله 

 مردم ايران، در پيشگيری از وقوع جنگ يا پس نقش طرف سوم،  يعنی
معلوم نيست که موضوعيت و نقش اين طرف . از وقوع آن وجود ندارد

سوم بجز قربانی هر دو طرف جنگ بودن، چيست؟ مقاله، وجود اين 
طرف سوم را تنها برای آن يادآوری کرده است که به طرفداران تهاجم 

م، قربانی کشمکش دو طرف نظامی آمريکا هشدار دهد که اين طرف سو
 ماًال پرداخت هزينه ها و تحمل زخم ها سهم او است نه « خواهد بود و 

  . »سهم هيچ يك از دو طرف ديگر 
  :آقای زرافشان در جلسه اينترنتی گفت

چه در جريان دانشجوئی، چه در جريان کارگری، چه در جنبش ... « 
ساس اين دريافت که يک زنان، اين فکر، اين دريافت و در واقع عمل بر ا

پايه اجتماعی الزم است، تا مردم در صحنه نباشند در ايران هيچ اتفاقی 
. نخواهد افتاد، اين فکر خرده خرده جا افتاده و سمت وظيفه ها تغيير کرده

با اين حال من هنوز فکر می کنم حرکت دانشجوئی، حرکت کارگری و 
نی به آنجائی نرسيده که حرکت زنان مرحله جنينی اش را طی می کند، يع

اميدوارم تحوالت . اسم اش بشود يک جنبش واقعی اجتماعی  گذاشت
 و اگر برود به –منطقه که هيچ مشخص نيست در کدام جهت سير می کند 

سمت برخورد نظامی باز همه چيز را از پيش نمی شود پيش بينی کرد که 
به پيش نرود،    اميدوارم به اين کيفيت و در اين جهت -چه خواهد بود

سمت و سوی جنبش های اجتماعی، رفتن رو به مردم، سازماندهی مردم، 
نگاه به پائين است  و اين تنها راهی است . توجه به خواسته های مردم

که ما را به نتيجه خواهد رساند و من به آن اميدوارم اگر اتفاق خاصی در 
اطالع دارم اين ها ولی در وضعيت فعلی اش تا آنجا که من . منطقه نيافتد

در مرحله جنينی است، هنوز يک جنبش اجتماعی بمعنی واقعی کلمه که 
عبارت پايانی جمله نا  [ »...بشود به آن دل سپرد و آن وظائف سترگ را

؛ دقيقه ۵ فايل صوتی –٤مرجع ] ( مفهوم است ولی منظور، روشن است
١ ٨(  

 امپرياليستی، نه نه به جنگ« اگر در مقام  نفی، شعار » صدای سوم « 
دفاع از جنبش های « را می دهد، در مقام اثباتی » به جمهوری اسالمی 

هنگامی که از » صدای سوم « . را به آن اضافه می کند» مردم ايران 
تقويت جنبش های اجتماعی ايران در برابر هر دو طرف جنگ دفاع می 

باشند در ايران  تا مردم در صحنه ن« کند، ازاين اعتقاد حرکت می کند که 
و به همين دليل هم من فکر می کنم اگر جنبش . »هيچ اتفاقی نخواهد افتاد

ضد جنگ در ايران محدود به جبهه تعدادی از روشنفکران و خير خواهان 
 تازه در صورتی که اينان بتوانند حقيقتا –و نخبگان و انساندوستان باشد 

 و به يک جنبش توده -و در عمل مستقل از سياست های رژيم عمل کنند 
ای از پائين تبديل نشود، منشأ اثری نخواهد بود چرا که اوًال نه تنها 
آمريکا بلکه رژيم ايران هم مسئول و باعث و محرک و ذی نفع اين 
شرائط بحرانی و فضای جنگی است؛ و ثانيًا بدون فشار سازمان يافته 

 ای به خود توده ای از پائين، حکومت اسالمی از کسی و چيزی واهمه
تا جائی که به خود ايران مربوط است، در ايران برای . راه نمی دهد

پيشگيری از وقوع جنگ يک جنبش توده ای ضد جنگ الزم است که در 
عين حال که بيزاری اش از هر شکلی از مداخله گری امپرياليستی را با 

هيتًا ما« و » ذاتًا « صدای بلند  و بخصوص با مضامين کامًال مستقل  و 
متفاوت با رژيم اسالمی فرياد بزند، بلکه همزمان، با تاکتيک های » 

متناسب با شرائط دشوار و اختناقی حاکم بر ايران، سياست ها، نقشه ها، 
اهداف، دامگستری های رژيم در رابطه با بحران آفرينی های خارجی 
م برای مهار بحران داخلی و خفه کردن اعتراضات و سرکوب مطالبات مرد

را خنثا کند؛ و اين نه با چشم بستن بر اهداف و منافع رژيم از اين 
تحريکات و تحرکات ميليتاريستی و مسکوت گذاشتن آن ها، بلکه با به 
پيش کشيدن هر چه قاطع تر مطالبات عاجل و حياتی اقشار مختلف مردم و 
در تقابل قرار دادن اولويت های زندگی خودشان با اولويت های هسته ای 
و نظامی و امنيتی رژيم می تواند کامال عملی شود، حتا بی آن که الزم 
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باشد مردم در اين لحظه با شعارهای مستقيم ضد حکومتی  به خيابان 
بخش های مختلف مردم ايران چنين تاکتيکی را هر چند بطور . بيايند

پراکنده و موردی، اما بعنوان الگوئی قابل گسترش به کار برده و 
زمينه و پتانسيل مردم برای برپا کردن يک جنبش مخالفت استعداد، 

عمومی با جنگ افروزان خارجی و جنگ طلبان داخلی از کانال طرح 
اولويت های خود در برابر  سياست های هسته ای و جنگی را به نمايش 

 ٣ ٨ ۶نمونه های برجسته اين ها را در پالکارد اول ماه مه . گذاشته اند
 ٠ ٠ ٠ما انرژی هسته ای نمی خواهيم؛ حقوق «   کارگران با مضمون١
ما کار می کنيم که زندگی کنيم؛ زندگی نمی .  تومان هم نمی خواهيم١ ٨ ٣

 ديديم؛ در قطعنامه بسيار درخشان وعالی تعدادی از »کنيم که کار کنيم
های پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر، مارون،  آارگران مجتمع

رابی، فن آوران، اروند، غدير و فجر با تاريخ بندر امام، کارون، فا
 در اعتراض به شرايط اقتصادی، سياسی و اجتماعی حاضر در ٤/٨/٨٦

ايران مخالفت با جنگ و محکوم کردن سياست های هر دو طرف زمينه 
در پالکاردهای دانشگاه های ايران هم .  )٨ مرجع( ساز جنگ را ديديم 

اجل و اساسی در برابر پروژه ها و بارها شاهد باال رفتن  مطالبات ع
گسترس چنين تاکتيکی که . طراحی ها و اولويت های جنگی رژيم بوده ايم

زمينه پذيرش توده ای دارد چون بر مطالبات عاجل و اساسی مردم  
استوار است، امکان می دهد که از يکطرف مطالبات مردم برمحمل 

نده شود؛ و از مخالفت شان با جنگ و جنگ طلبان به پيش صحنه را
طرف ديگر، مبارزه شان با جنگ و جنگ طلبان بر محمل مطالبات 
اقتصادی، اجتماعی و سياسی عاجل و حياتی شان به اهرمی نيرومند و 

  . توده ای تبديل شود
، نقش ممکن و بايسته بخش »صدای سوم « اين است از ديد فعاالن  

نبش از پائين در يعنی نقش مردم ايران، نقش ج» نيروی سوم « داخلی 
  .اين مرحله برای پيشگيری از وقوع جنگ يا کم کردن احتمال آن

سئوال از آقای زرافشان و همراهان شان اين است که اگر قرينه هائی را 
اگر در دو طرف : که در باال از آن ها ياد کردم کنار هم بچينيم، يعنی

اين توهم جنگ، فقط آمريکا مسئول است و تنها گناه رژيم ايران پخش 
است که آمريکا توان جنگ ندارد؛ اگر ميان دو طرف جنگ تفاوت ذاتی و 
ماهيتی وجود دارد و در رابطه با استقالل عمل، نبايد با آن ها يکسان 
برخورد کرد؛ اگر آمريکا جنايتکار عليه بشريت است و جمهوری اسالمی 
 نيست؛ اگر جمهوری اسالمی در موضع دفاع مشروع است؛ اگر حقوق
بين الملل در جانب جمهوری اسالمی است؛ اگر  بيش از همه آن استقالل، 

کند که همه  گرفته است و ايجاب می آن هويت، آن تماميت، در خطر قرار
مقابله با آن خطر   و شان را ببندند و صميمانه در جهت مبارزه چشم 

حرکت کنند، در جبهه ضد جنگ مورد نظر آنان چه تکليفی برای مردم 
چشم بستن بر سرکوبگری جمهوری اسالمی و  دفاع  ان جز همين اير

صميمانه از موجوديت آن  باقی می ماند؟ اگر غير از اين است، خوب 
است ما را روشن کنند که مابازای چشم بستن مردم، برای مردم چه 

  خواهد بود؟
ما از شرائط اختناقی حاکم بر ايران و هزينه های سنگين برای فعاالن 

اگر کسی به من بگويد در اوضاع کنونی . و اجتماعی غافل نيستيمسياسی 
نمی شود از آقای زرافشان و همراهان شان در ايران انتظار داشت 
حرفهائی را که تو در اين نوشته در باره رژيم نوشته ای  بزنند و مجبور 

طرف ديگر جنگ هم که تکليف اش « اند فقط به اين کنايه بسنده کنند که 
من آن را خواهم فهميد، اما آنچه نمی فهمم اين است که ، »ت روشن اس

آيا اين . آشکارا به مردم رهنمود داده شود همه چشم هايشان را ببندند
رهنمود با خواسته رژيم اسالمی مطابقت ندارد؟ آيا حق دفاع مشروط 
برای رژيم قائل شدن براستی می تواند در چارچوب راه حل سوم قرار 

  بگيرد؟     
  مع بندج
  

آنچه مرا بيش از هر چيز به نوشتن اين مطلب برانگيخت ، شنيدن بوی 
گرايشی در جنبش ضد جنگ است که اگر چه مدعی مخالفت با جنگ از 
موضع مردم ايران است، اما خطرات و صدمات آن تنها می تواند متوجه 
مردم ايران باشد و جمهوری اسالمی نيز بسيار خوشنود خواهد بود که 

ضعی که موقعيت او را تقويت می کند، توسط کسانی در بين مردم موا
 . تبليغ شود که به هر دليل وجهه ای در بين مردم دارند

  
تک تک پرسش های مطرح شده در اين نوشته نيازمند پاسخ های  

روشنی است تا تناقضات عيان ميان  نظراتی که به آن ها استناد شد و 
مل از دولت، به صورت مجاب کننده ای ادعای راه حل سوم و استقالل ع

اما اين . وقوع جنگ، فاجعه خواهد بود، در اين ترديدی نيست. حل شود

که رژيم جمهوری اسالمی در نقشه شوم خود برای نابود کردن جنبش 
 که از خون و خاکستر نسل ها به سختی دوباره جوانه -های اجتماعی نوپا

دن خطر خارجی موفق شود نيز  بار ديگر با بهانه قرار دا–می زنند 
آيا از سربريدن انقالب و انقالبيون ايران در پشت . فاجعه  خواهد بود

گردو خاک گروگان گيری سفارت و دود باروت جنگ عراق درسی گرفته 
  ايم؟ 

جا دارد که اين مباحثه از حد طرح سئواالت فراتر برود و نظرات اثباتی 
صدای سوم « ر توضيح و تشريح من با اين که د. هم مطرح و باز شوند

که دو تای آن ها را که ( به سهم کوچک خودم مطالب چندی نوشته ام » 
برای اطالع » صلح ايران « در پانويس نام می برم به آدرس ای ميلی 
 و گفتگوهائی نيز درسايت -دوستان مخاطب اين نوشته خواهم فرستاد 

 اين حال اگر الزم باشد با) راديو برابری در اين زمينه در دسترس است 
  .                باز هم در اين زمينه حرف های اثباتی خود را بيان خواهم کرد

 ٢ ٠ ٠ ٧دسامبر  ١ ٠  برابر با ١ ٣ ٨ ۶ آذر  ١ ٩ –پاريس 
١ - ir.coo.iranpeace://http  
٢ html.30post_/10/2007/nabavi/com.radiozamaaneh.www://http  
  
٣ -6php?rubrique.spip/org.nowaroniran.www://http 
٤ -htm.speech/com.etehadesocialistha.www://http 
۵ -aspx.71-post/com.blogfa.peaceiran://http 

   ،شهاب برهان ۶ -صدای سوم در برابر امپرياليسم، صهيونيسم و اسالم سياسی
-01-20060831/200608/maghalat/net.rahekargar.www://http

htm.maghalat 
 شهاب برهان،تا جنگ  ... با جنگ، بی جنگ، يا : صدای سوم-٧
 htm.BorhanShahab/manabe/com.forum-socialist.www://tpht 
 سالم -های پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر  قطعنامه تعدادی از آارگران مجتمع - ٨

  htm.دموکرات

............................................. 
 ....... عمومی زنان3ند باوين، 

  الله حسين پور
.  ام، چه می دانم که در اين بند چه می گذردمن که اين جا نشسته

من، فقط می دانم که حتما زنی به خاطر قتل مردی که به او تجاوز 
کرده است، ساليان درازی ست که در آن جا زندگانی می کند و 

من، فقط می دانم، زنی که دست . موهايش رو به سفيدی است
ل اختفاءاش فرزندش را گرفته و شبانه از خانه گريخته  و در مح

دستگير شده، دارد محکوميت اش را می گذراند و هرروز با ياد 
 ساله که 16و آن ديگری، دختر . فرزندش از خواب بر می خيزد
 سالگی است، در گوشه ای می 18منتظر اجرای حکم اعدامش در 
  من چه می دانم؟....... نشيند و خيره به ديوار می نگرد
چند گاهی چهره ای جديد، با نگاهی اما اين را می دانم که هر از 

نگران، اما مهربان و مصمم وارد بند شده و بی قرار، از اين سو به 
آن سو می رود، با اين زن و آن زن صحبت می کند، گوش به 
خاطرات شان می دهد و سخنانی می گويد که گويی دری را به روی 

دارند، مريم، اين ها هر نامی . دنيايی دگر، دنيايی بهتر باز می گشايد
جلوه، و هر نام ديگر، نگاه شان يکی ست، سخنان شان يکی ست، 

آن ها مانند فرشته گانی به داخل بند . دل سوزی شان يکی ست
رسيده اند، زاری نمی کنند، جدی هستند و دست بر سر همه می 

آن ها انسانی را نکشته اند، دزدی نکرده اند، هنوز فرزندی . کشند
آن ها اسلحه . گز کتک نخورده اند و کتک نزده اندندارند و شايد هر

  .ندارند، حتی سنگ هايی در جيب های شان پنهان نکرده اند
آن ها می دانند که چه . بسيار می دانند!  آن ها فقط و فقط می دانند

آن ها می دانند که در پستوی خانه ها چه می . بر سر زنان می آيد
تنها . د، می گويند و می نويسندآن ها چيزهايی را که می دانن. گذرد

گناهی که به آنان نسبت می دهند،  اين است که هر چه می دانند، به 
ديگران می گويند، با زنان در اتوبوس و مترو حرف می زنند، به در 

  .خانه ها رفته و آگاهی را با کالم خود به درون خانه ها می برند
ر دارند و نه رهبری آن ها نه سازمان دارند و نه تشکيالت، نه رهب

آن ها فقط آگاهی را سازمان می دهند و به همين دليل اکنون . می کنند
  .خانه شان درزندان اوين است

آگاهی آن رودخانه خروشانی است . اما ديگر کار از کار گذشته است
که وقتی جاری شود، از ميان سنگالخ ها عبور می کند و سنگ های 

زندان آن سدی . با خود می بردخشن را از سطح زمين می کند و 
  .نيست که بتواند در مقابل تداوم اين رود خروشان ايستادگی کند

اکنون سنگالخ حاکميت است که از وحشت کنده شدن به دست و پا 
 .افتاده است

................................................................  
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  ونزوئال بعد از رفراندوم 
شکست چاوز در رفراندوم اصالح قانون اساسی البته . روشنگری

امااين شکست از يک جهت بيش از . يک ضربه سياسی برای اوست
همه پيروزی های متعدد در انتخابات ها و همه پرسی های قبلی 

ه هم حاکمان خودکامه ايران و هم محافل محافظ. برای او مفيد بود
که ] از جمله بخش عمده ای از اصالح طلبان ايرانی[کار بين المللی 

تالش ميکردند تصويری ضد دمکراتيک از دولت ونزوئال به نمايش 
بگذارند، از جمله با نشان دادن عکس های او در کنار احمدی نژاد، 
بعد از اعالم نتايج رفراندوم ناخواسته مجبور شدند تداوم حيات 

دولت اياالت متحده .  کشور را به نمايش بگذارنددمکراتيک در اين
که سالمت همه انتخابات های گذشته را زير سوال برده و نتايج آن 

مردم در يک رای گيری ,ها را نپذيرفته بود، اين بار تصديق کرد 
اما دموکراسی چيزی بيشتر از محملی , .آزاد حرف شان را زدند

 به زير کشيدن آنها از برای آزمون سياستمداران و برنشاندن يا
هوگو . دموکراسی مکتب آموزش مردم است. منصب قدرت است

چاوزميخواست اصالحات اجتماعی را که دمکراسی را گسترده 
ميکرد، به کمک اختيارات فوق العاده برای خود، که دموکراسی را 
محدود ميکرد، پيش ببرد و اين هردو را در يک بسته در رفراندوم 

به نظر طارق علی تحليل گر انديشه ورز، شکست او . ارائه داده بود
ضرورت عدم وابستگی جنبش . درس های زيادی در بردارد

اما او از درس . اجتماعی به يک شخصيت، فقط يکی از آنهاست
 . هم ميگويد که در زير ميخوانيدهای مهم تری 

 طارق علی  -  درس هايی برای فعالين جنبش بوليواری
  2007 دسامبر 3
کست محدود هوگو چاوز در رفراندوم محصول خودداری بخش ش

 درصد واجدين حق 44. بزرگی از طرفداران او از رای دادن بود
چرا؟ اوال، به علت اينکه آنها يا از اين . رای در خانه ماندند

مواد . رفراندوم سر در نمی آوردند يا ضرورت آنرا نمی پذيرفتند
پيشنهادهای مربوط به مربوط به ساعات کار هفتگی و برخی 

اصالحات اجتماعی ميتوانست در چارچوب پارلمان کنونی به آسانی 
مسايل کليدی عبارت بودنداز رفع محدوديت . به قانون تبديل شود

و , به شيوه معمول در بخش اعظم اروپا, انتخاب رئيس حکومت 
مساله اين است که در مورد ". دولت سوسياليستی"حرکت به سوی

  . باحثه و مناظره کافی در سطح توده ای صورت نگرفته بوداين دومی م
 دوستانه ای خاطرنشان کرده همانطور که ادگاردو الندر در انتقاد

  : است
قبل از رای گيری به نفع اصالح قانون اساسی که دولت، اقتصاد و , 

دمکراسی را سوسياليستی تعريف ميکنند، ما شهروندان حق داريم 
منظور از اصطالح .  شرکت داشته باشيمدر تعريف اين مضامين

دولت سوسياليستی چيست؟ منظور از اصطالح اقتصاد سوسياليستی 
چيست؟ منظور از اصطالح دمکراسی سوسياليستی چيست؟ چه 
مشخصاتی اينها را از دولت ها، اقتصادها و دموکراسی هايی که در 

؟ اينجا  در کنار سوسياليسم قرار داده ميشدند، متمايز ميکند20قرن 
ورد آينده ما نه با بحث معناشناسی بلکه با تصميمات اساسی در م

در تقويت اين نظر گرگ ويلپرت، روزنامه , .کشور سروکار داريم
دارد و ] به اصالحات[نگاری که گرايش مثبت 

                   //com.venezuelanalysis.wwwوبسايتش
 : بهترين منبع اطالعات درمورد اين کشور است، ميگويد

چاوز با تازاندن روند اصالح، به اپوزيسيون فرصتی کم سابقه داده ,
بدين معنا که شتابی که او در . که به او يک ضربه جدی بزنند
 او را در معرض اين انتقاد قرار داد تازاندن روند مزبور نشان داد،
 ميانه اين به انتقاد اصلی منتقدان. که خود روند خدشه دار است

يک اشتباه ديگر، اصرار به رای گيری , .روی اصالحات تبديل شد
اگر رای گيری . برای همه پيشنهادها بر پايه همه يا هيچ بود

شنهادها جداگانه صورت ميگرفت، کامال محتمل بود تعدادی از پي
اين ميتوانست فعالين بوليواری را وادار کند . مورد تاييد قرار گيرد

کاری ( که به کارزار مباحثه و مناظره در سطح توده ای روی آورند
که چپ فرانسه در مورد قانون اساسی اتحاديه اروپا انجام داد و 

دست کم گرفتن رای دهندگان اشتباه بزرگی است و ). موفق شد
 .  هرکس اين را ميداندوز بيش ازچا

 بر سرکار است، و 2013حاال بايد چه کرد؟ رئيس جمهور تا سال 
چاوز هرچيزی که بشود، تعريف رئيس جمهور فلج هرگز با او جور 

او يک مبارز است و به فکر آن خواهد بود که روند . در نخواهد آمد

خورد شود، ميتواند شکست اگر با آن به درستی بر. را تقويت کند
گذشته از هرچيز اين استدالل . امر خير در پوششی معکوس باشد

 سال گذشته مرده و 8راهبان غربی را که ادعا ميکردند دمکراسی 
 . سلط شده است، بی اعتبار ميکندخودکامگی م

هرکس که شب گذشته سخنرانی چاوز در پذيرش شکست را ديده 
 گواداالجارا با دوستان مکزيکی مثل من که آن را اين جا در[باشد 
ترديدی نخواهد داشت که او به بستر دموکراتيک روند های ) ام ديدم

يکی از ضعف . تا اينجای قضيه روشن است. اجتماعی متعهد است
اين برای . های جنبش ونزوئال وابستگی شديد به يک فرد بوده است

و برای روند ) يک گلوله کافی است( آن شخص خطرناک است
خودکاوی در کارکاس وسيعا صورت خواهد . نبش بوليواري، مضرج

گرفت، ولی مساله کليدی اکنون بحث باز برای تحليل علل اين ضربه 
وقت . و حرکت به سوی رهبری جمعی جهت تعيين نامزد بعدی است
تعميق . زيادی در پيش است ولی مباحثات بايد هم اکنون آغاز شود

به نحوی [ حات عميق اجتماعی مشارکت مردمی و ترغيب به اصال
  . بايد حتما انجام گيرد*) ده بودکه در پيشنهاد های رد شده آم

شکست رفراندوم بدون ترديد به اپوزيسيون ونزوئال و راست 
آمريکای التين جرات ميدهد، ولی اين تصور ابلهانه است که 
پيروزی آنها خود به خود باعث خواهد شد مقام رياست جمهوری را 

اگر درس های شکست به درستی درک شود، جنبش . ببرند
 . بوليواری پيروز خواهد شد

بخشی از پيشنهادهای ارائه شده در رفراندوم، بسيار شجاعانه و *
حتی بديع بودند و از نوع اصالحاتی هستند که ميتواند در ريشه کنی 
فقرمزمن که دامنگير کشورهای آمريکای التين است، نقشی کارساز 

 21مايک وايزبروت در مقاله ای در نيواستيسمن در . ايفا کنند
صالحات نوامبر، به چند نمونه اشاره کرده که مضمون کلی اين ا

تامين اجتماعی کارگران در بخش های .. .اجتماعی را نشان ميدهد
غيررسمی که ميتواند به نحوی تعيين کننده در کاهش فقر تاثير 

سطح عمومی دستمزد ها داشته باشد، بويژه به خاطر آنکه کاهش 
يض بر اساس جنسيت رفع تبع.. . ر اثر رقابت را نيز خنثی ميکندد

 اصالحات ناظر به جلوگيری از دست دادن خانه.. . و سالمت جسمی
تحصيل رايگان تا . .. در صورت مقروض شدن و ورشکستگی

ق مردم در دست يابی به به رسميت شناختن ح.. . سطح دانشگاه
هشت , ساعت کار هفتگی 36ش کار هفتگی به کاه.. . اطالعات

موانعی برای جلوگيری از ..  ساعت جمعه 4عت روزانه به اضافه سا
پاسخگويی بانک مرکزی به حکومت . .. انحصار مالکيت بر توليدات فکری

در تضاد با استقالل بانک مرکزی که عامل مهمی در گسترش فقر نه [منتخب 
  .]در کشورهای پيشرفته بوده استفقط در آمريکای التين بلکه حتی 

  ]  .توضيحات در مورد اين نمونه ها از روشنگری است   [
...........................................................  

جدا سازی و نابرابری در فلسطين: راه بسوی نژاد پرستی  
 برگردان ناهيد جعفرپور- محمد خطيب

 که با هدف به جريان انداختن شب قبل از نشست آناپوليس مريلند
پروسه مذاکرات ميان اسرائيل و فلسطين برگزار گرديد، آهود 

اسرائيل ديگر در : اولمرت نخست وزير اسرائيل اعالم نمود که 
نوار غربی شهرک جديدی نخواهد ساخت اما ادامه ساخت شهرک 

اين به اين مفهوم است که بنای ". خفه نخواند شد" های موجود 
خفگی "طقه مسکونی اسرائيلی در نوار غربی که باعث  من149

به اضافه مناطق مسکونی يهودی نشين که ( می شود " فلسطينی ها
در منطقه ای که روستای ما يعنی روستای بيلين در آن قرار گرفته 

اين اطالعيه . بدون وقفه همچنان ادامه خواهد داشت) است
که اسرائيل می خواهد   تحقيرآميز اولمرت واهمه ما را مبنی بر اين

در مذاکرات آناپوليس با پشتيبانی آمريکا غالب شهرک های نوار 
از اين طريق فلسطينی ها در . غربی را نگه دارد، تائيد می نمايد

زمانی که .يک موقعييت نابرابرو جدا از هم نگاه داشته می شوند
چند هفته پيش گوندوال ريس وزير امور خارجه آمريکا به 

ما ساکنين روستای بيلين واقع در نوار نه مسافرت نمود، خاورميا
غربی با ساکنين روستاهائی که در همسايگی ما قرار دارند دور هم جمع 

ما می خواستيم متحدا پياممان را بگوش ريس برسانيم و به اين . شديم
خاطر تظاهرات صلح آميزی را بر عليه ساخت اتوبانی که در نزديکی ما 

 نشينان يهودی ساخته می شود و با وجود اين که اين تنها برای شهرک
اتوبان از منطقه ما عبور می کند اما برای فلسطينی ها رفت و آمد در 

بر روی پالکارت بزرگی که در جلوی . آن ممنوع است را به راه انداختيم
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گوندی، در اين حالت رزا پارک چه " تظاهرات قرار داشت نوشته بوديم 
 ".می کرد؟
. دانيم که خانم ريس آگاه است که نژاد پرستی چه مزه تلخی داردما می 

زيرا که وی در جنوب آمريکا بزرگ شده است آنهم درزمان مبارزات 
ما روستائيان بيلين تحت تاثير جنبش آمريکائی برای . حقوق شهروندی

ما از سه سال پيش کارزار مقاومت بدون . حقوق شهروندی می باشيم
 .ی بريمخشونت را به پيش م

    www.iht.com/articles/2005/07/11/opinion/edkhatib.php. 
ما هم بمانند خانم ريس تحت تاثير شجاعت رزا پارک قرار گرفتيم زمانی 

چون نمی خواست در ) يعنی ايالت زادگاه خانم ريس(که وی در آالباما 
ما . اتوبوس جای خود را به يک سفيد پوست بدهد  دستگير گرديد

) در نوارغربی( ن فلسطينی اجازه نداريم دربسياری از خيابانها بعنوا
در واقع مسيری به . حرکت نمائيم و يا حتی از اتوبوس استفاده کنيم

 مايل در نوار غربی تنها برای شهرک نشينان يهودی 200فاصله 
  .اختصاص داده شده است

pdf._Forbidden_Roads_Eng200408/download/org.btselem.www 
شماره پالک اتومبيل های فلسطينی ها از رنگی ديگر از اتومبيل های 

در تمامی اتوبان هائی که از نوار غربی . اسرائيلی ها برخوردار است
. الک فلسطينی ممنوع می باشدگذر می کنند، حرکت اتومبيل های با پ

بسياری از اين اتوبان ها و خيابان ها با پشتيبانی مالی آمريکائی ها 
 به اعتراض پرداختيم زيرا که اين 443ما در اتوبان . ساخته شده اند

  .اتوبان از پنج سال پيش برای فلسطينی ها ممنوع شده است
 در نوار غربی طبق گزارش دفترهماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل

موانع فيزيکی : محل های بازرسی و کنترل وجود دارد" چک پوينت " 561
  . که آزادی حرکت فلسطينی ها را در نوار غربی محدود می سازنند

pdf.2007ClosureUpdateOctober/documents/org.ochaopt.ww 
ها به طور واقعی " چک پوينت"  عدد از اين 8بايد توجه نمود که تنها 

کامال تمامی چک پوينت ها و . اسرائيل را از نوار غربی جدا می سازنند
موانع در طول خيابانهائی در نوار غربی قرار گرفته اند که تنها برای 

  .رر شده انداستفاده شهرک نشينان اسرائيلی مق
برای ما فلسطينی ها حرکت بسوی بيمارستانها، مدارس، محل های کار 
و يا اقوام و خانواده مان به اين شکل بسيار سخت و يا غيرممکن شده 

ما . اين پاره پاره کردن نوار غربی اقتصاد ما را نابود ساخته است. است
قه ای که منط. کشوری را که شامل غزه و نوار غربی بود قبول نموديم

در واقع اين خود .  درصد سرزمين تاريخی ما را شامل می شود22تنها 
 به اسرائيل وعده 2004پريزيدنت بوش در سال . توافقی غمناک بود

داد که هر پيمان بسته شده ميان اسرائيل و فلسطين در مرکز بزرگ 
  .زندگی مردم نوار غربی اجرا می شود) يهودی نشين(

در نوار ( المللی تمامی شهرک های اسرائيلی بر اساس قوانين بين 
بلوک های شهرک " از طريق استقرار . غير قانونی می باشند) غربی
در مناطق استراتژيک و همچنين اتوبان هائی که مناطق فلسطينی " ها

را از هم ديگر ايزوله نموده اند، اسرائيل کنترل کامل بر مرزهای ما را 
اين مسئله . ی جابجائی ما ودر باره آب مادر باره آزاد: در اختيار دارد

. ما را از اورشليم کامال بريده است
/www.zmag.org/content/showarticle.cfm)?SectionID=107&ItemID=14   

چند هفته پيش گزارش ) صلح حاال" نو پيس( " همانطوری که سازمان 
سه برابر بيشتراز ) يهودی نشين( داده، رشد جمعيت در شهرک های 

  .رشد جمعيت جا های ديگراسرائيل است
 stm.7082629/middle_east/hi/2/uk.co.bbc.news.www  

بنای شهرک های اسرائيلی در همه جای نوارغربی و همچنين در 
اطراف روستای ما آنچنان بسرعت در حال حرکت است که من هيچ 
نقشه ای را از موقعيت کنونی نوار غربی برای پسرم نمی توانم تهيه 

  .  نمک
 ماموران اسرائيلی توسعه و گسترش زمين ها شروع 2001در سال 

کردند در منطقه ای که از روستای ما قصب کرده بودند، خانه های 
موضوع بر سر يک بخش . مسکونی برای مهاجرين يهودی بسازند

چهار . شهری يهودی نشين بود که خارج از مناسبات روستای ما باشد
 درصد زمين های زراعی ما را از هم بريد 50 سال بعد ديوار جدا سازی

بهانه آنان اين بود که شهرک های جديد بايد محافظت . و جدا نمود
 200ما در مقابل اين مسئله عکس العمل نشان داديم و . بشوند

اعتراض بدون خشونت را بهمراه پشتيبانان اسرائيلی و بين المللی 
بعد از اين . روزخمی شدندصد ها نفر از ما دستگي. سازماندهی نموديم

اعتراض ها دادگاه عالی اسرائيل تصميم گرفت که مسير حرکت ديواراز 
روستای ما تغيير داده شود و چيزی در حدود نيمی از زمين های قصب 

با وجود اينکه اين خود برای ما پيروزی به . شده ما بما برگردانده شود
ن هائی را که از ما حساب می آمد اما همزمان اسرائيل بخش ديگر زمي

اسرائيل نقشه دارد که اين . قصب نموده بود آغاز بساختن شهرک ها نمود
   . زمين ها را بعنوان بخشی از بلوک شهرک های مودين اليت به ثبت رساند

 /40636/story/org.alternet.www://http. 

طبق مدارک اسرائيل در حال حاضر ده و دو درصد از زمين های 
به . نوارغربی ميان مرزسبز و ديوار جدا سازی را به ثبت رسانده است

اين مجموعه همچنين بلوک بزرگ شهرک هائی که در آن در حدود 
مهاجرين % 80. (  نفر زندگی می کنند اضافه می شود45000
 که شهرک ها را و خيابان های شهرک ها ديوار جدا سازی). اسرائيلی

را قطع می کند، فلسطينی ها را و مناطق زندگی آنان را از هم ايزوله 
  .نموده و آنان را به بردگان خود تبديل می نمايند

 org.apartheidmasked.www   
ه فرزندان ما زندگی تحت اشغال نظامی اسرائيل را ما دعا می کنيم ک

ما اميدواريم که نتايج کنفرانس آنا . مجبور به تجربه کردن نباشند
اما ما همچنين نگرانيم که همه . پوليس ما را کمی به آزادی نزديک کند

چيز به نفع اسرائيل تمام شود و در آينده هم همين شهرک ها و همين 
" جدا سازی و نابرابر" اين سيستم موجود ـ . شندخيابان ها پا بر جا با

 )فلج خواهد نمود. ( دولت آينده فلسطين را سمنته خواهد نمود
.......................................................... 

هستيم" افغانی"همه ی ما   
  " ه های کارگران افغانچهر"به بهانه ی نمايشگاه عکس 

  احمد زاهدی لنگرودی
ديروز به نمايشگاه عکس احمد زاهدی رفتم و پرتره های کارگران 
افغانی گچ گرفته و آويخته بر ديوارش را تماشا کردم و از اينکه 

" محصوالت هنری"کسی از ما، در ميان اين شلوغ بازار ارائه 
انسانی مان مدرن و پست مدرن به فکر وظايف فراموش شده ی 

بعنوان يک قوم، يک ملت و يا طبقه و قشر اجتماعی  هست و دست 
  .خالی و تنها در اين راستا تالش کرده، عميقا خوشحال شدم

عکس های احمد زاهدی بدون بهره گيری از هر تکنيک يا فرمی و 
آن ها به يک معنا اصال عکس . در نهايت سادگی عرضه شده اند

 چهره هايی پر از معنا، پر از مفهوم و پر .نيستند، خود واقعيت اند
. احمد با نمايشگاهش خيلی چيزها را به ياد ما آورده است. از رنج

ساختمان ها، . من که ديگر نمی توانم شهر ها را مثل سابق نگاه کنم
به راستی چقدر از شهرهای ما به دست .... خيابان ها، کوچه ها 

  کارگران عزيز افغانی ساخته شده است؟
" بازار"امروز روزنامه سرمايه از قول يکی از دست اندرکاران 

کارگران افغانی دستمزدها در " اخراج"مسکن نوشته بود که با 
  يعنی کارگران -بخش مسکن ده ها در صد افزايش يافته است 

افغانی همه ی اين زحمت ها را با دستمزدی ده ها در صد کمتر 
بگذاريد از بحث . ری پارو کنندانجام داده اند تا آقايان پول بيشت

 اينکه -اينکه چرا آمدند و چرا از کشور اخراج می شوند بگذريم
  .آنجا  و اينجا چه خبر بود و هست و سياست ها چگونه رقم خورده اند

خيل عظيمی از کارگران ايرانی نيز . اين تنها سرنوشت آن ها نيست
د و با سطح در کشور های ديگر آواره و مهاجرند تا شغلی بجوين

. دستمزدی به مراتب کم تر، زندگی ای برای خود دست و پا کنند
می بينند و می " افغانی"بسياری از مردم آن کشور ها نيز ما را 

در نظام هرمی جهانی حاصل از دوران استعمار و نواستعمار . دانند
که سطوح توسعه يافتگی غير عادالنه ای بر آن حاکم است،  

اچار می شوند برای يافتن کار آواره ی کشور بسياری از مردم ن
  . شوند" افغانی"توسعه يافته تری شده و 

رسانه هايی غير مسئول تالش داشته اند افغانی های زحمتکش و 
روزی نيست . بنامند و آن ها را بدنام کنند... مظلوم را جنايتکار و 

 فکر نمی کنم اگر شاخص های. که خبری در اين راستا منتشر نشود
جمعيت، حاشيه نشينی و بی سامانی و شرايط خشن زندگی را مبنا 
قرار دهيم و سطح وقوع جرم و جنايت را مقايسه کنيم، ما ايرانی ها 

 همه جهان زمينه دراينگونه تبليغات . چيزی از آن ها کم بياوريم
ساز  ايجاد شرايطی ست که نهايتا به کاهش اجباری دستمزد 

متعاقبا غير مهاجر بينجامد و حاشيه سود کارگران مهاجر و طبعا و 
کسانی را باال ببرد که برايشان خيلی هم فرق نمی کند از کدام قوم و 

  .ملتی بهره کشی صورت می گيرد
اما ما که ريشه های مسائل را می دانيم و با نگاه متفاوت خود 
جهان ديگری را عميقا آرزو می کنيم، يک تشکر تاريخی به افغان 

  . احمد وظيفه اش را انجام داد، ما هم به او بپيونديم. مها بدهکاري
  بر گرفته از وبالگ     .     احمد جواهريان

815251/album/photos/_/com.blog.ahmadzahedi://http  
  !ليک کنيدها روي اينترنت آدرس باال را ک براي ديدن عكس

..........................................................  
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 ازآوای دانشگاه  گزارش خبری تحليلی

 حضور محمد خاتمی در دانشگاه تهران
 آذرماه محمد خاتمی در مراسمی به مناسبت 20امروز سه شنبه 

رگ داشت روز دانشجو و به دعوت انجمن اسالمی دانشگاه بز
بعد از رسوا . تهران در سالن چمران دانشکده ی فنی سخنرانی کرد

 آذر در آخرين سال رياست جمهوری اش 16شدن خاتمی در مراسم 
اين اولين بار بود که وی به بهانه ی بزرگ داشت روز دانشجو در 

اما اين بار دو . می کرديکی از دانشگاه های تهران سخنرانی 
خردادی های برگزار کننده ی اين مراسم با آموختن از عملکرد 
محمود احمدی نژاد و يارانش، سعی کردند از رسوا شدن مجدد مرد 

  .محبوب خود جلوگيری کنند
 آغاز شود اما هراس از حضور 2قرار بود مراسم در حدود ساعت 

ها را مجبور به اتخاذ دانشجويان منتقد در سالن مراسم، مشارکتی 
به شهادت ناظران ماجرا در دانشگاه ! تدابير شديد امنيتی کرده بود

تهران، چند دستگاه اتوبوس که تمامی شان از اعضا و هواداران 
 آذر متوقف شدند و 16جبهه ی مشارکت بودند در برابر در 

تعداد ديگری نيز . مسافرين آن ها مستقيما وارد سالن چمران شدند
ر دست داشتن کارت دعوت و در حالی که نامشان توسط حراست با د

اين در حالی بود که .کنترل می شد از در اصلی وارد دانشگاه شدند
تمامی در ها به شدت توسط حراستی ها کنترل می شد و حتی 
دانشجويان خود دانشگاه نيز به سختی وبا چک شدن کامل کارت 

به طوری که يکی از . هايشان می توانستند وارد دانشگاه شوند
دانشجويان دانشگاه عالمه که قصد ورود به دانشگاه را داشت 
توسط مامورين حراست به مدت چندين ساعت در ساختمان 

  .انتظامات بازداشت شد
مشارکتی های با اتوبوس آورده شده مستقيما به سمت سالن چمران 

ی از حرکت کردند اما ورود به سالن سخنرانی برای دانشجويان عاد
برگزارکنندگان مراسم به دليل . ورود به دانشگاه نيز سخت تر بود

هراس از حضور دانشجويان در سالن را با قرار دادن انواع وسايل 
اين در حالی بود که . مانند ميز و صندلی در پشت آن بسته بودند

 نفر از دانشجويان منتقد در داخل دانشگاه 1500جمعيتی بيش از 
 خواستار شرکت در سخنرانی فردی بودند که فرياد ايستاده بودند و

  . سر می دهد" زنده باد مخالف من"
 16خاتمی که به منظور بزرگ داشت .  آغاز شد2:30مراسم از ساعت 

آذر به اين مراسم دعوت شده بود، در سخنان خود نه تنها کوچکترين 
ژه اشاره ای به مسائل روز جنبش دانشجويی نکرد بلکه در راستای پرو

ی سرکوب نيرو های چپ و در هم گامی با نيرو های اطالعاتی و امنيتی 
  )١.(چپ ها را محکوم به انجام اعمال خشونت آميز کرد

خاتمی که حضور دانشجويان منتقد را در محل سخنرانی خود تحمل 
اميدوار بودم در جمع ما و جامعه ی ما : "نکرد در سخنانی گفت

." ديشه گرفتار شده اند نيز حضور داشتندعزيزانی که به جرم بيان و ان
 تن از 30وی در حالی اين سخنان را بر زبان آورد که نزديک به 

دانشجويان در بند را دانشجويان چپ گرايی تشکيل می دهند که او آن 
قصد "دانشجويانی که تنها به جرم . ها را خشونت طلب می داند

  .ه سر می برنددر زندان ب" برگزاری مراسم مستقل روز دانشجو
در جريان مراسم تعداد اندکی از دانشجويان که توانسته بودند دور از 

زندانی "چشم برادران حراستی و مشارکتی وارد سالن شوند شعار های 
. سر دادند" دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد"و " سياسی آزاد بايد گردد

روزبهان " های ضمن اين که تعدادی از دانشجويان با بلند کردن پالکارد
  .خواهان آزادی دانشجويان در بند شدند" اميری را آزاد کنيد
 در حالی به پايان رسيد که خاتمی به وعده ای که 5مراسم  در ساعت 

او که در پاسخ به دانشجويانی که در . چند سال پيش داده بود عمل کرد
 يادت 67"و " حرف بسه، دروغ بسه" شعار های 83 آذر16سخنرانی 

" کاری نکنيد که بدهم از سالن بيرونتان کنند"سر دادند گفت که " نره
امسال و در حالی که در قدرت هم نبود همين کار را کرد و با کمک 

يادمان نرود رفقايی که . يارانش مانع از حضور دانشجويان در سالن شد
در آن روز صدای اعتراض دانشجو را به گوش قدرتمداران رساندند 

د و هزينه ی افشاگری ها و مبارزات خود در اين چند امروز در بندن
چه ديروزی و چه (فرقی نمی کند که قدرت مداری .  ساله را می پردازند

از دانشگاه امام حسين برای پر کردن سالن نفر بياورد يا از ) امروزی
هر دوی اين ها نشان می دهد که . دفتر جبهه ی مشارکت ايران اسالمی

 برای آزادی بيان احترام قائل هستند و تا چه حد اين افراد چه ميزان
 .ميان توده ی دانشجو محبوبيت دارند

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

 سفر هياتی از اروپا
  برای پيگيری وضعيت کارگران زندانی

  بهروز کارونی
 نفره متشکل از نمايندگانی از اتحاديه اروپا، فعاالن ١١يک هيات 

 و يک نماينده از سازمان ملل متحد،  ق کارگران در اروپاحقو
 آذر، درتهران با خانواده سه فعال کارگر زندانی و ١۶جمعه  روز

چند تن از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی 
  .تهران و حومه ديدار کردند

منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رييس و نايب رييس سنديکای 
کت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و همچنين کارگران شر

محمود صالحی، از فعاالن کارگری در استان کردستان و از 
بنيانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز در سال جاری 
خورشيدی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام 

  .بازداشت و زندانی شده اند
ی از کشورهای فرانسه، اسپانيا، جمهوری اين هيات که از نمايندگان

چک، پرتغال و اتريش در آن حضور دارند با همسران منصور 
اسانلو، ابراهيم مددی و محمود صالحی در دفتر سازمان ملل متحد 

  .در تهران ديدار کردند
نجيبه صالحی، همسر محمود صالحی، درباره اين ديدار به راديو 

اره وضعيت همسران ما، از جمله اعضای اين هيات درب«: فردا گفت
برخورد مسئوالن زندان ها با آنان و وضعيت پرونده قضايی و 
جسمانی شان سئوال کردند و در ارتباط با سنديکای کارگران شرکت 
واحد تهران، از چند عضو هيات مديره اين سنديکا که درديدار 

  ».شرکت داشتند نيز پرسش هايی پرسيدند
همسران خود را برای اعضای هيات ما وضعيت «:  افزود او

 آنان با ابراز ناراحتی از چگونگی برخورد  اروپايی توضيح داديم و
و رفتار با فعاالن کارگر زندانی قول دادند که درديدار با مقام های 

  ».ايرانی، اين موضوع را مطرح کنند
ی کارگران شرکت واحد اتوبوس به گفته يکی از اعضای سنديکا

رانی تهران و حومه، در اين ديدار البور روچک، رييس اين هيات 
اعزامی از اروپا، گفته است که مقام های ايرانی با درخواست ديدار 

  .اين هيات با سه فعال کارگری در زندان، مخالفت کرده اند
ل و پيش از اين نيز دو هيات اعزامی فدراسيون جهانی کارگران حم

 خواستار ديدار با رييس  - I.L.O –نقل و سازمان بين المللی کار 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در 
زندان شده بودند که با مخالفت مقام های جمهوری اسالمی مواجه 

  .شد
يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران 

مش فاش نشود به راديو فردا گفت که اعضای و حومه که خواست نا
 از -هيات اروپايی، تاکيد کرده اند که در ديدار با مقام های ايرانی 

 موضوع فعاالن کار  -جمله در ديدار رييس مجلس شورای اسالمی 
زندانی و ساير فعاالن اجتماعی زندانی را مطرح خواهند کرد و 

سنديکايی در ايران خواهند خواستار آزادی آنها و نيز آزادی فعاليت 
  .شد

بر اساس اين گزارش، نمايندگان اتحاديه اروپا گفته اند که اين 
موضوعات را در جلسات پارلمان اروپا مورد بررسی قرار خواهند 
داد و از اتحاديه اروپا خواهند خواست تا به اين موضوعات رسيدگی 

  .کند
آنها «: ر افزودخانم صالحی با مثبت و تاثير گذار بودن اين ديدا

حرف های ما را شنيده اند و از وضعيت همسران زندانی ما آگاهی 
پيدا کرده اند و از همين رو می توانند آنها را در کشورهای خود 

همين موضوع می تواند بر وضعيت فعاالن کارگر . منعکس کنند
  ».زندانی تاثير زيادی داشته باشد

 همسر زندانی اش با نجيبه صالحی همچنين درمورد آخرين وضعيت
محمود از «: انتقاد از اعزام او به بيمارستان با دستبند و پابند گفت

يک هفته پيش به طور مرتب تحت درمان قرار دارد و در درمانگاه 
  ».زندان به سر می برد

خبر ورود اين هيات به تهران و ديدارهای آنها، در رسانه های 
عتماد ملی در شماره روز داخلی بازتاب نداشته و تنها روزنامه ا

  .  آذرماه، خبری کوتاه در اين باره منتشر کرده است١٧شنبه 

…………………………………...  
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 آقای نگهدار ، اشتباه  ميکنيد،
  ! شما هيچ نياموخته ايد

 )بخش دوم ( 
در ارتباط با کشتارهای دوره  ) ٩٧شماره ( مجله آرش : پيشينه بحث

هايی با بعضی فعاالن جريان انقالب و دهه شصت ، مجموعه مصاحبه 
های مختلف سياسی انجام داده بود که مصاحبه با فرخ نگهدار يکی از 

در آنجا او تالش کرده بود موضع سازمان ) به نظر من ( آنها بود و 
 - ٦١اکثريت و مسئوليت فردی خودش را در قبال کشتار گسترده سال های 

داشت کوتاهی يادآوری من در ياد.   وارونه نشان بدهد و توجيه کند٦٠
نگاهی به حرف های نگهدار ترديدی باقی نميگذارد که وجدان و کردم که  

 فرخ نگهدار در .مسئوليت فردی برای او مفاهيمی کامًال بيگانه است
سعی کرد " جهت اطالع مينويسم ! علی اکبر عزيز" نوشته ای با عنوان 

طلبی نوشتم با که در پاسخ به آن ، من م. از موضع خودش دفاع کند
و سعی کردم با استناد ! " آقای نگهدار توضيح تان روشنگر بود" عنوان 

به نوشته خوِد نگهدار و اسناد سازمان اکثريت ، نشان بدهم که او از 
مسأله اصلی ، يعنی حمايت از جنايات جمهوری اسالمی در آن سال ها 

ب ديگری در پاسخ به نوشته دوم من ، فرخ نگهدار مطل. طفره ميرود
 " 2 -جهت اطالع مينويسم ! علی اکبر شالگونی عزيز" نوشت با عنوان 

که نوشته کنونی من بخش دوم پاسخ به آن است که متأسفانه باز با تأخير 
 .زياد انتشار می يابد و من به خاطر آن پوزش می خواهم

*** 
 :است کرده تقسيم بخش سه به را اش نوشته نگهدار فرخ
 سال پيش، در طول 25 رجوع به اسناد سازمان در بخش اول اساسا" 

در اين مراجعات گزارش کرده ام که سازمان در قبال . ، است1360سال 
  .  کدام مواضع را اتخاذ کرده است60اعدام های سال 

 نظر و قضاوت من در مورد مواضع سازمان نسبت به  در بخش دوم
ازمان اکثريت در  و ارتباط آن مواضع با خط مشی س60اعدام های سال 

  . آن سال ها گنجانيده شده است
در بخش سوم رئوس و مشخصه های اصلی سياست و خط مشی سازمان 

 جمع بندی شده و مورد قضاوت و مقايسه 61 و 60اکثريت در سال های 
 ".با خط مشی ساير نيروها قرار گرفته است

 های هشمار از متعدد های نمونه آوردن بامن در بخش اول اين نوشته 
 – اکثريت خلق فدائيان سازمان مرکزی ارگان – "کار " نشريه مختلف

 مورد  اسناد فتوکپی به مراجعه کليد با همراه ( ١٣٦٠ سال  در
 سازمان ، نگهدار آقای ادعای برخالف که دادم  نشان  ) ام استفاده
 ها سال آن خونين کشتارهای و ها سرکوب با فقط نه اکثريت فدائيان
 بخش اين در و .است کرده حمايت آنها از فعاالنه بلکه ، ودهنب مخالف

 .پردازم می او ديگر ادعاهای به
 .جسورانه دروغ ِ منطق و نگهدار آقای – ١

 همان باره در است توضيحاتی نگهدار نوشته دوم بخش اصلی محور
 :است اين آن کليدی نکته و .است کرده مطرح اول بخش در که ادعايی

 در هيچ مورد از صدور هيچ يک از احکام اعدام برای گرچه سازمان" 
رهبران و فعالين گروه هايی که قبل از انقالب عليه رژيم شاه مبارزه می 

کسانی "، اما از تکرار مکرر اين عبارت که کرده اند حمايت نکرده است
می " که مستقيما در عمليات مسلحانه شرکت نداشته اند نبايد اعدام شوند

گرفت که سازمان به اعدام کسانی که در عمليات مسلحانه توان نتيجه 
حکومت در قبال ترور و ,شرکت داشته اند معترض نيست و معتقد است 

 ."تعرض مسلحانه، از داخل و يا از خارج، حق دارد از خود دفاع کند
 آشکارا نگهدار آقای که ميدهد نشان ام کشيده خط زيرش که ای جمله
 همان يعنی ( جسورانه دروغ منطق از ، آن زا تر مهم و ميگويد دروغ
 پذيرفته تر راحت ، باشد تر بزرگ چه هر دروغ که معروف گفته

 کمی ، اش ادعای باوراندن  برای او حتی .ميکند استفاده ) ميشود
 ها سال آن در سازمان اسناد به مجددًا که ميکند تأکيد ، تر پائين

 که ام داده نشان نوشته اين اول بخش در من اما .است کرده مراجعه
 .ميگويند ديگری چيز ١٣٦٠ سال در سازمان شده منتشر رسمی اسناد
 با ، ميکند بيان را شاخداری دروغ يک که اين بر عالوه باال جمله البته
گروه هايی که قبل از  "  عبارِت ايِن .است همراه هم خاصی وتاب پيچ

اين جا چه وظيفه ای  در "انقالب عليه رژيم شاه مبارزه می کرده اند
. دارد؟ يعنی چه؟ شما يا از اعدام مخالفان رژيم دفاع کرده ايد يا نکرده ايد

پس اين تفکيک سازمان هايی که پيش از انقالب موجوديت داشته اند ، از 
آنهايی که بعدًا به وجود آمده اند ، برای چيست؟  به نظر ميرسد آقای 

اما اين پيچ وتاب ، . گذاردنگهدار ميکوشد جای فراری برای خودش ب

خواه آگاهانه وارد شده باشد يا ناآگاهانه ، بی فايده است زيرا اوًال  
ترديدی نيست که اکثريت از اعدام افراد سازمان هايی که پيش از انقالب 

درشماره ( مثًال وقتی . موجوديت داشته اند ، فعاالنه حمايت کرده است
رک و فرخنده کريم دستمالچی و اعدام مبا" می نوشتند " کار " ١١٨

احمد جواهريان ، کوخ نشينان را شادمان و امپرياليسم امريکا را عزادار 
از اعدام افراد جبهه ملی شادمانی ميکردند ، يعنی سازمانی که قبل ." کرد

در همان ( يا . از انقالب موجوديت داشت و اهل عمليات مسلحانه هم نبود
ازرگان فشار مياوردند که به خواسته وقتی به مهندس ب ) ١١٨شماره 

اعالم کند ، به " مرتد " خمينی جواب روشنی بدهد و سران جبهه ملی را 
! در جمهوری اسالمی اعدام است" مرتد" خوبی می دانستند که مجازات 
) مانند راه کارگر و پيکار و امثال  آنها ( ثانيًا بسياری از سازمان ها 

 وجود نداشتند ، ولی بسياری از فعاالن گرچه در دوره پيش از انقالب
و حال آن که اکثريت . اصلی آنها از مبارزان باسابقه پيش از انقالب بودند

مثًال مراجعه ( از اعدام فعاالن سر موضع آنها آشکارا دفاع کرده است 
 که خواهان سرکوب هر چه ١٣٦٠در سال " کار " ١٥٠کنيد به شماره 

ثالثًا معنای ضمنی تفکيِک ). ی است شديدتر همه زندانيان سرموضع
سازمان ها يا افرادی که عليه رژيم شاه مبارزه می کرده اند از آنهايی که 
بعد از انقالب به وجود آمدند ، اين گمان را به وجود می آورد که سازمان 
های با سابقه تر ، در ذهنيت اکثريتی ها از اصالت خاصی برخوردار بوده 

د به طور ضمنی بگويد که اولی ها بيش از دومی ها آيا او می خواه. اند
حق داشته اند؟ انقالب ايران انبوه افراد و جريان هايی را به مبارزه کشاند 
که اصًال در دوره شاه حضور و فعاليت سياسی قابل توجهی نداشتند ، و 

اين . بسياری از اينها نيز توسط جمهوری اسالمی بيرحمانه سرکوب شدند
و اين پيچ و تاب دادن به سخن چه معنايی دارد؟ الزم است تفکيک مهمل 

وسط دعوا نرخ ) " به قول معروف ( در اينجا يادآوری کنم که نگهدار 
بحث بر سر اين است که اکثريت فقط از اعدام ها و ". تعيين ميکند 

 حمايت ٦١  و ٦٠اقدامات جنايت کارانه جمهوری اسالمی در سال های 
نه با آنها همراهی کرده و در گسترش و موفقيت آنها تا نکرده ، بلکه فعاال

مثًال رهبران اکثريت رسمًا و علنًا به . حد قابل توجهی نقش داشته است
اعضاء و هواداران سازمان رهنمود داده اند که فعاليت های سازمان ها و 
افراد مخالف رژيم را در همه جا زير نظر بگيرند و به نهاد های سرکوب 

مثًال مراجعه بکنيد به سخنان رقيه دانشگری در شماره ( هند اطالع بد
 يعنی همان منبعی که فرخ نگهدار اصًال منکر وجود آن –" کار " ١٢٠
" اعدام های بی رويه "حتی در مواردی که آنها به اصطالح به ). است 

اعتراض می کردند ، هميشه مواظب بودند که تأکيد بر اعدام رهبران و 
مثًال کافی است به . سازمان های مخالف را از قلم نيندازندافراد مقاوم 

 آذر ١٨" ( کار "١٣٩در شماره " باز هم اعدام های بی رويه " مقاله 
يعنی مقاله ای که فرخ نگهدار آن را برجسته ترين سند ادعای  ) ١٣٦٠

 :خودش تلقی می کند ، نظری بيندازيد تا چگونگی اين مخالفت را دريابيد
هفته اخير جبهه براندازی به سرکردگی امريکای جنايتکار ، از در چند " 

تا باند خائن " سيا"سلطنت طلبان و ساواکی های سازمان يافته توسط 
 خيابانی و گروهک های امريکا پرورده مائوئيست رنجبری ، -رجوی

روزنامه ها طی اين هفته ها خبر از جناياتی که . جنايات تازه ای آفريدند
اسملو در مناطقی از کردستان صورت گرفت ، توسط باند ق

هدف اقدامات جنايتکارانه اخير و فضای تب آلودی که با ......... سردادند
حربه شايعه و تبليغات آفريدند ، همچنان ايجاد جو ناآرامی ، عدم امنيت و 
بی ثباتی است که از پنج عنصر براندازی به سرکردگی امريکای جنايتکار 

  .را تشکيل می دهد
بدون ترديد در برابر مزدوران و گم کرده راهانی که دست به ترور 

ما هم چنان که . وتخريب می زنند ، بايد با قاطعيت انقالبی روبرو شد
بارها تأکيد کرده ايم ، انقالب حق دارد و بايد با قاطعيت تمام از خود در 

د است که در عين حال اين امر بسيار قابل تأکي. برابر ضد انقالب دفاع کند
. قاطعيت انقالبی نبايد منجر به پايمال کردن موازين قانونی و انسانی شود

 بايد با آن دسته از انقالب از آنجا که در موضع حقانيت قرار دارد ،
گمراهانی که مستقيمًا در عمليات ترور و تخريب شرکت نداشته اند و به 

د دارد ، با عطوفت تجربه اثبات گرديده که امکان هدايت وارشاد آنان وجو
برخورد نموده و حساب آنها را از رهبران جنايتکاری چون رجوی و 

نگاهی به موارد اتهام بسياری از افراد ... اما .......... خيابانی جدا سازد
اعدام شده توسط دادگاههای انقالب در گذشته و در روزهای اخير نشان 

[ بت به موضع فوق می دهد که در موارد متعدد هيچگونه پای بندی نس
وجود نداشته ] يعنی موضع اعالم شده توسط رئيس ديوان عالی کشور

عالوه بر نقض قانون در صدور احکام اعدام اخيرًا دادگاههای .......... 
انقالب ، در چگونگی اجرای اين احکام نيز ردپای سياستی که تنها به 

 اطالعيه های براساس. کينه توزی و انتقام می انديشد ، ديده می شود
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صادره پاره ای از اين احکام توسط جوخه های اعدامی اجرا شده است که 
از نظر پاره ای از . افراد آن را ياران سابق اعدام شدگان تشکيل داده اند

شخصيت " مسؤولين قضايی ، اين نمايش غير انسانی در هم شکستن 
ه اعتقاد اين ب!! ، نشان پای بندی به آرمان های انقالب است" يک انسان

گروه از مسؤولين ، اجرای حکم اعدام توسط کسانی که تا ديروز مانند آن 
کسی که اعدام می شود و می انديشد با او خالصانه ترين روابط انسانی و 
عقيدتی را داشته است ، باز سازی انقالبی انسان و تربيت انسان انقالبی 

ما .  مکث کنيمتناقض آشکارتر از آنست که بخواهيم روی آن. است
راهان " گم کرده"مسؤولينی را که چنين شيوه داهيانه ای برای ارشاد 
کسی که با کشتن : انتخاب کرده اند ، در برابر اين حقيقت قرار می دهيم

رفيق همفکر و همراه ديروزش به دامن انقالب برگشته است ، وقتی هر 
وبرو خواهد بود گام به سود انقالب بر می دارد ، با اين فکر رنج آور ر

که با دست خود کسی را که می توانست همانند او در خدمت انقالب باشد 
، از پای در آورده است ، اين انديشه رنج آور که در تمام طول زندگی با 
او همراه خواهد بود ، تمام نيروی ايمان و اعتقاد به آماج های انقالب را 

خصيتی خواهد ساخت که از او خواهد گرفت و در بدترين حالت از او ش
جنايتکارنه ای برای نجات شخص خود آماده هر اقدام غير انسانی و 

 ).خط  زير جمالت و نيز عبارت داخل کروشه را من افزوده ام ."(است
زيرا در عين حال که برجسته . اين نوشته از جهتی يک سند بی همتاست

اعتراض ترين شاهد ادعای نگهدار محسوب می شود ، معنا و چگونگی 
 در اينجا توجه. اکثريت به آن اعدام های وحشتناک را هم نشان می دهد

 اين که به ياد داشته باشيم که اول: خواننده را به چند نکته جلب می کنم 
اين همان مقاله ای است که با انتشار آن الجوردی نويسنده آن را می 

رايی به خواهد و رهبری اکثريت تصميم ميگيرد با دادن محمد رضا غب
واکنش الجوردی تصادفی نبوده ، زيرا مقاله . دست او ، غائله را بخواباند

به يکی از وحشتناک ترين شيوه های اعدام که ضمنًا خوِد الجوردی از 
با مراجعه به متن کامل . مدافعان اصلی آن بوده ، اعتراض می کرده است

از اختالفات درونی نويسندگان آن سعی کرده اند مقاله می توانيد ببينيد که 
مقامات رژيم استفاده کنند و اميدوار بوده اند که مثًال رفسنجانی و 

و ديگران که ظاهرًا به ) رئيس وقِت ديوان عالی کشور ( موسوی اردبيلی 
  اين کهدوم! اين شيوه ها اعتراض داشته اند ، از آنها حمايت خواهند کرد

که رهبران ( ل اين نوشته همين مقاله نکته مورد تأکيد مرا در بخش او
زندانيان در " ارشاد "اکثريت نمی توانستند از معنا و چگونگی 
 سوم .کامًال تأئيد می کند) کشتارگاههای جمهوری اسالمی بی خبر باشند

سازمان به اعدام " که می گويد ( اين که برخالف ادعای آقای نگهدار 
اکثريت " ) ض نيستکسانی که در عمليات مسلحانه شرکت داشته اند معتر

اعدام مبارزان مسلح را فقط به طور ضمنی نمی پذيرد ، بلکه با صراحت 
اين که آنها حتی همه مبارزان چهارم . و تأکيد از آن اعدام ها دفاع می کند

غير مسلح را در خور تخفيف مجازات نمی دانند ، بلکه دائمًا تأکيد دارند 
که درهم شکسته اند ، بايد مورد که فقط افراد ارشاد شده ، يعنی آنهايی 

" در همين جا می بينيد که آنها تأکيد می کنند که . عطوفت قرار بگيرند
اين در حالی . بايد در تجربه اثبات شده باشد" امکان هدايت و ارشاد آنان 

در " تجربه "است که به شهادت همين نوشته ، آنها می دانند که اين 
معنايی دارد و در بهترين حالت چه کشتارگاههای جمهوری اسالمی چه 

" حتی اين اصطالح عجيب و تهوع آور . معنايی می تواند داشته باشد
به اندازه چند کتاب معنای برخورد اينها با آن " اعدام های بی رويه

زندانيان تواب را وادار می کنند در . کشتارهای هولناک را توضيح می دهد
د خون آلود آنان شرکت کنند ، و کشتن هم پرونده های شان و حمل اجسا

 می خوانند و از آن فراتر ، حاال آقای بی رويهرهبران اکثريت آن را اعدام 
 ! نگهدار به خود می بالد که به آن اعدام ها اعتراض کرده است

ارشاِد گم کرده "برای درک روشن تری از منظور رهبری اکثريت از 
در شماره " ل ميشوند؟چرا گروهکها مضمح"نگاهی به مقاله " راهان
بايد توجه داشت که اين . ضرورت دارد ) ١٣٦٠ بهمن ٢٨" ( کار "١٤٩

مقاله به مناسبت کشته شدن موسی خيابانی و اشرف ربيعی و همراهان 
آنها و نيز دستگيری رهبران اصلی سازمان پيکار نوشته شده و در اول 

 ، با لحن مقاله اين خبرها به نقل از اطالعيه های سپاه پاسداران
 :در اين مقاله چنين گفته می شود. پيروزمندانه ای آورده شده است

اگر تا ديروز عمدتًا اين اعضاء و هواداران مجاهدين وساير گروهکهای " 
هم سنخ آن بودند که دسته دسته در خيابان ها و خانه های تيمی کشته و 

يابانی و دستگير می شدند ، اکنون در ميان کشته شدگان درگيری های خ
خانه های تيمی و در ميان افراد دستگير شده ، تعداد هر چه بيشتری از 
عناصر رهبری و مسؤول ديده می شوند و اين مسأله به روشنی نشان 
می دهد که زمان تا چه پايه بر تحليل های ذهنی ، کج وکوله و ماهيتًا ضد 

هشت ماه از انقالبی چنين جريان هايی مهر باطل کوبيده است و امروز که 

آغاز حرکت آشکارا ضدانقالبی و سرنوشت غم انگيز رهبری مجاهدين می 
گذرد ، نشان خواهد داد که جريان تالشی و اضمحالل شتابان آنها نه به 
واسطه عدم رعايت اين يا آن مسأله امنيتی و خطای تاکتيکی ، بلکه ناشی 

 رود و به از ماهيت آن انديشه ای است که فرصت طلبانه به کجراه می
انکار و تقابل با انقالبی برخاسته که سرسخت ترين دشمنان بشريت با 
کينه ای حيوانی برای نابودی آن هر روز توطئه ای جديد علم می 

  ............... کنند
.... سازمان ها و گروههای سياسی متعددی .... پس از پيروزی انقالب

خصوصيت مشترک تمامی .. ...فعاليت تبليغاتی گسترده ای را آغاز کردند
اين سازمان ها و گروهها آن بود که عمومًا توسط نيروهايی رهبری می 

و . شدند که تجربه سياسی اغلب آنها به ندرت از يک دهه تجاوز می کرد
بواسطه ضعف تجربه سياسی و عدم درک عميق نسبت به قانونمندی ها و 

ده بود ، تصوری غير مشکالت انقالب نسبت به آنچه در ايران اتفاق افتا
آنها از اين که انقالب در ايران درست مطابق الگوهای . واقعی داشتند

ذهنی آنها به پيروزی نرسيده بود يا تحليل هايی که ريشه در تمايالت 
ذهنی و طبقاتی آنها داشت ، در چاله چوله هايی که سر راه کنده بودند ، 

ای کامًال مفرط انقالب ما در ماندند و از پس حل بغرنجی ها و پيچيدگی ه
اين جريان ها در ادامه دشمنی با خط ضد امپرياليستی و ........ برنيامدند

مردمی امام خمينی تا بدانجا پيش رفتند که منطبق با سياست اعالم شده 
امپرياليسم امريکا ، رسمًا جنگ مسلحانه عليه جمهوری اسالمی ايران را 

. ان شناخته شده چپ امريکايی پيوستندآغاز کردند و در اين روند به جري
سياستی که امروز رهنمون عمل مجاهدين ، اقليت و نظاير ايشان است ، 
در ماهيت امر با سياست جريان های شناخته شده چپ امريکايی چون 
رنجبران و پيکار و کومه له و نظاير آنها و حتی با کارهای باندهای 

شايد هنوز هم ...... اردتروريست ساواکی و سلطنت طلب تفاوتی ند
افرادی اينجا و آنجا پيدا شوند که وضعيت فالکت بار گروهکهای چپ رو 
و چپ نما را نه ناشی از ماهيت انديشه و عمل انحرافی آنها ، بلکه در 
اين يا آن محاسبه غلط تاکتيکی و عدم تشخيص درست موقعيت بدانند و 

شکست خورده آنها را با چنين توجيهاتی خواسته باشند هم چنان راه 
ولی اين . ولی چنين حياتی با مرگ فاصله چندانی ندارد. ادامه دهند

اين سرنوشت دردناک تمام کسانی . ضربات به هيچ وجه تصادفی نيست
در . است که آگاهانه و يا نا آگاهانه به نام مردم عليه مردم توطئه می کنند

 بتوانند هم چنان عين حال ممکن است که برخی از عناصر اين گروهکها
ولی چنين حياتی با مرگ فاصله . به موجوديت فالکت بار خود ادامه دهند

 مرگ يک جريان سياسی زمانی فرا می رسد که قادر به. چندانی ندارد
هيچ گونه حرکتی در ميان توده ها نبوده و هيچ گوش شنوايی برای 

ن و اقليت و امروز بقايای مجاهدي. شنيدن شعارهايش وجود نداشته باشد
و مطمئنًا هيچ چيز . و نظايرشان دقيقًا در چنين وضعيتی قرار گرفته اند

جز بازگشت به دامن انقالب آنها را از اين نابودی حتمی نجات نخواهد 
  ........ داد

پديده بسيار قابل مالحظه ای که هم زمان با گسترش ضربات بر پيکر 
و بازگشتی " ارتداد"ج مجاهدين و ساير گروهکها مشاهده می شود ، مو

است که از صدر تا ذيل رده های تشکيالت آنان را در بر گرفته 
و بازگشت اين قدر وسيع " ارتداد"به راستی چرا اين موج ......... است

است و از افراد کادر مرکزی تا پائين ترين سطوح هواداران را در بر می 
سد ، ابعاد بازگشت را گيرد؟ اخباری که از افراد آزاد شده از زندان می ر

آنها می .بسيار وسيع تر از آنچه در خارج انعکاس می يابد ترسيم می کند
گويند در زندان بدون اغراق تقريبًا تمام افراد وابسته به گروهکها از 

اگر در گذشته کسی در زندان در برابر رژيم شاه . سازمان خود بريده اند
و شديدًا مورد نفرت مردم و سرفرود می آورد ، به سرعت منفرد می شد 

امروز عکس اين پديده در زندان به چشم می . زندانيان قرار می گرفت
  .......خورد 

می توان جمع بندی نمود که فقدان يک بنيان عقيدتی استوار و شکست 
کامل خط مشی سياسی در شرايطی که انقالب اين گام های بلند را به پيش 

 می دارد و تأثير اين دو بر روی هم ، ، به سوی پيروزی های باشکوه بر
علت بنيادين ......... آنها را به اوج تشتت فکری و سياسی رسانيده است 

اضمحالل گروهکها پيشرفت انقالب و تشديد تقابل آنها با اين پيشرفت 
اکنون ديگر صحبت . اين پديده ، گروهکها را از درون می شکند. است

همه . وهکها از راه خود باز نمی گردنداصًال از اين نيست که عوامل گر
اکنون . می بينيم که موج عظيم بازگشت همه آنها را فرا گرفته است

در ميان خيل افرادی که نسبت . صحبت بر سر انگيزه های بازگشت است
به گذشته خود تجديد نظر کرده اند ، دو جهت کامًال متفاوت را می توان 

  .تشخيص داد
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 به اين نتيجه رسيده اند که چون زورشان کمتر کسانی که از شکست: اول
پس اشتباه . از حکومت بوده ، نتوانسته اند حکومت را سرنگون کنند

اين دسته در واقع گذشته خود . کرده اند و سياست غلطی را برگزيده اند
زيرا همواره فکر می کنند در صورتی . را به صورت تاکتيکی نفی می کنند

شخيص داده بودند ، آنگاه دست به اين حرکت که توازن قوا را درست ت
خونين نمی زدند و برای فرارسيدن چنان روزی که بتوانند رژيم را 
سرنگون سازند ، بايد زمان بيشتری می گذشت و نيروی بيشتری فراهم 

کسانی که نسبت به گذشته خود چنين فکر می کنند طبعًا به عمق .می آمد
 نابودی است که آنان را به سوی ترس از. انحراف خود پی نبرده اند

چنين کسانی در آخرين تحليل نجات . ندامت کشانده ، نه شوق پيروزی
  ....خود را برتر از نجات انقالب قرار می دهند 

که اکثريت افراد بازگشته گروهکها را تشکيل می دهند ، : دسته دوم 
د که خط کسانی هستند که از نفی گذشته اسفبار خود بدين نتيجه رسيده ان

آنها . رهبری ، خط امام ، دارای ماهيت ضدامپرياليستی و مردمی است
درک می کنند که با خط امام در يک سنگر قرار دارند و انحراف اساسی 
آنها اين بوده است که با اين خط همچون دشمنان انقالب و در رأس آن 

  ..... " امپرياليسم امريکا دشمنی می کرده اند 
  

 اين که خيلی روشن اول: ند نکته در خور توجه است در اين نوشته چ
است که آنها سعی می کنند جريان هايی را که عمليات مسلحانه نمی کردند 

مثًال سازمان پيکار نه تنها . با جريان های مسلحانه يک کاسه کنند
عمليات مسلحانه نمی کرد بلکه با مجاهدين نيز اصًال رابطه ای نداشت و 

بعالوه می بينيد که حتی . صومت شديدی وجود داشتحتی ميان آنها خ
به عبارت . دشمنی نويسندگان مقاله به مائوئيست ها هم محدود نمی شود

ديگر معيار آنها در تقسيم بندی جريان های سياسی ، حتی صرفًا خصلت 
ايدئولوژيک هم ندارد ، بلکه آنها هر جريان مخالف با جمهوری اسالمی 

اقليت و "مثًال می بينيد که . ور سرکوب می دانندرا ضد انقالبی و در خ
 اين که با  دوم.ملحق می سازند" چپ امريکايی" را هم به " نظاير ايشان 

ناشی از اشتباهات " گروهکها"تأکيد تمام اصرار دارند که شکست اين 
تاکتيکی آنهانيست ، از ماهيت خط مشی آنها و از دشمنی شان با خط امام 

ين ضديت با جمهوری اسالمی است که محکوم به بر می خيزد و هم
 خوشحالی آنها از در هم شکستن زندانيان  سومنکته. شکست است

فراموش . بيچاره گرفتار در جهنم کشتارگاههای جمهوری اسالمی است
 ١٣٩نکنيم که اين نوشته بعد از آن مقاله مربوط به اعدام ها در شماره 

انند بگويند که از شرايط و عوامل است ؛ يعنی نويسندگان مقاله نمی تو
آنها . اصلی نادم سازی در زندان های جمهوری اسالمی بی خبر بوده اند

کافی نيست " تاکتيکی"اصرار دارند که ندامت صوری و به قول خودشان 
، بلکه زندانی بايد به راستی و از ته دل به آرمان های جمهوری اسالمی 

های جمهوری اسالمی را ، برخالف آنها درهم شکستن در زندان . بگرود
. ندامت در زندان های رژيم شاه ، بازگشت به آغوش مردم قلمداد می کنند

آيا از اين صريح تر و وقيح تر می شد از شکنجه های جسمی و روانی در 
کشتارگاههای رژيم دفاع کرد؟ البته آنها در پايان مقاله باچاپلوسی تهوع 

ن نادم و درهم شکسته می شوند و با آوری خواهان عطوفت با زندانيا
 :اشاره به فرمان خمينی ، چنين می نويسند 

هر گاه بارديگر سياست امام خمينی از ابتدا تا امروز در برخورد با " 
يکايک نيروهای سياسی را در نظر آوريم ، می بينيم که جهت اساسی اين 

وردهای آن سياست همواره در راستای جلب حمايت آنان از انقالب و دستا
بی پرده اذعان می کنيم که اين سياست به ويژه . سمت گيری داشته است

از مقطع تسخير سفارت ، ما را در غلبه بر مشکالتی که بر آنها فائق آمده 
 ." ايم ، ياری داده است

 در باره فرمان خمينی ١٥٠" کار"حال اگر يک بار ديگر مقاله شماره 
ربخش اول اين نوشته در باره آن توضيح که د( راجع به عفو زندانيان را 

که  ( ١٤٩ و ١٣٩بخوانيد و آن را در کنار مقاالت شماره های  ) داده ام 
را که " برخورد ارشادی"قرار بدهيد ، معنای واقعی ) در باال نقل کردم 

 .  رهبری اکثريت از آن َدم می زند ، به خوبی در می يابيد
 . آقای نگهدار و مبارزه مسلحانه–٢

در پاراگرافی که در باال نقل کردم ، فرخ نگهدار می پذيرد که سازمان 
اکثريت به اعدام کسانی که در عمليات مسلحانه شرکت داشته اند ، 
معترض نبوده و به جمهوری اسالمی حق می داده است که در مقابل ترور 

قبل ار هر چيز بايد يادآوری کنم که . و تعرض مسلحانه از خود دفاع کند
زيرا اوًال اکثريت در قبال اعدام . ين هم  تحريف آشکار حقيقت استا

شرکت کنندگان در عمليات مسلحانه سکوت نکرده و فقط در حد 
نبودن نمانده ، بلکه رسمًا و علنًا از اعدام آنها حمايت  کرده "  معترض"

و ثانيًا و مهم تر از اين ، علنًا و رسمًا به اعضاء و هواداران خود  . است

رهنمود داده که عليه جريان هايی که مبارزه مسلحانه می کنند ، جاسوسی 
کنند و حتی از اين فراتر در مواردی از مقامات جمهوری اسالمی تقاضا 
کرده که به آنها اجازه بدهند در مقابله مسلحانه با گروه های مسلح شرکت 

 ) ١٣٦٠ بهمن ١٤ ( ١٤٧به عنوان يک نمونه نگاه کنيد به شماره . کنند
که با افتخار تمام شرکت هوداران اکثريت و حزب توده را " کار" نشريه 

. در آمل گزارش کرده است" اتحاديه کمونيست ها " در مقابله با عمليات 
اما از اين که بگذريم ، اين تفکيک جريان های مسلح از ديگران ، نشان 

مسلحانه را می دهد که نگهدار هنوز هم اعدام شرکت کنندگان در عمليات 
ترور و تعرض مسلحانه، از داخل و يا از "  واکنش دفاعی رژيم در مقابل 

 تلقی می کند و بنابراين ، به طور ضمنی ، حقانيتی در آن می  "خارج
مبادرت کنندگان به عمليات مسلحانه " البته او بعدًا از اين که اعدام . بيند

ابراز "  صدای بلند با"  نکرده کوم مح٦٠در سال " و ترور اشخاص را 
اما با همين ابراز تأسف ، مسأله بسيار مهمی مالخور می . تأسف می کند

زيرا همراه با اين ابراز تأسف ، بالفاصله اضافه می کند که در آن . شود
. نبود" نگاه سازمان به مسأله اعدام اصًال يک نگاه حقوق بشری " موقع 

م مثل ما بودند و مخالفتی با و بعد می گويد البته همه گروه های ديگر ه
و بعد يک قدم جلوتر می گذارد و از من می پرسد . مجازات اعدام نداشتند

ام که عمليات مسلحانه " اين درايت را يافته "  سال ٢٥که آيا بعد از 
مجاهدين را محکوم کنم؟  به اين ترتيب ، نگهدار يک قدم به جلو برداشته 

د و زير پوشش تعهد به حقوق بشر و تا بتواند چند قدم به عقب بردار
مخالفت با مجازات اعدام ، همدستی با جمهوری اسالمی را در يکی از 

 . خونين ترين دوره های تاريخ معاصر ايران توجيه کند
چيزی که نگهدار می کوشد پشت تابلوی حقوق بشر پنهان کند ، يک 

الگی های سياست ارتجاعی ، غير انسانی و تبهکارانه است که او وهم پ
در : قضيه بسيار ساده است.  پيش می برده اند٦٠ -٦١اش در سال های  

آن سال ها هرچند غالب جريان های سياسی مخالفتی با مجازات اعدام 
و . نداشتند ، ولی بسياری از آنها با نظام واليت فقيه مخالف بودند
 کردن کشتارهايی که جمهوری اسالمی راه انداخته بود ، دقيقًا برای خفه

پس مسأله اين نيست که در آن دوره جريان های . اين مخالفت ها بود
ديگر مخالف مجازات اعدام بودند يا نه ، بلکه اين است که  آنها در قبال 

می دانيم که . کشتارهايی که رژيم راه انداخته بود ، چه موضعی داشتند
و از ( ها مخالف آن کشتار) برخالف امثال فرخ نگهدار ( بسياری از آنها

نکته ای که نگهدار می خواهد . بودند) جمله کشتار جريان های مسلح 
بپوشاند اين است که مخالفان جمهوری اسالمی در آن سال ها ، صرف 
نظر از اين که خود خوب بودند يا بد ، دست کم در دو تبه کاری بزرگ 

ربع قرن يعنی اوًال در جا انداختن نظام واليت فقيه که در : شرکت نداشتند
گذشته اين همه بدبختی و حق کشی و زورگويی در کشور ما راه انداخته ، 
به روحانيت طرف دار خمينی کمک نکردند ؛ ثانيًا از کشتارهايی که 

و فرق نگهدار و امثال . روحانيت حاکم راه انداخته بود ، حمايت نکردند
ی را مرتکب او با همه آنها اين است که دقيقًا اينها اين هر دو تبه کار

نگهدار برای پوشاندن اين تفاوت مهم می گويد ، در آن موقع هيچ . شدند
اين به آن می ماند که کسی برای . جريانی مخالف مجازات اعدام نبود

چرا اين " انتقام بزند همسايه اش را بکشد و در مقابل سؤال ديگران که 
ه مخالف انتقام خوِد شما کجا اعالم کرده ايد ک" بگويد " کار را کردی؟ 

ولی همه می دانيم که همه معتقدان به انتقام ، ضرورتًا دست "  هستيد؟ 
  .شان را در يک انتقام گيری به خون نيالوده اند

 آيا علی اکبر عزيز اکنون بعد "اما در باره سؤال آقای نگهدار از من که 
ا عمليات مسلحانه مجاهدين ر "  سال اين درايت را يافته است که25از 

در آن سال ها محکوم کند؟ بايد بگويم اوًال مخالفت با مجازات اعدام در 
ذهن من ، پيش از آشنايی با کمپين های حقوق بشری ، از طريق تجربه 

ثانيًا به احتمال زياد . جهنم زندان های جمهوری اسالمی شکل گرفته است
مشی ، آقای نگهدار بی خبر نيست که من عضو سازمانی هستم که با نقد 

 ٦٠مسلحانه جدا از توده موجوديت اش را آغاز کرده و از همان سال 
منتقد عمليات مسلحانه مجاهدين خلق بوده و آن را شيوه مبارزه نادرستی 
ميدانسته که نه تنها رژيم را تضعيف نمی کند ، بلکه بهانه و فرصت 

ولی چنين . دلخواه او را برای سرکوب خشن مخالفان اش فراهم می آورد
دو ) و ظاهرًا هنوز هم ميکند ( موضعی با آن چه نگهدار تبليغ می کرده 

اول اين که نه منتقِد ضديِت مجاهدين با جمهوری . فرق اساسی داشت
و دوم اين که . اسالمی ،  بلکه منتقِد  شيوه مبارزه آنها با رژيم بود

مبارزه مسلحانه مجاهدين خلق و ديگران را نتيجه طبيعی خفه شدن 
ب و واکنشی در مقابل زورگويی و سرکوب گری روحانيت حاکم می انقال
ما بسيار پيشتر از مجاهدين و مسلمًا بسيار بيشتر و همه جانبه تر از . ديد

زيرا آنها خود طرفدار نوع ديگری . آنها مخالف جمهوری اسالمی بوديم
از دولت مذهبی و حتی نوع ديگری از دولت واليی بودند ، در حالی که ما 
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" دولت ايدئولوژيک "  مخالفت مان را باهر نوع  ١٣٥٨الاقل از سال 
اما مجاهدين ، علی رغم درک عميقًا نادرست شان از . مطرح کرده بوديم

 ، از ويژگی های جمهوری اسالمی و از شيوه مبارزه عليه آن ٥٧انقالب 
 ، در آن دوره نيرويی بودند که در مقابل دست اندازی روحانيت حاکم عليه

بنابراين محکوم کردن . دست آوردهای انقالب ، مقاومت می کردند
مقاومت آنها به خاطر شکل نادرست آن ، جز ناديده گرفتن مضمون آن 

البته فرخ نگهدار که در آن موقع حامی . معنايی نمی توانست داشته باشد
و همدست روحانيت حاکم و نظام واليت فقيه بود ، طبعًا مقاومت مخالفان 

" در برابر " ضد انقالب " ت فقيه را طور ديگری می ديد و مقاومت والي
و امروز که جرأ ت دفاع از آن موضع . قلمداد می کرد" پيشروی انقالب 

قديمی را ندارد ، می کوشد زير پوشش دفاع از حقوق بشر و مخالفت با 
مجازات اعدام ، مضمون رويارويی های آن دوره را بی اهميت جلوه 

له اصلی او عمليات مسلحانه نبود ، اصًال خوِد مخالفت با مسأ. بدهد
به دليل اين که او با ديگرانی هم که اصًال عمليات . جمهوری اسالمی بود

مثًال . مسلحانه نمی کردند ، همان طور دشمنی می کرد که با مجاهدين
سازمان پيکار اقدام مسلحانه ای عليه رژيم انجام نمی داد ، اما دشمنی 

 و هم پالگی های او با پيکار بسيار شديدتر و هيستريک تر از نگهدار
يا دشمنی آنها با نهصت آزادی و جبهه ملی . دشمنی آنها با مجاهدين بود

که اصًال اهل مبارزه مسلحانه نبودند ، کمتر از دشمنی آنها با مجاهدين 
اما امروز نگهدار برای پوشاندن همه آن همدستی هايی که با نظام . نبود

واليت فقيه داشته ، ناگزير است از حقوق بشر برای خود پناهگاهی 
اين کار شدنی نيست مگر از طريق قرار دادن حقوق بشر در مقابل هر . بسازد

 :نوع مبارزه مسلحانه و جنايت قلمداد کردن هر نوع مبارزه مسلحانه 
، سازمان اکثريت از همان روزهايی که مشی چريکی را رد می کند" 

و موکدا صدور حکم اعدام خارج از دادگاه و توسط يک گروه خود صريحا 
سر و کشتن خودسرانه افراد توسط گروه های سياسی و به خاطر اهداف 
سياسی را محکوم کرده و صميمانه و صادقانه دست زدن به اين کار را 

 سال هيچ استثناء در اين مورد 28در طول اين . جنايت شناخته است
 چنين ديدگاهی در ميان ساير نيروهای سياسی کشور .وجود نداشته است

گرچه تا حد معين بسط يافته است، اما هنوز هم که هنوز است فراگير 
 ترور اسداهللا الجوردي، که دستش تا مرفق به از نگاه امروز من. نيست

خون بی گناهان آلوده است، نيز يک جنايت آشکار است و قطعا بايد 
 من کسی که به خود اجازه می دهد انسانی از نگاه امروز. محکوم شود

 بدون دادن حق دفاع به وي، خود سرانه به قتل برساند اين عمل او را،
همان قدر جنايت است که عمل آمران همه قتل های بدون محاکمه در 

برای من مايه مباهات است سازمان مورد ... .یحکومت جمهوری اسالم
يک سازمانی که حق صدور حکم  سال به تدريج از 28عالقه ام طی اين 

خود می پنداشت به " حق طبيعی"را " دشمنان"يا " خائنين"اعدام برای 
سازمانی فراروئيده است که حق حيات را حق مسلم تمام انسان ها می 
شناسد و وقتی به عقب می نگرد، هم اعدام مخالفان به دست حکومت و 

ه ها را عملی کريه و به دست گرو) به ويژه جنايت کاران(هم قتل افراد 
 ".ضد انسانی می بيند

سطوری که زيرشان خط کشيده ام جای ترديدی نمی گذارند که فرخ 
نگهدار نه تنها با هر نوع مبارزه مسلحانه و در هر شرايطی مخالف است 
، بلکه هر نوع مبارزه مسلحانه را ، در هر شرايطی که باشد ، جنايت می 

يت رژيم های سرکوب گر و اقدامات مبارزان داند و حتی فراتر از آن ، جنا
در پاسخ آقای . مسلح عليه اين رژيم ها را در يک رديف قرار می دهد

کافی برای هم نظری با خودش دعوت کرده " درايت " نگهدار که مرا به 
 :، در اينجا ناگزيرم چند نکته را يادآوری کنم

طور نادرست  نفی هر نوع مبارزه مسلحانه در هر شرايطی همان – ١
در شرايطی . است که ستايش بی چون و چرا از هر نوع مبارزه مسلحانه

که مردم می توانند خواست های شان را از طريق مبارزات مسالمت آميز 
پيش ببرند ، دست زدن به مبارزه مسلحانه نه فقط کار درستی نيست ، 

رزه مبا. بلکه غالبًا شرايط مبارزه توده ای را نامساعدتر می سازد
مسلحانه بايد آخرين گزينه مبارزه باشد که فقط وقتی می توان به آن روی 

کسانی که به . آورد که همه راه های ديگر بسته شود و بی فايده باشد
بهانه مخالفت با خشونت ، با مبارزه مسلحانه در هر شرايطی مخالفت می 

خشونت کنند ، آگاهانه يا نا آگاهانه ، گاهی به گسترش و نهادی شدن 
. زيرا راه مبارزه مؤثر با خشونِت قدرت حاکم را می بندند. دامن می زنند

گاهی مبارزه مسلحانه با يک نظام زورگو مؤثرترين راه مبارزه با آن 
 .است
 دفاع از مبارزه مسلحانه ضرورتًا به معنای دفاع از کشتن افراد بی – ٢

يز را ضرورتًا نبايد گناه نيست ، همان طور که دفاع از مبارزه مسالمت آم
مبارزه مسلحانه ضرورتًا حتی با . با دفاع از مبارزه قانونی يکی گرفت

جريان های سياسی بسياری را می شناسيم . ترور فردی نيز يکی  نيست
که تحت شرايطی مبارزه مسلحانه را کارساز می دانسته اند ، ولی با ترور 

هدف وسيله "  با منطق هم چنين مبارزه مسلحانه. فردی مخالف بوده اند
جنبش های مسلحانه بسياری را می . هم يکی نيست" را توجيه می کند

شناسيم که حتی در دشوارترين شرايط نيز از دست زدن به کشتار افراد 
بی گناه اجتناب کرده اند و گاهی به خاطر پافشاری شان به اين اصل ، 

ا صرفًا بر مبنای داوری در باره جنبش ه. بهای سنگينی هم پرداخته اند
مسلحانه يا مسالمت آميز بودن آنها بسيار گمراه کننده است زيرا خصلت 

بسياری از جنبش . ها و جهت گيری های اجتماعی آنها را ناديده می گيرد
های ارتجاعی مسالمت آميز ، بواسطه نقش اجتماعی شان مرگ و فالکت 

و بسياری از . دوسيعی را دامن ميزنند ، بی آن که دست به سالح ببرن
جنبش های پيشرو با دست بردن به اسلحه ، مرگ و فالکت توده ای 

 . انسان ها متوقف کرده اند
 من هم با مجازات اعدام مخالفم ، اما گستراندن اين مخالفت به حق – ٣

انقالب ، که تحت شرايطی فقط يا عمدتًا از طريق مبارزه مسلحانه می 
اين کار به آن . ختن يک خواسِت برحق استتواند معنا پيدا کند ، مهمل سا

می ماند که به نام مخالفت با مجازات اعدام ، حق دفاع از خوِد کسی را که 
و از جمله ( مبارزه . ديگری قصد جان اش را کرده است ، انکار کنيم

عليه يک رژيم سرکوب گر ، بی ترديد ، حق دفاع از ) مبارزه مسلحانه 
 .  آن گرفتار شده اندخوِد مردمی است که در چنگ

 مخالفت با مبارزه مسلحانه به نام حقوق بشر ، تفسيری ارتجاعی از – ٤
کافی است آقای نگهدار به . مفهوم حقوق بشر و بی اعتبار کردن آن است

همين اعالميه جهانی حقوق بشر نگاهی بيندازد تا دريابد که در مقدمه آن 
رسميت شناخته شده با صراحت به " شورش عليه جباريت و ستم " 
 . است
  آقای نگهدار که برای توجيه گذشته خودش به هر کاری دست می – ٥

او با جنايت قلمداد . زند ، اين بار نيز از هولِ  حليم توی ديگ افتاده است
کردن مبارزه مسلحانه و هم رديف کردن اقدام کنندگان به مبارزه مسلحانه  

 "  در حکومت جمهوری اسالمیآمران همه قتل های بدون محاکمه" با 
آشکارا انبوهی از مبارزان شجاع و فداکار راه آزادی را جنايتکار می 

به اين ترتيب ، از نظر او ، انسان های بزرگی مانند هوشی مين و . نامد
شايد نگهدار بگويد آنها کمونيست بودند و . گوارا را بايد جنايت کار بدانيم

سيست هايی که تحول ايدئولوژيک همه مارک" نگاه امروز من " از 
بنيادينی را پشت سر نگذاشته و اصول سوسيال دموکراسی را نپذيرفته اند 

اما نمی دانم او در باره کسانی مانند نلسون ماندال که . ، استبدادگرا هستند
همه . حتی ليبرال ها نيز ناگزير شده اند ستايشش کنند ، چه خواهد گفت

اصلی مبارزه مسلحانه عليه رژيم آپارتايد و می دانند که ماندال طراح 
بوده و تحت هيچ شرايطی هم " کنگره ملی افريقا " مؤسس بازوی مسلح 

آيا نگهدار . حاضر نشده مبارزه مسلحانه عليه رژيم آپارتايد را محکوم کند
مبارزانی " نگاه امروز او " او را آدمی در حد الجوردی می بيند؟  آيا از 

مدزاده و پويان هم در جرگه جنايتکاران قرار ميگيرند؟ مانند جزنی و اح
آيا عجيب نيست که نگهدار و هم پالگی هايش در حالی که هنوز از عنوان 

می کنند ، به طور ) يا بهتر بگويم ، سوء استفاده ( استفاده " فدايی " 
! ضمنی بنيان گذاران جنبش فدايی را در رديف جنايتکاران قرار می دهند؟

ب نيست که آنها در حالی که هر سال سالگرد حماسه سياهکل را آيا عجي
ريا کارانه جشن می گيرند ، شهدای سياهکل را افرادی در حد آدم کشان 
جمهوری اسالمی می دانند؟ آيا کسانی که جنايتکاری مانند فرسيو را 

البته شايد نگهدار فقط ! ترور کردند ، مانند خود او جنايتکار بودند؟
اگر . لحانه عليه جمهوری اسالمی را در حد جنايت می داندمبارزه مس

چنين است ، آيا بهتر نيست صريح تر صحبت کند تا ديگران نيز بدانند با 
 چه کسی طرف اند؟

 اين اولين بار نيست که فرخ نگهدار و دوستانش چنين سؤالی را از – ٦
ه بودند ، پيشترها نيز آنها همين سؤال را از ما کرد. امثال من می کنند

البته با لحنی ديگر و با هشدارهايی که چيزی از هشدارهای رهبران 
اول مهر " ( کار"  نشريه ١٢٨در شماره . جمهوری اسالمی کم نداشت

گروههايی " به " به گروههای چپ رو " در مقاله ای با عنوان  ) ١٣٦٠
 :، آنها چنين هشدار می دهند" چون اقليت و راه کارگر و ضمايم آن 

اين گروهها در اساسی ترين مسأله يعنی در برخورد با حاکميت " 
جمهوری اسالمی ايران و خط رهبری آن يعنی خط امام با رهبران 
مجاهدين توافق کامل دارند و اين حکومت را يک حکومت ضد انقالبی و 
ضد خلقی وانمود می کنند و همنوا با امريکا در راه سرنگونی آن تالش 

مگی و همراه با مجاهدين دانسته و ندانسته به گرچه ه. می کنند
امپرياليسم امريکا خدمت می کنند ، با اين همه بين رهبران مجاهدين و 

  :اين گروههای چپ رو ، امروز دو اختالف بسيار مهم شکل گرفته است
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 برای سرنگونی جمهوری ١٣٦٠ خرداد ٢٨ رهبران مجاهدين از –اوًال 
ليه جمهوری اسالمی پذيرفته ، به کار بسته و را ع" مشی مسلحانه " اسالمی 

فعاليت خود قرار داده اند ، حال آن که ساير " شکل اساسی و محوری" آن را 
قرار " مشی سياسی " گروههای چپ رو اساس فعاليت خود را در اين مرحله 

آنها شرکت خود در . داده اند و تروريسم را به مثابه يک خط مشی قبول ندارند
  .وريستی را تأئيد نکرده اندعمليات تر

 رهبران مجاهدين در فعاليت عليه جمهوری اسالمی اتحاد با ليبرال ها و –ثانيًا 
به اشکال "همکاری با ضد انقالبيون را می پذيرند و عمًال خواهان آنند که 

حمايت همه دشمنان جمهوری اسالمی از جبهه متحدی که به رهبری " مقتضی
. ساير چپ رو ها با اين مخالفند. ده تأمين گرددرجوی و بنی صدر تشکيل ش

آنها بنی صدری ها ، نهضت آزادی ها ، جبهه ملی چی ها ، رنجبری ها و 
باندهای سلطنت طلب را تأئيد نمی کنند و مايلند مجاهدين خرج خود را از 

اتحاد ) چپ روها ( ليبرال ها و سلطنت طلبان جدا کنند و فقط با ايشان 
ر چنانچه رهبران ، کادرها ، اعضاء و هواداران اين گروهها در اگ....... کنند

قبال اثراتی که تصميم شان در سرنوشت هزاران جوانی که به گمراه می روند 
، در خود ذره ای احساس مسؤوليت کنند ، اگر آنها نخواهند به همان 

د می باي.... سرنوشت غم انگيزی که رجوی ها بدان دچار شدند ، گرفتار آيند 
  :علی رغم تمام فرصت های گرانقدری که از دست داده اند

بايد هر چه سريع تر نظر صريح و آشکار خود را نسبت به اتحاد بنی  •
 رجوی و حمايت آشکار امپرياليسم امريکا از اين بلوک بندی را اعالم -صدر

شورای " کنند و برای مردم توضيح دهند که آيا آنها هم در اين به اصطالح 
  ....شرکت دارند يا نه؟ "  ملی مقاومت

بايد هرچه سريع تر نظر صريح و آشکار خود را نسبت به مشی مسلحانه و  •
عمليات جنايتکارانه و ديوانه وار مجاهدين اعالم کنند و برای مردم ايران 

! " انقالبی! جنگ" وسيعًا توضيح دهند که آيا آنها هم در اين به اصطالح 
 شرکت دارند يا نه؟

!" سازش با ارتجاع" خائن مجاهدين قطعًا اين موضع گيری را رهبران 
ولی بدانيد ابهام در . اعالم خواهند کرد" ناشی از ترس"خواهند ناميد و آن را 

چه ضربات " سياسی" است يا " نظامی"مشی شما که معلوم نيست باالخره 
سنگينی متوجه نيروهای بی گناهی خواهد ساخت که ساده دالنه سرنوشت 

آيا شما با اين دو دلی و ترديد در اعالم مشی .  را به دست شما سپرده اندخود
تان در کمال بی مسؤوليتی سرنوشت صدها جوانی را که خود را به شما 
سپرده اند ، به بازی نمی گيريد؟ آيا با اين بی مسؤوليتی وحشتناک در برابر 

نواع و اقسام سرنوشت اعضاء و هواداران راه را باز نگذاشته ايد که به ا
به اين فکر ... اتهامات طرفدارانتان به جوخه های اعدام سپرده شوند؟ 

کودکانه تن ندهيد که گويا ضرباتی که می خوريد ناشی از اشتباهات تکنيکی و 
عدم رعايت مسائل امنيتی است ، ابهام در مواضع شما نسبت به تروريسم 

  . "  است که اين بال را بر سر شما آورده است
" علی اکبر عزيز " مان طور که می بينيد ، سؤال امروزی آقای نگهدار از ه

 سال پيش با چنين لحن فاتحانه ای از ما می ٢٥در ادامه سؤالی است که 
آنها به خوبی می دانستند که ما با عمليات مسلحانه مجاهدين مخالفيم و . کردند

ار می دانيم ، اما آن را برای جنبش مترقی ايران در آن شرايط بسيار زيانب
اصرار داشتند که باالخره معلوم نيست خط مشی شما نظامی است يا سياسی؟ 
همان طور که می بينيد آنها ما را در خور آن سرکوب ها و کشتارها می ديدند 
، زيرا معتقد بودند که خط مشی ما ماهيتًا با مجاهدين فرقی ندارد و ما هم 

آنها می دانستند که ما مخالف . يممخالف  موجوديت جمهوری اسالمی هست
دانسته و ندانسته به امپرياليسم " امپرياليسم هستيم اما اصرار داشتند که 

   .   می کنيم"امريکا خدمت 
  ارزيابی امروزی آقای نگهدار از کارهای ديروزشان– ٣

اما داوری امروزی کسی .  گذشته کسی ضرورتًا امروز او را نشان نمی دهد
از . ه خودش ، ناگزير برچهره امروزی او روشنايی می اندازددر باره گذشت

اين رو بخش سوم نوشته آقای نگهدار ، بيش از گذشته ، نمايی از چهره 
امروزی او را به نمايش می گذارد و برداشت من از مسؤوليت گريزی او را با 

 . روشنی بيشتری اثبات می کند
يسه خط مشی اکثريت با در اين بخش نگهدار کوشيده است از طريق مقا

جريان های ديگر و فعال کردن تعصبات فرقه ای اکثريتی ها و طبعًا ديگران ، 
اما من اين نکته را مهم تر از آن . نکته مرکزی مورد بحث را به حاشيه براند

به همين . می دانم که در سطح تعصبات فرقه ای قابل طرح و قابل درک باشد
که مسلمًا نيازی ( م و آرمان بزرگ سوسياليسم دليل به جای دفاع از مارکسيس

يا کارنامه سازمان خودم ، سعی می کنم هم چنان روی ) به دفاع من هم ندارد 
 .نکته اصلی بحث متمرکز بشوم

 فرخ نگهدار بعد از شمردن خطوط اصلی خط مشی سياسی و تشکيالتی –آ 
 :       اکثريت در آن سال ها می گويد

فکری امروزينم، من، فرخ نگهدار، معتقدم جهات منفی حتی با قالب های " 
، )اکثريت(در خط مشی سياسی سازمان فدائيان خلق ايران ) چنانچه شمردم(

نسبت به ساير نيروها، بسيار محدودتر و عناصر مثبت در آن خط مشی 
  ".بسيار گسترده تر بوده است) چنانکه شمردم(

ل های سرنوشت سازی صحبت می فراموش نکنيم که آقای نگهدار در باره سا
کند که هيوالی واليت فقيه که از بطن انقالب برآمده بود ، با سرکوب همه 

به . آزادی های عمًال به دست آمده در جريان انقالب ، خود را تثبيت ميکرد
نظر من ، بدون توجه به اين حقيقت نمی توانيم معيار قابل اتکايی برای 

اکثريت از آن . سی فعال در آن دوره داشته باشيمارزيابی کارنامه نيروهای سيا
نيروهايی بود که نه تنها در مقابل شکل گيری واليت فقيه ايستادگی نکرد ، 

 حتی خوِد نگهدار نيز اکنون می پذيرد که. بلکه به روند تثبيت آن کمک کرد
، 61مصوب پلنوم خرداد ) اکثريت(طبق برنامه سازمان فدائيان خلق ايران " 

شکوفايی جمهوری اسالمی ايران در مسير "ط مشی سياسی سازمان هدف خ
   ".قرار داده شده است" استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی

بسيار خوب ، اگر چنين است ؛ واگر درست است که سيستم واليت فقيه در 
بيش از يک ربع قرن گذشته عامل بی واسطه غالِب بی حقی ها و بدبختی ها و 

 مردم اين کشور بوده است ؛ پس آيا می شود کارنامه عقب ماندگی های 
اکثريت را مثبت تر از همه آن نيروهايی دانست که به درجات مختلف و با 
شيوه های مختلف با قدرت گيری روحانيت مخالفت کردند؟ پاسخ قطعًا منفی 

مگر اين که بود و نبوِد دموکراسی در اين دوره را چندان مهم به حساب . است
البته آقای نگهدار که اکنون می کوشد خود را يک ليبرال دو آتشه جا . منياوري

پس نگهدار برای توجيه حقانيت . بزند ، نمی تواند از چنين تزی طرفداری کند
خط مشی آن روزشان تنها يک راه در پيش رو دارد و آن تز ناممکن بودن 

  :مخالفت با واليت فقيه در آن شرايط است
 نيز کل سکوالرها، می توانستيم در سال های پس از اين فکر که ما، و" 

رقابت، يا در برابر آن " خط امام"انقالب در وسط صحنه فعال باشيم، با 
 تحليلی که .ايستادگی کنيم، اما دچار سرکوب نشويم تصوری غير واقعی بود

 ممکن می ديد اگر جنون  رادر برابر استقرار جمهوری اسالمی" ايستادگی"
اين ارزيابی غلط بود که . بی نشود حداقل غيرمسووالنه بوده استآميز ارزيا

. سکوالرها آن قدر نيرو داشتند که جلوی استقرار جمهوری اسالمی را بگيرند
ايستادگی در برابر روند استقرار نه تنها به مقابله با اراده اکثريت بزرگ مردم 

شدت به زيان ، بلکه روند استقرار را خونين می کرد و اين بمی انجاميد
  ".دموکراسی و به زيان سکوالرها تمام می شد و شد

جمالتی که زيرشان خط کشيده ام ، نشان می دهد که فرخ نگهدار همه جريان 
هايی را که با شکل گيری واليت فقيه مخالفت کردند ، به بی مسؤوليتی در حد 

 مبارزه توجه داشته باشيد که در اين جا ديگر صحبت از! جنون متهم می کند
مسلحانه مجاهدين و ديگران در ميان نيست ، بلکه هر نوع مخالفت يا حتی 
.  رقابت با روحانيت حاکم ، به عنوان اشتباهی در حد جنون ، تقبيح می شود

برای روشن شدن مسأله ، بگذاريد  يک لحظه فرض کنيم که حق با آقای 
(  از واليت فقيه يا اما آيا از اين فرض می توان حقانيت حمايت. نگهدار است

را نتيجه گرفت؟ پاسخ " شکوفايی جمهوری اسالمی ) " به قول خوِد نگهدار 
زيرا عدم ايستادگی در برابر يک نيرو يک چيز . اين سؤال نيز قطعًا منفی است

مسأله اين است که نگهدار و . است و همراه شدن با آن چيزی کامًال متفاوت
ستادگی در مقابل واليت فقيه اکتفاء نکردند ، هم پالگی هايش ، تنها به عدم اي

بلکه با آن همراه شدند و تثبيت آن را تثبيت انقالب و تحکيم دست آوردهای 
حقيقت اين است که برای نگهدار و امثال او پرنسيپ . انقالب  قلمداد کردند

" بيزنس" نيز از منطق " سياست"برای آنها . سياسی و اخالقی بی معناست
نيز هرگونه تعهد و تعصب به هر " سياست "ند و بنابراين آنها در تبعيت می ک

آيا . اصل اخالقی و انسانی را نشانه پخمگی و باعث عقب ماندگی می دانند
" با قالب های فکری امروزين " بهمين دليل نيست که آقای نگهدار ، حتی 

 اش هنگام ارزيابی از کارهای آن دوره شان ، به طور ضمنی از منطق آن
طاعت از دست نيايد گنهی بايد " گفته معروف قديمی تبعيت می کند که هر جا 

تبعيت از همين " شکوفايی جمهوری اسالمی " آيا تالش برای !  ؟"کرد 
اش ، عمًال " قالب های فکری امروزين"منطق نيست؟ آقای  نگهدار با همين 

ن آدمی فهم را تبليغ می کند که جوهر آن را به زبا" سياست " دارد نوعی 
اگر در مقابل قلدر زورگويی نمی توانی بيايستی ، : چنين می توان بيان کرد

 !! دست اش را ببوس
اما ادعای نگهدار در باره عدم امکان هر نوع ايستادگی در برابر شکل گيری 

گرچه روحانيت از طريق . واليت فقيه مطلقًا نادرست و تسليم طلبانه است
ر سال های اوليه از نفوذ توده ای بسيار گسترده ای انقالب به قدرت رسيد و د

برخوردار بود ، اما همه می دانيم که مخالفت با آن نيز از همان اوايل دامنه 
اليه هايی از مردم از همان آغاز با تهاجم دولت جديد . ای واقعًا توده ای داشت

ده هم چنين بخش های آگاه تر تو. عليه زندگی عرفی به مخالفت برخاستند
عظيم  کارگران و زحمتکشان تقريبًا از فردای قيام بهمن ، در مقابله آشکار با 

و . مواضع ارتجاعی روحانيت در قبال مسائل حياتی اقتصادی و طبقاتی بودند
اين مقابله در ميان مليت های زير ستم  غالبًا به شکل شورش های توده ای 

 با مواضع ارتجاعی روحانيت  مخالفت٥٨تقريبًا از نيمه دوم سال . در می آمد
در ميان دانشجويان دانشگاه ها و دانش آموزان کالس های باالی بسياری از 

شهرهای بزرگ ، چنان ابعادی پيدا کرده بود که در )  حداقل ( دبيرستان های 
 روحانيت را به  بستن دانشگاه ها و تصفيه گسترده در ميان ٥٩اوايل سال 

مخالفت با حاکميِت . ستان ها ناگزير ساختمعلمان و دانش آموزان دبير
. روحانيت صرفًا به بخش های غير مذهبی و کمتر مذهبی مردم محدود نمی شد
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از همان اوايل  بخش مهمی از اليه های مذهبی  و حتی بخش قابل توجهی از 
خالصه ، درست از . روحانيت به مخالفت با واليت فقيه برخاسته بودند

ه پر وزنی از مردم کشور نگران قدرت گيری روحانيت روزهای انقالب ،  تود
اينها اکثريت جمعيت را . بودند و به شکل های مختلف با آن مخالفت می کردند

و در صورت وجود . تشکيل نمی دادند ، ولی اقليت مسلمًا نيرومندی بودند
رهبری سياسی درست و سازماندهی سنجيده ، می توانستند به سرعت 

سال ) ونيز شايد دومين (  سازمان فدائيان خلق که در اولين .نيرومندتر شوند
انقالب ، بزرگ ترين سازمان چپ و حتی اپوزيسيون کشور محسوب می شد ، 
می توانست در شکل دادن به يک استراتژی مناسب برای مخالفان مترقی 

متأسفانه افتادن رهبری . جمهوری اسالمی نقش تعيين کننده ای داشته باشد
مان به دست امثال فرخ نگهدار چنين امکانی را سوزاند و بزرگ ترين اين ساز

در واقع . سازمان اپوزيسيون به بزرگ ترين نقطه ضعف آن تبديل شد
از  مخالفت با  ) يعنی اکثريت ( چرخيدن بخش بزرگ سازمان فدائيان خلق 

جمهوری اسالمی به حمايت از آن ، در کنار چرخيدن مجاهدين خلق از مبارزه 
سياسی  به مبارزه مسلحانه و اشغال سفارت امريکا و حمله صدام حسين به 
ايران چهار عامل فاجعه باری بودند که در تحکيم قدرت روحانيت و استقرار 

 . تعيين کننده داشتند) حتی می توان گفت ( واليت فقيه نقش بسيار مهم و 
ری اسالمی نه ادعای نگهدار اين است که ايستادگی در مقابل استقرار جمهو

به عبارت ديگر ، او . تنها بی فايده بود بلکه روند استقرار را خونين می کرد
می گويد برای جلوگيری از خونين شدن روند استقرار جمهوری اسالمی می 

اين ادعا نيز . بايست از هر نوع ايستادگی در مقابل آن اجتناب  می کرديم
ولين روزهای انقالب سرکوب ترديدی نيست که روحانيت از ا. نادرست است

مخالفان را آغاز کرده بود و اين سرکوب ها خيلی جاها به صورت خونين در 
به عبارت ديگر ، سرکوب گری روحانيت بيش از آن که واکنشی در . می آمد

مقابل اين يا آن سازمان سياسی باشد، از ماهيت سياسی آن و از شرايط 
نيم که روحانيت در جريان يک فراموش نک. مشخص آن روزها بر می خاست

انقالب توده ای عليه ديکتاتوری شاهنشاهی  قدرت گرفته بود و با برنامه ای 
که داشت ، بدون خفه کردن انقالب و مخصوصًا سرکوب توده مخالفانی که 
درست در بطن انقالب به ميدان اقدام سياسی مستقل کشيده شده بودند ، نمی 

و هم چنين هيچ سازمان اپوزيسيون . ستقر سازدتوانست قدرت خود را کامًال م
نمی توانست توده انقالبی مستقل از روحانيت را به گردن گذاشتن بدون 
مقاومت در مقابل برنامه روحانيت وادارد ، و گرنه ماهيت سياسی خود را از 

بنابراين ، خوِد شکل گيری حکومت . دست می داد و  به حاشيه رانده می شد
م در جريان يک انقالب توده ای ، بدون سرکوب و حتی حدی روحانيت ، آن ه

مسأله آن روز . اما سرکوب داريم تا سرکوب. از خون ريزی ناممکن بود
مخالفان جمهوری اسالمی اين نبود که آيا بدون سرکوب می شود پيش رفت يا 
نه ؛ بلکه اين بود که چگونه می شود اوًال از بی مهار شدن سرکوب و 

از گسترش و سراسری شدن خون ريزی ، و ثانيًا از استقرار کامل بنابراين ، 
اين کار فقط از طريق سازماندهی مؤثر و . ديکتاتوری فقاهتی جلوگيری کرد

در ميدان . سنجيده مبارزات توده انقالبی مستقل از روحانيت ممکن می شد
 ماندن اين توده انقالبی بود که می توانست از شکل گيری بی منازع سلطه

اين توده انقالبی هر قدر . روحانيت و فرود آمدن تاريکی کامل جلوگيری کند
بيشتر می توانست در ميدان بماند ، مجال بيشتری برای سازمانيابی و گسترش 

و در صورتی می توانست در ميدان بماند که حد . نيروی اش پيدا می کرد
يی که بهانه به المقدور از توسل به شيوه های خشن مقاومت ، يعنی شيوه ها

اين سؤال پيش می آيد که آيا . دست روحانيت می داد ، اجتناب می کرد
مقاومت غير مسلحانه در برابر استقرار جمهوری اسالمی در آن شرايط ممکن 
. بود؟  به نظر من ، چنين چيزی نه تنها ممکن ، بلکه هم چنين کارسازتر بود

زمان مجاهدين خلق ، اين متأسفانه توسل به عمليات مسلحانه از طرف سا
امکان را از بين برد و بهانه به دست  روحانيت حاکم داد که سرکوب را 

مهم ترين دليل نادرستی ادعای فرخ نگهدار اين . سراسری و خونين تر سازد
است که ايستادگی در برابر قدرت گيری روحانيت را تنها در شکل ايستادگی 

 برای توجيه حمايت خودشان از در واقع ، او. مسلحانه تصوير می کند
جمهوری اسالمی ، به طور ضمنی ، پيش فرض اصلی ارزيابی مجاهدين از 
شرايط آن روز را می پذيرد و در سطحی از تحليل با آنها به ائتالف منفی 

 ! دست می زند
 روايت فرخ نگهدار از سياست های اکثريت در آن سال ها با پيچ و تاب –ب 

او می . کات اصلی مورد بحث را در ابهام نگهميداردهايی همراه است که ن
ايستادگی در برابر روند استقرار نه تنها به مقابله با اراده اکثريت "گويد 

بزرگ مردم می انجاميد، بلکه روند استقرار را خونين می کرد و اين بشدت به 
   ".زيان دموکراسی و به زيان سکوالرها تمام می شد و شد

 : که او در نوشته قبلی اش نظر متفاوتی را مطرح کرده بودبايد يادآوری کنم
 برخالف اختالف با -اختالف ارزيابی جريان اکثريت با راه کارگر و مجاهدين " 

.  اين نبود که جمهوری اسالمی ما را سرکوب می کند يا نمی کند-توده ای ها 
حزب . نندما هر سه می فهميديم که اين ها قطعا ما را ميزنند و تحمل نمی ک
و سياست . می گفت هجوم حکومت به گروه ها بستگی به سياست آنها دارد

حزب طوری است که حضور ما و فعاليت ما بسود حکومت است و به اين 
در مقابل ما می ديديم . دليل، گرچه ما را محدود می کنند اما، سرکوب نمی کنند

ا فقط می تواند سياست م. که سرکوب ما ناشی از ماهيت ماست نه سياست ما
اما به . سرکوب ما را تعديل کند يا حد اکثر آن را برای مدتی به تعويق اندازد

بحث ما اين بود که هرچه قدر دير تر ما را .. .هيچ وجه آن را منتفی نمی کند
 برای تماس هرچه  بزنند زور ضربه کمتر خواهد شد و ما بايد از اين شرايط

 ."روهای خود بهره گيريمبيشتر با مردم و سازمان دهی ني
می بينيد که او به فاصله چند ماه ، در دو نوشته اش در جواب من ، دو 

در نوشته اول . روايت متفاوت از ارزيابی آن روز سازمان شان ارائه می دهد
". اما می ديديم که سرکوب ما ناشی از ماهيت ماست نه سياست م" می گويد  

گی در برابر روند استقرار نه تنها به مقابله ايستاد "در نوشته دوم ميگويد اما
با اراده اکثريت بزرگ مردم می انجاميد، بلکه روند استقرار را خونين می 

مگر اين که . مسلم است که اين هر دو روايت نمی تواند درست باشد". درک
فرض کنيم اکثريت در دو دوره متفاوت دو ارزيابی متفاوت از جمهوری 

 براين مبنا می شود فرض کرد که رهبران اکثريت قبل از .اسالمی داشته است
گرويدن کامل به خط حزب توده ، هنوز جمهوری اسالمی را نظام سرکوب 
. گری می ديده اند که هر جريان دگرانديش را دير يا زود سرکوب خواهد کرد

اما بعداز تبديل شدن به دنبالچه حزب توده به اين نتيجه رسيدند که بايد در راه 
در هر حال ، مهم تر از چگونگی نظر . همين نظام تالش کنند" شکوفايی " 

آنها در گذشته ، نظر کنونی نگهدار است که آشکارا از خط دوم ، يعنی از 
مسأله او فقط اين نيست . جمهوری اسالمی ، دفاع می کند" شکوفايی"برنامه 

 می کرد ، او می که ايستادگی در مقابل  واليت فقيه  روند استقرار را خونين
يعنی . "به مقابله با اراده اکثريت بزرگ مردم می انجاميد" گويد اين ايستادگی 

حاال او می گويد ! ايستادگی نمی توانست مشروعيت دموکراتيک داشته باشد
در حالی که در نوشته قبلی اش گفته . خونين نباشد" روند استقرار" می شد 

". دا قطعا ما را ميزنند و تحمل نمی کننمی فهميديم که اين ه...  ما "است 
معنای اين حرف اين است که ما می فهميديم که خواه در مقابل آنها بيايستيم 

  زيرا . يا نه ، ما را خواهند زد
اگر استباط ". ا می ديديم که سرکوب ما ناشی از ماهيت ماست نه سياست م"

ا آدم سياسی با من از نوشته های آقای نگهدار درست باشد ؛ و اگر او ر
تجربه ای بدانيم که حرف اش را آگاهانه و سنجيده بيان می کند ؛ چند نکته را 

 : می توانيم نتيجه بگيريم
معتقد ) يعنی قبل از گرويدن به خط حزب توده (  رهبران اکثريت در اوايل –١

بودند که جمهوری اسالمی حتمًا جريان های دگرانديش را صرف نظر از 
بنابراين آنها سعی ميکردند تا حد ممکن .  سرکوب خواهد کردسياست آنها ،

اين سرکوب را عقب بيندازند و از شدت آن بکاهند و اين کار را تنها از طريق 
گسترش ارتباط با مردم و گسترش نيروهای شان و سازمان دهی آنها برای 

 .مقابله با چنان سرکوب محتومی ممکن می ديدند
اين ارزيابی را از جمهوری اسالمی و چشم انداز  اگر رهبران اکثريت – ٢ 

استقرار آن داشتند و تا زمانی که براين ارزيابی بودند ، می توانستند از ترس 
در مقابل  سرکوب و برای حفظ جان نيروهای شان سياستی سازش کارانه

" رژيم در پيش بگيرند ، ولی قاعدتًا نمی بايست هدف برنامه ای خود را 
بر روی جنازه " شکوفايی" زيرا اين . ين رژيمی قرار بدهندچن" شکوفايی 

 .های خوِد آنها می توانست صورت بگيرد
"  از زمانی که رهبران اکثريت به خط  حزب توده گرويدند و نه فقط – ٣

خود را نيز عوض کردند ، يعنی هدف برنامه شان " ماهيت" بلکه " سياست 
دند ، اميدوار بودند که ديگر رژيم  جمهوری اسالمی قرار دا" شکوفايی " را 

اين بود ) به روايت نگهدار ( آنها را سرکوب نمی کند ، زيرا نظر حزب توده 
حضور ما و فعاليت ما بسود حکومت است و به اين دليل، گرچه ما را "که  

 ". محدود می کنند اما، سرکوب نمی کنند
يروهای مخالف  فرخ نگهدار با غيرمسؤوالنه خواندن خط مشی همه ن– ٤

" جمهوری اسالمی در آن دوره ، حتی امروز هم از خط دوم يعنی از برنامه 
جمهوری اسالمی دفاع می کند و آن را در مجموع مثبت تر از خط " شکوفايی 

در اينجا او فقط از مجاهدين خلق . مشی نيروهای ديگر اپوزيسيون می داند
. زيسيون را در نظر داردصحبت نمی کند ، بلکه خط مشی همه نيروهای اپو

معنای حرف او اين است که اگر ديگر نيروهای  اپوزيسيون خط مشی مشابه 
اکثريت را در پيش می گرفتند ، می شد از خونين شدن استقرار جمهوری 

 . اسالمی جلوگيری کرد
" شکوفايی "  از آنجا که می دانيم حتی اکثريت نيز ، علی رغم برنامه – ٥

 سرکوب معاف نماند و مخصوصًا در کشتار عام زندانيان جمهوری اسالمی از
 عده زيادی از فعاالن آن به چوبه های دار سپرده ٦٧سياسی در تابستان سال 

" شکوفايی"شدند، پس ترديدی نمی توان داشت که خط دوم ، يعنی خط 
جمهوری اسالمی و حمايت فعال از آن ، خط فاجعه باری بود که حتی نيروهای 

اما اکنون انکار اين حقيقت از طرف . را نيز به قربانگاه  فرستادمدافع اش 
که يکی از ( يا فرخ نگهدار : آقای نگهدار چند دليل می تواند داشته باشد

از عواقب مصيبت بار ) تدوين کنندگان اصلی آن خط در سازمان اکثريت بود
 ) و تأکيد می کنم ، همه( مسؤوليت خودش می گريزد ؛ يا می کوشد همه 

مخالفان جمهوری اسالمی را نيز در زمينه سازی جنايات آن سهيم قلمداد کند 
؛ و يا پاسخ به نوشته مرا نيز فرصتی برای چشمک زدن به جمهوری اسالمی 
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به اين نکته آخری بعدًا . می بيند) و مخصوصًا ، اصالح طلبان حکومتی ( 
 .  دوباره باز خواهم گشت

 بر برتری خط اکثريت بر همه سازمان های  فرخ نگهدار بعد از تأکيد–پ 
ديگر اپوزيسيون ، به مقايسه آن با خط  طيف های سياسی مختلف می پردازد 

 : و در مقايسه آن با خط  سازمان مجاهدين خلق در آن دوره ، چنين می گويد
من مشی سازمان مجاهدين خلق ايران را فاجعه بار، جنايت آلود و موجب " 

به روند تحول سياسی جامعه و به منافع ملی کشور می بزرگ ترين ضربات 
من بر شناخت خود از ماهيت خط مشی سازمان مجاهدين و نقش . شناسم

فاجعه بار رهبری آن سازمان ايستاده ام و طی اين سال ها هرچه پيش تر رفته 
ايم بيشتر پی برده ام که شناختم از ماهيت آن رهبری و مواضعم در مقابله با 

 ". چه حد واقع بينانه بوده استآنان تا
به نظر من آقای نگهدار به مقايسه خط خودشان با خط سازمان مجاهدين خلق 

با ذهنيتی که او دارد ، اين عالقه قابل فهم . در آن دوره عالقه ويژه ای دارد
او فکر می کند با دست گذاشتن روی نتايج مصيبت بار عمليات مسلحانه . است

تصادفی . ه بار خودشان تا حدی قابل توجيه خواهد شدمجاهدين ، خط فاجع
ام که  "  سال اين درايت را يافته25بعد از " نيست که از من می پرسد آيا 

اما من فکر می کنم اين مقايسه نيز . نادرستی عمليات مجاهدين را قبول بکنم
 اوًال  حتی اگر نظر نگهدار را در باره خط. طفره رفتن از پذيرش حقيقت است

مجاهدين خلق در آن دوره کامًال بپذيريم ، باز هم جای اين سؤال باقی می ماند 
که آيا يک جنايت می تواند جنايت ديگری را توجيه کند؟  فرض بکنيم که 
خشونت را اول مجاهدين شروع کردند ، آيا آن جناياتی که رژيم به بهانه 

ايسه بود؟ در باره کشتار مقابله با اقدامات آنها راه انداخت ، با آنها قابل مق
که در ( آنهايی که اصًال به عمليات مسلحانه دست نزدند ، مثًال سازمان پيکار 

چه می ) ناميده می شود " پيکار آمريکايی " ادبيات آن دوره شما هميشه 
گوئيد؟ مسأله اين است که شما از آن جنايت ها  حمايت کرده ايد و برای 

اما همان طور که قبًال .  رسمًا خبر چينی کرده ايدجنايتکاران هورا کشيده ايد و
گفتم ، خشونت ها با عمليات مجاهدين شروع  نشد ، بلکه از اولين روز 
موجوديت جمهوری اسالمی آغاز شده بود ، و عليه همه هم آغاز شده بود ، 
ولی البته با شروع عمليات مجاهدين ، روحانيت بهانه ای به دست آورد که 

مه مخالفان و حتی منتقدان سياسی و نظری اش را به خشن ترين قلع و قمع ه
ثانيًا خط سازمان مجاهدين خلق تا حدود زيادی . شکل ممکن سراسری کند

محصول خيانت رهبران اکثريت به هدف های جنبش فدائيان خلق و نيروهای 
غلبه خط سازش در سازمان فدائيان خلق ، . اجتماعی مترقی کشور بود

از بطن آن و چرخيدن آن به صفوف حاميان " مان اکثريت ساز"برآمدن 
روحانيت ، در نيرومندتر شدن سازمان مجاهدين خلق نقش بسيار مهمی 

فراموش نبايد کرد که از روزهای انقالب تا اشغال سفارت آمريکا ، . داشت
مهم ترين سازمان سياسی که غالب نيروهای اجتماعی مترقی مخالف با سلطه 

قدرت گيری . ن چشم دوخته بودند ، سازمان فدائيان خلق بودروحانيت به آ
روحانيت کاتاليزوری بود که اليه های پيشرو کارگران و زحمتکشان و بخش 
اعظم اليه های اجتماعی مخالف تاريک انديشی مذهبی را با فشاری بسيار 

سازمانی که می توانست اين نيروها را در . نيرومند به هم نزديک می کرد
 قدرت روحانيت متحد کند ، ناگزير می بايست يک سازمان مدافع مقابل

در آن . سکواليسم و در عين حال چِپ متعهد به کارگران و زحمتکشان باشد
روزها فقط سازمان فدائيان خلق  با توجه به پايه حمايتی گسترده اش از چنين 

. زاندندامثال نگهدار ها بودند که چنين ظرفيتی را سو.ظرفيتی برخوردار بود
با خالی شدن ميدان از سازمان فدائيان ، بخش بزرگی از نيروهای سکوالر در 
پی متحد سياسی و پناهگاهی برای خود برآمدند و از سر ناگزيری به نيرويی 

به اين ترتيب زمينه ای که . اميد بستند که خود يک نيروی غير سکوالر بود
 ، اکثريت اليه های برای ائتالف مترقی بخش های آگاه طبقات زحمتکش

. سکوالر و بخش بزرگی از مليت های محروم به وجود آمده بود ، از بين رفت
و مجاهدين خلق که تا مرگ طالقانی عمًال در مخالفت جدی با روحانيت حاکم 
نبودند ، با استفاده از خالء به وجود آمده ، به سرعت به مهم ترين نيروی 

راين بهتر است ، نگهدار و امثال او ، بناب. سياسی اپوزيسيون تبديل شدند
هنگام لعن و نفرين به مجاهدين خلق ، سهم خود را در ميدان دار شدن آنها به 

 .ياد بياورند
گذشته از اينها ، حمالت تند و تيز فرخ نگهدار به مجاهدين را  نبايد 

من بر شناخت خود از ماهيت  " او که حاال می گويد. خيلی جدی گرفت
مان مجاهدين و نقش فاجعه بار رهبری آن سازمان خط مشی ساز

، تاکنون چند بار موضع اش را در باره مجاهدين عوض  " ايستاده ام
مثًال درست هنگامی که مجاهدين بعد از ناتوانی در ادامه . کرده است

عمليات مسلحانه بزرگ عليه ارکان جمهوری اسالمی ،  به تاکتيک  
، يعنی کشتن افراد عادی حزب " م قطع سرانگشتان رژي" به اصطالح 

تاکتيکی که امروز آقای (  اللهی در کوچه و بازار روی آورده بودند 
نگهدار آن را غير انسانی می نامد و از من می خواهد آن را محکوم 

رهبری اکثريت مدام تملق سازمان مجاهدين را می گفت و از ) کنم 
و در اين راه . يکردآنها دعوت به اتحاد عمل و تشکيل جبهه متحد م

تا آنجا پيش می رفت که حتی اختالف در باره عمليات مسلحانه را هم 
ارگان کميته (  نشريه کار ١٠سرمقاله شماره . قابل مذاکره می ديد

جبهه " در توضيح طرح  ) ١٣٦٣آذر مرکزی اکثريت ، دور دوم ، 
 که در پلنوم کميته مرکزی تصويب شده ، در اين باره" متحد خلق 

 :چنين می گويد
 قطعنامه فوق ، پلنوم ، سازمان مجاهدين خلق ايران را به ٥در بند " 

همکاری و اشتراک مساعی برای پيشبرد مبارزات خلق ايران در راه 
در آنجا . دموکراسی و به خاطر تأمين عدالت اجتماعی دعوت می کند

تصريح شده است که مبارزه دو سازمان در استقرار صلح و عليه 
تناق و ارتجاع حاکم برکشور امکان همکاری دو سازمان را فراهم اخ

ما پايان دادن به ارتجاع را جهت اصلی مبارزه .... آورده است 
در عين حال از جامد کردن شيوه مبارزه در . سازمان اعالم می کنيم 

راه تدارک نيرو ، که وطيفه کنونی جنبش است ، پرهيز می کنيم و 
ه توده ها کاربست همه اشکال مؤثر مبارزه را متناسب با سطح مبارز

 ." ضروری می دانيم
می بينيد که آقای نگهدار برخالف ادعای امروزی اش ، حاضر بوده  

او و هم پالگی . نيز کنار بيايد" قطع سرانگشتان رژيم " حتی با تاکتيک 
هايش وقتی بعد از همه خدماتشان به جمهوری اسالمی از طرف آن 

 به ائتالف با مجاهدين اميد بستند ، اما مشکل اين بود که رانده شدند ،
مجاهدين نيز آنها را نپذيرفتند و گرنه اينها که قبًال  تالش کرده بودند 

قلمداد کنند ، چه مشکلی می توانستند "  خط امام خمينی"خود را مدافع 
همان طور که قبًال گفتم ، برای . با رهبری مسعود رجوی داشته باشند

به ". بيزنس"چيزی است مانند " سياست " هايی مانند فرخ نگهدار آدم 
همين دليل ، برای او اکنون چشمک زدن به جمهوری اسالمی با صرفه 

اما اگر فردا اوضاع بچرخد ، او می تواند در . تر است از مجاهدين
 .آمريکايی در آيد" دموکراسی"همراهی با مجاهدين در خدمت 

 کارنامه اکثريت را در مقايسه با سازمان های  فرخ نگهدار نه تنها–ت 
چپ در آن سال ها بسيار مثبت تر می داند ، بلکه با لحن آشکارا 

  :تحقيرآميزی در باره اين سازمان ها صحبت می کند
بعلت محدود بودن صفخات نشريه، بقيه مقاله  را در شماره آينده درج 

  .خواهد شد

….…………………………………… 
 

 
 * پيوندها* 

  ر نجفیمنصو: سردبير نشريه 
mansour.nadjifi@telia.com  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.public@rahekargar  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  ه کارگرسايت را

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  ارنشر بيد

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

 . ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند
 


