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 پيرامون اختالفات گرايش های چپ و سوسياليست
 در ميان فعالين دانشجوئی

 پيرامون اختالفات گرايش های چپ و سوسياليست
 در ميان فعالين دانشجوئی

 بر گرفته از ميزگردی است برگزار شده توسط آنچه درزير می خوانيد
 تلويزيون برابری و با شرکت خانم پريسا نصر آبادی و آقای –راديو 

کيوان اميری از ايران و آقای تقی روزبه از اروپا که از روی نوار 
 . گفتگوی جداگانه ايشان پياده شده است 

خانم پريسا  –  باتشکر از دوستان شرکت کننده در اين ميزگرد :برابری
 – که دعوت راديو –نصر آبادی ، آقای کيوان اميری و آقای تقی روزبه 

 آذر 16تلويزيون برابری را پذيرفتند و در اين ميزگردکه  بمناسبت 
نخست از خانم پريسا نصر آبادی می . برگزار می شود، شرکت کردند 

خواهيم که از موقعيت و وضعيت جنبش دانشجوئی در ايران و بخصوص 
  . نيروهای چپ و راديکال يک ارزيابی داشته باشند 

اين نيرو ها در محيط دانشگاههای ايران طی چند سال اخير چه سير 
تحولی را داشته اند و امروز چه نکاتی در سير مبارزاتی اين دوستان 
دانشجو برجسته است ؟ ممنون می شويم که شما با اين موضوع بحث را 

  . آغاز کنيد 
 من خدمت شما و همه ی شنوندهای عزيز سالم  :ادیپريسا نصر آب

عرض می کنم و اميدوارم که بحث خوبی را داشته باشم و در خدمتتان 
بخش اول صحبت ام را با مقدمه کوتاهی در باره ی چگونگی . هستم 

 تحصيلی بود که چپ 81در سال : بازگشت چپ به دانشگاهها شروع کنم 
ر واقع ما با حضور يک سری نشريات د. مجددًا به دانشگاهها بازگشت 

سرخ در دانشگاههای تهران ، مجددًا گفتمان چپ را طرح شده در 
از ميان اولين . دانشگاه وعالقه مندی دانشجويان نسبت به آنرا دريافتيم 

" گون " نشريات سرخ دانشجويان چپ در دانشگاه می توانم از نشريه 
پلی تکنيک انتشار پيدا می کرد نام ببرم که همزمان در دانشگاه تهران و 

در واقع اولين نشريه ی سرخ دانشگاههای تهران بود که پرچم چپ را . 
مجددًا در دانشگاهها بلند کرد و نشان داد که اين گفتمان عليرغم دو دهه 
سرکوب شديدی که صورت گرفته بود، بلحاظ اجتماعی مجددًا طرح می 

   .شود و ضرورت طرح خودش را نشان می دهد 
و با سرعت " گون" اولين نشريات چپ که بصورت پياپی و بعد از 

بسيار و با فاصله ی کمی از همديگر بتدريج انتشار پيدا کردند و بتدريج 
گستره وسيعی در عموم دانشگاههای تهران يپدا کردند، از همان ابتدا بنا 

  .را بر اين گذاشتند 
س کار خودشان را که بر اساس اصول مارکسيسم و در واقع چپ ارتدک

يعنی سنگ بنای کارشان را بر اين گذاشتنه بودند و ابدًا . شروع کنند 
قرابتی با قرائت های ليبرالی که از چپ و گرايش های مارکسيستی در 
دستگاههای آکادميکی ارائه می شود و استفاده های سياسی آنان ، 

ها شکل اولين قطب بندی و پلوراليزاسيونی که در دانشگاه. نداشتند
گرفت بر مبنای دو طيف بسيار وسيع چپ و ليبرال در دانشگاهها بود که 
در درون هر هرکدام از اين طيف ها، محفل های گوناگونی زيست داشتند 

در واقع اين پلوراليزاسيون چندان . و به حيات خودشان ادامه می دادند
اسط ومی پلوراليزاسيون پالوده ای نبود و عمًال در اين بين نيروهای و

شود گفت نيروهای سانتر قرار داشتند که تعيين تکليف سياسی شان 
 اجتماعی شان – اجتماعی ايران وافق سياسی –نسبت به اينده ی سياسی 

 اجتماعی ای که -و نسبت شان باجريانها و نيروها و خطوط سياسی
اما هر قدر که از حيات . حاضر بودند، چندان واضح و روشن نبود

ريانها و گروه های چپ در دانشگاه می گذشت ، اين مجموعه ی ج
ضرورت خودش را بتدريج نشان داد که بايد مجموعه ی نيروهای حاضر 
يک سری تعيين تکليف با خودشان و با مجموعه ی نيروها و جريانات 
حاضر درجامعه داشته باشند تا ما بتوانيم يک قطب بندی و 

  . گونيسم طبقاتی شاهد باشيم پلوراليزاسيون اصيلی را بر مبنای آنتا 
بر اين مبنا نيروهای رفرميست و وابسته به جريانات سوسيال دموکراتی 
که در جامعه بعنوان خطوط سياسی حاضر بودند و ما به ازاء خودشان را 
در دانشگاهها داشتند، بتدريج خودشان را نشان دادند و ماهيت آنها 

هم از آنها می شد و استفاده های سياسی ای . شفاف و روشن شد 
تبليغاتی هم که پيرامون شان می شد ، همچنين مشخص شد و تمايزی که 
اين جريانات با جريانات راديکال در بين نيروهای دانشجوئی داشتند، 

حتی من می توانم قائل باين باشم که يک طيف بندی . آشکار تر شد 
 و عمًال .دانشگاهی هم بر مبنای اين پلوراليزاسيونها صورت گرفت 

دانشگاههائی نظير دانشگاه تهران و سپس پلی تکنيک و صنعتی  شريف 
در مقابل جريانات رفرميستی که در دانشگاههای ديگر و بطور خاص 
دانشگاه عالمه بصورتی خيلی بارزتر از جاهای ديگر حضور داشتند ، 

  . بايستند

 حضور عمًال محفل های گوناگونی که در جنبش دانشجوئی و بدنه چپ آن
داشتند در شرايطی قرار گرفتند که کم کم به اين نتيجه رسيدند که بايد 

يعنی اين بدنه چپ جنبش . يک پلوراليزاسيون اصيل شکل بگيرد 
دانشجوئی صرفًا با توجه باينکه خودش را منتسب به چپ يا يک نوع 
سوسياليستی که مشخصات آنرا چندان مشخص نمی کند، می داند، نمی 

ائی باشد بر اينکه که نيروهايش را چپ يا سوسياليست بدانيم و تواند مبن
از اين جهت نيروهائی تحت عنوان . اين مبنای اتحاد عملی برای ما باشد

چپ مدرن، چپ نو، چپ پسامدرن، پسا مارکسيسم و نو مارکسيسم که 
صرف نظر از گرايش های پاسيفيک شان ، ما می توانيم در بهترين 

بدانيم و در واقع جناح چپ بورژوازی و " ت ليبراللف" حالت آنها را 
اينان نيروهائی بودند که . ليبراليسم ايرانی تلقی کنيم ، حضور يافتند

توسط افراد و اصالح طلبانی نظير آقايان قوچانی، جاللی پور، علوی 
تبار، تاجيک و غيره حضور داشتند و روی آنها سکوت می شد و زون 

. حقنه آنها به جنبش دانشجوئی داشتند می شد و سعی در پرورش و 
سعی داشتند قرائت شان اين باشد که چپی که امروز در دانشگاههای ما 

اين کبريت بی خطر، اين چپی که به راحتی . وجود دارد، اين چپ هست 
و ليبرال در " دموکرات" می تواند همزيستی مسالمت آميز باجريانات 

مًا گفتند که اين چپ مقصد ماست و و دائ. داخل دانشگاهها داشته باشد 
بر متفکرين اين انديشه ها و نحله های فکری آنان در آکادمی ها زون 

البته . کردند و برايشان تبليغات گسترده کردند و سمينار ها برگزار کردند 
برای ما کامًال روشن بود که اين چپ رفرميست ، اين چپ سوسيال 

ه ما در چندين مرحله طومار دموکرات پروژه ی شکست خورده ايست ک
آنرا در هم پيچيديم که می گفتند آينده ای برای رشدمان جز در دامن 

بنابراين پلوراليزاسيون . بورژوازی و ليبراليسم ايران متصور نيستيم 
اصيل که بر مبنای نيروهای راديکال چپ شکل گرفت در يک طرف و در 

 منتسب به چپ و طرف ديگر نيرو های رفرميست و سوسيال دموکرات
ساير نيروهای ليبرالی که علنًا و بصورت بارز خودشان را جزو جنبش 

اين صف بندی ايجاد . بورژوازی ايران می دانستند، صف بندی کردند 
شد و تا کنون هم ادامه دارد و هرگونه دعوا و مناقشه ای هم که تا اين 

حيانًا انشعابی ، بر اگر ا.  لحظه ادامه پيدا کرده ، کامًال بر اين مبناست 
هم خوردن جبهه ای و اتحادی صورت گرفته تا اين لحظه بر اين مبنا 

از اين جهت می .  بوده چون ضرورت اش بر ما عيان و بارز شده است 
توانيم بگويم که با توجه باينکه مساله محفل ايسم و سکتاريسم يک آفت 

نبش های جدی ايست که نه تنها بر جنبش کمونيستی که بر ساير ج
اجتماعی ما سايه افکنده، اٌما به زغم من جدال هائی که بين محفل های 

ها و تصادم "کافيليکس" مختلف در جنبش دانشجوئی وجود دارد و اين 
های مختلفی  که وجود دارد ، چندان مساله حادی نيست آنطور که برخی 
ه بشدت از آن ابراز نگرانی می کنند ، چرا که من معتقد هستم مسال

اساسی در اين برهه برای ما اين است که اين تعارضات و تصادمات را 
باين ترتيب ما . بتوانيم در راستای آن پلوراليزاسيون اصيل کاناليزه کنيم 

می توانيم با يک جريان پالوده ی چپ مواجه باشيم که با توجه باينکه 
شکاف سطح جنبش ارتقاء پيدا کرده ، با توجه باينکه منافع طبقاتی و 

طبقاتی اساس تحليل هايش شده است ، اساس بحث و موضع گيريهای 
سياسی اش شده است و نگاهش به جنبش ها و صف بنديهای اجتماعی 
شده است ، و بنابراين حاال می تواند اتحاد عمل هائی صورت بگيرد که 

يعنی بتدريج بجای اينکه . اين چپ را از آن محفل ايسم روی گردان کند 
 يکسری مصالح و منافع گروهی و شخصی و سکتی بخواهد بر مبنای

عمل کند ، حاال روی آنها پا بگذارد و بر اساس آن چيزی که مصالح و 
منفعت جنبش بر مبنای مصالح کارگر و مبارزه طبقاتی که سنگ بنای 
مبارزات اجتماعی ما تلقی می شود، گام بردارد و اتحاد عمل را در آن 

ن جهت محفل گرائيها و شاخه شاخه شدن ها، ار اي. راستا شکل بدهد
بهرحال يک عمری خواهد داشت و آن اتحاد اصيل بر مبنای آنتاگونيسم 
طبقاتی بزودی خودش را نشان خواهد داد و دير يا زود شکل خواهد 

  . گرفت 
 آقای اميری، اين تقسيم بندی را که خانم نصر آبادی کردند، : برابری

 فکر نمی کنيد که اين تقسيم بنديها برای جنبش چقدر واقعی می دانيد؟ آيا
و هنوز  چپ دانشجوئی که امروزه شکل گرفته، خيلی زود رس باشد؟

جنبشی که نتوانسته در پايگاه اجتماعی خودش گسترش پيدا کند، چقدر 
اينگونه تقسيم بنديها ومرزبندی ها و بخصوص در بين طيف چپ با 

 و بعد از آن بتوانيم صحبت کنيم همديگر، پايه ی اصولی و واقعی دارد؟
که چه کارهائی را می شود کرد که بحث ها را بشکل سالم و درستی پيش 

  برد ؟ نظر شما در اين مورد چيست ؟ 
 من هم خدمت همه ی بيننده ها و شنونده های شما سالم  :کيوان اميری

. عرض می کنم و خيلی خوشحالم که توانستم در اين بحث شرکت کنم 
اين جنبش : قدمه ای در مورد جايگاه جنبش دانشجوئی بگويمنخست م

برخالف جنبش کارگری، جنبش زنان که بر اساس يک سری منافع 
ابژکتيو شکل می گيرند، بر مبنای مصلحت مشترکی که بر اساس دانشجو  

بنابراين جنبش دانشجوئی در . بودن تعريف می شود، شکل می گيرد
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 تبديل می شود که در کنار صف بندی همان قدم اٌول بيک جنبش سياسی
طبقاتی و سياسی که در جامعه وجود دارد، صف بنديهای سياسی و 

در .... ممکن است . طبقاتی خاصی هم در دانشگاه بوجود خواهد آمد 
در خارج دانشگاه ....... بين نيروهای سياسی و طبقاتی با.... دانشگاه 

دارد بدون اينکه پايه های اين در دانشگاه وجود . تفاوت داشته باشد 
  . سياسی و طبقاتی در خارج دانشگاه داشته باشد

بنابراين صف بندی نيروهای سياسی در داخل دانشگاه يک صف بندی 
تصادفی يا محلی و محدود به جنبش دانشجوئی يک دانشگاه خاص نيست 

در واقع از روی صف بنديهای سياسی جنبش دانشجوئی ما می توانيم . 
منتهی در هر . ای سياسی در سطح جامعه را تشخيص بدهيم صف بنديه

شرايطی اين صف بنديها يک سری از ويژگيهای مختص آن شرايط را 
مثًال در شرايط فعلی که بهردليلی جنبش های . باخودشان حمل می کنند 

اجتماعی در موقعيت اعتالء قرار ندارند، مشخصًا سکتاريسم و همان 
بعنوان محفل ايسم از آن نام بردند، توی اين چيزی که خانم نصر آبادی 

جنبش های اجتماعی وجود دارد و ما نمی توانيم بگوئيم که اختالف 
. نظرها و مرزبنديها تمامًا بر اساس مرزبنديهای طبقاتی و سياسی هستند

چرا که بدليل اينکه جنبش دانشجوئی ما در حالت محفلی قرار دارد، 
افق ميان مدت کامًال سيال می توانند باشند بسياری از اين مرزبنديها در 

منتهی مساله اساسی ای که وجود دارد پرداختن . و می توانند تغييرکنند 
به صف بنديهای مشخصی است که فعًال در سطح چپ دانشگاه وجود 

چپ دانشجوئی حتمًا به خاطر دارد که در گذشته نه چندان دور، يک . دارد
اديکال و انقالبی در برابر نيروهائی که صف بندی اساسی بين نيروهای ر

به نوعی مروج سوسيال دموکراسی در سطح دانشگاه بودند، وجود 
پرچم . خوب اين نيروها با يک پرچم خاصی به صحنه آمده بودند . داشت 

هائی که حاال می تواند تحت عنوان وحدت نيروهای سکوالر چپ و 
باال برود و مطرح راست يا وحدت همه ی نيروهای دموکراسی خواه 

  .شود 
در واقع با اين شعارها به صحنه آمده بودند، اٌما می شود گفت با توجه به 
اينکه مااعتقاد داريم که صف بندی نيروهای سياسی در دانشگاه حول 
همان مساله اصلی تقابل سوسياليسم و طبقه کارگر با بورژوازی و 

هائی باشند که پالتفرم ليبراليسم هست ،  اين شعار ها نمی توانند شعار
در واقع هر . مشخص و روشنی راجلوی جنبش دانشجوئی قرار بدهد

وحدت طلبی عوامانه ای می تواند باين منجر شود که يکی از اين دو 
  . جريان را تبديل به زائده ی جريان ديگر بکند

 به اينطرف که 1385 آذر 16طی يکساله گذشته و مشخصًا از مقطع 
انشگاه حضور قاطع خودشان را در اکسيون روز نيروهای چپ در د

دانشجو نشان دادند و نشان دادند که خيلی جدی تر از گذشته در دانشگاه 
در حال فعاليت هستند، ما به توضيح اين مطلب پرداختيم که ما با يک 

بيش از آن جنبش چپ دانشجوئی . تغيير فاز در دانشگاه مواجه هستيم 
وجود کند امٌٍا االن به مرحله ای  رسيده که چه بدنبال اين بود که احساس 

ما در همان مقطع در نشريات دانشجوئی . بايد کرد را بايد جواب بدهد
مطرح کرديم که ما امروز در مقابل سئوال چه بايد کرد قرار گرفته ايم و 

در برابر اين سئوال طيفی از دانشجويان چپ در . به آن بايد جواب بدهيم 
اعالن موجوديت کردند و پاره ای " چپ کارگری" وان دانشگاه تحت عن

در . از موضع گيريهای طيف ديگر را مورد انتقاد خودشان قرار داند 
واقع ما در اکسيونهای متفاوت می ديديم که شعار وحدت جنبش 

  . دانشجوئی با جنبش زنان و جنبش کارگری مطرح می شد 
م جنبش های اجتماعی را اين شعار به مثابه يک شعار پوپوليستی که تما

در يک سطح قرار می دهد و آن افق سياسی را که جنبش طبقه کارگر می 
تواند در برابر جنبش های ديگر قرار دهد و يک جهت گيری سياسی 
 -برای تصرف قدرت سياسی و حرکت کردن به سمت فرماسيون اقتصادی

رد و اجتماعی سوسياليسم را جلوی جامعه قرار بدهد، در نظر نمی گي
اين مساله مورد نقد قرار گرفت و . همه ی آنها راهم پايه می خواند 

همينطور برخورد شعار گونه مورد نقد قرار گرفت که ما نمی توانيم به 
اين شعارها بسنده کنيم اگر چه بايد دانشگاه را تبديل به ظرف کرد که در 

ملی در اين آن از مبارزات طبقه ی کارگر دفاع بشود اٌما بايد گام های ع
برای برداشتن گام های عملی در اين راستا طيف . رابطه برداشته شود

چپ سعی کرد برنامه خاص خودشان راجلو ببرد و با فعال های کارگری 
صندوقی را برای کمک به خانواده های کارگران زندانی در . ارتباط بگيرد

 آمد که ما چند دانشگاه تهران باز کرد و  در واقع با اين شعار به صحنه
بايد باين سمت برويم که ارتباط هر چه بيشتر با جنبش کارگری بگيريم و 

  . محوريست جنبش کارگری را در مورد بحث اتحاد جنبش ها قائل باشيم 
از بين اين واکنش ها . خوب ، با واکنش های متفاوتی هم مواجه بوديم 

مالی می شود به واکنش هائی اشاره کرد که برگزاری صندوق کمک 
برای کارگران زندانی در واقع گدائی کردن برای کارگرها نام گذاری می 

اين  برخوردها ما را به اينجا می رساند که يک تفاوت ! خوب . کردند 
بينشی بسيار عميق بين درکی که بسياری از فعالين دانشجوئی از طبقه 

 توانيم می. کارگردارند و درکی که ما از طبقه کارگر داريم ، وجود دارد

بگوئيم که پايه های بحث ها ی آنها راتقسيم بندی طبقاتی بر مبنای مثًال 
يعنی آنها از طبقه کارگر فقط بمثابه . توزيع در آمد تشکيل می دهد 

فقيرترين طبقه جامعه درک داشتند و پتانسيل انقالبی طبقه کارگر را نمی 
ميقی وجود دارد توانستند درک کنند و اين نشان می داد که تفاوت های ع

 .  
وقتی بحث . در مورد جنبش دانشجوئی هم همين تفاوت ها وجود داشت 

جنبش دانشجوئی و ارتباط اش با چپ بميان کشيده می شود، خوب اولين 
يا در .... يا 68 جائی که ذهن سراغ آن می رود مکتب فرانکفورت و می 

ود،جنبش مورد چپ ايران اولين جائی که ذهن مخاطب به سمت اش می ر
ولی فعالين چپ دانشجوئی ، فعالين کمونيست در داخل . چريکی است 

دانشگاه قصد اينرا دارند که جنبش خودشان را در داخل دانشگاه داشته 
  :يک مثال ساده می زنم . باشند و مسائل را از ديد طبقه کارگر نگاه کنند 

 ما االن با بحث خصوصی سازی در دانشگاه مواجه هستيم، خصوصی
خوب مشخصًا طيف دانشجويان ليبرال . سازی خوابگاهها  و دانشگاه 

نمی توانند با اين امر مخالفت کنند، چرا که آنها در اتحاديه های کالن و 
در سطح جنبش های اجتماعی و در سطح جامعه موافق اين خصوصی 

در مقابل اين دانشجويان چپ هستند که می توانند با . سازيها هستند
 آلترناتيو کنترل شورای دانشجويان و اساتيد و کارکنان مطرح کردن

دانشگاه در برابر خصوصی سازی به صحنه بروند و مطالبات 
  . دانشجويان راکه از اين خصوصی سازی ناراضی هستند، نمايندگی کنند

ما معتقد هستيم که ساختار آموزش از کميسيون آموزشی گرفته تا رابطه 
بر اين رابطه يک .  يک ساختار طبقاتی است استاد و دانشجو در دانشگاه

ساختار طبقاتی حاکم است و کارکردی دارد که در تقسيم کار کلی در 
سطح جامعه متخصصينی را برای همين شيوه ی توليد سرمايه داری 

ولی خوب ما اعتقاد  داشتيم که چپ بايد باين سمت برود . تربيت می کند
ًا مطرح کند و قطعًا بايد برود به که چنين مطالباتی را نمی تواند صرف

سمت نمايندگی خواسته های صنفی و نه صرفًا مسائل سياسی را مطرح 
درمورد خصوصی سازی و ساختار آموزشی مثال اش را آوردم و . کند

بايد باين سمت برود  و در واقع افق کارگری اش کمک می کند که باين 
  . سمت برود 

ئی وجود دارد بخصوص اينکه جنبش من فکر می کنم که چنين تفاوت ها
می آيد به . طبقه کارگر را از پالتفرم خودش متمايز می کند .... چپ 

سمت جنبش جوانان که خودشان اسمش را جنبش فرهنگی می گذارند و 
نه به "  آذر را 16می بينيم که يک طيف در دانشگاه شعار اصلی ....  
گفتن " نه به جنگ"  از در واقع يک درک تمام خلقی. می دانند " جنگ
 جمع بندی است که عمدتًا در باال –چند جمله نامفهوم ............ دارند
  –آمده 

اٌما تا موقعی که نيروی چپ دانشجوئی اجتماعی نشده و هنوز پايگاه 
اجتماعی دانشگاه چه از نظر کميت و چه از نظر کيفيت بورژوازی است 

 و عقب نشينی هستند، يک و جنبش های اجتماعی هم در مرحله افول
مقدار از اختالف ها و مرزبنديها تحت تاثير سکتاريسم و محفل گرائی 

معتقديم که همچنان جنبش چپ در فرم محفلی اش قرار دارد ولی . است 
البته ما افق را روشن می بينيم ، با ين دليل که هر چه جلوتر می رويم 

  . مرزبنديها سياسی تر می شود 
حاال از آقای تقی روزبه . ممنون آقای کيوان اميری  خيلی :برابری

آقای روزبه شما صحبت دوستان دانشجو در . نظرشان را می پرسيم 
ايران را شنيديد و از آنجائی که بطور فعال و جدی اين بحث ها را دنبال 
می کنيد ، می خواستيم نظر شما را در مورد تقسيم بنديهای گرايش های 

رابطه . الين چپ دانشجوئی صورت گرفته، بدانيم مختلفی که در بين فع
اينها با پايگاه اجتماعی شان و خواسته ها و منافع جنبش دانشجوئی 
چگونه است ؟ بين اين منافع وديدگاههای سوسياليستی و طبقاتی و منافع 
عمومی و مشترک دانشجوئی چه پيوندی است ؟ بهر حال می خواستيم 

تقسيم بنديها و اين گرايش های موجود در نظر شما را در رابطه با اين 
  سطح فعالين چپ محيط دانشگاه بدانيم ؟ 

 با سالم به بينندگان تلويزيون برابری و دوستان شرکت  : تقی روزبه
بنظر من نکاتی راکه دوستان مطرح کردند بخشی : کننده در اين گفتگو 

يف از واقعيت های جنبش دانشجوئيست و قابل انکار نيست و اين ط
ترديدی نيست که از اين زاويه . بنديها در جای خودش هم مثبت است 

بخصوص . حرکت رو به رشدی وجود داشته و ما شاهد بلوغی هستيم 
برآمد و روی صحنه آمدن بيشتر نيروهای چپ و راديکال و با طيف های 

بهر حال کل  اين مجموعه حرکت مثبت و کامًال قابل  . گوناگونی که دارند 
منتهی مراتب وقتيکه از يک جنبش صحبت می کنيم و اين . ست ا تحسين

مقوله را درمقابل خودمان قرار می دهيم، در واقع از يک پديده ای 
صحبت می کنم که قبل از هر چيز بايد هر طيفی از معادل قرار دادن 

يعنی يک رابطه ی تکوينی ، يک رابطه ی . خودش باجنبش اجتناب کند 
نه، بنظر من با جنبش برخورد يکجانبه و وگر.  کند برقرار با آننسبی

جنبش دانشجوئی مثل هر جنبشی و بويژه بخاطر . ابزاری می شود 
 بالقوه وبالفعل. يک جنبش متکثر است  بيشتر،ويژگيهای خودش، بمراتب



 4

چون در جوامع استبدادی بخاطر .  استدارای گرايش ها و طيف بنديهائی
 راتيک و مناسبی ندارد، اين طيف بنديهااينکه بسترهای قانونی و دموک

 و طبيعتًا ست شکل می گيرد و خيلی شفاف و روشن نيبه نوع خاصی
  . بنحو ويژه ای خودش را نشان می دهد 

وقتی مطرح می کنيم جنبش، بايد مولفه های اصلی اش را در نظر 
 چپ و کمونيست در عين حال که به تمام  مخصوصا بعنوانبگيريم و

 می کنيم ، به کل آن و منافع عمومی اش بمثابه قطب نمای جوانب نگاه
 نه همان می شود که بر سر خيلی از وگر. اصلی بايد توجه ويژه کرد

فکر می کنم که اگر .  در تجربيات منفی گذشته آمده است  هاجنبش
نگاهی به همين روندها که در صحبت های دوستان بود و هرکدام بخشی 

تفسير کشيدند، بکنيم آنوقت چندين مولفه ی ازجنبش دانشجوئی را به 
 درحال وقوع که مولفه هائی .اساسی را در جنبش شاهد خواهيم بود 

هستند و بدون نگاه عمومی و فراگير به اينها و رابطه شان، نخواهيم 
 که هر چپی و هر  را خود آگاهی ای آن و خودتوانست جايگاه دقيق

  به جنبش دانشجوئی و از آن منظر. ، در يابيمداشته باشدکمونيستی بايد 
  . دچاريکجانبه گری خواهيم شد طبيعتًا درغيراينصورت.نگاه کنيم

 تجليات يکيکی از که بعنوان  یبنظر من يکی از چيزهای بسيار مشخص
،مساله ی خوديابی، تشکل يابی و طيف محسوب می شودجنبش متکثر 

لبته به اين ا.بندی گرايش های گوناگون درون جنبش دانشجوئيست 
 خرده اختالف ها و  طبيعتا که هر چه اتفاق افتاد بهترين است ومعنانيست

 چنين چيزی اين ضرورت کهمستقل از. خرده طيف بنديها در آن هست
 کامًال ی روندچنين  وجودبايد هر چه بيشتر آگاهانه صورت بگيرد،

محسوس است و قابل دفاع هم هست ، چون يکی از ويژگيهای جنبش 
  .قل بر مبنای نيازهای واقعی و راستين طی کردن اين روند است مست

 جامعه ی ما  سراسری يکی از بزرگترين نيازهای جنبشبااين وجود
. اينست که يک جنبش دانشجوئی بالغ و فراگير و سراسری شکل بگيرد

  .  است ی مفقوده بسيار مهمکه اکنون يک حلقه
 بنديها و وجه ديگرش  مساله بر می گردد بهمين طيفاين بخشی از

 استبداد ی يورش و فشارهايعنی مساله  موجودواقعيت سياسی و عينی
که در شعارها، پالکادرها و واقعيتی همان . است که در برابرمان هست 

 والبته . يافته استتجسم" دانشگاه پادگان نيست "  بصورتپوسترها 
  جامعه وبرآمد يعنی ممانعت ازيک واقعيت بسيار مشخص هدف سرکوب 

می خواهند که اين حرکت باين ترتيب و. طرح مطالبات مستقل است
  .  و از نفس بيافتدشدهمتوقف بشود و دچار تشتت 

هژمونی نوليبرالها و تبعات و  عليه  نبرد،ضرورت سوم ومولفهمساله
اشاره بدان دوستان هم .  در سطح جنبش دانشجوئی ستزائده های آنها

 منزوی ليبرال ها  سياست هایابل دفاع کهکردند و درست هم هست و ق
 ازنقطه  جنبش دانشجوئی بر چرا که هژمونی وجهت دهی آنها.بشوند
  هدايت اين جنبش بسوی نيروهای راديکال ومنافع عمومی جنبشنظر
  .  طبيعتًا بايد زير پای آنها خالی شود ازاينرو .الق است طبا

ش دانشجوئی با  پيوند متقابل جنب يامولفه چهارم ضرورتمساله
 عرصه ها همه ی اينالبته در. سايرجنبش های اجتماعی و طبقاتيست

 کند هست و  جوددارد ولی هنوزحرکت بالندگی واز که نطفه هائی شاهديم
 وقتی از خود آگاهی صحبت می کنيم، .است پيدا نکرده نبقدر کافی تکوي

ولفه ن مايضمن آنکه از بلوغ جنبش در تماميت اش صحبت می کنيم، و
 درست  رابطه برقراریوجود دارندو بايد هم وجود داشته باشند،منتهیها

 و چگونکی پيشبرد همزمانشان مساله کليدی و چالش اصلی بين آنها
  درنگاهی به رابطه اين مولفه ها باهم،واقعيت اينست که. هست

تشتت آميز است، – غير طبيعی هم نيست که البته چندان -متاسفانه
 يک  مثاليعنی.  بلوغ الزم برخوردار نيست از بنظر منموزون نيست و

 انب يک جانبه می کند و گرايش ديگر بر ج تأکيدگرايشی بر يک وجه
در حاليکه کل بلوغ . ديگر و اينهادر مجموع با هم هماهنگ نمی شوند 

 مولفه هائی که ميان در البتهو.  متناسب اين مولفه هاستجنبش در پيوند
 مسلم است که يورش استبداد و مقابله با آن بستر خدمتتان عرض کردم،

وضعيت مبنای حرکت به همواره بخاطر اينکه .  است  پيشرویاصلی
سعی می کنيم که جنبش را  ودر دل آن ما فرا روی می کنيموجلوست 

خوب طبيعتًا اگر وضعيت کنونی را . جلو برودوکمک کنيم که بلوغ بدهيم 
.  به جلو برداريم هم يک گام حتیتوانستدر نيابيم به هيچ وجه نخواهيم 

ن کنند، بهيچ وجه ي جريانهائی که فقط با ايدئولوژی خودشان را تبيآن
 با آن مواجه  است که چهار دهه، سهبيش از ی را که نيروهای چپمشکل

 صرف دادن. با جنبش ها پيوند بخورند،حل نخواهند کرداند وقادرنيستند 
 چرا که دارای.ائی کارسازنيست با جنبش ها به تنهشعار پيوند

 .دن که بايد  در نظر گرفته شوی استمسائلوقانونمنديها و الزامات  
 جوانب مختلف را با هم دربستراصلی مساله اساسی اينست که بتوانيم 

 اينکار را بکنيم اوج آگاهی و اوج بلوغ  بتوانيماگر. موزون پيش ببريم و
 موظفند بنا به ش ازهرکسی بي کمونيست چپ و  نيروهای.خواهد بود

 ينده نما جنبش است، دفاع از منافع عمومی همانا که طبيعی خودجايگاه

 اين مولفه ها هيچکدام از بطوری که . باشند گوناکونپيوند اين جوانب 
  . د ن ناديده گرفته شو قرارگرفته ودرمقابل آن ديگری

 کنونی جنبش دانشجوئی مشکلو مساله من اين نکتهپس از نظر
وبصورت ناموزون پيش  آزمون و خطا که اکنون با هست ونيروهای چپ

 و  فهم نشود و اگر اين مسائل خوبی قرارداريم شرايط حساسدر.ميرود
  افت و خيزها و تلفات و فشارهای خيلی زيادی بانرود، طبعًاپيش آگاهانه 

  .مواجه خواهيم شد
می خواستيم .  خانم نصر آبادی شما صحبت دوستان را شنيديد:برابری

بدانيم که در رابطه با ايجاد يک جنبش سراسری دانشجوئی که بتواند در 
 در هر حال محفل های کوچک به تنهائی نمی توانند -مقابل استبداد بايستد

 چه -در مقابل استبداد هاری که در دانشگاهها عمل می کند بايستند
  وظايفی پيش رو هست؟ 

ای چپ و راديکال در ايجاد يک شما فکر می کنيد وظيفه همين نيروه
جنبش سراسری چه هست؟ و اين نکته ای هم که مطرح شد يعنی پيوند 
با ساير جنبش ها و اينکه جرياناتی که خودشان را چپ و سوسياليست 
می دانند با جنبش های طبقاتی ايران چگونه بايد اين پيوند را بر قرار 

عه نشان بدهند ؟ نظرتان کنند که بتوانند هويت اصلی خودشان را در جام
  چيست ؟ 

 عرض کنم خدمتتان که آنچه را که شما بعنوان جنبش : صر آبادین
سراسری دانشجوئی صحبت می کنيد، در واقع جنبشی که از دل بحث 
شما بيرون می آيد اينست که بر مبنای يک شعار امروز صرفًا اتحاد، 

علقات خاطر و خط يعنی تمام اختالفات و تمام افتراقات و ت. عمل شود 
بندی های سياسی موجود گرايش هائی که وجود دارند و ندارند وافق 

 اجتماعی ايران متصور هستيم يا - های متفاوتی که برای آينده ی سياسی
نيستيم، همه ی اينها را کنار بگذاريم بنفع يک اتحادی که می خواهد 

بت می عليه شرايط اختناق و سرکوب و ديکتاتوری که شما از آن صح
در حاليکه چنين اتحادی اساسًا نمی تواند شکل بگيرد و اين . کنيد، بايستد

اوًال، ثانيًا اگر چنين چيزی شکل بگيرد ابدًا نمی تواند به آن نتيجه ای که 
مورد نظر شماست برسد ، چرا که دائمًا تمام اين اختالفات و افتراقات  

اتحاد عملی که مد نظر درحوزه های مختلف سرباز می کند و مانع از آن 
بنابراين اينکه اتحاد و ديگر هيچ ، چيزی نيست که . شماست می شود 

ما بايد اساسًا به اين پلوراليزاسيون و .   بتواند پاسخگوی مشکالت باشد
چون جنبش دانشجوئی اگر . قطب بندی درجنبش دانشجوئی قائل باشيم 

ان يک قشر صرفًا بخواهد بر مصالح و منافع جنبشی خودش بعنو
دانشگاه و در حول .... اجتماعی استوار باشد، صرفًا بايد محدود باشد به 

دانشجويان بر .... يک سری مسائل صنفی و کامًال دانشگاهی و نهايتًا 
اساس امکانات دانشگاهی خالصه شود و از اين جهت دست و پای 

ش اٌما  جنب). بسته خواهد شد . ( جنبش دانشجوئی محدود خواهد شد 
اگر به . دانشجوئی سنتًا چيز ايست که ورای مسائل صنفی و دانشگاهی 

مسائل صنفی و درون دانشگاهی می پردازد که ما اينرا حول بحث تشکل 
های مستقل دانشجوئی خيلی رويش تاکيد می کنيم ، برای اين همت که 

مبارزاتی است که در خدمت آن ..... اين خواسته ها و مطالبات صنفی
ها و مطالبات عمومی که در بطن جريانات اجتماعی و جنبش خواسته 

کاری يک ... برای اينکه بتواند آنرا از لحاظ . های اجتماعی وجود دارد 
برای ما خيلی اهميت .... نوعی پيوند به جنبش های اجتماعی ديگر بزند 

  . فوق العاده ای دارد
 سراسری آن اتحادی که شما می گوئيد ، بله ممکن است يک اتحاديه

دانشجويان تشکيل بشود که صرفًا برای يک سری خواسته ها و مطالبات 
اگر نه چنانچه بخواهد يک . صرفًا دانشجوئی و صنفی خالصه شود 

سری خواست ها و مطالبات را مطرح کند و بخواهد با يک سری 
هيچگونه امکانی برای چنان اتحادی که . شعارهای سياسی پيش برود

مگر اينکه اين اتحاد در بين يک سری . د، وجود نداردشما مد نظر داري
نيروهای چپ که کامًال در مسير پيشرفت های جنبش پالوده شده اند، 

در واقع بين آنهائی که با خودشان تعيين تکليف سياسی . بوجود بيايد
کرده اند و اوًال يک سری نيروهای رفورميست در درون خودشان دارند 

 افق سياسی و اجتماعی با آنها تمايزات خيلی و نيروهائی که به لحاظ
جدی دارند و نيروهائی که نيروهای اجتماعی  خودشان را از ميان 
. جريانات ديگری گزين کرده اند ، غير از آن چيزی که ما مد نظر داريم 

صرفًا بر اين اساس است که اين اتحاد سراسری درجنبش دانشجوئی می 
 می تواند بدنه ای از دانشجويان را هم تواند شکل بگيرد که کامًال هم

و کامًال می تواند . برای خودش داشته باشد و حول خودش سازمان بدهد
در عين حفظ اختالفاتش با جريانات ليبرال و سوسيال دموکرات که کامًال 
متعلق هستند به جنبش ليبراليسم و بورژوازی ايران، در جهت گسترش 

و می تواند به اين اتحاد .... ودش خودش و تقويت يک سری توانائی خ
  .برسد 

در مورد ارتباط جنبش دانشجوئی با ساير جنبش های اجتماعی ، بحثی 
بود که معتقد بوديم که سطح تحليل ما نسبت به بحث جنبش های 
اجتماعی بر مبنای تحليل های آکادمی های بورژوائی نيست که آن نگاهی 
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گاه پلوراليزسی که قائل هستند که به جنبش های اجتماعی دارند و آن ن
در بين نيروهای حاضر در بين جنبش های اجتماعی، که اينها در يک 
سطح برابر نسبت بهم بسر می برند و يک همزيستی مسالمت آميز می 
تواند گروه ها و جريانات مختلف را که هر کدام نماينده ی يک خط 

 اين همزيستی سياسی خاصی هستند، به همديگر نزديک کند و با هم در
بزعم ما اين چنين نيست و پروژه ی اجتماعی . مسالمت آميز بسر ببرند

شدن چپ که در دستور کار هر کمونيستی بايد قرار بگيرد، بحثی است که 
اين مساله پلوراليزيسم و هم سطح بود همه ی جنبش ها با همديگر و هم 

بر نمی سطح بودن همه جريانات سياسی حاضر درجنبش های مختلف را 
مساله اصلی ما هژمونی چپ در بين جنبش های اجتماعی هست و . تابد

اينکه جنبش کارگری در هر حال در يک سطح ارتقاء يافته تری نسبت به 
و ما در اين شک نمی کنيم که در بين . ساير  جنبش ها بسر می برد 

مجموعه جنبش های اجتماعی، پرچم سرخ سوسياليست ها بايد در صدر 
بش ها قرار داشته باشد و افراشته شده باشد تا از اين جهت اين اين جن

  . جنبش ها برای ما اهميت استراتژيک پيدا کنند
  ممنون از شما خانم پريسا نصر آبادی و اجازه بدهيد که بحث را :برابری

آقای اميری شما صحبت های خانم . با آقای کيوان اميری پی بگيريم 
 سوال مشخص ما اينست که آيا نيروهای نصر آبادی را شنيديد و حاال

چپ و راديکال در سازماندهی و ايجاد يک جنبش وسيع دانشجوئی که 
بتواند در مقابل استبداد بايستد، چه وظايف را دارند؟ و در رابطه با اين 

نحوه ی درست سازماندهی اين . اختالفات و گرايش هائی که وجود دارد 
وش هائی می شود پيش برد و اين بحث ها را فکر می کنيد با چه ر

  اختالفات را به نحو مطلوب تر و درست تر جهت داد و طبقه بندی کرد؟ 
 در مورد شکل گيری يک جنبش سراسری برای مقابله با :اميریکيوان 

سرکوب جنبش دانشجوئی وشرايط استبدادی در جامعه ، من فکر ميکنم 
 در صحبت های – اينکه اول: بايد دو نکته اصلی را توجه داشته باشيم 

 يک چنين شعاری يا شعارهائی از -دوستمان هم خانم نصر آبادی بود
قبيل سرنگونی طلبی ، بهيچ وجه نمی تواند پايه ای برای وحدت گرايش 

اما مساله . های چپ و سوسياليستی در سطح جنبش دانشجوئی باشد 
اسفانه طيف دومی که من فکر می کنم بايد به آن اشاره کرد اينست که مت

 عليرغم اينکه ممکن – جنبش چپ دانشجوئی -هائی از جنبش دانشجوئی
است ظاهر خيلی راديکال و پرستيژ خيلی راديکالی را برای خودشان 
تعريف کنند، شهامت ايستادگی در برابر سرکوب حاکميت را ندارند، 
خودشان را پشت عناوين ضد امپرياليستی قايم می کنند و به نوعی تبديل 
می شوند به چماقی برای حاکميت برای در هم کوفتن گرايش هائی در 

من فکر می خواهيم در سطح جنبش . سطح جنبش دانشجو ئيست 
دانشجوئی باهژمونی ليبراليسم مقابله کنيم، چاره ای جز اين نداريم که 
پرچم دار اصلی مبارزه بااستبداد و شرايط استبدادی در سطح دانشگاه 

توانيم اين سطح از مبارزه را به بهانه ی اينکه يک ما نمی . باشيم 
گرايش ممکن است کامًال سوسياليستی نباشد کنار بگذاريم و بعد برويم 
سراغ اينکه تمام انرژی خودمان را بگذاريم که ما فعاليت ضد 

  . امپرياليستی و ضد آمريکائی بکنيم 
 اول من فکر می کنم در مرحله: در مورد جنبش سراسری که گفتيد 

بايستی يک آسيب شناسی از سبک کار جنبش دانشجوئی و فعالين چپ 
حقيقت اينست که امروز در سطح جنبش . اين جنبش داشته باشيم 

دانشجوئی متاسفانه فعالين چپ و راست هر دو از بدنه ی جنبش 
مساله . دانشجوئی و دانشجويان عادی جدا افتاده اند و پرت افتاده اند 

ن فکر می کنم برای اينکه بخواهيم يک جنبش اصلی اينست که م
سراسری ايجاد کنيم، بايد يک فکر اساسی به حال اين جدا افتادگی و پرت 

  . افتادگی از بدنه ی جنبش دانشجوئی بکنيم 
مساله بعدی اينست که بسياری از گرايش های جنبش دانشجوئی 

يعنی تمام . متاسفانه مبتال به يک آفت بزرگ به اسم  اکسيونيسم هستند
نمانيدگی مطالبات دانشجويان را در برگزاری يک يا دو اکسيون 

زمانيکه دانشجو مطالبه صنفی . اعتراضی در طول سال خالصه می کنند
. دارد، زمانيکه دانشجو مطالبه سياسی دارد، صحنه را خالی کرده اند 

حضور جدی در صحنه ندارند و فقط به صورت شرکت در يک مراسم 
گويا قرار است حضور خودشان را در آن مراسم آئينی به رخ آئينی که 

همديگر بکشند، در روزهای خاصی توی دانشگاه جمع می شوند و 
شعارهايشان را می دهند و بدنه ی دانشگاه هم عمدتًا با حفظ فاصله از 

من فکر . اين فعالين ، آنها رانظاره می کند و بعد می رود تا سال ديگر
ه اول بايد يک آسيب شناسی جدی از اين سبک کار می کنم که در مرحل

  . فعالی داشت 
مشخصًا می خواهم بگويم که در يکسال گذشته ما با سرکوب قدم به قدم 

در تمام عرصه ها از محدود شدن آزادی . جنبش دانشجوئی مواجه بوديم 
بيان و آزادی انتشار نشريات و آزادی تشکل های دانشجوئی تا بحث 

وفشارهای صنفی ای که وارد می شد واين اواخر هم پوشش اجباری 
نصب دوربين های مدار بسته در دانشگاهها ، اين سرکوب ديده می 

مرحله به مرحله ما ديديم که سرکوب جدی تر شده و متاسفانه .شد

مشخصًا . اعتراضات دانشجوئی در تمام اين مقاطع ، محلی و محدود بود
چپ دانشجوئی به آن اشاره کرده اند آلترناتيوی که بسياری از طيف های 

و برای فرا روی از اين اعتراضات محلی و محدود، تشکل يابی بوده 
تشکل های مستقل دانشجوئی ، تشکل هائی که از تمامی جناح . است 

های حاکميت مستقل هستند، تشکل هائی که به دنبال دخالت خارجی نمی 
 اتحاد جنبش های گردند و به نيروی متحدانه ی جنبش دانشجوئی و

اًما مساله اصلی اينست که اين تشکل يابی چطور . اجتماعی اعتقاد دارند 
بايد اتفاق بيافتد؟ نمی شود به حرف های کلی در مورد تشکل يابی بسنده 

اگر چه ممکن است امروز جنبش دانشجوئی و جنبش چپ . کرد 
ل يابی دانشجوئی در مرحله ای باشد که بايد در مورد ضرورت اين تشک

توضيح بدهد، اٌما بايد در آينده ی نزديک باين فکر بکند که اين تشکل 
  يابی چگونه ممکن است ؟ 

ما روش های مختلفی را همين امروز در سطح جنبش چپ دانشجوئی 
قدمهای اوليه برای تشکل يابی در بخشی از جنبش چپ . ديديم 

بخش ديگری در . دانشجوئی بر اساس ديدگاههای مشترک برداشته شده 
از جنبش دانشجوئی قدمهای اوليه بر پايه ی محيط فعاليت مشترک 

ما بايد بصورت جدی باين . برداشته شده ، يعنی مثًال محيط يک دانشگاه 
مساله عبارت از ! فکر کنيم که چه راه حلی را برای تشکل يابی داريم

اينست بحث تشکل مستقل دانشجوئی مشخصًا گره می خورد بيک 
يعنی مشخصًا گروه هائی که تحث عناوين مختلفی مثل . ژی کالناسترات

رفراندوم ، انقالب رنگی، يا مخملی و يا دموکراسی خواهی يا حمايت از 
استراتژی کالن . حمله آمريکا و يا بحث هائی مثل ديده بانی جامعه مدنی

. خودشان را برای جنبش دانشجوئی دارند، پای اين تشکل يابی نمی آيند 
که گروه هائی که بحث دموکراسی را مطرح می کنند ، عمًال می چرا 

خواهند جنبش دانشجوئی را بصورت زائده و بال دانشجوئی اصالح 
گروه هائی که از رفراندوم يا انقالب های . طلبان دو خردادی در بياورند 

رنگی و مخملی دفاع می کنند و يا حمايت آشکار از حمله آمريکا دارند، 
نبش دانشجوئی را به سمتی ببرند که اين دخالت خارجی در می خواهندج

گروه هائی که بحث دوری از . تعيين سرنوشت مردم ايران را تبليغ کند
قدرت و ديده بانی جامعه مدنی را مطرح می کنند ، می خواهند با حفظ 
يک حالت تعليق اين تمايل را در خودشان ايجاد کنند که بين هر دو تای 

ها بند بازی کنند و هرجا که الزم شد يکی از ايندو را اتخاذ اين استراتژی 
  . کنند

خوب اين بحث گره می خورد به اين استراتژی کالن که در واقع همان 
  . اتحاد کالن جنبش دانشجوئی با جنبش های ديگر است 

ما بارهااعالم  کرديم که مشخصًا : اٌما درمورد طيف بنديهائی که گفتيد 
ه ای از چپ در ايران و درکشورهای ديگر، اين بوده سابقه ی بخش عمد

– فکر همسايه - که از ديدگاههای فکری خودش در برابر فکر مجاور
دفاع کند و وارد پلميک های طافت فرسا يا فکر چند نفره که احتماًال تعداد 

ما فکر می کنيم که . اعضايش از انگشت های دست بيشتر نيست، بشود
ا سردمداران اصلی ليبراليسم و سياست های زمين اصلی بحث مواجه ب
و بنابراين بايد بصورت جدی وارد اين بحث . بورژوازی در ايران است 

بحث ديگری که مطرح شد . شد و تا االن هم کوشيده ايم که وارد شويم 
اين بحث بود که چطور می شود به سمت بلوغ هر چه بيشتر چپ 

  حرکت کرد؟ دانشگاه و شکل دادن به مبارزات سراسری 
. يک راه حل اتحاد عمل گرايش ها هست : ببينيد دو تا راه حل وجود دارد

يعنی جذب . يکراه حل پيوند خوردن به بدنه ی جنبش دانشجوئی است 
خوب . بدنه ی جنبش دانشجوئی به گرايش های سوسياليستی و کارگری

روه ما با بحث اتحاد عمل شروع کرديم و متاسفانه از طرف تعدادی از گ
های چپ در دانشگاه اين بحث رد شد و عمًال بحث اتحاد عمل بين گرايش 

اٌما ما فکر می کنيم که گرايش های سوسياليستی و . ها را کنار گذاشتيم 
کارگری نيازی ندارند که سراغ گرايش های پرت افتاده و مهجور بروند 

ای تشکل و بر. و بايد مستقيمًا به بدنه ی جنبش دانشجوئی مراجعه کنند 
يابی مشخصًا تاکيد می کنم که بايد حرکت کرد به سمت اجتماعی شدن در 

تجربه ی چپی را که زمانی در . دانشگاه ها نمی شود تجربه را تکرار کرد
خانه های تيمی اش محصور بود و از جنبش های اجتماعی پرت افتاده 

. ست بود و امروز در محيط ايزوله خودش در يک دانشکده پرت افتاده ا
گاهی آنقدر پرت می افتد و بحث هائی را مطرح می کند که آنقدر از 
مطالبات جنبش دانشجوئی دور است که بدنه جنبش دانشجوئی به آن می 

  .خندد
خيلی ممنون آقای کيوان اميری و حاال بحث را با آقای تقی  :  برابری

 را آقای تقی روزبه شما صحبت های دوستان. روزبه به پايان می بريم 
شنيديد، می خواستيم ببينيم که بهر حال برای اينکه اين گرايش های 
مختلف بتوانند با هم ديالوگ داشته باشند و يک روش سالمی را برای 
بحث پيش ببرند، نظر شما در اين رابطه چيست ؟ در هر حال يک جنبش 
سراسری که بتواند در مقابل استبداد بايستد ،نياز است چون خطر واقعی 

آيا واقعًا می شود بيک جنبش . ت و بطور مشخص هم عمل می کنداس
سراسری دست يافت؟ و نيرو های چپ و سوسياليست در اين رابطه 
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بطور مشخص و با توجه به اختالفات و بينش هائی که ممکن است بين 
آنها باشد که کار يک جنبش سراسری را با مشکل مواجه کند، چکار می 

  توانند بکنند؟ 
به .  در صحبت قبلی گفتم که جنبش دارای مولفه هائيست :  بهتقی روز

مساله طيف : مهم ترين چالش هائی هم که با آن مواجه است اشاره کردم 
 که يورش آورده ، مساله مقابله با یبندی، مساله مقابله با استبداد

.  طبقاتی واجتماعی هايشان و مساله پيوند با جنبش هایئدهليبرالهاو زا
انم که خانم پريسا چگونه اينرا بيک دستی و يک جانبه بودن من نميد

تبديل کردند و بعد هم مساله را بعنوان يک اتحاد سراسری و يک سازمان 
اين مساله هيچ ربطی به آن ندارد، مگر اينکه . سراسری مطرح کردند 

 که - نيز وجود نداشت که البته در چپ های قديمی ما–ما اين بينش را 
  ايست چند وجهی، پلوراليستی و با گرايش های مختلف،جنبش مقوله

  مثلکه دراينصورت جنبش.وجنبش را درتمام وجوهش نبينيم.نپذيريم
ويک يک گوشه ای درتاريکی  که هر کس  خواهد شد آن فيلیتوصيف

 توصيف می کندتصور می کند که  درست و لمس می کند قسمتی ازآن را
بنظر من جنبش را بايد با ! رخورد کردبا جنبش نمی شود اينطور بالبته . 

. مولفه های واقعی اش ديد، بدون آنکه آنها را در برابر هم قرار داد
 خواهيم افتاد که فرضًا طيف بندی خودمان ورطهدرغير اينصورت باين 

  .  طيف بندی جنبش قرار دهيم  سايررا در مقابل
افع جنبش را اينست که کمونيستها هيچوقت من" مانيفيست " اولين کالم

 که يک تأکيدکنممی خواهم .  خودشان قرار نمی دهنداخصدر برابر منافع 
جنبش چند وجهی و پلوراليستی بهيچ وجه آن چيزی نيست که ايشان 

  اينکه نکته دومين .ه درموردمالحظات ايشاناين يک نکت.تاکيد می کردند
ارد يا اصًال ما می پذيريم که يک جنبش دانشجوئی وجود خارجی دآيا 

 البته يک جنبش درحال تکوين ودرحال اينکه فقط لفظًا استفاده می کنيم ؟
نقش نيروهای آگاه چپ در اين تکوين چيست ؟ .شدن ونه بالفعل وکامل

 که –نيز جنبش طبقه کارگر با همين منطقاگر اينرا نپذيريم ، بنظر من
ن وحاصل چني.  رودندعمًال زير سئوال می-حاال فرصت بحث آن نيست

  گرايش ويا بيکآن  تقليل درکی ازجنبش درحکم ايدئولوژيک کردن آن و
بحث . ،می شودگروه چپ که بنظر من اصًال ربطی به کمونيسم هم ندارد

 جنش ها رعايت شود وقواعد عمومی ،بلکه آنست که اتحاد نيستبرسر
  !نرودزير 

  وفشرده ای از جامعه  در واقع دانشگاه يک جامعه مشخص و کوچک
 .  ها ازنظرکمی گسترده استمخصوصًا االن که دانشگاه.  است رگبز

پهناوريش، تعداد دانشجويان و گرايش های مختلف اش اينرا نشان می 
شان ازميان اقشارفقير  خاستگاهکهبسيار دانشجويانی داريم . دهد

همانطور که عالوه براين درسطح دانشگاه ها . ست وفرودست جامعه ا
 ، مثل فشارخوابگاه سازی خصوصیچون سائلی،مآقای کيوان گفتند

 . مشابه مطرح است  مسائل جنسی و بسياریها،سرکوب ها،آپارتايد
های زيست وتحصيل  آن چپ هائی که نتوانند در محيط بديهی است

درسطح  پاسخ شايسته بدهند، برای حل اين گونه مشکالتخودشان 
ر که آقای همانطو. خواهند شدمشکل جامعه وديگرجنبش ها نيزدچار

 بايد بتوانند بدنه را حول خواسته های خودشان و پايه  آنهاکيوان گفتند
متفاوت   که البته چنين هدفیهای مستقل خودشان، وسيعًا سازمان بدهند

چپ هائی که طيف بندی -اين چپ ها.  است خودشان آنها بسوی جذباز
 فاصله  ، بين خودشان و بدنهخود را دربرابرمنافع جنبش قرارمی دهند

شکافی که ايشان گفتند بين فعالين و بدنه وجود دارد چه . می اندازند
يعنی اينکه برای موجوديت جنبش دانشجوئی به معنای معنائی دارد؟ 

 وارد صحنه دانشجوئی بدنه است که الزم واقعی و تکوين يافته خود
   . بشود

ست که  ايننش مهم تري:برای اينکه اينکار صورت بگيرد الزاماتی دارد
 اين مساله قانون عام است و در مورد طبقه کارگر هم –در هر جنبش 

اين .  از مسائل بی واسطه شرکت کنندگانش شروع کنيم  بايد–حاکم است 
مسائل می تواند صنفی باشد يا سياسی باشد ولی مسائل فراگيريست که 

ل در درا  افق ها که می توان. برايش روزمره مبارزه می کننددانشجويان
 با افق های خودمان سعی می کنيم با اين -طيف های چپ-و ما. آن گشود

  . پديده پيوند بخوريم و ارتقايش بدهيم 
 فقط مبارزه برای دمبارزه با استبداالزم به اشاره است که ضمنًا 

  سرمايه داريست و استبداد ما يک جامعهجامعه. دموکراسی نيست 
 است البته با خود ويژگيهای  نظام سرمايه داریموجود نيز استبداد

 خصوصی  مقابله با، می بينيم که دجلو می رومبارزه وقتی . خودش
 سياست های اقتصادی و بسياری مسائل ديگر مطرح می ماهيتسازی و 

 طبقه بورژوازی دردوران سلطه مناسبات  سرمايه اين استبداد. دنشو
 دوران  در) اریيعنی بامناسبات هنوز تعميم نيافته سرمايه د(داری است

 در دل مبارزه  است کهخوب به اين ترتيب.  نيمه مستعمره–نيمه فئودال 
با استبداد چپ ها بايد بتوانند در راس اين جريان قرار گيرند و آنجاست 

گرچه طيف بندی بجای خودش دارای . که راه خودشان را باز می کنند 
وع پيوندطيف اما وقتی سخن ازجنبش به ميان می آيد،موض.اهميت است

بندی ها ونقش بدنه است که به ميان می آيد وديگرنمی توان باتکيه 
ودرست آن است که .  پيش رفت ايدئولوژیصرف به قلمرو

بربسترمطالبات موجود وفراگيرجنبش،طيف های گوناگون 
ازمنظرگرايشات خود، پيشنهادات خود درباره مسائل مشخص جنبش 

  . کنندمطرح را،دربرابرتوده های دانشجو 
 بنابراين مساله اصلی اينست که اگر می پذيريم اين مولفه ها وجود 

يعنی بايد . ند برابر هم قرار گيراجازه دهيم که آنها درخارجی دارند،نبايد 
 درآماج سرکوب  نيروهائی کهينطوری بر آنها تاکيد کنيم که بيشتر

 بشوند،  همين االن می توانند درمقابل سرکوب وارد ميدانقراردارند و
ئولوژی های  و ايد وما نبايد اجازه بدهيم که وجودديدگاه هها.حذف نشوند

 که بتوانيم ين استمهم ترين مساله ما ا . کنند تکه تکه گوناگون آن را
و درراستاها وجهت هائی پيوند ) درجهت منافع عمومی جنبش( اينها را
  .يابندکامل که نيروهای راديکال بتوانند پيشروی کنند و تبدهيم 
 يعنی درميان خود نيروهای  که شماکرديد در سطح ديگری ديگری سئوال
 ليبرالها و نيروهای چپ  طيف بندی در سطح کلیاگر. مطرح است چپ
 در خود نيروهای چپ هم می بينيم که ايناما گرايش مطرح اند ديگرو

بنظر من اين خود يابی ها دچار . دن خود يابی ها وجود دارطيف بندی و
ان ها و افراط و تفريط ها هستند و هنوز بقدر کافی تکوين پيدا نقص
 بتازانيم يا بر مبنای محوريت اين يا آن آن راما نمی توانيم  .  اندنکرده

اين .  را قطب بندی مصنوعی بکينم  مسالهجريان در طيف چپ اين
نيروها اوًال در مقابل طيف های راست وديگر گرايش هائی که در جنبش 

ی وجود دارند، چون افق های مشترک و خواست های نزديک دانشجوئ
 دارند، بايد بتوانند همکاريهای فشرده ی بيشتری باهمتری و قرابت ها

 آذر و يا همان نمونه ی دفاع از کارگران 16مثًال در همين . تری بکنند 
  باهم اينها بايد بتوانند،عالی ای بود بسيارو صندوق کمک که حرکت 

ئی وجود ندارد و من فکر می ادوهيچ فرمول جالبته  .کنندهمکاريهائی ب
اتحاد عمل روی هدف های   اينکهزکنم اينجا هم وجود نخواهد داشت ج

اذر و مسائل مشابه ای که پيش می آيد و مباحثه و بحث 16مشخص مثل 
 درغيراينصورت .را باهم بياميزند نظری برای شفاف شدن –ايدئولوژيک 

 مرزبنديها و خرده طيف بنديها جای گرايش های  که خردههست خطر اين
  . د ن تجزيه کنو چپ راد نواقعی را بگير

چپ ها می توانند باين ترتيب بعنوان يک جريان منجسم تردردل جنبش 
امری که يک . بصورت يک فراکسيون نقش آفرينی کننددانشجوئی
 می توانند يک مبارزه ضد استبدادی  دراين صورت. مسلم استضرورت

آن را به ا که اگر هژمونی اش بدست ليبرالها يا گرايش ها سانتر بيافتد، ر
درصورتی که چپ ها البته درپيوند بابدنه دانشجوئی  ،هند بردا خوبيراهه

  . پيش ببرندقرارگيرند،درجهت درست به
پيوند :  پيوند با جنبش ها هم اشاره ای بکنمئلبه مسابايد  اينجا  در من

 از يکطرف الزمه اش اينست که خود :مختلف داردباجنبش ها جنبه های 
 و بنظر من .جنبش دانشجوئی خودش را روی مطالبات اش تحکيم کند

صنفی يک پايه اش می . مطالبات جنبش دانشجوئی فقط صنفی نيست 
جنبش دانشجوئی همانطور که شما هم در صحبت هايتان بود ، . باشد

 جنبش پيشرو و آگاه است و يک. پيوند تنکاتنگی با مسائل سياسی دارد 
دارای آميزه .شرايط ويژه ای دارد که فقط در مطالبات صنفی نمی  ماند

 شعارها ی مرگ بر فالن ، . است مستعد جهش بشدت که هائی است
د که ن همه نشان می دهه،کارگری، برابری و آزادی و غيرشعارهای 

 ش دانشجوئیبنابراين جنب. هست درميان دانشجويان مطالبات ديگری هم 
منتهی مراتب در عين حال نه بر .  با همه ی اينها مطرح است درواقع

مبنای ذهنيت اين فعال يا اين گرايش و آن گرايش، بلکه بر مبنای آن 
 را بايد آن ها. کنونی فراگير هست ودرمقطع   معين وچيزی که در شرايط

 شکل مبنای پيشروی قرار دارد و چپ سعی کند که خودش را در دل آن
البته با توجه به .  به تشکل های سراسری برسدکهبدهد و سعی کند 

 ، بنظر من يک تشکل سراسری ممکن نيستی گوناگونگرايش هاوجود
ضمن داشتن ( می توانند تشکل های گوناگون تاآنجا که وجوددارندمنتهی

هماهنگی و همکاری وائتالف باهم  در مقابل استبداد )اختالفات خود
 ئیبدنه ی دانشجوبی شک دراينجا  .خواهند شدمنزوی  وگرنهکنند ب

  رای راستجريانهابه آن می توان  و با اتکاء داردینقش کليد
 ودربرابربدنه از پائين چپ نبايد. د منزوی کر)ودرسطح جنبش(ازباال

 نيروی بدنه را در مقابل  بتواند بر عکس بايد.خودش را منزوی کند
می )ونيازها ومطالبات ( های زندگی واقعيت چون. قرار بدهدراست ها

سنگ اندازی می هستند که دربرابر آن  آنها ايند که جلوتر برويم ونطلب
   . خواهند شد منزوی ه مبارزتداوم بهمين دليل درمتنکنند و

بنابراين همه چيز بنظر من باين بر می گردد که ما بتوانيم مناسبات و 
 لوغان عمل می کنند وب مولفه هائی که همزم روابط درست بين وجوه

و ضمنًا .  در نظر بگيريم است راجنبش دانشجوئی به آن گره خورده 
 جامعه کوچکی  خوددانشگاهگفتم  همانطور که  کهاينرا هم اضافه کنم

 نيست  ويا صنفیجنبش دموکراتيکيک  جنبش دانشجوئی فقط واست 
. هاست فراتر از اينوهمانطورکه خود رويدادها وتجربه نشان می دهد،
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اين به معنای آنست که جنبش دانشجوئی از يکطرف سعی می کند و
  بدنه سطح درديکال شدن هرچه بيشترراخودش را بعنوان يک جنبش و

 با جنبش های ديگر ازسوی ديگر به مثابه يک جنبش وخود تقويت کند
  . رابطه برقرار کند 

 انند می تومسلم است که چپ های درون جنبش دانشجوئیودراين ميان 
. روابط خيلی ويژه تر و گسترده تری با جنبش های ديگر برقرار کنند

 با ساير جنبش  پيوند خود در سطوح مختلفدجنبش دانشجوئی بايد بتوان
 .هيچ کدام از اين سطوح را نبايد در برابر هم قرار داد.  تقويت کند راها

 با  درکليت خوديک سطح از پيوند عبارتست از پيوند جنبش دانشجوئی
 طبقاتی و مخصوصًا کارگران و –ساير جنبش های اجتماعی 

 می  خود چپ ها هستند کهپيوندهای  ديگرش يک سطح،زحمتکشان
 هيچ. داشته باشند بااين جنبش ها  روابط ويژه تر و گسترده تری توانند

  . در برابر هم نيستندکدام ازاين ها
اجازه ندهيم  ها، درعين اجتناب ناپذيربودن طيف بندی  مهم اينست که

 منتهی خيلی فرق می کند که اين طيف بنديها .  و تکه پاره شودچپ  خرد
 صورت بگيرند، ه اختالفات خرد و روی مسائل مصنوعیبجای آنکه

 وبتوانند بدنه را تحت  باشند)برپايه اختالفات پايه ای(آگاهانه
 زود يا اينکهو، )راديکال کرده و بسوی جلو سوق دهند(تأثيرقراربدهند

 قرار  دربرابراستبداد اتحاد عمل ضرورت در مقابلياد و نرس باش
اينکه دوستمان گفت که اتحاد عمل  نکردند خيلی جای تاسف . دنبگير
کسی درد استبداد داشته اگر . بالغی است   نشان دهنده ی نا ودارد

کند وگرنه شايد  مقابل استبداد همکاری باشد،بايد قاعدتا در
 با استبداد همراهی کند که آن بحث می خواهد شايد د ودرداستبدادندار

 فقط درميان دانشجويان وجود ندارد،درميان درد استبداد البته . ديگريست
 چنين  کسی اگر.را می طلبدهمکاری وجود دارد که نيازبه کارگران هم 

جنين کسی  . را ندارد آن درد عمومی  جنبش و در واقع مسائلدنکن
 کهسائل فکری و روشنفکری برايش مطرح هستند،م چونمسائل ديگری

 باين صورت آنها درست است ولی البته نفس طرح وداشتن چنين مسائلی
مهم اينست .دماندن خواه باقید رفت و فقط بصورت فرقه اینپيش نخواه

  .که اينها را در بستر جنبش جاری کنيم
جنگل از   همانند و ضمنًا اينرا هم بگويم که جنبش دانشجوئی را نبايد

 که بوداگر گفتم جامعه ی کوچک بخاطر اين  . ان تماشا کردپشت درخت
هستند دراين بدانيم همه ی مسائلی که در جامعه و در سطح کالن مطرح 

مناسباتمان  بنايراين اگر ما همين جا بتوانيم .جا هم به نحوی مطرح اند
يار  تجربه ای بس اين خود،نمائيم خوب حرکت وتنظيم کنيم را خوب 

عاليست برای اينکه بتوانيم وظيفه مان را در بيرون از جامعه ی 
وقتی جنبش ودراين جامعه کوچک .دهيم  انجامهم خوب  یدانشگاه

 عليه  دارد جنبش شکل می دهد، در واقع يکدانشجوئی خودش را بمثابه
استثمار، عليه خصوصی سازی، عليه فشارهائی که حاکميت و نئو 

عليه و، وارد می کندسياست هايش بر جامعه   اعمالليبراليسم با
 و در  وخود را شکل می دهد حرکت می کندآنامپرياليسم و مداخله 

 پيش می  درمحيط اخص خود سطحی از مبارزه ی طبقاتی را داردنهايت
   جنگل را از پشت درختاننديدن اين واقعيت يعنی اينکه بخواهيم. برد

 ه جامعه ن درآنسيک خيلی گذشته کههمان ديدهای کاليعنی با . تماشاکنيم
 سرمايه داری رسيده بود و نه جنبش های اجتماعی تکاملباين حد ازتا 

 و ديگرآنطورنيستاالن . تا اين حد زير فشار طبقات حاکمه قرار داشتند
 ررسمی سیوضعيت واقعًا دگرگون شده و دانشجو آينده ندارد و بنا بر آما

به تربيت تازه بورژوازی در دانشگاه و . التحصيالن بيکارندارغدرصد ف
مشغول ) وعمدتا کارگرمتخصص(ارتخصصی باز توليد نيروی کو 
  . )امری که مبارزه عليه آن را نيزباخود بهمراه دارد(است

ما بايد توجه داشته باشيم که ظرفيت های باتوجه به چنين مالحظاتی 
 يا پيدامی هستند و بار طبقاتی که دارایکالنی درخود جنبش دانشجوئی 

 خودش را در بيرون از  حتما دانشجونيازی نيست که. ، وجود دارد کنند
البته سر جای اين  که . شود تا رستگار وصل کند)کارگر(دانشگاه به طبقه

 مانع ازمشاهده اين واقعيت بشود که(  اين نبايدخودش خيلی عاليست ولی
ی طبقاتی   درمحيط تحصيلی خويش با انواع واقسام ستم هاهماوخود 

که می تواند خود  )نظيرمبارزه عليه خصوصی سازی دست بگريبان است
   .را عليه آنها سازمان بدهد

من اميدوارم که جنبش دانشجوئی ضمن حفظ اختالفاتش روی 
 به تماميت جنبش يک نگاه )فعالين آن( واشتراکاتش حرکت کند و

  . د نمسئوالنه و آگاهانه تری داشته باش
اميداواريم که جنبش دانشجوئی بتواند با اتحاد صفوف  ما :  برابری

در عين حال بتواند .  خودش در مبارزه با استبداد قوی تر حرکت کند 
اختالفاتش را بشکل سالم تری در شکل بولتن های بحث و جلسات گفتگو 

در هر حال از دوستان شرکت کننده در اين بحث . مورد بررسی قرار دهد 
آباد ، آقای کيوان اميری و آقای تقی روزبه  که با خانم پريسا نصر 

 . دعوت راديو تلويزيون برابری را پذيرفتند ،تشکر می کنيم 

………………………………………………………. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  کارزار آزادی دانشجويان دربند

  
از لحظه ای که موج دستگيری فعالين دانشجويی آزادی : روشنگری

اعتراض به اين , روع شدسوسياليست و برابری طلب ش, خواه
دستگيری و تالش برای آزادی يکايک دستگيرشدگان به يک محور مهم 

خانواده های دستگيرشدگان , حاميان, فعاليت و تالش فعالين دانشجويی
کميته . و همه آنها که دل در گرو آزادی و رهايی دارند شروع شده است

 بيانيه 7ا انتشار تالش برای ازادی اين فعالين تشکيل شده که تاکنون ب
اهم اخبار مربوط به آخرين وضعيت اين دستگيرشدگان را انتشار داده 

اعضای کميته از طريق گفتگو با رسانه ها در خارج از کشور و . است
از طريق اطالع رسانی به کمک وبالگ ها و پايگان های مختلف خبری 

عالين برای گسترش دامنه اعتراض به بازداشت وحشيانه و خودسرانه ف
اسير فعاليت می کنند و خانواده های اين جوانان آزاديخواه و برابری 
طلب هر روز برای کسب خبر از عزيزانشان به مقابل زندان اوين می 

 . روند
درست در همين شرايط دستگاه توطئه گر و سناريو ساز اطالعات رژيم 
ل برای توجيه برخورد وحشيانه خود با دستگيرشدگان آنها را به حم

نارنجک های صوتی و تير و کمان و سنگ و داشتن مشروبات الکلی 
همه اين ها اتهامات رنگ و رو باخته ای است که . متهم کرده است

دستگاه سرکوب وقتی کم می آورد و دچار عجز و استيصال در توجيه 
عملکرد جنايتکارانه خويش می شود به آن پناه می برد و چنان چه همه 

  . سبوق به سابقه استمی دانند بسيار م
اين اما در حالی است که دانشجويان بازداشتی هيچ جرمی جز مخالفت 

و مخالفت با جنگ و جنگ طلبی , با پادگانی کردن فضای دانشگاه
آنها اين است که در مقابل استبداد سر خم نکرده اند " جرم. "نداشته اند

با , د و کودکو در جامعه ای که از معلم و کارگر و دانشجو و زن و مر
فقر و بی حقی و سرکوب لجام گسيخته دست به گريبانند فرياد 
آزاديخواهی و برابری طلبي؛ ندای اتحاد و همبستگی در برابر ظلم و 

است که رژيم به سادگی از آن " جرمی"و اين . استبداد سرداده اند
نخواهد گذشت و آنها را به اسارت برده است تا زير شکنجه از آنان 

 . م بگيردانتقا
دانشگاه را با آزمايشگاه و فعالين , دستگاه توطئه گر سرکوب

دانشجويی را با مصالح آزمايشگاهی اشتباه گرفته بود و خيال می کرد 
که از طريق شکاف انداختن ميان گرايش های متفاوت در درون جنبش 

به خود مشغول , دانشجويی می تواند همه را راحت تر زير کنترل بگيرد
اما وقتی دريافت؛ تفاوت های واقعی و تمايزات . و درهم بشکنددارد 

مشروعی که ريشه در تفاوت اساسی افق ها و چشم اندازهای مبارزه 
سياسی در ميان فعالين دانشجويی دارد نمی تواند مانع همسويی 

 
 *پيوندها * 
  منصور نجفی: ريه سردبير نش

com.nadjifi@telia.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.public@rahekargar  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص ميشوند ، " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .ان نيستند الزاما بيانگر مواضع سازم
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مجموعه دانشجويی در اعتراض به سرکوب آزادی ها و پادگانی کردن 
ق هايش را بيرون کشيده است و امنيتی چما, فضای دانشگاهها گردد

 . هايش را به سراغ فعالين فرستاده است
رژيم با به اسارت بردن جمعی از بهترين جوانان مبارز دانشجو و وارد 

برای آزادی , پيگيری بی وقفه, ساختن اتهامات دروغ امنيتی به آنان
ای کليه دستگيرشدگان را به بخشی از مبارزه عليه پادگانی کردن فض

دانشگاهها تبديل کرده است؛ مبارزه ای که اگر از زمان شروع موج 
, دستگيری ها بار عمده آن بر دوش فعالين در داخل کشور بوده است

برابری , می تواند و الزم است با تالش پيگير همه ايرانيان آزاديخواه
اتحاديه . چپ و سوسياليست در خارج از کشور وسيعا تقويت شود, طلب

کل های مستقل دانشجويی در دانشگاههای بزرگ جهان قطعا ها و تش
حمايت خود را از , در صورت اطالع رسانی دقيق و دريافت اخبار موثق

دانشجويان آزاديخواه اسير در سياهچال اوين و خانواده های آنها دريغ 
 و ترديدی نيست که احزاب و تشکل ه. نخواهند کرد

بش های راديکال و اتحاديه جن, سوسياليست و برابری طلب, ای چپ
های مستقل کارگری در خارج از کشور بازداشت فعالين دانشجويی را 

کارزار اعتراضی در خارج از کشور بخصوص از اين . محکوم می کنند
جهت که فعاالن با خطر دستگيری و تهديد عوامل امنيتی و سرکوبگر 

ر پشت رژيم روبرو نيستند می تواند در صورت وسعت و تنوع کارزا
جبهه حمايتی نيرومندی برای جنبش آزاديخواه خواه و برابری طلب 
   .دانشجويی در داخل کشور فراهم آورد و تيغ سرکوب رژيم را کند سازد

……………………………….…… 
 

 اقدام متحد
  ايران خواه سراسر پشتيبانی از دانشجويان چپ و آزادی کارزار

  !)زيمخواه برخي به دفاع از دانشجويان چپ و آزادی(
جنبش دانشجويی ايران رسالت تاريخی خود را در پيشتازی مبارزه عليه 

تاکيد جريان چپ جنبش دانشجويی، در پيوند با . ديکتاتوری و اختناق باز می يابد
مبارزه طبقه کارگر و جنبش رهايی زن و ساير جنبش های پيشرو در جامعه، با 

نه به جنگ، « برابری و فرياد برافراشتن پرچم مطالبات راديکال، ندای آزادی و
،راديکاليزه شدن اين جنبش، بشارت رسالتی است که نظام »دانشگاه پادگان نيست

وحشت از پيوند و رشد . سرمايه داری اسالمی ايران را به وحشت انداخته است
جنبش های پيشرو و آزادی خواهانه سراپای حکومت اسالمی را در نورديده  و 

وی انتظامی، امنيتی، بسيجی، سپاهی و لباس شخصی را اکنون چکمه پوشان نير
به دانشگاه ها و خيابان ها فرستاده است تا هرگونه ندای آزادی خواهی را در نطفه 

  درونخفه کنند و پيشروان سوسياليست و برابری طلب جنبش دانشجويی را به
  .زندان ها بکشانند

، مامورين سرکوبگرنظام با )روز دانشجو( آذر ١۶طی چند روز اخير و در آستانه 
منازل دانشجويان، ده ها تن از فعالين چپ و آزادی  و ها يورش گسترده بردانشگاه

  . خواه جنبش دانشجويی  را دستگير کرده اند
مهدی گرايلو، نادر احسنی، انوشه آزادبر، کيوان اميری الياسی، : چون فعاالنی هم

نچه، فرشيد فرهادی آهنگران، نسيم بهروز کريمی زاده، ايلناز جمشيدی، عابد توا
ديگر چندين چهره ... سلطان بيگی، اوختای حسينی، مهسا محبی، بهرنگ زندی و

دانشجويی توسط نيروی انتظامی و امنيتی حکومت دستگير، و در چپ از فعالين 
حکومت اسالمی ايران، برای سرکوب . زندان زير شکنجه قرار گرفته اند

ز و عدالت خواه، حکومت نظامی اعالم نشده ای را در اعتراضات دانشجويان مبار
 .دانشگاه ها و اطراف اين مراکز علمی برقرار کرده است

اما جنبش دانشجويی، يورش وحشيانه و موج سرکوب گسترده حکومت را بدون 
از دانشگاه های سراسر ايران، عليه اين ی تعداددرون در . پاسخ نگذاشته است

اين سخنرانان .  تجمع اعتراضی برپا شده استيورش سرکوبگرانه حکومت،
، به ويژه خويش آذر، با طرح مطالبات و خواست های ١۶تجمعات در گرامی داشت 

، همچنين بر آزادی گان حوادث اخيربر آزادی همه فعالين دستگير شد
زنان و جنبش کارگری، بار ديگر بر اتحاد و همبستگی و فعاالن دستگيرشدگان 
  .بش کارگران و زنان و مردم مبارز تاکيد کردندپيوند خود با جن

حکومت ارتجاعی جمهوری اسالمی در ايران، کشكمش اتمی و تهديدات آمريکا را 
فعاالن  مستمسکی برای تعرض سبعانه و سرکوب کارگران، دانشجويان، زنان و

ملل تحت ستم و حرکت های اعتراضی قرار داده و جامعه ايران را برای مردم 
ندای آزادی خواهانه . اه به يک جهنم سوزانی تبديل کرده استآزادی خو

دانشجويان مبارز با سرکوب وحشيانه پليس مواجه شده و فعالين آن به زندان 
کارگران ايران نه تنها از حق تشکل مستقل و اعتصابات  و اجتماعات . کشيده اند

چند ماهه نيز اعتراضی محروم هستند، بلکه حتی دستمزد ناچيز آن ها با تاخير 
. ده ها تن از فعالين کارگری، پشت ميله های زندان قرار دارند. پرداخت نمی شود

آپارتايد جنسی، جمعيت ميليونی زنان ايران را از هر گونه حقوق اقتصادی، سياسی 
هزاران کودک در ايران، بدون سرپرست در خيابان . و اجتماعی محروم کرده است
تدائی زندگی شان دچار آسيب ها و بيماری های سخت ها سرکردانند و در سنين اب
صدها هزار کودک کار به دليل فقر و نداری والدين شان . روحی و جسمی می شوند

. از تحصيل محروم مانده و اجبارا به کارهای سخت و مضر روی آورده اند
کارگران و مهاجرين افغانی، عليرغم ميل خود به ميان جنگ و ويرانی افغانستان 

 ...چ داده می شوند وکو
در چنين شرايطی، جنبش دانشجويی، نسبت به اين همه مسايل و مشکالت 
اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی بی تفاوت نبوده و عکس العمل شايسته 
سياسی و اجتماعی خود را در مقابل اين همه وحشی گری های حکومت اسالمی 

 .نشان داده است
 ! وتشکل های چپ و دمکراتيک و کارگریمردم آزادی خواه، سازمان ها

ما سازمان ها و احزاب آزادی خواه، چپ، انسان دوست و کمونيست، نهادها و 
کانون های دمکراتيک و همچنين فعالين منفرد سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايرانی 
در خارج از کشور، بر اين باوريم که نظام فاشيستی حاکم در ايران نمی تواند، 

ی آزادی خواهانه نيروهای درگير در مبارزه طبقاتی را به اجراء در خواسته ها
ما بر اين باوريم که تنها با سرنگونی آگاهانه اين نظم توسط جنبش های . آورد

اجتماعی و مردم محروم و آزادی خواه ايران است که اين خواسته ها جامعه عمل 
  .خواهد پوشيد

واه و سوسياليست جنبش دانشجويی، زندانی کردن فعالين برابری طلب، آزادی خ
تنها بخشی از يورش افسارگسيخته حکومت اسالمی در به اسارت کشيدن و زيرپا 
. گذاشتن حقوق اوليه کارگران، زنان و مردم آزادی خواه و تحت ستم ايران است

بگذاريد در يک اقدام گسترده و مشترک همه نيروهای آزادی خواه ايران در خارج 
فشای جنايات حکومت اسالمی و با هدف جلب و حمايت پشتيبانی کشور با هدف ا

دانشجويان، مطالبات کارگران، زنان و  بين المللی، بانگ رسای مبارزه بر حق
مردم آزادی خواه ايران را بار ديگر به گوش جهانيان برسانيم؛ و نهادهای بين 

زمان ها و المللی مدافع حقوق کارگری، سازمان های مترقی و انسان دوست، سا
احزاب چپ، کانون های نويسندگان و روزنامه نگاران، تشکل های دانشجويی، 

را فرا بخوانيم که سياست غيرانسانی حکومت ... اساتيد آزادی خواه دانشگاه ها و
اسالمی را محکوم کنند و هم صدا با ما، خواست های زير را بر اين حکومت 

  :تحميل نماييم
وری اسالمی در قبال جنبش دانشجويی را قاطعانه  سياست سرکوبگرانه جمه- 1

 محکوم می کنيم؛
 آزادی بدون قيد و شرط همه فعالين جنبش دانشجويی دستگير شده در روزهای - 2

  اخير؛
ها و پايان دادن به تعقيب و آزار و   ممنوعيت ورود نيروهای امنيتی به دانشگاه- 3

  اذيت فعالين و رهبران دانشجويی؛
ته های انضباطی و پايان دادن به احضار دانشجويان به اين کميته  بر چيدن کمي- 4

ها، بازگشت به تحصيل کليه دانشجويانی که تاکنون اخراج و محروم از تحصيل 
 شده اند؛ 

 برسميت شناختن آزادی بيان و تشکل مستقل برای کارگران، دانشجويان، زنان، - 5
 ؛ ... ونويسندگان

و ... د صالحی، منصور اسانلو، ابراهيم مددی و  آزادی بدون قيد و شرط محمو- 6
 .فعالين جنبش رهايی زن و همه زندانيان سياسی

 ليست امضای سازمان ها و احزاب، کانون ها و نهادها، رسانه ها و افراد
 :سازمان ها و احزاب سياسی* 
   نمايندگی کومه له در خارج کشور-
   اتحاد چپ کارگری ايران -
  ر حزب کمونيست ايران  کميته خارج از کشو-
  )راه کارگر( کميته تشکيالت سازمان کارگران انقالبی ايران -
   هسته اقليت-

 ادامه دارد... 
  :کانون ها و نهادهای دمکراتيک* 
   شورای هماهنگی ايرانيان هامبورک- 2        استکهلم- کانون فرهنگی و پژوهشی بامداد - 1
   هامبورک- کميته همبستگی با کارگران ايران - 3
  )آلمان/ مونستر ( کانون سياسی پناهندگان -3
  )دفاع و پشتيبانی از زندانيان سياسی( مارس 18 کميته بين المللی -4
  )سوئد(انجمن ايرانيان مقيم امئو  -6                         سوئد - آسيل کميته گروه ايران -5
   آلمان- انجمن بيداری ايرانيان هانوور-7
   انگلستان-فاع از زندانيان سياسی در ايران  انجمن د-8
   استکهلم- انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی -9

  انجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج از کشور -10
   گوتنبرگ-) راديو همراه( انجمن فرهنگی ايران همراه -11
   گوتنبرگ- انجمن فرهنگی و اجتماعی برابری -12

  دارکوب ، مالمو اجتماعی - انجمن فرهنگی -13
   هلند- سازمان پناهندگی پرايم -15      )سوئد( امئو - سازمان دانشجويان دمکرات ايران -14
   مالمو- فرهنگسرای بامداد - 17               )  سوئد( گوتنبرگ -فرهنگسرای انديشه   -16
   گوتنبرگ- فرهنگ طاولی از مرکز آموزشی ايران -18
  )آلمان ( هانوفر -ز راديو فلورا  مجله انترناسيونال ا-19
   انگلستان -کمپين دفاع از مبارزات دموکراتيک مردم ايران -20
   /co.blogfa.talash-komite://httpکميته تالش برای رهايی دانشجويان در بند  -21
   سوئد- کميته همبستگی استان اوره برو -22
   انجمن پيام ايران-24                    )آلمان ( هانوفر - هما يش زنان ايرانی -23
   کانون دانشجويان ايرانی در هلند-25
  انجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج کشور -26
   استکهلم-»  نه جمهوری اسالمی، نه به جنگ « کميته -27
        ) اياالت متحده آمريکا( ُبستن - جبهه ملی ايران -29                            شبکه زنان-28
   گوتنبرگ - گروه فرهنگ وهنر ايده 30
   دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر ايران -31
  ادامه دارد... 
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  :رسانه ها* 
   com.avayezan.www://http  سوئد و نروژ - هييت سر دبيری نشريه آوای زن -1
    ن  نشريه تريبون ز-2
   org.cpiran.www://http  راديو صدای حزب کمونيست ايران -3
  )آلمان( هانوور - بخش فارسی راديو فلورا -راديو آوا  -4
   راديو همبستگی-5
   net.radiobarabari.www://http/ راديو برابری -6
  /com.radiopishgam.www://http  راديو پيشگام-7
   se.radiosepehr.www://http )سوئد(  گوتنبرگ-راديو سپهر -8
  )کانادا( ونکوور – راديو صدای زن -9

   گوتنبرگ - راديو همراه -10
    )نروژ( اسلو - راديو همصدا -11
   com.blogspot.shomal-sahele.www://http ساحل شمال  سايت-12
  com.blogspot.noawaran://http وبالگ نوآوران -13
  com.chebayadkard.www    سايت چه بايد کرد؟-14
  هيئت تحريريه سالم دمکرات-15
  ) استراليا-سيدنی ( راديو صدای نو -16
   khabargah/de.iran-news.www سايت خبرگاه -17
   پاريس- فرهنگ سرای پويا -18
  )راديوی شبکه زنان( راديو صدای زنان -19
  com.blogspot.01-barabary-azady://httpآزادی برابری   وبالگ -20
  /com.blogfa.mbulletin://http خبر نامه فعالين مازندران -21
  se.lajvar.www سايت الج ور -22
  /com.pwoiran.www://http سايت زنان مترقی -23
     htm.pars20%radio/com.pwoiran.www://http راديو پارس -24
   org.radioshora://http/راسی شورايی   راديو صدای دموک-25
  ادامه دارد... 

 را، در سايت اينترنتی سازمان راه کارگر   و ديگر حمايت هااسامی افراد
 .مالحظه نمائيد

…………………………………………….. 
 دست بدست شدن فيلم تجاوز به

 !بخت  زنی نگون
  آذر درخشان

  !عقوب خودکشی شدزهرا بنی ي
 2007 نوامبر 12اين متن بر پايه سخنرانی و بحث های جلسه پالتاکی 

تهيه » مرگ زهرا و تجاوز دسته جمعی به يک زن در ايران«تحت عنوان 
  .و تنظيم شده است

 مهر توسط گشت نهی از منکر در 20دختر جوانی که صبح روز جمعه 
الم شد که در ستاد پارکی در شهر همدان دستگير شد و روز بعد اع

  ).1(منکرات خود را خلق آويز کرده است 
اوائل مهر ماه سال جاری چند مرد متجاوز زنی را ربوده و بطور دسته 
جمعی به او تجاوز کردند و همزمان از اين صحنه تجاوز فيلمبرداری کردند 
تا همان فيلم را به عنوان سند و مدرک نزد خود نگاه داشته و به عنوان 

 ای برای باج گيری از زن مورد تجاور قرار گرفته مورد استفاده وسيله
  ).2(قرار دهند

اين دو حادثه تلخ و غم انگيز در مورد دو زن در فاصله ای نزديک به هم 
رخ داد، دو حادثه که انعکاس دو نيمرخ خشونت عليه زنان در حيطه 

 تقريبا دو حادثه ای که. اجتماعی و دولتی در نظام جمهوری اسالمی است
با اين . با سکوت رسانه ای و حتی سکوت برخی محافل زنان روبرو شدند

عادت بر اين . حال صفحه حوادث چند روزنامه و سايت خبری را پر کردند
است که حوادثی از اين دست در زمره حوادث و استثنائات قرار گيرند و 

  .نسبت به آن حساسيتی برانگيخته نمی شود
که حوادثی از اين دست نه حادثه که اتفاقا منعکس اما واقعيت اين است 

گرچه در مورد استثناء . کننده مناسبات حاکم بر زنان و مردان جامعه است
معموال حوادثی که بطرز راديکالی پرده از . بودن اين حوادث بايد شک کرد

سطح روابط حاکم بر زن و مرد در يک جامعه بر می کشند، عموما کمتر 
اينگونه حوادث نه فقط يک فرد ، چند مهره .  می گيرندمورد توجه قرار

حتی . دولتی بلکه کل يک نظام مردساالر و زن ستيزرا زير سئوال می برد
اگر اين دو حادثه استثناء باشند، باز هم استثنائاتی وجود دارند که بطريقی 

و يا ) عامری(قتل زهرا بنی يعقوب . پر قدرت راز قاعده را بر می گشايند
اين دو . م تجاوز جمعی چند مرد به يک زن از اين دست حوادث استفيل

  .حادثه ما را به اعماق روابط غالب بر جامعه می کشاند
بسياری از . بسياری از ما از شنيدن و ديدن اين صحنه ها خشمگين شديم

ما زنان با ديدن صحنه تجاوز بار ديگر حس تحقير و فرودستی را تجربه 
تل زهرا بار ديگر خشم و تنفری در جانمان عليه گزمه کرديم و با شنيدن ق

اين دو حادثه ذهن بسياری را مشغول کرده . های رژيم اسالمی شعله کشيد
اما برای اينکه خشم و تنفرمان را به يک آگاهی عميق برسانيم و آن . است

را به نيرويی موثر برای تعيير اين وضعيت تبديل کنيم، چاره ای نيست که 

قاعده ای .  که حوادثش از اين دست هستند را به مصاف بکشيمقاعده ای
که آن چنان به انحطاط رسيده است که فقط يک راه برای سالمت آن باقی 

  .در هم شکستن آن و چيزی نو جای آن گذاشتن: مانده است
اجازه بدهيد با هم نگاهی به مناسبات زن و مرد در جامعه ای بياندازيم که 

و روزنامه هايش را، خبر سنگسار زنان، قتل زنان صفحه حوادث مجالت 
ارتقا امنيت "حت عنوان بدست شوهران، دستگيری فله ای زنان ت

  .پر می کنند..انها، تجاوز گروهی به زنان و تجاوز و قتل زنان در زند،"اجتماعی
در قوانين رسمی جامعه ايران، زن نه بعنوان يک انسان بلکه بعنوان يک 

جامعه ما از ديرباز در فرهنگ و قانون نوشته .  ميشودکاالی جنسی تعريف
و نانوشته اش، در روابط اجتماعی روزمره اش اين تعريف و اين برخورد 

  .به زنان را هر روزه تجربه می کند
زن . کليه قوانين مربوط به زنان بر پايه نگاهی جنسيتی تدوين شده است

ی به مردان بمثابه يک شئی جنسی و وسيله ای برای خدمات جنس
حجاب اجباری، سنگسار، تفکيک جنسيتی، . جوهراغلب اين قوانين است

همه از فرهنگ و بينشی نشات می گيرد که زن را کااليی ... تعدد زوجات و 
  .جنسی، فرودست و ناقص العقل می شمرد

نظامی که با چادر کردن اجباری بر سر زنان، رسما اعالم کرد زن 
مرد است و برای حفظ اين مالکيت بايد موضوعی جنسی است و مالکش 

 در جامعه ای که مطابق قانون، اگر زنی. در زندان چادر محبوس شود
 می خارج از کدهای اسالمی با مردی رابطه جنسی برقرار کند سنگسار

است و تصرف اين درواقع اين قانون برای تحکيم مالکيت مرد بر زن . شود
عنی خدشه دار شدن اصل مالکيت ي) ولو با رضايت خاطر زن باشد(کاال 

خصوصی مرد بر زنی که بلحاظ قوانين حقوقی و يا مذهبی مالکيت آن را 
جامعه ای که تفکيک جنسيتی زنان و مردان در همه . ثبت کرده است

نهادهای اجتماعی و اماکن عمومی به پيش رفت و عمال با ممنوعيت روابط 
  .ه صرفا جنسی تنزل دادنددختران و پسران، موقعيت زنان را به يک وسيل

دولتمردان جمهوری اسالمی برای نهادينه کردن فرهنگ جنسی 
از همان ابتدا گشت های . سرکوبگرانه قوای نظامی را نيز بکار گرفتند

نظامی برای کنترل زنان تاسيس شد که وظيفه کنترل زنان و در صورت 
  .عدم پيروی از قوانين اسالمی دستگيری و مجازات آنان شد

ين تصويری کلی از جامعه ای است که در آن مردانی از تجاوز گروهی ا
مردانی که با استفاده از تکنولوژی مدرن، . به زنان لذت جنسی می برند

و مردانی . عمل وحشيانه و کريه خود را بعنوان شاهکار ثبت می کنند
ديگر در لباس پاسدار و بسيج و بازجو و شکنجه گر در زندانها به زنان 

انی تجاوز می کنند، و پس از به قتل رساندن دختران روز بعد با جعبه زند
ای شيرينی، داماد شدن خود را به خانواده دختر داغ ديده اعالم می 

  .کردند
تجاوز نيروهای بسيج سپاه به زنان زندانی انعکاس خشونت دولتی 

 تجاوز گروهی از مردان در فيلم ياد شده،. سازمان يافته عليه زنان است
بيان پودر شدن فرهنگ سرکوبگرانه جنسی اين حاکميت در ذهنيت اکثريت 

ذهنيت اکثريت مردانی که برخی آن را بشکل تجاوز . مردان جامعه است
ذهنيتی ... جمعی به يک زن نشان می دهند، برخی با چند زنی و صيغه و 

که مردانگی خود را فقط در مفهومی تجاوزگرانه به اشکال عريان و 
اين دو حلقه زنجير دولتی و اجتماعی خشونت الزم .  بيان می کندپوشيده

  .و ملزوم يکديگرند
شکی نيست که تجاوز . حال از جنبه ای ديگری به اين بحث بپردازيم

جنسی به شکلی که در اين فيلم ديده ميشود بيانگر انحطاط جدی جامعه 
 محصول اين انحطاط. بويژه از زاويه مناسبات جنسی بين زن و مرد است

نظامی است که صحبت از رابطه جنسی و معاشرت آزادانه زن و مرد، 
قلمرو ممنوعه هاست و هيچ امکانی برای کسب آگاهی بر سر اين مسائل 

گرچه با ممنوع کردن نمی توان اين واقعيت که نياز . موجود نيست
در نتيجه . معاشرت زن و مرد ، نيازی طبيعی و انسانی ست را نفی کرد

نوعيتها نيز، رابطه جنسی و نياز جنسی بطور غريزی و اين مم
خودبخودی در پستوهای ذهن معنی مفهوم ميشود و لذت جنسی و ارضای 
نياز جنسی بطريق کامال غريزی و حيوانی بدون ذره ای آگاهی برطرف 

  .ميشود
 

البته نمی توان مسئله را فقط در اين سطح يعنی تابو و ممنوعه بودن 
يدگاه مارکسيستی در هر دوره تاريخی بر هر شکل از از د. توضيح داد

رابطه جنسی، . مناسبات جنسی مهر مناسبات اجتماعی معينی خورده است
شکل . هميشه يکی از محورهای مهم مناسبات اجتماعی ستم بر زن است

تجاوز به زهرا در بازداشتگاه و فيلم مستند (های حادی مثل اين تجاوز ها 
در حقيقت نوک تيز اين مناسبات اجتماعی ) تجاوز جمعی به يک زن

  .ارتجاعی را در حيطه روابط جنسی نشان می دهد
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در اين مناسبات اجتماعی بر زن مهر کاال خورده است، و می توان با 
خريد اين کاال از آن بهره مند شد، مردانی هم يافت ميشوند که هوس کنند 

با اين منطق ).  به زنانيعنی تجاوز جنسی(اين کاال را مجانی تصاحب کنند 
رابطه کااليی که فقط . کااليی، بهتراست از اين کاال حداکثر استفاده را کرد
غريزه ای که مدام . بر پايه غريزه است و از هر گونه اگاهی تهی است

طبيعی است در جامعه مثل . آگاهی را پس می زند و جايگزين آن می شود
بطه جنسی وجود ندارد و يا جامعه ايران که درک و دانش علمی از را
اما مسئله فقط اطالعات و . ممنوع است اين مسئله بيشتر تشديد ميشود

دانش نيست مسئله آگاهی است که مردم بدانند چه رابطه ای ستمگرانه 
  .است و چه رابطه ای ستمگرانه نيست

برای درک عميقتر مسئله تجاوز جنسی بايد نقش و کارکرد آن را در 
و بازتوليد مردساالری در جهان کنونی بيشتر موشکافی تقويت، توليد 

برخالف "نويسنده کتاب " براون ميلر" توضيح فشرده و روشن) 3.(کنيم
در اين مورد به ارتقا آگاهی ما در اين مورد " مرد، زن، تجاوز: ميل ما

  :کمک می کند
خشونت جنسی بويژه تجاوز و تهديد به تجاوز است که به سلطه مردان «

رنج می برند او می گويد همه زنان از اين مسئله . ان معنی می دهدبر زن
زيرا همه آنها قربانيان تهديد . ولو اينکه قربانيان مستقيم تجاوز نباشند 

اين ترس ناشی از خطر تجاوز است که زنان را در . به تجاوز هستند 
برعکس تمامی مردان از نفس تجاوز سود می برند . انقياد نگه می دارد

زيرا نظام تجاوز همه زنان را . لو اينکه خودشان مرتکب تجاوز نشوندو
  ». بيمناک و تابع مردان نگه می دارد

مهم نيست که تجاوز توسط : تاکيد می کند" براون ميلر" در اين نقل قول،
اقليتی از مردان انجام ميشود و يا برخی مردان از ديدن صحنه تجاوز 

له اين است که اين عمل کريه، حلقه ای از مسئ. ابراز تنفر و انزجار کنند
سلسله حلقه هايی است که فرودستی زنان را برای کل مناسبات مردساالر 

وانگهی روشن است که نمی توان ادعا کرد همه حاکمان . تحکيم می کند
اما تجاوز جنسی، نظام . زن ستيز در ايران به زنان تجاوز می کنند

  .روغنکاری می کندمردساالرانه و زن ستيز آنان را 
بگذاريد تحريک آميز بگوييم، حتی مردی که بر همسر خود و يا هر زن 
ديگری ستم می کند، و اين ستم نه بشکل تجاوز بلکه تحميل تقسيم کاری 
غيرعادالنه بر او باشد، يا مردانی که برای مقابله سياسی با يک زن به 

 عليه تجاوز شيوه خشونت کالمی و جسنيتی متوسل ميشوند، حتی اگر
جنسی مبارزه کنند و يا حس انزجار داشته باشند اما نبايد فراموش کنند 

حتی بشکل نرم و پوشيده و يا بعضا با توجيه حفظ وحدت (که ستم بر زن 
حلقه ای است از زنجيره خشونتی که يک حلقه ) طبقاتی و يا وحدت ملی

" راون ميلرب"شايد نقل قول بعدی . ديگر آن تجاوز جنسی به زنان است
  :اين مهم را روشنتر کند

داشت که هنگام " ميرميدون"آشيل جنگجوی يونانی يک گله مزدور «
و در گمنامی بصورت عوامل واقعی . نبرد گوش به فرمان آشيل بودند

  .وحشت انجام وظيفه می کردند
ها به اين اين عمل پليد مباردت می کردند اما "ميرميدون"گرچه آنها 

فوق های آنان از حيث طبقه و جايگاه همواره از منافع مردان ديگر، ما
  .پايدار شرارت های ابلهانه آنها بهره مند شده اند

متجاوزان جنسی که دفتر ثبت وقايع نيروهای انتظامی را پر می کنند در 
های آشيل " ميرميدون"معنايی بسيار دقيق برای همه مردان جامعه نقش 

  ».را بازی می کنند
رک می توان توضيح داد که مردان متجاوز مانند آن گروهی فقط با اين د

که در اين فيلم مستند برخی از ما ديده ايم و يا پاسداران و بازجويانی که 
به زنان زندانی تجاوز می کنند، چگونه همان نقشی را برای نظام 

ها برای آشيل و جامعه "ميرميدون"جمهوری اسالمی ايفا می کنند که 
  .ن در آن عصربرده داری يونا

از ديد رژيم . حال از جنبه ديگری از دستگيری و قتل زهرا نگاه کنيم
اسالمی همه زنان بطور بالقوه فاسد و اغواگر هستند، همه فاحشه هستند، 

پس مسئله دستگيری زنان برای جرائم واهی . مگر عکس آن ثابت شود
به زنان مسئله تجاوز . مثل پوشاک و آرايش و تار مو چيز جديدی نيست

در قوانين اسالمی . زندانی هم در جمهوری اسالمی موضوع جديدی نيست
زن دستگير شده، غنيمت جنگی است که به تصرف فاتحان در می آيد و 
اگر دختری باکره بود، قبل از به قتل رساندن مورد تجاوز قرار می گيرد تا 

زن زندانی بر پايه اين تفکر مذهبی، صدها . باکره نزد خدا به بهشت نرود
 قبل از اجرای حکم اعدام توسط پاسداران و بازجويان 60سياسی در دهه 

  .و شکنجه گران مورد تجاوز قرار گرفتند
انچه که در مورد زهرا تازه می نمايد تهاجم رژيم به توده های زنان به 

چرا که تهاجم رژيم بطور عمومی به مجموعه زنان ايران . اين شيوه است

وانين و اشکال ديگر سرکوب هميشه بوده است و از طريق اعمال ق
معموال تجاوز به زنان زندانی شامل زنان فعال سياسی ضد رژيم بوده 

اما اين مورد دستگيری، تجاوز و قتل نه شامل يک فعال سياسی . است
نه فعال ) عامری(زهرا بنی يعقوبي . بلکه يک توده عادی زن است

بنظر می آيد رژيم . مينه داشتسياسی بود و نه پرونده ای در اين ز
جمهوری اسالمی وارد دور جديدی شده است، و در صدد است در اين 
زمينه نيز خود را با کشورهايی مانند نيجريه، پاکستان، افغانستان و هند 
هماهنگ کند، کشورهايی که در آنها بطور سيستماتيک به همه زنان 

  .زندانی چه سياسی و چه عادی تجاوز ميشود
ورد تجاوز گروهی به يک زن هم، آنچه که دراين فيلم مشاهده می در م

کنيم، خيلی موجب تعجب نيست، همانگونه که پيشتر گفته شد، متناسب با 
اين جوانان . ذهنيتی است که طی بيش از دو دهه اشاعه داه شده است

محصول جامعه ای هستند که تحت سيطره ايدئولوژی اسالمی، زن هر 
ی خدمت جنسی به همسرش را داشته باشد حتی مرد می لحظه بايد آمادگ

در جامعه ای که مقاومت . تواند هنگام شترسواری به همسرش تجاوز کند
در جامعه ای که زن در مقابل تجاوز همسر مشمول مجازات زن است، 

پسران خانواده بارها شاهد تجاوز پدر به مادرشان  فرزندان خانواده،
  .ی فقط انحطاط و ناهنجاری های جنسی استهستند، محصول چنين جامعه ا

اما در اين مورد نيز آنچه جای نگرانی دارد، با دست بدست کردن اينگونه 
فيلم ها، قبح تجاوز گروهی به زنان می ريزد و آن را تبديل يک امر 

آن هم در جامعه ای که زنی که مورد تجاوز . معمول در جامعه می کند
ينگونه فيلم ها می تواند به وسيله ای در قرار گرفته مجازات ميشود و ا

  .خدمت سرکوب و تهديد دوباره زنان واقع شود
در پايان بايد گفت آن چه که پس از ديدن اين صحنه ها و شنيدن خبرها 
هر وجدان شريفی را خشمگين می کند، سکوت مردم است، سکوت 
نيروهايی است که امکان خبررسانی دارند، سکوت کسانی است که هر 
روز در حال طومار جمع کردن و جلسه گذاشتن عليه بی حقوقی اين زن و 
آن مرد فعال باصطالح حقوق مدنی هستند، سکوت کسانی است که مدعی 

  .سرنگونی کل اين نظام و برقراری نظام ديگری هستند
اين حادثه شوکی . نمی توان اينگونه حوادث را طرح کرد و در سطح ماند

م ناشی از اين حادثه وجدان مسئول را از سطح است به ذهن و رنج و خش
هرقدر اين عمل ابعاد خشونتش . بسوی اعماق اين مناسبات می کشاند

راديکال است، به همان نسبت هم حساسيت به ريشه های ستم بر زن را 
در پس اين خشونت چهره واقعی مناسباتی ديده . بيشتر بر می انگيزد

مناسباتی . رآميز مرد بر زن استميشود که يکی از محورهايش تسلط قه
اينگونه خشن و منحط، جواب راديکال می طلبند، راه حل راديکال می 

نشان می دهد . از دل اين واقعيت راه حل راديکال خود را می نمايد . طلبد
وقتی . اصالح کرد" بند قانونی"که اين جامعه را نمی شود با تعديل چند 

 انگشت نمی گذارند، در واقع ترس زنان اصالح طلب روی اين نمونه ها
آنها را از حوادثی نشان می دهد که طرح شان، ذهن ها را به سمت راه 

  .حل های راديکال می راند و اين موضوع آنان را خوش نمی آيد
اينگونه اشکال شنيع و خشن سرکوب جنسی، ذهن همه ما را به سمت 

.  کار آسانی نيستالبته اين. راه حل های راديکال و ريشه ای می کشاند
همه ما . تغيير راديکال اين مناسبات پيچيده است، همه ما بايد فکر کنيم

بايد برای تغيير اين مناسبات، آگاهی خود و کل جامعه را، آگاهی اکثريت 
زنانی که از اين روابط به ستوه آمده اند و اکثريت مردانی که از خود 

  .، نياز به آگاهی استبرای تغيير. بيگانه شده اند را ارتقا دهيم
انقالبی که بتواند مناسبات زن و . اين جامعه نياز به انقالبی اجتماعی دارد

مرد را دگرگون کرده و مناسباتی از زن و مرد را جايگزين کند که 
معاشرت جنسی وسيله ای برای آرامش جسم و جان باشد، ، جامعه ای که 

  .يردرابطه زن و مرد روی قاعده انسانی خود قرار گ
انقالب اجتماعی موضوعی مربوط به فردا نيست، انقالب اجتماعی نبايد 
پوششی برای زير فرش راندن مناسبات نابرابر بين زن و مرد باشد، 
مسير انقالب اجتماعی با مبارزه عليه هرگونه ستم و استثمار جنسيتی 

  توضيحات                     .سنگفرش شده است
 ساله آه براي گذراندن دوران طرح 27، )عامری(وب  دکتر زهرا بنی يعق– 1

وي يك روز قبل از عيد . خود درمناطق محروم به استان همدان اعزام شده بود
بازداشت . فطر به اتهام جرم مشهود در يكي از پارك هاي همدان بازداشت شد

 ساعت بعد به اطالع خانواده اش رسيد و يك روز بعد جسد وي به 24وي 
از طرف مسئوالن ستاد، علت مرگ خودکشی .  تحويل داده شدخانواده اش
پزشكي قانوني علت مرگ وي را فشار بر عناصر حياتي گردن . اعالم ميشود

توسط جسم رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشي از آن تعيين آرده 
اما وجود تناقضات موجود دراظهارات مسئوالن ذيربط و اقدامات . است
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به همراه وجود روابط غير منطقی در شکل گيری حادثه افزايش ماموران ستاد 
  حساسيت ها و احتمال وقوع قتل را مطرح می سازند

با : " در اين زمينه اظهارات عباس خباز رئيس پليس نيشابور خواندنی است– 2
   آن  و عامل  شايعه  اين  منشأ شيوع  نپاييد آه  شد، ديري  انجام آه  دقيقي هاي پيگيري

 ماجرا نيز   اصل  آن  دنبال  و به  شهر آشف  سطح  معامالتي هاي  از بنگاه ر يكيد
 چند   آه  قرار بوده ماجرا از اين:   خباز به خبرنگار ما اظهار داشت عباس. برمال شد
   اجاره  از قبل  آه اي  خانه  را به دار وي  خانه  جوان  زن  يك  از اغفال ، پس مرد متأهل

 نيشابور   پليس رييس. آنند  برقرار مي  و با او ارتباط نامشروع د بردهبودن آرده 
 چند   نفر بيشتر نبودند بعد از گذشت  سه  نخست  در روزهاي  افراد آه اين: يادآور شد
 نفر افزايش يافتند و در نتيجه ادامه حضورشان در اين خانه ناممكن شده 8  روز به
 از   خارج  مزبور به ، زن شيطاني  اهداف   به  رسيدن  براي شود آه  مي  گرفته و تصميم
، ابتدا   نقشه  همين بر اساس:  آرد  نيشابور اضافه  انتظامي فرمانده.  شود شهر برده

 را توسط   مزبور ارتباط داشتند، وي  با زن  از قبل  آه  از آنان  تن سه
 نيشابور   اطراف هاي از روستا  يكي  در نزديكي  باغي خود، به هاي موتورسيكلت

   آنان  نيز به ، ساير افراد  شده  طراحي  از پيش  قرار و نقشه  طبق برند و سپس مي
 و نيز   الكلي  مشروبات  از مصرف  افراد مفسد پس اين: خباز افزود. پيوندند مي

 با  شوند، آه ور مي  حمله  وي  فاسد، به  زن ، با قصد تجاوز به گردان روان هاي  قرص
 و   درگيري  همين در حين:  يادآور شد وي. شوند  مي  شديد او مواجه مقاومت
  هاي  خواهي  تهديد و باج ، با هدف  از آنان ، يكي  يادشده  و زن  متجاوزين  بين مقاومت
   از صحنه  فيلمبرداري  به  خود اقدام  موبايل دوربين  مزبور، از طريق   از زن بعدي
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 آقای نگهدار ، اشتباه  ميکنيد، :بقيه مقاله 

  ! شما هيچ نياموخته ايد
    قسمت دوم)بخش دوم ( 

 فرخ نگهدار نه تنها کارنامه اکثريت را در مقايسه با سازمان های چپ –
ر می داند ، بلکه با لحن آشکارا تحقيرآميزی در آن سال ها بسيار مثبت ت

  :در باره اين سازمان ها صحبت می کند
من تحليل تمام گروه های چپ، به شمول اقليت، راه کارگر، پيکار، " 

رزمندگان و غيره را بشدت ذهنی و برداشت آنان از ظرفيت های موجود 
ال نيروهای مشی سياسی آنان در قب. در جامعه را کامال رويايی می شناسم

تحت هدايت خود بشدت غير مسوالنه، فاقد آينده نگری و محکوم به 
تحليل اين و اين مشی فعالين . شکست و خسران سنگين بوده است

سياسی را به گوشت دم توپ تبديل کرد بی آنکه هيچ ميراثی برای آينده 
يا " مردم"توهم اين سازمان ها نسبت به ماهيت مفهوم . برجا گذارد

يا نسبت به جايگاه دين در جامعه ايرانی صد بار " طبقه کارگر" يا "خلق"
در طول ... .رمانتيک تر يا توهم آلود تراز درک سازمان اکثريت بوده است

 سال هميشه گفته ام و نوشته ام که اگر سازمان اکثريت بخواهد 25اين 
 گذشته را چراغ راه آينده سازد، عملکرد و تجربه آن دسته از مسوولين

ند، دست کم برای دگروه های چپ، که خود را در سمت چپ ما قرار می دا
  ".من تا امروز، نور پرداز راه آينده نبوده اند

 :در باره اين نظر آقای نگهدار فقط به يادآوری چند نکته اکتفاء می کنم
 قبل از هر چيز ، بايد بگويم که اين اعتراف نگهدار که از جريان – ١

: فکرش را بکنيد. موخته ، واقعًا مايه خوشحالی استهای چپ چيزی نيا
اگر آدم با اعتباری مانند نگهدار ادعا می کرد که از فالن جريان چپ 
چيزی آموخته است ، فعاالن آن جريان چه خاکی می توانستند به سرشان 

همچنين کامًال قابل فهم است که او تحليل جريان های چپ را از . بريزند
کامًال رويايی و به " ظرفيت های موجود در جامعه " اوضاع آن روز و 
اين اتهامی است که همه جريان های مخالف . شدت ذهنی بداند

سوسياليسم و بی اعتقاد به آرمان های انسانی هميشه به طرفداران 
جای گله هم ندارد ، حق آنهاست و . سوسياليسم می زنند و خواهند زند

 .  ز اين بود عجيب بوداگر ج. وظيفه شان که چنين بگويند
 فرض کنيم که حق با آقای نگهدار است و تصور جريان های چپ از – ٢

اوضاع آن روز جامعه ايران کامًال رويايی و آشفته بوده ، اما اگر معيار 
کليدی برای ارزيابی از کارنامه جريان های مختلف فعال در آن سال ها را 

 بدانيم ، بايد قبول کنيم که اين رابطه آنها با هيوالی نوظهور واليت فقيه
جريان هايی که فرخ نگهدار به آنها اشاره می کند و گيج و گول شان 
تصوير ميکند ، الاقل در دو حوزه بسيار حياتی ، خودشان را به سطح 

اوًال آنقدر گيج و گول نبودند که ماهيت . سازمان اکثريت تنزل ندادند
ثانيًا آنقدر آرمان باخته و . درنيابندارتجاعی و آدمخوارانه واليت فقيه را 

همين دو تفاوت ، علی . بی مسلک نبودند که در خدمت واليت فقيه درآيند
رغم همه ضعف های داشته و نداشته شان ، آنها را در تاريخ آن سال 
های سرنوشت ساز در صفی قرار می داد که امثال نگهدار ها در مقابل 

رهای مردم ايران برای آزادی و آنها در صف پيکا. اش قرار داشتند
. برابری بودند و امثال نگهدار در صف مدافعان سرکوِب آزادی و برابری

و فکر می کنم اين فرق بزرگ تر از آن است که بشود کارنامه آنها را در 
 . آن سال ها با کارنامه اکثريت اصًال قابل مقايسه دانست

در قبال " ن سازمان ها  حرف آقای نگهدار در باره بی مسؤوليتی اي– ٣
زيرا همان طور که . نيز کامًال قابل فهم است"  نيروهای تحت هدايت شان

ايستادگی در برابر استقرار تحليلی که " قبًال اشاره کرده ام ، او ميگويد 
 ممکن می ديد اگر جنون آميز ارزيابی نشود حداقل  راجمهوری اسالمی

اه حلی طاليی برای جلوگيری  و مدعی است ر ".غيرمسووالنه بوده است
از فاجعه داشته که متأسفانه از طرف رهبران مسؤوليت نشناس نزديک 
به جنونِ  سازمان های اپوزيسيون ناديده گرفته شده ، و آن راه حل اين 

 : بوده
سازمان های سياسی غير ديني، قطع نظر از اين که مشی دموکراسی " 

 داشتند يا ضد امريکايی يا هر چيز ديگري، اگر می خواستند زير خواهانه
چرخ های سنگين انقالب توده ای له نشوند، می بايست در سمت سياست 

گام به گام پس می کشيدند و سطح عمومی فعاليت خود " صبر و انتظار"
را متدرجا کاهش و فرصت می دادند تا جامعه آن جوشش و شور انقالبی 

  ".اردرا پشت سر گذ
سخاوتمندانه ترين و مهربانانه ترين پاسخ به اين تدبير طاليی اين است 

از کرامات شيخ ما اين است ، شيره را خورد و گفت شيرين : " که بگويم
به عبارت ديگر ، آقای نگهدار می گويد ، اگر همه به واليت "!! است 

ی نگهدار ، با اين تحليل آقا. فقيه گردن می گذاشتند ، کسی کشته نمی شد
تقريبًا همه پيکارهای بزرگ تاريخی تاکنونی برای آزادی ، برابری و 
حرمت انسانی را بايد اقداماتی جنون آميز و يا حداقل ، غيرمسؤوالنه 

چون اکثريت قاطع آنها ، حتی آنهايی که کامًال مسالمت جويانه . بدانيم
ون کشيده بودند ، از طرف قدرت های سرکوب گر به درجات مختلف به خ

بسياری از " غير مسؤوالنه " با اين همه ، بدون آن اقدامات . شده اند
 . دستآوردهای بزرگ انسانی غير قابل تصور بود

تحليل آقای نگهدار بر اين پيش فرض استوار است که انقالب توده ای 
چيزی نيست جز يک جنون عمومی که هر که را بر سر راهش قرار 

به همين دليل است که او فقط  فعاليت . ستدبگيرد به کام مرگ می فر
مسالمت آميز ، علنی و قانونی را کارساز می داند و در نوشته اش از 
پشت کردن اکثريت به هرنوع فعاليت مخفی و غيرقانونی به عنوان يک 
دستآورد بزرگ ياد می کند و همان طور که می بينيد ، حتی اين حد از 

 "جوشش و شور انقالبی"روز که هنوز فعاليت قانونی را در شرايط آن 
برمبنای . توده ای فروکش نکرده بود ، تحريک آميز و خطرناک می داند

اين تحليل ، قاعدتًا او حاال هم بايد مخالف هر نوع مبارزه مخفی و 
غيرقانونی عليه جمهوری اسالمی باشد و حتی  فراتر از آن ، هر نوع 

رس اين که مبادا به يک انقالب شورش توده ای بزرگ عليه رژيم را از ت
بزرگ ترين . توده ای بيانجامد ، اقدامی خطرناک و جنون آميز بداند

يا صريح تر بگويم ، ضد ( ضعف اين نوع تحليل های گريزان از انقالب 
برخالف . اين است که علت انقالبات سياسی را  ناديده می گيرند) انقالب 

  به وجود نمی آورند ، انقالب تا پيش فرض آنها ، انقالب را انقالبی ها
حدود زيادی مستقل از اراده افراد و احزاب سياسی شکل می گيرد و 
معموًال قدرت های سرکوب گر ، نخواسته و ندانسته ، بيش از انقالبی ها 

بنابراين ، کسانی که انقالبات . در شکل گيری انقالبات نقش ايفاء می کنند
عرفی می کنند ، اگر مستقيمًا و آگاهانه و انقالبی ها را منشاء خشونت م

در خدمت قدرت های سرکوبگر نباشند ، تاريخ هزاران ساله تازيانه و 
 .شمشير خون چکان آنها را توجيه و ستايش می کنند

البته اين توصيه آقای نگهدار که سازمان های سياسی مخالف واليت فقيه  
 انحالل تشکيالتی برای جلوگيری از خون ريزی  می بايست حتی تا حد

خود را عقب می کشيدند ، گرچه نظر بسيار چندش آور و خطرناکی است 
باالخره . ، اما در هر حال يک نظر است ، نه حمايت مستقيم از سرکوب

نمی شود انتظار داشت که همه در مقابل سرکوب بيايستند يا ايستادگی در 
گی هايش نيز در و کاش فرخ نگهدار و هم پال. مقابل آن را تأييد کنند

اما مسأله اين . همين حِد گردن گذاشتن به واليت فقيه متوقف می شدند
است که آنها به پشتيبانی از واليت فقيه برخاستند و اين کار را هم به نام 

مسأله اين است که  . انجام دادند" انقالب خونبار مردم ايران " دفاع از 
" و "  ضدانقالب  " نگهدار امروز درست همان هايی را که ديروز

می ناميد ، به بی مسؤوليتی در حد جنون در قبال نيروهای " امريکايی 
من مدعی نيستم که مسؤوليت شناسی اين . تحت هدايت شان متهم می کند
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سازمان ها در قبال نيروهای تحت هدايت شان در آن سال های هولناک 
ر و امثال او در ايده آل و بی اشکال بود ، اما تأکيد می کنم که نگهدا

حمايت از کشتار آن نيروها مسؤوليتی داشته اند که اکنون او می کوشد 
مثًال سازمان پيکار را در نظر بگيريد که امروز ديگر . آن را بپوشاند

وجود ندارد ، زيرا  تقريبًا همه کادرهای اصلی اش توسط جمهوری 
تی و مخالفت با اسالمی قتل عام شدند ، و همه به گناه اعتقادات مارکسيس

جمهوری اسالمی ، بی آن که به عمليات مسلحانه دست زده باشند يا به 
. طور مستقيم يا غير مستقيم کوچک ترين طرفداری از امريکا کرده باشند

 می توانيد ببينيد که اين سازمان ٦٠با مراجعه به ادبيات اکثريت در سال 
يشود و از سرکوب آن ناميده م" پيکار امريکايی " رسمًا و در همه جا 

اکنون فرخ نگهدار به جای اعتراف به مسؤوليت اش در . حمايت می شود
  و الاقل اظهار تأسف از آن ،"  پيکار امريکايی " حمايت از اعدام فعاالن 

انصافًا ! رهبران آن را به بی مسؤوليتی در قبال نيروهايشان متهم  می کند
 .ها از آن بهره ای نبرده اندشرم نعمت بزرگی است که متأسفانه بعضی 

آقای نگهدار با متهم کردن سازمان های چپ به بی مسؤوليتی در قبال 
نيروهای تحت هدايت شان ، در ضمن خواسته است به نيروهای تحت 
هدايت خود در آن دوره يادآوری کند که اگر آن سياست های رهبری 

يقت اين است که من حق. اکثريت نبود ، بسياری از آنها اکنون زنده نبودند
ترديدی نيست که . نه می خواهم و نه می توانم خالف اين را ثابت کنم

ايستادگی درمقابل ظالمان و زورگويان ، الاقل برای خوِد مبارزان ، به 
بهای سنگينی تمام می شود و به همين دليل کسی که دنبال عافيت فردی 

در کشور استبداد زده ما  تصادفی نيست که .باشد نبايد پی اين کارها بگردد
اما ناگزيرم در اين ". زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد" از قديم گفته اند که 

جا يادآوری کنم که سياست های رهبری اکثريت از سر مسؤوليت شناسی در 
در بخش اول اين نوشته ، در . قبال نيروهای تحت رهبری اش نبوده است

ن داده ام که در آن موقع رهبری  نشا٦٠بررسی ادبيات اکثريت در سال 
اکثريت برای هوادارن و اعضای ساده الاليی می خواندند که  انقالب به 
فداکاری نياز دارد ، مهم اين نيست که جمهوری اسالمی با شما و با مردم 
چه ميکند ، مهم اين است که با امريکا چه ميکند و با فراغ خاطر اعالم 

  :می کردند که 
امروز حتی زمانی که به نام جمهوری اسالمی اعدام شان فدائيان خلق " 

را اجراء ميکنند ، قهرمانانه سينه سپر ميکنند و از اعتقادات انقالبی خود 
، از ضرورت پشتيبانی از خط امام در برابر امپرياليسم امريکا ، از 

فدايی واقعی کسی است ... دفاع ميکنند .... ضرورت تقويت اين جمهوری 
 قيمت حتی به بهای تمام هستی خويش حاضر نيست به ضد که به هيچ

گوشه چشمی نشان بدهد و قدم از راه بگرداند ، کاری که امثال ... انقالب 
 ...". رجوی ها اصًال حتی قادر به درک يک گوشه از آن هم نيستند

اما وقتی خوِد همين رهبران از چنگ  جمهوری اسالمی گريختند و در 
تقر شدند ، رونق کارشان را در نزديکی به خاک اتحاد شوروی مس

مجاهدين خلق و متحدان آنها ديدند و همان طور که قبًال اشاره کردم ، 
يعنی اختالف در باره عمليات ( حتی داغ ترين اختالف شان با آنها 

اگر توصيه امروزی آقای . را هم قابل مذاکره اعالم کردند) مسلحانه 
 می  ....سازمان های سياسی غير ديني" نگهدار را که می گويد همه  

" د گام به گام پس می کشيدن" صبر و انتظار"بايست در سمت سياست 
جدی بگيريم ، بالفاصله با اين سؤال روبرو می شويم که چرا خود او و 
دوستانش بعد از خارج شدن از ايران در جهت خالف اين توصيه حرکت 

 شعار سرنگونی جمهوری کردند؟ فراموش نبايد کرد که آنها هنگامی
اسالمی را پيش کشيدند که بخش قابل توجهی از فعاالن اصلی اکثريت در 

اکثريت " کار" اگر به شماره های نشريه . چنگ جمهوری اسالمی بودند
 نگاهی بيندازيد ، می بينيد که فقط يک ماه بعداز طرح ١٣٦٤در سال 

،  ) ١٣٦٤ مهر  ،٢٠در شماره " ( مرگ بر خمينی جنگ افروز " شعار 
درج شده و ماه  ) ١٣٦٤ ، آبان ٢١در شماره ( خبر اعدام رضی تابان 

در سرمقاله . خبر اعدام محمد رضا غبرايی ) ١٣٦٤يعنی آذر ( بعد از آن 
 :   چنين آمده است٢٠شماره 

نافی طرح ساير " مرگ بر خمينی جنگ افروز ، زنده باد صلح " شعار" 
عين حاال از همه آنها جامع تر است ؛ زيرا شعارهای تاکتيکی نيست و در 

اوًال صلح، اين خواست عمومی اکثريت قريب به اتفاق مردم ميهن ما را ـ 
که در حال حاضر بيشترين قدرت بسيج را داراست ـ طرح می کند ، در 
ثانی به روشنی نشان می دهد که خمينی جنگ افروز به عنوان عامل 

تباهی مردم و مملکت ما بايد آماج قرار ادامه دهنده جنگ جنايتکارانه و 
. ثالثًا اين شعار در جهت تدارک سرنگونی جمهوری اسالمی است. گيرد 

را که روز به روز به زبان حال " مرگ بر خمينی " بايد بکوشيم شعار 
گروه های بيشتری از توده ها ی نا راضی مبدل می شود ، به اشکال 

 توده های مردم و با خواستها و گوناگون با حرکات و مبارزه اعتراضی

فدائيان خلق بايد در بسيج و ... شعار های مبارزاتی آنها ترکيب کنيم
. سازمان دهی هر چه وسيع تر مبارزه مردم عليه جنگ و رژيم بکوشند 

را هر چه وسيع تر " مرگ بر خمينی جنگ افروز ـ زنده باد صلح "شعار 
ای شعار مورد بحث را برای تبليغ کنند ، با کار توده ای وسيع محتو

کارگران ، دهقانان و همه زحمتکشان توضيح دهند و توده ها را حول اين 
مرگ بر خمينی "گرد آوری توده ها در زير پرچم شعار. شعارسازمان دهند

. يکی از وظايف اساسی لحظه کنونی است "جنگ افروز ـ زنده باد صلح  
".... 

بطه ای وجود نداشت؟ شايد آقای آيا بين اين شعار و آن اعدام ها را
نگهدار بگويد اين دو نفر قبل از طرح آن شعار به اعدام محکوم شده 

ولی من می پرسم آيا می دانستيد که حمله به شخص خمينی و . بودند
مخصوصًا محوری کردن اين شعار ، ممکن است حکم اعدام آنها را 

 مثبت باشد يا منفی قطعيت بدهد و تسريع کند يا نه؟ جواب اين سؤال خواه
، نشان دهنده بی اعتنايی شما به سرنوشت افراد تحت هدايت تان است که 

روشن است که من در مخالفت با . در چنگ جمهوری اسالمی اسير بودند
صحبت نمی کنم و بنا به اعتقاداتم " مرگ برخمينی جنگ افروز " شعار 

ادآوری کنم که بلکه می خواهم ي. نمی توانم مخالف چنين شعاری باشم
حتی اگر حرف فرخ نگهدار را بپذيريم و سياست رهبری اکثريت را ناشی 
از احساس مسؤوليت آنها در قبال نيروهای تحت هدايت شان بدانيم ، باز 

باز می . يک چيزی کم می آيد و سر و ته استداالل را نمی توان جمع کرد
وده ، زيرا به بينيم اين احساس مسؤوليت آنها فقط در باره خودشان ب

محض رسيدن به منطقه ای امن ، نشان دادند که نگران سرنوشت 
به شدت " نمونه جالبی از اين برخورد . نيروهای تحت هدايت شان نيستند

 ١٣٦٥آنها را می توان در برگزاری پلنوم گسترده سال " غير مسؤوالنه 
ن برای شرکت در اين پلنوم بخش قابل توجهی از مسؤوال. مشاهده کرد

و جمهوری . تشکيالت های داخل اکثريت مخفيانه به شوروی رفتند
سياست هايی که آقای (  اسالمی که از برکت سياست های طاليی اکثريت 

عميقًا در اين تشکيالت ها رخنه ) نگهدار هنوز هم از آنها دفاع می کند 
کرده بود ، با استفاده از اين فرصت توانست اطالعات خود را در باره 

من خودم در زندان از يکی از هم بندی های . االن سازمان تکميل کندفع
اکثريتی شنيدم که می گفت فردی که در پلنوم در کنار من نشسته بود ، 

و از ديگران . يکی از کسانی بود که دراوين از من بازجويی می کرد
 ، آدم های شنيدم که می گفتند قاچاقچيانی که ما را از مرز گذراندند

دست " بعد از اين پلنوم گسترده و با استفاده از ! ی اسالمی بودندجمهور
 تور خود را جمع کرد و همه ١٣٦٥آن بود که رژيم در سال " آوردهای 

و البته اگر جز اين بود . فعاالن در خور توجه اکثريت را توی توبره ريخت
سازمانی که در حساس ترين مقطع تاريخ سرکوب های . عجيب بود
المی به دنبالچه رژيم تبديل شده بود ، مسلمًا نمی توانست در جمهوری اس

همه می دانيم که عده . درون خودش از تأثيرات آن همکاری مصون بماند
  در کشتار زندانيان سياسی ٦٥ و ٦٤زيادی از دستگير شدگان سال های 

رهبرانی که تا در داخل کشور بودند ، سياست .  اعدام شدند٦٧در سال 
يا به قول خوِد نگهدار (  جمهوری اسالمی را دنبال کرده بودندهمکاری با

" در روايت اش از ديدار با موسوی تبريزی در دادستانی انقالب ، در پی 
، وقتی در خارج به فکر تغيير سياست افتادند و ) با آن بودند " اتحاد 

سعی کردند به جريان های طرفدار سرنگونی رژيم نزديک شوند ، آيا نمی 
يست قبل از فرستادن نيروهای تحت هدايت شان به مصاِف متحد با

ديروزی شان ، در مورد  تجديد سازماندهی و پاک سازی امنيتی هم 
فکری می کردند ، آن هم در تشکيالتی که به وسيله عوامل نفوذی 

نام اين کاری که آنها !  سوراخ شده بود؟–جمهوری اسالمی سوراخ 
قبال نيروهای تحت هدايت شان نباشد ، چه کردند اگر بی مسؤوليتی در 

 می تواند باشد؟  
  آقای نگهدار در مقايسه کارنامه اکثريت با ديگر سازمان های چپ ، – ٤

معيارهای ديگری را هم پيش می کشد که نگاهی به آنها خالی از فايده 
 :نيست

تحليل و سياست سازمان اکثريت با تحليل و سياست اين گروه ها در آن " 
اما مطلقا در هيچ يک از . ال ها اختالفات جدی و بنيادين داشته استس

عرصه های اصلی سياست گذاری نيست که آنها ديدگاهی مثبت تر از ما 
 ساله هم می توان کارنامه 25اکنون در پايان يک راه . ارايه کرده باشند

  : دو نحله چپ در ايران را سنجيداين 
يق دموکراسي، چند صدايي، علنيت، و هرگاه حد و ميزان گسترش و تعم -

  در سازمان معيار باشد، مدرن سازی 
حفظ کادرها و کمک به پرورش و پختگی سياسی و سازمانی آنان و  -

  شمار فعالين آگاه، کارآ و صاحب نظر مورد توجه باشد، 
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هرگاه سنجش ظرفيت ها و زمينه ها برای همکاری سياسی و سامان  -
  د نظر باشد، ی اتحادهای بزرگ مورگر
هرگاه در صد مشارکت در تشکل های دموکراتيک و حد حضور در  -

NGO ها معيار باشد  
هرگاه حضور در صحنه و تاثير گذاری بر ساير نيروهای سياسی کشور  -

 سال به عقب برگرديم و معيارها همين ها باشد که 25معيار باشد، و ما 
 آن زمان باشد، با اين شمردم، و اگر حق انتخاب ما بين گروه های چپ

بافت فکری که االن من و علی اکبر داريم و به استناد حرف هايی که زده 
  : يم، تخمين من اين خواهد بود کها
 من خط مشی سياسی ديگر گروه های چپ را به خط مشی سازمان -

 اکثريت ترجيح نخواهم داد 
ی و علی اکبر عزيز خط مشی سياسی ديگر گروه ها را بر خط مش -

 ."اکثريت ترجيح خواهد داد
توسل به اين شيوه استدالل قبل از هر چيز نشان دهنده طفره روی آقای 

هر کس . نگهدار از هسته مرکزی موضوع مورد بحث ميان من و اوست
که از آغاز ، اين بحث  را دنبال کرده باشد می داند که من در پی بررسی 

سه آنها با اکثريت نبوده نظرات و اعمال سازمان های مختلف چپ و مقاي
ام ، نه اين که در اين مورد نظری ندارم ، و نه اين که چنين چيزی را 
الزم نمی دانم ، بلکه به اين دليل که فکر می کنم آميختن همه اين مسائل 
به هم ديگر ، نکته مهمی را که محور اين بحث بوده ، به حاشيه می 

واهد يکی از مسلمات تاريخ مسأله اين است که فرخ نگهدار می خ. راند
يعنی حمايت شان از سرکوب های هولناک جمهوری ( معاصر ايران 

را وارونه نشان بدهد و من به  ) ١٣٦٠اسالمی ، مخصوصًا در سال 
عنوان يکی از شاهدان آن جنايت ها وظيفه خود می دانم که نگذارم 

ده نه چيزی که مرا به اين بحث کشان. حقيقتی چنين مهم لگد مال شود
صرفًا اعتقادات سياسی و وابستگی های سازمانی ام ، بلکه بيش از هر 
چيز تعهدم به قربانيان مظلوم آن وحشی گری هاست که در کنارشان سال 

واکنش آقای نگهدار . ها در جهنم زندان های جمهوری اسالمی زيسته ام
به حرف کامًال ساده و روشن من ، بسيار مضحک و واقعًا رقت انگيز 

او به جای بيان چند جمله روشن در باره مسأله اصلی ، به رجز . است
خوانی در باره فتوحات باشکوه سازمان خودشان می پردازد و به 

شکست و خسران " سرکوفت زدن به سازمان های ديگر چپ که گويا جز 
برای ! شته اندگذان " هيچ ميراثی برای آينده برجا" از خود  " سنگين

يد که من نه چپ هستم و نه اصًال يک فعال سياسی ، يک لحظه فرض کن
بلکه يک فرد بهايی هستم که عده زيادی از هم کيشان او ، درست در سال 
هايی که شما برای دستگاه های سرکوب رژيم هورا می کشيديد ، در 

آيا . زندان های جمهوری اسالمی با بيرحمی تمام شکنجه و اعدام شدند
 به جای چند جمله روشن در جواب اعتراض من خنده دار نخواهد بود که

 ! ؟" مذاهب حقه " ، به پرونده بهائيت  بپردازيد و به مقايسه آن با 
همان طور که گفتم ، نمی خواهم اين بحث را به فرصتی برای تبليغ به نفع 

اما از آنجا که آقای نگهدار . يا عليه اين يا آن سازمان سياسی تبديل کنم
ا کشانده و مخصوصًا مرا در مقابل سؤال مشخص قرار بحث را به اين ج

اوًال بار ديگر بايد يادآوری : داده است ، ناگزيرم به چند نکته اشاره کنم
کنم که حتی اگر فتوحاتی را که نگهدار برای سازمان اکثريت می شمارد ، 
کامًال درست بدانيم و همه سازمان های مورد نظر او را ورشکستگان به 

ی کنيم ، باز بايد به اين سؤال جواب بدهيم که در باره حمايت تقصير تلق
اکثريت از سرکوب های جمهوری اسالمی در آن سال های خونين چه می 

نگهدار با پيش کشيدن سياهه ای از فتوحات ادعايی ، می کوشد . گوئيم
اين تالش او مرا به ياد عمال رژيم شاه در آخرين . اين نکته را بپوشاند

ن حکومت می اندازد که شعارهايی را که مردم بر در و ديوار ماههای آ
مردم در مقابل اين کار آنها شعار . می نوشتند ، با رنگ می پوشاندند

زيبايی را ابداع کردند که من هم امروز می خواهم آن را در جواب آقای 
در واقع فرخ نگهدار "! ننگ با رنگ پاک نمی شود: " نگهدار تکرار کنم

وشاندن حقيقت اکتفاء نمی کند ، بلکه می گويد حتی در آن سال حتی به پ
کافی است بار ديگر به جمالت او که در . ها ما بهتر از ديگران عمل کرديم

عباراتی که زيرشان خط کشيده ام ، . باال نقل کرده ام ،  نگاهی بيندازيد
ا جای ترديدی باقی نمی گذارند که او می گويد ، حتی در آن سال ها ، م

اين ديگر ! بهتر از کسانی عمل کرديم که در مرگ شان هورا می کشيديم 
  .  پوشاندن حقيقت نيست ، بی شرمی عريان است

اگر : وظيفه اخالقی خود می دانم که همين جا نکته ای را يادآوری کنم 
همه اعضاء و هواداران سازمان اکثريت و هم چنين حزب توده ، در آن 

مودهای رهبران شان را در مورد همکاری سال های وحشتناک ، رهن
اطالعاتی با نهادهای سرکوب جمهوری اسالمی می پذيرفتند و اجراء می 
کردند ، کشتارها و سرکوب های آن سال ها به مراتب وحشتناک تر و 

حقيقت اين است که بخش بزرگی از . همه جانبه تر از آن می شد که شد
هبران شان ، الاقل در اين حوزه نيروهای اينها از رهنمودهای شيطانی ر

من شخصًا از ميان اعضاء و هواداران اينها افراد . ها ، اطاعت نکردند
زيادی را می شناسم و از طريق دوستان و رفقايم در باره افراد زيادتری 
شنيده ام که نه تنها با رهنمودهای شيطانی رهبران شان همراهی نکردند 

البته به نظر من ، . ک کردند و پناه دادند، بلکه به مبارزان تحت تعقيب کم
اين نمی تواند ونبايد مسؤوليت اخالقی و سياسی آنها را در قبال خط مشی 

پيش از ( وظيفه هر انسان شرافتمند . تبه کارانه سازمان شان منتفی سازد
اين است که در مقابل بی حقی و جنايت ) همه ، در برابر خوِد خودش 

همبستگی . گذارد به نام او جنايتی سازمان داده شودبيايستد و يا الاقل ن
ها و تعصبات فرقه ای و سازمانی نبايد اين وظيفه را به سايه ببرد و 
گرنه انسان های آزاده جای شان را به گله های پيروان سر به راه اين يا 

 .  آن رهبر عظيم الشان يا پيغمبر اولوالعظم خواهند داد
" اگر به ياد بياوريم که . ايی آقای نگهدارحاال برويم سر فتوحات ادع

 چه ١٣٥٧در آستانه قيام بهمن " سازمان چريکهای فدائی خلق ايران 
بود و بعد چه شد ، ارزيابی مان از اين فتوحات آقای نگهدار می تواند 

به بيانی دقيق تر ( در آستانه قيام بهمن ، سازمان يا . واقع بينانه تر باشد
 برکِت فداکاری ها و رشادت های مبارزان فدايی در جنبش فدايی ، از) 

دوره استبداد پهلوی ، بزرگ ترين و با اعتبارترين نيروی سياسی کشور 
. در ميان همه جريان های مستقل از طرفداران خمينی محسوب می شد

انبوهی از مردم بی آن که کوچک ترين ارتباطی با سازمان داشته باشند ، 
می دانستند و دهها هزار انسان شوريده ، از زن و خود را هوادار فدايی 

مرد و پير و جوان تقال می کردند با سازمان ارتباط بگيرند و توانايی ها ، 
هنر آقای نگهدار و . امکاتات و اطالعات شان را در اختيار آن بگذارند

دوستانش اين بود که آن جنبش واقعًا توده ای و پراعتبار را آن قدر 
! باالخره به قد و قواره اين سازمان اکثريت درآوردندتراشيدند که 

يعنی از اشغال ( سازمانی که در سرنوشت سازترين دوره بعد از انقالب 
 ) ٦١ تا تحکيم پايه های واليت فقيه در سال ٥٨سفارت امريکا در سال 

خود را به دنبالچه رژيم خمينی تبديل کرد و پس از گذشت بيش از يک 
ادث ، هنوز هم پرونده حمايت از سرکوب های خونين ربع قرن از آن حو

آن سال ها مانند طوق لعنت بر گردنش پيچيده است ؛ تا حدی که حتی خوِد 
فرخ نگهدار جرأت نگاه کردن در اسناد آن اعمال شرم آور را ندارد ؛ به 
شهادِت تقالهايی که در پوشاندن آن اسناد می کند و به شهادِت گرد و 

اشتباه من راه انداخت که به خطا حرف های کانديدای خاکی که بر سر 
 . رسمی سازمان را به شخص او نسبت داده بودم

 اول:  تک فتوحات آقای نگهدارهم خالی از فايده نيست-اما نگاهی به تک
قبل از . دموکراسی ، چند صدايی ، علنيت و مدرن سازی در سازمان –

 تا ٥٩می گيرد ؟ سال های هر چيز بايد ديد مقايسه در چه زمانی صورت 
 سال گذشته؟ اگر زمان مورد نظر ، همان ٢٥ ، حاال ، يا در تمام طول ٦١

سال های خونين باشد ، با قاطعيت می توان گفت که اکثريت در آن سال ها 
به لحاظ دموکراسی درونی ازخيلی از  سازمان هايی که آقای نگهدار اسم 

 همين نمونه اتهام زنی به هليل رودی مثًال. می برد بدتر بود که بهتر نبود
که خوِد نگهدار به آن اعتراف می کند ، در غالب آن سازمان ها به آسانی 
نمی توانست اتفاق بيفتد و حتمًا پس لرزه های ويران گری به دنبال می 
آورد ، در حالی که در سازمان اکثريت با آرامش تمام طراحی و اجراء 

 ساله گذشته است ، بی ٢٥مام دوره اگر زمان مقايسه ت. شده است
زيرا بعضی از آن سازمان ها ، به عنوان سازمان ، . انصافی محض است

مدتهاست که ديگر وجود ندارند ، مثًال پيکار و رزمندگان که آقای نگهدار 
و جالب اين است که بعضی از آنها به علت . به اسم از آنها ياد می کند

 رفتند که فرخ نگهدار و دوستانش همان سرکوب های خونباری از بين
برای کمک به حافظه آقای نگهدار بگذاريد بار ديگر . هورا کشش بودند

پيکار امريکايی ) " اکثريت " کار" به قول نشريه ( از سازمان پيکار يا 
 نفر از فعاالن اصلی آن در کشتار گاههای ٤٥٠نام ببرم که دست کم " 

ه نگهدار و هم پالگی هايش نسبت جمهوری اسالمی قتل عام شدند و کين
" بعالوه از . به آنها حتی در حين آن کشتارهای وحشيانه فروکش نکرد

درون سازمانی شما در سال های اقامت در شوروی حکايت "  دموکراسی 
هايی منتشر شده است که چيزی از پرونده همکاری هايتان با جمهوری 

ال صورت می گيرد ، بايد اما اگر مقايسه در زمان ح. اسالمی کم ندارد
زيرا اگر چند ده نفر آدم شوتعلی را کنار . بگويم به  کاهدان زده ايد

ولی به نظر . شده اند" دموکرات " بگذاريم ، از راست تا چپ ، حاال همه 
سازمان های سياسی تبعيدی در کشورهای غربی " دموکراسی"من ، اين 

 از بی چادری در خانه مانده "معيار قابل اتکايی نيست و بسياری از آنها 
و بی ترديد خوِد شما ، آقای نگهدار ، به شهادت همين کارهايی که " اند 

حفظ کادرها ، پختگی  – دوم .همين امروز می کنيد ، يکی از آنها هستيد
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در باره . سياسی و سازمانی آنها و شمار فعالين آگاه ، کارا و صاحب نظر
مورد حفظ کادر ها  قبًال نظرم را مسؤوليت شناسی رهبری اکثريت در 

اما . گفته ام و تکرارش باعث طوالنی شدن کسالت بار اين نوشته می شود
در زمينه توانايی و مهارت هايی که آقای نگهدار می شمارد ، تصادفًا 
عکس قضيه درست است و سازمان اکثريت از اول يکی از ضعيف ترين 

ما حتی اگر چنين هم نبود ، ا. جريان های سياسی بوده و هنوز هم هست
زيرا معيار تعيين کننده در ارزيابی يک . باز هم چيزی عوض نمی شد

جريان سياسی چگونگی و جهت عملکرد آن در فضای عمومی است ، نه 
مثًال ترديدی نمی توان داشت که جمهوری اسالمی که . مهارت افراد آن

 سال گذشته ٢٨ در کارنامه سياسی و اجتماعی واقعًا فاجعه باری دارد ،
در پرورش کادرهای ماهر خدمتگزار نظام  به نحو چشم گيری موفق بوده 

همين کادرهای توانا جز سازمان دادن مؤثرتر " مفيد " ولی کار . است
يا . فاجعه ای که در برابر چشمانمان جريان دارد ، چيز ديگری نبوده است

 از نظر کيفی و هم سازمان مجاهدين خلق در پرورش کادرهای توانا ، هم
از نظر کمی ، بی ترديد از اکثريت و بسياری از نيروهای سياسی 

ولی هر چه شمار اين کادرها بيشتر شده . اپوزيسيون موفق تر بوده است
 – سوم. ، آن سازمان با شتاب بيشتری در باتالق فاجعه فرو رفته است

ياسی قاعدتًا اتحاد ها و ائتالف های س . سامان دادن به اتحادهای بزرگ
در خدمت سياست های استراتژيک شکل می گيرند و بدون چنين سياست 

اما برای کسانی که فعاليت سياسی را نيز . هايی نه مفيدند و نه قابل دوام
آنها . نگاه می کنند ، ائتالف وظيفه ديگری دارد" بيزنس " با منطق 

رای آنها خوِد ائتالف می کنند تا اعتبار به دست بياورند و بنابراين ب
از اين نظر ، اکثريت در تمام . ائتالف مهم است تا جهت و هدف ائتالف

آنها ، همان .  سال گذشته انصافًا نيروی بسيار شاخصی بوده است٢٥
با روحانيت " اتحاد" برای ٥٩ -٦١طور که قبًال اشاره کردم ، در دوره 

ير قابل بخشش  حاکم تقال می کردند و هر نوع مخالفت با آن را جنايتی غ
قلمداد می کردند؛ بعد از سرخوردگی از جمهوری اسالمی ، بی آن که به 
روی خود بياورند ، بالفاصله در پی ائتالف با مجاهدين و حزب دموکرات 
کردستان برآمدند ، يعنی همان نيروهايی که قبًال آنها را جنايتکاران 

کبوترهای دو ُبرجه " بعد ها به صورت . وابسته به امپرياليسم می ناميدند
دوران " در خدمت تشکيل ائتالف هايی برای کمک به  سياست های " 

جهت يادآوری بگويم که جنايت . هاشمی رفسنجانی در آمدند" سازندگی 
. رستوران ميکونوس در برلين يکی از محصوالت اين نوع تالش ها بود

ز مدتی است و حاال ني. و بعدها در خدمت اصالح طلبان حکومتی در آمدند
بخشی خود را با ائتالف های امريکا ساخته رديف می کند ، بخشی ديگر 
با صف آرايی های درونی جمهوری اسالمی ، و بخش سومی هم وجود 

چند " دارد که می کوشد هر دو را داشته باشد و خودش را هم مدافع 
نتيجه اين نوع نگرش به ائتالف های سياسی اين !  جا  بزند" صدايی 

ه است که اکثريت به ژوکر بازی های سياسی بخشی از  نيروهای شد
اپوزيسيون تبديل شده و نخود هر آش است ، بی آن که در معادالت 
سياسی از وزن مخصوصی برخوردار باشد و بر جهت خاصی تأکيد داشته 

شايد به . باشد ؛ باد از هر طرف که بوزد ، آنها در همان جهت روان اند
سنجش "  الی بودن است که خوِد آقای نگهدار از دليل همين دست خ

صحبت می کند تا از ..."  ی و ظرفيت ها و زمينه ها برای همکاری سياس
ميزان مشارکت در تشکل های  –  چهارم!سامان دادن به اتحادهای بزرگ

  اين معيار خوبی است ؛ اما به شرط اين که آمار قابل اتکائی .دموکراتيک
آقای نگهدار وانمود می کند که چنين آماری در . در دست داشته باشيم

اختيار دارد ، اما ادعای او برای من اين سؤال را پيش می آورد که آيا در 
 در صد ٣٥ تا ١٥کشوری که حتی آمار نرخ تورم ، بسته به منابع ، بين 

نوسان می کند ، در مورد وابستگی های سازمانی افراد می شود آمار قابل 
ت آورد؟ فراموش نکنيم که در کشورهای استبداد زده ای اتکائی به دس

مانند کشور ما ، اوًال تشکل های دموکراتيک تا جايی موجوديت رسمی و 
 ؛ تثبيت شده دارند که از نظر قوانين رژيم حاکم قابل تحمل شناخته شوند

ثانيًا دامنه حزبيت بسيار محدود است و اکثريت مردم به احزاب قانونی 
ارند ؛ ثالثًا افراد در صورتی گرايشات سياسی و مخصوصًا اعتمادی ند

در . تعلقات حزبی شان را نشان می دهند که نگران عواقب آن نباشند
نتيجه به جرأت می توان گفت که حتی اگر آمار قابل اتکائی در باره ترکيب 
افراد فّعال در تشکل های غير دولتی علنًا موجود به دست بياوريم ، با 

 آن نمی توان در باره حقانيت اين يا آن خط مشی سياسی داوری اتکاء به
اول اين که در نظام . با وجود اين ، من در دو چيز ترديدی ندارم. کرد

جمهوری اسالمی اکثريتی ها راحت تر از جريان های چپ انقالبی  می 
توانند هويت سازمانی شان را نشان بدهند ، زيرا با توجه به سابقه 

يم جمهوری اسالمی نگرانی زيادی در باره اين سازمان ندارد اکثريت ، رژ
و می داند که اينها تقريبًا چيزی در رده اصالح طلبان حکومتی هستند ، 

دوم اين که . بی آن که از امکانات و ارتباطات کنونی آنها برخوردار باشند
نيروهای انقالبی به طور کلی ، و نيروهای چپ طرفدار سوسياليسم به 

ويژه ، به مراتب نيرومندتر و با نفوذتر از آن هستند که شاخص طور 
های قانونی و علنی نشان می دهند و اگر پيکارهای مردمی گسترش يابد ، 
مسلمًا در مقايسه با نيروهايی مانند اکثريت ، بسيار پر نفوذتر هم خواهند 

. حضور در صحنه و تأثير گذاری بر نيروهای سياسی ديگر –  پنجم.شد
ر می کنم اين تقريبًا تکرار همان معيار قبلی است ، با اين تفاوت که فک

اگر در مورد ميزان مشارکت در تشکل های علنی اطالعات قابل اتکائی 
نباشد ، دست يافتن به چنين چيزی در مورد ميزان تأثير گذاری بر 

اين حرف آقای نگهدار . نيروهای سياسی ديگر ، به مراتب دشوارتر است
 ياد ادعای معروف مالنصيرالدين می اندازد که گفت ، مرکز عالم مرا به

گفتند از کجا می . همان جايی است که من ميخ طويله َخَرم را می کوبم
 .  دانی؟ گفت ، اگر قبول نداريد ، خودتان گز کنيد

 آقای نگهدار برای مقايسه ميان اکثريت و سازمان های چپ، البته – ٥
 :    گرفته استهيأت داورانی هم در نظر

دوست دارم نظر علی اکبر عزيز را در باره اين پديده بدانم که واقعا چرا " 
اغلب جريان هايی که گذشته استبدادی و يا غير آزاديخواهانه ای داشته و 
امروز از آن گذشته فاصله گرفته اند برای سازمان اکثريت، برای راهی که 

و . م و اهميت معين قائلندطی کرده و برای مسوولين آن ارزش، احترا
عموم جريان هايی که گذشته ای غير ليبرالی داشته و هنوز هم از آن طرز 
فکر جدا نشده اند برای سازمان اکثريت و مسوولين آن نه تنها ارزش و 
اعتباری قائل نيستند، بلکه نسبت به گذشته و حال سازمان اکثريت نظر 

 . منفی دارند
 : قت توجه کند کهعلی اکبر عزيز به اين حقي

جريانی از استبداد سلطنتی فاصله گرفته و اصول دموکراسی را تائيد می  -
  کنند، کسانی مثل داريوش همايون يا حتی شهريار آهي، 

جريان هايی که از استبداد دينی فاصله گرفته و اصول جمهوريت و  -
  ري، مردم ساالری را پذيرفته اند، مثل سعيد جحاريان يا حتی هاشم آغاج

جريان هايی که استبداد کمونيستی فاصله گرفته و اصول سوسيال  -
دموکراسی را پذيرفته اند، کسانی مثل بابک امير خسروی يا مهدی خان 

و نيز همه کسانی که از قديم به ارزش های ليبرالی وفادار  -بابا تهراني، 
 نسبت به سازمانسن شريعتمداری يا ابراهيم يزدي، بوده اند، مثل ح

اکثريت، سير تحول و چهره های به نام آن، احترام و احساس نزديکی 
 دارند و 

تمام جريان هايی که در طيف سلطنت طلبان و در ميان واليت گرايان بر -
 مواضع استبدادی گذشته را می ستايند، 

همه گروه های مارکسيستی که تحول ايدئولوژيک بنيادينی پشت سر  -
 نگذاشته اند، و نيز 

  ه کسانی که ساخت و بافت فکری مجاهدين خلق را دارند،  هم-
از سازمان اکثريت، سير تحول و عملکرد چهره های شاخص آن بيزارند و 

از تو انتظار دارم در علل شکل گيری اين . نسبت به آن احساس تقابل دارند
  ".تلقی ها و صف بندی نسبت به سازمان اکثريت کمی تامل کنی

تصوير شده از طرف آقای نگهدار ، " صف بندی "  اين در" کمی تأمل " با 
می توانيد دريابيد که استدالل او به جای اين که کمکی به مقصودش بکند ، 
دنيای عجيب و غريب خوِد او  را منعکس می سازد ، دنيايی که ربطی به 
واقعيت ندارد ، بلکه با آميزه ای از خيال بافی و دستکاری در ذهن او پرداخته 

ظاهرًا او می خواسته نشان بدهد که هر کس دموکرات است برای .  استشده
مسؤوالن اکثريت احترام قائل است ، اما در عمل گفته است ، هرکس به 

" رهبران اکثريت احترام بگذارد ، دموکرات است و هر کس که نسبت به آنها 
له يعنی همان داستان ميخ طوي! طرفدار استبداد است" احساس تقابل دارد 

برای توضيح نکته ام ناگزير بايد در فهرست داوران . مرحوم مال نصير الدين
 :پيشنهادی آقای نگهدار اندکی درنگ بکنيم

سلطنت حتی در انگليس و .  دو تن از داوران دموکرات او سلطنت طلب اند
سوئد لکه ای است بر دامن دموکراسی ؛ و دموکراسی در اين کشورها 

سلطنت طلبان شکل گرفته و هنوز هم نيروهای عليرغم وجود سلطنت و 
تاريک و ضد دموکراسی در اين کشورها ، خود را پشت نهاد سلطنت و 

حال می توانيد حساب کنيد که در کشور ما . امتيازات ويژه آن مخفی می کنند
که سنت دو هزار و پانصد ساله سلطنت بسيار بيشتر و عميق تر از کشورهای 

 بی حقی عمومی مردم در هم تنيده شده ، اين نهاد غربی ، با زور گويی و
در دموکراسی خواهی اين افراد ! چقدر می تواند در جانب دموکراسی باشد

که مردم از ( همين بس که هنوز هم که هنوز است فرزند ديکتاتور سابق را 
وارث قانونی و مشروع حق ) هول استبداد او به زير عبای خمينی پناه بردند 

 دست کم ١٣٥٧کشورمی دانند و حاضر نيستند بپذيرند که انقالب حکومت بر 
رفراندمی عليه سلطنت بود که مردم ايران نه با آراء شان بلکه با خون دادن 

گذشته از اين نگاهی به گفته ها و کرده های . های بسيار در آن شرکت کردند
دموکراسی خوِد اين دو نفر نشان می دهد که آنها واقعًا تا چه حد در جانب 
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مثًال کافی است به ياد بياوريم که داريوش همايون دو يا سه سال . ايستاده اند
 مقاله ای ١٣٥٧پيش به مناسبت سالگرد کشتار زندانيان سياسی در تابستان 

او ! نوشت تا بگويد جالدان و قربانيان آن فاجعه سر و ته يک کرباس بودند
که خودش يکی از کارگزاران ( هنوز هم از بسياری از جنايات رژيم پهلوی 

مواضع شهريار آهی به مراتب بدتر از . کامًال دفاع می کند) بنام آن بوده است 
او عمًال با بسياری از طرح های جنايتکارانه امريکا . داريوش همايون است

عليه کشور ما نه تنها موافق است ، بلکه خود يکی از واسطه های پيشبرد 
ار آهی را مدافع دموکراسی در ايران بدانيم ، نمی اگر شهري. اين طرح هاست

خواهی دولت بوش و دار و دسته نومحافظه " دمکراسی " دانم چرا بايد در 
کاران دور و بر او در مورد ايران ترديد بکنيم؟ در مورد شهريار آهی آش آن 
قدر شور است که خوِد نگهدار هم متوجه است که دموکراسی خواهی او را 

" حتی"البته معلوم نيست وظيفه اين ! نمی شود قورت داد" حتی"بدون يک 
آيا می خواهد بگويد ، حتی او هم که يک دموکرات : در نوشته نگهدار چيست

بنام است ، ما را تأييد می کند ؛ يا اين که ، حتی او هم که چندان دموکرات 
 ! نيست ، ما را تأييد می کند

ر ، سعيد حجاريان است ، که يکی از يکی ديگر از هيأت داوران آقای نگهدا
معماران اصلی دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی بوده و مسلمًا در بسياری 
از عمليات رژيم در سر به نيست کردن مخالفان آن در داخل و خارج کشور 
دست داشته و هنوز هم  ، دست کم در باره بسياری از جنايت ها و جنايتکاران 

مثًال به احتمال .  که حاضر نيست افشايشان بکنداطالعات دست اولی دارد
بسيار زياد او اطالت بسيار دقيقی در باره طراحان و مجريان قتل های زنجيره 

بعالوه او هنوز هم مدافع . ای دارد که ترجيح می دهد در باره شان سکوت کند
جمهوری اسالمی است و گرچه خواهان بعضی اصالحات برای تعديل استبداد 

 است ، ولی قطعًا با سرنگونی آن و بر پايی يک جمهوری سکوالر و فقاهتی
اما دقيقًا به دليل اين که ارتباطات و مراوداتی  با . دموکراتيک مخالف است

کبوترهای دو برُجه ای مانند خوِد نگهدار دارد ، در فهرست او با عنوان مدافع 
 . معرفی شده است" اصول جمهوريت و مردم ساالری "

او  : اهی بکنيد به فهرست طرفداران استبداد در نوشته آقای نگهدارحال نگ
همه گروه های مارکسيستی که تحول ايدئولوژيک بنيادينی پشت سر نگذاشته "
به عبارت ديگر ، او صرِف . را جزو نيروهای استبدادی معرفی می کند" اند

می گويد اعتقاد به نظرات مارکسيستی را استبدادی می داند و به طور ضمنی 
تحول ايدئولوژيک " ، هر مارکسيستی تا زمانی که مارکسيست است و 

توجه . را پشت سر نگذاشته ، نمی تواند دموکراسی را بپذيرد" بنيادينی 
داشته باشيد که از  نظر او  يک سلطنت طلب يا يک طرفدار واليت فقيه به 

وب می محض اين که خودش بگويد طرفدار دموکراسی است ، دموکرات محس
شود ، اما يک مارکسيست هر قدر هم از دموکراسی طرفداری کند ، تا زمانی 

را پشت سر نگذاشته ، يعنی کامًال از " تحول ايدئولوژيک بنيادينی " که 
اين ! سموم مارکسيسم پااليش نيافته ، نمی تواند دموکرات محسوب بشود

که چندی پيش در موضع آقای نگهدار مرا به ياد کندوليسا رايس می اندازد 
يک مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ اين سؤال که چرا امريکا که مدعی مبارزه 
برای گسترش دموکراسی در جهان است با حکومت منتخب چاوز در ونزوئال 
! دشمنی می کند ، جواب داد که حکومت چاوز يک دموکراسی غير ليبرال است

دفاع . باشيد" بازار آزاد " يعنی اين که دموکراسی کافی نيست ، بايد طرفدار 
در منطق رايس و بوش ، مهم تر از دموکراسی است ؛ " بازار آزاد " از 

تصادفی نيست که از نظر آنها حکومت خاندان هاشمی در اردن و حکومت 
يعنی تنها کشورهای جهان که رسمًا به نام ( خاندان سعودی در عربستان 

" ميانه رو " وست ، متحد و د) خاندان های حکومتی شان ناميده می شوند 
. تلقی می شوند ولی حکومت های دموکراتيِک مثًال ونزوئال و بوليوی ، دشمن

خالصه اين که آقای نگهدار با اين استدالل درهم شکسته نشان داده است که 
در حد آن نابغه ضرب المثل معروف  به قوانين منطق حساسيت دارد که گفته 

 !گوش دارد ؛ پس ديوار گوش داردديوار موش دارد ؛ موش : بود
اما اشکال استدالل آقای نگهدار فقط  به آشفتگی در مفاهيم دموکراسی و 

اگر تمام داوران او هم دموکرات بودند ، باز قضيه . استبداد خالصه نمی شود
هر فردی هر قدر هم دموکرات باشد ، با انکار و پوشاندن . فرقی نمی کرد

من نمی خواهم در . دش را بی اعتبار می سازدحقيقت ، قبل از هر چيز خو
باره همه آنهايی که فرخ نگهدار به عنوان داور اسم برده قضاوتی داشته باشم  
، زيرا نمی دانم آيا آنها خط مشی رهبری اکثريت را در آن سال های هولناک 

ولی ترديدی ندارم که زشتی حمايت از آن سرکوب . واقعًا درست می دانند يا نه
و کشتارها حتی با آب همه اوقيانوس ها قابل تطهير نيست تا چه رسد به ها 

 .رأی اين يا آن فرد
ضمنًا قبل از پرداختن به موضوعی ديگر ، بايد بگويم اين هيأت داوران آقای 

 سال پيش ، او و ٢٥نگهدار مرا به ياد هيأت داوران ديگری می اندازد که 
اول مهر " ( کار " ١٢٨ شماره آنها در. دوستانش به رخ ما می کشيدند

که قبًال هم به آن " به گروههای چپ رو " در مقاله ای با عنوان  ) ١٣٦٠
 :اشاره کرده ام ، چنين می گويند

بارها به شما گفته ايم و اکنون نيز بار ديگر در اين فرصت تأکيد می کنيم که " 
شتناک در منشاء بسياری از اين سردرگمی ها ، کج روی ها و اشتباهات وح

ترديد و تزلزل شما در موضع گيری قاطع و روشن نسبت به متحدين و 

بيائيد موضع خود را نسبت به . دشمنان انقالب ايران در مقياس جهانی است
بگوئيد کدام يک را دوست . کشورهای مترقی و ارتجاعی جهان روشن کنيد

د را نسبت مردم ايران می شناسيد و کدام يک را دشمن می داريد ، موضع خو
به مواضع امپرياليسم امريکا و ساير کشورهای امپرياليستی در بر خورد با 
. مدافعان و دشمنان جمهوری اسالمی ايران برای مردم ايران توضيح دهيد

نظر خود را در مورد سياست اتحاد شوروی و ديگر کشورهای سوسياليستی 
 جمهوری که در راه در برخورد با نيروهای مدافع اين جمهوری و دشمنان اين
روی نظر خود نسبت . سرنگونی آن مبارزه می کنند ، برای مردم توضيح دهيد

به تحليل کشورهای عضو جبهه پايداری و سياست آنان نسبت به دولت ايران 
و کسانی که در راه سرنگونی آن مبارزه می کنند ، فکر کنيد و نتيجه آن را به 

، کوبا ، افغانستان ، اتيوپی ، عدن وغيره چرا از کره ، ويتنام . مردم بگوئيد
حمايت نمی کنيد؟ مگر آنها را دشمن می داريد؟ سياست دولت های ارتجاعی 
پاکستان ، ترکيه ، عراق ، عربستان سعودی ، مصر و از اين قبيل را در 
برخورد با جمهوری اسالمی چگونه ارزيابی می کنيد؟ لحظه ای فکر کنيد ، 

ی هستند يا دشمن آن؟ و جای شما در اين ميان آنها دوست اين جمهور
کجاست؟ لحظه ای فکر کنيد در کدام جبهه قرار گرفته ايد؟ امپرياليسم امريکا 
و متحدانش چرا به سود جبهه ای تبليغ می کنند که شما از آن حمايت می 
کنيد؟ چه کرده ايد که همه مرتجعان گرد ياران شما را گرفته اند؟ آيا اتحاد 

 کوبا ، ليبی ، کره ، و همه جهان ترقی خواه اشتباه می کنند؟ راستی شوروی ،
فکر می کنيد در دنيايی به اين عظمت ميلياردها خلق های جهان که پوزه 
امريکا را به خاک می مالند ، همه اشتباه می کنند و فقط شما درست فکر می 

رقی و انقالبی کنيد؟ آيا معتقديد هم تمام انقالبيون جهان و تمام کشورهای مت
جهان که از اين جمهوری پشتيبانی می کنند ، و هم تمام ضد انقالبيون  ايران 
و جهان و تمام کشورهای ارتجاعی که با اين جمهوری دشمنی می کنند ، 
اشتباه می کنند؟ هيچ ترديدی نداشته باشيدکه قطعًا همه کسانی که اين چنين 

ن بضاعت معنوی و اندوخته در مرداب تفرعن غرق می شوند که با کمتري
تجربی خود را ما فوق جهان قرار می دهند ، پايان کارشان همان پايان کار 

 . "خليل ملکی ها و رجوی ها خواهد بود
در آن موقع سمبه آقای نگهدار و دوستانش بسيار پر زورتر از !  می بينيد؟

تر از امروز بود و هيأت داوران شان به نحو غير قابل مقايسه ای انبوه 
علی اکبر عزيز " در آن موقع آنها ما را با عنوان هايی مانند . داوران امروزی

خطاب نمی کردند ، بلکه هم چون جانيان کوچکی می ديدند که در عمق " 
آنها از "! نقبی به سوی نور بزنند" انجمادشان در مانده اند و نمی توانند 

در حد حشراتی می نگريستند که باالی برج بلند و نفوذ ناپذير يقين شان ما را 
     ".ِعرض خود می برند و زحمت ديگران می دارند" 

 نظر آقای نگهدار در باره کسانی که خودش آنها را ليبرال می نامد ، –ث 
در واقع يکی از موارد نادری که او از خط مشی اکثريت . بسيار دوستانه است 

رخورد خصمانه با ليبرال در آن سال ها با صراحت انتقاد می کند ، مورد ب
 :هاست

سياست ما در قبال . سازمان هيچ نيازی به منزوی کردن ليبرال ها نداشت" 
زنده . ليبرال ها تقليد کورکورانه از سياست لنين در فاصله فوريه تا اکتبر بود

ياد اسکندري، در کادر همان ايدئولوژي، در قبال ليبرال ها سياست ديگری را 
موضع ما در قبال ليبرال ها مهم ترين خطای . ن درست بودتوصيه می کرد و آ

نهضت آزادي، حزب ملت . سياسی رهبری سازمان در آن دوران بوده است
ايران، جاما و گروه های مشابه و حتی روحانيونی چون آيت اهللا شريعتمداري، 

  ".همراهان ما بودند و نه دشمنان ما
شکسته "  می گذارد و به اصطالح در اين باره او حتی کمی هم از خودش مايه

  :نشان می دهد" نفسی 
 سال هميشه گفته ام و نوشته ام که اگر سازمان اکثريت 25در طول اين  "

بخواهد گذشته را چراغ راه آينده سازد، عملکرد و تجربه آن دسته از 
مسوولين گروه های چپ، که خود را در سمت چپ ما قرار می داند، دست کم 

من از کسانی چون مهندس . مروز، نور پرداز راه آينده نبوده اندبرای من تا ا
مهدی بازرگان، از آيت اهللا منتظري، از دکتر عبدالرحمن قاسملو، از ايرج 
اسکندری و احسان نراقی خيلی بيشتر ياد گرفته ام و هم با مرور آن سال های 

  ".متلخ، به خصوص نسبت به بازرگان و قاسملو خود را وام دار می بين
در هر حال جای خوشحالی دارد که فرخ  نگهدار می پذيرد که سياست گذشته 
شان الاقل در مورد حمايت از سرکوب جمهوری اسالمی عليه ليبرال ها 

اما وقتی همين پذيرش را در کنار بعضی حرف های ديگر . نادرست بوده است
به آنها پرداختن او می گذاريم ، خواه نا خواه سؤال هايی به ميان  می آيد که 

 : می تواند روشنگر باشد
 تا ٥٩ همان طور که قبًال ديده ايم ، آقای نگهدار مدعی است که در دوره – ١
 در خط مشی سياسی سازمان فدائيان خلق ايران ...جهات منفی "  ٦١

، نسبت به ساير نيروها، بسيار محدودتر و عناصر مثبت در آن خط )اکثريت(
حال اين سؤال پيش می آيد که آيا او  ". ه تر بوده است بسيار گسترد...مشی 

خط مشی خودشان را حتی در مقايسه با جريان های ليبرال نيز مثبت تر می 
داند؟ اگر آری ، پس قاعدتًا بايد اين انتقاد از خوِد آقای نگهدار را يک نوع 

ًال مث. تعارف شاه عبد العظيمی بدانيم که از لحاظ سياسی و نظری بی معناست
وقتی او خود را به بازرگان وقاسملو وام دار می داند ، قاعدتًا می پذيرد که 
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اما او نه . خط مشی آنها درست و بسيار مثبت تر از مال خودشان بوده است
تنها اين را صراحت نمی دهد ، بلکه با ادعای خود نشان می دهد که خط آنها 

 پيش می آيد که او چه چيزی پس ناگزير اين سؤال. را در آن دوره قبول ندارد
از ليبرال ها آموخته است؟ گفتن اين که آنها نه دشمنان که همراهان ما بودند، 

کسی می تواند همراه و حتی متحد شما باشد ، ولی در عين حال . کافی نيست
  .خط شما بهتر از خط او باشد

  اگر در آن دوره شريعتمداری ها و بازرگان ها و قاسملوها از طرف– ٢
اکثريت ، دوست و همراه شمرده می شدند، اردوی خمينی قطعًا با اکثريت نيز 

و در آن صورت ، . در می افتاد ، همان طور که با خود آنها در افتاده بود
در برابر واليت فقيه زبان در ) طبق توصيه امروزی نگهدار ( ديگر نمی شد 

 همراهی در سياست زيرا دوستی و. پيشه کرد" صبر و انتظار " کام کشيد و 
آيا اين دو ارزيابی  . ، بدون حمايت از يکديگر معنايی نمی تواند داشته باشد

متناقض از ديناميک نيروهای سياسی آن سال ها در نوشته آقای نگهدار 
تصادفی است؟ به نظر من ، اين تناقض آز آنجا بر می خيزد که فرخ نگهدار 

ير است خود را ليبرال جا بزند از يک طرف ، در فضای سياسی امروزی ناگز
او سنگين تر از آن است که بتواند بگويد ، ما " منِ " ، اما از طرف ديگر ، 
 !در آن دوره خراب کرديم

 گرچه نظر امروزی نگهدار در باره موضع آن روزی ليبرال ها دو – ٣
. پهلوست ، اما در مورد چپ انقالبی ، همان طور که ديديم ، کامًال روشن است

لی اگر قبول کنيم که جهت اصلی مخالفِت غالب جريان های چپ انقالبی آن و
دوره ، واليت فقيه بود ، نه ليبرال ها ؛ قاعدتًا آقای نگهدار بايد بپذيرد که 
موضع چپ ها ال اقل در برخورد با ليبرال ها مثبت تر از موضع اکثريت بوده 

رزيابی خودش از گذشته اگر نگهدار اين حقيقت را بپذيرد ، بايد در ا. است
" من " اما آيا او شجاعت الزم برای روبرو شدن با . کامًال تجديد نظر بکند

 .  خودش را دارد؟ پاسخ اين سؤال دست کم تاکنون منفی بوده است
 آقای نگهدار از پذيرش مسؤوليِت اشتباه شان در مورد ليبرال ها نيز – ٤

اما حقيقت اين است که اوًال ! ازدطفره می رود و آن را به گردن لنين می اند
در آن موقع غالب چپ های انقالبی به مراتب بيش از اکثريتی ها  لنينيست 
. بودند و آثار لنين مهم ترين مرجع فکری بسياری از آنها محسوب می شد

ولی بسياری از آنها ، درست با الهام از همان آثار ، نه ليبرال ها ، بلکه 
صلی می دانستند و بعضی از آنها از اشغال سفارت روحانيت حاکم را دشمن ا

امريکا به بعد ، مدام به رهبران فدايی هشدار می دادند که قدرت اصلی در 
و در مقابل ، رهبران اکثريت نيز مدام . دست روحانيت است و نه جای ديگر

ثانيًا حتی تقليد کور . آنها را به همدستی و همراهی با ليبرال ها متهم می کردند
 در بدترين حالت به ١٩١٧کورانه از سياست لنين در فاصله فوريه تا اکتبر 

خصومت با ليبرال ها منتهی می شد و نه به حمايت از يک نيروی تاريک 
. انديش مذهبی و مخصوصًا سرکوب های خونين يک حکومت تئوکراتيک

حقيقت اين است که خط مشی سازمان اکثريت محصول اطاعت از خطی بود که 
مت اتحاد شوروی به رهبری برژنف در مورد ايران تجويز می کرد و در حکو

کارگاه توجيه تراشی حزب توده به رهبری نورالدين کيانوری چکش کاری می 
    .شجاعت الزم برای بيان اين حقيقت ساده را ندارداما آقای نگهدار . شد
 - ه يکی تناقض در ارزيابی امروزی آقای نگهدار از کارهای ديروزشان ب–ج 

دو مورد محدود نمی شود ، بلکه چنان همه جانبه و عمقی است که منطق و 
در اينجا فقط به چند فقره . بنای تمام توجيه تراشی های او را به هم می ريزد

 :از مهم ترين آنها اکتفاء می کنم
 فرخ نگهدار مدعی است که خط مشی و عملکرد سازمان اکثريت در – ١

بسيار " غير حاکم "ايسه با همه نيروهای سياسی  در مق٦١ تا ٥٩فاصله 
اما در عين حال او می پذيرد که در همين دوره ، محور . مثبت تر بوده است

اما می . خط مشی سازمان اکثريت دفاع از آزادی و دموکراسی نبوده است
 : گويد اين تقصير ما نبود ، سيستم فکری مان غلط بود

زه برای صلح، حقوق بشر، آزادی سياسي، آيا سازمان ما می توانست مبار" 
دموکراسی و برابری فرصت ها برای همگان را به جای مبارزه ضد 
امپرياليستي، به جای مبارزه عليه کالن سرمايه داری و بزرگ مالکی بنشاند؟ 
آيا ممکن بود در خط مشی سياسی چريک های فدايی آزادی سياسي، 

  آن، جايگاه نخستين می يافت؟ دموکراسی و حقوق بشر، در ابعاد مختلف 
نيرويی که در آن دوران سازمان را . پاسخ من به اين سوالها قطعا منفی است

اصول مارکسيسم لنينيسم . تشکيل می داد عميقا انقالبی و عميقا راديکال بود
اين ساختار فکری و ارزشی . برای اين نيرو حقيقت مطلق و مرجع نهايی بود

  ". کرد و سوسيال دموکراسی را ارتداد می شناختليبراليسم را کال رد می
حتی اگر اين ادعای او را کامًال درست بدانيم که  مارکسيسم با مبارزه برای 

 ، باز هم با) فرضی که البته کامًال نادرست است ( دموکرسی ناسازگار است 
دو تناقض بزرگ روبرو خواهيم بود که چشم بستن بر آنها غير قابل بخشش 

تناقض هايی که هر دو خصلت کامًال صوری يا منطقی دارند ، يا به است ؛ 
تناقض اول اين است که . عبارت ديگر ، ربطی به مضمون سياسی بحث ندارند

نمی شود تعهد به دموکراسی را مهم ترين معيار ارزيابی يک خط مشی 
 مخصوصًا در دوره(  سياسی اعالم کنيم و در همان حال ، عدم تعهد به آن را 

استقرار يک  نظام سرکوبگر که دفاع از آزادی های بنيادی و دموکراسی 
بزرگ ترين ضعف اين يا آن خط مشی ) اهميتی حياتی و تعيين کننده دارد 

آقای نگهدار مدعی است که با ديدگاه امروزی او تعهد به . سياسی ندانيم
 ما در آن دموکراسی تعيين کننده است ، اما در عين حال می گويد ، هرچند که

سال ها به دموکراسی بی اعتناء بوديم ، ولی بهترين خط مشی سياسی آن 
برای حل اين تناقض آقای نگهدار يا بايد بگويد ، اصًال تعهد ! دوره را داشتيم

به دموکرسی مهم نيست ، يا بايد بپذيرد که درآن دوره ، نه بهترين ، بلکه 
اما مشکل اين است که به .  انديکی از بدترين کارنامه های سياسی را داشته

تناقض دوم اين است که . قول معروف ، او هم خدا را می خواهد و هم خرما را
او می گويد ما بهترين خط مشی سياسی را داشتيم ، اما زندانی يک سيستم 

اين به آن می ماند که کسی بزند سر ديگری را . فکری مصيبت باری بوديم
حرف نگهدار !  بگويد ، من نبودم ، دستم بودبشکند و در مقابل مالمت مردم

حتی از اين هم مهمل تر است ، زيرا می گويد ، با اين دست لعنتی ، من بهتر 
! از همه ديگران عمل کردم ، هر کس جای من بود ، می زد او را می کشت

برای حل اين تناقض ، او يا بايد بگويد ، ما کارنامه مصيبت باری داشتيم ، 
فکری مان مصيبت بار بود و خودمان نيز آن قدر گيج و گول زيرا سيستم 

بوديم که فکر می کرديم به بهترين سيستم فکری مجهزيم ؛ يا بايد بگويد ، ما 
بهترين کارنامه سياسی را داشتيم و در دست يابی به آن ، البته سيستم فکری 

. اشداما او می خواهد خدا و خرما را يک جا داشته ب. مان نقش مهمی داشت
زيرا دفاع از سيستم نظری پيشين را به صرفه نمی داند ، ولی هرگز نمی تواند 

او هميشه برحق است ، چه موقعی که در " من. "خودش دفاع نکند" من"از 
رکاب واليت فقيه خود را در مقابل شيطان بزرگ می بيند ، و چه زمانی که هر 

 اين خود شيفتگی چنان پر .نوع مخالفت با امريکا را تصوری احمقانه می داند
 :رنگ است که گاهی به صورت يک هذيان گويی آشکار بروز می کند

تيز بينی سياسی و خبرگی تاکتيکی مسوولين سازمان هرگز قادر نبود " 
 هيچ يک .ارزشی خود دور کند -سازمان را، در کليت خود، از چارچوبه فکری

ه های راديکال و لنينيستی از منشعبين از سازمان نيز هيچ انفصالی از ديدگا
 . "نداشتند

در رأس اين تيزبينان خبره ميدان های تاکتيک ، البته خوِد عالی جناب فرخ 
آقای نگهدار اين مدال ها را به سينه کسانی می آويزد که !  نگهدار قرار دارد

به قول خودش حتی نتوانسته اند خود را از چنگ سيستم فکری مصيبت بار 
اين هم يکی ديگر از همان تناقضات فاحشی است که در . خودشان رها کنند

نگهدار که احتماًال  خودش هم متوجه . توضيحات و توجيحات او وجود دارد
اين تناقض گويی شده ، توجيه جالبی می پردازد و می گويد ، تنها ما نبوديم 
 ، که در چنبره آن سيستم لعنتی گرفتار بوديم ، ديگرانی هم که از ما جدا شدند

به . اما اين يک مصادره به مطلوب آشکار است. همين گرفتاری را داشتند
عبارت ديگر ، او راديکاليسم و لنينيسم را سرچشمه اصلی انحرافات معرفی 
می کند ، ولی به جای اثبات ادعای خود ، آن را يک قضيه اثبات شده تلقی می 

چرا مارکسيست های اما طبعًا نمی خواهد و نمی تواند توضيح بدهد که . کند
ديگر و از جمله بعضی از جريان های ديگر فدايی به حمايت از واليت فقيه 

ثانيًا خودشان که همان موقع ، بيش از ديگران از راديکاليسم انقالبی . نغلتيدند
که اين فاصله گرفتن را هم خوِد او به تفصيل در فتوحات ( فاصله گرفته بودند 

يت از واليت فقيه و سرکوب های خونين آن به حما) شان بر شمرده است 
آيا اگر راديکاليسم انقالبی منشاء آن خطاها بود ، ديگرانی که به . برخاستند

اعتراف خوِد نگهدار ، از اکثريت راديکال تر بودند ، نمی بايست  بيشتر از 
 ! آنها در آن خطاها می غلتيدند؟

ای حساس نشان می دهد  نگاهی به کارنامه سياسی اکثريت در آن سال ه– ٢
که آقای نگهدار به سينه " تيز بينی سياسی و خبرگی تاکتيکی "که اين مدا ل  

قلعه های " خود و دوستانش می آويزد ، مدالی است برای فتوحات ناکرده و 
برای پی بردن به اين تناقض ، باز بايد در روايت خوِد نگهدار ". بر باد رفته 

همان طور که ديديم ، آقای نگهدار مدعی . يماز آن حوادث اندکی درنگ کن
است که ايستادگی در برابر استقرار جمهوری اسالمی کاری جنون آميز بود و 
همه مخالفان واليت فقيه می بايست سياست صبر و انتطار پيشه می کردند تا 

در جوابيه اولش به ( باز از روايت خوِد او . شور انقالبی توده ای فروکش کند
 ١٣٦١ بهمن ١٩ دانيم که هيأت دبيران  اکثريت در جلسه اضطراری می) من 

تصميم می گيرد که رهبری سازمان را به سرعت به خاک شوروی منتقل کنند 
و نيز با قدرت از حزب توده دفاع کنند و دستگيری رهبران آن را محکوم 

واهد آنها و اين در حالی بوده که آنها می دانسته اند ، رژيم فعًال نمی خ. نمايند
زيرا موسوی تبريزی  به خود نگهدار هشدار داده بود که در مورد . را بزند

".  شما سرتان را بکشيد کنار" حزب توده مسأله جاسوسی در ميان است و 
 محمد خاتمی ، وزير وقت ارشاد پيغام داده بود که بيائيد ٦١بعالوه در اسفند 

يعنی . صحبت کنيم" کار" نشريه در باره تقاضای تان در باره گرفتن امتياز  
 به يک تغيير تاکتيکی و حتی استراتژيک ٦١رهبری اکثريت در اواخر سال 

اما چرا؟ آيا شور انقالبی توده ای . تمام عيار در قبال جمهوری دست می زند
دليلی که او برای . فروکش کرده بود؟ ظاهرًا خوِد  نگهدار چنين ادعايی ندارد

رگ  می آورد ، اين است که نيروهای راسِت درون اين تغيير تاکتيکی بز
جمهوری اسالمی غلبه يافته بودند و نشانه آشکار آن هم سرکوب حزب توده 

اما آيا اين طور بود؟ حاال  بهتر می دانيم که در آن تاريخ هيچ تغيير . بود
حتی اگر . مهمی در توازن قوای جريان های درونی رژيم اتفاق نيفتاده بود

ی خود حزب توده و اکثريت را مالک ارزيابی قرار بدهيم ، می بينيم معيار ها
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" که بعد از آن تاريخ نيز جمهوری اسالمی هم چنان در داخل با چيرگی جريان 
و مخصوصًا "  نه شرقی ، نه غربی " و در خارج با سياست " خط امام 

ن بنابراين اگر اين مهم تري.  مشخص می شد" شيطان بزرگ " مخالفت با 
چرخش سياسی اکثريت در قبال رژيم ، معياری برای آزمون مهارت اين نوابغ 
عرصه تاکتيک باشد ، معلوم می شود که جهت گيری های تاکتيکی آنها ربطی 
به واقعيت های سياسی کشور نداشته ، بلکه صرفًا بر مبنای خيال بافی 

 . صورت می گرفته است
اريم و حقايق ثبت شده و انکار ناپذير حال اگر روايت آقای نگهدار را کنار بگذ

 ٦١کارنامه اکثريت را در نظر بگيريم ، در می يابيم که چرخش سياسی سال 
بسيار مضحک تر و غير قابل دفاع تر از آن است که فرخ نگهدار تصوير می 

در بخش اول اين نوشته نشان داده ام که آنها در آن دوره سرکوب های . کند
اليت فقيه حمايت می کردند ، بلکه کشتار های وحشيانه خونبار نه تنها از و

خوِد نگهدار می پذيرد . مخالفان به دست قصابان رژيم را هم تأييد می کردند
شکوفايی جمهوری "  هدف خط مشی سياسی سازمان را ٦١که پلنوم خرداد 

اما هشت ماه بعد آنها صرفًا به خاطر دستگيری . تعيين کرده بود" اسالمی 
 حزب توده ، با يک چرخش سياسی تمام عيار به مخالفان جمهوری رهبران

و مضحک تر از همه اين که فرخ نگهدار هم سياست . اسالمی می پيوندند
و البد چون خود را در رأس . قبلی را توجيه می کند و هم سياست بعدی را

خبرگان عالم تاکتيک می داند ، از ديگران هم انتظار دارد توجيهات اش  را 
اما حقايق ثبت شده در نشريات خوِد سازمان .  دون چون و چرا بپذيرندب

بزرگ تر از آن است که قابل قورت دادن اکثريت نشان می دهد که اين تناقض 
    .باشد

............................................. 
  *  ديدگاه  *

 در ضرورت تالش راديكال براي آزادي رفقا 
 بابك پاشا جاويد

 
داليل عملكرد شتاب زده ي حاآميت سرمايه داري " تحليلي آوتاه بر 

 "اسالمي و همكاري اپوزيسيون نما هاي آنتي چپ 
  "در ضرورت تالش راديكال براي آزادي رفقا " 

در هفته هاي اخير ، شاهد سرآوب گسترده ي فعالين چپ دانشگاه 
ني نبود و سرآوبي آه چندان هم غير قابل پيش بي. هاي ايران بوديم 

در راستاي سياست هاي حاآميت اسالمي ، امري بعيد به نظر نمي 
بر خالف برخي تحليل ها ، مبني بر آزادي رفقا پس از . رسيد 

 آذر دانشجويان چپ ، يا حداآثر پس از تجمع 13برگزاري آآسيون 
 نفر از 30 آذر دفتر تحكيم در دانشگاه تهران ، آماآان بالغ بر 18

به دليل طوالني .  بند حاآميت ، به اسارت در آمده اند رفقايمان ، در
شدن مدت بازداشت ها ، نيز اظهارات مضحك و عجيب برخي رسانه 
ها و اپوزيسيون نما هاي آنتي چپ ، بر آن شدم تا تحليلي مختصر از 
جايگاه آنوني حاآميت اسالمي ايران در جهان ، آه خود موثر ترين 

خلي است ، نگاشته و در آن به فشار عامل در تشديد سرآوب هاي دا
هاي داخلي و خارجي وارده بر حاآميت ، اشاره اي گذرا داشته باشم 

هر چند آه پرداختن به داليل دستگيري رفقا ، نيز بررسي روش . 
هاي اساسي براي آزادي آن ها ، خود يكي از اساسي ترين انگيزه 

  .هاي نگارنده مي باشد 
ر جهت شفاف سازي برخي مسائل ، به باشد آه نوشته ي حاضر ، د

ويژه داليل سرآوب جنبش هاي مترقي و ديگر جنبش هاي اجتماعي 
متذآر مي شوم براي روشن تر شدن مسائل ، نيم . ، موثر واقع شود 

نگاهي به جنبش ها و نحوه ي عملكرد و جهت گيري برخي افراد و 
  .گروه ها در يك سال سپري شده ، خواهم داشت 

 ، زماني بود آه طيف چپ دانشگاه هاي تهران ، نشان 85 آذر 15
دادند آه با برنامه ريزي و هماهنگي ، مي توان تريبون را به دست 

 15آآسيون . گرفت و در آن به نقد راديكال وضعيت موجود پرداخت 
 در دانشگاه تهران ، آه شعار هاي مطرح شده ، مطالبات 85آذر 

سرخ رنگ آن ياد آور قدرت چپ دانشجويان چپ ، نيز پالآارد هاي 

. در دانشگاه بود ، نقطه ي عطفي براي جنبش چپ به شمار مي ايد 
البته پيش زمينه هاي قبلي در برگزاري اين آآسيون ، تاثير زيادي 
  داشتند آه از پرداختن بدان ها در موقعيت آنوني صرف نظر مي شود 

اردي پيش آمد پس از آن روز به ياد ماندني در جنبش چپ ايران ، مو
آه در نحوه ي عملكرد افراد و گروه ها تاثيري بس شگرف بر جاي 

نقد هايي از درون بر جنبش شد و نقد هاي رفقا به يكديگر . گذاشت 
البته در اين جا بر آنم آه به مطلبي . زمينه ساز ايجاد جبهه هايي شد 

مهم تر آه در رابطه با وضعيت آنوني هم هست بپردازم و آن ، 
ليبرال هايي . خورد رسانه هاي غير چپ و آنتي چپ با ماجرا بود بر

آه اجازه ي قرائت نوشته ي ابراهيم يزدي بدان ها داده نشده بود ، 
خالصه اين آه جنبش چپ ، از ان . سخت در پي انتقام جويي بودند 

نقطه ي عطف به بعد ، جايگاه ويژه تري در نقدها ي پوزيسيوني و 
ه در اين ميان اپوزيسيون نماهاي به واقع اپوزيسيوني يافت آ

پوزيسيون آه ماهيت اپورتونيستي ان ها بر اساس عملكرد ها و 
نظراتشان براي ما به اثبات رسيده است ، به طرز شگفت آوري 

البته ( مطالبي را طرح آرده و زمينه هاي شناساندن نيرو هاي چپ 
ه عنوان طيف هاي و ب! را وظيفه ي خود دانسته ) به معناي لو دادن 

همپاي نيرو هاي امنيتي و اطالعاتي ، پروژه اي بس آثيف ! متعهد 
درست . و امنيتي و صد البته به ظاهر غير مستقيم را آغاز آردند 

است آه خبر رساني هاي وابسته به حاآميت نظير ، فارس ، رجا 
به همراه رنگين نامه هاي حكومتي آه ارگان هاي تبليغاتي ... نيوز و 

نظام هستند ، به شايعه پراآني ، آوچك جلوه دادن جنبش چپ ، 
برچسب زدن به فعالين و پيوند دادن آنان با اپوزيسيون خارج و 

پرداختند ، عملكرد مدعيان دروغين آزادي آه ! جالب تر از آن آمريكا 
به ظاهر در نقش اپوزيسيون داخلي خود را نمايان مي آنند ، بسي 

ادانان بي هنر آه سنگ بورژوازي دون را به مضحك تر بود و اين ن
سينه مي زنند ، با ناداني هرچه تمام تر ادعا هاي واهي خود را در 

چرا آه از خبر گزاري ها و رسانه هاي . مقابل ديد همگان گذاشتند 
آه علنا وابستگي به حاآميت را افتخاري براي خود مي (وابسته 

مسو با عملكرد هاي حاآميت انتظاري جز اين نمي رفت آه ه!) دانند 
ولي براي گروه دوم ، پرونده اي . سرمايه داري اسالمي قدم بردارند 

فراموش نشدني ثبت شد آه بوي متعفن آن و خيانت هاي پشت پرده 
اش ، تا هميشه در تاريخ ثبت خواهد شد و اذهان ما آن را فراموش 

  .نخواهد آرد 
"  آن سردبيرش و در راس" شهروند امروز " پروژه ي آثيف 

، بر اساس برنامه اي از پيش مشخص ، حساسيت " محمد قوچاني 
بر روي طيف چپ را تا حدي باال برد آه زمينه هاي سرآوب آن 

از اواخر . توسط حاآميت آسان تر و جاده ي سرآوب هموار تر شود 
، تقريبا شماره اي چاپ نشد آه در ان مطالبي از ) به ويژه ( 86بهار 

البته اين . هان و به خصوص ايران نوشته نشود جنبش چپ ج
نوشتن ها به گونه اي بود آه اثري منفي بر روي اين جنبش بگذارد 

در واقع ، اين جريان آثيف ، در نقش مكمل ، پروژه ي امنيتي . 
سرآوب را به شكلي مناسب هدايت نمود تا زمينه هايي براي مطرح 

يهي است جنبش مترقي چپ بد. آردن ادعا هاي واهي خود ايجاد آند 
، اصلي ترين مانع و سد راه بزرگي در مقابل خواست ها و مواضع 
شخص قوچاني و دار و دسته اش بود آه اين افراد به نوعي با 

  .حمايت حاآميت بايد در مقابل اين جنبش قرار مي گرفتند 
 ، براي چپ پرونده 85 آذر 16به هر حال ، گذشت حدود يك سال از 

، ) به ويژه تهران ( گ بر جاي نهاد و جنبش چپ ايران اي بس بزر
جايگاه بسيار بزرگي در رسانه ها يافت و توجه همه ي افراد و گروه 

بدين گونه بود . هاي پوزيسيون و اپوزيسيون را به خود جلب آرد 
آه با حساسيت هاي به وجود امده ، حاآميت سرمايه داري اسالمي ، 

ا با وجود فشار هاي داخلي و خارجي تمام عزم خود را جزم آرد ت
 16شديد وارده بر پيكره اش ، مانع از برگزاري دوباره ي آآسيون 

چنين بود آه در اقدامي شتاب زده ، . آذر توسط دانشجويان چپ شود 
آه خود ناشي از سردرگمي ها و دست پاچگي هاي حاآميت است ، 

ه برگزاري چند تن از رفقايمان ، در فاصله ي چند روز مانده ب
در منازلشان و يا در خيابان ، به طرز )  آذر 13در روز ( آآسيون 

اين پروژه و تعقيب ديگر . وحشيانه و غير انساني دستگير شدند 
رفقا ادامه يافت ، تا اين آه در دو روز مانده به تجمع ، با فعالين چپ 
تماس هايي حاصل شده ، و آن ها را به وزارت اطالعات ، براي 

فرا خوانده و تهديد آردند در صورت عدم حضور در ! ي خود معرف
با اين وجود نه تهديد ، نه ! ساعت مقرر ، دستگير خواهند شد 

بازداشت رفقا ، تاثيري در به وجود آمدن رعب و وحشت در اين رفقا 
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و سايرين نداشته و اتفاقا عزم آن ها را بيش از پيش جزم آرد تا در 
متحد تر و در صفوفي منظم تر ، مطالبات  آذر ، با حضوري 13روز 

نيز همسو با شعار هاي . اساسي و ريشه اي خود را مطرح آنند 
قاطعانه براي آزادي رفقاي دربند ، جهت گيري و عملكردي راديكال 

ولي دست اندر آاران حاآميت ، باري ديگر دست به آار . اتخاذ شود 
الين چپ را در دانشگاه  آذر نيز تعداد زيادي از فع13شدند و در روز 

تهران ، يا خيابان هاي اطراف آن ،و نيز در برخي شهرستان ها 
دستگير آردند تا به هر نحو ممكن و به ارتجاعي ترين روش ، 

  .نگذارند صداي مخالف باري ديگر با قاطعيت از دانشگاه به گوش رسد 
آن چه در اين ميان ، وحشت سرآوب گران را بيش از پيش افزود ، 

ين بود آه با وجود بازداشت جمع آثيري از رفقايمان آه از فعال ا
ترين دانشجويان چپ به شمار مي ايند ، آآسيون در روز وعده داده 
شده و در ادامه ي آن تجمعات ساير شهرستان ها ، به نحو با 
شكوهي و با هيبت خاص خود برگزار شد تا باري ديگر لرزه بر اندام 

باري ، باري ديگر دانشجويان فعال چپ . د مزدوران سرآوب گر افكن
، نشان دادند آه با قاطعيت تمام در مقابل حربه هاي بورژوازي 
خواهند ايستاد و نخواهند گذاشت ، مرتجعان بورژوا ، در هر لباس و 

  .ظاهري ، صداي مخالف را خفه آنند 
آن چه در اين ميان ، براي طيف نا آگاه به نمايش گذاشته شد ، تالش 

اي مضحكانه ي ناشي از وحشت و دست پاچگي رسانه ها و رنگين ه
نامه هاي حكومتي بود آه سعي در هرچه بدتر نشان دادن مراسم 

نمونه هايي آه در اينترنت و رسانه هاي مرتجع وابسته . آردند 
واژه هاي . نمايش داده شد خود گواهي بر مدعاي نگارنده است 

ع تهمت هاي ناروا ، به وضوح و انوا" آشوب گر " ، " اخالل گر"
. نشان دهنده ي سياست هاي آثيف سرآوب گران در اين راستا است 

آه تعدادشان چندان هم (ولي گويا بعد از گذشت ساليان دراز ، افرادي 
هنوز اين را درك نكرده اند آه روش هاي آهنه ي ) آم نيست

.  اند ديگر آارايي خود را از دست داده... فيلترينگ و سانسور و 
آسي آه بخواهد ، مطمئنا خواهد توانست به اصل ماجرا دست يابد و 
اتفاقا فيلترينگ و سانسور و تحريف آه ابزار هاي بورژوازي دون 
صفت هستند ، چهره ي واقعي سانسور آنندگان را در مقابل رخ 

  .همگان به نمايش خواهد گذاشت 
اي اخير ، شاهد اما در ادامه ي روند تحريفات ، چيزي آه در روز ه

آن هستيم ، تالش وزارت اطالعات براي پيوند دادن رفقا به 
با بررسي نحوه ي دستگيري رفقا ، به . اپوزيسيون خارج است 

آساني مي توان دريافت ، وقتي آه حاآميت بهانه اي براي دستگيري 
ندارد ، بايستي با دروغ و تهمت ، آنان را به يك سري افراد ، محافل 

! ت وصل آند ، تا به ظاهر و بر اساس قانون اساسي و جريانا
  .بزند... خودش ، براي انان حكم تعليق ، حبس و 

باري در اين شرايط حساس ، دست و پا زدن هاي نيرو هاي وابسته 
در حاليكه فشار هاي وارده از . به حاآميت ، چيزي عجيب نيست 

 طرف طرف آمريكا و خطر جنگ از يك سو ، فشار هاي وارده از
اپوزيسيون خارجي از سوي ديگر و از همه مهم تر فشار هاي وارده 
از سوي اپوزيسيون داخلي و مشخصا طيف چپ ، استرس مضاعفي 
را بر پيكره ي حاآميت وارد مي سازد ، بديهي ست آه دستگيري 
دانشجويان مبارز و اقدامات سرآوب گرانه و ديكتاتور مابانه ، در 

از . شديدَا منفور بر جاي خواهد گذاشت داخل آشور نيز ، نمايي 
طرفي از نظر حاآميت ، اگر اين دانشجويان دستگير نشوند و جنبش 
هاي مترقي سرآوب نشوند و آآسيون هاي به حق آه مطالبات اصيل 
انساني را پيگيري مي آنند ، با شدت و هيبت خاص برگزار شوند ، 

 بخشيد آه نماي بيروني زشت ديگري به حاآميت اسالمي خواهد
در اين ميان برنامه ريزان و دست . اصال به صالحش نيست 

اندرآاران پشت صحنه ي حاآميت ، چاره اي جز روش هميشگي در 
سرآوب و پس از : مقابل خود نخواهند ديد و آن هم چيزي نيست جز 

چرا آه براي اينان يك راه . آن تحريف ، سانسور و اتهامات واهي 
ن سرآوب است و حال چگونگي تطهير نماي خود نمايي مي آند و آ

  .منفور اين حرآت ، سانسور و تحريف است 
  "چه بايد آرد ؟ " حال براي آزادي رفقاي دربند ، 

بديهي ست در اين راستا و به عنوان تاآتيكي مقطعي ، آزادي رفقا ، 
يكي از مهم ترين مواردي است آه بايستي در راس برنامه هاي ما 

توجه به اين نكته آه دستگيري هاي اخير دانشجويان با . قرار گيرد 
چپ آه به صورت وسيعي صورت گرفت ، به گونه اي است آه با 
توجه به شرايط ويژه ي آنوني و بحران هاي پيش روي سرمايه 
داري جهاني ، به طور واضح و روشن ، پيش بيني اين آه چه بر سر 

ين پيش بيني و و تك تك رفقا خواهد امد را مشكل مي آند ، اما ا
يكي از پيشنهاداتي . بررسي وظايف ما ، چيزي امكان ناپذير نيست 
" تالشي راديكال " آه مشخصا مي تواند و بايستي مطرح شود ، 

اما راديكال بودن اين تالش به چه صورتي . براي آزادي رفقا است 
است ، چيزي است آه به بررسي هاي بيش تري نياز دارد و 

ش روي جنبش چپ گذاشته مي شود ، چيزي است آه عملكردي آه پي
از درون آن بوجود مي آيد و آن خود ناشي از تحليل رفقا از شرايط 

در اين راستا ، مطابق نظر نگارنده ، بايستي در اين . جاري است 
صرف نظر از برخي ( مقطع خاص ، اتحاد عملي بين رفقاي چپ 

براي چنين تالشي ، به شكل گرفته و راهكار هاي پيشنهادي ) مسائل 
بديهي ست نگارنده ي متن حاضر نيز ، يك سري . بحث گذارده شوند 

راهكار ها و پيشنهاداتي در اين زمينه دارد ، آه به دليل برخي مسائل 
، نيز به دليل طوالني شدن نوشته ، امكان ذآر آن ها در اين نوشته 

م جمع شوند تا اميد است ، باري ديگر ، رفقا دور ه. مقدور نمي باشد
راهكار هاي مختلف به بحث گذارده شوند و در صورت امكان ، 
راهكار هايي برگزيده شوند ، تا با اتحاد ، در راستاي آزادي رفقاي 
دربندمان و در سطحي باالتر در جهت مطرح آردن و رسيدن به 

به اميد آزادي . خواسته هاي اساسي و راديكال مان قدم برداريم 
  :ان ، و با اين تاآيد آه رفقاي دربندم

  "با دست خود گيريم آزادي ، در پيكار هاي بي امان " 
  دياکوبوسيله ى , 2007 دسامبر 16يكشنبه 

……………………………………  
 االغ سواری قربانيان، خنده مستانه ستمگران

, کمک به فلسطينی ها,ری دايما از ارقام فزاينده درحاليکه رسانه های انحصا
در جاييکه . خبر ميدهند، در پشت صحنه جنايات هولناکی در جريان است

آمبوالنس ها پا، دست و قطعاتی از گوشت بدن را جمع ميکنند که معلوم نيست 
جسدمرتبط به آنها با کدام آمبوالنس به کدام بيمارستان برده شده است، دولت 

 نوجوانان يهودي، جواهرفروش نيويورکی و مقاطعه کاران ميلياردر اسرائيل
را به برای شرکت در کوچ اجباری به حراجی فراخوانده و صهيونيسم را به 

دود اين ستم نه فقط به چشم فلسطينی ها بلکه به چشم . بازار آزاد برده است
 . د ميرودمردم جهان و بويژه آنها که زير ستم استبداد اسالمی زندگی ميکنن

، گوينده اخبار بخش 2007 دسامبر 14 آذر، 23روز جمعه . روشنگری
فارسی راديو اسرائيل با صدايی که در آن ريشخند و شادی موج ميزد، گزارش 
ميداد که تحريم غزه توسط اسرائيل و نبود سوخت برای خوددرو ها، مردم اين 

رش تعدادی االغ را کرده و حکومت محلی سفا, االغ سواری,شهر را وادار به 
  .داده است

تری , مفرح,مطمئنا گوينده راديو اسرائيل مثل مقامات دولت متبوعش، اخبار
در اختياردارند که مردم غزه رابرمبنای آنها دست بيندازند و در باره آن ها 

يکی از اينگونه خبرها را مقامات ارشد سازمان بهداشت . جوک بگويند
 روز حقوق بشر، در سمپوزيومی به اطالع  دسامبر، يعنی10جهاني، روز 

در حاليکه شبکه درمانی غزه از کار افتاده است، آمبروجيو ماننتي، . رساند
رييس سازمان در ساحل غربی و نوار غزه در سمپوزيوم خبر داد بيماران 
فلسطينی در خارج از غزه هم بطور فزاينده از دسترسی به درمان محروم 

 فلسطينی در همين –سازمان پزشکی اسرائيلی حداث زيو رئيس . ميشوند
سمپوزيوم گزارش داد بيمارانی که به آنها اجازه خروج داده شده، اگر حاضر 
. به همکاری با دستگاه اطالعاتی اسرائيل نباشند، از درمان محروم می مانند

دو نمونه زير از موارد متعددی است که مرتبا در انتقاضه الکترونيک گزارش 
  .ميشود
 ساله مبتال به سرطان روده است و چندين بار دچار خونريزی شديد 21احمد 

پدرش نعيم تعريف ميکند که اجازه عبور از ترمينال شمالی . داخلی شده است
اما پسر بيمار و پدرش بعد از عبور از . غزه را بعد ازمدتها دوندگی ميگيرند

 به غزه برگردانده هفت خوان و ساعت ها انتظار و دو ساعت بازجويی دوباره
اسرائيلی ها در بازجويی از جوان مبتال به سرطان خواستند که با . شدند

اسرائيل همکاری کرده و از اردوگاه های فلسطينی جاسوسی کند و بعد او را 
 اجازه خروج قرار دادندو ديگر, تهديد امنيتی, به غزه برگرداندند و در ليست 

 . به او ندادند
ساله ای است به نام بسام الوحيدي، ساکن رفح، همان  28مورد دوم جوان 

بسام . شهری که سربازان اسرائيلی در آن راشل کوری را زير بولدوزر کشتند
پزشکان به او گفته اند بدون درمان، هردو . خود از کارکنان رسانه ای است

الزم به ذکر . او اجازه عبور از مرز را ميگيرد. چشمش را از دست ميدهد
خوانده ميشود، حصارهای دور يک شهر , مرز, اينجا آنچه که است در

بسام هم بعد . جهان مشهور است محاصره شده است که به بزرگ ترين زندان
ماموران . از ساعت ها انتظار در يک اتاق مورد باز جويی قرار ميگيرد

بسام اعتراض ميکند و . کند, همکاری, اسرائيلی از او ميخواهند که باآنها 
, : افسر اسرائيلی به او ميگويد. ,دسترسی به درمان حق من است, : يدميگو
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زبانی که با آن بتوان به اصول حقوق بشر , .اين زبان برای ما فايده ندارد
اشاره کرد، مورد استفاده اسرائيلی ها نيست و اگر در مورد قربانيان اسرائيل 

بسام .  فراهم ميکندبه کار گرفته شود، موجبات خنده و تفريح مدافعان آن را
به غزه باز گردانده ميشود و اکنون بينايی يک چشم خود را از دست داده است 

 .  ميکندو برای نجات چشم ديگر خود تالش
انتخاب اين دو نمونه از آن روست که جاسوسی شرط دريافت درمان قرار داده 

وش مادر، وگرنه موارد بسيار فجيع تر از اين مثل مرگ نوزاد در آغ. شده بود
به دست مرگ سپردن جوانان و امثال آن در رسانه های مستقل فراوان 

بايد دانست بنا بر منشور حقوق بشر، حتی خطرناک ترين . گزارش ميشود
به عبارت . زندانی ها و اسيران جنگی نيز حق دسترسی به درمان دارند

يری از نميتواند جلوگ, تهديد امنيتی, ديگرهيچ بهانه ای حتی تروريسم و 
درمان را توجيه کند و مرگ های ناشی از نقض اين اصل از جمله قتل های 

  .عمد دولت اسرائيل است که در هيچ آماری ذکر نمی شود
کمبود سوخت فقط مانع حرکت خودروهای سواری نشده است، وگرنه انتفاضه 
الکترونيک گزارش داده که مردم باک بنزين خودرو شان را شريکی مورد 

ه قرار ميدهند، يعنی بنزين باقی مانده در باک را می کشند تا به کسانی استفاد
برسانند که در شهر مانده اند و الزم است به خانه برگردند يا همانطور که 
گوينده بذله گوی راديو اسرائيل ميگفت مردم زير سايه اشغالی جنايت بار به 

بود بنزين اثرات وخيم اما کم. عصر حجر بازگشته و به االغ سواری پناه آورند
 درصد سوخت 70 تا 60مقامات پزشکی خبر داده اند حدود . فوری تری دارد

ديزل برای ژنراتورها کاهش يافته است و اين در حالی است که برق هم کافی 
يخچال ها، دستگاه هايی که با برق کار ميکنند و در نتيحه بخش عمده . نيست

 . اند ای از واحدهای اورژانس هم خوابيده
سازمان بهداشت جهانی در اوايل دسامبر نگرانی خود رااز وضعيت فجيع 

اين سازمان گزارش داد حدود يک سوم . بيماران تحت محاصره ابراز داشت
وسايل و داروهای اساسی پزشکی از جمله آنتی بيوتيک های مخصوص 

رش نهاد دفاع از حقوق کودکان سازمان ملل گزا. کودکان در غزه وجود ندارد
 .  است بيمار مزمن روانی بطور کامل قطع شده3600داد درمان 

بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهانی حتی بيمارانی که معموال از ترمينال 
مصر برای معالجه از غزه خارج ميشوند، تنها يکی از هفت نفر به درمان 

رئيس يک بيمارستان در غزه ميگويد پزشکان مجبور . دسترسی پيدا ميکنند
دست ] آمپوتاسيون[شده اند در مورد برخی از بيماران به عمل قطع عضو

تنها در . بزنند در حاليکه در صورت دسترسی به درمان به اينکار احتياج نبود
 نفر که 15 نفر که اجازه خروج شان هم صادر شده بود، و 13دو ماه گذشته 

 . ها مرده اند و انتظارهنوز منتظر صدور اجازه خروج بودند براثر تاخيرها
  در جنگ دايم با اصول حقوق بشر

جمهوری اسالمی تنها دولتی نيست که خود را ازاعالميه حقوق بشر مستثنی 
دولت همتا ولی رقيبش در منطقه يعنی اسرائيل اين اعالميه و . ميداند

کنوانسيون ژنو و تمام قطع نامه های سازمان ملل و رای دادگاه بين المللی را 
و افتخار در توالت ريخته و سيفون را کشيده است و اين را با سرخوشی 

اسرائيل چه به عنوان زندانبان و چه . خود ميداند, برگزيدگی, نشانه قدرت و 
به عنوان اشغالگر مسوول تامين دارو، غذا و نيازهای اوليه قربانيان خود 

 سال تهاجم نظامی و اشغال، درست برعکس، اساس 60اما در طول . است
است خود را بر تخريب اقتصاد و امنيت مردمی که به اسارت ميگيرد قرار سي

داده است، نه در غزه يا منطقه تحت کنترل حماس بلکه هرجايی که فلسطينی 
 .  بمانيمولی فعال روی تحريم غزه متمرکز. ها را در اسارت دارد

  درصد از41بنا بر گزارش سازمان غذای جهانی واردات مواد غذايی تنها 
اين امرعالوه بر کمبود، بهای مواد غذايی اساسی . نياز غذايی را تامين ميکند

در حاليکه . وارداتی به غزه مثل گندم شير و گوشت را به شدت باال برده است
محصوالت ارزانی که در خود غزه توليد ميشوند نيزبه علت وابستگی به 

 سازمان ملل در سازمان غذا و کشاورزی. واردات به شدت کاهش يافته است
دسامبر امسال اعالم کرد کشاورزان غزه به علت محدوديت واردات از ماه 

نهادهای سازمان ملل .  ميليون دالررااز دست ميدهند50ژوئن تا پايان فصل 
ميدل ,مريپ . هشدار داده اند که غزه در آستانه فاجعه انسانی به سر می برد

ی اشغال و قبل از تشديد تحريم در ژوئن امسال در چهل سالگ, ايست ريپورت
 درصد خانواده ها 80 نشان ميدهد 2006سال  اخير گزارش داد که آمارهای

فقر کارمندان بخش خدمات مثل . با کمتر از يک دالر در روز زندگی ميکنند
 درصد 71 درصد به 35معلمين، پرستاران و پزشکان در عرض يک سال از 

اينکه جهانيان از خفه کردن مردم اطالع مريپ اضافه کرد برای . افزايش يافت
نيابند اسرائيل نهايت تالش را به عمل می آورد که از صدور ويزا وبازديد از 

دولت اسرائيل ميداند مردم جهان هنوز . مناطق اشغالی جلوگيری به عمل آورد
به اعالميه حقوق بشر و کنوانسيون ژنو باور دارند و ارتکاب جنايت در 

 .  خنده آنها نيستمايهنهايت خونسردی 
  حماس بهانه است

دولت اسرائيل و حاميان آن، بويژه در رسانه های انحصاري، تالش ميکنند 
جنايتی را که عليه ميليون ها انسان در حال صورت گرفتن است به ضد 

قبل از آنهم رای به . کودتای حماس در غزه نسبت داده و آن را توجيه کنند
 را که موجب شد آنها به يکباره با تظاهر به حماس در انتخابات گذشته

دموکراسی برای فلسطينی ها هم وداع کنند و خود برای مردم دولت نصب 
گذشته از اينکه اين نوع توجيه، از جنايت رفع عيب . کنند، بهانه قرار ميدادند

نميکند، اما همه صاحبنظرانی که ريگی در کفش ندارند ميدانند حماس فقط 
 سال الينقطع و به 60جنايات اسرائيل عليه مردم فلسطين . استآخرين بهانه 

 درصد زمين 77در طول اين مدت . بهانه های مختلف تداوم داشته است
 ميليون انسان 5فلسطينی ها توسط دولت اسرائيل تصاحب شده و نزديک 

بسياری از آوارگان هنوز در اردوگاه هايی زندگی . آواره و اسير شده اند
قبل از اين که حماس موجوديت پيدا کند، .  ايجاد شد1947 بعد از ميکنند که

اين تصرف صورت گرفته و ميليونها انسان آواره يا در گتوهای تحت کنترل 
 200000 اسرائيل نزديک 87در سال . اسرائيل به اسارت گرفته شده بودند

ب نگاه کنيد به کتا[ زندانی داشت5000هزار نفر را دستگير کرده و نزديک 
رنج قربانيان طی اين مدت ]. اثر توبی شلی و بن کاشدان, نيمرخ اشغال,

 فلسطينی در زندان دارد، وضع 10000امروز اسرائيل . تصاعدی بوده است
اقتصادی بدتر از گذشته است و قتل ها عالوه بر موشک باران و به توپ 

کودک بعد از انتفاضه تعداد بيشتری . بستن به ترور رسمی فراروئيده است
نيروی حماس نسبت به ميليون ها . هدف ترور ارتش کودک کش قرار ميگيرند

هميشه بهانه ای وجود . انسانی که شکنجه ميشوند، قطره ای در درياست
 ساله می گذريم، به همين دوره کنونی که 60اما از بهانه های . داشته است

استفاده , هبهان,نگاه کنيم مشخص ميشود اگر اسرائيل از حماس به عنوان 
ميکند، از عباس و آن دسته از رهبران فلسطين که به همکاری علنی با اشغال 

 . برای تداوم اين ستم خيرکننده استفاده ميکند, وسيله,تن ميدهند، به عنوان 
  دست انداختن شرکای فلسطينی

درست در همان زمان که بوش و اولمرت، محمود عباس را بغل کرده و به 
 و به قول نويسنده االهرام با جيب پر و دست خالی برگرداندند، آناپوليس بردند

در اورشليم شرقي، نه نوار غزه که تحت کنترل حماس است بلکه بخشی از 
 فياض واگذارشود، اسرائيل در –مناطق اشغالی که قاعدتا بايد به عباس 

 فلسطينی ساکن اورشليم شرقي، ويران 200000تعقيب پروژه بيرون راندن 
 گروه جديدی از خانه های فلسطينی ها و ساختن شهرک اشغالی برای کردن

 نوامبر آغاز شد و 27کنفرانس آناپوليس در . يهوديان را آغاز کرده است
خانه ای که تصوير آن در اين صفحه ديده ميشود در چهار دسامبر در اورشليم 

و در پدر خانواده ی آواره شده دست فرزندانش را گرفته . [شرقی خراب شد
در مورد اين پروژه داستان تکان .] خرابه ها بقايای اموالش را جستجو ميکند

اما فعال به اين اشاره بسنده . دهنده ای هست که اندکی بعد به آن می پردازيم
دولت . ميکنيم که همين نمونه نشان ميدهد حماس بهانه ای بيش نيست

اض، هم چيزی اسرائيل و حاميانش به مردان خود، عباس ودجالن و في
بدتر اينکه وجود همين نوع مردان را . نميدهندمگر مقام و پاداش شخصی

. دست آويز قرار داده وآنها، و به نام آنها مردم فلسطين را مسخره ميکنند
عزمی بشاره، نماينده پارلمان اسرائيل، فلسطينی تبار، که دولت اسرائيل اخيرا 

ی روزنامه نگاران جعل ميکند باهمان بهانه هايی که جمهوری اسالمی برا
يعنی به بهانه يک مصاحبه تحت تعقيب قرارگرفته و به تبعيد مجبور شد، از 

يک مقام :  آمريکايی در واشينگتن يادميکند–جوکی در محافل اسرائيلی 
اسرائيلی در اجالس مشترک با مقامات آمريکايی ميگويد همين حاال يک تلفن 

   :شتماز مقامات دولت موقت فلسطين دا
  بازاز اشغال شکوه ميکردند؟ -
 ساختمان ديوار به  نه شکوه ميکردند که چرا پول مصالح را نمی فرستيد که-

 . تاخير نيفتد
اين همان ديوارآپارتايد است که بخشی از ساحل غربی را نيز به اسرائيل 

هم  منضم کرده و بخش های ديگر ساحل غربی و خانواده های ساکن آنرا از
هدف جوک به تمسخر کشيدن مقاومت فلسطينی هابه خاطر . ه استجدا کرد

اما اگر بتوان به خاطر  .وجود خيانتکاران و سازشکاران در رهبری آنهاست
وجود سياستمداران اسرائيل همه مردم يهودی را سرزنش کرد، يا به خاطر 
اينکه دولتمردان جمهوری اسالمی ايرانی هستند، بتوان همه مردم ايران را 

حقير کرد، يا به خاطر فاشيستها همه مردم آلمان را، آنوقت ميتوان به خاطر ت
همکاری بخشی از مقامات فلسطين با اسراييل مردم فلسطين را به مسخره 

 ساله مردم فلسطين عليه چنين نيروی مهيب و 60روشن است مقاومت . کشيد
شايسته مخربی که زرادخانه تسليحاتی و مالی جهان از آن حمايت ميکند 

قربانيان خود، , االغ سواری,تحسين است و اين نوع جوک ها و خنديدن به 
البته اين سقوط . فقط سقوط اخالقی زورمندان ستمگر را به نمايش ميگذارد

يهوديان دمکرات که ازاشغال . اخالقی اشغالگران است، نه همه يهودی ها
آزار اشغالگران و تبری جسته و ستمگری های آن را افشا ميکنند، خود مورد 

 Neveيکی از داليلی که نوه گوردون . طرفداران آن قرار ميگيرند
Gordonدرمخالفت با ] عکس صفحه اول[  استاد دانشگاه بن گوريون

بايکوت آکادميک اسرائيل مطرح ميکند، ترس از تشديد آزار آکادميسين های 
های اسرائيل و دمکرات اسرائيل و وحشت از ايجاد محدوديت بيان در دانشگاه 

مدافعان صهيونيسم اين دانشمند . تصفيه و فشار بر استادان دمکرات است
اما ضد يهود . ميخوانند و مورد تهديد و آزار قرار ميدهند, ضديهود,يهودی را 

واقعی کسانی هستند که اين سرکوب های عيرانسانی و نقض بی سابقه حقوق 
ن واقعيتی است که حتی نشريه اي. بشر را به نام مردم يهود انجام ميدهند
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اکونوميست دست راستی طرفدار دولت اسرائيل هم به آن اعتراف کرده و 
يهوديان، بويژه آنها را که خارج از اسرائيل زندگی ميکنند، به تعمق روی آن 

 . فراخوانده است
  صهيونيسم چيست؟

 عليرغم وجود بسياری از يهوديان دمکرات در اسرائيل و در سراسر جهان
ممکن است اين سوال پيش بيايد چگونه اکثريت مردم اسرائيل بادولت های 

نوه گوردون . خود همراهی کرده و آنها را با رای خود بر سر کار می آورند
اخيرا مقاله ای دارد که مستقيما مربوط به اين سوال نيست، اما در ابتدای 

افتن پاسخ کمک مقاله صحنه نفرت انگيزی را توصيف ميکند که ميتواند به ي
  :گوردون می نويسد. کند

نوجوانان يهودي، با کمتر از چهار دالر در روز، اثاثيه، لباس، وسايل ,
آشپزخانه و عروسک های خانه ها را جمع کرده و آنها را توی کاميون ها بار 

آنها با پشتکار در کنارانبوهی پليس کار ميکنند که برای نظارت بر . می کنند
در .  خانه در يک دهکده متعلق به بدوئن ها بسيج شده اند30ويران کردن 

همان حال نوجوانان بدوئن در کناری ايستاده و تخليه خانه های شان را نظاره 
رعت خانه ها را وقتی خانه ها از اثاث تخليه ميشود، بولدوزرها به س. ميکنند

 , .ويران ميکنند
. سطينی آواره ميشونداين دومين باری است که اين دسته از کشاورزان فل

 بود 40 بعد از اشغال و کوچ دادن های هولناک اواخر دهه 50باراول در دهه 
گوردن مينويسد . که آنها به اين منطقه آمدند و به کشاورزی مشغول شدند

اکنون دوباره مساکن اين کشاورزان را ويران ميکنند و زمين ها را ميگيرند تا 
اين . را پيش ببرند, يهودی سازی, شهرک اشغالی ساخته و سياست 30

پروژه درست همزمان با برگزاری کنفرانس آناپوليس صورت می گيرد و قطعا 
گوردون مينويسد يکی از فعالين بدوئن که . ربطی به نوار غزه و حماس ندارد

شاهد اين صحنه بود از يک نوجوان يهودی می پرسد چرا حاضر شده در 
من يک , : بدون اينکه مکث کند پاسخ ميدهدنوجوان مزبور. اينکار شرکت کند

  , .صهيونيست هستم و کاری که داريم امروز در اينجا ميکنيم، صهيونيسم است
به گفته . صهيونيسم همين است. نوجوان اشتباه نمی کند:گوردن تصديق ميکند

او هم جوانان يهودی هم بدوئن ها که در اين صحنه حاضر بودند درس بزرگی 
اما ماجرا به همين ختم نمی شود، نوه گوردون .  فراگرفته انددر مورد تبعيض

 . به اين پروژه دقيق تر نگاه ميکند و واقتی هولناک تری را توصيف ميکند
  به کمک پيکرهای قطعه قطعه شده, تجارت آزاد,

گوردون نوشته است نوجوانان يهودی مزبور توسط يک شرکت خصوصی 
يونيسم جديد استحاله ای را از سر گذرانده به نوشته او صه. استخدام شده اند

قبال پروژه آواره کردن فلسطينی ها و کلنی سازی تماما توسط دولت . است
اکنون خصوصی سازی در اين حوزه هم صورت گرفته . صورت ميگرفت

دولت زمينی را که از بدوئن ها گرفته به بهای بسيار نازل به تايکون . است
 آنها نه فقط کار تخليه وشهرک سازی بلکه های سرمايه دار می فروشد و

برنامه ريزی برای کوچ دادن يهوديان به آنرا برعهده ميگيرندو با توجه به 
دولت سپس . جذابيت های بازار و تفاوت بها يهوديان را به آن انتقال ميدهند

به سرعت دست به کار شده و برق و آب و جاده و ساير خدمات را بر عهده 
شته گوردون دولت اسرائيل اکنون حتی ايستگاه های بازرسی را به نو. ميگيرد

در حاليکه سرمايه داران ميليونر و مقاطعه کاران، به . خصوصی کرده است
را تشکيل ميدهند، , لشگر صليبی خصوصی صهيونيسم جديد, گفته گوردون

آنها به شمار , جنگجويان خصوصی,ماموران خصوصی ايستگاه های کنترل، 
گوردون يادآوری ميکند فرق جنگجويان خصوصی با سربازان . می روند

ارتش اسرائيل اين است که سربازان بخش خصوصی مثل ماموران بالک واتر 
گوردون . در عراق با دست باز در حاشيه های غيرقانونی عمل ميکنند

استحاله صهيونيسم از دولتی به خصوصي، استراتژی آن را تغيير :تاکيدميکند
تاکتيک ها را دچار تحول کرده و دولت را از برعهده گرفتن نداده، بلکه 

اقدام مسووليت بسياری از اعمال، از جمله به کار گرفتن نوجوانان در اين 
 . جنايتکارانه مصون ميکند

حمايت سرمايه های بزرگ از اسراييل قبل از موج خصوصی کردن های اخير 
ارکوزی و تونی بلر که هم بر منافع عظيمی استوار بوده و حمايت امثال س

اما ابعاد . کيف کشان علنی سرمايه هستند از اسرائيل بی دليل نبوده است
و بی قيد و شرط از سرکوب اکنون شکلی فاجعه بار و , آزادانه ,استفاده 

مثال هم اکنون در نيويورک کارزاری عليه سلطان . مافيايی به خود گرفته است
   Lev Leviev الماس و جواهرات اسرائيلی لو لويف

 لويف که سابقه بهره کشی از آفريقای جنوبی زير سيطره. بر پا شده است
رژيم آپارتايدرا دارد ودر طول سال های بعد از سقوط رژيم آپارتايد هم الماس 
های ارزان را از کشورهای توليد کننده آفريقايی که گرفتار منازعات داخلی 

ياست کلنی سازی در ساحل غربی به هستند تهيه ميکند، اکنون عميقا درگير س
همان شيوه ای است که گوردون شرح داده است و قرارداد تخليه و ساختن 

 نه غزه ی تحت سيطره -چند شهرک را در ساحل غربی و اورشليم شرقی 
  . با دولت اسرائيل بسته است-حماس 

الف حتی تونی بلر که به عنوان نماينده کوارتت برای منطقه انتخاب شده، برخ
, بازار آزاد, را به , وساطت,نماينده قبلی که به اعتراض استعفا داد، کار 

سپرده و به جای فراهم آوردن شرايط مذاکره و صلح مشغول بستن قرار داد 

برای دادن کنترل منابع اصلی مناطق تحت اشغال به شرکت های اسرائيلی و 
  .انگليسی است
ورد هم بر پايه قوه قهر دولتی و کمک بازار در اين م, آزادی,بنا بر قاعده، 

دولت ابعاد , اتوريته ,ولی اينجا استفاده از . های بی دريغ آن صورت ميگيرد
جنايتکارانه ای به خود گرفته است، زيرا ديگر بر اجبار اقتصادی استوار 
نيست، بلکه به درهم شکستن مقاومت سياسی مردم و کوچ دادن اجباری آنها 

ير که در انتفاضه الکترونيک آمده و مربوط به تابستان صحنه ز. نياز دارد
  :  گذاردامسال است، يکی از موارد استفاده از اين اتوريته را به نمايش می

دريکی از داغ ترين روزهای تابستان ده ها کودک و بزرگسال و روزنامه ,
نگار دم در ورودی بيمارستان الشفا جمع شده اند و منتظر آمبوالنس های 

آمبوالنس پر است از .  سرخ هستند که آخرين تلفات را همراه بياوردصليب
در برخی موارد معلوم نيست کدام بخش . قطعات بدن،دست ها، پاها،انگشتان

  .بدن جامانده است
دلخراش ترين صحنه وقتی است که دو آمبوالنس از دو بيمارستان تکه گوشت 

جمع . يده اند جمع ميکنندهای باقيمانده از اجساد مردمی را که به قتل رس
آوری اجساد در بحبوحه فاجعه و تخريب مسلما کارآسانی نيست، بويژه وقتی 
که تعداد زيادی کشته شده اند و دو آمبوالنس بايد مشترکا بقايای اجساد را 

در چنين شرايطی يک آمبوالنس بخشی هايی ازجسد را به يک . جمع کنند
ون اينکه بداند بخش های ديگر جسد مثل بيمارستان برده و آمبوالنس ديگر بد

اغلب نميتوان تشخيص داد . گوشت،بازو يا پا را به بيمارستان ديگر می برد
  , .اين يک اتفاق روزمره در غزه است. کدام قطعه به کدام جسد تعلق دارد

يکی از مشکالت کارکنان آمبوالنس ها و سردخانه ها اين است که نميتوانند 
چنين جنايتی . عه گوشت يا بدن متعلق به کدام جسد استمشخص کنند کدام قط

را چگونه بايد توصيف کرد؟ تازه کشتار، ويران کردن خانه ها، زندانی کردن، 
در برابر آنچه بر مردم در زندگی روزمره ميگذرد و دولت اسرائيل با نهايت 
وسواس ميکوشد مردم جهان را از آن بی خبر نگاهدارد، وزنه سبک و 

سکوت، سرپوش گذاشتن و .  اعتنای سرکوب را تشکيل ميدهدغيرقابل
همکاری با اين سياست هولناک را چه بايد ناميد؟اما اگر زبان و قلم در 

، هضم آن برای بازار آزاد ,بازارآزاد,توصيف اين جنايات ناتوان است، 
 . دشوارنيست

  ,خوب,تروريسم 
ياست رسمی خود تبديل بعد از انتفاضه، دولت اسرائيل ترور دولتی را به س

قتل هدف گيری : اين دولت برای تروراسامی مضحکی انتخاب کرده است. کرد
گويا بقيه تروريست ها هدف را انتخاب نمی " [Targeted Killing"شده 

 selective"،هدف گيری گزينشی ]کننديا برای ترور هدف ندارند
targeting"مجازات فراقضايی،"extrajudicial punishment"  

 نفر به اين شيوه ترور 600انتفاضه الکترونيک گزارش داده بعد از انتفاضه 
تروريسم ,. ,!مبارزه ميکنيم, جنگجويان فلسطينی,با ترور , استدالل؟ .شده اند

تازه اين ترورها بخشی از . هم درست از همين استدالل استفاده ميکند, بد
د و البد بايد آنها را هزارها قتل است که به شيوه های مختلف صورت ميگير

 سال و 18 کودک و نوجوان زير 921 سال 7تنها در اين . خواند, غيرهدفمند,
جنگجويان ,. کشته شده اند, غير هدفمند,و , هدفمند, زن در ترورهای 264

اما واقعيت اين است . فکر ميکنند انتفاضه را به خوبی کيفر داده اند, اسرائيلی
.  رانه فقط فلسطينی ها بلکه مردم جهان می بينندکه کيفر اعمال دولت اسرائيل

در برابر اين جنايت هولناک و حمايت قدرت های , جامعه جهانی,سکوت 
سياسی و اقتصادی از آن دست وزبان مستبدان و بنيادگرايان و جنايتکارانی 

بگذريم از بهايی که مردم . از قماش دولت اسالمی ايران را دراز تر کرده است
 تکميل زرادخانه های تسليحاتی و يا به صورت تخريب نهادها و جهان برای

 . دستاوردهای دمکراتيک خود ميپردازند
  آنها خجالت نمی کشند

قطعه قطعه کردن انسان ها به قصد دزديدن زمين های آنها و کسب قدرت و 
سودهای هنگفت، استفاده از هرشيوه ای حتی استخدام کودکان و نوجوانان 

قدامات جنايی و به حراج گذاشتن زمين و جان و مال برای اجرای ا
وقتی ابعاد جنايت چنين بزرگ باشد، اهداف بدين حد ضد انسانی و ...قربانی

اسقف . وسايل و شيوه ها اينهمه فرومايه، سقوط اخالقی اجتناب ناپذير است
توتو زمانی گفته بود آنچه اسرائيل بر سر فلسطينی ها می آورد، با آنچه رژيم 

. پارتايد بر سر مردم سياه آفريقای جنوبی می آورد، قابل مقايسه نيستآ
به . مبارزان برجسته آفريقای جنوبی بارها بر اين حرف صحه گذاشته اند

راستی سياست دولت اسرائيل ديگر با مقياس رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی 
 جنايت وقتی.قابل سنجش نيست و با فاشيسم پهلو به پهلو قرار گرفته است

چنين ابعادی می گيرد، مکانيسم دفاعی کسانی که مرتکب اين اعمال ميشوند، 
حقوق بشر رژيم اسالمی ايران يک بار ]نقض[همان است که رئيس نهاد

اراذل واوباش بی ,آنها قربانيان خود را ناانسان، . ,ما خجالت نمی کشيم,:گفت
د که به قول يکی ، علف های هرز روی زمين، حشرات موذی می بينن,سرو پا

تنها با اتکاء . ,امشی زد,از امثال خودشان، نيکوالی سارکوزي، بايد آنها را 
روی , پاکسازی,، جنايتکاران ميتوانند خود را قهرمان ,ايدئولوژی,به اين نوع 

 . زمين ببينند و به رنج قربانيان خود بخندند و برای آن جوک بسازند
…………………………………………………………….. 


