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 !نگاهی به دوواکنش
 

 تقی روزبه
  

همايش همبستگی "گرچه هنوزهم پس ازگذشت نزديک به يک ماه از
در پاريس،گزارش روشن ودقيقی ازآنچه که درآن نشست گذشته "ايرانيان

ازسوی دست اندرکاران اين جريان منتشرنشده وظاهراهم قرارنيست 
ست اندرکاران شرکت کننده منتشربشود،اما ازالبالی واکنش های  برخی ازد
ازجمله اين واکنش ها به . می توان نوری برزوايای ناگفته ومبهم آن افکند

گفتگوی نماينده سازمان کومله زحمتکشان با راديو طاها ومقاله آقای 
برکناری با براندازی "درج شده درسايت ايران امروزبا عنوان  (باقرزاده

ن که مالحظه خواهيد کرداين چنا. می توان اشاره کرد") مرادف نيست
وقتی دست غيبی ازپرده "واکنش ها تأييد کننده ارزيابی مطرح شده درمقاله

يعنی به هوارفتن منشوربرلين، تشديد بحران هويت دراين !" بيرون می افتد
مجموعه ونيزتبديل شدن هرچه بيشتراين جريان به زائده سياست قطب های 

 :اهی داريم به فرازهائی ازاين دوواکنشدراينجا نگاه کوت. جهانی قدرت است
  

خانم ناهيد بهمنی ازاعضای دفترسياسی کومله ونماينده اين - الف
جريان درکنگره مليت های  ايران فدرال،وازشرکت کننده گان درتجمع پاريس 
درگفتگوئی با راديو طاها به عنوان عضودفترسياسی اين جريان که پس 

ه را صراحتا مطرح  کرده است که ازهمايش پاريس صورت گرفته، دونکت
 :شايان توجه است

  
با مقايسه شرايط ايران وعراق می "اولين نکته آنست که ايشان 

گويداآلن شرايط مثل قبل ازساقط شدن حکومت بعث عراق است که درآن 
شرايط اپوزيسيون عراق دورهم جمع شدند وکنفرانسی رادرلندن تشکيل 

ادگی خود را برای گرفتن امورعراق اعالم دادند وازطريق آن جبهه اعالم آم
اين همان اپوزيسيونی است که تحت حمايت دوقدرت آمريکا " (کردند

وانگليس قبل ازحمله به عراق تشکيل شدوپس ازسرنگونی وطی تشريفاتی 
يک هم چون : "سپس اضافه می کند).قدرت به طورصوری به آنان منتقل شد

  "ارد وبرايش بايد خيلی تالش کردچيزی،قالبی، اکنون هم  خيلی ضرورت د
دومين نکته آنست که ايشان درفرازديگری ازسخنانش ضمن پيش 
بينی برخورد دولت آمريکا ودولت ايران با تأکيد برضرورت واهميت سود 
جستن ازاين تصادم برای سرنگونی رژيم ايران می افزايد ما معتقديم که 

او درهمين جا اشاره .ذاراستهرگونه فشارازبيرون برتسريع اين روند تأثيرگ
می کند که کومله بدليل داشتن چنين ديدگاهی درميان اپوزيسيون ايران متهم 
است که  آب به آسياب امپرياليسم آمريکا می ريزد و متحد آن محسوب می 

به اين ديدگاه،ايستادن " سوراخ امپرياليستی" البته  وی با اتالق.گردد
 سوزاندن فرصت وموجب بسته شدن درپشت شعارهای ضدامپرياليستی را

  )نقل به مضمون(روزنه ها وفرصت ها می داند
اگردرنظربگيريم که دخيل بستن به سرنگونی رژيم به وساطت دولت 

وزمين گيرشدن آن درباتالق عراق ودرشرايطی "خرابی بصره"آمريکا پس از
صورت می گيرد که ابعادفجايع جاری درآن،  بصورت روزانه وجدان بشريت 

امی آزارد،آنگاه متأسفانه به ميزان مسخ شدگی وانحطاط روزافزون اين ر
امروزه درحالی که حتا کانديداهای حزب جمهوری .جريان بهترپی خواهيم برد

خواه آمريکا برای کسب آراء مردم آمريکا ناچارند دماغشان را گرفته 
وازنئوکان های سرشناس فاصله بگيرند وحتا حزب جمهوری خواه برای 

اء خود مدت هاست که مشغول قربانی کردن چهره های منفور وشناخته بق
شده نئوکان ها يکی پس ازديگری است، ودروضعيتی که نتايج تجاوزوتهاجم 
به افغانستان برای سرنگونی طالبان، بارديگرموجب احياء نفوذ اين 
مرتجعان ازگورتاريخ برخاسته  شده، بطوری که مجددا توانسته اند دامنه 

 خورا تا اطراف شهر کابل گسترش دهند،شاهديم که اين جريان هنوز نفوذ
هم . چشمان خود را به معجزه وکرامات ظفرنمون چنين تهاجمی دوخته است

چنان که تجربه فاجعه بارعراق وافغانستان درهمسايگی ما به وضوح نشان 
می دهند،ازطريق تجاوزنظامی وبا تکيه براراده واقتدارقدرت های بزرگ 

 توان به سرنگونی رژيم های حاکم، ويا تضعيف بنيادگرائی وبه گسترش نمی
پس اگرچنين است، براستی اين کاسه داغ .فضای دموکراسی دست يافت

ترازآش شدن واين درجه از کوربينی سياسی را چگونه بايد تبيين کرد؟ آيا 
ولوبه بهای (می توان  به جز حرص وآزدست يابی به قدرت  به هرقيمت

و دل بستن به صندوق ) ن قيصريه برای بدست آوردن يک دستمالآتش زد
اعانات وسهم شيرگرفتن ازبودجه اختصاص يافته دولت آمريکا وبدست 

چه .آوردن جائی برای آويختن کالهم،دليل قانع کننده تری را سراغ گرفت؟
! می شود کرد که ازقديم گفته اند گاهی خان کوتاه می آيد اما خان زاده نه 

زکسی که ازسرگذشت اپوزيسيون وابسته عراق و احمدچلبی ها ودريک  اما ا
جمله از فاجعه عراق درسی نگرفته باشد،ازاو چه انتظاری می توان 
داشت؟فقط بايد دامنه انزوای او را،ازجمله درميان همان کارگران 

را داردچنان گسترش داد،تا "نمايندگی اش"وزحمتکشانِ مليتی که  اوادعای 
م وتوان آتش زدن قيصريه را ازوی گرفت و يا به کمترين حد قدرت اقدا

  .ممکن رساند
بگذريم ازتناقضات خانم ناهيد بهمنی دراين گفتگو،آن جا که ازيکسو 
برپيروی ازالگوی اپوزيسيون عراقی قبل ازحمله به عراق  وضرورت 

تشکيل يک جبهه اپوزيسيون ايرانی مشابه آن سخن به ميان می آورد 
يگر ازبرسميت شناختن حقوق مليت های ايران به مثابه شرط وازسوی د

الزم برای هرنوع همکاری  با جريانات ديگر که بقول ايشان حاضرنيستند 
  . ازکلمه قوم يک قدم جلوتربيايند

البته ازسؤال کننده راديوی مزبور بعنوان يک راديوی خودی انتظار 
دف های حضوريک نمی رفت  که ازمسأله مهمی  چون چگونگی،داليل وه

هئيت آمريکائی وابسته به نئوکان ها درهمايش پاريس ازخانم ناهيد بهمنی 
پرس وجوکند،تا شايد ازقبلِ پاسخ واطالعات وی وسازمان متبوعش،بتوان 

با " اپوزيسيون"روشنائی اندکی بردرجه پيشرفت مناسبات اين بخش از
  . قدرت های بزرگ افکند

  !فراربجلو
 پس ازگذشت نزديک به يک ماه ازهمايش آقای حسين باقرزاده

پاريس بجای دادن يک گزارش همه جانبه ازجوانب تحوالت اين جريان 
واندرچالش های پيش آمده ونيزحضوروچگونگی دعوت ازيک هيئت 
آمريکائی وابسته به نئوکان ها در جمعی که ايشان ازگردانندگان آن بودند،با 

ئی ترجيح داده که به فراافکنی فراربه جلو و پيش کشيدن بحث تقليل گرا
باين ترتيب او با تصديق ضمنی ناکامی نشست پاريس درنيل به . بپردازد

  .اهداف خود، تقليل گرايان را مسبب بحران بوجود آمده معرفی کرده است
بی شک هيچ چيزمضحک ترازاين تاکتيک فراربه جلوی ايشان 

رارگيرد وگرحکم شود که چرا که اگرقرارباشد تقليل گرائی مورد نقد ق. نيست
مست گيرند، قبل ازهرکس بايد مچ خود ايشان را بگيرند که  با زدن سرودم 
مؤلفه های  دمکراسی وتقليل آن به يک شيربی يال واشکم وبی بووبی 
خاصيت وبه يک اصل من درآوردی يعنی تمکين به رأی مردم درتعيين نطام 

يس يک نظام دموکراتيک، مورد نظرشان بعنوان شرط الزم وکافی برای تأس
با . درسودای تشکيل يک نهاد ملی برفرازجنبش ومصادره آن برآمده است

اين وجود اومدعی است که جمهوری خواهان به دليل تأکيدبرنظام جمهوری 
و اقليت ها بخاطرتأکيد برحقوق خود به مثابه اقليت های ملی،هم دموکراسی 

تقليل می " شکل"را به سطح ) البته دموکراسی درقاموس اختصاصی ايشان(
دهند و هم مانع موفقيت پروژه موردنظروی که قراردادن اين طيف 
درکنارسلطنت طلبان وهمه اين ها درهمراهی با بلوک قدرت های 

اوهم چنين دراين مقاله باحکمت بالغه خود توضيح . امپرياليستی، می شوند
ی نيست می دهد که چرا منشورهمايش خواهان سرنگونی رژيم جمهور

واساسا استنتاج سرنگونی ازمفهوم برکناری نادرست است وچرا ادعای 
  . براندازی تهمتی است ناروا براين جريان

همان طور که اشاره شد اساس موجوديت اين جريان برتقليل گرائی 
و مات کردن مطالبات شفاف و دموکراتيک بسود تأسيس يک استبداد 

تنها بامات کردن .بناشده است)  یبجای سلطنت فقيه سلطنت پادشاه(نوين
مطالبات پايه ای که به دموکراسی معنا وموجوديت می بخشداست که طيف 

وبرعکس . گرد آمده دراين مجموعه قادربه ادامه حيات خود می باشد
هرگونه شفاف سازی مطالبات به منزله درهم شکستن شيشه عمراين جريان 

ات کردن جمهوری خواهی به تأکيد برسه موردتقليل يافته، يعنی م. است
عنوان خواست اصلی جمهوری خواهان،مات کردن مطالبه فدراليسم و حق 
تعيين سرنوشت توسط اقليت های ملی ايران،و بأالخره تقليل سرنگونی به 
خواست ولرم وبی بوو خاصيت برکناری،هدفی جزتالش بی حاصل برای 

.  خود ويژه نيستکنارهم چيدن سه جريان ناهمايند ودارای منافع متضاد
همانگونه که تأکيد برقصدعدم سرنگونی نيزهدفی جزجلب مخالفين سرنگونی 

اعم ازجمهوری خواهان اصالح طلب ويا سلطنت (ازجمله اصالح طلبان 
طلبان اخيرا اصالح طلب شده، نظيرداريوش همايون که با گذاشتن شرط و 

ی آن مطرح شروطی رسما مبارزه با جمهوری اسالمی را دربرابرسرنگون
  .ندارد)کرده است،و اصالح طلبان ناراضی درميان دستگاه حاکميت 

  !غربال کردن باد
آنست که به مثابه جوش ) وهمراهانش( مشکل آقای باقرزاده

کاِرولوحرفه ای،مشغول جوش دادن چندين عامل ناچسب وناهمگرائی است 
که دادن هرامتيازی به يک طرف،موجب دورشدن طرف های ديگر 

رکلی تشديد شکاف بين عناصرتشکيل دهنده اين مجموعه می وبطو
ودرست بهمين دليل موعظه های آقای باقرزاده وهم سنگران وی .شود

درضرورت مسکوت گذاشتن موازين پايه ای دموکراسی وتقليل آن به اجزاء 
مرده وبی جان ودرواقع کنارگذاشتن دموکراسی به عنوان هدف مشترک 

ازهمين روايشان .ها موجب تشديد آن ها می شودمبارزه، بجای کاهش تضاد
بيش ازپيش برای حل اين مشکل، بجای جمع آوری لشکربايد به جمع آوری 

  !.سياهی لشکردل خوش کنند
وی وهم سنگرانش گرچه درمقام سخن ازدموکراسی وحقوق 
بشرخيلی دم می زنند،اما دقيقا درپشت برپاکردن اين  گردوخاک،هدفی جز 

  تعويض قدرت –دربهترين حالت -  وتقليل هدف مبارزه جزذبح دموکراسی
  .ارتجاعی موجود بايک بلوک ارتجاعی جديدنيست

 گرچه پروژه عراقيزه کردن درموردايران با دشواری های بزرگی 
مواجه شده،اما مدافعان اين پروژه عليرغم اين ناکامی ها،برای پيشبردآن 

وهمين مسأله هشياری دراشکال نوين وپوشيده ترازپای نخواهند نشست 
  . بيش ازپيش نيروهای پيگيرآزادی و برابری را طلب می کند

2007-07 -10-19-04 -86  
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 مصاحبه راديو برابری
   با مرتضی اصالحچی، ناصر زرافشان و شهاب برهان

مرتضی اصالحچی، ناصر دوستان عزيزمان آقايان ) : ياور اعتماد( راديو برابری 
من خدمت اين دوستان عزيز سالم عرض . زرافشان و شهاب برهان را داريم

. ميکنم و تشکر ميکنم که دعوت ما را برای انجام اين ميزگرد راديوئی پذيرفتند
  .اميدوارم که بدون هيچ اشکال فنی بتوانيم ارتباط بين اين عزيزان را برقرار کنيم

وديم، در هفته گذشته ما بحثی را آغاز کرده بوديم همانطور که مطرح کرده ب
پيرامون گرايشات فکری در بين نسل جوان و جديدی که در ايران شکل گرفته و 
پيرامون مسائل و نقطه نظرات و مقوالت فکری جنبش چپ بحث هائی را بوجود 

ه واقعَا عمومَا ما ميخواهم ارزيابی داشته باشيم از اين بحث ها و ببينيم ک. آورده اند
اين بحث ها چقدر پخته شده است و چقدر اين بحث ها می تواند کمک کند به 
پيشبرد امر مبارزاتی جنبش چپ در ايران و در هر حال ما بتوانيم پل ارتباطی 

به همين خاطر من از . باشيم بين نسل گذشته و نسل جديد از فعالين چپ در ايران
سوتان اين جنبش و آقای شهاب برهان در آقای ناصر زرافشان بعنوان يکی از پيشک

خارج از کشور و همچنين از آقای مرتضی اصالحچی که از جوانان فعال چپ در 
بعنوان يکی از . من ابتدا ازآقای اصالحچی آغاز ميکنم. ايران هستند دعوت کردم

  . فعالينی که در اين رابطه بحث ها را در وبالگهای خودشان داشتند
  - از آنجا که فرصت برنامه ما محدود است  -ا بطور خالصه آقای اصالحچی ، شم

از نظر شما، عمده ترين نقطه نظراتی را که در بين فعالين چپ ميتواند مطرح باشد 
و مبنائی داشته باشد برای پيشبرد همبستگی و مبارزات جنبش های اجتماعی در 

ه ويزگی هائی ايران، چيست؟ و آن اختالفاتی را که ميتواند مطرح باشد از چ
 برخوردار است؟

من سالم عرض ميکنم به شنوندگان اين برنامه و همچنين : مرتضی اصالحچی
و . استاد عزيزم جناب آقای دکتر زرافشان و ميهمان ديگر برنامه اقای برهان

در مورد جريان . ن وقت را در اختيار من قرار داده ايديما که اشاز  تشکر ميکنم
ص، که چند سالی است که از درون دانشگاههای چپ دانشجوئی بطور مشخ

 شکل گرفته ، قبَال صحبت - بعد از خالء چندين ساله ای که وجود داشت -کشور 
. های زيادی در راديوهای مختلف و هم در وبالگها و رسانه ها اينترنتی شده است

اما در مورد نوع . بنابراين سعی ميکنم صحبت هايم زياد تکرار مکررات نباشد
ملکرد و چگونگی فعاليت و نقاط حساسی که بيشتر جريان چپ امروز به آن ع

عی ميکنم نکاتی سته به آن هستم، سميپردازد، حاال از نظر خودم و جريانی که واب
االن در حال حاضر بطور مشخص ميشود گفت که جريان چپ در دو . را بيان بکنم

شجو هستيم و در اين محيط حاال با توجه به اينکه ما دان. زمينه فعاليت ميکند
فعاليت ميکنيم، مسلمَا يک قسمت اعظمی از فعاليت ها و برنامه هائی که ما انجام 

 ....ميدهيم، مربوط به مسائل و مشکالت 
ما سعی ميکيم ارتباطمان را . بله ، ارتباط ما با آقای اصالحچی قطع شد: ياور

صت از بين نرود، بعد از وصل اگر اجازه دهيد برای آن که فر. مجددَا برقرار کنيم
اکنون من به آقای . مجدد  صحبت های اقای اصالحچی را پی خواهيم گرفت

زرافشان رجوع ميکنم؛ آقای زرافشان، ما که از نزديک شاهد بحث ها و گرايشات 
فکری در بين نسل جوان فعالين چپ در ايران هستيد، چگونه اينها را ارزيابی می 

بحث ها چقدر پخته شده هستند؟ چقدر ميتوانند کمک کنند به کنيد؟ فکر ميکنيد اين 
 همبستگی فعالين در ايران؟ شما در اين رابطه چه ارزيابی داريد؟

من ضمن سالم به شما و به همه دوستان و رفقائی که صدای مرا : ناصر زرافشان
از اين طريق می شنوند و به آقايان برهان و اصالحچی، خدمت شما عرض ميکنم 

 چشم اندازی که شخصَا من جلوی چشم دارم و ميبينم و فکر ميکنم بايد در آن که؛
اين اصطالحاتی که بيشتر . حرکت کرد، يک مقدار گسترده تر از اين قضيه است
اين و يا آن گروه از   البته-شخصی است و يا مربوط به اين يا آن گروه است 

يه ای که بتوان مبنای تفکيک  اينها چندان پا-فعالين عزيز، دوتان جوان ما است 
ما از يک  سو امروز با موج وسيع و . قرارش داد و رويش حرکت کرد، نيست

-20يعنی تفکری که ليبراليسم نو برداشته از. بمباران معاندين مان روبرو هستيم
از  وص برای آنکه زمينه هايشص بخعرض ميکنم (  سال پيش بخصوص 25

هه فعالتر شده، بعد از فرو ريختن ديوار برلين  سه د-ته و اين دو شقبل وجود دا
، اين موج سنگين از خلط مبحث کردن، تحريف مباحث، )»شوروی«و فروپاشی 

ولی به هر حال شما از .چپ ستيزی جاهالنه که توخالی است و مبنای علمی ندارد
 قدرت رسانه ها و امکانات ديگرِِِِِِ نظام مسلط بر جهان آگاه هستيد در جهت تحريف

از يک طرف . مفاهيم و پايه ها و نظرات جامعه شناسی و جامعه شناسی سياسی
با اين موج مواجه هستيم، در دفاع از مرزهای عقيدتی خودمان، در دفاع از 
حقانيت نظراتی که داشته ايم و درافشای ماهيت توخالی و ارتباط با واقعيت 

 چوله های نظری در داخل تبليغات ليبراليسم نو، و از طرفی ديگر ُپر کردن چاله
آن بحث های داخل خودمان هم در واقع بايد مبتنی باشد به يک نگرش . خودمان

 سه دهۀ اخير که -يعنی تحوالت اين دو. به جهان با توجه به تحوالت جديد آن
پايه های درست نظری مان در پرتوی . همه اينها در آن ملحوظ داشته شده باشد

  .ن چند دهه، از نو بررسی  و از آن دفاع بشوداين نگرش نو به تحوالت اي
برای اين تقسيم بندی های فوق العاده متنوع و گوناگون که چندان معنی و مفهوم 
و پايه قابل دفاعی هم در آن نيست، بايد بيائيم چهارچوب های کلی  اول، وضعيت 
 خودمان را، نگرش خودمان را در شرايط امروز جهان با توجه به تحوالت اين

مرزهايمان را . جايگاهمان را روشن کنيم.  ساله، يک بار از نو نگاه کنيم20-30
ر درون خودمان هم با توجه به دبعد . با معاندين ايدوئولوژيک مان روشن کنيم

اينکه بنظرم اصطالحات و تقسيم  . واقعيت های جاری، خودمان را تعريف کنيم
 دو سال متداول و - ظرف يکی بندی هائی که  در جريان دانشجوئی جوان چپ ما

معمول است و البته ناظر است به يک جور خط کشی های بين خودشان و بعضی 
از جريان های ديگر، که به آن جريانات ايراد و نقد دارند، خود اين اصطالحات و 

زاساس و ريشه اتقسيم بندی ها و اين چيزها، چندان پخته نيست و کار بايد 
  .تا برسد به داخل خودماناساسی تر صورت بگيرد، 

 گذشته، 25-20ما اول بايد بسياری از پايه های نظری خودمان را که ظرف 
ين، بازی وارونه سازی و گعرض کردم با موج سنگين، با يک بمباران سن

يادی های نظری روبرو بوده است، روشن بکنم، مجددَا بنشينيم در شفترئات و ا
چند کلمه ( از عملکردو نتايج  که بخصوص سه دهۀ اخير -پرتو تحوالت اين دو

مان و دمجددَا بهش نگاه بکنم؛ بعد برسيم به داخل خو) نامفهوم در نوار مصاحبه
  .... )الو.... ( يم بندی هايمان مبتنی بر در واقع قست

سعی ميکنيم . آقای اصالحچی را لحظاتی با خود داشتيم که مجددَا قطع شد:  ياور
  .برقرار کنيم تا شنونده صحبت های شما نيزباشندارتباطمان را دو باره 

بله در داخل خودمان هم من گمان ميکنم اين بحث ها بايد مبتنی : .... زرافشان
 نه اينکه هر روز در عرصه ،ای شناخته شده بر معنای عرفی شانباشد بر پايه ه

. متر بکنيشدر عرصه لفظی،در دنيای مجازی بيائيم تقسيم بندی ها را بي نظری،
تقسيم بندی ها و گرايشاتی که تعريف درست و دقيقی از واقعيات ندارند و جز 

البته در شروع کار،اين وضعيت . ابهام و سردرگمی چيزی بوجود نمی آورند
 اين جريانی که ان دو سه ساله اخير خودش -جريان دانشجوئی چپ . طبيعی است

 ساله  3-2م بوده، ولی اين  البته نطفه هايش پيش از اين ه-را جمع و جور کرده 
 هنوز مفاهيم اش جا -بصورت مشخص تر خودش را جمع کرده، ارائه کرده 

بخاطر اين که خودش با آن . اما يک جاهائی حق بجانب است. افتاده و پخته نيست
ميخواهد حساب . جرياناتی که نقد جدی به آنها وارد هست، ميخواهد خط کشی کند

ولی هنوز . ابت فکر ميکنم اين بحث بوجود امده آستاز اين ب. اش را جدا بکند
 .آنچنان که بايد و شايد پخته و مبتنی بر واقعيات جاری نيست

ما البته تالش کرديم  با آقای مرتضی اصالحچی . خيلی ممنون آقای زرافشان: ياور
ارتباتمان را برقرار کنيم که دقايقی هم ايشان شنونده صحبت های شما بودند ولی 

ولی همکار عزيزمان در تالش است . سفانه هم اکنون ارتباطمان قطع شده استمتًا
 آقای شهاب. برميگرديم به آقای شهاب برهان. که ارتباط مان را برقرار کند

، شما که بطور جدی اين بحث ها را در خارج از کشور دنبال ميکنيد، شما برهان
ين بحث ها از پختگی کامل آيا واقعَا ا. اين بحث ها را چگونه ارزيابی ميکنيد

 ؟.برخوردارند و چه نکاتی را بايد به آن توجه بشود
ضمن انکه . من هم سالم ميکنم به شما و به آقای ناصر زرافشان: شهاب برهان

 تائيد ميکنم و برای صرفه جوئی در وقت تکرار نميکنم، در  راحرفهای ايشان
ا ميخواهم بگويم که در منته. خيلی چيزها که ايشان فرمودند هم نظر هستيم

تحولی که امروزه در خانواده چپ و سوسياليستی در ايران شاهدش هستم، نکات 
م که اساس اش هم يبسيار اميد بخش و چشم اندازهای خيلی دلگرم  کننده ای دار

های ه يمتکی است بر نسل جوانی که اعم از دانشجو يا غير دانشجو رو به نظر
لطفَا هر . ( من طبيعی ميدانم که پخته نباشند.  اندسوسياليستی و کارگری آورده

البته ما در .)...   زمان اقای اصالحچی روی خط امدند، صحبت مرا قطع کنيد
آنجا، در ايران کسانی را داريم مثل آقای زرافشان که خب با تجربه تر و بقول 

 ه دارند به سمتزفرق دارند با جوانانی که تا. شما، از پيشکسوتان هستند
يده ميشوند و طبيعی است که اين دو تا شسوسياليسم ونگرش های سوسيايستی ک

نمی توانند از لحاظ پختگی، از لحاظ جايگاهی که در آن قرار گرفته اند، 
در نتيجه من اساس را ميگذارم بر همين نسل . ديدگاهايشان با هم مقايسه بشوند

من ميخواهم بگويم که . يکنندجوان که آينده را هم در واقع انها با خودشان حمل م
يلی روشن است و داليل اين يک پيش شرط ، فرض خ. ناپختگی  اينها بديهی است

 يکی اينکه اين جوانان از سنت پيوسته انديشه سوسياليستی عبور .متعدد دارد
در واقع دره ها وخندق های ُپر خونی که ايجاد شده، نسل هائی که از . نکره اند

های فرهنگی و فشار های سرکوبگرايانه، همه اينها توضيح بين رفت، محدوديت 
اين نسل جوان که به !). همانطوری که خودتان ميدانيد چه جوری است( ميدهد 

سوسياليسم و انديشه های سوسياليستی روی ميآورد، در واقع ميشود گفت به 
حتی هويت و جايگاه خودش را هم به . يک نوعی دارد از صفر شروع ميکند

ی پيدا نکرده و در مضمون بحث هايش، وقتی نگاه ميکنيد، هنوز صحبت بر درست
چيست؟ راديکال چيست؟ چپ کارگری چيست؟ و کشاکش "  چپ"سر اين است که 

اين ها نشان ميدهد که مسئله بر سر  تعريف . هائی اصَال بر سراين نوع مسائل
ای زرافشان گفتند جايگاه خود اينهاست، که کی را قبول دارند، و همانطور که آق

بخصوص اگر توجه کنيم . که بنظرم الزم هم هست. مرزبنديهائی درون خودشان
که اين سير تحولی که جوان ها در واقع در حال عبورش هستند، از کجا دارد 

اينها نسل هائی هستند که در يک فضای فرهنگی اسالمی  بار . شروع ميشود
 ايدوئولوژی حکومتی، از کودکستان تا زير فشارهای فوق العاده سنگين. آمده اند

دانشگاه، تجربيات عملی و سياسی را پشت سر گذراندند، سرخوردگی هائی  را 
 اگر نتوانيم بگوئيم مطلقَا از نيروهائی هستند که از -اکثر اين جوانان. داشته اند

جريانات اسالمی و اصالح طلب عبور کرده اند، اميدهائی داشته اند، سرخوردگی 
لذا اين طبيعی است . ميآيند) سوسياليسم( هی دارند به اين سمت- داشته اند هائی

  . که اينها هنوز از پختگی فاصله داشته باشند
 در -هنوز اين جوانان دارند در واقع خودشان را از طريق آموزش ايدئولوژيک

 ميخواهند باز شناسی -عين حال جايگاه خودشان را، مقر اجتماعی خودشان را
 اگر بحث را باز کنيم من ميتوانم بيشتر صحبت کنم که اصَال -...  هنوز هم. کنند

 و -.يک جايگاه طبقاتی روشن و با ثباتی نيست. دانشگاه يک مقر اجتماعی نيست
طبيعی است که در دانشگاه، اين مرزبندی ها خيلی حاد تر از آنی باشد که مثَال در 

من اين عدم بلوغ را طبيعی ميدانم، اينکه . داخل فعالين کارگری بشود سراغ کرد
از جنبش های . بخاطر آن نقطه حرکتی است که، اينها از آنجا شروع کرده اند

اسالمی، از انجمن های اسالمی با بينش ها و تربيت و فرهنگ و ايدئولوژی 
  ). سوسياليسم(اسالمی و دارند می آيند به اين سمت 

نيست ما يک مقدار همين نقاط ،  بدمنتها من فکر ميکنم که در بحث خود ما هم 
دغدعه ها و درگيری های فکری که در مباحث اينها کانونی شده است را، جدی 

 باره به اصطالح کاربکنيم و نظربدهيم، و اگر  اينو خودمان هم در. بگيريم
" چپ راديکال"چيست؟ " چپ"ميتوانيم  کمک کنيم به جوانان در اين مورد که 

يعنی چه؟ اين کمکی است برای پخته شدن اينها و " چپ کارگری"يعنی چه؟ 
بعد اين مسئله . اينکه اين جوانان جايگاه خوشان را در اين مباحث پيدا بکنند

 مطرح ميشود 
که اصَال جايگاه دانشگاه بعنوان يک نهاد اجتماعی، فرهنگی، سياسی در اين 
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 رابریمصاحبه راديو ب
به اين معنا که دانشجوی فرضَا سوسياليست اصَال چه نقشی ميتواند داشته باشد 

اينها مسائل  . در رابطه با مسئله جنبش کارگری، مسئله جنبش سوسياليستی
مهمی است که همان صحبت بلوغ و عدم بلوغ که شد، مستلزم پاسخگوئی به اين 

نی مثل اقای زرافشان و پيشکسوتا. مسائل از طرف خود دانشجويان هم هست
رفقای ديگرشان که در ايران هستند و با تماس های بيشتری که ميتوانند داشته 

 .باشند، در اين زمينه خيلی بهتر ميتوانند کمک کنند
 همکار -. برگرديم به اقای زرافشان. آقای شهاب برهان از شما ممنون هستم: ياور

اط ما را با آقای مرتضی  اصالحچی  عزيز ما همچنان درتالش است که بتواند ارتب
 آقای ناصر -.ما تالش ميکنيم که ايشان را به اين جمع بيافزائيم. برقرار کند

 داريد، فکر  کهزرافشان، شما که خود از فعالين قديمی هستيد، با توجه به تجربياتی
ميکنيد اين نسل جديد چقدر آگاهی اش بيشتر از آن دورانی است که شما در جوانی 

با توجه به امکاناتی که در اختيارشان است؟ يک نکته که . ودتان تجربه کرده ايدخ
مطرح شد و آن هم در فضای سرکوب ايدئولوژيکی که حاکم بوده و آن فاصله ای 

 بعلت همان فضای حاکم که اين ،سل گذشته و نسل جديد صورت گرفتهن که بين
واند از فعالين قديمی چپ ارتباط را گسست و نگذاشت که تجربيات به درستی بت

  شما اين پارادوکس را چگونه ارزيابی ميکنيد؟. انتقال پيدا بکند به نسل جديد
 مطرح شده که اينها هر کدام جداگانه قابل  مختلف چهار مسئله-سه : زرافشان
اول بايد يگويم به شما، . من با اين دوستان دانشجو در تماس هستم. بحث است

رابطه نزديک، رفيقانه و . وارم و بسيار به آنها عالقه مندمکه زياد به آنها اميد
 اين  برای.اما چند نکته را ميخواهم خدمتتان عرض کنم. خوبی با هم داريم

دوستان هنوز مجالی بدست نيامده است که گذشته خودشان را بعنوان خانواده 
اول اينکه بزرگی که چپ است و تاريخی که بعد از مشروطه تاحاال در ايران دارد، 

يکی از ضروريات اين است که اين . اين گذشته را هنوز بدرستی نمی شناسند
بعد سوسياليسم و مبانی . تاريخچه ُپر نشيب و فراز، اين گذشته، شناخته بشود

 که شايد اولين تماس - خب اينجوری بود -در زمان ما هم . نظری اش را بشناسند
 کنيد دانشجوئی از يعنی فرض. تی بودی، ژورناليسها، با تماس های ادبی، هنر

مان را ُرمان، آن ُرهران، از طريق ادبيات جهانی اين شهرستان می آمد به ت
ميخواند، با فضاهائی روبرو ميشد، متوجه ميشد که زندگی ديگری جز اين زندگی  

در . و عالقه مند ميشد به مسائل. نکبت باری که جريان دارد هم ممکن است
جنبش های مختلفی که بود، اينجا ُکره بود، . ان قرار ميگرفتجريان اخبار جه

ود، ديگری افريقا بود آنجا کوبا بود، آن يکی امريکای التين بود، اين يکی آسيا ب
تا اينجا شما . ميکرد به فعاليتطبعَا جذب ميشد و شروع . نام بوديتو آن يکی و

 حوادث جاری جهان، با خواندن آثار ادبی جهانی يا از طريق اخباری بينيد م
يکجوری موضعگيری، يک جور سمت گيری تو ذهن و فکر اين جوان ايجاد شده 

االن هم . بود، بدون اينکه هنوز به مبنای نظری واقعی ماجرا نزديک شده باشد
مرحله بعد از اين مرحله خود سوسياليسم است که در ُبعد فلسفی . اين اتفاق هست

اين بچه ها . عد سياسی اش، بايد مطالعه بشوداش، در ُبعد  اقتصادی اش، در ب
از طرف ديگر روبرو هستند با وضعيت فالکت . هنوز اين مجال را پيدا نکرده اند

در اروپا خود آن کسانی که در يکی . بار نيروهائی که يک زمان اسمشان چپ بود
مانی نيرو هائی که يک ز. دو دهه اخير تمام اروپا را دو دستی تقديم امريکا کردند

دراکثريت بودند وقتی تهاجم ليبراليسم نو شروع شد، الاقل در مديريت سياسی 
جوامع خودشان اکثرَا احزاب سوسيال دمکرات و به اصطالح سوسياليست، بر سر 

حتی بخشی از . قدرت بودند، و عملکرد فضاحت بار اينها را اين بچه ها ميبينند
دست و تحقير شده ليبراليسم چپ ايران را که در بيرون کشور به شريک فرو

اين تمايل در آنها بوجود ميآيد که يک .   را ميبينند- رفتار زشتش-تبديل شده
با آن نواقص و کمبودهائی که از لحاظ  زمينه نظری که . جوری مرزبندی بکنند
  . عرض کردم وجود دارد

  هست، سر تا پا شور شوق هستند دانشجوبا انگيزه هائی که االن در جوانان
از طرف ديگر آن نيروهائی که . برای خدمت به جامعه، برای خدمت به مردم

عرض کردم يک روزی ظاهرَا چپ بودند ميبينند که االن چشمشان را دوخته اند 
 که در منطقه -به تحوالت جهانی که زير پرچم امپرياليسم قرار است عملی بشود 

ا دنباله روی نيروهای ليبرال  و چگونه بخشی از اين نيروه-قرار چه اتفاقی بيفتد 
بوجود ميآيد که يک جوری ) جوانان ( طبعَا اين انگيزه و تمايل در آنها .  شده اند

  . صفوف خودشان را، چشم انداز خودشان را از آنها متمايز  بکنند
 ضمن تائيد و تکرار صحبت های رفيق -مجموع اين عوامل را که در نظر بگيريم 

خب، ضمنَا . آنوقت موقعيت اين بچه ها بدستتان ميآيد -عزيزمان شهاب برهان 
 تاريخ -بايد اوَال گذشته را. روع کار است و بايد کار کردشاين . طبيعی هم هست

بايد به مبانی نظری .  برای اين بچه ها باز کرد-اين صد و اندی ساله گذشته را
خودشان و در وضعيتی هستند که بين ) جوانان(آنوقت اينها . اشراف پيدا کرد
 که مايل به صف بندی و جدا کردن حساب خودشان از آنها -نيروهای ديگر 

  . تعريف کنند  بنشينند ودرست قضيه را-هستند
حال اين اصطالحات متعددی که ظاهرَا هم هر کدام بايد داللت بر يک گرايش يای عل

نمی ما . ياتفکر متفاوتی با ديگری داشته باشد، من فکر ميکنم اينجوری نيست
  شما در نشريات دانشجوئی و يا وبالگ هايشان -توانيم به همين تعدادی که االن

 انواع صفت های متفاوتی که پشت سر اسم چپ ميآيد، به اين تعداد -برميخوريد
  . نمی شود نشست، و مبنای نظری برای اين تفاوت ها قائل شد

بايدهم طی ، و هستراه پيشروی اين جريان   با طی کردن،اما با پخته تر شدن،
 قطعَا در وضعيتی قرار خواهد گرفت که خودش هم بنشيند با يک پايه معقول .بکند

 اين - که بيرون از جريان دانشجوئی و در بيرون کشور هم -تر و قابل قبول تری 
اصطالحات، اين صفت ها، اين تقسيم ها، قابل درک، قابل فهم و قابل لمس و 

انچه که مهم . ائی است که در آينده پيش روی استاين ها کاره. معنادار باشد
  آناست در واقع اين آگاهی و دريافت اين دوستان بوده که حساب خودشان را با

 که بطور وسيع و سنگين، با نيروی زياد صرف ميشد، بين آنها تبليغ - توهمات
بال االن در مرحله ای هستند که برای خودشان، دن.  جدا کردنداهداستان   و-بشود

يک جوری اين صفات مختلف که دنبال عنوان چپ ميگذارند، اين . هويت هستند
تالش برای جدا کردن خودشان هم ميکنند، در واقع برآمد از همان تقالئی است که 

. در واقع تعريف کردن هويت خويش هستند و خب اين مراحل را بايد طی بکنند
 از اين مسائل در داخل کشور، عرض کردم، در درجه اول و مهمتر. بايد کار بشود

اينست که ما اين حقانيت لگدمال شده را، اين حقانيت ناديده گرفته شده را، اين 
  . داستان قديمی مار و مار را، اول افشاء بکنيم

در برابر آن بمباران سنگين . اول ما مرزهای ايدئولوژيک مان را روشن بکنيم
 در زمينه نظری و از -مفريبی استبيست ساله گذشته که مبتنی بر شيادی و عوا

ناحيه بهرحال سرمايه مالی حاکم بر جهان سازماندهی شده، با حساب و کتاب هم 
در پرتوی آگاهی ئی که ضمن دفاع از .  موقعيت خودمان را روشن بکنيم-هست 

اين دفاع مبتنی باشد بر آگاهی  از تغييرات و . مواضع مان و اصولمان داريم
 در داخل تکليف خودمان را روشن بکنيم؛ بنشينيم سال، بعد 30-20تحوالت اين 

 .بشکل پخته تری، که بشود روی آن حرکت کرد
من بر ميگردم به آقای . طرح صحبت تانبا خيلی ممنون  آقای زرافشان، : ياور

آقای برهان، شما اشاره داشتيد به بحث های بخشی از اين فعالين . شهاب برهان
دونکته را من اشاره کنم؛ وقتی که خودم توجه ميکنم . جوان دانشجوئی جنبش چپ

به بحث های اين دوستان، ميبنم که طرح دمکراسی از اهميت ويژه و خاص 
حتی . سوسياليسم بدون دمکراسی را اصَال غير قابل تحقق ميبينند. يرخوردار است

ديدَا رۀ اخير که شاهد سفر آقای دانيل اورته گا به ايران هستيم، اين بحث شودرد
داغ شده در بين اين دوستان و مسئله سوسياليسم بدون دمکراسی و نقدی که بر آنچه 
که در اردوگاه سوسياليسم سابق بود، پرونده اش مجددَا باز ميشود و مورد ارزيابی 

و نه " ضد امپرياليستی"ه اين کشورها ميشود گفتبه کانتقاداتی . قرار ميگيرد
ديگر حتی اين مبارزات ضدامپرياليستی که قوت جنبه های . سوسياليستی، دارند

ميگيرد و ما می بينيم که جريانات ارتجاعی نيز اين همسوئی را دارند و با 
امپرياليسم درگير ميشوند و فقط ضد امپرياليست بودن، مبنا و محور وحدت نمی 

  . تواند باشد
و بحث يگری هم اين نکات را ميخواستم شما که دقيقَا اين بحث ها را دنبال مکنيد 

چيزی که . که بخصوص مطرح است، ارتباط و پيوند با پايگاه اجتماعی چپ است 
در بين فعالين چپ بشدت ناديده گرفته شد، ما شاهد آن فجايعی بوديم که بعد از 

  .انقالب رخ داد، بعلت عدم ارتباط گسترده با پايگاه اجتماعی خودشان
ر بين اين فعالين جاری است و با در هرحال اين بحث هائی است که بشدت  د

دامين ميتواند محوری باشد و بايد انها را که اين بحث ها کشما فکر ميکنيد . اهميت
ک بزرگ يو فقط اين نباشد که بگوئيم ما ميخواهيم نقش . ما نيز به بحث بگذاريم

من فکر ميکنم اين نسل جوان . ته باشيم که فقط به آنها آموزش بدهيمشمردی را دا
چيزی که ما در دوران گذشته . يزهائی برای گفتن دارند که بايد به آنهاتوجه بکنيمچ

 شما چه ارزيابی در اين رابطه داريد؟  . از آن غافل بوديم
ابطه با مسائلی که شما مطرح ميکنيد، من ميخواهم از صحبت ردر : شهاب برهان

کی از يرح کنم که های رفيقمان زرافشان در واقع حرکت کنم، و اين مسئله را مط
طرح های ، نه يکی بلکه مجموعه ای از طرح هائی که نسل جوان رو به انديشه 

ما می بينيم که در . هی سوسياليستی ميآورد، با دوره ما تفاوت های زيادی دارد
 يک اردوگاه سوسياليستی وجود داشت - از خوب و بد کاری نداريم-آن دوره ها

 ، و يا اينکه ت ها وچپ هاسند، حتی در بين کمونيکه خيلی ها اصَال دشمن آن بود
 بهر حال يک قطبی بود، يک چيزی بود که آن دنيای وحشی يکه .طرفدارش بودند

ود که بر سر ما ب مسئله ديگر آن آوار ايدئولوژيکی .تازی اپرياليسم امريکا نبود
وی جديد؟ اين را کی بيايد از سر جوانان ما بلند کند؟ با چه الگ. فرو ريخته است

با چه معيارهای به اصطالح پوزيتويستی نشان بدهيم، لمس کنند آفتابشان 
  کجاست؟ 

اين ها مشکل است، و ! بقول شاملو بگذارند دوششان و بگويند اين آن مدل
 ساله وحشتناکی که انجام 30-20همانطور که آقای زرافشان فرموند آن تبليغات 

 مغزی دادند، که االن خودش تقال ميکند شده و اين نسل را در واقع با آن شتشوی
. که خودش را از آن لجنزارهای فکری که رويش ريختند، پاک کند و کنار بکشد

  .بايد ما ها هم به آنها کمک کنيم
در . از اينها که بگذريم، تفاوت ديگری هم هست، که اينها مثبت و اميد بخش است

ديم گل ميگربر" ، "  آهنينپاشنه"دوره ما، با چه شروع کرديم؟ با کتاب های 
، که با چه سختی هم گير می "ژرژ پليتسر " هایبگيريد، تا کتاب"ن بچينميرنس
اين را مقايسه کنيد با اين که امروز  کتاب های خود مارکس، لنين، انگلس، .  آمد

  .رزالوکزامبورگ  در دسترس اين جوانان است
  دسترسی پيدا کنيم به -منابعی از چه -شما در نظر بگيريد که ما چگونه توانستيم

و امروز با وجود اينترنت، . آگاهی های سوسياليستی، و چقدر محدوديت داشتيم
بچه ها که . ايميل و ماهواره چقدر اين امکانات دردسترس اين بچه ها هست

ميخواهم . منظورم کوچک کردن آنها نيست. ميگويم، منظورم نسل جوان است
و از همه اينها مهمتر اينکه در .  که انجام بدهندبگويم ظرفيت های وسيعی است

االن اتفاقا در ايران يک هستی . دوران ما، طبقه کارگر فعال در جامعه ما نداشتيم
يعنی شما می بينيد و الزم . طبقاتی کارگران بطور ملموس در فضا محسوس است

ن که اين يک مسئله بسيار کليدی است که نسل جوا. نيست من به شما سند بدهم
اين . به سوسياليسم روی ميآورد، بتواند جايگاه اجتماعی شان را پيدا بکنند

ولی . آن مکث کنم بدليل محدوديت وقت نمی توانم روی. مسئله خيلی مهم است
ه ما، رسالت انديشه سوسياليستی رميخواهم اين را  بگويم که بطور کلی در دو

امروز ممکن .  دانشجويانوپيشبردش، گوئی افتاده بود بر دوش روشفکران و
است که از اينجا شروع بشود، ولی امرز آنچنان زمينه اجتماعی و طبقاتی در 
ايران دارد فراهم ميشود که، در اينجا محدود نشود،  اين که جنبش سوسياليستی 
به يک جنبش خرده بوروازئی  روشنفکرای بی ارتباط ارگانيک با طبقه کارگر 

ها،  ولی يکی از اصلی ترين انحرافات همين بوده محدود بشود، نمی گوئيم تن
  .است

البته به شرط اينکه آگاهانه .  ميکنم االن زمينه های مساعدی وجود دارداحساس
ما امروز حتی در جنبش کارگری هم پيشروان . از اينها استفاده بشود

 پيوند اينها با يکديگر . اين ها اميد بخش است. سوسياليست و کمونيست داريم
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  مصاحبه راديو برابری
 از اين که از سئواالتی که بطور مشخص من عذر ميخواهم. هم استبسيار م

کرديد يک کمی فاصله ميگيرم و در تعقيب فرمايشات آقای زرافشان دارم ادامه 
در صحبت های ايشان اين برجسته است که به هر حال اين جوانان را که . ميدهم

ند، بايدکمک کرد تا تاريخ اين قضايا را رو به انديشه سوسياليستی ميآور
خودشان را در دام ان تبليغات . مبنای واقعی سوسياليسم را بشناسند. بشناسند

الزم . همه اين ها را قبول دارم و بايدهم انجام بشود. مسمومی که شده نياندازند
اما يک نکته را ميخواهم اضافه کنم بر اين ضرورت و ان مسئله . است و حتمی

ست که در هر صورت درتحليل نهائی و نه در مورد  هرفرد فرد انسانها، هستی اين
اجتماعی  است که تعيين کننده آگاهی و دانش آدم ها و يا تعيين کننده حساسيت 

  . اش  خواهد بودیهای سياسی و گزينش های سياسی و جايگاه اجتماع
گاه شکرد که دانبهمين دليل است که من فکر ميکنم روی قضيه بايد اصَال مکث 

چه جايگاهی دارد؟ من ميگويم که در دانشگاه، اکثريت دانشجويان، فرزندان 
در نتيجه اين پتانسيل طبقاتی وجود دارد که اين ها . زحمتکشان اين جامعه هستند

دانشگاه . ولی البته الزامَا اينطور نيست. در سمت طبقه کارگر بتوانند قرار بگيرند
وقتی رفت تو . از يک طرف ميآيد و از آنطرف ميرود که .حوض دو سر استيک 

ممکن است تا اين توی آن حوضچه است، بجوشد، غليان کند اما وقتی از آن 
طرف رفت، هر دانشجو معلوم نيست که به لحاظ تعريف طبقاتی،  در چه موضع و 

بايد ..... مثَال ميشود مدير کل يک شرکتی، ميشود. جايگاه اجتماعی قرار ميگيرد
که ( در دانشگاه ميشود آزاديخواه بود، چپ بود . ينها را به دانشگاه تعميم ندادا

ولی مسئله اساسی بر سر اين است که چه .) حاال بايد تعريف کنيم چپ جيست
. ته باشدشپيوندی بين روشنفکر وسياليسم با طبقه کارگر ميتواند وجود دا

نداخته اند، مباحث مهمی اينجاست که فکر ميکنم مباحثی که اين جوانان راه ا
من فکر ميکنم حتی در تعريف چپ، چپ رايکال و چپ کارگری که محور . است

اصلی بحثهای اينها است، خيلی بيشتر از آنچه که مسئله خود دمکراسی و ضد 
 روشن کردن اين - که البته آنها هم جزو اين مقوله ميگنجد-امپرياليست باشد 

ی های شروع شده در بين اين جوان ها، دنبال مسائل است که خود اين دسته بند
  .چی است و چه پاسخ هائی دارد

 مباحث  حالهم در پرانتز بگويم که متاسفانه می بينيم که در عين من البته اينرا
. اينها بسيار ارزنده و الزم است و در زمينه هائی هم دارند پخته پيش ميروند

اينها اطالعات . ها را داشتيمخيلی بيش از دوره جوانی های ما که اين سن 
 هم شده اند برای سوء استفاده بعضی  ميدان و زمينه ایند، ولیرکالسيک دا

يشان و نعمتی  که اينها را سعی ميکنند مثل کرکس بريزند ر-ازفرقه های حيدری
حتی کارهای . وتکه تکه کنند و ازشان عضو گيری کنند که اين مال من است

که من حتی مواردی برخورد کردهام که چقدر اينها امنيتی خيلی خطرناکی هم 
من فقط اين . حاال وارد اين بحث نميشويم. دراحساس مسئوليت ضعيف هستند

و . جو و دانشگاه کجاستشنکته  را ميخواستم بگويم که جايگاه اجتماعی دان
  .اينکه چگونه بتواند در جهت جنبش کارگری مسئله سوسياليسم احياء بشود

ين نيست که ما بازسازی فکری بکنيم، آموزش های فکری بدهيم، فقط مسئله ا
پيوند با جنبش . نه اين به تنهائی کافی نيست.  ما روشنفکراندرس بگيريم

چه ( کارگری و اينکه خود جنبش کارگری سوسياليستی بشود، ما روشنفکران 
ری در آن رابطه عامل کمکی، عامل يا) روشنفکران قديمی، چه جديد، چه دانشجو

ولی سوسياليسم، جنبش سوسياليستی بايد درون جنبش کارگری  . دهنده باشيم
من صحبتم را . ته باشيمشريشه بدواند و ما هم بتوانيم با آن پيوند ارگانيک دا

کنم تا بيش از اين روده درازی نکرده باشم، ولی متًاسفم که به ياينجا قطع م
 .هنوز جواب ندادم) ياور(سئواالت مشخص شما 

ما اين دقايق پايانی را اختصاص ميدهم به بحثی . ممنونم آقای شهاب برهان: اوري
اين مشکلی . که مطرح شد و از آقای زرافشان ميخواهم اين نکته را توضيح بدهند

ن، اين شدت و ّحدت دوروی آن صحت ميکنيم، اين زود رس بکه ما االن 
 نسل -  فقط مختص دانشجويان  گرايشات،اختالفاتی که ما االن می بينيم در بين اين

حتی ما در بين گرايشات فعال کارگری نيز .  نيست-جديد چپ در بين دانشجويان 
که بحث تشکل های کارگری چگونه مبنای بينيم شاهد اين قضيه هستيم و می 

آن ظرف تشکل، امروز ميتواند مبنای اختالفات واقع . اختالفات قرار ميگيرد
من خواستم اين خطر .  جدی دراين قضيه وجود داردبحث ها و برخوردهای.بشود

و در هر حال اگر بخواهيم بر اين . را شما در بين فعالين اجتماعی چگونه می بينيد
 حتی در -مشکالت فائق بيائيم، فکر ميکنيد سهم فعالين قديمی و سهم فعالين جديد   

هاب برهان  چيست؟ اين گرايشاتی که آقای ش-بين خارج از کشور و داخل کشور
نيز مطرح کردند، که حتی بزخو کرده اند که بر بخشی از اينها سوار بشوند، با 

 اعمال اراده بر آنها بتوانند بر آنها استيال پيدا کنند را شما چگونه می بنيد؟
در ابتدا در خصوص آنچه حضرتعالی در آخر کار مطرح کرديد، من يک : زرافشان

اين .  های رفيق عزيزمان آقای برهاناشاره کوچک بکنم در تائيد صحبت
خوشبختانه، اين . مشکالت همه ناشی از فقدان يا ضعف جنبش اجتماعی است

طاليه هايش بتدريج پيدا شده است، که دارد برطرف ميشود ايران کشوری نيست 
که صرفَا با حرکات روشنفکرانه صرف، با راهپيمائی چهار تا جوان اتو کشيده در 

ايران اين مراحل را طی کرده .  آن اينطرف و اينطرف بشودخيابان، چيزی در
ت، اين دست اندازها را پشت سر گذاشته و االن تنها جنبش اجتماعی است که سا

و اگر آن جنبش اجتماعی بوجود بيايد . اء تحولی در ايران قرار بگيردشميتواند من
همان است  اين مسائل را، بنظرم -ت ولی هنوز ضعيف استس که ه-و رشد کند 

که آقای برهان اشاره وار بين هستی اجتماعی و آگاهی اجتماعی مطرح کرد، آنها 
اگر می بينيد مشکالت اين کلی هست، علتش اين است که . را برطرف خواهد کرد

بسياری از محفل ها وگروههای کوچک درهمان قالب روشنفکرانه و بعضی اوقات 
»  نامفهوم است اين کلمات«.........معذرت ميخواهم اين کلمه را بکار ميبرم( 

اما دو نکته . ، و خب به هرحال نتايجش را هم می بينيم چيست>هستند< متوهم 
يک بحث . را حضرت عالی قبَال در ارتباط با دوستان جوان ما، مطرح کرديد

در . من ميخواهم همين را عرض کنم. دمکراسی و يک مبارزه ضد امپرياليستی
وقتی نسل جوان بخواهد دمکراسی را نقطه . سيار استمورد دمکراسی بحث ب

عزيمت خود قرار بدهد، تازه با اين سئوال روبرو ست که خب؛ خود دمکراسی 

 مخصوصَا سعی کرده  سال گذشته15-10اساسَا چيست؟ سرمايه داری ظرف 
 که صحبت از نو در ذهن بسياری از دوستانما. را قالب کندروايت خودش 

 ساله تبليغ شده که 20-10چيزی بيش از آن تصور که در اين دمکراسی ميکنند، 
ه است و دگويا دمکراسی مقوله ای است که با  پيدايش نظام سرمايه داری پيدا ش

هنوز می بينيد پاره ها . است) سرمايه داری(پرچمدار و متولی اش اين سيستم 
 که باز در می بنيد. ئی از اين نگرش و تفکر در بين دوستانمان هم وجود دارد

 برميگرديم به سئوال قبلی و بحث پايه ای ،ول وقتی اينها را مبنا قراربدهيمقدم ا
  که خود دمکراسی يعنی چه؟ 

آيا دمکراسی يک جريان طوالنی قانونمند کردن رفتار حکومت کنندگان از سوی 
حکومت شنوندگان است که از صبح تاريخ ادامه داشته و البته رو به رشد و 

کند که هست؟ يده، يا دمکراسی داستانی است که سرمايه داری ادعا متعالی بو
مشخصاتش چيست، شاخص هايش کدام است، تعريفش کدام است؟  يا بحث 

باز هم همينجا می بينم که  شروع نيست، همانطور .مبارزه ضد امپرياليستی 
 مجبوريم به عقب برکرديم تا تکليف مان را با آن روشن. ی شروع نبودسدمکرا
برخالف اروپا، آسيا قاره . آسيا قاره ای است که آينده اش ُپر تالطم است. بکنيم

ولی . ای است ُپر از نطفه های تالطمات آينده، مقاومت مردم در آن وجود دارد
 سال گذشته، به داليلی در نقاطی که اين مقاومت وجود دارد پرچم 50-40ظرف 

رچمدار مقاومت مردم شده اند و می بينيد کسانی پ. دمکراتيک بلند نشده است
پوششی بر آن مقاومت داده اند، که خود اين پوشش گاه مانع رشد آن جريان 

جريان چپ، چپ گذشته که از ابتدا بدليل اينکه در اروپا، به قيمت غارت . است
، .)البته با حفظ  فواصل طبقاتی( بقيه جهان سطح عمومی زندگی باالتر آمده بود 

ضعيت کارگر اروپائی با کارگر آسيائی و امريکای التين يا افريقا ولی به هر حال و
و بدليل آن سازش تاريخی که بين کار و سرمايه که در قالب دولت . يکی نبود

ت شد،نطفه های برنشتن از اول  ال دمکرايهای رفاه در اردوی دولتهای سوس
 رشد کرد اريخی تعيتي باز هم تحت تًاثير شرايط مادی اش، وض- اروپا-آن قارهدر

و سر آخر ديديم که جريانات چپ کار به آنجا رسيد که اروپای شرقی و مرکزی را 
حکومت هائی که ظاهرَا سوسيال دمکراتيک بودند، . دو دستی تقديم امريکا کردند

بخشی از جريانات چپ . ظاهرَا سوسياليست بودند، ظاهرَا برجسب چپ داشتند
 دو و سه  ليبرال ها شدند  دستهشکلی دنباله روخود ايران را هم می بينيم که به 

 ولی اسمش -در مقابلش اينطرف می بينيد . به کجا دوختندت ياوچشم اميد وعن
يک دانشجوئی که االن گرايشات .   مقاومت مردمی در آسيا وجود دارد-چپ نباشد

چپ دارد و هنوز خودش را نشناخته و نمی تواند سر از اين مسائل در بياورد، 
. ايش سئوال است که  در جريان جنگ سی و سه روزه چه خبر بوده استبر

و .  اينهائی که در لبنان با هم درگير بودند، چگونه بايد اينها را تعريف کرد
اينجاست که خرده خرده متوجه ميشود  يک جور صف بندی بين خودش و بعضی 

ن بود و روی اين من تالشم اي. از نيروهائی که تابلو چپ هم دارد هم بايد بکند
تکيه کردم که بگويم دليل و انگيزه اين خط  فاصل ها، اين جدا کردن ها، اين 
عناوينی که دوستان جوان دانشجوی ما مطرح ميکنند و سعی ميکنند يک مقدار 
خودشان را ازبعضی نيروهای به اصطالح معروف به چپ جدا بکنند، انگيزه شان 

و اينرا من بارها تکرار کرده ام که ( ياليسمدر هر صورت امپر. از کجا در ميآيد
اگر کسانی دنبالش ميروند و هنوز چشم اميد به دستش دوخته اند، هنوز نفهميده 

اين قضيه . امريکا خودش متوجه شده که نيش آسيائی سمی است و زهر دارد) اند
و در آسيا . رادر لبنان و در عراق و در جاهای دگر باز هم تجربه خواهد کرد

رهائی است که جريان موسوم به چپ که يکروز نماينده اش پری اندرشون بود خب
 فروخته اش مثل بلر، فيلسوف دربار از توش در آمد و آدم های خود 3و بعد خط 

 گيدتر از توش در می آيد وقتی آنها آنطرف هستند، وقتی آن رفتار آنطرف ايشان 
يان نوپای چپ مثَال در ايران هست بايد انتظار داشت، بايد توقع داشت که يک جر
را، خط خودش را جدا بکند از  هم بسيار وسواس داشته باشد که در واقع خودش

) ور که شما فرموديدطهمان(اما اگرقرار باشد . حساب بسياری از اين بازار آشفته
دمکراسی و مبارزه ضد امپرياليستی را مبنا قرار دهيم، در مورد اين دو 

در مورد دمکراسی و امپرياليسم  ومبارزه ضد .  هم بحث داريمباز هم با) مقوله(تا
 سال تبليغ شده، خلط مبحث هائی 25-20 بدليل اينکه ظرف اين -امپرياليستی

 بدليل تحريفاتی که شده، ما خومان خيلی صحبت داريم که خب، دمکراسی -شده
چيت؟ واقعَا يعنی چه؟ شاخص هايش کدام است؟ رابطه هايش کدام است؟ تعريفش 

می بينيد در هر قدمی که بخواهيم شروع کنيم برميگردد به مسئله ای که قبَال 
عرض کردم، يعنی مبنای نظری خودمان را بشناسيم، حق و ناحقش راتفکيک 

ی ميکنيم که گر دنيائی داريم زنددما در شرايطی داريم زندگی ميکنيم، . بکنيم
 موضع ان را در قبال لنين و برخی از نيروهائی که هنوز خود را چپ می نامند،

اين است که توضيح . لنينيسم شاهد هستيد که چه موضعی و چه وضعيتی است
ميدهد که اين جريان نوپا اينقدر وسواس دارد که خودش را از بعضی چيزها جدا 

ولی گمان ميکنم که اگر ما توانستيم، موقعيت خودمان را در شرايط فعلی در . بکند
جه به اتفاقاتی که دو سه دهۀ گذشته اتفاق افتاده است، در پناه دنيای فعلی و با تو

و پرتوی همه آگاهی های جديدی که  با وضعيت فعلی جهان ميتوان داشت، 
موقعيت خودمان را تعريف بکنيم، در وضعيتی خواهيم بود که به اين دوستان 

ث  وخم اين بحکمک بکنيم و خودمان هم بتوانيم روشن تر و درست تر از چم
من هر کدام از اينهائی را که عرض کردم . تسکوتاه ا فرصت. بيرون بيائيم

ولی .ن بحث کوتاه راديوئی توصيف شدنی نيستيم ولی در ارپشتش توضيح دا
 .د و تکليفش روشن  گرددوتالش اين است که اين مسائل بتدريج باز بش

من از آقای .  است واقعَا کوتاههمانطور که گفتيد وقت برنامه . خيلی ممنون: ياور
 چهار دقيقه اگر به نکاتی که از سئوال قبلی باقی -شهاب برهان ميخواهم که در سه

وهمچنين اين نکته ای که من  مطرح کردم پيرامون خطری که در . مانده بپردازند
بين گرايشات کارگری نيز مطرح است که با طرح ايده ها و ظرف های تشکل 

، ميتوانند به تشتت چنبش کارگری نيز دامن ائل ازاين دستسهای کارگری وم
 بزنند، شما نظرتان دراين رابطه چيت؟

 
من در . تسی نيا  بيشتری داشتيم، به هر صورت چارهکاش وقت: شهاب برهان

 رابطه با مسئله دمکراسی و امپرياليسم ويا ضدامپرياليسم که االن جزو محورهای 
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  مصاحبه راديو برابری
سوسياليسم شده، می خواهم به اين قضيه تلگرافی اشاره احثات جوانان چپ وبم

 بيشتر با مکث و فرصت بيشتر رويش صحبت  بايدکنم که اينها مباحثی است که
 مسئله چپ و چيزی که من در اول صحبتم که اصَالو اين برميگردد به آن  . کرد

راديکال و چپ کارگری که درمباحث خود اينها، ديدشان از اين قضيه چيست، 
اصَال هستی واقعی خودشان، جايگاه واقعی و اجتماعی خود اينها دراين رابطه 

چون شما ميدانيد که االن در افواه عمومی شايد در ديد خيلی از همين . کجاست
در . دانشجويان سابقَا اسالمی، چپ به کسی ميگويند که طرفدار ستمديده باشد

در تقابل باال وپائين طرفدار . طرفدار انصاف و عدالت باشد. طرف محرومين باشد
ولی خب، اينها . در تقابل مثَال دولت و مردم در کنار مردم باشد. پائينی ها باشد

خود اينها در سيری که کرده اند . اينها گمراه کننده است. اصَال تعريف چپ نيست
ولی تجربه تاريخی خود ما بخصوص نشان داده . توی اين مسير قرار گرفته باشند

 از اينها که در طرف ستمديدگان هستند و جزو پائينی ها و ستمديدگان که خيلی
 ترين نيرو ها ميتوانند باشند گرن و خطرناک ترين و سرکوبيهستند  از مرتجع تر

يعنی دمکراسی را صرفَا با اين تعريف از . ه کرده ايمبما اينها را تجر. و هستند
ولی . ند چپ بايد دمکرات باشدشما ميگوئيد که اينها توقع دار. چپ نميشود کرد

من ميگويم اول بگوئيد چپ چيست؟ اگر درک مان از چپ اين است، اين غلط 
چپ حتمَا . اين درک از چپ، درکی است که دمکراسی در آن نمی گنجد. است

عالوه بر اينکه بايد طرف ستمديده و پائينی ها باشد، بايد طرفدار دمکراسی هم 
جدد هم باشد، آگاه هم باشد، ذهن خرافی نداشته باشد باشد، مدرنيست هم باشد، مت

مسئله راديکاليسم چپ . حاال وارد اين بحث ها نميشويم. و خيلی چيزهای ديگر
مسئله فقط ضد ستم بودن نيست بلکه  در . مسئله ضد سرمايه داری بودنش است

مار اينجا در کنار طبقه است. جامعه سرمايه داری، چپ معنای طبقاتی پيدا ميکند
شونده  دربرابر سرمايه داری قرار گرفتن است در برابر طبقه استثمارگر قرار 

. در اين رابطه است که اتفاقَا چپ راديکال را می شود تعريف کرد. گرفتن است
دراين چپ . اينجا ست که دمکراسی هم ميتواندمعنای خودش را تعريف بکند

 ضدامپرياليست فقط نه.ميتواند ضد امپرياليست معنای مشخص پيدا بکند
 15آنطوری که مثَال  بخواهم  حزب اهللا لبنان و يا . ستمديدگان و لگدمال شدگان

  !  خرداد خمينی راجنبش های ضد امپرياليستی  تلقی بکنيم
يعنی مقوله دمکراسی و ضد .  اينها بنظرم بهيچوجه بی ارتباط نيست

ی، که بين اينها اين امپرياليستی، با درکی که  از چپ، چپ راديکال و کارگر
اما در نهايت راجع به آن چيزی که شما گفتيد که در . مباحث مهم درگرفته است

خود جنبش کارگری هم مباحث تشتت آفرينی در مورد نارسائی ها، تشکل ها يا 
فعاليت اتحاديه ای وجود دارد؛ من فکرميکنم که اين مباحث نه تصنعی بوجود 

. اين مباحث بايد انجام بشود. نها را قيچی کردآمده است و نه تصنعی ميشود اي
  با اينکه سنت های خيلی بزرگ .جنبش کارگری ما به لحاظ اين قضايا  جوان است

داشته، ولی همانطور که گفتم بخاطر گسست ها و خندق ها، کار گرانی که االن 
 هر چند که پيشکسوتانی دارند و. هستند به هر حال دارند از صفر شروع ميکنند

آدمهای مجربی هم دارند، ولی به هر حال نسل جوان در اين قضيه است و حقيقت 
هم هست که محدود شدن به سندکاليسم خودش خطراتی ارد، چون جنبش کارگری 
خودش نميتواند همه مسائل خود را از طريق بهترين و قانونی ترين و رسمی 

ديکا فقط ابزار چانه سن. ترين سنديکا ها هم که وجود داشته باشد به پيش ببرد
سنديکا حالل همه مشکالت نمی تواند . زنی ، فشار برای امتيازگيری ها است

در نتيجه ان . ری هم احتياج داردگه کارگر به تشکالت و سازماندهی ديقطب. باشد
من اصَال نميدانم چرا ميگوئيد پيش ! شما گفتيد پيش رس. بحث ها زائد نيست

اينها بحث هائی است که . ست پيش رس نيسترس؟ بحث های جوانان سوسيالي
اما بحث . پس بايد اين بحثها را جدی گرفت. زمانی مطرح شده، که مطرح شده اند

در جنبش کارگری االن مالياتش، خيلی فرق دارد با جنبش هائی که فقط بحث 
تناکی ميتواند برای جنبش کارگری بوجود شاينجا خسارت های وح. نظری ميکنند

اسی ياست که بايد اين بحث ها را با درک اوضاع و احوال اجتماعی، ساين . آورد
يک . و مقتضيات حيات و ممات جنبش کارگری پيوند زد و به اينها  بی اعتنا نبود

نکته خيلی مهم اينست که امروز چه بخواهيم سوسياليسم در انديشه های 
 از -سوسياليستی، تشکالت سوسياليستی و محافل اش يا در صف کارگری 

ج بگيرد، مستلزم يک فضای ض قوام بگيرد، ن-ته تا سوسياليستیکائی گرفيسند
و اين تنها از طريق يک فضای عمومی در . نسبتَا امن برای موجوديتش است
يعنی اينکه انقدر جامعه درتالطم، تقال، طپش . جامعه، يعنی وجود جنبش ها است

اين حرکت های منفرد، وهمبستگی اين جنبش ها باشد که رژيم توان سرکوب 
د رزيم به هر حال سرکوب خواهد کر. پراکنده، تک افتاده جزئی را نداشته باشد

.   تا از آنور بلند شوند ده، اين را سرکوب کرد.ولی نتواند با آن سرعت و راحتی
اين مستلزم اين است که . ين را سرکوب کرد، چهار تای ديگر از آنور جوانه بزندا

عال هستند، سرشان را زير برف نکنند،و فقط عقايد خودشان را تمام آنهائی که ف
بايد فضا را طوری پيش ُبرد که  . انبيان کنند و بگويند؛ گور بابای ديگر

همبستگی جنبش ها، مصلحت عمومی جنبش ها، ايجاب ميکند، که تشتت عملی 
تقابل های فکری بايد صورت .شکاف های فکری قابل قبول است. بوجود نيايد

و حی . مبارزه فکری حتمَا بايد صورت بگيرد، وگرنه نميشود پيش رفت. يردبگ
اما اينها را بايد طوری پيش ُبرد که اتحاد عمل در .در عمل هم نميشود پيش رفت

  .زمينه هائی که امکان پذير است خدشه دارنشود
ا من بی نهايت از شما عزيزان ممنون هستم که وقتتان را در اختيار م: ياوراعتماد

همکار من تا دقايق پايانی . قرار داديد و در ان ميز گرد راديوئی شرکت کرديد
برنامه همچنان تالش کرد تا آقای اصالحچی را دراين جمع داشته باشيم که متًاسفانه 
. ارتباط  تلفنی برقرار نشد و ما حضور ايشان را فقط در دقايق اوليه برنامه داشتيم

 برايتان .کت داشتيدرنم که در اين ميز گرد شدر هر حال ازهر دو عزيز ممنو
 .آرزوی سالمتی و موفقيت دارم

…………………………………… 
 

 خامنه اي؛ 
 نماد تحجر در برخورد با حقوق زنان

 
کم و زياد کردن احکام "تاکيد خامنه ای بر رد هر تالشی برای *

و " مرعوب شدگان در مقابل غرب"و نسبت دادن آن به " اسالمى
نظری و , در واقع تشريح پايه سياسی,  با فمينيسمفرمان برخورد

اجرايی احکام ظالمانه شالق و زندان برای فعاليت های علنی و 
   .ست امسالمت جويانه تشکل های زنان

  
سرکوب خشن اعتراضات زنان که صدور احکام ظالمانه دو سال : روشنگری

 چهار ماه  سال و3و ده ماه زندان و ده ضربه شالق برای دالرام علي، و 
دوست به خاطر شرکت در تجمع   ضربه شالق برای عاليه اقدام20حبس و 

مورد حمايت صريح ,  دو نمونه جديد آن است85 خرداد 22مسالمت آميز 
 تيرماه در مورد حقوق 13سخنان خامنه ای در . رهبر رژيم اسالمی است

 کمابيش زنان درست حمله به فعاليت های علنی و مسالمت جويانه ای بود که
در چهارچوب رژيم به منظور کاستن از غلظت سرکوبگری های ناشی از 
قوانين فقهی و شرعی از سوی فعالينی نظير دالرام علی و عاليه اقدام 

هدف رسمی اعالم شده برخی از اين فعاليت . دوست به پيش برده می شود
 شريعت ها اعمال فشار به رژيم به منظور ارائه آن گونه تفاسيری از فقه و

نابرابری فاحش در زمينه , است که ابعاد زن ستيزی رژيم را کاهش دهد
حقوق زنان و مردان را تقليل دهد و نوعی آشتی و ارتباط ميان قوانين 
مذهبی و فقهی رژيم و کنواسيون های بين المللی حقوق زنان و پذيرش اين 

ها را به خامنه ای در سخنان خود همين فعاليت . قوانين را فراهم آورد
البته برخى مسائلى که در فقه در :"نسبت داد و گفت" مرعوب شدگان غرب"

باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نيست بلکه ممکن است با تحقيق يک 
فقيه ماهر و مسلط بر مبانى و متد فقاهت، نکات جديدى استنباط شود اما 

ردن احکام  شدگان در مقابل غرب، براى کم و زيادک تالش برخى مرعوب
 ." اسالمى و انطباق دادن آنها با بعضى معاهدات جهاني، کامًال غلط است

استنباط "دقت در اين عبارت نشان می دهد که تا جايی که موضوع بر سر 
خامنه ای موضوع را به آينده , است" در باب احکام زنان"از فقه " جديد

ساله حقوق نقدا در عوض جايی که م, نامعلوم و وعده نسيه حواله می دهد
کم و زيادکردن احکام "مورد مطالبه زنان در ميان است هر تالشی برای 

" مرعوب شدگان در مقابل غرب"را به طور قاطع رد می کند و به " اسالمى
او از اين طريق پايه سياسی و نظری احکام شالق و زندان . نسبت می دهد

به عبارت ساده تر . کندبرای فعاليت های مسالمت جويانه زنان را فراهم می 
زن ستيری و , خامنه ای تاکيد می کند که تا زمانی که رژيم او پابرجاست

و سرپيچی از کنواسيون های بين , مردساالری و نفی برابری زنان و مردان
از آنجا که در جامعه امروزی و در . المللی هم به قوت خود باقی خواهد بود

اساس سنن عصر شترچرانی نمی توان عصر انفجار ارتباطات و اطالعات بر 
زندگی کرد و اعتراض به بی حقی زنان ريشه در هزار توی روابط و 

سرکوب ممتد مظاهر برجسته طغيان زنان به , مناسبات اجتماعی جاری دارد
 .بی عدالتی و قوانين زن ستيز نتيجه خدشه ناپذير موضع رهبر رژيم است

البته .  فمينيسم را نيز صادر می کندخامنه ای در همين رابطه فرمان حمله به
تالش دستگاههاى تحقيقاتي، دانشگاهها "او ظاهرا تاکيد می کند که خواستار 

, است" ها براى تقابل صحيح و کيفى با ديدگاهها و تبليغات فمينيستى و حوزه
اما خود او که نماد تحجر و قشريت در برخورد با حقوق زنان است بهتر از 

رژيم با فمنيسم شالق و زندان " تقابل"که مهم ترين وجه هر کسی می داند 
. چنان که احکام بيدادگاههايش در مورد فعالين زنان جز اين نمی گويند. است

کم و زياد کردن "در واقع خامنه ای وقتی خود با صراحت می گويد که 
و احکام اسالمی هم چنان چه شناخته " کامال غلط است" "احکام اسالمی
می داند و با صراحت بر تنبيه زنان توسط " کشتزار مرد"ن را شده است ز

مردان تاکيد می کند و خونبهای زن را نصف مرد و ارزش شهادت او را 
حق زن در حضانت و سرپرستی کودک را , ناچيزتر از شهادت مرد می داند

آخوندهای , دهها ظلم فاحش و بی عدالتی آشکار ديگر... و, انکار می کند
برايشان می ماند تا در " کيفيت"مان او در حوزه علميه کدام گوش به فر

يعنی فمينيست ها به ميدان بيايند , برابر مدافعان انديشه برابری زن و مرد
 جز زبان زور و شالق و زندان و ارعاب؟ 

حمله خامنه ای به فعاليت های مسالمت جويانه و علنی تشکل های زنان که 
عالوه بر اصالح , يدادگاههايش همزمان استدر عين حال با احکام سنگين ب

يادآور نکته مهمی برای فعالين جنبش , ناپذيری رژيم در زمينه حقوق زنان
زنان است و آن اين که انبوه فعاليت های علنی کارزارگونه در حوزه های 

. اما کافی نيست, اگر چه الزم و مفيد است, منفرد مربوط به حقوق زنان
 برای آزادی زن و مرد در رژيمی که دژ واپس مانده کارپايه اصلی مبارزه

ترين اشکال تاريخا شناخته شده مردساالری است تنها می تواند بر بنياد 
جدايی کامل دين از دولت و فعاليت های پيگير و سازماندهی مبتنی بر جنگ 

موقتی و جزئی , طوالنی مدت در راستای اين هدف و با آگاهی کامل از لرزان
گونه موفقيت احتمالی در حوزه های منفرد مربوط به حقوق زنان بودن هر 

  .استوار گردد
 سايت روشنگری: برگرفته از 

…………………………………… 
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 بيانيه کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
)راه کارگر(  

78 تير18به مناسبت فرارسيدن نهمين سالگرد   
 

نبشی که به مدت ،ج78مردمی سال -هشت سال ازشروع جنبش دانشجوئی
يک هفته هئيت حاکمه نظام ازهردو جناح را،بشدت غافلگيروموقتاماشين سرکوب 

مردمی پس ازتوافق باالئی ها -گرچه اين قيام دانشجوئی.آن را فلج ساخت می گذرد
حول سرکوب  و بدليل عدم بلوغ الزم اين جنبش درطرح مطالبات اثباتی 

ترده بين اين جنبش با مبارزات ومشخص،ودر فقدان پيوندهای ارگانيک وگس
جوانان و ساير اقشاروطبقات زحمتکش جامعه نتوانست  بقدرکافی  توده ای 
وسراسری شود وبهمين دليل نتوانست تا وصول به مطالباتش به مبارزه درخشان 
خود ادامه دهد؛اما اين واقعيت چيزی ازاهميت قيام فوق که به بهانه توقيف 

سرعت ازآن فراتررفته و راديکاليزه شد، به مثابه يک روزنامه سالم شروع ولی ب
  . فصل درخشان ازمبارزات جنبش دانشجوئی عليه کليت استبدادحاکم نمی کاهد

 تير را 18امسال جنبش دانشجوئی درشرايطی پايان هشتمين سالگردقيام 
پشت سرمی گذارد،که بيش ازهرزمانی تحت شديدترين پيگردها و فشارهای 

روزی نيست که ده ها نفرازدانشجويان به کميته .اسالمی قرارداردفزاينده رژيم 
روزی نيست که .های انضباطی فراخوانده نشوند و معلق ويا اخراج نگردند

روزی نيست که نشريات دانشجوئی .دانشجوئی دستگير وروانه زندان نشود
روزی نيست .توقيف وتشکل های مستقل و امکانات آن ها منحل ويا پلمپ نشود

 در دانشگاه های ايران تجمع، تحصن وحرکت های اعتراضی به وقوع نه که
زندان اوين وسايربازداشت گاه های رژيم درسراسرايران هرگزازفعالين .پيوندد

دستگيرشده دانشجوئی  ومقاومت ستايش انگيزآن ها دربرابردژخيمان خالی نشده 
روزاست که  60 تن ازدانشجويان پلی تکنيک  نزديک به 9هم اکنون . است

دراثرئوطئه ازپيش طراحی شده عوامل رژيم، با اتهامات ساختگی دستگيرو تحت 
  .فشارو شکنجه قراردارند

دريک سال گذشته جنبش دانشجوئی مبارزات درخشان وروباعتالئی را 
ازآن جمله می توان به مبارزات درخشان .دردانشگاه های کشور به نمايش گذاشت

دربرابرعرض اندام ابلهانه احمدی نژاد در صحن )کپلی تکني(دانشگاه اميرکبير
اين دانشگاه ومقابله بی وقفه با فشارهای مداوم رژيم برای ممانعت ازشکل گيری 
تشکل های مستقل اين دانشگاه، ومبارزات پرشور دانشجويان عالمه 

دفاع ازمطالبات .اشاره کرد...و طباطبائی،دانشگاه های بابل وبابلسروشيراز
فی دانشجوئی درکنارطرح مطالبات کالن سراسری و نيزدفاع سياسی سياسی و صن

طبقاتی جامعه ازمهم ترين شاخص های - وعملی ازمطالبات سايراقشار اجتماعی
دربرابرآن،رژيم نيزبا همه امکانات خود،ازبيت رهبری و .اين جنبش بوده است

عاتی نماينده گانش دردانشگاه ها گرفته،تا بکارگيری همه دستگاه های اطال
نظام،وتا کميته های  انضباطی،ونهادحراست و بسيج و مقامات انتصابی دانشگاه 
ها،شب وروز مشغول توطئه عليه دانشجويان بوده واخيرا نيززمزمه های ی يک 

-سرکوب مطالبات صنفی.ضد انقالب فرهنگی تازه ای را سرداده است
ن واستادان وِاعمال رفاهی،مطالبات سياسی،ممانعت ازتشکل يابی مستقل دانشجويا

روشن است که  .آپارتايد جنسی هدف های عمده رژيم را دردانشگاه تشکيل می دهد
نفوذو پايگاه اجتماعی رژيم دردانشگاه ها ودرميان دانشجويان به نازل ترين 

بطوری که تنها با اعمال .درجه خودرسيده وآن را دراقليت مطلق قرارداده است
در به تأمين حضورخود درمحيط های دانشجوئی مستقيم زوراست که حاکميت قا

  . است
 تيرامسال درعين حال با گسترش اعتراضات بخش 18هشتمين سالگرد 

های مختلف اجتماعی هم چون کارگران ومعلمان وزنان ونيزنارضائی گسترده 
آخرين نمونه آن . عمومی ازسياست های فالکت آفرين رژيم همزمان شده است

ان وشماری ازشهرستان ها عليه سهميه بندی بنزين شورش مردم زحمتکش تهر
بودکه نشان داد نه فقط اصالحات سياسی درجمهوری اسالمی بی حاصل  شکست 
خورده است، بلکه ادعای تأمين عدالت،بهبودوضع معيشتی،وبردن نفت به 
سرسفره مردم، ودريک کالم شعار تأمين نان هم بی حاصل و شکست خورده 

ل است که جمهوری اسالمی امروزه بيش ازهرزمانی ودرست بهمين دلي.است
برای مقابله با مردم، به تنها ابزاربقاء خود يعنی چماق سرکوب وايجاداختناق 

طرح قرون وسطائی پروژه تأمين امنيت اجتماعی نيزبيان . فراگيرروی آورده است
  .ديگری ازهمين استيصال روبه تزايد رژيم است
ان همه جانبه وچندوجهی سياسی بی شک درشرايِط  وجود يک بحر

واقتصادی وبين المللی ،جنبش دانشجوئی  به مثابه يک جنبش آگاه و دارای سنت 
درخشان مقاومت،نيز دارای وظايف متعدد وخطيری است که تنها با اتکاء به يک 

مهم .راهبردسياسی چندوجهی قادرخواهد بود به وظايف تاريخی خود پاسخ بدهد
  :راهبردسياسی عبارتندازترين مؤلفه های اين 

. دفاع قاطع جنبش دانشجوئی ازدوخواست  جداناپذيرآزادی و نان-الف 
مبارزه عليه استبداد بدون مبارزه همزمان عليه سياست های اقتصادی خانمان 

بدون  دفاع  قاطع .براندازحاکم برآن، مبارزه ای سترون و ناپيگير است
 توانست نقش پيشرووسازنده خود را وپيگيرازآندو جنبش دانشجوئی هرگزنخواهد

  .ايفاء کند
گسترش  پيوند های متقابل و هم جانبه جنبش دانشجوئی با سايرجنبش -ب

های اجتماعی گوناگون وبويژه با بخش های گوناگون طبقه بزرگ مزدوحقوق 
  ...بگير،اعم ازکارگران،معلمان،پرستاران و نيزبيکاران وشاغالن خانگی و

مه جانبه عليه استبداد به عنوان آماج مقدم مردم  مبارزه پيگيروه-ج
ايران،بدون مبارزه همزمان عليه امپرياليسم وتهديدات و مداخالت آن درمنطقه 
وکشورمان ونيز همبستگی با جنبش های ضدسرمايه داری جهانی درمبارزه عليه 

  .    نظام امپرياليستی حاکم برجهان ناممکن است
ل برای ايفاء يک نقش نيرومند نيازبه آن  جنبش دانشجوئی درهمان حا-د

دارد که پايه های نفوذ خود را درميان دانشجويان به بيشترين ميزان گسترش داده 
ِ  دانشجوئی  وبه مثابه يک جنبش سراسری ودارای وسيع ترين پايگاه توده ای 

بی شک دست بابی به چنين هدفی بدون دفاع قاطع ازمطالبات .عرض اندام کند
 وسياسی قاطبه دانشجويان بهرمان مطالبات اخص وخودويژه بخش اخص صنفی

تنها باتأمين همبستگی  واتحادصفوف . های مختلف اين جنبش، ناممکن است
دانشجوئی است که رژيم قادرنخواهد شد هم چون اکنون حاکميت سرکوبگرانه 

هم چنين تنها با تأمين چنين . خود را درسطح دانشگاه های کشور برقرارکند
مبستگی گسترده است که  جنبش دانشجوئی قادرخواهد شد بيشترين تأثيرسازنده ه

ومثبت را درتعميق مطالبات وهمبستگی سايرجنبش های اجتماعی وطبقاتی 
  .برجای نهد
بی گمان نقش دانشجويان راديکال وسوسياليست،به مثابه آگاه ترين و -ه

يعنی دفاع ازمطالبات پيگيرترين بخش دانشجوئی در دردفاع ازراهبردهای فوق 
جنبش دانشجوئی، مبارزات زحمتکشان برای آزادی و برابری وعليه استبداد و 

آن ها ضمن تقويت . امپرياليسم، دارای اهميت زيادی بوده وجايگزين ناپذيراست
صفوف همبسته خود به مثابه دانشجويان سوسياليست وچپ،درهمان حال وبه 

گيرتقويت همبستگی مبارزاتی صفوف موازات آن همواره مدافع راستين وپي
دانشجويان و زحمتکشان بوده ودرهرسطحی بعنوان بخش الينفک واثرگذاری 

شرط .ازيک جنبش متکثروپلوراليستی نقش مؤثروراهبردی خود را ايفاء می کنند
ايفاء وتداوم اين نقش حياتی درمحيط های دانشجوئی تنها درگروتبديل شدن آن ها 

نشدنی، وفعال ورزمنده ازجنبش دانشجوئی و دفاع به بخش ارگانيک وجدا
ازمطالبات دانشجويان ازيک سو وراديکاليزه کردن اين مطالبات دربسترتجربه 

هم چنان  که تقويت پيوند دوجانبه . وعمل اجتماعی دانشجويان ازسوی ديگراست
بادرنظرگرفتن مشخصات خودويژه واستقالل نسبی   آن  ( جنبش دانشجوئی

، باسايرجنبش های اجتماعی )گونه تالش برای زائده سازی آنوپرهيزازهر
  .وطبقاتی ازديگروظايف  دانشجويان سوسياليست وراديکال را تشکيل می دهد

******  
تير ،بويژه درشرايط سخت سرکوب وفشارروبافزايش استبداد 18 آذرو16

ودرعبورازگردنه های خطير،همواره الهام بخش مبارزات دانشجويان بوده 
باهمه امکانات خود . توش وتوان اين جنبش درمقابله با دشواری ها می افزايدوبر

پرتوان باد مبارزه جنبش . به دفاع ازجنبش دانشجوئی ومبارزات آن برخيزيم
  ! دانشجوئی برای آزادی وبرابری وعليه ارتجاع واستبداد

  
2007-07 -06 -15-04.86  

…………………………………... 
 

  :يک  دانشجوی پلی تکن3200بيانيه 

  !دانشجويان در بند را آزاد کنيد
 نفر از دانشجويان ٨بيش از دو ماه از بازداشت طوالني مدت و غيرقانوني 

دانشگاه اعم از فعالين نشريات و اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان که با 
  .انتساب نشريات جعل شده به آنان مورد اتهام قرار گرفتند، مي گذرد

با توجه به اظهارات و اعالم برائت دانشجويان در ابتدا به نظر مي رسيد 
نسبت به اين عمل زشت و توطئه آميز پيش از بازداشت، اين دانشجويان 

اما نه تنها اين مهم اتفاق نيفتاد بلکه در اين مدت . بالفاصله آزاد شوند
اظهارات پيش داورانه قاضي حداد در مجرم شناختن دانشجويان دستگير 

دگاه و اخباری مبني بر ضرب و شتم دانشجويان و شده پيش از تشکيل دا
همچنين گفته هاي نيروهاي امنيتي مبني بر اعتراف اين دانشجويان که در 
صورت صحت هم مشخص نيست تحت چه فشار و شکنجه اي لب به 
اعتراف، به گناه ناکرده گشوده باشند نگراني فزاينده اي را در بين جامعه 

 چند که تاريخ به روشنی گواهی می دهد که هر. پلي تکنيک دامن زده است
بسياری از فعالين سياسی که در زندان اقرار و يا حتی اعتراف تلويزيونی 

  .کرده اند بعد از آزادی اظهارات خود را تکذيب کرده اند

ما دانشجويان دانشگاه پلي تکنيک، ضمن اينکه خواستار آزادي هر چه سريعتر 
 مي نمائيم که تنها گفته هايي را از دوستانمان دوستان در بندمان هستيم اعالم

معتبر مي شماريم که در خارج زندان و به دور از هرگونه فشارها و تهديد 
نهادهاي امنيتي اعالم شود و اعترافات داخل زندان براي جامعه پلي تکنيک بدون 

همچنين از مسئولين قضايي هم انتظار داريم که گروه مستقلي . اعتبار مي باشد
را براي رسيدگي به اين موضوع تعيين نمايند تا با بررسي اين پرونده و در نظر 
گرفتن شواهدي مبني بر دست داشتن مديريت دانشگاه در اين مورد، با عامالن 

  .اين موضوع برخورد شود

.....................................................  
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ضمن اعالم همبستگی   تير18کارگران ايران خودرودر آستانه سالگرد 
  با دانشجويان خواهان آزادی فوری زندانيان دربند شدند

 ستان و همکاران گرامیدو
کارگران و  تا کی دانشجويان اين فرزندان عزيز ما بايد تاوان حمايت ازما

 تا کی دانشجو جلودار آزادی و پيشگام در مبارزه  بپردازند  زحمت کشان را
 تير از يادمان نرفته است 18ز ياد و خاطره عليه آزادی خواهد بودهنو

دانشجو در اعتراض به سرکوب آزاديها به خيابانها آمدند   تير هزاران18 در
   در بدست آوردن خواسته را به ما کارگران تا بتوانند با شکستن جو سرکوب

صدها دانشجو در در دفاع از  هايمان در ايجاد تشکلهايمان کمک کنند واينک
در دفاع از   دردفاع از سرکوب کارگران در دفاع از سنديکا ما کارگران

محکوميت کارگران دستگير شده در اول ماه مه و در دفاع از کارگر زحمت 
محمود صالحی و در دفاع از جنبش کارگری و سلب آزاديهای مدنی به  کش

کارگران ايران خودرو ضمن اعالم همبستگی با  ما.زندان افتاده اند
دانشجويان را محکوم کرده   حمله سرکوب و دستگيری  گونهدانشجويان هر

دانشگانهای  و خواهان آزادی تمام زندانيان در بند بخصوص دانشجويان
  .کشور و محمود صالحی می باشيم

  زنده باد اتحاد دانشجو و کارگر          زنده باد جنبش دانشجوئی      

  ی از کارگران ايران خودروجمع                             18/4/86     

.................................................  
  تشکل های آزاد کارگری در کميته پيگيری ايجاد بيانيه

  محکوميت موج جديد سرکوب
                           ، بوسيله دياکو2007 ژوئيه 13جمعه 

دي ها و حقوق بدنبال گسترش تعرض عليه آزاکارگران ، مردم آزاديخواه
بديهي انسانها طي ماههاي اخير ، از جمله سهميه بندي بنزين ، توقيف 
مطبوعات ، دستگيري اسالورئيس هيئت مديره سنديكاي آارگران شرآت واحد 

 تير ،عرصه زندگي را بر 18 نفر از دانشجويان در 15وهمچنين دستگيري 
نبه شب در منصور اسالو را روز سه ش .مردم هر روز تنگتر مي آنند

حضور مردم از اتوبوس پياده آرده مورد توهين و ضرب و شتم قرار داده با 
  .خود مي برند 

ضمن اينكه نهاد ها و سازمانهاي امنيتي مسئول جان ايشان هستند ، ما خواهان 
  .آزادي فوري منصور اسالو، دانشجويان و همۀ زندانيان سياسي هستيم 

  آميته پيگيري ايجاد تشكلهاي آزاد آارگري                     4/1386 /20

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

  بايد محمود صالحی را از مرگ نجات داد! کارگران

محمود صالحي آه تنها به جرم دفاع از حقوق آارگران و برپايي مراسم اول 
هر آن .  سر مي برد ماه مه در زندان است اآنون در شرايط مرگباري به

خطر مرگ ، محمود صالحي را تهديد مي آند و مسئوليتش به عهده آساني 
  !!!آنقدر نگهش مي داريم تا بميرد " است آه اعالم نموده اند 

  ؟! نگاه آنيد ، جان انسان در اسارت براي سرمايه داري چقدر اهميت دارد 

نون پاسخي جز اخراج ، آارگران تنها خواستار يك زندگي انساني هستند و تاآ
  .سرآوب و بازداشت نگرفته اند

آارگران ، انسان هاي آزاد ، سازمان هاي آارگري در سراسر جهان ،بيائيد 
براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط محمود صالحي بكوشيم و تا آزادي وي 

  4/1386 /20                                                   .از پا ننشينيم 

  آميته پيگيري ايجاد تشكلهاي آزاد آارگري

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

 

 سرکوب وحشيانه ی دانشجويان متحصن دانشگاه عالمه طباطبايی 

دياکو                          سالم دمکراتبوسيله ى , 2007 ژوئيه 14شنبه   

نشجويان رتبه ی فوق ليسانس و دکترای ، تعدادی از دا24/4/1386امروز شنبه 
دانشگاه عالمه که در مقابل خوابگاه اين دانشگاه واقع در ميدان آرژانتين متحصن 
شده بودند، مورد حمله وحشيانه مأموران نيروی انتظامی قرار گرفته و حداقل يک 

اين در صورتی است که برخی از شاهدان . نفر از ايشان بازداشت شده است
 دهند که خود شاهد بوده اند که چندين نفر از متحصنين را به طرز گزارش می

وحشيانه ای بر روی زمين کشيده و همراه با ضرب و شتم به خودروهای حاضر 
منابع مطلع گزارش می دهند که طی اتخاذ  .برای انتقال بازداشتيان منتقل کرده اند

و رسانه ای اعالم سياسيت جديد خوابگاهی دانشگاه عالمه که در هيچ مطبوعه 
نشده بود و هيچيک از متقاضيان زندگی در خوابگاه های اين دانشگاه از اين 
سياست اطالعی نداشتند، دانشجويان رتبه فوق ليسانس و دکترای اين دانشگاه را 

چنين برخورد غير . از حق زندگی در خوابگاه های مربوطه محروم نموده بودند
 بسياری از اين دانشجويان که به اميد مسئوالنه ای باعث گشت که تعداد

برخورداری از امتياز استفاده از خوابگاه ها برای ترم تابستانی ثبت نام کرده 
گزارشات حاکيست که جمعيت انبوهی  .بودند در حالت بالتکليفی قرار داده است

از اين دانشجويان تصميم می گيرند تا برای اعتراض به چنين برخورد 
 به دانشجويان در مقابل خوابگاه اين دانشگاه واقع در ميدان تحقيرآميزی نسبت

خواسته ی به حق اين . آرژانتين دست به اعتراض زده و متحصن گردند
دانشجويان حضور مسئولين دانشگاه در محل برای توضيح و مذاکره با متحصنين 

اما در عوض تعداد کثيری از نيروهای انتظامی مجهز به وسايل ضد . بوده است
  .شورش حاضر گشته و برای پراکنده کردن دانشجويان به ابشان يورش بردند

شاهدان عينی اين واقعه بدون استثنا حکايت از مقابله ی قهرمانانه دانشجويان در 
مقابل يورش پليس کرده که حمله وحشيانه نيروهای انتظامی را از ُبعد 

ا بيشتر به ميدان برخوردهای عرفی با چنين تجمعاتی خارج نموده و صحنه ر
  .جنگ تن به تن تبديل کرد

برخی از منابع گزارش ، تعداد مصدومين را باال و بازداشت يک نفر را تأييد 
کرده اند، در صورتيکه منابع ديگر اصرار دارند که خود شاهد ضرب و شتم 
چندين نفر و انتقال کشان کشان ايشان به خودروهای نيروی انتظامی حاضر 

  .نددر محل بوده ا

"همکاری تشکل ها و فعالين کارگریشورای "بيانيه   

!!!موج جديد سرکوب را در هم شکنيم   

  دياکوبوسيله ى, 2007 ژوئيه 15يكشنبه 

  :کارگران و مردم آزديخواه

 تير ماه، منصور اسانلو رئيس هيئت مديره ی سنديکای شرکت 19روز سه شنبه 
ديکی منزل مسکونی اش مورد واحد به همراه دو تن از اعضای سنديکا، در نز

ضرب و شتم شديد قرار گرفته و توسط نيرو های لباس شخصی وزارت اطالعات 
در پی مراجعه ی خانواده ی او به مقامات امنيتی و اطالعاتی، آنها از . ربوده شد

پس از دو روز از ناپديد شدن وی باآلخره . وضعيت او اظهار بی اطالعی کردند
اين واقعه .  اسانلو توسط نيرو های انتظامی پذيرفته شدمسؤليت دستگيری منصور

 نفر از فعاالن دانشجويی به دليل 16در حالی اتفاق افتاد که روز قبل از آن 
روز .  تير دستگير شده و به زندان اوين منتثل شدند18شرکت در تحصن سالروز 

ه اميرکبير  تير، اين دانشجويان در مقابل دانشگا18دوشنبه، در سالروز فاجعه ی 
تحصن کرده و با در دست داشتن پالکارد ) واقع در خيابان ولی عصر تهران(

در پی . هايی خواستار آزادی دانشجويانی که دو ماه قبل دستگير شده بودند، شدند
ِ  دانشجويان  اين اقدام جمعی از فعاالن دانشجويی طی اطالعيه هايی، آزادی

ر شدند تا عملی شدن اين خواست و دستگير شده را محور قرار داده و متذک
ما ضمن محکوم کردن   ..جلوگيری از اقداماتی اين چنينی از پای نخواهند نشست

اين اقدامات سرکوب گرانه، خواهان آزادیِ  بی قيد و شرط بازداشت شدگان هستيم 
و هشدار می دهيم دستگيری های اخير حاکی از شروع موجی از سرکوب گسترده 

  . با مبارزه ای متحدانه می توان آن را در هم شکستای است، که فقط

  22/4/1386            شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری  

.....................................................  
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  :بيانيه دانشجويان و فعالين چپ 
  در محکوميت موج جديد بازداشت دانشجويان

  2007 ژوئيه 13دياکو جمعه 
طی چند روز اخير شاهد بازداشت تعداد زيادی از دانشجويان به بهانه های مختلفی 

اين در حالی . چون اعتراض به ادامه ی بازداشت دانشجويان پلی تکنيکی بوده ايم
است که دوستان و رفقای پلی تکنيکی ما نزديک به دو ماه است که در زندان به 

ه کميته های انضباطی، تعليق احضار گسترده ی دانشجويان ب. سر می برند
تحصيلی تعداد زيادی از دانشجويان، توقيف نشريات دانشجويی، تعطيلی نهادهای 

کنترل ) کانون های فرهنگی، انجمن های اسالمی و شوراهای صنفی(دانشجويی 
پوشش دختران دانشجو، مانور سياسی و قدم به قدم طرح انقالب فرهنگی دوم، 

) اخراج(ن برای ممانعت از ادامه ی تحصيل، بازنشستهستاره دار کردن دانشجويا
اساتيد دانشگاه و طرح سهميه بندی جنسيتی برای تضييع حقوق دختران دانشجو از 
جمله اقدامات سرکوبگرانه ی حکومت اسالمی در قبال جنبش دانشجويی در ماه 

  .های اخير بوده است
دامنه ی سرکوب برخوردهای جديد نشانه ی عزم جدی حاکميت برای گسترش 

اعمال محدوديت شديد برای پوشش زنان تحت عنوان طرح امنيت . اجتماعی است
اجتماعی، صدور احکام سنگين برای فعالين جنبش زنان و اعمال محدوديت برای 

NGO های فعال در زمينه ی حقوق زنان تنها گوشه ای از برخوردهای حاکميت 
 بديهی ترين حق خود يعنی حق ايجاد در حالی که کارگران از. با جنبش زنان است

 به مراتب پائين تر از 86تشکل مستقل محروم شده اند، حداقل دستمزد برای سال 
خط فقر تعيين شده و قراردادهای موقت و اخراج گسترده ی کارگران فشار شديدی 
به آن ها وارد کرده است، فعالين جنبش کارگری تنها به دليل برگزاری مستقل 

همچنين طی ماه های اخير شاهد برخورد با . کارگر به زندان می افتندروز جهانی 
فعالين اجتماعی هستيم که برای حقوق بديهی و اوليه ای چون حق خودگردانی و 
استفاده از زبان محلی در مدارس و ادارات در کردستان، آذربايجان و خوزستان 

نگسار و اعدام اجرا می هنوز هم مجازات غير انسانی س. مبارزه می کنند بوده ايم
 برای کسانی که اراذل و اوباش می -شود و حکومت اسالمی با صدور حکم اعدام 

همه ی اين ها در .  قصد اشاعه ی جو رعب و وحشت در جامعه را دارد- خواند
شرايطی رخ می دهند که حکومت اسالمی با بحران های گسترده ی داخلی و 

يم های اقتصادی، طرح سهميه بندی احتمال گسترش تحر. خارجی مواجه است
  .بنزين و نرخ باالی تورم تنها گوشه ای از اين بحران هاست

در چنين شرايطی شيوه ی برخورد با مساله ی گسترش دامنه ی سرکوب اجتماعی 
ما حاکمان را به دورانديشی دعوت نمی کنيم . از اهميت ويژه ای برخوردار است

و اراده ی تمام مردم آزاديخواه مدت هاست چرا که به حکم ضرورت های تاريخی 
همچنين . که دوره ی چنين انتقادات يا پند و اندرزهای مشفقانه ای گذشته است

صريحا نسبت به تالش باندها و جناح های درونی حکومت اسالمی برای استفاده 
از پيشروی جسورانه ی جنبش دانشجويی به عنوان سوخت عروج مجددشان 

وستان و رفقای دانشجو را به جای برخوردهای سطحی، د. هشدار می دهيم
احساسی و شعارگونه با گسترش سرکوب به تشکل يابی، اتحاد عمل، برنامه ريزی 
برای گسترش پايگاه اجتماعی و تالش برای اتحاد با ساير جنبش های اجتماعی فرا 

  .می خوانيم
انسانی می ما برگزاری تجمع، تحصن، تظاهرات و اعتصاب را حق بديهی هر 

دانيم، لذا ضمن انتشار ليستی از دانشجويان خواستار آزادی بی قيد و شرط همه ی 
   .آن ها هستيم

  .زنده باد آزادی و برابری
    دانشجويان سوسياليست پلی تکنيک -کارگری دانشگاه های تهران چپ 

 ات  هيئت تحريريه سايت سالم دمکر- نشريه ميليانت                        -  

  . راه کارگر مالحظه نمائيد سازمانميتوانيد در سايت را ليست دانشجويان زندانی

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

 ميه کانون نويسندگان ايراناعال  
همه نيروهای آزادی خواه و مردمی را به اعتراض و ...کانون نويسدگان ايران 

   ....در برابر اين روند ضدانسانی سرکوب و اختناق فرا می خواند مقاومت همدالنه
  !مردم شريف و آزاده

 چنان که در بيانيه های پيشين کانون نويسندگان ايران هشدار داديم موج
بازداشت . سرکوب، اختناق و تشديد فضای ارعاب هم چنان گسترش می يابد

غيرقانونی دانشجويان، زنان، کارگران و معلمان، همراه با ضرب و شتم و 
پرونده سازی های واهی؛ توقيف و سرکوب مطبوعات و سانسور بی امان کتاب 

سنگسار و جمع آوری کتاب های تاثيرگذاری که باب طبع حکومت گران نيست؛ 
زنان و مردان، صدور و اجرای احکام اعدام برای نوجوانان، و احکام سنگين 
حبس و تازيانه برای آزاديخواهان و فعاالن سياسی و اجتماعی؛ همه حکايت از 
گسترش برنامه ريزی شده و مداوم سرکوب و فشار و کوشش در جهت بستن هر 

  . ضای سياسی و فرهنگی جامعه داردچه بيشتر ف
ن نويسندگان ايران ضمن محکوم کردن اين يورش ضدمردمی، همه نيروهای کانو

آزادی خواه و مردمی را به اعتراض و مقاومت همدالنه در برابر اين روند 
  .ضدانسانی سرکوب و اختناق فرا می خواند

  ١٣٨۶ تير ١٩     کانون نويسندگان ايران                                           
..............................................................  

  
 بررسی وضعيت تشکل های کارگری

 در گفتگوی روزنامه اعتماد با منصور اسانلو
 

 آزادي و استقالل تشکل کارگري مهم است
  
  
  
  
  
 

   
د ماه پيش در ميزگردي راديويي عزمم را جزم کردم تا تمام ايراداتي که بهچن

اين بار اما با. ت واحد دارم را با او در ميان بگذارم و پاسخ بگيرمسنديکاي شرک
کسب اجازه از خود او کمي صريح تر درباره سنديکا و اصوًال فعاليت تشکيالتي

در خالل اين گفت وگو البته از مشغله نان و ماست که ناهار. کارگران گپ زديم
  اسماعيل محمدولي                 .سنديکا ليست شرکت واحد بود هم غافل نمانديم

  
  

  به چه قصدي رفته بوديد؟. شما به تازگي از سفر لندن بازگشتيد:سئوال 
بنا به دعوت اتحاديه جهاني کارگران صنعت حمل و نقل و اتحاديه بين: جواب 

دو اتحاديه ابتدا به لندن والمللي کار براي شرکت در کنگره هاي ساليانه اين 
  .سپس به بروکسل رفتم

  
به هر حال بسياري در شرايط شما به اين سفرها رفتند و ديگر به کشور:سئوال 

  .بازنگشتند
رابطه من به عنوان يک انسان اجتماعي با رابطه دوستان ديگري که رفتند:جواب 

م، بنابراين بهو نيامدند متفاوت است چون من در مقابل راي کارگران مسوول
محض اينکه ماموريت سنديکايي ام براي شرکت در اجالس آن دو اتحاديه تمام شد

  .با اولين پرواز از بروکسل به لندن و بالفاصله به ايران آمدم
  

مسلمًا ماندگار شدن شما در خارج از کشور باعث سرخورده شدن:سئوال 
 و سنديکايي وارد ميکارگراني مي شد که براي احقاق حق از راه تشکيالتي

  .نه فقط کارگران شرکت واحد، همه کارگراني که شما را مي شناسند... شوند
چيزي براي از دست دادن ندارم و از همان ابتدا تصميم گرفتم. من کارگرم: جواب 

البته ممکن بود با بازنگشتن من. که به محض تمام شدن کارم به کشورم بازگردم
يد ميان کارگران به وجود بيايد اما ما حاال ديگر نمياين سرخوردگي که مي گوي

از طرفي. توانيم به خودمان و ساير کارگران اجازه اين سرخوردگي را بدهيم
پرونده حمله به سنديکا پس از ماه ها باالخره چند ماه ديگر در دادگاه انقالب

ايد به ايراناصًال من فقط براي پيگيري همين پرونده هم که بود ب. برگزار مي شود
  .بازمي گشتم

  
اگر اشتباه نکنم پيش از سفر به لندن شما به قصد شرکت در اجالس: سئوال 

ILOبا توجه به اينکه در.  هم تقاضاي خروج داشتيد اما ممنوع الخروج شديد
پرونده شما از آن زمان تا به حال هيچ تغييري ايجاد نشده چطور اين بار به شما
اجازه خروج دادند؟

دليلش را نمي دانم...  هم اجازه ندادندILOبراي شرکت در اجالس . بله: واب ج
شايد فکر کردند نرفتن من مي تواند هزينه هاي سنگين. اما مي توانم حدس بزنم

البته خوشبختانه در نظام ما. تري را به لحاظ تبليغاتي در سطح جهان ايجاد کند
ل ها به مسائل سياسي واقف تر شدهعناصر فهميده و آگاهي هستند که طي اين سا

... امنيتي کشور هم حضور دارند-اين افراد در بخش هايي از نظام اطالعاتي . اند
در ساير بخش ها هم هستند مثل دادگاه نظارت بر حقوق شهروندي که با تالش
جمعي از قضات عالي رتبه تشکيل و اداره مي شود يا نامه هايي که آقاي

شايد حضور اين افراد باعث شد. يت حقوق بشر مي نويسندشاهرودي براي رعا
  .که اين سفر موفقيت آميز باشد و من بدون هيچ مشکلي بروم و بازگردم

  
به هر حال هر چه بود حاال شما اينجا هستيد و خوشبختانه من مي توانم: سئوال 

 ايرانمي دانيد که در قانون کار. به موضوع سنديکا برسيم. با شما مصاحبه کنم
که» انجمن صنفي«البته بعضي واژه . هيچ نهادي به نام سنديکا پيش بيني نشده

در قانون ذکر شده را سنديکا ترجمه مي کنند و بالعکس اما واژه سنديکا در هيچ
چرا براي فعاليت هاي تان روي واژه تاريخي سنديکا. کجاي قانون کار وجود ندارد

قانون پيش بيني کرده را براي کار انتخابمصر هستيد و يکي از نهادهايي که 
  نکرديد؟
دقيقًا به خاطر همان واژه زيبايي که شما گفتيد؛ تاريخي، سنديکا با بيش: جواب 

سنديکاي.  سال سابقه در ايران در ذهن کارگران بازتاب مثبتي دارد102از 
 دهممن االن سندي را به شما مي. شرکت واحد هم مجوز رسمي براي فعاليت دارد

اين گواهي. اين را منعکس کنيد) از روي ميز کاغذي مي آورد و نشانم مي دهد(
اين سند معتبر در پرونده سنديکايي ما در.  است1337ثبت سنديکا در سال 

وزارت کار موجود است و هيچ حکمي از هيچ دادگاهي براي انحالل آن وجود
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  .ندارد
يران رسيده هيچ دادگاهي نمي تواند هم که به امضاي دولت ا87طبق مقاوله نامه 

سنديکاها را فقط مجامع عمومي که توسط خود کارگران. اين سند را باطل کند
تشکيل مي شوند مي توانند منحل کنند و خوشبختانه تا به حال کارگران شرکت
واحد در مجامع عمومي تصميمي براي انحالل سنديکا نگرفته اند و طبق اين سند

را گرامي مي داريم چون» سنديکا«ما نام ... ما مي دهمتاريخي که به ش
.دستاوردهايي که اين نهاد مستقل کارگري به همراه داشته قابل چشم پوشي نيست
مثًال قانون کار، وزارت کار، بيمه تامين اجتماعي، سازمان کمک به اتحاديه هاي

د و به رعيت هادهقاني که بهره مالکانه را در زمان مصدق از ارباب ها مي گرفتن
. سال گذشته از دستاوردهاي سنديکاها است102طي ... مي دادند و

براي احترام به اين دستاوردها ما بايد سنديکا را با نام تاريخي خودش به رسميت
البته ما براي اين نام خيلي هزينه داديم و البته زمان نشان داد که اين.بشناسيم

ام سنديکاها در همه ايران به سمت تشکيل يکهزينه ها بي فايده نبوده و سرانج
  .فدراسيون کارگري پيش خواهند رفت

شنيده ام پيشنهاداتي هم براي شما مطرح شده که به جاي استفاده از نام سنديکا
را با نام انجمن صنفي قانون کار همين فعاليت سنديکايي 131بياييد و تحت ماده 

  .پي بگيريد
راي ما اين است که اصل آزادي و استقالل تشکلاما مساله مهم ب. درست است

  ...کارگري حفظ شود
  

 است که انجمن هاي صنفي را ملزم به131منظورتان تبصره دوم ماده : سئوال 
  ثبت در وزارت کار مي داند؟

مساله اين است که اجازه تاسيس انجمن صنفي را مي دهند، اما... بله: جواب 
در صورتي که اساسنامه بايد. زارت کار مي دهداساسنامه اش را هم انگار خود و

توسط خود تشکل کارگري نوشته شود و به راي مجمع عمومي گذاشته شود و به
.تصويب برسد و سپس به آن عمل شود
اصلي ترين اشکالي که وزارت کار دارد اين است که خود را به عنوان متولي

ايد مستقل باشند، اساسنامه همکارگران و کارفرمايان مي شناسد اما هر دو نهاد ب
به همين دليل انجمن هاي صنفي. مي دهد و در امور داخلي شان دخالت مي کند

. است87نمي توانند مستقل باشند و فعاليت شان مخالف مقاوله نامه 
البته اشکال ديگر اين انجمن ها اين است که براي شان هيچ مسووليتي در قانون

ي عالي کار اين قانون تنها نمايندگان شوراي اسالميتعريف نشده مثًال در شورا
.کار را به رسميت مي شناسد
همين که مي آيند کارگران را موظف مي کنند که تنها در سه نهاد خالصه شوند

 قانون26مخالف اصل ) البته در واقع تنها در يک نهاد يعني شوراي اسالمي کار(
ران در انتخاب و تشکيل احزاباين اصل مي گويد همه مردم اي. اساسي است

سياسي و صنفي آزادند و کسي را نمي توان به زور به عضويت گروهي يا ترک
اينکه قانون تنها اسم شوراهاي اسالمي کار را بيرون مي. تشکلي مجبور کرد

از طرفي با آيين نامه هاي اجرايي قانون.  قانون اساسي است26آورد خالف اصل 
ته هاي طبقه بندي مشاغل تناقض دارد که در آن مشخصًا درکار در ارتباط با کمي

دو تبصره گفته شده که نماينده کارگران در کميته طبقه بندي مشاغل بايد از
همه اينها. تشکلي باشد که بيشترين عضو را در آن کارخانه يا واحد توليدي دارد
ه در زماننشان مي دهد که فصل ششم قانون کار بايد تصحيح شود، همان طور ک

 تعهد کرد کهILOوزارت صفدر حسيني و خالقي دولت ايران در حضور نمايندگان 
 عمل کند و فعاليت سنديکايي را به رسميت98 و 87مطابق مقاوله نامه هاي 

  .غير از اين هرکاري بکنند مشکل را حل نمي کند. بشناسد
  

وده دفاع از خواستهنظرتان درباره تبليغاتي که سنديکا را تنها در محد: سئوال 
هاي صنفي به رسميت مي شناسد و آنها را از فعاليت هاي سياسي منع مي کند

  چيست؟
يکي از اصلي ترين مسائلي که در قانون اساسي به آن تاکيد شد، اين است:جواب 

مگر مي شود کسي کارگر. که همه مردم ايران حق فعاليت هاي سياسي را دارند
  موضع نداشته باشد؟) مثًال(و بعد در مورد انتخابات باشد، سنديکاليست باشد 

  
کسي قانونًا و. شرکت در انتخابات هم به هر حال يک کار سياسي است:سئوال 

.اساسًا نمي تواند جلوي طبقه کارگر را براي احقاق حقوق صنفي و سياسي بگيرد
ندگيواژه صنفي هم صرفًا به اين دليل است که ظاهرا مًا از حقوق اقتصادي ز

دفاع کنيم اما در ايران ما هر کجا که روي مسائل اقتصادي دست بگذاريم سياسي
.مي شود

اين. کارفرما مي خواهد کمتر بدهد، کارگر هم مي خواهد بيشتر بگيرد: جواب 
تضاد خود به خود يک تضاد سياسي است که در انتخاب دولت و مجلس و برنامه 

يک عده توسعه را در. ود تاثير مي گذاردهايي که براي توسعه کشور داده مي ش
اين مي بينند که رشد مصرف باال برود و يکسري رشد و توسعه را با ميزان پولي
که به کشور مي آيد در ارتباط مي بينند، يک عده به نحوه توزيع ثروت ميان افراد
جامعه همين نحوه توزيع عادالنه خودش يک کار سياسي است چون بايد از يک

  .زده شود و به يک اکثريتي تزريق شودبخش 
  

البته معتقدم در ايران شما حتي اگر در زمينه مسائل صنفي و سياسي هم: سئوال 
در همه جاي دنيا. به آزادي هاي کشور فرانسه برسيد باز هم مشکل خواهيد داشت

به نظر نمي. کارگران قدرت چانه زني شان را از ارزش نيروي کارشان مي گيرند
در ايران نيروي کار صاحب قدرت باشد، کارفرما و دولت مي خواهند هر طورآيد 

  .که شده از وجود نيروي کارشان خالص شوند و داللي کنند

در کشور ما به دليل اينکه بخشي. به نظر من اطالعات شما درست نيست: جواب 
مياز کساني که صاحب قدرت و ثروت هستند و از امکانات عمومي اجتماع بهره 

گيرند بهترين راه را اين مي دانند که ايران را به يک بازار مصرفي از کشورهاي
ديگر تبديل کنند و البته کارشان را هم پيش مي برند ولي اين سياست يکسويه

ولي واقعيت نشان داد که وقتي اقتصاد. بازتابي است از پول هاي بادآورده نفتي
به مشکل بنزين برخورد کرده ايم و حااليک بعدي شد و رفت روي نفت مثًال االن 

 پااليشگاه هم تاسيس کنند از جمله 5که به اين مشکل رسيده اند مجبور شده اند 
من اطالع دقيقي دارم که با چه سرعتي با کمک چيني ها دارند يک پااليشگاه مي

د برسد مي شوبه مرحله توليدکه. همين صدها نفر آنجا اشتغال پيدا کرده اند.سازند
  .هزاران نفر

بورژوازي تجاري يعني...کار زياد است. اين طور نيست که در کشور ما کار نباشد
سرمايه داري داللي که در ايران در بازار حکومت مي کند اين سياست را اعمال

را نابود کردند ولي در همين... کردند و بعضي صنايع مثل کفش و پوشاک و
التش را به خارج همي بينيم که حتي محصونمونه هاي صنايع نمونه هايي را م

  .صادر مي کند
اين کارخانه يي که نام برديد از ابتدا خصوصي بوده و براي توليد و سوددهي
...برنامه ريزي شده، بر خالف اکثر صنايع ايران که هدف شان چيز ديگري است
.جزء استثناها است

  ....ستفرقي ندارد، بحث ما روي خصوصي و دولتي ني: سئوال 
من به کارخانه هاي بزرگ دولتي اشاره مي کنم که يا توسط خود دولت يا: جواب 

اگر نيروي کار کارگران اين... با واگذاري به بخش خصوصي تعطيل مي شوند
مثل صنايع. واحدها ارزش داشت اين کارخانه ها هيچ وقت تعطيل نمي شدند

...نساجي قائمشهر
يکا نداشتند اگر داشتند مگر کسي مي توانستعلتش اين است که سند: سئوال 

  حتي يک کارگر را بيکار کند؟
البته کارخانه يي که شما نام برديد هم نه تنها سنديکا ندارد که حتي همان: جواب 

در مورد صنايع نساجي هم شما... نهادهاي پيش بيني شده در قانون را هم ندارد
اما من مي گويم اينها. نديکا ندارندمشکل کارگران نساجي را اين مي دانيد که س

.اگر سنديکا هم داشتند نهايتًا مي توانستند از حق اعتصاب شان استفاده کنند
اعتصاب يعني دست کشيدن از کار، خب، وقتي کارفرما به کار اين کارگران نيازي

اعتصاب چه ضرري را متحمل ندارد و اصًال مي خواهد آنها را اخراج کند پس با 
  ؟مي شود

اگر فدراسيون سراسري کارگري داشته باشيم به واسطه قدرتي که اين فدراسيون
اکثر جامعه با ... ايجاد مي کند، چون اکثريت جامعه کارگرند مثل معلم، راننده و

اگر اينها. خانواده هايش مي شوند اينها و آن وقت اينها مي شوند سياستگذار
... اسکله ناپيدا و68ات کاال و فعاليت قدرت سياستگذاري داشته باشند اجازه وارد

جلوي اينها بسته خواهد شد به همين دليل هم در مقابل سنديکاي ما اين قدر
ما مي دانيم که در دنيا فدراسيون ها در هر کشوري که قوي... مقاومت کردند

هستند صنعت و تکنولوژي در آنها قوي تر است و امکانات اجتماعي به صورت
مردم توزيع مي شود و به واسطه همين فصل سوم قانون اساسيعادالنه بين 

.جمهوري اسالمي که فصل حقوق ملت است رعايت خواهد شد
 نفر از 4متاسفانه حکم اخراج . به موضوع سنديکاي شرکت واحد برسيم: سئوال 

آيا شما رسيدگي به پرونده. همکاران شما در ادارات کار تاييد شده صاحب است
  در صالحيت اداره کار مي دانيد؟هاي تان را 

طبق قانون موجود، اداره کار در قسمت رسيدگي به شکايات کارگري و: جواب 
کارفرمايي محق است اما نحوه رسيدگي به پرونده کارگران شرکت واحد مورد

به اين دليل که هيچ کدام از آيين نامه ها و مقرراتي که در خود. اعتراض است
 نامه انضباطي شرکت واحد و در مقرراتي که از قبل برايقانون کار و در آيين

حتي برگ دعوت يک. اخراج کارگران پيش بيني شده حتي يک مورد رعايت نشده
حتي يک مورد تخلف در پرونده... کارگر به کميته انضباطي کار داده نشده

يلآنها بي دل...  به بعد که سنديکا احيا شد وجود ندارد84همکاران ما از سال 
اخراج شده اند و بايد در چارچوب قوانين داخلي و بين المللي به سرکارشان

بايد خسارت آنها. بازگردند و حقوق معوقه دوران تعليق شان هم پرداخت شود
.جبران شود

تالش هايي که دولت احمدي نژاد براي تغيير قانون کار صورت مي دهد: سئوال 
... است191ص منظورم تغيير ماده را چطور ارزيابي مي کنيد؟ به طور خا

به تنهايي ناقض قانون اساسي و قانون کار و حقوق بشر و191ماده : جواب 
.ما خواهان حذف اين ماده هستيم. انسانيت است

 نفر را در کارگاه کوچک10حتمًا خبر داريد که دولت تالش مي کند تعداد : سئوال 
   نفر ارتقا بدهد؟50به 

واهند تعريف کارگاه هاي کوچک را گسترده تر کنند و اينمي خ... بله: جواب 
مردم ايران انقالب کردند تا آزادي داشته باشد. ضدکارگر و ضد اهداف انقالب است

قانون اساسي ما بر پايه عدالت اجتماعي و آزادي. و عدالت اجتماعي داشته باشند
اما...روم کندتعريف شده و کسي نمي تواند مردم را از پوشش هاي قانوني مح

 بر خالف تمام اين اصول قانون اساسي است و برخالف خود قانون کار191ماده 
حتي بر خالف طرح اشتغال است چون باعث مي شود کارگران بيشتري بيکار

برنامه هاي وزارت کار جهت تغيير قانون کار فقط به نفع سياست هاي.شوند
  .نئوليبرالي تمام مي شود

  سايت روزنامه اعتماد: برگرفته از                                                       
...............................................................
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  *ديدگاه * 
 در باره پالتفرم اتحاد چپ

  1تراب ثالث
بسيارى از رفقا " اتحاد چپ"در بحث هاى خارج آشورى پيرامون مقوله 

مبحث مساله ای نيست  اين.  آنند  مى  فراموشی اين بحث ها راپيشينه تاريخ
ريشه اين . تازگى درون جنبش چپ خارج از آشور مطرح شده باشد آه به

اولين . 2گردد  در داخل برمى٥٧بحث در واقع به دو سه سال بعد از قيام بهمن 
  .3 در ايران منتشرشدند١٣٦٠اسناد آتبى آن در سال 
 به بعد مابين بسياری از گروه های آمونيستی ٦٠ل از اواسط تابستان سا

. راه افتاده بود مباحثاتى پيرامون ضرورت وحدت چپ و چگونگى ايجاد آن به
 رسمى دبيرخانه متحده  آه در آن زمان بخش(از جمله، رفقاى خود ما 

  آه بعدها به گرايش(، بخشى از رفقاى اقليت )الملل چهارم در ايران بود بين
، بخشى از رفقايى آه آن زمان تحت نام ) انقالبى معروف شدندسوسياليزم

، رفقايى )عمدتا از تحريريه نشريه رهايى(آردند  وحدت آمونيستى فعاليت مى
اين گروه قبل از انقالب از حزب توده جدا شده بود و به انقالب (از گروه قيام 

ن با اقليت آه در آن دورا(، رفقايى از راه فدايى )سوسياليستی گرويده بود
، منفردينی ازگروه رزمندگان، و همچنين رفقايى از راه )آردند همكارى مى

و به نظر من، . گونه مباحثات شده بودند آارگر بطور غير مستقيم، وارد اين
اگر امروزه رفقا در بحث هاى خود پيرامون مقوله اتحاد چپ به نكاتى آه در 

هاى سياسى و نظرى اين بحث آن دوره مطرح شدند، توجه نكنند و به ريشه 
هاى  نپردازند، نه تنها به برداشت  آمونيستى ايران در تاريخ تحوالت جنبش

رسند آه طرز تلقى ويژه بسياری از ما از  نادرستى از ضرورت اين اتحاد مى
از آنجا آه از من هم دعوت شده آه . آرد مفهوم اتحاد را نيز درك نخواهند

 در ميان بگذارم بايد تاآيد آنم آه اين نظرات را نظرم را در اين باره با شما
 .توان از همين سابقه و گذشته جدا آرد نيز نمى

 دارند آه اين مباحثات را از تاريخ حذف  اى عامدانه تالش آه عده مضافا به اين
ها بعد در اين يا آن سمينار  طور وانمود سازند آه چنين بحثى سال آنند و يا اين

  اين شيوه بخصوص. اعدتا به ابتكار ايشان به راه افتاددر خارج آشور و ق
ميان آسانى آه يا در تمام اين دوره در خارج آشور بوده اند و اطالعات 

آه اگر هم مدتی در ايران بوده اند چندان در بطن  دست اولى ندارند و يا اين
 بنابراين بايد نخست به اين ريشه هاى. ماجرا ها نبودند، بسيار رايج است

تاريخى پرداخت و روشن آرد آه چرا و تحت چه شرايطی اصوال چنين 
 .مبحثى درون چپ ايران بازشد

 همه به نحوى از  آم و بيش. مثال به يك بحث محبوب خارج آشورى نگاه آنيم
انحا سعى مى آنند نشان دهند آه  انگيزه اصلى اتحاد چپ فائق آمدن بر تشتت 

ق آمدن بر پراآندگی در هر شرايطی اقدامی البته فائ. و پراآندگى موجود است
اما در ارتباط با مقوله اتحاد چپ اين اساسا يك بحث خارج . درست است

چرا آه هنگامى آه اين بحث داخل خود ايران مطرح شد، . است آشورى
 نبود، نيروی چپ در  و يا تشتت در صفوف چپمشكل اصلى آمبود نيرو

مشكل اصلی فقدان رهبرى .  د بود آم و بيش در اوج خو١٣٦٠اوائل سال 
مشكل اين نبود آه . انقالبى با خط مشى متناسب با شرايط آن روز ايران بود

صفوف ما پراآنده بود، مشكل اين بود آه يا فرماندهان نمی دانستند با اين 
و اين نكته مهمی است . صفوف چه آنند و يا اينكه فرامين بی ربط می دادند

بنابراين، هنگامى آه در ايران بحث . که نبايد امروز از چشم ها پنهان بماند
اتحاد به راه افتاد، اين بحث در عين حال بحثی بر سر ضرورت ايجاد 

در صورتی آه در خارج . هاى انقالبى بود بندى جديدى از سوسياليست گروه
ر پراآندگی طبعا اين مبحث هميشه از نياز جنبش در خارج برای فائق آمدن ب

 .نشات گرفته است
  از اسناد موجود اين مباحثات در داخل مثال مى توان به اسناد رفقاى گرايش

اين رفقا همين مسائل را در اولين . سوسياليسم انقالبى اقليت مراجعه آرد
آنگره سازمان به صورت آتبى، و در مقابل نظرات غالب به بحث و راى 

عد از آنگره نيز ادامه يافت و چندی بعد در هايى آه ب بحث. آنگره گذاشتند
قبل از آن، . 4 سوسياليزم انقالبى انجاميد   به اعالم علنى گرايش١٣٦٠اسفند 

اى  بر سر همين مسائل منتشر شد آه  در سومين سالروز انقالب بهمن بيانيه

                                                 
 ١٣٨٤، اسفند  سوسياليست فوروم اينترنتی سخنرانى در اتاقاساسبر - 1
 گروهى تحت همين نام شكل  نشود در همان اول انقالب در ضمن فراموش - 2

در اين گروه عمدتا جريانات چپ جبهه . گرفت و يكى دو سالى نيز فعاليت آرد
مثال سازمانى آه بعدا به سازمان . شد ملى و محافل سابقا مائويستى ديده مى

بحث ما در باره اين سازمان . وحدت آمونيستى موسوم شد در همين اتحاد بود
 اتحاد"آن .  مقوله اتحاد چپ خود نيست، بلكه"اتحاد چپ " و با نام مشخص

بايست  هايى عمدتا خارج آشورى بود آه مى  گرايشائتالف اولى نوعى "چپ
نيرويی بيشتر از آن چه تك تك شان در اختيار داشتند براى مداخله در آن دوره 
ائتالف در همان اوائل انقالب از هم پاشيد ولی با اين . به حرآت در مياوردند

  . نام چند سال بعد حتی عضو شورای مقاومت نيز شدهمان 

سوسياليزم و  در پاريس در نشريه ١٣٦١بخشی از اين اسناد در سال  -  3
  منتشر شد انقالب

   ١٣٦١ ، پاريس، دی ٣، شماره سوسياليزم و انقالب -  4

اى براى  در واقع نوعى جمعبندى اوليه مباحثات اتحاد بود و به بيانيه
  . 5هاى مختلف تبديل شد هايى از سنت گرايشآيى  گردهم

بايد اول نظرى بر اين مباحثات افكند و نكات " اتحاد چپ" براى درك مقوله 
 .مهم آن را بازشكافت

ياد  به. اولين مساله مهم براى ما در آن زمان ارزيابى سياسى از اوضاع بود
فاز اى بود آه مجاهدين در تابستان اش وارد   دوره٦٠بياوريم سال 

  به جاى سياست مماشات با رژيم آه برعكس. شده بودند رودررويى نظامى 
ها را به دنبال  تر رژيم به صفوف آن توقعات رهبرى مجاهدين حمالت وحشيانه

بسيارى . داشت، در اين سال درگيرى سراسرى و مسلحانه مجاهدين آغاز شد
هاى  استاز نيروهاى چپ نيز براى عقب نيفتادن از اين قافله به سي

" آشد انقالب شعله مى"آرد،  اقليت اعالم مى. بودند  شده  اى آشيده ماجراجويانه
خواند، برخى از  مى هاى رزمى فرا و نيروهاى خود را به ايجاد جوخه

زحمت نشريه  ها مثل وحدت آمونيستى آه قبال ماهى يك بار هم به سازمان
 بار ٣اى  لعاده و اغلب هفتَها العاده پشت فوق آردند، به ناگهان فوق منتشر مى
. آردند دادند و برخى ديگر نيز جنگ مسلحانه تمام خلقى را تبليغ مى نشريه مى

هاى موجود در چپ راديكال اين  خالصه ارزيابى بسيارى از رهبران سازمان
شويم و يا انقالب جديدى  بود آه يا وارد مرحله جديدى از بحران انقالبى مى

ارزيابى خيلى از ما آه . ه بعدی در شرف تكوين استدر همين دوره بالواسط
برداشت بسيارى از ما اين . تر بوديم، اما، آامال متفاوت بود به زمين نزديك

تر از سابق  ايم و ضد انقالب قوى بود آه در واقع به نقد شكست خورده
ارزيابى ما از اوضاع نه پيشروى به . راه خواهد انداخت سرآوب شديدى را به

. داد اى را نشان مى نقالب بعدى آه ضرورت عقب نشينى حساب شدهسوى ا
همين ارزيابى آامال متفاوت با اغلب رهبران چپ آن زمان، بسيارى از فعالين 

بود و به جرات  آرده يكديگر نزديك چپ را عليرغم تفاوت های سازمانی به
ی توان گفت سرمنشا نزديكى ها و خود آغاز بحث اتحادچپ بين نيروها مى

 .مختلف در وهله اول دقيقا همين مساله بود
طبعا، چنين ارزيابى متفاوتى از اوضاع مباحثات ديگرى را نيز به دنبال 

فراموش نكنيم بحث اتحاد چپ قبل از آن آه به خارج سرايت آند، . داشت
از اولين مباحثات مهم يكی اين . نزديك به دو سال در خود ايران ادامه داشت

.  چرا و چگونه شكست خورديم و مسبب اصلى آن چه بودبود آه  مشخصا 
ترين و  نكات متعددى در اين گفتگو ها مطرح می شد، اما عمده

بسياری از فعالين چپ آه . شان همانا مبحث مرحله انقالب بود ترين برجسته
بودند آه دليل عمده  در اين مباحثات شرآت داشتند، خود به تجربه دريافته

.  استراتژى صريح و روشن انقالب سوسياليستى بودشكست چپ فقدان يك
هاى چپ حتی صف  همه در عمل ديده بودند آه استراتژى اغلب سازمان

چه اغتشاشی از اين . هاى آلی طبقاتى را نيز درست ترسيم نكرده بود بندى
تبليغ ضرورت .  آنيم فاجعه آميز تر آه مرز انقالب و ضد انقالب را مخدوش

و يا " ملى"زحمتكشان با خرده بورژوازى و يا بورژوازى اتحاد آارگران و 
، در واقع، يكى از داليل عمده ناتوانى چپ در "نيروهاى ضد امپرياليستى"

 .شناخت ماهيت ضدانقالب بود
توان گفت  بهرحال اين مبحث دراز است و خود بايد جداگانه باز شود، اما مى

اى و اتخاذ استراتژى  ه از انواع مفاهيم انقالب مرحل همين ضرورت برش
صريح انقالب سوسياليستى اولين بندى بود آه در پالتفرم نوشته نشده اين 

نوشتجات بسيارى در آن دوران پيرامون همين . اتحاد از همان زمان وارد شد
مثال يكى از . ترين  مباحثات آن دوران بود مساله منتشر شد و شايد از عمده

ت در اولين آنگره اين سازمان به بحث و اى آه رفقاى اقلي سه مطلب عمده
قطعنامه اين رفقا در تاييد . تصميم گيرى گذاشتند، دقيقا همين مساله بود

و يا دو . آرا آنگره را آسب آرد %  ٤٠استراتژى انقالب سوسياليستى حدود 
 در ارتباط با توضيح استراتژى ٦٠مقاله ديگری آه خود من در همان سال 

با تكاليف مرآب و نيز به طور آلی مبحث استراتژى و انقالب سوسياليستى 
بخشى از رفقاى راه آارگر هم از همان . 6تاآتيك در انقالب ايران منتشرآردم

   بعدها تحت ناممتدولوژى مرحله موقع مشغول آار بر سر مباحثى بودند آه 
همزمان بخشى از رفقاى رزمندگان نيز دقيقا به نتايجى .  منتشر شدانقالب
  .7ه رسيده بودندمشاب

نكته دوم اين بود آه ارزيابى اغلب ما از چگونگى اين شكست تاآيد اصلى را 
واضح است هنگامى آه . داد بر عدم دفاع چپ از حقوق دموآراتيك قرار مى

  اش ضد انقالب بر موج انقالبی سوار می شود، نخستين اقدامات اصلى
ها  رزه انقالبى در خيابانسرآوب حقوق دمكراتيكى است آه مردم در طول مبا
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سرآوب آزادى بيان، آزادى . طور بود در ايران هم همين. اند دست آورده به
زور  ها به  گرفتن هر گونه حقوق دموآراتيكى آه توده تشكل و خالصه بازپس

. اى بر ارتجاع تحميل آرده بودند، از همان شب قيام آغازشد مبارزات توده
 را مستحكم سازد،  اش توانست قدرت پيروز مىموثرترين شكلى آه ضد انقالب 

عالئم اين سرآوب حتى قبل از سرنگونى . ها از صحنه بود بيرون راندن توده
ضد . شد روشنى ديده مى و در تظاهراتى آه تحت آنترل رهبرى مذهبى بود به

دارى  هاى ضد امپرياليستى و ضد سرمايه طرف خواست انقالب، از يك
ا با عوام فريبى ضد استكبار جهانى و ضد طاغوتيان هاى وسيع مردم ر توده

فريبى را   به اين عوام جايگزين آرد و از طرف ديگر امكان هر گونه اعتراض
اين از همان اول آار واضح بود، .  از ميان برداشت با سرآوب حق اعتراض

هاى موجود از همان   چرا بسيارى از سازمان اما، پرسش اين است آه پس
 به افشاى اين عوام فريبى دست نزدند و در مقابل اين حمالت ابتداى امر

    آارى نكردند؟
. اما چپ اعتراضی نكرد. سران رژيم سابق را پشت درهای بسته اعدام آردند

حجاب اجباری بر سر زنان . روزنامه آيندگان را بستند اما چپ آارى نكرد
فتند باز آارى آردند،  بازهم چپ آارى نكرد ، جلوى آزادی احزاب را گر

خالصه حقوق دمكراتيك را يكى بعد از ديگرى سرآوب آردند و ما . نكردند
توگويى نوعى . همه می دانيد آه طومار دراز است. حواسمان جاى ديگر بود

 ماه اعتصاب ٤ناتوانى بنيادى در چپ ايران وجود داشت آه نه تنها عليرغم 
 نبينند آه حتى در عمومی آارگری چشم انداز انقالب سوسياليستی را

شان، به مساله دفاع از حقوق دموآراتيك آم  چارچوب همان انقالب دموآراتيك
هاى   چپ از سنت و اين را بسيارى از ما در ارتباط با عدم برش. بها بدهند

بنابراين ضرورت احيای سنن دموآراتيك . حزب توده و استالينيزم می دانستيم
ارآسيستی، سوسياليزم از پايين، چپ و نوعی بازگشت به سوسياليزم م

سوسياليزمی آه گسترش حقوق دموآراتيك را در بنياد مطالبات خود قرار می 
 .   دهد، نيز به اصل دوم پالتفرم نوشته نشده اين اتحاد اضافه شد

نكته سوم اين بود آه بسياری از آادرهای چپ به اين نتيجه رسيده بودند آه 
در چپ ايران تا اندازه زيادى تصنعى و در واقع گروه بندي هاى موجود 
يعنى خطوط چند گانه ای آه در آن زمان . معرف نوعی خود فريبی است

درون چپ ايران وجود داشت، هر چند آه خود  فكر مي آردند بر اساس مرز 
بندي بين انقالب و ضد انقالب، بين خلق و ضد خلق و يا بين انقالبيون و 

ر واقع در سر بزنگاه تاريخ و از لحاظ مسائل فرصت طلبان شكل گرفته اند، د
تجربه عملى خود انقالب نشان داد . عمده انقالب تفاوت آيفی با يكديگر نداشتند

آه همان تمايالت فرصت طلبانه و رفرميست آه همه می دانستيم در مثال 
برش فداييان . حزب توده وجود دارد از درون همه خطوط ديگر هم بيرون آمد

 حزب توده از پيدايش اآثريت جلوگيری نكرد و تمام مبارزات از رفرميزم
جريانات مائويست عليه سوسيال امپرياليزم صفوف آنها را از همكاری با ضد 

همان آثافات توده ای از ساير خطوط نيز بيرون . انقالب مصون نگه نداشت
 برای آادرهای مبارز و صادق چپ ديگر روشن شده ٦٠بنابراين تا سال . زد
  . ود آه اين مرزبندی ها اگر نگوييم تصنعی، دست آم ناآافی بودندب

اگر قرار باشد در اولين تند پيچ مبارزه طبقاتی همه سازمان ها آال يا بخشا به 
همان منجالب سازشكاری سقوط آنند، پس يك جاى اساسی آار ايراد دارد، 

 و يا سوابق استراتژى، تحليل.  برنامه. بايد حتما  ايرادی عمده در تئوری
بنابراين برای آنها آه می ديدند . مبارزاتی ما باشدآه باعث اين پديده می شود

واضح بود تا به آن اندازه هم آه خودشان قبال تصور می آردند، مرزبندی 
دقيقی با سازشكاری و فرصت طلبی نداشتند، دستكم روشن بود آه جريانات 

 عبور آنند و  آارزاری جدی مبارز بايد از مرزهای تصنعی چنين تشكيالتی
پيشنهاد . برای ايجاد گروهبندی نوينی از انقالبيون چپ را به راه اندازند

نشريه مشترآی آه هم راهنمای عمل مبارزاتی اين عده باشد و هم امكان بحث 
و تبادل تجربه و نظر مابين آنها را فراهم آند، در همين دوره بود آه شكل 

داشت آه در آن شرايط سخت شكست و عقب بويژه بايد در نظر . گرفت
نشينی برای بسياری از ما روشن بود آه اگر همكاری و اتحادی جدی بين 
چنين نيروهايی شكل نگيرد و مقاومتی جدی عليه ضد انقالب سازمان نيابد، 

  .بازمانده نيروهای چپ نيز تار و مار خواهد شد
آه در واقع چپ ما چپی نكته چهارم اين بود آه ما به اين نتيجه رسيديم 

آارگری نبود، نه ريشه های آارگری داشت و نه در آل دوره انقالب بطوری 
و اينك آه .   واقعى در جهت مسائل طبقه آارگر دست زد جدى به چرخشی

ضد انقالب پيروز شده بود و حمله تهاجمى وحشيانه اى را به نيروهاى 
آه بتواند در  اجتماعی بود راديكال آغاز آرده  بود، چپ فاقد آن پايه های

دفاع از خود به حرآت در آورد و يا حتی عقب نشينی حساب شده ای را 
در واقع يكی از بزرگترين آمبودهای . همراه با آن و از درون آن سازمان دهد

چپ اين بود آه حتی در دوران گشايش نسبی بعد از انقالب نيز نتوانست 
ظه ای را در درون طبقه آارگر ايجاد پايگاه اجتماعى و توده اى قابل مالح

و البته چنانچه در سه سال فرصتی آه از دست رفت چنين آاری را نكرد . آند
موقعى آه ضد . در دوره سرآوب حتی اگر می خواست هم نمی توانست

انقالب موج حمله را آغاز مى آند، اگر  شما به نقد  ريشه در طبقه نداشته 
برای ما واضح بود آه چپ بايد . قمع خواهيد شدباشيد، بسيار راحت تر قلع و 

 جدى  به ارزيابى دقيق و عميقی  از اين آارنامه مبادرت ورزد و چرخش
در ميان بسياری از . بطرف طبقه آارگر را به هم و غم اصلی اش تبديل آند

 آارگرى  ما از همان زمان تالش برای باز سازى صفوف چپ در دل جنبش
يته هاى مخفى آارگران پيشگام در مراآز آارگری از طرح ايجاد آم. آغازشد

مي گفتيم به . پيشنهاد ما به سايرين ساده بود.  دل همين مالحظات بيرون آمد

جاى اينكه دنبال اين يا آن ماجراجويی نظامی راه بيفتيد، به درون طبقه 
چرخش نماييد و به جای ساختن جوخه هاى رزمى در عالم ماليخوليا از 

د برای  ايجاد آميته های مخفی برای  مبارزه دراز مدت بر فرصت موجو
  .  8زمين سفت  جنبش آارگری استفاده آنيد

و نكته پنجم يا نكته اصلی اينكه اگر به گفته لنين استراتژی اصلی ما ساختن 
حزب پيشگام انقالبی است بايد اذعان داشت آه در تحقق اين استراتژی در 

هيچ يك از سازمان های موجود نه تنها . ه ايمهمان قدم های اوليه درجا زد
ظرف مناسبی برای انجام چنين وظيفه ای در اختيار صفوف چپ قرار ندادند 

نه خود برنامه و استراتژی درستی برای اين . آه عمال بدل به مانع آن شدند
آار ارائه می آردند و نه به مبارزين درون تشكيالت خود اجازه حتی بحث 

سرآوب مباحثات درونی و افترا زنی به مبارزينی .  می دادنداين مشكالت را
. آه در مقابل اين وضعيت قد علم آرده بودند از همان زمان شدت گرفت

ضرورت بحث و تبادل نظر بين گرايش های انتقادی آه در دل همه تشكل 
های موجود شكل گرفته بود و تدارك زمينه های فعاليت مشترك بر اساس 

رد توافق نيز در تقابل با اين جريان از همان زمان به راه نكات آليدی مو
پيشنهاد بولتن بحث و سازماندهی گرايش سوسياليزم انقالبی نتيجه .  افتاد

 . عملی اين مذاآرات بود
در يك سرى از سازمانهاى موجود، مثال در اقليت، در تشكيالت خود ما و يا 

فرم هاى نوشته شده، شكل  پالت در سازمان وحدت چنين تمايالتى بر اساس
گرفت و ما به مرحله رد و بدل آردن اسناد آتبى پيرامون استراتژى انقالب 
سوسياليستى در ايران، مفهوم حزب انقالبى پيشگام، ساختار دولت در ايران، 

اين بحث و . ماهيت طبقاتى رژيم مذهبی و وضعيت سياسى نيز رسيديم
 ٦١ و ٦٠هاى  مه داشت، اما سال  ادا٦١همكاری در داخل تا اواخر سال  

عمال قبل از اينكه اين تالش ها به دست . هاى شكست و ضربات نيز بود سال
. آوردهای مهمی منجر شود، خود ما نيز ضربه خورديم و ضربه ای سنگين

بسياری از آادرهاى اصلی اين اقدامات از دست رفتند و برخی از ما باالجبار 
 يا  مخفى شديم يا بخارج ٦١از ما از همان اواسط خيلى . به تبعيد آشيده شديم 

  .رفتيم
مثال، در ادامه اين . بويژه در پاريس. در خارج اما اين مباحثات ادامه پيدا آرد

مباحثات خود ما، به مثابه گرايش سوسياليزم انقالبی، در آن جا نشريه اى راه 
منتشر شد و به انداختيم به اسم سوسياليسم و انقالب، اين نشريه چندين سال 

اگر دوستان يادشان باشد .  بسياری از مباحثات برنامه اى و تئوريك دامن زد
آمدند از   بسياری از نيروهاى اپوزيسيون آه به خارج مى٦٣ تا ٦١سال هاى 

در واقع بسيارى از آادرهاى اصلى اغلب سازمانهاى . آودند  سر در مى پاريس
 در همين دوره سلسله سمينارهاى  حضور داشتند  و طبعا موجود در پاريس

بر سر مسائلى مثل استراتژى انقالبى، . راه افتاد عمده ای بين نيروهاى چپ به
مرحله انقالب، ماهيت رژيم، رابطه دموآراسى و سوسياليسم و بسيارى مسائل 

و تقريبا همه . توانست به شكل گيرى جريانى جديد آمك آند ديگر آه مى
راه .  بودند در اين مباحثات شرآت آردند در پاريسهايى آه آن زمان  گرايش

هاى مختلف اقليت، جريانات  هاى سابق، طيف آارگر، رزمندگان، پيكارى
 . پيرامون توفان و رنجبران و بسيارى از افراد و محافل مستقل و منفرد

اساسا خيلى . ٦٧مدتی بعد در اين بحث  نيز وقفه افتاد، بويژه بعد از آشتار 
 پراآنده شدند و ديگر امكان پيشبرد اين مباحثات فراهم  ت از پاريساز جريانا

 و دل  اما بيشتر خود دوران تبعيد، دوران خارج از آشور، دوران ياس. نبود
سردى و دل مردگى آه به تدريج حاآم شده بود، در روند اين بحث ها اثر 

 بر گذشته از اين به بعد، در آنار جريان بحث سالم نقد. مخرب خود را داشت
برای پيشبرد مبارزات آينده، بحث صفوف بيمار چپ آه نقد بر گذشته را به 
وسيله ای برای توجيه پذيرش وضعيت موجود و يا فرار از جبهه آرده بودند، 

به هر حال هرچند آه حجم اين . نيز به نحو روز افزونی مشاهده می شود
ما در سطوح محلى به ا. گونه مباحثات آم شد و تمرآز خود را از دست داد

مثال در همين سال ها چندين سمينار محلی در لندن، . اشكال مختلف ادامه يافت
هامبورگ، هانور، برلن و استكهلم برگزار شد و مباحثات بصورت پراآنده و 

  .ضمنی در بسياری جاهاى ديگر نيز ادامه داشت
بتدريج . دبحث ها آماآان پيرامون چرايی اتحاد چپ و چگونگى آن دور می ز

از گرايش های همه با . حتی جريانات مشخصی نيز در مباحثات شكل گرفت
همی گرفته تا آسانی آه وحدت را فقط با هم آيشان خودشان مجاز می 

گرايش هايى بودند آه از مقوله اتحاد . دانستند، در اين مباحثات وجود داشت
 آه جز اتحاد تشكيل فوری حزب جديد را استنتاج می آردند و گرايش هايی

و البته طبق معمول . عمل مشروط هيچ اتحاد ديگرى را برسميت نمی شناختند
آه نقدا خود را محور آائنات می دانستند و ) و هستند(جرياناتی هم بودند 

  .اساسا وحدت با آسی را قبول نداشتند
 منجر به نشستی شد آه همه را ٩٠اينگونه تالش ها عاقبت در اوائل دهه 

قبل از چنين نشستی اما انگيزه . ت بزرگ اتحاد چپ دعوت آردبرای نشس
اغلب جريانات دعوت آننده يا شرآت آننده از اتحاد يا روشن و اعالم شده 

  به هرحال در . نبود و يا اگر هم گفته شده بود، چندگانه و معموال متناقض بود
تفرم موسوم به نشست دوم، پس از چند روز بحث عاقبت پال. خود اين نشست

و  بر رسی بعدی اين پالتفرم . اتحاد چپ آارگری به اتفاق آرا تصويب شد
نشان می دهد آه انگيزه ها هر چه آه بود، آن چه تصويب شد در تداوم همان 
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در آن نشست برخی از .  شروع شد١٣٦٠مباحثاتی بود آه در داخل در سال 
و . ضور داشتيم آمده بوديم، نيز ح٦١ و ٦٠ما آه از آن تجربه ايران سال 

بسياری از رفقايی آه عمدتا از خارج آشور بودند نيز به همين مباحثات و 
ناگفته نماند آه در داخل هيات های نمايندگی برخی از . روش جلب شدند

جريانات حاضر در آن نشست نيز رفقايی بودند آه  از دل همان مباحثات 
انات توده ای اآثريتی آم در واقع در اين نشست غير از جري. داخل آمده بودند

 همه جريانات چپ به صورتی حضور داشتند ـ چه جريانات و گروه  و بيش
به جز سازمان  ( چپ و چه افراد و  محافل مستقل يا منفرد  هاى مشخص

آومله نيز _حزب آمونيست. اقليت توآل و حزب آمونيست آارگرى حكمت
التفرم مورد توافق همه بود باز تاآيد آنم،  اين پ).  بعنوان ناظر شرآت داشت

و عليرغم حرف هايی آه بعضی ها بعدها در رد اين پالتفرم  زدند بايد به 
و . يادشان انداخت آسی آنجا به زور وادارشان نكرد چيزی را امضا آنند

اتفاقا همين ماجرای امضا آردن يك منشور و قبل از خشكيدن مرآب آن زير 
  .  ی عدم بلوغ چپ ايران استقول خود زدن، خود يكی از نمونه ها

بنظر من اين پالتفرم مبنايى بود الزم و آافی براى اتحاد چپ، و مبنايى 
درست و اصولی براى اتحاد طيف راديكال چپ آه به اعتقاد من حتى بعد از 

 سال به قوت خود باقيست و حتی امروزه نه چندان احتياجی به افزودن ١٢
ان و نشستی نيز نتوانسته بهتر يا دقيق تر هيچ جري. چيزی دارد و نه آم آردن

پرسيدنی است آسانی آه هر روز خيمه شب .  از آن پالتفرم ديگری بنويسد
بازی جديدی برای وحدت به راه می اندازند، آيا نبايد اول تو ضيح دهند اگر 
در امر وحدت جدی بودند چرا همين وحدت قبلی را رها آردند؟ و به چه 

ی رسيدند آه همين جا وجه بهترش را با خود نداشتيم؟  در پالتفرم يا نتيجه ا
اينجا من نكات اصلى اين پالتفرم را باز می آنم و درضمن توضيح تفكر پس 

  . پشت اين نكات به بحث اصلی خودم در باره اتحاد چپ بر می گردم
اولين مساله آه شايد عمده ترين مساله پالتفرم باشد، مساله تعريف طيف 

اگر اين اتحاد اتحاد بزرگ همه طرفداران سوسياليزم نيست، پس . دراديكال بو
مرز آجاست؟ اين مبحث و پرسش تا به امروز هم سر همه را به خود مشغول 

اگر چنين طيفی آن چنان . سئوال ساده، اما جواب دشوار بود. آرده است
د تعريف مشخصی داشته باشد آه همه بدانند، پس فقط می تواند بدين معنی باش

آه اين طيف به صورتی شكل گرفته و با حدود و ثغور مشخص نقدا وجود 
در چنين صورتی چه نيازی به اتحاد است؟ و اگر وجود ندارد پس . دارد

چگونه می توان مرزهای آن را مشخص آرد؟ البته اگر فكر آنيم فالن تعداد 
ه از گروه و سازمان ها نقدا در طيف راديكال هستند و مساله فقط مسال

مساله تعريف طيف به امر مذاآره، . پراآندگی است، آار بسيار ساده می شود
اما اگر الزاما هيچ . توافق و جمعبندی محورهای مشترك خالصه می شود

آدام از اين جريانات در آليت خود نماينده اين طيف نباشند، همان طور آه 
نها يعنی تجربه خود انقالب اثبات آرد، پس توافق بر سر مخرج مشترك آ

پالتفرم، اما، روش . توافق بر سر نظرياتی آه خود عامل شكست بودند
و به اعتقاد من تنها روش . خاصی برای پاسخ به اين سئوال را اتخاذ می آند

 . همين است
بايد در نظر داشت زمانى آه اين پالتفرم نوشته شد هم شوروى و هم چين 

ما، چپ ايران، اضافه . ه بودندرسما و با آغوش باز به اردوی سرمايه پيوست
بر بحران وخيم خودمان بعنوان چپ ايرانى اآنون بايد بار بحران بين المللى 

چه در " اردوگاه سوسياليستى. " اعتبار سوسياليزم را نيز بدوش می آشيديم
مدل روسی و چه چينی نه تنها اينك روشن شده بود هر چه بوده سوسياليستى 

تر و وحشتناك تر از آن بوده آه حتی دشمنانش می نبوده بلكه بسيار فجيع 
و در ضمن در نظر داشته باشيم آه اآثريت قريب به اتفاق چپ ما . گفتند

  .  مستقيم يا غير مستقيم و ابسته به يكی از اين دو قطب بود
پالتفرم، اين واقعيت بين المللی و وضعيت طيف راديكال را بدين گونه بيان 

 آمونيستى  بحران جنبش:   چپ را از آن نتيجه می گيردمی آند و اهداف اتحاد
 جهانى آمونيستى ازشكل  ايران با خود ويژگي هاى آن در بستر بحران جنبش

گيرى و سازماندهى سوسياليسم راديكال آارگرى در ايران جلوگيرى آرده 
است آه به رشد و  ايجاد شرايطى" اتحاد چپ آارگرى"هدف از . است

 مشترك ما در راه سازمان يابى طبقه  ف آمك آند و تالشسازماندهى اين طي
  .آارگر و ايجاد حزب انقالبى آن را ممكن سازد

 در واقع گفته شده عدم وجود طيف راديكال خود از عوارض ،بدين ترتيب
بنابراين مشاجره  . بحرانی نه با ابعادی صرفا ايرانی آه جهانی. بحران است

فايده ای به حال ما . ود خارجی نداردبر سر حدود و ثغور طيفی آه وج
و اساسا  هدف از اتحاد چپ آارگرى ايجاد شرايطى است آه . نخواهد داشت

 . به شكل گيری اين طيف در ايران آمك آند
  

يعنى، در همين پاراگراف اول در واقع اهداف اصلی اين اتحاد نيز بيان شده 
. ه، آوتاه يا دراز مدتساده يا پيچيد.  اين صرفا يك اتحاد عمل نيست. است

بلكه اتحادي است به وضوح سياسی و با اهدافی سياسی براى آار متحد و 
مشترك در راه ايجاد گرايش سوسياليسم راديكال آارگرى و عاقبت ايجاد 

به عبارت ساده تر، دقيقا نگاهی به ضرورت اتحاد . حزب انقالبی طبقه آارگر
  . ت داخل مطرح شد در مباحثا٦١ و ٦٠شبيه همان آه در سال 

متاسفانه، حتی خيلی از جرياناتی آه زير اين پالتفرم را امضا آردند، در 
در ميان طرفداران اتحاد های گوناگون . عمل اين طرز تلقی را قبول ندارند

هميشه هستند جرياناتی آه خود را تافته جدا بافته ای می دانند آه تنها هدف 
 حزب ن است واال خود به نقد تجسم زندهشان ازاتحاد در واقع ارشاد ديگرا

تصور می آنند انقالبی طبقه آارگر هستند، و همين طور افراد مستقلی آه 

تجربه محدودشان با اين يا آن سازمان تصنعی آنها را به چنان سنگ محكی 
. تبديل آرده آه می توانند با يك نگاه انقالبی را از ضد انقالبی تشخيص دهند

به صراحت اشاره دارد آه چنين گرايشی به صورتی پالتفرم، برعكس، 
  . بايد با هم آن را بسازيممشخص وجود ندارد و 

بعبارتی ساده تر، در همان نشست و به شكلی در همين پارگراف اول پالتفرم 
. گفته شده بهتر است از همين اول سر سه نكته ديد و نگاه روشنی داشته باشيم

 راديكال آارگری است و نه طيف نخست اينكه اين وحدت در طيف چپ
درست است آه بحران . اتحاد چپ است نه چپ و راست با هم. سازش طبقاتی

اما از پشت آوه قاف نيز نيامده ايم آه تصور . داريم و شكست نيز خورده ايم
و همه می دانيم همين االن هنوز هم عده ای . آنيم با همه می توان متحد شد
ثانيا، در حال .  خواهان وحدت اين دو طيف اندهستند آه به نحوی از انحا

حاضر چنين طيفی چه در خود ايران و چه در خارج آشور  به معنای دقيق 
در داخل در حال . آلمه و به مثابه طيفی با شكل و شمايل روشن وجود ندارد

. شكل گيری است در صورتی آه در خارج در حال تغيير و تبديل و تجزيه
ز اين اتحاد فقط می تواند آار مشترك برای سر و سامان سوم اينكه پس هدف ا
بنابراين نه صرفا نوعی اتحاد عمل است و نه نوعی . دادن به اين طيف باشد

  . فرقه جديد در مقابل ساير فرقه ها
و . اما همين جا تناقضی در وضعيت ما وجود دارد آه جز دو راه حل ندارد

 ثغور معينی نداريم، پس چگونه آن اينكه اگر هنوز طيف مشخصی با حدود و
  می توانيم اصول و پايه های نظری يا برنامه ای آن را بنويسيم؟ 

برخی راه ساده را انتخاب می آنند و فكر می آنند مخرج مشترك خودشان با 
يعنی، ببينيم همه با چی موافقيم پس . ديگران در واقع پالتفرم اين طيف است

ين اشكال اين گونه مخرج مشترك ها اين است اول. همان می شود پالتفرم اتحاد
آه طرفين فرض را بر اين می گذارند آه پس برنامه خود شان در اين طيف 

در صورتی آه اتفاقا برش از الاقل بخشی از همان برنامه پيش . جای دارد
اشكال دوم هم اين آه بستگی به ترآيب پشت اين . شرط ساختن اين طيف است
يدايش چندين مخرج مشترك مختلف و گاها متضاد مخرج مشترك ها خطر پ

و تازه از اشكال اصلی . همين طور آه جلوی چشمان مان امروز داريم. هست
مخرج مشترك آشيدن هميشه يعنی تنزل مشترك به عقب افتاده ترين : بگذريم
  . سطح

از خود . اتفاقا راه درست اين است آه ذهنی نباشيم و از خودمان حرآت نكنيم
 و سپس شكست ٥٧ان طور آه هست و همان طور آه از دل انقالب طيف هم

عناصر اين طيف زيادند چه در درون اين يا آن . آن شكل گرفت آغاز آنيم
آسانی آه مثال در طول اين . سازمان و چه به صورت منفرد و مستقل

مبارزات به سازش با ضد انقالب آشيده نشدند و  مرز انقالب و ضد انقالب 
آيا از اين ها آم داريم؟ گرد آوری تجربيات مشخص همين .  نكردند را مخدوش

به .  عناصر می تواند حداقل هايی از شكل و شمايل طيف آينده را نشان دهد
عبارت ساده تر می توان بر اساس همين تجربه موجود گفت آه خطوط آلی 

 جای با اين متد الاقل به. آن طيفی آه بايد باشد و الزم است آه باشد چيست
سقوط به سطح عقب افتاده ترين نظر همه بايد خود را به سطحی باالتر از 

  . وضعيت فعلی باال بكشيم
بدين ترتيب، در بخش بعدی پالتفرم تالش شده آن حداقل هايی آه بر اساس 

 جديد بايد چه باشند، فرموله  شان بتوان گفت وجوه مشخصه اصلی اين گرايش
اساس تجربه حاضرين در آن نشست، اگر قرار به عبارت ساده تر، بر . شوند

باشد چنين گرايشی شكل بگيرد بايد چه آسانی بيايند، چه اعتقاداتی داشته 
به معنايی، مشخصات و . باشند و چه اقداماتی را در مقابل خود قرار دهند

البته در نظر گرفته شود آه اين . مشغله های اصلی اين طيف ترسيم شده است
نشست سه روزه تدوين و به تصويب رسيده و بنابراين تمام پالتفرم در يك 

اما خود پالتفرم هم به اين مساله اشاره . نواقض آار عجوالنه را در خود دارد
دارد آه اين پالتفرم تنها شكل ممكن بيان اين طيف نيست و اساسا ما 

اما با همه اين نواقص به . نويسندگان آن خود را جايگزين آن طيف نمی آنيم
زعم من همه حرف های اصلی آه بايد زده می شد در همين چند بند ساده آمده 

  .است
ضرورت سرنگونى "نوشته شده اولين اصل اعتقاد در حرف و عمل است به 

انقالبى رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمى ايران و تشكيل دولتی آارگرى 
قق بديل متكى بر ارگان هاى خود حكومتى آارگران و زحمتكشان براى تح

به عبارت ساده تر طيف راديكال جنبش ". سوسياليستى در مقابل اين رژيم
آارگری آن طيفی است آه برای سرنگونی انقالبی رژيم و جايگزينی آن با 

و نه هر نوع دولت آارگرى، بلكه دولت آارگرى . دولت آارگری می جنگد
يعنی . وراهاحكومتى آارگران و زحمتكشان، يعنی ش متكى بر ارگان هاي خود

در ضمن . هاست نه برگزيدگان دولتى آه در آن قدرت در دست خود توده
تاآيد شده آه انقالب سوسياليستى به يك آينده دور دست واگذار نمی شود بلكه 

و . به مثابه بديلى بالواسطه در مقابل رژيم سرمايه داری فعلى مطرح است
 سرنگونی رژيم سرمايه باز هم به عبارت ساده تر، يعنی طيفی آه خواهان

 .  داری برای آغاز گذار به سوسياليزم است
پاسخ . اينجا مستله استراتژى آلى اين طيف روشن شده است. اين بند اول بود

  يعنى اينكه اگر چپ راديكال . صريح به مشكلى آه در انقالب قبلى داشتيم
جود است بايد خواهان ايجاد بديلى واقعی در مقابل آلترناتيوهاى بورژوايى مو

قبل از هر چيز بدون هر گونه رودروايستى استراتژى سوسياليستى صريح و 
تزهای انقالب دمكراتيك نوين و بطور آلی انقالب مرحله . روشنى را ارئه آند

  برش.  با ضد انقالب انداختند ای ماجراهايى بودند آه ما را به دام سازش
نابراين نمی توان به جای ب. قطعى از اين گذشته شرط بازسازى چپ است
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گفتن  اين حرف ساده و روشن ده ها نشست گذاشت آه به مخرج مشترك 
البته، اين آه جزييات اين . استراتژی های سازمان های موجود برسيم

از همين . استراتژی جديد چيست نياز به آار مشترك بعدی خواهد داشت
قا يكی از داليل اتحاد دقي. امروز نمی توان بر سر تمام جزييات آن روش بود
 .همين است آه بايد با هم به اين استراتژی دست يابيم

در پس پشت نكته دوم اين نهفته بود آه امروزه اعتقاد به سوسياليسم بدون 
  بخصوص. آند  نمى  آردن نوع آن به خودى خود چيزى را مشخص مشخص

ى شوروى و با در نظر گرفتن بحران اعتبار سوسياليسم آه بعد از فرو پاش
 جهانى آارگرى را در بر گرفته ، اين يك ضرورت حياتی   جنبش اقمارش

حتی اگر شده در . است آه روشن آنيم منظورمان از سوسياليسم چيست
مضافا به اينكه در خود ايران، در سنت غالب در چپ ايران، و . سطحی آلی

از بر اساس تجربه اغلب آادرهای اين طيف در خود انقالب، درك ما 
سازمان ها و گروه % ٩٩همين آه شايد . سوسياليسم ايراداتی اساسی داشتند

های چپ ما يا شوروی و يا چين را مدلی از سوسياليزم می دانستند، خود 
  . بزرگترين تراژدی چپ ما بود

بنابراين در بند دوم تالش شده مفهوم روشن و صريحی از سوسياليسم ارائه 
ج مشترك نظرات موجود بلكه با روش از خود باز هم نه بر اساس مخر. شود

بازگشت . تجريد آردن و بازگشت به تجربه و تئوری خود جنبش سوسياليستی
اعتقاد به سوسياليزم : "به همان تعاريفی آه زير آوار بحران مفقود شده اند

هاى سياسى، اقتصادى و   دموآراسى در تمام عرصه مفهوم گسترش به
 استقرار مالكيت اجتماعى متكى بر خودمديريت اجتماعى، الغاى استثمار،

يعنی، پس از در هم شكستن دولت ."  توليدآنندگان و الغاى طبقات اجتماعى
بورژوايی و استقرار دولت آارگری دموآراسی  بايد در تمام عرصه هاى 
اقتصادى، سياسى و اجتماعى گسترش يابد، يعنی، برای ما سوسياليزم جامعه 

ر تمام حوزه هاى فعاليت  اجتماعى سرنوشت مردم در ای است آه در آن د
در چنين جامعه ای استثمار و طبقات ملغی شده اند و . دست خود مردم است

به عبارت ساده تر، جامعه . مديريت توليد در دست خود توليد آنندگان است
غالب شده ) يعنی مالكيت سوسياليستی(ای آه در آن شكل مالكيت اجتماعی 

  . است
تقاد من اين جا چيزی جز تعاريفی آه همواره جنبش سوسياليستی بعد از به اع

مارآس بدان باور داشته گفته نشده است، اما، با تاآيد بر همين مفهوم ساده و 
روشن نيز  ما به جای اتكا به مخرج مشترك چپ موجود با چندين اشتباه 

 . سنتى و تاريخى آن مرزبندى آرده ايم
 از سوسياليسم است آه دولتى آردن را مساوى با اولی همان تعريف رايج

اينجا دقيقا گفته شده منظور از سوسياليسم مالكيت دولتى . سوسيالسيم مي داند
دولتی آردن ممكن است اولين قدم در راه اجتماعی آردن باشد، اما  به . نيست

مالكيت سوسياليستى چيزی جز استقرار مالكيت . وضوح خود آن نيست
اگر توده توليد آننده بر . ت، يعنی خود مديريت توليد آنندگاناجتماعى نيس

محصول اضافی آه خود توليد مي آند آنترل نداشته باشد، يعنى اگر خود 
نتواند تصميم بگيرد آه با محصول اضافى چه آند، پس هنوز استثمار مى 

يعنى، اگر در چارچوب دولت آارگرى، دمكراسى نباشد مالكيت دولتی . شود
  .لكيت اجتماعی تبديل نخواهد شدبه ما

چه مساله . نكته سوم اينكه امروزه ما بايد به مساله دمكراسى پاسخ دقيقی بدهيم
مبارزه برای دموآراسی قبل از تشكيل دولت آارگری و چه مساله رابطه 

بويژه با در نظر .  سوسياليزم و دموآراسی در دوران گذار به سوسياليزم
ى و اقمارش ما ناچاريم مرزبندى مشخص خود با گرفتن مدل استبدادی شورو
 پالتفرم اين مرزبندی به صراحت ترسيم ٣در بند . اين سنت را روشن آنيم

اين جا نيز ما آاری به مخرج مشترك گروه ها نداشتيم، بلكه از . شده است
بدين ترتيب، ضمن . نياز جنبش و طيف راديكال آارگری حرآت آرديم

س، تاآيد شده است آه برای طيف راديكال جنبش بازگشت به سنت خود مارآ
ناپذير  آارگری مبارزه برای سوسياليزم از مبارزه برای دموآراسی جدايى 

قيدوشرط سياسى، حق راى همه آحاد جامعه  هاى بى است و اين طيف از آزادى
. ها و طبقات اجتماعی همواره دفاع می آند و حق تعدد احزاب براى همه اليه

آارگرى نه تنها به معنای محدود شدن اين حقوق نيست آه برای تشكيل دولت 
اولين بار شرايط برای تحقق شان به شكلی واقعی تر و گسترده  تر از سرمايه 

 . دارى فراهم خواهد شد
اول آسانی آه فكر می . به عبارت ساده تر، اين جا با دو سنت رايج برش شده

 قدرت آه بعد از استقرار دولت آنند دموآراسی نردبانی است برای رسيدن به
آارگری می توان آنار گذاشت و دوم آسانی آه دموآراسی را اساسا 

دمكراسى سوسياليستى يعنى فراتر رفتن از دمكراسى . بورژوايی می دانند
. يعنی گسترش آن نه فقط در حوزه روبنايی آه نيز در حوزه توليد. بورژوايی

 مارآس است آه اعتقاد داشت بدون در واقع اين نوعی بازگشت به سنت خود
مبارزه برای الغای استثمار و طبقات به دموآراسی به مثابه حاآميت مردم 

 .نخواهيم رسيد
در اين بند گفته شده . هدف از نكته چهارم مرآزی آردن جنبش آارگری است

آه هدف اصلی اين طيف آمك به مبارزه برای سازماندهى آارگران و 
افع و مواضع طبقاتى، بر محور ستيز آار و سرمايه و زحمتكشان بر پايه من

آمك به تجمع و تشكل مستقل آارگران و شرآت در مبارزات جارى 
در واقع باز هم نوعی تاآيد .  اقتصادى، سياسی اجتماعى و فرهنگی آنان است

بر درس اصلی شكست، آه همانا فقدان جناح چپ در دل خود جنبش آارگری 
 .  بود

ه ساير مبارزات و مسائل اجتماعی اشاره شده و تاآيد آرده ايم در بند پنجم ب
مبارزه عليه نظام اجتماعى و فرهنگى مردساالر و پدرساالر، مبارزه عليه 
نژادپرستى، مبارزه براى رفع آليه تبعيضات فرهنگى، ملى، مذهبى و جنسى 

به . بايد بمثابه اجزا جدايى ناپذيری از مبارزه براى سوسياليزم تلقی شوند
عبارت ساده شرآت در اين مبارزات و دفاع از ضرورت شان را نمی توان 

اگر براى همه اينها از همين امروز مبارزه . به آينده سوسياليستى موآول آرد
 .نكنيم، در واقع سوسياليسم نيز تحقق نخواهد يافت

 و عاقبت، در اصل ششم بر  اعتقاد به انترناسيوناليسم آارگرى و پاى بندى به
 .و نه به مثابه شعاری زينت ديوار. و در آردار. ملزومات آن تاآيد شده است

واژه .  نكته، به اعتقاد ما، اصول حد اقل اين طيف  را بيان می آنند٦اين 
در خود . بايد اين جا به عنوان ما شرآت آنندگان در آن نشست تلقی شود" ما"

مثابه آل  ت نه خود را بهما شرآت آنندگان در اين نشس" پالتفرم تاآيد شده 
آنيم و نه خواهان جايگزين آردن خود  طيف سوسياليزم آارگرى تلقى مى

بنابراين خود پالتفرم تاآيد دارد آه اين نه تنها پالتفرم ". جاى آن هستيم به
ممكن است و نه الزما پالتفرمی نهايی، بلكه در يك نشست مشخص بين عده 

دی مشخصی از مسائل و وظايف مشخصی از فعالين جنبش چنين جمعبن
پس اين . جاری طيف چپ راديكال جنبش آارگری مورد توافق قرار گرفت

وظيفه ساير آسانی است آه خود را در اين طيف می دانند آه يا به آن اضافه 
و ناگفته نماند تا به همين امروز نه آسی آلمه ای . آنند و يا از آن بكاهند

  .افزوده و نه آم آرده است
ظر شخص من، و تاآيد آنم صرفا نظری است شخصی، همين چند خط از از ن

تمام برنامه های موجود تمام محافل و سازمان های به اصطالح چپ ما دقيق 
 جريان عمده ای وجود می داشت ٥٧و اگر در سال . تر و  پيش رفته تر است

  . آه از همين خطوط دفاع می آرد، وضعيت ما آن چه امروز هست نبود
اين مبانى هرچند آه به روشن شدن "ين وجود، بالفاصله اضافه شده آه با ا

نقاط تمايز اين طيف از ساير جريانات مدعى سوسياليزم اما وابسته به اقشار و 
توانند بمثابه شروط آافى براى وحدت  آنند، نمى طبقات غيرپرولترى آمك مى

 دوره ای از  اساسيابنده دارد و بر  اين اتحاد خصلتى رشد. حزبى تلقى شوند
هاى  هاى عملى و با تشويق و ترغيب گرايش بحث، تبادل نظر و همكارى

 آردن خود، شرايط را براى اعتالى  متفاوت نظرى در هرچه بيشتر مشخص
 و جناح به  اين اتحاد و تدارك وحدت حزبى آينده آه در آن حق گرايش

 ".سازد شود، فراهم مى رسميت شناخته مى
 فوق هر چند مهم و آليدی اما نبايد به سطح يك پالتفرم حزبی بنابراين مبانى
البته همين ها نيز برای هر وحدت حزبی در آينده الزم اند، . ارتقا داده شوند
اتحاد چشم انداز خود را بر آن گذاشته است آه پس از دوره . اما آافى نيستند

يرامون ای از  بحث، تبادل نظر، هم آاری و مبارزه مشترك براساس و پ
اهداف اين پالتفرم به خطوط آلی برنامه مشخص تری آه بهتر از امروز 

با اين مزيت آه چنين برنامه ای . بيانگر تعريف ما باشد، دست خواهيم يافت
صرفا نوعی برآيند برنامه های موجود نيست، بلكه برنامه ای جديد است آه با 

  . هم به آن رسيده ايم
 و مختلفی  در چنين فراشدی گرايشات مشخصدر ضمن طبيعی خواهد بود آه 

چه پيرامون مسائل مشخص و چه به صورت گرايش های .  نيز شكل بگيرند
به همين دليل پالتفرم به درستی . عمومی تر و يا حتی اختالفات برنامه ای

تاآيد آرده است آه از همين حاال بايد پذيرفت، در آن حزب آينده آه بايد با هم 
ست آه پيشوايی در راس باشد و همه يك خط و يك دست بسازيم قرار ني

حزب سالم انقالبی حزب يك دست و يك خط . طرفدار خط مشی رهبری
بلكه حزبی خواهد بود آه درآن هر فردی بر اساس تجربه خود . نخواهد بود

جنبه . ادراك مشخصی از اوضاع دارد آه احتماال با ديگری يكی نيست
موآراتيك دقيقا در اين است آه به تبادل دموآراتيك دموآراتيك در سانتراليزم د

بايد با هر نوع بوروآراسی تشكيالتی آه به نحوی از . اين تجربيات آمك آند
انحا بخواهد از چنين بحث ضروری و خالقی جلوگيری آند، برش قطعی 

بنابراين بايد گفت در آن حزبی آه قرار است با هم بسازيم حق تشكيل . آرد
  . اح به رسميت شناخته خواهد شد و جن گرايش

تا جايی آه من اطالع دارم شايد اين اولين پالتفرمی در مباحثات درون چپ 
اين يكی ديگر . باشد آه چنين اصلی را به صراحت به رسميت شناخته است

و . به هيچ وجه نمی تواند از مخرج مشترك اصول موجود بيرون آمده باشد
است آه همه بايد خود را تا سطح آن باال اتفاقا اين يكی از همان اصولی 

و دقيقا ناتوانی در انجام اين آار است آه برخی از امضا آنندگان . بكشيم
  .پالتفرم را به نفی همين اصل آشاند

در خاتمه نوعی راه آار تشكيالتی نيز برای پيش برد اهداف اتحاد پيشنهاد 
انگارانه و الاقل تا اندازه شده آه شايد امروزه در پرتو تجربه بتوان گفت ساده 

 خود را در اين طيف مي دانند، بايد  گفته ايم آسانی آه. زيادی تصنعی بود
" واحدهاى پايدار خود سامان"برای پيشبرد اهداف اتحاد دست به آار ايجاد 

تالش برای ايجاد اين واحدها و فرسايشی آه به دنبال داشت . محلی بشوند
  .  ليه اين اتحاد وارد ساختضربه بزرگی به شور و شوق او

اين، به طور خالصه آن پالتفرمى بودآه توافق آرديم و همان طور آه سعی 
آردم توضيح دهم به اعتقاد من محتوای آن بسيار با برداشت هاى رايج ديگر 

بنابراين در خاتمه يادآوری آنم، صحبت بر سر .  از اتحاد چپ تفاوت دارد
هر چند آه اتحاد . ه مدت و چه دراز مدتچه آوتا. اتحاد عمل صرف نيست

ماجرا بر سر ايجاد حزب جديدی در مقابل . عمل نيز در داخل اين اتحاد هست
احزاب ديگر هم نيست، هر چند همه اميدواريم تالش های ما عاقبت به ايجاد 

. اتحاد ما امروزه بايد چيزى ما بين اين دو باشد.  حزب جديدی منجر شود
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پاره ای اصول اوليه آه دست آم آغازگاه خود را دست يعنی هم متكی بر 
آورد های فعلی جناح چپ مبارزه طبقاتی قرار داده است و هم بر اين باور آه 
تدقيق همين اصول و تدوين برنامه مشترك آتی را بايد بطور مشترك تحقق 

و اين در واقع آاري است آه تا به حال انجام نشده و در نتيجه تجربه . داد
 . ی هم ازآن نداريمروشن

 جمعی براى تدوين  حتی اگر در طول مبارزه وآار مشترك، و در تالش
تر و  اى استراتژى و برنامه انقالب سوسياليستى ببينيم اختالفات خيلى ريشه

اند آه بتوانيم به وحدت حزبى برسيم، دستكم به روشن شدن  تر از آن بنيادى
بنابراين . ايم ن طيف آمك آردهمسائل مورد اختالف و ابعاد و مرزهاى اي

 .اتحادی است رشد يابنده آه در طول آار آيفيت متفاوتى بخودخواهد گرفت
. آند آه در انتظار روز موعود به انفعال آشيده نشويم ولى وظيفه ايجاب مى

امروزه، در جامعه ايران، صحنه نبرد سياسى به انحصار منازعه ميان 
وظيفه چپ . است اوت خود طبقات حاآم درآمدههاى متف هاى از باالى اليه بديل

راديكال آارگرى نيز ايجاد بديل  سوسياليستى انقالبى در مقابل اين 
براى ايجاد اين بديل و حضور در . اين است انگيزه اصلى اتحاد. هاست بديل

بنابراين .  صحنه سياسى بايد انرژی مشترك اين طيف را به حرآت درآورد
گويند و به چه  حاد اين نيست آه اين يا آن چه مىمشكل اساسى در امر ات
اند، يا  آه آيا ضرورت پاسخ به اين وظيفه را درك آرده اعتقاد دارند، بلكه اين

متاسفانه هنوز اغلب . و اگر آرى چه پاسخى براى حل اين مساله دارند. خير
اس ما سرگرم اين هستيم آه آدام ترآيبی از اين يا آن سازمان يا فرد و بر اس

اين همان اپورتونيسم است آه . آدام مخرج مشترآى می توانند متحد شوند
 .دارد دست از سر ما برنمى

ما بايد از نيازهاى مبارزه . ما بايد اصل از خود شروع آردن را آنار بگذاريم
بايد . طبقاتى شروع آنيم، از نيازهاى جاری مبارزاتى طبقه آارگر در ايران

يل سوسياليستى آه جامعه ما الزم دارد ارائه آنيم و تصوير مشترآی  از آن بد
 . سپس تالش آنيم با تدوين مشترك آن همه خود را به سطح آن ارتقا دهيم

 مخرج مشترك با نيرويى عقب افتاده  اگر نيرويى پيش رفته بخواهد بر اساس
و مى بينيم . متحد شود به وضوح بايد تا حد آن نيروى عقب افتاده تنزل آند

شوند و يا با اين انگيزه آغاز   نوشته مى هايى آه بر اين اساس  همه پالتفرمعمال
هاى اساسى و جدى  بحث. آنند، پالتفرم هايى هستند عقب افتاده و بى معنى مى

در آنها نيست و معموال جز پاره ای شعار هاى آلى آه شما در حد مثال 
: لب زيادى ندارندآنفدراسيون دانشجويان در زمان شاه نيز مى شنيديد، مط

. الغای مالكيت خصوصی. مبارزه با امپرياليسم،درهم شكستن ماشين دولتی
و سال هاست  .گويند و خالصه حرف هايى آه همه مى... جمهوری شوراها

 .نياورده اند آه می گويند و سال هاست آه ثمره ای نيز ببار
اوت را ولى به نظر من طرح پالتفرم اتحاد چپ آارگرى روشى آامال متف

. طور آه گفتم هنوز موضوعيت خود را از دست نداده و همان. دنبال آرد
هنوز هم ما از اين بحران رنج . هنوز هم مساله وحدت امری آليدى است

هنوز هم طيف راديكال سوسياليسم آارگرى در ايران شكل نگرفته و . بريم مى
، مغشوش و عناصر، محافل و جرياناتى آه بايد در ساختن آن فعال باشند

و امر تدوين برنامه و استراتژى انقالبى در ايران، امرى آه . پراآنده هستند
بايد به صورت مشترك و جمعى صورت گيرد، هنوز هم در مراحل ابتدايى 

 .زند خود درجا مى
از گرايش ها، يا سازمان ها و محافل موجود نمی خواهيم آه خود را منحل 

ى، نظرى و تشكيالتى هنوز می توان باهم آنند، اما، با حفظ استقالل سياس
به اعتقاد .  نظرانی آه در چار چوب اين طيف مي گنجند، وارد همكارى شد

.  من نه تنها هنوز ضرورت اين اتحاد وجود دارد آه به مراتب عاجل تر شده
بحران آماآان عميق تر می شود و تشتت و پراآندگى، نه صرفا  از لحاظ 

 . ظرى نيز افزايش می يابدسازمانى بلكه از نظر ن
تواند خواهان امتحان ايدئولوژيك از  مى بنابراين، در وضعيت فعلى، نه آسى 

به اعتقاد . شرط وحدت بداند ديگرى شود و نه بررسى پرونده آسى را پيش
تواند و   آه اعالم آند روحيه آلی اين پالتفرم را قبول دارد، مى من، هر آس

نه با پيوستن به اين . مسئوليت هرآسی با خود اوست. بايد وارد اين اتحاد شود
اتحاد آسی سوسياليست انقالبی می شود و نه ديگران با پيوستن يك عنصر 

آينده نشان خواهد داد آه چه آسانی در گرايشی آه . ناباب آلوده خواهند شد
و اگر هم آسى اعتقاد دارد اين آافى نيست . بايد شكل بگيرد جا خواهند داشت

اين وظيفه اوست آه بحث ! ن روش درست نيست، اين گوی و اين ميدانيا اي
باز هم تكرار آنم، ما نه خود را جايگزين اين طيف .  را مطرح آند تكميلی اش

اين طيف . آرده ايم و نه با پيوستن به اين اتحاد مدال انقالبی بودن می گيريم
  .شود محدود به ما نمى

يد آستين باال بزنند و نظرخود را طرح آسانى آه مخالف اين روش هستند با
بايد دقيق گفت اين روش و اين مبانى . بايد به پيشرفت بحث آمك آرد. آنند

چه آم و آسرى دارند، و چه مبانى يا روش ديگرى بايد در مقابل اين طيف 
 همكارى مشترك به سرو سامان دادن به اين  قرار داد تا ما بتوانيم بر اساس

  طيف بپردازيم؟
  سخ به سئواالتپا

مشكالت عمده ای آه باعث شكست چپ و پروژه اتحاد شدند، آدام : سئوال 
  بودند؟
اگر بخواهم خالصه .  در صحبتم تا حدی جواب اين سئوال را دادم: جواب 

آنم، اولين مشكل آليدى و اساسى چپ ايران نداشتن استراتژى صريح و 
اندازی دقيقا باعث شد آه فقدان چنين چشم . روشن انقالب سوسياليستى بود

حتی .  آنند بسياری از نيروهای چپ مرز انقالب و ضد انقالب را مخدوش

توان با آل  امروزه، هنوز هم جرياناتى در چپ ايران هستند آه معتقدند مى
ما در انقالب ايران  در تجربه ديديم آه اليه های . بورژوازى متحد شد خرده

فقدان . واقع نيروى ضربت ارتجاع استفوقانی خرده بورژوازى ايران در 
 طبقاتى، چه خواسته و  استراتژى صريح سوسياليستى، زمينه را براى سازش

غرض از استراتژی اين جا يك نوشته تزيينی . سازد چه ناخواسته فراهم مى
. نيست بلكه برنامه آگاهانه ای آه بر تاآتيك های روزمره چپ متناظر باشد

نقالبى آه حوادث مبارزه طبقاتى هر روز از تند بويژه در شرايط بحران ا
پيچی عجيب تر از روز قبل مى گذشت، بدون چنين استراتژى صريح و 

مشكل ديگر اينكه چپ در همان دوره . روشنی خود را به در و ديوار زديم
اول انقالب نشان داد آه به دست آوردهای دموآراتيك توده ها آن طور آه بايد 

ضد انقالب با پس راندن توده ها از عرصه مبارزه و . دهدو شايد اهميت نمی 
سرآوب حقوق دموآراتيك آنان توانست مستقر شود، در صورتی آه چپ خود 

جنبش مهم تر از مبارزه براى آزادى "  عالی"را فريب داده بود آه اهداف 
نه از ريشه . و مشكل سوم هم غير آارگری بودن آن بود. هاى دمكراتيك است

در اين طبقه برخوردار بود و نه هم و غم اصلی آن آار جدی ای جدی 
حتی با وجود اين آه بسياری از آارگران خود به دور سازمان . آارگری بود

در همان دوره بعد . های چپ جمع شدند، هيچ چيزى نتوانستيم از آن بسازيم
 از قيام حتی نتوانستيم برای يك خواست ساده اتحاد شوراهای آارگری مبارزه

 .  آنيم
و از همان . پس اجتناب ناپذير بود آه چنين چپی شكست سختی را متحمل شود

اما فرماندهانی آه .  واضح بود آه شكست تكميل شده است١٣٦٠اوائل سال 
خود مسببين اين شكست بودند، به جای درس گيری، به دنبال ماجراجويی 

گ در شرايط عقب جن. مجاهدين با يكديگر مسابقه تهاجم نظامی  داده بودند
و يك سال بيشتر طول نكشيد و همين . نشينی يعنی دعوت به تارو مار شدن

صفوف پراآنده باز مانده  از شكستی بدون جنگ، در چهار . طور هم شد
طبعا پروژه وحدت در صفوف راديكال آارگری نيز .  گوشه دنيا آواره  شد

 يافت اما شرايط هرچند اين پروژه بعدا در خارج آشور ادامه. متوقف شد
همراه با جو دلسردی و واخوردگی، اجازه نداد . ويژه شكست و پراآندگی

اگر . چنين پروژه ای در خارج آشور بتواند در همان مسير اوليه پيشرفت آند
بخواهيم خالصه آنيم معجون ويژه بازمانده های سازمان های سابق، افراد 

 هر سه شكل در ضمن و(مستقل و ترآيب های متنوع و روز گذر جديد 
به ) دارای جرياناتی در حال ريزش به مواضع سازش با وضعيت موجود

به عبارت ساده تر در داخل شكست . پروژه جدی اتحادچپ لطمات بزرگی زد
  . خورد و در خارج از مسير خود خارج شد

اتفاقا امروزه آه . اما اين بدان معنی نيست آه ضرورت آن از ميان رفته است
ن ما شاهد موج جديدی از اعتراضات و مبارزات توده ای هستيم، نياز در ايرا

به بديلی سوسياليستی و آارگری و در نتيجه اتحاد چپ آارگری مجددا عنوان 
در اين ترديدی نيست آه چنين اتحادی عاقبت بايد در بطن خود .  خواهد شد

ياری از ما و دقيقا يكی از داليلی آه چرا بس. مبارزه و در داخل شكل بگيرد
بيرون آمده ايم، به پروژه ١٣٦٠آه از همان تجربه مباحثات داخل آشور سال 

اتحاد چپ و پالتفرم باال پيوستيم همين بود آه بايد در خارج نيز ظرفی برای 
  .    آماده ساختن خود برای چنين روزهايی بسازيم

يست؟ پس آيا شما فكر نمی آنيد خود انقالب نشان داد آی انقالبی هست آی ن
  وحدت با آسانی آه پرونده روشنی دارند چه فايده دارد؟

در ارتباط با اين آه گرايشات سياسی  عاقبت در دل خود مبارزه طبقاتى افشا 
اتفاقا من هم همين را می . دقيقا حرف شما درست است. و طرد مي شوند

خود تجربه انقالب ماهيت بسياری از گرايش های چپ ايران را  .  گويم
اما فراموش . اتفاقا من هم می گويم بايد از همين جا آغاز آنيم. وشن ساختر

نكنيد آه فرصت طلبان، سازش آاران و خائنين با چهره های متفاوتی ظاهر 
از ميان طرفداران راديكال اردوگاه سوسياليستی همان در آمد آه از .  شدند

ابراين امروزه گفتن بن. ميان آسانی آه آن را سوسيال امپرياليزم می دانستند
اين آه به جز حزب توده و اآثريت آه دست شان در خود انقالب رو شده بقيه 
چپ  راديكال هستند به من و شما تضمينی نمی دهد آه فردا از دل همين 

خالصه آالم اين آه . جريانات به اصالح راديكال چيز مشابهی بيرون نزند
ف راست جدا آنيم اما اين آری بياييد در جنبش آارگری صف چپ را از ص

صف بندی حتی بطور جدی در دل هيچ يك از جريانات موجود به انجام 
بنابراين بودن اسم اين يا .  نرسيده است تا چه برسد در سطح جنبش عمومی

آن سازمان و يا مخرج مشترك اين يا آن برنامه آمكی به روشن شدن اين 
ن تجربه زنده و به آمك همديگر اتفاقا بايد بر اساس همي.  صف بندی نمی آند

به تحقق اين مرزبندی ها چه در سطح نظری و سياسی و چه عملی و 
 . از نظر من اتحاد چپ يعنی همين. مبارزاتی ياری برسانيم

چرا نه اين اتحاد و نه اتحادهای ديگر حتی تالش های  قبل از سال  : سئوال
   به نتيجه نرسيد؟١٣٦٠
 را نبايد با مفهوم اتحاد چپ به آن صورتی آه من اوال دو نوع اتحاد: جواب 

اول اين آه همواره خواهند بود جرياناتی آه به هر . بيان آردم قاطی آرد
 چيزی حتی شبيه همين نام ٥٧مثال درهمان سال . دليلی با يكديگر وحدت آنند

اين عمدتا وحدتی بود ميان برخی گرايش های آوچك خارج آشوری . پيدا شد
ع عمده ترين دليل وحدتشان اين بود آه جای ديگری نداشتند آه آه در واق

و يا مثال وحدت به معنای پيوستن عده ای يا گروهی به يك گروه . بروند
آومه له و اتحاد مبارزان در حزب آمونيست " وحدت"مثال . خاص ديگر

اين وحدتی است بين . اتحاد چپ با اين دو نوع وحدت متفاوت است.  ايران
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شخص بر اساس پاره ای اصول حد اقل پذيرفته شده برای آمك به افراد م
  .ايجاد ظرف مشترك چپ آارگری

دستاورد خود ما نيز در واقع آن چنان فراتر از نوشتن پالتفرم وحدت، و 
در مقايسه با آن . مقداری نيز تجربه و تمرين در راه اجرای آن نمی رود

ام بدهيم شايد مثال بيش از چيزى آه می بايست می شد، و می توانستيم انج
اما حتی واضح تر . بنابراين به وضوح آن چنان موفق نبوده ايم.  نبود% ١

اين است آه به نسبت چی؟ نسبت به ادمه وضعيت موجود اتفاقا بسيار هم 
ما دستكم توانستيم و موفق شديم آار را  ادامه دهيم . موفقيت آميزتر بوده است

باز هم تكرار . رچم اتحاد را برافراشته نگه داريمو به قول رفقای اهل شعار، پ
  ، خود آنم از نظر من هر آسى آه روحيه آلی پالتفرم را قبول دارد و خودش

را جزيی از اين طيف چپ آارگری می داند ، مي تواند و بايد وارد اين اتحاد 
  . مابقی را عمل نشان خواهد داد. شود

اتورى پرولتاريا پرهيز شده و تفاوت چرا در پالتفرم از شعار ديكت: سئوال 
  اين آار با سوسيال دمكراسى چيست؟

اول روشن آنم، اين درست است آه برخی از جريانات راست با مقوله 
ديكتاتوری پرولتاريا مرزبندی آرده اند، اما به صرف اين آه آسی به قول 

 هر و در. را آنار گذاشته باشد سوسيال دموآرات نمی شود" شعار"شما اين 
حال  من يا رفقايی آه من در اتحاد چپ می شناسم شامل اين مساله نمی 

به نظر من در خود اين . اما برگرديم به خود مقوله ديكتاتوری پرولتاريا. شوند
  اوال، اگر به خود تئورى. سوال شما سوتفاهماتی نهفته آه بايد روشن آرد

رولتاريا يك شعار نيست، مارآسيستى برگرديم بايد تاآيد آرد آه ديكتاتورى پ
زنده ! خواست انقالب هرگز اين نيست زنده باد انقالب. شعار حكومتی نيست

يعنى نوعى . اى است تحليلی و تئوريك بلكه مقوله! باد ديكتاتوری پرولتاريا
بيان اين واقعيت آه ماهيت طبقاتی دولت بعد از سرنگونی سرمايه داری همانا 

هاى بورژوايى  ر آه انواع و اقسام حكومتطو همان. حاآميت آارگرى است
در واقع ديكتاتورى بورژوايی را نمايندگی می آنند، جمهوری شورايی و يا 
هر شكلی آه حكومت آارگران و زحمتكشان به خود بگيرد نيز در واقع بايد 

اما شما در ادبيات آمونيستی . مثابه نوعی ديكتاتورى پرولتاريا تلقى شود به
يد آه آسی شعار دهد پيش به سوی تشكيل ديكتاتوری جايی نخواهيد د

ها چنين شعاری را مطرح آنند؟  ايد آه بلشويك مثال شما آجا ديده! پرولتاريا
ها تز انقالب سوسياليستى را پذيرفته بودند،    آه بلشويك١٩١٧بعد از آوريل 

شعار حكومتى آنها اين نبود آه شوراها قدرت را بگيريد آه ديكتاتورى 
 بسوى تشكيل حكومت آارگران و  تاريا تشكيل دهيد، بلكه اينكه پيشپرول

اما در مقاالت تحليلى  ).و يا گاهى حكومت آارگران و دهقانان(زحمتكشان 
طور آه در  همان. لنين تاآيد داشت آه اين يعنى همان ديكتاتورى پرولتاريا

ان بلكه  بسوى ديكتاتورى پرولتاريا و دهقان  شعار اين نبود آه پيش١٩٠٥
دادند آه حكومت  اما در مقاالت تحليلى توضيح مى. حكومت موقت انقالبى

تواند چيزى جز ديكتاتورى دموآراتيك آارگران و دهقانان  موقت انقالبى نمى
  .باشد

بنابراين در وحله اول خود اين سئوال ناشى ازعدم درك تفاوت بين يك 
شعار حكومتى ما . ريك استخواست يا شعار مرحله ای  و مقوله تحليلى يا تئو

چه ما را از  آن. حكومت آارگران و زحمتكشان است نه ديكتاتورى پرولتاريا
سازد محتوای اين حكومت است آه می بايستی  سوسيال دموآراسى متمايز مى

قدرت سياسی را از دست بورژوازی خارج آند، ارگان های سرآوب 
ر توليد و توزيع را مستقر بورژوازی را درهم بشكند و آنترل طبقه آارگر ب

.  ماهيت چنين اقداماتی يعنی نوعی اعمال ديكتاتوری طبقاتی پرولتاريا. سازد
يعنى ضرورت . اين دقيقا همان مفهومی است آه خود مارآس بكار می برد

مارآس دقيقا در همين سه حوزه . نوعی حق وتوى آارگرى در دوران گذار
يعنی خلع يد از بورژوازی در حوزه .  باال بر اين حق وتو تاآيد می آند

توليد، در هم شكستن ماشين دولتی بورژوازی و جلوگيری از بازگشت يا 
در اين سه مورد دولت آارگری حق وتوی خود را . احيای سرمايه داری
و آن دولتی آارگری است آه الاقل دارای اين سه حق وتو . اعمال خواهد آرد

  . ورژوازیواال چيزی نيست جز گروگان ب. باشد
البته هستند آسانی آه تصور می آنند منظور از ديكتاتوری شكل حكومتی 

بسياری از مبلغين سرمايه داری دقيقا از همين زاويه آمونيزم را مورد . است
تو گويی شكل دولت آارگری حتما بايد خشن و استبدادی . حمله قرار می دهند

 در حال احتضار از شايد بگوييد اين آاريكاتور سرمايه داری.  باشد
متاسفانه در تجربه تاريخی، جرياناتی تحت نام . ديكتاتوری پرولتاريا است

اتفاقا تاآيد .  همين مقوله عين همين آاريكاتور را به مرحله اجرا در آورده اند
مارآس اين جا بيشتر بر مساله قدرت طبقه در مقابل قدرت دارو دسته های 

.  نه ديكتاتوری اين يا آن شخصيت يا دستهديكتاتوری پرولتاريا. ديگر است
يعنی به قول خود مارآس، طبقه ای آه خود را به صورت طبقه حاآم سازمان 

  .داده باشد
دقيقا به همين دليل شكل حكومتى در دوران ديكتاتوری پرولتاريا دموآراتيك 

مارآس حتی پا را از اين فراتر می گذارد و در . ترين شكل حكومتی است
 به صراحت اعالم می آند آه با انتقال قدرت به پرولتاريا پيروزی مانيفست

اتفاقا تمام تفاوت سوسياليسم .  در نبرد برای دموآراسی حاصل می شود
 اتكای آن بر اصل خود  مارآسيستی با هر نوع سوسياليسم قبل و يا بعد از آن

گر است آه اين فقط طبقه آار.  رهايی و تاآيد آن بر سوسياليسم از پايين است
مي تواند با لغای مالكيت خصوصی و استقرار مالكيت اجتماعی حاآميت 

 . واقعی مردم را مستقر سازد
  

هنگامی آه از ما صحبت می آنيد منظور از اين ما آيست و آارنامه : سئوال 
 خودتان در انقالب چی بود؟

ران همان طور آه گفتم ما در آن زمان بخش بين الملل چهارم در اي: جواب 
جريانی آه خود من از آن . بوديم آه از وحدت سه گروه عمده شكل گرفت

نه تنها از قبل از انقالب به ماهيت ضد انقالبی )  نشريه آندو آاو(آمدم 
رهبری خمينی تاآيد داشت آه داليل تحليلی خود را نيز در مقاالت و جزوات 

آه قبل از انقالب به اعتقاد من در ميان تحليل هايی . مختلف بيان آرده بود
منتشر شده بود تنها تحليلی آه به واقعياتی آه در انقالب رخ داد نزديك تر بود 

. اين اسناد موجودند و اثبات يا رد اين ادعا دشوار نيست. همين ها بودند
درست صبح روز بعد از قيام در  اعالميه اى آه ما منتشر آرديم به وضوح 

 داری قدرت را تسخير آرده است و تنها اعالم آرديم آه ضد انقالب سرمايه
مسير واقعی بعدی برای  مبارزه انقالبی همانا تالش برای بسيج اردوی آار و  

  .  سرنگونی دولت سرمايه داری است
واقعيت اين است آه من بياد ندارم جريان ديگری در آن زمان موضعی به اين 

از همان موقع ماهيت خيلی ها امروزه ادعا می آنند آه . صراحت گرفته باشد
اين رژيم را می شناختند اما هيچ آدام نتوانسته اند بر اساس اسناد منتشر شده 

شايد تنها جريان ديگر آه الاقل در حد شناخت از . چنين ادعايی را اثبات آنند
ماهيت ضد انقالبی رژيم بعد از انقالب روشن بود آن بخشی از فداييان بودند 

اما آنها نيز  پس از .  سازمان فداييان انشعاب آردند آه به همين دليل نيز از
وقوع حادثه و آمی دير به اين شناخت رسيدند و به هر حال خود نيز چشم 

راه آارگر نيز در ابتدا زنگ خطر . انداز انقالب سوسياليستی را قبول نداشتند
 را به صدا در آورد اما تا جايی آه من يادم هست در ادامه آارشان خود نيز

ساير نيروها آال تحليل های به . چندان توجهی به همين زنگ خطر نكردند
غايت غلطی از اوضاع و ماهيت ضد انقالب حاآم داشتند و همه به نحوی از 

  .  انحا در اوائل آار با آن مماشات آردند
در حال حاضر چه نيروهائی درون اتحاد چپ وجود دارند و چه : سئوال 

 يدند و چرا؟نيروهائی از آن آنار آش
همان طور آه در ابتدا  گفتم نمايندگان اغلب جريانات موجود در چپ  : جواب 

ايران در اولين نشست اتحاد چپ حضور داشتند و زير اين پالتفرم را امضا 
 را خود بايد  حال داليل و توضيحات اش. بعضى ها بعد از مدتى رفتند. آردند
را افرادی تشكيل می دهند از گرايش ولى به هر حال فعال فعاالن آن . بگويند

منجمله از  رفقاى سابق اقليت ، راه آارگر، . ها و سنت های مختلف
به اعتقاد من، به طور . رنجبران، گرايش سوسياليزم انقالبی،  و افراد مستقل

نخست آن هايی . آلی دو نوع نگرش يا تمايل بعد از مدتی از اتحاد چپ رفتند
. رورت دموآراتيزه آردن سوسياليزم انقالبی نبودندآه موافق تاآيد ما بر ض

می توان گفت اين ها آسانی بودند آه هرچند زير پالتفرم را امضا زدند، 
واقعيت اين است آه هنوز هم مخالفت . هنوز از استالينيزم برش نكرده بودند

جرياناتی در چپ ايران با اتحاد چپ ريشه در همين عدم برش از سوسياليزم 
تمايل . جريانات و محافل سابق اقليت عمدتا در اين دسته بودند. ی دارداستالين

ديگر، در  بلند پروازی های خود برای اتحاد بزرگ تر در واقع پافشاری بر 
هر گونه اصول اوليه را نفی می آرد و بهمين خاطر به سرعت به اين نتيجه 

زيد بر علت شد و آن چه م. رسيد آه خود پالتفرم اتحاد چپ محدود آننده است
. اين آه امضا دادن نمايندگان يك جريان به معنای موافقت آل آن جريان نبود

به آار عمده دوران . چك و چانه زدن بر سر چيزی آه نقدا امضا شده بود
حياتی اوليه تبديل شد آه در از ميان بردن آن حرآت و شوق اوليه و در 

  .  فرسايش نيروها اثر مخربی گذاشت
ظر گرفت در خارج از اتحاد چپ نيز فراشدهايی در جريان بود آه بايد در ن

مثال، تالش های . بر صفوف داخل و خارج اتحاد چپ تاثير خود را داشت
درون طيف اقليت برای احيای فداييزم، تالش حزب آمونيست برای ترميم پل 
های شكسته با چپ فارس، و تالش محافل و جريانات ضد اتحاد چپ برای 

 از موفقيت آن، همگی دست به دست هم دادند و عاقبت منجر به  جلوگيری
جديدی شدند آه از همان ابتدا از هم پاشی خود را در پالتفرم خود " اتحاد"

. تضمين آرده بود و بعد از چند سال همين چندی پيش از صحنه خارج شد
البته فراموش نشود آه در تمام اين دوران، گرايش عمده يعنی ريزش از 

ف چپ و افتادن دنبال بديل های گوناگون بورژوا رفرميزم ادامه داشته صفو
  . است

به هر حال، عليرغم مسائل باال، نيروهايى در اتحاد چپ و وفادار به اهداف 
اوليه آن مانده اند و هنوز هم هستند و ادامه می دهند، در مقايسه با آن چه بايد 

ه با ادعاهای آسانی آه در شعار البته هيچ نكرديم، اما، در مقايس. می آرديم
به قله های دماوند نيز رسيده اند، بسياری از آارهای الزم و ضروری اين 

  بنابراين موفق نبوده ايم، . دوران توسط همين رفقای اتحاد چپ انجام شده است
 سال بطور ١٢به هر حال اين اتحاد . اما اين به معنای شكست پروژه نيست

 بين المللی   خود را  منتشر آرده است، در جنبشخبری_مرتب بولتن سياسی
آارگرى سوسياليستی پايگاهی ويژه برای خود ايجاد آرده است و در جمع 
چپ ايرانی در عمل اثبات آرده است آه می توان عليرغم اختالفات و سنت 

  . های مختلف با يكديگر آار آرد و حتی آارهای جدی آرد
از آخرين فعاليت هايی است آه " میضد جنگ، ضد جمهوری اسال" آارزار

ايجاد صندوق آمك مالی به آارگران ايران و . اتحاد چپ مبتكر آن بوده است
بر پايه پيشنهاد رفيق آلبرت راه افتادن راديو صدای آارگران ايران 

در تمام .  به همت رفقای اتحاد چپ بوده استسهرابيان نيز تا اندازه زيادی
 اطالعيه ها و سايت تبليغاتی خود در اغلب اين مدت اتحاد چپ از طريق

رويدادهای مهم مداخله آرده است و در بسياری آارزارها و اتحاد عمل ها چه 
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منجمله می توان به . در سطوح محلی و چه سراسری شرآت فعال داشته است
و از همه . آارزار زنان و يا آارزار آارگران ايران تنها نيستند، اشاره آرد

ام اين سال ها رفقای اتحاد چپ به مباحثاتى در آل چپ دامن مهمتر، در تم
همين امر به تدريج به . زده اند آه بسياری از آ ن ها امروزه عمومی شده اند

نقدا تاآيدات رفقای اتحاد چپ بر . شكل گيرى طيف جديد آمك خواهد آرد
سوسياليزم از پايين و احيای سنن دموآراتيك سوسياليزم مارآسی از وجوه 

اميدوارم با پيوستن ساير رفقا و تجارب ديگر .  مشخصه آن به حساب می رود
 ، موفق تر نيز بشود، به هر حال الاقل توافق آنيم آه ضرورتش  به اين تالش

و نيز در نظر بگيريم آه اگر بپذيريم طيف چپ راديكال . از ميان نرفته است
نيم آه بتوانيم به آمك آارگری هنوز شكل نگرفته است و ما بايد ظرفی ايجاد آ

يكديگر آن را بسازيم، پس از همان اول نمی توانيم ادعا آنيم آه خود ما همان 
در اين اتحاد، بوضوح، در همان قدم هاى اول،  هم  از ما راست تر . ظرفيم

اگر بپذيريم آن جا آه خود ايستاده ايم الزاما . خواهد بود و هم از ما چپ تر
  .به ساختن واقعی آن آمك خواهيم آردمرآز ثقل اين طيف نيست 

  .را در سايت سازمان راه کارگر مالحظه نمائيد... پالتفرم اتحاد چپ کارگری و: ضمائم
................................  

 

  ارثيه بربريت 

  

 دموکراتيک -رژيم جمهوری اسالمی ايران، فرزند ناقص الخلقه انقالب ملی
نوزادی که، از هنگام . سته پهلوی پرورش يافـتمردم ايران، در بطن رژيم واب

تولد، بيماری موروثی تحجر و بربريت اسالف خود را همراه داشت، از همان 
ابتدای تولد، پستان مادر خويش، انقالب را، بدندان کشيد و بر صورتش چنگ 

رژيم جمهوری اسالمی پديده ای غريبی بود که، از اعماق تاريک تاريخ . زد
اين رژيم دستاوردهای  . در تولدش، حداقل هزار سال تأخير داشتسر برآورد و

ارزشمند هزار ساله مردم را به تمسخر گرفـت و ارزشهای انسانی را لگـد 
جان انسان و حق حيات آن را به . کوب و در زير نعلين خويش، پايمال کرد

ی رژيم جمهوری اسالمی از تاريخانه های ادبيات بربری، کلمات .هيچ گـرفـت
 شباهتی با او نداشت، چسبانيد و  بيرون کشيد و بر پيشانی هـر آنکس که

از يافته ...ياغی، باغی، طاغی، طاغوت، مفسد، محارب،ملحد، مفسد و . کشت
با اين انگ، مردمی را کشتار کرد که، فريب عبا و عمامه تحجر او . هايش بود
م، از ارثيه های ديه، سنگسار، شالق زدن و اعدام در مالءعا .را نخوردند

، زنان را، مادران، خواهران و »قوانين خويش«طبق . ناميمونش هستـند
مردم ايران با اعجوبه ای سروکار پيدا  . همسران را نيمه انسان می شمارد

کرده اند که، عجايب شيوه هائی را از افسانه های دينی و دوران بربريت 
حبل «اين رژيم، از ريش خود  .برگرفته و آغازه هزاره سوم به کار می گـيرد

به کشتار و تار ومار کردن » المتينی ببافـت و جميعا بر آن چنگ زد تا التفرق
تا به تاراج منابع ملی، ثروتهای طبيعی و قـتل نخبگان انسانی . مردم ادامه دهد

شيوه فرمانروائی فاشيسم معاصر و دوران تحجر را در هم آميخت . بپردازد
ا به مصاف انسان و انسانيت برود، عشق و آزادی را وملغـمه ای بساخت ت

منکـوب کـند ودر پس پرده گرد و خاک آن، همه آنچه را که نسلهای پيشين با 
خون خويش بدست آورده بودند، به پای بانک جهانی و صندوق بين المللی 

رژيم خالفت، زندگی مردم تيره روز را تباه تر ساخته، فقر، . پول بريزد
برای ملل » آسمانی«امنی، اعتياد و فحشاء را همچون ارمغان بيکاری، نا

کدامين جرم اين رژيم را می توان بخشيد؟ کشتارهای     . ايران ارزانی داشت
 را؟ اجرای فرامين بانک جهانی را، شالق ٦٧تا ٦٠ هزار سالهای -هزار

 بخشيد؟ اگر   زدنهايش را، ويا سنگسار کردن انسانها را، می توان بر آن
، قابـل گـذشت و چشم »شرطی و شروطی «ياری از جرايم اين رژيم، به بس

چرا که، . پوشی باشد، ولی، سنگسار کردن انسانها را نميتوان بر او بخشيد
روز پانزدهم  .ندارد به اين سادگی توانائی و استعداد رام شدن " چموش"اين 

لوغ تيرماه سال جاری، مردی بنام جعفر کيانی زير ضربات سنگ و ک 
اينک، اين شيوه قـتـل . و پاسداران در تاکستان قزوين، زجرکـش شد» قاضی«

وی بوده » همجرم «بربرصفـتـانه، زن تيره بختی را تهديد می کند که، گـويا 
  .است

مردم سيه روز ايران، همه احزاب، سازمانهای سياسی، صنفی و اجتماعی و 
 نجات جان اين زن به پا شخصيتهای آگاه و انساندوست ايران و جهان، برای

به حرمت انسان، به خاطر زنان، به پا خيزيم و خيره سريهای حکومت . خيزيم
  شيزلی. م .                                                    ا !اسالمی را مهار کـنيم

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

  فراخوان
 - کانادا- اجتماعی ايرانيان ساکن اروپا –عتراضی نهاد های فرهنگی کارزار ا

   ايران- ترکيه – استراليا –آمريکا 
  .جان فعاالن کارگری و مبارزان زن، دانشجويان زندانی در خطر است به نجاتشان برآئيم

  !به جهانيان 
  محمود صالحی همچنان درزندان و جانش در خطر است، 

  !ابرچشمان مردم ربودندمنصور اسانلو را دربر
  !به دفاع ازجان و نجات تمامی زندانيان سياسی اقدامی متحدانه نماييم

برپايه گزارشات موثق اعضاء خانواده هِا و فعاالن کارگری ايران، محمود صالحی با 
 ١٨وضعيت اسفبار جسمی همچنان درزندان سنندج بسرمی برد و روز چهارشنبه 

  . زندان بودن ايشان در سنندج استروز مين ١٠٠ ) تير٢٧(ژوئيه 

منصوراسانلو را دربرابر انظارعمومی ) ٨۶تير١٩ (٢٠٠٧   ژوئيه١٠روزسه شنبه 
دوروزبعد، همسرش اطالع داد که . ربودند و با خود به نقطه نامعلومی بردند

منصوراسانلو درزندان اوين بسرمی برد ولی هيچ مالقات و ديداری با او نداشته اند و 
  ... نگرانی بيشتری را برمی انگيزد و اين خود

عوامل رژيم اسالمی ايران پيشترمحمود صالحی و يارانش محسن حکيمی، عبدی و 
برهان ديوارگررا به زندان محکوم نمودند ودراين دورنيز، ديگربارمحمود صالحی را 

با . وضعيت جسمی ايشان بغايت اسفباراست. ربودند وازسقزبه سنندج کشاندند
زبان اين فعال کارگری را . نلو نيزهمان کردند که همگان اطالع داريدمنصوراسا

درپی اعتراضات وسيع جهانی و . بريدند، پس ازآن او را دستگير و به زندان افکندند
 ٢٠٠فعاالن اتحاديه ای و کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه، منصور اسانلو با وثيقه 

 !آورندی ربايند تا زير شکنجه و فشاربه زانوامروزهم او را م. ميليون تومانی آزاد شد
در ايران روزی نيست که ما با موج وسيع دستگيری فعاالن کارگری، زنان،  

دانشجويان، محاکمه معلمان، فشاربر اقليتهای ملی وکشاندن آنان به زندان وزيرشکنجه، 
 صدوراحکام اعدام و سنگسار، تعطيلی مطبوعات، فيلتر گزاری سايت ها، شکستن

طی هفته . مقاومت و اراده زندانيان و کشاندن آنان به شوهای تلويزيونی روبرونباشيم
پيش وبعد ازاعالم سهميه بندی بنزين، مردم به جان آمده ازفقروگرانی، با دست زدن 
. به اعتراضات خيابانی با سرآوب و بازداشت و مواردی از قتل هم روبرو شدند

ستگيروبه شكنجه گاه اوين روانه ساختند و تير دانشجويان را محاصره، د١٨روز
تيرمنصوراسانلورئيس هئيت مديره سنديكاي شرآت واحد را ازخيابان دزدانه ١٩روز

ربودند وامروز جان محمود صالحی اين فعال جنبش کارگری، درمعرض خطر مرگ 
ما امضاء کننده گان اين اقدام جمعی، همگان را دعوت می نماييم تا ضمن   .قراردارد

مايت ازخواست های اعالم شده ، اقدامات اعتراضی برای رهائی محمود صالحی و ح
منصوراسانلو و آزادی زنان و دانشجويان دستگير شده را به هرطريق ممکن و موثر، 

اقدامات " در محل کار و زيست خود پی گرفته و افزون بر اقدمات محلی، مشترکا
هنگی و اجتماعی را فرا می خوانيم که ما همه نهادهای فر  .سراسری را سازمان دهيم

با بهره گيری از ارتباطات بين المللی، اين اقدام مشترک را بطورموثر در پهنه جهانی 
پژواک داده وحمايت افکارعمومی مترقی، نهادها، رسانه ها، احزاب، سازمانها 

های مترقی درسطح جهان را برای نجات جان محمود صالحی  وشخصيت
)  کارگران– اقليتهای ملی – دانشجويان-زنان(ليه فعاالن دستگيرشده ومنصوراسانلو، ک

  . وتمامی زندانيان سياسی را پی گيری نمايند

  : ما خواهان 

آزادی فوری و بی قيد و شرط ، محمود صالحی و منصوراسا نلو و دستگيرشدگان *) 
نی و همه  دانشگاه اميرکبير، فعا لين زنان، اقليت های ملی  زندا٨۶ تير١٨حوادث 

  .زندانيان سياسی وعقيدتی دستگير شده می باشيم

 داشتن تشکل مستقل های بی قيد و شرط سياسی، حق تشکل،از جمله حق آزادی*) 
کارگری به عنوان حق مسلم عموم مردم ايران بوده وخود را جانبدار اين خواست 

 .برای عموم مردم و کارگران سراسر ايران می دانيم

دانسانی اعدام، سنگسارو قانون قصاص، تحت هربهانه و به لغو مجازات ض *) 
  .هرشکلی 

از صليب سرخ جهانی، خواهان اعزام يک تيم پرشکی، جهت بازرسی وضعيت *) 
جان محمود صالحی فعال شناخته شده سنديکای خبازان سقز وديگر زندانيان سياسی 

  .هستيم 
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 ٨۶تير١٩آدم ربايان عاملين دستگيری غير قانونی منصور اسانلوومحاکمه *) 
  . دربرابر افکار عمومی ايران وجهان خواست ما می باشد

زندانی  ) ٢٠٠٧ژوئيه١٨چهارشنبه( ما همچنين پشتيبانی خود را درصدمين روز 
که به " کميته دفاع ازمحمود صا لحی " بودن محمود صا لحی، با حمايت از فعاالن 

  .يماعتصاب غذای سمبليک دست زده اند، اعالم می کن

  : امضاء کننده گان شخصيت ها وفعاالن سياسی و اجتماعی  

نا      -آرش امجد     -آرش کمانگر    ده آش ا    -فرخن ر اصغری ني زدی    - امي ر  – اصغر اي  اکب
ر ماعيل رزازی  -زرگ وری - اس د پ دی -  احم ا امج رودی ،  -  پريس دی لنگ د زاه  احم

ار آزا د  ه نگ د آذر-روزنام د  - حمي ا داراب زن را-  بين رداد  -هيم آوخ  اب ير مه  -  اردش
 - وريا بامداد - پروين ابراهيمی – باقر ابراهيم زاده – اکبر تک دهقان –اردشير نظری  

اب    -انور مير ستاری  –ارژنگ بامشاد  - امير نيلو   -احمد نوين    ا بن ونس پارس  -  دکتر ي
ر جواهری لنگ   - ايرج حيدری  - دکتر حسام فيروزی –دکتر گلمراد مرادی      -رودی  امي

رودی   واهری لنگ ادی ج واهری -ه ز ج ام - پروي ن حس تگار - حس ژن رس روز  - بي  به
ه  –  سعيد افشار   -برهان   شهاب -  نعمت آزرم - بهروز اميدی الهيجانی     -فراهانی    هدي
ی  انبخش   -تراب يامک جه ان  -س ن مارکاري دنی  – روب يح م ژده  – مس د م ا  - حمي رض

لنگرودی     رفعت -  نسرين احمدی    - شالگونی   محمد رضا    - رضا مرزبان    -سپيدرودی  
اهی - رگس کرمانش والدی - ن اوه پ د صالحی - نجف روحی - ک کويی - امي واد اس  – ج

کويی ريم اس ين قاضی  -م ا ثابت -حس اه  -  فريب ی پيچگ ان  - عل يران مرادي دا –س  فري
الگونی   - علی اکبر شالگونی     -سهرابيان   ال - شهره شالگونی   - مزدک ش  -گونی  آزاده ش

 زويا قاشالق -علی ديناروند  - عباس مظاهری -يدی شيشوانی  -هوشنگ ديناروند دانيال 
ين    – شهاب شکوهی    - آزاده شکوهی      – اوه    -شادی ام ی  -شيجانی  صفر ک ل غزل  - خلي

ری  ری -شهال عبق ياوش عبق رز ياسمی– س ان - فرام د فالحي ادی – خال م آب  – جواد قاس
 فيروز – حسين مقدم –  فرخ قهرمانی -مجيد تمجيدی    - حامد خاکی    –فريبرز مصباحی   

 اردشير نصراهللا بيگی       - تارا راحلی    –محسن بختياری    -عسکر شيرين بالغی     –آذری  
ی   - رضا طالبی -فرامرزدادور  -فرامرز پويا    - بهرام رحمانی    – د  -عصمت طا لب  وحي

ان   -نی   محسن مبي  – فرهاد بهشتی    - محمد هادی امينيان     -اصغری حصارکی    داوود نوايي
رادی   - محمد علی اوحدی - سعيد اوحدی   - ا م د عطايی    - عط د   -حمي اس   - صمد نوي عب

ومن  احی  -م ه ري ور   -  پروان ين پ ه حس رادی  - الل يرين م وی  - ش ه موس د - خليف  حمي
روين محسنی        – کريم بهجت پور     - علی فياض    - موسوی پور اصل     - نگار محسنی   - پ

ار روحی   -دالی  علی اعت -حشمت محسنی    ان   - گلن رادران   - سروژ قازاري ر ب  پتی  - مني
 مرضيه - حسين نقی پور - مسعود صديقی - رخشنده حسين پور - علی جالينوسی -بلوچ 

 سارا آزاد  - اکبر اغراقی   - بدری صفوی    -صادق افروز  –نويد مومن زاده     -مومن زاده   
و - ه قاسمی - اصغر جيل رادی - پروان يرين م اور ا- ش اد  ي ی -عتم عله ايران  ناصر - ش

ا   – سياوش ميرزاده -نادر ساده  – تراب ثالث -  ياسمين ميظر -اخوان    –همايون راهنم
 عيدی - رامين ميرزايی– فريد پرتوی – علی رئيس دانا -رضا رئيس دانا  -محمد راهنما

احی  نيکوال ري  - لنگرودی   تقی رياحی  -لنگرودی   نقی رياحی    -بهرنگ رياحی     -نعمتی  
احی لنگرودی – يما ري احی لنگرودی– س ره ري احی لنگرودی - زه ه ري روين  - طيب  پ

ان   - جواد نجابت  - پدرام قهرمانی -تقی روزبه  - نقی جوينده    –شکوهی    – جواد عرفاني
اهچی  ار گي ين جواد زاده-رضا نجابت  –کامي ران آزاد  - حس روز زورچنگ  – پي  -پي

 -ويدا هوشيار  - شکور فالح – حميد پور قاسمی -  نوشين شاهرخی-مسعود کرمانشاهی 
راهيم زاده  ر اب راهيم زاده –جعف کوفه اب دی  - ش ی دماون لطانی –عل ه س حجت  - پروان

ور    - نصراهللا شاد مهر  - خسرو آهنگر  -کسراييان   ر    - هدايت سلطانی پ  -هادی فهيمی ف
احی   د ري احی  -حمي روين ري ا  - پ ن کي ی  – محس ن امين ک – بهم د اس ايه –ندانی  احم  س

يرجانی  عيدی س وچهر گلشن –س الی – من اظم کم اتحی – ک ن ف روز سورن – بهم  – به
ری   - جليل زنجانی  -منوچر رادين   - حميد حميدی    –جمشيد صفا پور     د خي  رضا  - محم

 - کوکب نظری   - مسعود نظری   - مجتبی نظری  -  مهدی کيا - عبدالقادر بلوچ    -خيری  
 دکتر - ويدا صالحی - سيد حسين تهامی -غالم آل بويه  - رضا جعفری -رضا چيت ساز 

 علی عابدينی - مريم البرزی - اردالن کريمی - علی فکری - نسرين آزاد -جواد جوادی  
 صديقه -) بهرنگ( محمد معمار نژاد - يوسف آبخون - محمود حشمت - حسين عابدينی -

ار  -مد آزادگر  مح- حسين مظفری - مجيد مظفری -داريوش ارجمندی    -يوسفی    شيوا به
 حسين سعدی  -  کريم خوش عقيده - علی مير حسينی -حميال نيسکيلی  - حسن جعفری    -
 علی  -حسين توسلی   - مهدی مراد پور– عادل مرادی – شهناز بيات   – سعيد شجاعی    –

ی      - سيامک انصاری    -فرقانی   ل آوا يی        - نصير گيالن ی      – گي دون گيالن  مرتضی  - فري
اقری      -توانگر   رضا   -بوداغی   د نيک     - اصغرنصرتی  - محمد رضا ب ويی  احم  سعيد تق

يبانی     - رضا عالمه زاده     -عليرضا نديمی    -بين يبانی      - آذر ش د ش ر      - محم يد حسين مي س
 - پريچهر حسيبی - محمد حسيبی -مسعود فتحی  –  بيژن فتحی - اميد حبيب نيا -کريمی 

اری     - سامان حسيبی      -علی حسينی     ژه هباشی    -ياووش کوهرنگ   س  - هادی آبکن ( مني
تری  ل دادگس ی روحی  –)  وکي يم زاده -گل ا رح ی اف- مين ار گل د-ش د  -  صمد نوي  احم

انی   - ناصر زمانی -توماج   انی   -سيامک زم اس زم انی   - عب ر زم د نصرت   - اکب  - ناهي
 - بهروز رضايی   - آذر نوش همتی  -محمد تجلی جو   _  محسن توفيقيان    -نکيسا باقريان   

الی  ح ين کم ن زاده  -س ال حس المکار  - جم اهپور س افر – ش يال مس دی    -م اوه محم  –ک
ور محمدی      – عمر محمدی      –شورش محمدی     ل    – چن ال محمدی     – مانوي  يوسف  –جم

   منوچهر سالکی و  –زرکار 
  امضاء ها ادامه دارد

  
  : امضاء کنندگان نهاد های فرهنگی و اجتماعی 

  
   پاريس -ياسی و عقيدتی در ايران انجمن دفاع از زندانيان س -١   

   انگلستان -کمپين دفاع از مبارزات دموکراتيک مردم ايران -٢    
  ) سوئد( گوتنبرگ -کانون دفاع از آزادی بيان  -٣    
  ) اترايش( وين - کميته دفاع از آزادی و برابری در ايران -۴    
   هلند -سازمان پناهندگی پرايم  - ۵    
  )کانادا( ونکوور-صدای زنراديو  - ۶    
  )آلمان ( برلين -ايرانی پناهندگان سياسی انون ک -٧   
  ) آلمان ( برلين -کميته دفاع اززندانيان سياسی  - ٨   
   آلمان -انجمن بيداری ايرانيان هانوور - ٩   

  ) آلمان ( آخن -کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران  - ١٠   
  )آلمان(  کلن -ايت از مبارزات مردم ايران  کانون حم-تالش  - ١١   
  )آلمان( هانوور-تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايران  - ١٢   
   آلمان -اهندگان ايرانی برمن شورای پن -١٣   
  ) آلمان ( مونستر - سياسی انديشه -کانون فرهنگی  - ١۴   

   آلمان -کانون مستقل ايرانيان اليپزيک  - ١    
  )آلمان (  هانوور -)بخش فارسی راديو فلورا( وا راديو آ - ١۶   
  )سوئد( گوتنبرگ –سرای انديشه فرهنگ - ١٧   
   مالمو - فرهنگسرای بامداد -١٨   

  ماعی دارکوب ، مالمو  اجت- انجمن فرهنگی - ١    
   سوئد -بستگی استان اوره برو کميته هم - ٢٠   
  تکهلم  اس-انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی  - ٢١   

   سوئد و نروژ-ی نشريه آوای زن هييت سر دبير - ٢٢   
  )  نروژ (  اسلو -راديو همصدا  -٢٣   

   ترکيه-کميته پناهندگان سياسی وان  -٢۴    
  )اياالت متحده آمريکا (  واشنگتن -کانون دوستداران فرهنگ ايران  -٢۵   
    گوتنبرگ-راديو تالش  – ٢۶   
  )اياالت متحده آمريکا (  داالس - ايرانيان کانون دمکراتيک -٢٧   
     استراليا -اهندگان سياسی سيدنی کانون پن - ٢٨   

متحده آمريکا    اياالت -سايت چه بايد کرد  - ٢٩  
)com.chebayadkard.www(   

   )com.golshan.www( اياالت متحده آمريکا - انجمن گلشن - ٣٠    
  )net.radiobarabari.www(  راديو برابری - ٣١    
   گوتنبرگ-)  راديو همراه(انجمن فرهنگی ايران همراه – ٣٢    

  )com.gozareshgar.www(سايت سياسی خبری گزارشگران  - ٣٣     
  )سوئد ( امئو -سازمان دانشجويان دمکرات ايران  - ٣۴     
   سوئد-آسيل کميته گروه ايران  - ٣۵    
   گوتنبرگ- برابری انجمن فرهنگی و اجتماعی - ٣۶    
   انگلستان-کميته دفاع از زندانيان سياسی  - ٣٧    
  www.shabakeh.orgشبکه سراسری همگاری زنان ايرانی  -٣٨    
   گوتنبرگ  –راديو البرز  -٣٩    
   گوتنبرگ – ـ فرهنگ طاولی از مرکز آموزشی ايران ۴٠    
  http:// salam-democrat.com ايران – سايت سالم دمکرات -۴١    

       com.blogspot.noawaran://http وبالگ نوآوران – ۴٢
sahele.www://http- سايت ساحل شمال – ۴٣

com.blogspot.shomal  
   اروپرس-يرانيان اروپا  اجتماعی ا-فدراسيون فرهنگی  -۴۴
 زوريخ –راديو پارس  -۴۵

http://www.pwoiran.com/radio%20pars.htm  
   www.lajvar.seسايت خبری الجور  -۴۶
 //:http ايران–سايت صوتی و تصويری آوای ديگر  -۴٧

avayedigar.com   
   استکهلم –کمپين نه به جمهوری اسالمی ، نه به جنگ  -۴٨
  تراض معلمان مسئول صدای اع -۴٩
   پاريس -همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران  -۵٠
   کلن– کانون همبستگی با کارگران ايران -۵١
   ) سوئد( گوتنبرگ– کانون همبستگی با کارگران ايران -۵٢
   پاريس –انتشارات خاوران -۵٣
  ) سوئد(انجمن ايرانيان مقيم امئو  -۵۴
  ) آلمان ( هانوفر –ا مجله انترناسيونال از راديو فلور -۵۵
  //:jonbeshetabeedi.blogfa.com http ی وبالگ جنبش در تبعيد -۵۶
  بنياد اسماعيل خويی -۵٧
  com.hiwa-kak.www سايت کاک هوا -۵٨
  انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه شهر ری  -۵٩
سايت دکتر حسام فيروزی  -۶٠

com.blogfa.hesamfiroozi.www://http  
  » آذرخش «  تروريستی - سازمان ضد اطالعاتی -۶١
   شيکاگو – نهاد ايرانيان مدافع صلح و حقوق بشر -۶٢
  omc.helwist.wwwت س سايت هه لوي-٣۶
   استکهلم–کانون فرهنگی بامداد ـ ۶۴
  ـ عباس منصوری از سوی شورای کار۶۵

com.communshoura.www  
   گوتنبرگ–) انجمن بهنما ( تلويزيون نور ـ ۶۶
 دبير اول حزب و )Isabelle DURANT(حزب سبزهای بلژيک  -۶٧

  سناتور
  ) آمريکا( اجتماعی ايرانيان لوس آنجلس -هنگی کانون فر-۶٨
  www.j-shoraii.blogpost.com  گروه وبالگهای جمهوری شورايی-۶٩
   گوتنبرگ- کانون فارابی -٧٠
  /http://www.pejvak-wien.comسايت پژواک وين  -٧١

   ٠٠٠   امضاء ها ادامه دارد 
  

ن فراخوان، حمايت خود را از    ما شما را دعوت می نماييم تا در صورت همراهی با اي
  :طريق آدرس زير اعالم نماييد

Kanon_anjoman @yahoo.com  

  : رونوشت 
  پزشکان بدون مرز : به 

  روزنامه نگاران بدون مرز-
  ـ مجامع حقوق بشری 

  ...ـ سنديکا ها و اتحاديه ها ی کارگری و فدراسيون جهانی دانش جويان و 
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  *ديدگاه               * 
  !ن هيچ ملتی را خريدنميتوا

  بهروز عارفی
هر «می نويسد که ) 2007 ژوئيه 6شماره (روزنامه اسرائيلی هآرتص  

شب، ارتش با تهاجم به کرانه باختری، چندين مبارز الفتح را کشته يا اسير 
تقويت «اين راه حيرت انگيزی برای «روزنامه اضافه می کند . می کند

مجموعه «(» گوش شالوم«سئوالن يوری آونری از م .است» محمود عباس
و از مخالفان سرشناس حکومت اسرائيل که برای صلح مبارزه می ) »صلح

، به همين مسئله به اصطالح 2007 ژوئن 23کند، در مقاله ای بتاريخ 
  . از سوی دوات اسرائيل می پردازد» تقويت محمود عباس«

، آونری »ناسزا«، تحت عنوان 2007در متن ديگری بتاريخ سی ام ژوئن 
پرداخته که در هفته گذشته در شرم الشيخ و با حضور » سران«به کنفرانس 

پادشاه اردن، رئيس جمهوری مصر، نخست وزير اسرائيل و محمود عباس، 
  . فلسطين برگزار شد» تشکيالت خودگردان«رئيس 

 اسرائيل، يعنی –او با انگشت گذاشتن روی مسئله اساسی کشمکش فلسطين 
سرزمين های فلسطين، موضوعی که به هيچوجه در دستور ادامه اشغال 

آونری . مذاکره قرار نداشت، برنده اصلی اين نشست را ايهود اولمرت ميداند
با اشاره به اين که اروپا در روند راه يابی برای اين مناقشه وجود خارجی 

سگ «ندارد، انتخاب تونی بلر را به عنوان فرستاده ويژه به فلسطين، اعزام 
به ديده آونری، . تلقی می کند) جورج بوش(از سوی اربابش » ست پروردهد

را عملی کند، نيازی به اعزام »  دو دولت«اگر بوش قصد داشت راه حل 
انجام اين کار در چند هفته . نبود» ستاره تازه بيکار شده جهان سياست«

ئله پس قصد وقت کشی است، تا با بتاخير انداختن حل مس. امکان پذير است 
» اوضاع در حال پيشرفت«به جهان و فلسطينی ها چنين وانمود کنند که 

با گذشت زمان، فلسطينی «در خاتمه اين مقاله ، آونری می نويسد که  .است
ها  همچنان کشته می شوند ، ساختمان ديوار به پايان نزديک شده و هر 
روز، زمين های بيشتری از فلسطينی ها تصاحب شده و شهرک های 

تعماری مهاجر نشين گسترش و محاصره غزه تحکيم يافته و اشغالی که اس
  .»حتی جرئت نمی کنند نامش را بگويند ادامه خواهد يافت

اولمرت اضافه می کند که هنوز روزی » صداقت«آونری برای نشان دادن 
نگذشته بود، که نخست وزير اسرائيل، » نشست سران«بيش از پايان اين 

  .ری مسئوالن نظامی الفتح روانه نابلس کردارتش را برای دستگي
سياه ترين مالقات سران در » نشست سران«او نتيجه می گيرد که اين 

از نظرتان می » برای نجات عباس«در زير ترجمه مقاله .خاورميانه بود
  »برای نجات عباس«                            .گذرد

  :يوری آونری
  نميتوان ملتی را خريد

در افسانه های . است* مرت، نقطه مقابل ميداس پادشاه فريگيه ايهود اول
اما، . يونان، اين پادشاه هر چه را لمس می کرد، به طال تبديل می شد

و اين ديگر يک افسانه . اولمرت به هر چه که دست می زند، سرب می شود
  .نيست

اولمرت وی را به عرش . اکنون نوبت محمود عباس است که او لمسش کند
و قرار است که او با عباس . کند» تقويتش« می برد، قول می دهد که اعال

  .مالقات کند
! اگر می توانستم توصيه ای به عباس بکنم، حتما داد می زدم که فرار کن

کافی است با اولمرت دست بدهی تا کارت ! برای نجات جان عزيزت فرار کن
  .زار شود

برخی از . رست نميدانممن د! آيا می توان محمود عباس را نجات داد؟
آن ها در درون الفتح بزرگ شده اند و . دوستان فلسطينی من نا اميد اند

بوده و به هيچ ) ناسيوناليست(آنان الئيک و ملی گرا . الفتح خانه آن هاست
  .وجه خواستار استقرار يک رژيم اسالمی متعصب در ميهن شان نيستند

 جای شگفتی نيست که آن ها .اما در مناقشه کنونی، دلشان با حماس است
  .دو پاره شده اند

آنان سخنان بوش، اولمرت و همسرائی سياستمداران وراج و صاحب نظران 
اسرائيلی را می شنوند و به اين نتيجه اجتناب ناپذير ميرسند که آمريکائيان 
و اسرائيلی ها به هر عملی دست می زنند تا محمود عباس را به مامور 

  . الفتح را به ميليشيای اشغالگران تبديل نماينداشغال گری و جنبش 
هر کلمه ای که مبداء آن واشينگتن يا پايتخت اسرائيل باشد، به اين سوء 

هرکالمی شکاف موجود ميان کوچه و خيابان فلسطين .  ظن قوت می بخشد
در راس . را در کرانه باختری عميق تر می کند» تشکيالت خود گردان«و 
ديد در رام اهللا فردی قرار گرفته که در انتخابات ج» حکومت اضطراری«

در ان انتخابات، فهرست .  درصد آرا را کسب کرده است2گذشته فقط 
انتخاباتی طرفداران محمود عباس بسختی از حماس شکست خورد و البته نه 

  .تنها در غزه، بلکه همين طور در کرانه باختری
به دردی » شبثات اقتصادیت«و » شل کردن محدوديت ها«اقداماتی شبيه 
همچنين، استرداد عوارض فلسطينی که دولت اسرائيل غصب . نخواهند خورد

.  جريان کمک اروپا و آمريکا نيز کاری از پيش نخواهد برد. کرده بود
هشتاد سال پيش، والديمير يابوتينسکی افراطی ترين صهيونيست، ديگر 

ميکردند تا مردم رهبران صهيونيست را به سخره می گرفت که تالش 
هرگز نمی توان ملتی را . فلسطين را با دادن مشوق های اقتصادی بخرند

از تنها راهی که شايد بشود محمود عباس را از مهلکه نجات داد،  .خريد
گشايش فوری مذاکرات سريع و عملی برای نيل به راه حلی مسالمت آميز با 

ی اشغال شده با هدف آشکار ايجاد دولت فلسطين در کليه سرزمين ها
  .کم تر از اين موثر نخواهد بود. پايتختی بيت المقدس شرقی است

نه . اما ، اتفاقا اين کاری است که حکومت اسرائيل حاضر به انجامش نيست
اگر آنان آماده چنين  .ايهود اولمرت و نه تزيپی ليونی و نه ايهود باراک

 توانست با عرفات در باراک می. کاری بودند، مدت ها پيش آن را می کردند
کمپ ديويد، شارون با عباس پس از انتخاب او با اکثريتی فاحش به رياست 

اولمرت نيز پس از اين که شارون . تشکيالت می توانست آن را انجام دهند
صحنه سياست را ترک کرد، می توانست با حکومت وحدت ملی فلسطين که 

  . قدم برداردبا سرپرستی سعودی ها روی کار آمد، در اين راه
نه بخاطر اينکه ساده لوح يا ضعيف . آن ها هيچکدام به اين کار تن ندادند

بسيار ساده، آنان به اين جهت از انجام آن باز ماندند که هدف هايشان . باشند
و آن عبارتست از ضميمه کردن . درست در نقطه مقابل آن عمل قرار داشت

های استعماری يهودی بخش بزرگی از کرانه باختری و توسعه شهرک 
به همين دليل، انان به هر کاری برای تضعيف محمود عباس دست . نشين

به نظر . بود» طرف مذاکره صلح«زدند، شخصی که بديده آمريکائيان، 
شارون و جانشينان او محمود عباس خطرناک تر از حماس بود، حماسی که 

  .می شمرند» تروريستی«امريکائيان همچنان 
نميتوان آخرين تحوالت را درست درک » طرح جدا سازی« به بدون پرداختن

مطالب حساسی در اسرائيل بر مال ] سومين هفته ژوئن[ در اين هفته  .کرد
ماجرا اين بود که . اين مسائل بر ترديدهای من  صحه گذاشت. شد
  .،  نقشه ای استراتژيکی از برنامه ای بود با زمان بندی سری»جداسازی«

 جدا و منزوی –الف . هدايت کننده را در نظر داشتشارون سه عنصر 
 تبديل –ب .  ساحتن غزه و تغيير آن به يک قطعه جداگانه با رهبری حماس

   -کرانه باختری به شبه جزيره ای از نواحی جداگانه با رهبری الفتح و ج 
  .حفظ تسلط ارتش اسرائيل بر هر دو سر زمين
چرا . بود» يک جانبه«ب نشينی اين امر دليل پا فشاری شارون برای عق

گفتگو کرد؟ چرا نبايد انتقال » تشکيالت فلسطين« نبايد ابتدا در اين مورد با 
منظم قدرت را به محمود عباس را به اجرا گذاشت؟  چرا نبايد تمام شهرک 
ها را سالم ، با خانه ها و مزارع سرپوشده شان به تشکيالت خود گردان 

ام نقاط عبور مرزی را بطور کامل باز کرد؟ واقعا، واگذار کرد؟ چرا نبايد تم
چرا نبايد به فلسطينی ها اجازه افتتاح فرودگاه غزه و ايجاد بندرگاه غزه را 

اگر هدف سياسی  نيل به يک قرارداد صلح می بود، چنين رفتاری  نداد؟ 
اما با توجه به اينکه عکس آن را انجام دادند، می توان حدس . ضروری بود

شارون می خواست اوضاع به وخامت گرايد، همان طوری که اتفاق زد که 
يعنی فروپاشی تشکيالت خود مختار در غزه و قدرت يابی حماس در . افتاد

  .غزه و جدائی غزه و کرانه  باختری
بدين منظور، او ارتباط زمينی، دريائی و هوائی غزه را با جهان خارج قطع 

ريبا دائمی بسته و غزه را به کرد و گذرگاه های مرزی را بصورتی تق
تامين مواد غذائی، دارو و آب و برق . بزرگترين زندان جهان تبديل کرد

بستگی کامل به تمايالت اسرائيل دارد و همچنين عبور ومرور مرزی با 
که بکمک واحد مراقبت اروپائی ( مصر و امکان تردد واردات و صادرات  
  .اهالی» ثبت احواال« و حتی )تحت کنترل ارتش اسرائيل صورت می گيرد

جداساختن کامل باريکه غزه . روشن کنيم که با سياست جديدی روبرو نيستيم
از کرانه باختری، از سال ها پيش، هدف سياسی و نظامی همه حکومت های 

  .اسرائيل بود
دو .  در اين مورد بسيار روشن است1993 بيانيه اصولی اسلو در IVماده 

تری و باريکه غزه را سرزمين واحدی ارزيابی کرده طرف مذاکره کرانه باخ
بدون ذکر اين نکته، . و تماميت آن در دوران انتقال قدرت حفظ  خواهد شد

  .عرفات قرار داد را نمی پذيرفت
فلسطينی ها قاطعانه رد . را ابداع کرد» ابتدا غزه«بعدها،  شيمون پرز شعار 

 1994کنارگذاشت و در سال در پايان امر، حکومت اسرائيل طرح را . کردند
هدف از ايجاد يک  . را امضا کرد» پيمان مربوط به نوار غزه و ناحيه اريحا«

موقعيت مستحکم در کرانه باختری، تضمين وحدت دو سرزمين برای 
  .تشکيالت خود گردان بود

بين باريکه » گذرگاه مطمئنی«در متن همان قرار داد، اسرائيل متعهد شد که 
بر روی نقشه ضميمه قرارداد، نه يک . اختری بوجود آوردغزه و کرانه ب

بالفاصله بعد، تابلوهای راهنمائی . گذرگاه بلکه چهل نقطه عبور مشخص شد
به زبان عربی بر آن ها نقش بسته بود، در جاده های » به سوی غزه«که 

  .کرانه باختری نصب گرديد
طه گذر حتی يک اما، در مدت سيزده سالی که از از آن زمان ميگذرد، نق

هنگامی که ايهود باراک تن لش خودش را بر . روز هم باز نشده است
صندلی صدارت جای داد، در خيال خود ساختن طوالنی ترين پل جهان را 

همچون . ميان غزه و کرانه باختری می پروراند)  کيلوممتر40بطول (
تولد رخت بسياری از جرقه های زود گذر ايهود باراک، اين فکر نيز پيش از 

  .از جهان ببست و گذرگاه همچنان بسته ماند
حکومت اسرائيل به کرات قول داده است که به تعهداتش عمل کند و اخيرا 

  .نيز تعهد مخصوصی به کوندوليزا رايس داد ولی هيچ اتفاقی نيافتاد
چرا؟ زيرا حکومت اسرائيل خطر خشونت محرز، روشن، نا مبهم و طوالنی 

می پذيرد؟ چرا  حکومت تا حدی پيش می رود که در حکم چنين التزامی را 
  تف کردن بر روی دوستی، خانم کوندوليزای عزير است؟
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  !نميتوان هيچ ملتی را خريد
برای حکومت و ارتش اسرائيل، بريدن . تنها يک پاسخ ممکن وجود دارد

اين امر قدم مهمی . غزه  از کرانه باختری هدف استراتژيکی مهمی است
الش تاريخی برای درهم شکستن مقاومت فلسطين در برابر اشغال است در ت

از شواهد پيداست که در هفته اخير، اين هدف .و سياست انضمام سرزمين ها
محمود عباس بخشی از اين » تقويت«عمليات رسمی برای .تحقق يافته است

در مقرحکومت، برخی فکر می کنند که رويا هاشان به واقعيت . نقشه است
کرانه باختری از نوار غزه جداست و خودش نيز به صورت . ددمی پيون

چندين حوزه جدا از هم و جهان خارج در می آيد و درست حالت بانتوستان 
رام اهللا را به ] رهبران اسرائيل. [های سابق آفريقای جنوبی را پيدا می کند

عنوان پايتخت فلسطين برگزيده اند تا فلسطينی ها را به فراموش کردن 
به عباس تسليحات و کمک می دهند تا . يتختی بيت المقدس وادار کنندپا

  .حماس را در کرانه باختری نابود کند
در شهر ها نيز هر زمان . ارتش اسرائيل بر مناطق بين شهرها مسلط بوده 

الزم بداند، مداخله می کند، دره رود اردن کامال از بقيه مناطق کرانه باختری 
يوار گسترش می يابد و همچنان زمين های ساختمان د. گسسته است

وعده های حکومت برای . فلسطينی را می بلعد و به اسرائيل  منضم می کند 
  .چيدن پاسگاه های ديده بانی، مانند شوخی تلخی فراموش شده است

در مناطق فلسطينی رضايت داشته » پيشرفت دموکراسی«پرزيدنت بوش از 
  .مريکا به اسرائيل افزوده می شودو هر سال نيز به کمک های نظامی آ

ولی آيا اين وضع دوام خواهد . از ديدگپاه اولمرت، اين شرايط دلخواه است
  .بدون ترديد، پاسخ منفی است                    يافت؟

نظير کليه کارهای بوش و اولمرت و نيز کسانی که پيش از آن ها مسئوليت 
پايه تحقير عرب ها شکل گرفته اين مقام ها را داشتند، شرايط موجود بر 

اغلب، اين تحقيرها  نسخه ای است که برای رسيدن به يک فاجعه . است
رسانه های اسرائيل که ميخواهند نقش ارگان های تبليغاتی . پيچيده اند 

محمود عباس و محمد دحالن را بازی کند، از هم اکنون با خشنودی نشان 
حسادت به اهالی سير کرانه باختری می دهند که چگونه اهالی گرسنه غزه با 

نگاه کرده و در نتيجه،  آنان بر ضد رهبری حماس شورش خواهند کرد، به 
. در آن جا مستقر شود) 1(طوری که يک کيسلينگ در خدمت  اسرائيل 

مردم کرانه باختری به يمن کمک های مالی اروپا و آمريکا، چاق و چله از 
  . خوشحال خواهند شدخالصی از شر غزه و گرفتاری های آن

احتمال بيشتری وجود دارد که فرشته مردم غزه . اين يک توهم صرف است
.  بر ضد زندانبانان اسرائيلی  آن ها  بشورد که به آن ها گرسنگی ميدهد

اهالی کرانه باختری نيز هم ميهنان خودرا که در غزه پژمرده می شوند، 
  .فراموش نخواهند کرد

فلسطينی ها، . و کرانه باختری را نخواهد پذيرفتهيچ فلسطينی جدائی غزه 
و آن رهبری . هر حزب و گروهی راکه آ ن را بپذيرد، از خود خواهند راند

  .که چنين وضعيتی را بپذيرد، حذف خواهد شد
از يک طرف، طرفدار . سياست اسرائيل در بين دو تمايل سرگردان است
ست که مبادا حماس با پيشگيری از تکرار حوادث غزه در کرانه باختری ا

و از سوی ديگر، . کسب قدرت بتواند به خطر بسيار بزرگی تبديل شود
جلوگيری از موفقيت عباس به طوری که آمريکائيان، ايهود اولمرت را وادار 

  .سازند تا بطور جدی با او مذاکره نمايد
در . به روال هميشگی، همه فعاليت های اولمرت برای عباس خطرناک است

  !شردن وی، چون دوستی خاله خرسه است و بوسه او، بوسه مرگآغوش ف
 -- -- --- -- --- ---         

 سياستمدار نروژی طرفدار آلمان نازی که پس از تهاجم آلمان در سال – 1
او پس از آزادی کشور از اشغال نازی ها .  به نخست وزيری رسيد1942

  اعدام شد
قرن ) ( فرهنگ معين– فريگيه يا فروغيه (Phrygia ميداس، پادشاه * 

ميالد ميخواست . در افسانه ها به قهرمانی شهرت دارد) هشتم پيش از ميالد
او . صاحب قدرتی باشد که با دست زدن به اشيا، ان ها را به طال تبديل کند

در حالی که در حال . می بيند که هر چه ميخورد و می نوشد ، طال می شوند
خدايان به . اين موهبت را از او بگيردمرگ بود، از ديونيزوس ميخواهد که 

از آن پس، در اين . او توصيه می کنند که در آب نهر پاکتول، خود را بشويد
  . رودخانه، پره های طال جاری است

آخر سر، پس از تقالهای بيشمار، گوش های ميداس دراز و بزرگ ميشوند 
  .لقب ميدهند» ميداس خر گوش«و به او لقب 

ای صفير، در قسمت غربی فالت آناتولی بين ليدی و فريگيه سرزمين آسي
  .کاپادوس واقع بود

که به » سرزمين های کرانه باختری رود اردن«در اين مقاله، به جای ** 
 می نامند، باختصار Cisjordanie و به فرانسه  West Bankانگليسی 

صهيونيست های متعصب به اين . بکار رفته است» کرانه باختری «
  .می گويند» يهودا«ه استناد به تورات، سرزمين، ب

اين مقاله به زبان های انگليسی و فرانسه، بترتيب در سايت های زير در 
  :دسترس خوانندگان است

"Saving president Abbas", 23/06/07  
1182631140/avnery/channels/en/home/org.alomsh-gush.zope://http 

"Sauver le Président Abbas", Uri Avnery, le 25 juin 2007. 
6511=?id_article3php.imprimersans/org.palestine-france.www://http 

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

 اوين 209نامه ای برای رفقايم در بند 
اين است . که فکرش را می کنيم به ما می رسد اخبار سريع تر از آن چيزی
او تلفنی حرف زده ای و  رفيقی که ديشب با! معجزه ی عصر ارتباطات

های  پارکی که بعد از ظهرامروز قرار بوده ببينی اش درست در همان 
  .بسياری با هم قدم زده بوديد بازداشت می شود

دوستان و رفقای دانشجوی مان در زندان به سر می  تن از23اکنون بيش از 
دلم می خواهد . از نزديک می شناسم  نفر شان را4از اين ميان من . برند

ترکم با اين خاطرات مش اما بهتر است از.  تن بنويسم23درباره ی همه اين 
  ! نفر بنويسم تا نمادی باشد از تمام رفقای در بندمان4

کسی که از همان دوران دبيرستان که . کنم از عبداهللا مومنی شروع می
آن که در دانشکده علوم  تا. روزنامه می خواندم، اسم اش را می شناختم

ايان در پ من. فوق ليسانس اش را آن جا می خواند. اجتماعی عالمه ديدم اش
 يک روز عبداهللا در جلسه  .نامه اش مسئول پر کردن پرسش نامه هايش بودم

البته ما بر .: " به شوخی به من اشاره کرد و خطاب به حاظران گفت ای
رفقايش فکر نمی کنيم راه تغيير از خيايان ها می گذرد  خالف آقای شمس و

ی دانم آيا عبداهللا نم) نقل به مضمون" (هستيم بلکه در فکر تغييرات پارلمانی
همچنان بر اين خيال خود استوار مانده   اوين209در تنهايی سلول اش در بند 
دوباره عبداهللا آزادانه در حياط  مهم آن است که. است؟ البته اين مهم نيست

لبخندش به ما تيکه  کوچک دانشکده سابق مان ليوان چای به دست با آن
  !بياندازد و البته جواب بشنود

اما در همان برخورد های اول با او احساس  وفقی را زياد نديده امعلی 
اش هميشه سعی داشت  با ته لهجه ی شيرين ترکی. صميمی ات می کردم

روزی  .بيشترين اطالعات را در مورد بچه های گرايش چپ در دانشگاه بداند
روز انتخابات انجمن . بر روی چمن های دانشگاه شريف با هم نشسته بوديم

علی اصرار داشت که با بچه های چپ شريف صحبت کنم که  .يف بودشر
اما . من هم انتقاداتم را به او گفتم. باشند همگرايی بيشتری با آن ها داشته

 اوين است 209در سلول تاريک  اکنون نمی دانم که آيا علی که روز هاست
 در سبک تغيير رويه  آيا لزوم دليل انتقادات من را قابل درک تر می داند؟ 

است که علی  مهم اين. کار را بيشتر درک کرده است؟ البته اين ها مهم نيستند
هم  را تلفظ کند ما" پرولتاريا"دوباره آزادانه با همان لهجه شيرين ترکی اش 

  !لبخندی به او بزنيم
خيلی از کنش های . سالی است می شناسم 3مرتضی اصالح چی را حدود 
همواره يکی از کسانی . ايم ار يکديگر انجام دادهسياسی و اجتماعی را در کن

های  بوده است که به عنوان يک فعال جدی سياسی و اجتماعی در جمع
مرتضی يکی از پايه ترين فعالينی است که ديده . مختلف مثال اش را زده ام

کافی است يک زنگ به او بزنيم و همواره چند دقيقه زودتر سر قرار  تنها. ام
اواخر ازدواج کرده بود و هميشه صحبت از آن بود که   اين!خواهيم ديدش

خواست که اگر کاری سراغ دارم به او خبر  کار پيدا کن و از من هم چند بار
سر مسائل تئوريک و . هم داشتيم اين اواخر بحث های انتقادی شديدی با. بدهم

. نيستهيچ کدام مهم  اما اين ها. پراتيک گره گاه های جدی پيدا کرده بوديم
گذشته قول  مهم آن است که دوباره مرتضی را آزاد ببينيم و اين دفعه برخالف

  .که برايش کاری پيدا کنم! می دهم به او
روز های اولی که تازه دانشگاه قبول شده بود و به  امير يعقوب علی از همان
دوست دانشگاهی اش من بودم و البته يکی  شايد اولين. عالمه آمده بود شناختم

چه . مشترک را با هم داشتيم از کسانی است که در آن سال بيشترين خاطرات
بحث کرديم و  شب هايی که تا صبح در زير زمين مجيديه خانه دانشجويی من

چه صيح هايی تا بعد از ظهر که در حياط کوچک دانشکده ! آهنگ گوش داديم
  . پاس کرديم2. 1هم به قول بچه ها روی نيمکت ها آمار  با
ما همان پارکی است که پنجشنبه امير را در آن  ی از پاتوق های هميشگیيک

غروب ها و شب هايی که در آن پارک  چه! پارک انديشه. جا بازداشت کردند
هر وقت ياد .... گريستيم و با امير خنديديم، سرود خوانديم، تاب بازی کرديم،

نوشته هايم جلوی  وامير می افتم انتقادات جدی او نسبت به خودم و کنش هايم 
 امير همين طوری يک ريز انتقاد می کرد و در. چشمانم ظاهر می شود

نهايت من در فاصله ی ميان دو پک سيگار خيلی خون سرد و بی تفاوت، 
  "!اگر می توانی برو بهترش را انجام بده امير:" دادم راحت جواب می

 اما نبايد اجازه دهيم !هميشه از اين بهتر وجود دارد کنم قبول می! آری امير 
امير دلم برای خانه کوچک دانشجوييم در زير  .که ديگر از اين بدتر بشود

آن شوخی . سوسياليستی مان تنگ شده است زمين مجيديه و آن تقسيم غذا های
امير دلم ! پارک انديشه آن غروب های دل تنگ در. ها و مسخره بازی ها

کردن های  دلم برای دعوا ها و قهر. انتقادات بی امانت تنگ شده است برای
  .دلم برای تو تنگ شده است. چند ساعت مان تنگ شده است

مرتضی، امير و تک تک دوستان و رفقای ناديده ام  دلم برای عبداهللا ، علی، 
دلم .  هستند تنگ شده است209تاريک  که اکنون در اوين و در سلول های

هم با يکديگر و در کنار  د تا بازمی خواهد همه ی آنان همين االن آزاد شون
را گريستن ها  دوستی هايمان را دعوا هايمان را خنديدن ها يمان هم زندگی را

  .يمان را تجربه کنيم
دوباره امير را  باز هم می خواهم. امير تنگ شده است دلم از همه بيشتر برای

انتقاد می که روی تاب نشسته و دارد به من  آزادانه در پارک انديشه در حالی
  !سيگارم پک بزنم کند ببينم و البته باز هم بی تفاوت به

  roozmaregi نوشته شده توسط
…………………………………………. 
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