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!يک قطعه با شکوه ازسنفونی مقاومت  
تقی روزبه

  1!*اپسين دم حياتلبخند در و
گاهی سخن گفتن ازطريق صورت وچشم وحرکات دست بسی 

بی شک صحنه . نافذترازيک خروارسخنرانی وده ها نوشته است
اعدام مجيد کابوسی وسخنانی که اوبا فصاحت کامل آن را ازطريق 
چشم ودست وبا وقارواعتمادبه نفس خود به هنگام افکندن طناب 

ن پيام روشنی که ازطريق چهره مصمم داربرگردنش به زبان آورد، آ
وخندانش درواپسين دم حيات بر فضای خفه کننده حاکم برکشور 
پراکند، و آن عالمتی که باتحقيردستبند و بهم آوردن دستان 
وخماندن پيکره اش آفريد،حقا ازآن گونه صحنه های نادری است که 
می تواند هم چون ترانه مقاومت درهرکوی وبرزن و درهرخانه 

آيا ذره ای ترس و نگرانی درچشمان وی . وکاشانه ای ترنم گردد
مشاهده می کنيد؟ بله او بارفتارخود درواپسين دم حيات ودرحالی که 

يعنی همان چند -طناب دارتوسط دژخيمان بگردنش آويخته شده است
 درپای اعدام خود،صحنه -لحظه گذرائی که می توان حماسه آفريد

اونشان داد . ماسه مقاومت را خلق کردای بديع وبيادماندنی ازح
و اين که مقاومت . تاچه اندازه ميدان مقاومت فراخ واليتناهی است

جاری ... فقط درکارخانه ها،مدارس،دانشگاه ها،خيابان ها و
بلکه هم چنين درزندان ها واتاق های شکنجه وسلول های .نيست

يم فقط ورژ. نيزجاری است....انفرادی وحتا برفرازديرک های دار
درآن عرصه ها نيست که متحمل شکست وخواری می شود بلکه 

حتا درپای اعدام وازسوی فردی کت بسته ...  درهمه جا
ودرمحاصره کامل هم می تواند تودهنی محکم ورسواکننده ای 

درپاسخ ) قاضی مرتضوی(بخورد،تاحدی که دژخيم حاضر درصحنه
چارگردد با زبان ؟ نا!به اين سؤال که او چرا اين چنين می خندد

الکنی بگويد باين دليل که او هم چنان به باورهای خود پايدارمانده 
که ما نتوانستيم پايداری او را درهم  واين يعنی اين.است

باين ترتيب دژخيمِ  رژيم ورژيمِ دژخيمان دراوج قدرت نمائی .بشکنيم
ناچارازاذعان به شکست وعجزخود می گردد؛باوجود آن که زمانی 

جسم او را دراختيارخود داشتند وباهمه سبعيتشان نتوانستند دراز 
  . روح مقاومتش را درهم شکنند

بی شک مجيد کابوسی به معنای متداول،فردی ازتبارنخبه گان 
سرشناس وپرمدعا و تافته ای جدا ازهزاران جوان چون خود 

برما نازل نگشته " قهرمانان"اوازجهان اسرارآميز.نبود
او جوانی بود همانندهزاران جوان عاصی که . ودنب" قهرمان"او.بود

انباشت نکبت وفقرواستبداد وبی عدالتی جان اورا به لب آورده 
وخشم ونفرت بی پايانی رادروجودش شعله ورساخته بود،بی آنکه 

اونه .آگاهی تاريخی و متناسب با اين خشم ونفرت در او فراهم آيد
قبل ازدستگيريش صاحب نامی بود و نه دارای ادعائی وتامدتی 

او پيش ازدستگيری خود،حتا درشيوه .کسی او رانمی شناخت
مقاومت وعصيانی که درپيش گرفته بود،بهره کافی ازدست آوردهای 
چنددهه مقاومت نيندوخته وراه ورسم واهميت مقاومت توده ای را 
نياموخته بود وشايد تالحظه دستگيری اين خشم ونفرت کورعليه 

باهمه اين ها،حماسه .  را بجلو سوق می دادستم رژيم بود که او
مقاومت مجيد کابوسی دربرابردژخيمان وصادرکننده گان 
جوازمرگش، وکسانی که منظوراصلی اشان پاشاندن تخم ترس 

اوهم چون هزاران جوان .ويأس درميان مردم است،بيادماندنی است
ديگرقهرمان گمنامی بود که بوقت مبارزه وبه هنگام فرارسيدن 

اواسطوره .می توانند صدها صدها بشکفند-بهارمبارزه- بهارفصل
اما .نبود،واصال قرارنيست اسطوره ها بيايند وبرايمان راه بگشايند

نشان دادکه چگونه درلحظاتی اسطوره مقاومت دربرابرچشمانمان 
آری اوشانه به شانه .توسط يک جوان عادی ساخته می شود
ی راپائين آورد و خود را اسطوره سائيد واسطوره های دست نيافتن

کشاندن اسطوره به پائين ورساندن .درقدوقواره اسطوره ها باالکشيد
اسيرخشم ! اسطوره زائی واسطوره زدائی! خود به اسطوره

گوئی درواپسين لحظات حيات خود،هم ! کورشدن وعبورکردن ازآن
چون آرش کمانگير،تمامی توش وتوان وگوهرحيات خود را 

وباهمه توان خود آن را به سينه دشمن  مردم می درپروازتيری نهاد 
  2!. *کوبيد

االعظمت اين روح توفنده را با رفتار رژيم وگزمه های بزدل 
آن که درسايه قدرت واسلحه وپراکندن ترس به حيات ننگين خويش 

  :ادامه می دهند مقايسه کنيد

ميرغضب هائی که برای درامان ماندن ازخشم مردم وجوانان چهره 
ود را بزدالنه پوشانده اند وچشمان خويش را ازپشت های خ

  .نقابهايشان به پائين انداخته اند
ورژيمی که نتوانست روحيه او را درشکنجه گاه های خود 
خردوخميرکند،اعدام او را با به اصطالح اعدام اراذل واوباش 
همزمان کرد تا باين ترتيب تا آنجا که می تواند ازپژواک اعدام 

  .اسی بکاهدزندانيان سي
آن ها هم چنين زمان ومکان اعدام او را با سالگرددترور قاضی 
مقدس ومحل اداره تحت مسئوليتش تنظيم  کردند تا به کارگزاران و 

  .جالدان خود روحيه بدهند
بی ترديد سران رژيم وعمله واکره اش درآن لحظه های کوتاه و 

کشان پرشوِروقوع حماسه ،ودرخلوت خود،عليرغم هيبت  ترسنا
چرا که تيرشان به سنگ خورد و هدف اصلی . سخت برخود لرزيدند

آن ها که دقيقا پراکندن رعب وترس درميان مردم بود،اين چنين به 
ودرميان انظارعمومی وآن جماعتی که شاهد .سخره گرفته شد

صحنه بودند و رژيم نخواسته بود حتا کودکان را ازتماشای به 
حروم کند،معلوم شد که اصلی ترين دارآويختن اووبرادرزاده اش م

حربه رژيم يعنی توسل به اعدام ورعب افکنی، تاچه حد 
آن روز . دربرابرحربه بديل خود،يعنی مقاومت،خواروخفيف است

سران رژيم درخلوت خويش ازخواری خود و اين که  حربه حيات 
ومماتشان تااين حد می تواند کندو شکننده باشد وازبيم ازکارافتادن 

آری مترسک وقتی مترسک است وکارآئی دارد . رخود لرزيدندآن ب
اما وای به روزی که . که کسی پی  به مترسک بودنش نبرده باشد

آن زمان است که  . مردم به مترسک بودن حربه سرکوب  پی ببرند
پيشروی درکوچه بن بست به پايان  خود می رسد و  نشستن 

 86-05-27-18-08-2007    .برنوک سرنيزه ناممکن
1*- 

 
 

     
 روشن است که نبايد ستايش ازمقاومت پرشکوه درلحظات -*2

بدارآويختن را  الزامادرحکم دفاع ازهمه  اقدامات ونوع مبارزات 
برعکس همانطورکه درجای ديگراين .گذشته وی بحساب آورد

البته بااستناد به اطالعات موجود ودردسترسی که منبع (نوشته آمده
های امنيتی وقضائی رژيم است وهمين مسأله آن خود دستگاه 

متأسفانه بايد بپذيريم که آن ) قضاوت قطعی را دشوارمی کند 
درهرحال بدون آن که .مبارزات خالی از انحراف وماجراجوئی نيست

بخواهيم وارد قضاوت قطعی درنوع و نحوه مبارزات قبل 
م را ازدستگيری آن ها گرديم،آن چه که مقاومت لحظات پيش ازاعدا

بطورکيفی ازنوع مبارزات گذشته متمايز وآن را تا اين حد قابل دفاع  
می کند،همانا آگاهی مجيد کابوسی به هدف رژيم ازاعدام او 
درمألعام مبنی برايجاد ارعاب درميان مردم والجرم تصميم قاطع 

اين آخرين -دراينجا است که  عمل او. برای خنثی کردن آن است
سه جلوه گرمی شود وازمرزهای عادی  به شکل يک حما-نبرد

 .فراترمی رود
…………………………………………………..                                
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 مجازات اعدام
 کارل مارکس

 
 ر خاو  ترجمه   4و2 نقل از کتاب جمعه شماره 9بنقل از پيکارگر شماره 

  
حلق "در مقاله ای تحت عنوان ] 1853[ ژانويه  25  روزنامه تايمزمورخ

 : اشاره دارد  به نکات زير"  افراد معمولی  آويز شدن
  

در پی اعدامهايی که در , غالبا باور بر اين است که دراين کشور" 
انظار مردم انجام ميگيرد؛ بالفاصله شاهد مرگهايی هستيم که در 

اين . خودکشی يا تصادف ، تداوم مييابد, شدن  آويز   اثر حلق
وقايع نتيجه تاثير بسيار قوی اعدام يک جنايتکار معروف برروی 

سپس , تايمز  روزنامه" . اذهان بيمارگونه يا رشد نايافته است 
موارد متعددی را بر ميشمارد و مدعی است که اين موارد نمايانگر 

که طی " شفيلد"در از جمله است نمونه ای . موضوع فوق است 
 درمورد  آن ديوانه ای پير دريک بگومگو با افرادی چون خودش

با حلق آويز کردن خود به " باربور"بدار آويختن فردی بنام 
 14زندگيش خاتمه ميبخشد مورد ديگر مربوط به يک پسر بچه 

 .ساله است که خود را حلق آويز کرد 
مت حمايت از چه پرسيدنی است که برشماردن اين موارد ؛ در خد

آيينی است ؟ چيزی که هيچ آدم معمولی نميتواند آنرا حدس بزند ؛ 
زيرا اين شيوه برخورد چيزی نيست مگر گونه ای تمجيد باز 

زيرا اينجا حکم اعدام بمثابه خردغايی جامعه , گذاشتن دست جالد 
مهمترين "ستايش شده است ؛ آنهم در مقاله ای اساسی در 

 " .روزنامه کشور
جانبداری از چوبه دار و منطق , وزنامه مورنينگ ادورتايزرر

همين . خونبار تايمز را بشدت و بحق مورد نقد قرار ميدهد 
 روز از سال 43روزنامه داده های مورد توجه زير را برای 

  ) .1853 ژانويه 26مورنينگ ادورتايزر مورخ (ميدهد  اراِِيه 1849
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  می2   دانيل هولمزدی
  

نه , جدول فوق همانطورکه روزنامه تايمز نيز بدان اذعان دارد 
که , تعداد خودکشيها ؛ بلکه تعداد قتلهای بسيار سخيفی را تنها 

 .متعاقب اعدام جنايتکاران رخ داده است ؛ نيز برميشمارد 
برای نظريه , جای شگفتی است که مقاله مورد بحث تايمز 

هيچگونه دليل يا , وحشيانه ای که از آن بحمايت برخاسته است 
دمند بودن بنای مستمسکی که بشود برمبنای آن درستی ويا سو

اگرنگوييم , دشوار. ارايه نميدهد , حکم اعدام را پذيرفت 
است که درجامعه ای که به متمدن بودن خود مباهات , غيرممکن 

برحق بودن يا , اصلی رامستقر کند که بر اساس آن , دارد 
 .ثمربخش بودن حکم اعدام پذيرفته شود 

ت اصالح و در اينجا مجازات بطورکلی بعنوان وسيله ای جه
چه کسی , اما . انصراف بزه کاران مورد پشتيبانی قرار ميگيرد 

بمنظور اصالح و منصرف ساختن ديگران مجازات , حق دارد مرا 
 !!کند ؟

, آری در اين مورد آمار و ارقام وجود دارد , ازسوی ديگر تاريخ 
ثابت کرده است که , بکاملترين وجهی از زمان قابيل به اينسو 

, دميان درنتيجه مجازات نه اصالح و نه منصرف شده اند هيچگاه آ
 .بلکه قضيه درست برعکس آن بوده است 

تنها يک تئوری وجود دارد که ارزش " حقوق مجرد"از نقطه نظر 
و آنهم تئوری متعلق به کانت , انسانی را در انتزاع باز ميشناسد 

ه است ؛ بويژه در فورمولبندی بسيارخشکی که هگل از آن ارائ
اين . مجازات حق يک جنايتکار است " : هگل بما ميگويد . ميدهد 

جنايتکار با تجاوز به . عملی است ناشی از اراده شخص خود او 
جنايت او نفی حق است . آن حق را از آن خود اعالم ميکند , حق 

, و در نتيجه اثبات حق که توسط خود جنايتکار برانگيخته شده 
 " .يل شده است بواسطه خود او بر وی تحم

, شکی نيست که در اين فورمولبندی مطلب ويژه ای وجود دارد 
موضوع "باين معنی که هگل بجای اينکه جنايتکار را بعنوان يک 

يک موجود آزاد و اورا تا حد , و برده عدالت درنظرنگيرد " صرف
درنگاهی دقيقتر درخواهيم يافت که .  ارتقاء ميدهد خودمختار

, سعی براين دارد ,  دراينجا نيز چون ساير موارد ايداليسم آلمانی
 . بقوانين جامعهء موجود حقانيت متعالی اعطاء کند

" اراده آزاد" آيا درواقع اين يک توهم نيست که اين انتزاع 
و وضعيتهای گوناگون , جايگزين فردی شود با انگيزه های واقعی 

 انسان اجتماعی که براو سنگينی ميکند ؟ و يکی از کيفيتهای
جايگزين خود انسان شود ؟ اين نظريه که مجازات را نتيجه اراده 

درنهايت چيزی نيست مگر همان اصطالح , خود جانی ميبيند 
چشم در برابر , ) قانون قصاص(قديمی ) ماوراءطبيعی(متافيزيکی 

, بدون تشبت بشرح و تفسير بيشتر . دندان در برابر دندان , چشم 
 وسيله ای برای جامعه جهت دفاع از مجازات چيزی نيست مگر

خود در برابر تمامی آنچيزهايی که شرايط موجوديت آنرا نقض 
 .حال خصلت آن هرچه ميخواهد باشد . ميکند 

اين چه جامعه رقت انگيزيست که وسيله ای برای دفاع از خود جز 
روزنامه "جالد نمی يابد و تازه بخود جرئت ميدهد از طريق صدای 

 !يک قانون طبيعی است , عالم کند خشونت وی ا" مهم جهان
انسان و : کتله در اثر بسيار عالمانه و ارزشمند خود .آ.ام

مابودجه قابل مالحظه ای را به انتظام " استعدادهايش ميگويد 
.... وحشتناکی به اداره زندانها ؛ بازداشتگاهها ؛ چوبه های دار 

نيم که چه تعداد ما حتی ميتوانيم پيش بينی ک. اختصاص ميدهيم 
افراد دست خودرا بخون آيندگان آلوده خواهند کرد و چه تعداد 
جاعل مسموم کننده خواهند بود ؛ تقريبا بهمانگونه که ميتوانيم 

 . و مرگ ومير ساالنه را پيش بينی کنيم  تعداد زادوولد
 ؛ بادقت 1829کتله ؛ دريک جدول احتماالت ؛ منتشره در سال .آ.ام

؛ نه تنها انواع ؛ که طبيعت و علت جنايات متعددی حيرت انگيزی 
 پيش بينی کرد و اينرا که مقدار 1830در فرانسه را برای سال 

ميانگينی از جنايات در ميان بخش معينی از يک جامعه در کل 
نتيجه اوضاع و احوال جامعه بورژوازی معاصر است و نه آنقدرها 

؛  ان از جدول زيرحاصل نهادهای ويژه شناسی آن کشور را ميتو
عرضه شده ؛ مشاهده ) 1822-24 ( که توسط کتله برای سالهای

  .کرد 
  . جانی محکوم امريکا و فرانسه جدول زير بدست می آيد 100از تعداد 

 
  فرانسه               فيالدلفيا                         سن           
-- -- --- ---                        --- -- --- --                -- -- --- -- 

 19                       19                        سال21 زير    
     35                      22                      سال30 تا 21   
 23                      23                     ل سا40 تا 30   
 23                      14                       سال40 باالی   

--- -- --- ---                          -- --- --                 - -- --- --  
 100                      100                             جمع      

  
اگرجنايات با چنين درجه بااليی از نظمی چون نظم پديده , بنابراين 

رده بندی (چه درگوناگونی ؛ چه درکميت و ) فيزيکی(های مادی 
دشواربتوان . "چنانچه کتله اشاره ميکند ,؛درج ميدهيد ) آن

) جهان مادی و نظام اجتماعی(تضمين کرد که کداميک از اين علل 
آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن " . تاثير منظم تری دارند 

 تا نظامی که تمامی اين جنايات را توليد ميکند ؛عميقا انديشيد ؛
اينکه آهنگ ستايش دربارهء جالد سر دهيم ؛ همان جالدی که با 
 اعدام يکدسته از جنايتکاران ؛ جارا برای افراد بعدی باز ميکند ؟

............................................ 
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  *ديدگاه * 
:از شماره پيشين، در دفاع از سوسياليسمدنباله مقاله   

:آينده در حال  
  مون سوسياليسم پرتوان قرن بيست و يکم هفت تز پيرا

                                                                                                                    رياحی. ح: برگردان              ديويداليبمن           

ها فقط در ادبيات شوروی پيرامون دانم اولين آنکه میجائیتا آن
و بررسی قرارگرفته است مورد بحث " اقتصاد سياسی سوسياليسم "
جای ديگری آن را ) 1967به عنون مثال، در آثار خودوکوف (

اولين مرحله در تکوين . مرحله دوم پيشنهاد خودم است.  امنديده
بازارهای سوسياليستی برمبنای پذيرش کمبودهايی است که در تکوين 

ر ها دبنگاه. رودسوسياليستی وجود دارد و فقط به تدريج از بين می
بخش اصلی اقتصاد سوسياليستی در مالکيت بخش عمومی قرار دارند 

اين، البته يک . ها هستندمالک آن" مردم"که غير قابل تقسيم اند، 
کنند و را نمايندگی می" مردم"مديران منتصب يا منتخب . تجربه است

بينند مرا ببخشيد، بايد بگويم اين مديران اگر اشکالی در اين نظر می
. را به طور کامل يا دقيق تحقق نبخشند" مردم"ت اراده ممکن اس

بنابراين، کنترل کارآمد در اختيار مديريت محلی نهاده شده که به 
ی ملموس اما اين امر در تجربه. تر استپايگان مردمی نزديک

آورد که دارايی کارگران يک بنگاه، اين احساس را به وجود می
 در سطح محلی -تن منافع مادی قدرت واقعی در اختيار داش-واقعی

بنابراين در عين حال که فعاليت تعاونی در اصل، به نام . وجود دارد
گيرد که بايد به کار خود به تری صورت میهويت انتزاعی بزرگ

لحاظ سياسی اعتبار قانونی بخشد، تعيين هويت تعاونی، در عمل، 
مشخص و محلی است و الزم است که کارش از طريق مناسبات 

. ها ارزيابی شود و مورد تائيد قرار گيردقراردادی با ديگر تعاونی
که، برای بنگاه الزم است که  توليد خود را به همان مختصر اين

-دولتی بفروشد که خود بخشی از آنست و از همان دولت هم درونداد
ی آگاهی سوسياليستی مناسبات بازاری در نتيجه. ها را خريدار کند

  . گيرد و بی تجربه است شکل میکه هنوز نابالغ

  . دشو بازار سوسياليستی از بين نميرود بلکه پژمرده می-4
طور که تاکنون بايد روشن شده باشد، طرفدار سوسياليسمی من، همان

هدف اوليه و درازمدت اين سوسياليسم آنست که . نيرومند و پرتوا نم
گسيخته را نفی کند که در نهايت نوعی هما هنگی بر پايه بازار عنان

-برنامه"اين سوسياليسم عبارتست از . داری استاستثمار سرمايه
آيا اين بدان معنی است که .  هماهنگی آگاهانه و دموکراتيکيا" ريزی

چنان در توان به تدريخ ملغی کرد؟ آيا نوعی بازار همرا می" بازار"
نظام سوسياليستی به حيات خود ادامه خواهد داد ؟ اين نظر را به 

جا که قبًال اصرار داشتم بازارها هميشه طور ضمنی تاييد کردم آن
داری ی تاريخی پساسرمايه تاريخی از جمله زمينههایبازتاب زمينه

  . روند خود به شمار می
يا بازار برايم سرگرم " ارزش"لغو " لغو قانون ارزش"نظراتی چون 

اين نوع نظرات در محافل درگير با اقتصاد سياسی مطرح . اندکننده
چنين نظراتی همانند آنست که گفته شود باران، برف يا . شودمی

اين راه رهايی پر طنين معموًال در مقابل . ذبه را لغو کنيمقانون جا
شود که در تحقق های شوروی ارائه میی غم انگيز کمونيستکارنامه

با اين همه، در خور توجه است . ناموفق بودند] الغاء قانون ارزش[
داری از  چين، کره شمالی تا ويتنام و ی رهبران پسا سرمايهکه همه

های مناسبات بازاری اند که شکل به اين ايده رسيدهسرانجام هم کوبا
اگر قرار . دهندريزی سوسياليسم به حيات خود ادامه میطی شالوده

است بازار به طور کامل  از بين برود، اين امر بايد ظاهراً  در فاز 
ی را فاز باالتر جامعهای که مارکس آنباالتری پيش آيد، مثًال مرحله

رسد که بايد با بازار در عين حال، چنين به نظر می. کمونيستی ناميد
ها کاری بيهوده و تالش برای تعطيل آن. و مناسبات کااليی کنار بياييم

ها درست است به جز اين برداشت مبنی بر همه اين.  بدانجام است
را بايد در تقابل با " ) سوسياليسم بازار"و ا لبته نه (که سوسياليسم اين

ای بنا کرد که فعاليت خصوصی در العادهته خارقفشار خودانگيخ
اين قضيه به نوبه . بازار و ثروتمند شدن فردی به وجود آورده است

طبق اين . داریخود اعطای امتياز بزرگی است به نظر غالب سرمايه
ای ذاتی جز طبيعت انسان و ابدی به نظر به گونه" بازارها"نظر 
  . رسندمی

و بايد اين نظر عمومی را بپذيريم که سوسياليسم توانيم به باور من می
های چندی در مراحل اوليه واقعيت. کندطی مراحلی تکوين پيدا می

ای ساختارهای بازاری تا نابرابری در درآمد که وجود دارند، از پاره
که شالوده هايی به تدريج به وجود آيند چنان پا برجاست تا زمانیهم

در عين حال اگر قرار است سوسياليسم .  رفتها فراترکه بتوان از آن
، "طبيعت بشری"شهری به نظر نرسد و بی ارتباط با کامًال آرمان

توضيحی پيرامون محتوای مناسبات بازاری بر متن سوسياليستی 
  . کننده خواهد بودکمک

بازارهای سوسياليستی در آغاز، روابط متقابل بين دولت يا بخش 
نی توليد منفرد، به خصوص در بخش های پيراموعمومی و شکل
ی در حوزه. دهدفروشی و خدمات را تشکيل میکشاورزی، خرده

-اصلی اقتصاد سوسياليستی، که طبق هماهنگی دموکراتيک عمل می
انگيخته بخش خود: را در اختيار دارد" های فرماندهیقله"کند، 

ی، ی دستمزد، شرايط کاری، تاثيرات زيست محيطاقتصاد در زمينه
گيرد که بايد به ماليات تصاعدی   و غيره تابع مقرراتی قرار می
بدين ترتيب، . اجرا در آيند و از پشتيبانی گسترده برخوردار شوند

ی همه چيز تبديل کنندهتواند به عامل تعيينبازار عنان گسيخته نمی
توانيم بگوئيم که با رشد و تکوين نظام سوسياليستی قسمت می. شود

تری از بخش خودانگيخته يا غير رسمی اقتصاد زير چه بيشهای هر 
گيرد زيرا چنين وضعيتی با به پوشش هماهنگی دموکراتيک قرار می

متمرکز و غير (ی وجود آمدن وفاق سياسی و هماهنگی همه جانبه
ماند بقايايی از گذشته ی میآنچه باق. شودپذير میامکان) متمرکز
 .است

های معينی از مناسبات گونهتر اين است که لبمفهوم جا با اين همه، 
دهند و در چارچوب نظام سوسياليستی به حيات خود ادامه می بازار

  . توانيم دو مرحله از مناسبات را درک کنممی. کنندرشد می

ها بر اوًال آن. گسيخته نيستنداما اين مناسبات خودانگيخته و عنان
. اندگذاری شدهی اساسی پايههای محاسبه شدهمجموعه قيمت

ی قيمت در سوسياليسم را بايد به فرصت ی محاسبهموضوع پيچيده(
ی سوسياليستی اين مناسبات نبايد در اين اصل اساس) ديگری واگذارم

ها و بنا بر آن درآمدها را بايد با هماهنگی رخنه ايجاد کند که قيمت
ای دموکراتيک و که مورد بحث و بررسی قرار گرفته، به گونه

آگاهانه تعيين کرد و نه با نيروهايی که از کنترل انسان خارج اند 
 گذاری اجتماعی هر بنگاهی را با جامعه،که ارزشدوم اين). بازار(

بدين . دهدتر در پيوند قرار میهای صنعتی بزرگجماعت و محيط
سازد ای که عمل متقابل بازار را ضروری میترتيب، انزوای نسبی

  . شودی بالنده پشت سر گذاشته میبه شيوه
چه گيری بازار سوسياليستی عبارتست از آنبنابراين مرحله دوم شکل

اند که در دهايی باقی ماندهها از مناسبات کاالئی در واحدر بنگاه
اين . انداند و در اين وضعيت ادامه حيات دادههماهنگی تکوين يافته

روند، روند تحقيق و کشف افقی است که پيوندها و وظائفی در 
اين روند، روند . آوردگيری برنامه را به وجود میچارچوب شکل

ی را در شبکهای است تا بتواند جايگاه خود استفاده از امکانات پايه
  . توليد به طور مستقيم شکل بخشد

ی اقتصادی قرارداد افقی بين واحدهای محلی از طريق شبکه
شود و هماهنگ مستقيمًا برای ديگر واحدها و تا مرکز قابل رويت می

گيرد که رفتار منضبط را ای انجام میگذارانهدر چارچوب ارزش
ی کافی شناخته شده ازهکنم اين قضيه به اندفکر نمی. دهدرشد می

آوری اطالعاتی مدرن، نويد فروکاستن رو به افزايش باشد که فن
بنابراين، . تمايز بين ارتباطات افقی و عمودی را درخود دارد
ای را به بازارهای سوسياليستی مرحله دوم هدف اصلی و آگاهانه

دهند که اين امر نبايد به معنی ها نشان میآن. گذارندنمايش می
های سهل است، ارزش. ناپذيری باشديکنواختی و انعطاف

تر در ابتکارات محلی و فعاليت توانند هر چه بيشسوسياليستی می
ی کم بازارها در اين معنی، بقايای به جا مانده. خالقه تجسم پيدا کنند
برند که قبًال در ها محتوای مثبتی را پيش میآن. اهميت گذشته نيستند

داری و داری سرمايههای پيشاسرمايهنگيخته در شکلبازارهای خودا
در اين قسمت است که به . ی آغازين سوسياليستی ريشه داشتمرحله

  .کنمرسيم که به آن افتخار میطراحی مفهومی می
ی نقد برنامه"تئوری سنتی مارکسيستی که بحث مشهور مارکس در 

 نظر متفاوتی با دستيابی به)  1933مارکس (گيرد را پی می" گوتا
ی اين تفاوت در جمله. گيرددر باره دولت با آنارشيسم فاصله می

بيان شده " شودشود بلکه به تدريج پژمرده میدولت الغا نمی"معروف 
ترين آن، ی دولت، حتی دموکراتيکگرانهکارکرد سرکوب. است

هدف اين کارکرد، عبارتست از . شودآشکارا به رسميت شناخته می
 هايی که تاريخًا به آن داری و نهادی حاکم سرمايه کامل طبقهبرکناری
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 در دفاع از سوسياليسم،
با . ها غير ممکن شودهای قدرت، نفوذ و بازگشت آناند تا پستوابسته 

گرانه به تدريج غيرضروری تکوين دولت سوسياليستی، کارکرد سرکوب
ی امور  که ادارهمانندبا پژمردن دولت، ساختارهايی باقی می. شودمی

شوند، تغيير تر میاين ساختارها دموکراتيک. عمومی را به عهده دارند
به گمان من اندکند افرادی که باور کنند : شوندکنند، اما ناپديد نمیپيدا می

ديگری است های منزوی يا افراد بدون ارتباط با يکآينده در اختيار کمون
-ريج  برای گذران زندگی جان میزنند يا در ربیکه در جنگل پرسه می

-سرکوب(که شکلی از دولت کند دموکراسی فراتر از آن رشد می. کنند
گيرد که تر نهادهايی را در بر میاين دموکراسی هر چه بيش. باشد) گر

-مختصر اين. اندمشارکتی، هماهنگ و مورد بحث و مذاکره قرار گرفته
های شکل: ذارد عبارتست ازگترين ميراثی که دولت به جا میکه مهم

  . آميزهمبستگی انسانی منضبط، برابر و احترام
اما . ی بازارها نداشتمارکس به دالئل چندی چنين طرحی در باره

ها با بلوغ زندگی آن. شوندبازارها ملغی نمی! داشتبايد می
سوسياليستی و با بسط امکانات هماهنگی آگاهانه و دموکراتيک به 

چون مورد پژمردن دولت، پژمردن اما هم. شوند میتدريچ پژمرده
. ی کارکردهای آن نيستبازارها هم به معنی از بين رفتن همه

های افقی و  ابتکارات محلی، قرارداد و پيمان-محتوای مثبت آن
آيد ای پيشينی بر میکننده از درون مناسبات از خود بيگانه-مسئوليت

-د محروم و از استثمار سرمايهکه مردم را از نظارت بر زندگی خو
اين محتوای مثبت با واقعيت جديد و پويای . کردداری حمايت می
- بنابراين، می. شودريزی دموکراتيک ترکيب میهماهنگی و برنامه

انحالل "تر از تر و قابل استفادهبينانهتر، واقعتوانيم با چيزی ظريف
بازارها همانند . يمبه مخالفت برخيز" سوسياليسم بازار"يا " بازار
ی ها در تکوين سوسياليسم نقش دارند، هر چند که شالودهدولت

 . شودها فراهم میفرارويی نهائی و تدريجی از آن
ی داری جنبه انحرافات بوروکراتيک اقتدارمدارانه برای سرمايه-5

   .کارکردی دارد، برای سوسياليسم غير کارکردی
پردازد ار سوسياليسم قرن بيستم میباين تز به جوهر انحرافات اسف

. تری دارد که بتوانم در چند دقيقه به آن بپردازمو نياز به توجه بيش
تر اين مساله حياتی به خواهم دورنمايی برای بررسی بيشفقط می
  . دست دهم
ای از داری با ماسک بازار، واقعيت درونی خود را در هالهسرمايه

کند که از پشت وتی هميشه تهديد میپوشاند، اما دررمز و راز می
های ديگری را کند تا جادوگر ماسکگر دزدانه نگاه میی جادوپرده

دار، را پيدا کنی و ی خود، سرمايهدهندهسعی کن عذاب. کندابداع می
های بوروکراسی غرق خواهی شد که فوج در اليه. با او مواجه شوی

هر . ريزند بيرون میفوج واسط، محافظ و دلقک از درون خود به
در ." دهمام را انجام میمن وظيفه:"ها به تو خواهند گفتيک از اين

تواند سوسياليسم همه چيز شفاف و قابل رويت است و اين البته می
هايی از سوسياليسم در کشورهايی وجود وقتی شکل. دردناک باشد

داشته باشد که با شرايط عقب ماندگی، محاصره و جنگ دست به 
شان برای فراتر رفتن از انحرافات ناشی از گريبان باشند، ظرفيت

-اين انحرافات از نظام سرمايه. شودروابط متقابل انسانی بی اثر می
های فرارويی از انحرافات را جای ظرفيت. داری به جا مانده است
- تر خودکامگی میهای قديمیداری و هم شکلهم بازارهای سرمايه

توان های آن را در نهادهای مذهبی میه نمونههايی کگرفت، شکل
ها را بگيرد و دموکراسی هايی که جای آنمشاهده کرد، اما خط مشی

بدين . ای را درخود داشته باشد، به ندرت پا گرفته استيافتهنظام
پرستی بوروکراتيک و بدتر از ترتيب، آئين خودکامگی رهبری، مقام
چنين وضعيتی در . د را پر کندآن هم به وجود آمد تا خالء موجو

تنها نکته در حال حاضر . آور باشدنگاهی به گذشته نبايد تعجب
-که بين سوسياليسم و ديواناينست که نظر معمولی مبنی بر اين

- رابطه. ساالری پيوند نهادی و ذاتی وجود دارد، نظری سطحی است
. سپریی سوسک است با اساالری مانند رابطهی سوسياليسم با ديوان

ها را آشکار آورد بلکه آنساالری مشکالت را به وجود نمیديوان
سوسياليسم اما، با ساختارهای استثمار تناسبی ندارد که بتواند . کندمی

ی الزمه. ساالری بهره بگيرداز انحرافات خودکامگی و ديوان
پيروزی و تکوين سوسياليسم آنست که با اين انحرافات برخورد کند 

خواهم وانمود کنم که ای هم نمیلحظه.  را ريشه کن سازدهاو آن
و فرضم بر . گيردچنين کاری ساده است يا خود به خود صورت می

ی قلمروهای ملی و های سوسياليستی در همهاين است که جنبش
خواهم نظرم را در اين اجازه می. فرهنگی بايد با آن برخورد کنند

ری و خودکامگی خصلت ديوانساال: مورد بی پرده بگويم
 .ندارند" شرقی"منحصرا

های ارتقابخش زندگی آيد که کيفيتی عطف مهمی پيش مینقطه: 6
  شود وری تبديل میبه پيش شرط رشد کارآيی و بهره

حدود ده سال پيش در محل زيبايی نزديک خانه ام روی نيمکتی 
اره در ب. چری اسپالناد در باغ گياه شناسی بروکلين: نشسته بودم

فوجی از . کردمتوازن معروف بين کارآيی و برابری فکر می
دهند دانشمندان علوم اجتماعی دستگاه حکومتی اخطارهايی سر می

ها رنگ اخطار آن. که مبنايش رعايت سفت و سخت اين توازن است
- پيدا کرده است، هر چند کسی را نمی) حقيقت بزرگ(و بوی آيه 

طبق اين . کرده باشد" ثابت"تاج يا شناسم که چنين الزامی را استن
تر تواند از برابری بيشفرد می) ی سفت و سختوظيفه(نظر 

ديگری فکر کنيد که " کاالهای"جا به در اين(برخوردار شود 
کنند، مثًال مشارکت، فراغت هدفمند، ها از آن حمايت میسوسياليست

فقط ) امنيت اقتصادی و اجتماعی، امکان رشد و ابتکارات شخصی
يا مولديت، (که تمايل داشته باشد از بخش از کارآيی خود در صورتی

اگر اين نظر درست . دست کشد) پويايی، نوآوری، رشد اقتصادی
ما به اين ترتيب برای ! ستایکنندهاست، پس سوسياليسم نظام خسته

فداکاری، پذيرش : شويمهای لنينی محدود میابد به نوع خواست
اندازهای محدود شخصی در زمان اشتن چشمواقعيت و ضرورت د

اما پافشاری مارکس و انگلس . حال بر ای دستيابی به  هدفی در آينده
که فائق آمدن بر اين: گذاردما را آرام نمی) 1848(در مانيفست 

اند و در داری فقط با ابزار و وسائلی ممکن است که نابسندهسرمايه
داری را پشت سر يد سرمايهسطوح موجود تول) چه نهايتی؟(نهايت 

رسد سوسياليسم در تالش خود برای بهبود به نظر می. گذارندمی
-ی خودبهبا عالقه) تردرکارگاه و در سطحی وسيع(زندگی انسانی 
ما فقط : گيردها به تنبلی و خودخواهی در تقابل قرار میخودی انسان

در اختيار جبر توانيم کارآ و نيرومند باشيم که خود را در صورتی می
داران و که سرمايهيا اين: (داری قرار دهيمبيرونی قدرت سرمايه
خواهند که ما مندان علوم اجتماعی میها و دانشمبلغان آکادميک آن

  ).چنين اعتقادی داشته باشيم
ی چری اسپالناد حدس و گمانه: بنابراين، حدس وگمانم اين است

رسد ی در تکوين توليد فرا میامرحله) 1999نگاه کنيد به اليبمن (
اش ابتکار، خودمختاری، خالقيت، ظرفيت انتقادی و رفتار که الزمه

در اين . منضبط است تا بتواند تحقق پيدا کند) ی ديگرانمالحظه(
های سوسياليستی ی ارزش مجموعه-مرحله کيفيت و کل تجربه عملی

ر ضرورت تکه قبًال بر شمردم برای رشد بارآوری و کارآئی بيش
  .  کيفيت-حرکت درجهت توازن بين کارآيی: به بيان ديگر. کندپيدا می

توانيم کيفيت را فقط با کاهش سطوح بارآوری باال ببريم در آغاز می
از آن . روداما اين منحنی تغيير، و سرانجام در جهت مخالف، باال می

در  مفهومی که -تر کيفيت زندگینقطه استراتژيک به بعد سطح عالی
ی تدارک مادی و برابری، همبستگی، غنای مناسبات گيرندهبر

. شودشرط نيل به بارآوری، کارآيی و رشد تبديل می به پيش-شخصی
ی آن وضعيت رسيديم و اگر اين نظر درست باشد زمانی که به آستانه

پيوند مثبت بين کيفيت و مولديت در تجربه و خود آگاهی مردم جای 
تضاد بين . شودمًال ديگر غير قابل توقف میگرفت، سوسياليسم ع

گيری متمرکز و غير متمرکز، بين کار و فراغت و بين تصميم
يا بايد بگوئيم پژمرده (رود هماهنگی و خودمختاری همگی از بين می

. شودخودانگيختگی ديگر به فروپاشی و تجزيه منتهی نمی). شودمی
 رفتن ثبات، به بازاری های کار ديگر به از بينخودمختاری تعاونی

سوسياليسم ديگر آن . انجامدکردن خودانگيخته و قطبی کردن نمی
" متعارف"ی گونه  که به نظر رسيده است، در مخالفت با انگيزه

 به -" طبيعت بشر"بر عکس . کندطبيعت انسانی گسترش پيدا نمی
 حاال به -که همان ساختار ايدئولوژيک ادامه داشته باشدفرض اين

ور خودانگيخته همکاری، اشتراک اساسی و مشارکت به وجود ط
ها کند که آنها درخاک باروری تکوين پيدا میاين ويژگی. آوردمی

ها به پايه و اساس را تقويت کند، به اين دليل ساده که حاال آن
که مختصر اين. شوندضروری رشد بارآوری مادی و رفاه تبديل می

مايه اينست جان. دهنده کاالهاستلحاال ديگر سوسياليسم تحوي
درحقيقت . که ديگر تثبيت شده استغيرقابل برگشت بودن آن، زمانی

شرط ی زندگی اجتماعی به مثابه پيشرفتههای پيشنياز به کيفيت
سازی تالش و کوششی ست از زمينهتر انسان عبارتتکامل بيش

لتزام به دار و شفاف از تاريخ همراه با اجهت ترکيب ديد جهت
 داری بايد توضيح دهيم که چرا مردم به باور ما، سرمايه. دموکراسی
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 در دفاع از سوسياليسم،
-خواهند و بنابراين، استحقاق آن را دارند که به جای اينيا بردگی را نمی

اين توضيح مبنايش دستيابی به سطحی . ها نظام ديگری را انتخاب کنند
ی بی چون و چرای نظام زمهاز رشد است که فرارويی از آن ال

ريزی سوسياليسم با فعاليت اين زمانی است که شالوده. سوسياليستی است
ديگر ضرورتی در کار نيست که . شودخودانگيخته کارگران شروع می

از بيرون بر اساس تعهد و بسيج ايدئولوژيک ) سوسياليسم(ريزی آن پايه
ی صعب و تها مبارزهنيل به سوسياليسم ديگر راه بی ان. انجام شود

تری در خصوص در جستجوی پايه های جزيی دقيق بيش. دشواری نيست
گمانه ام پيرامون چری اسپالنادم نيازی به گفتن ندارد که مساله رياضيات 

آيا نقطه عطف در منحنی کيفيت بارآوری عاجل .  اندنيست بلکه مردم
داشته باشيم و آن را توانيم بر آن تاثيری است يا اميدی دور دست؟ آيا می

شود و آيا جنبش تر کنيم؟ آيا اين منحنی به مرور زمان عوض مینزديک
هايی هستند که ها همه پرسشو مبارزه، بر آن فرآيند اثر دارد؟ البته اين

  .بايد پاسخ خود را دريافت کنند
تر است، و تاثير تر باشد، عملی هر چقدر ديدگاه ما راديکال-7

  .تر استر مبارزات امروزی هم بيشی آن ببالقوه
 و ديگر جاها بر  URPEبسياری از افراد مترقی، رفقا و دوستان در

. ورزندتمرکز انرژی و فعاليت خود بر مسائل امروزی اصرار می
ريزی جنبش عليه جنگ عراق، بسيج مردم عليه تجاوز بوش به پايه

- ش اتحاديهامنيت اجتماعی و خدمات درمانی، ساختن و بازسازی جنب
ازجمله آموزش (های پائين، دفاع از آموزش مجانی ای رده
مساله مثل هميشه اين . هاستحق هم با آن. و امثال آن) دانشگاهی

توان به بهترين وجه متحقق است که اين اقدامات را چگونه می
هايی که در کارزار انتخاباتی گذشته هزاران نفر را در ايالت. ساخت

ها آورديم و تالش کرديم برای ها برگزار شد به خيابانانتخابات در آن
سعی . ای را سازمان دهيمبرکناری بوش از قدرت، جنبشی توده

. متمايز سازيم" ها پشتيبانی از دموکرات"کرديم تفاوت آن هدف را از
ها تماس که سعی کرديم با آنها زحمتکش اين اياالت و کسانیميليون

-نمی. ای استراتژيک و پيچيده  را درک کنندهتوانند بحثبگيريم نمی
به جان کری رای بدهيد  نه به اين دليل که او : "ها گفتشد به آن

واقعًا فرق چندانی با بوش داشته باشد بلکه به اين دليل که يک دولت 
گشايد، جلوی های جديد برای مبارزه میدموکراتيک در آينده قلمرو

گيرد و برای ما زمان سطی را میگرد دستگاه قضايی به قرون وعقب
توانند چنين عباراتی را ها نمیآن". شود و غيره و غيرهخريده می

گويد و چه کار چه می] کری[خواهند بدانند او ها میآن. بشنوند
توانست بدون پشتيبان هم به البته کری می. متفاوتی انجام خواهد داد

) واحد(ی پرداخت يحهتوانست از الی انتخاباتی  برود، میمبارزه
بيمه درمان پشتيبانی کند، پايان جنگ عراق را بخواهد، يک درصد 

ها که به فرار سرمايهماليات بر ثروت را پيشنهاد کند و عليه کسانی
های فدرال را توانست ايالتاو می. مشغول اند مجازات تعيين کند

به موظف کند در راستای اشتغال کامل از جمله در بخش دولتی 
عنوان آخرين راه چاره دست به اقدام زنند يا ماليات تصاعدی را دو 
باره بر قرار کند و به جای از بين بردن امنيت اجتماعی آن را بهبود 

  . بخشد
دانم که مجبور هم نيستم در توانيد جلوی روياهايم را بگيريد و مینمی

ه کردم ی اين روياها که اشاراين سالن کسی را قانع کنم و به همه
مساله اين نيست که . برای مردم اين مملکت و مردم دنيا  مفيد است

در حال حاضر نيروی پيشرويی وجود ندارد که کانديدای دموکراتی 
دانم که چنين نيرويی می. ها را دنبال کندرا تحميل کند تا آن خواست

اما من بر اين نظرم که يک عنصر در جهت ايجاد آن . وجود ندارد
توانيد بدون نمی: "گويندها میوقتی آن. خيل سوسياليستی استنيرو، ت

ها خدمات درمانی؛ آموزش و امنيت در اختيار از بين بردن مشوق
ها اين گونه مقابله تری با آنتوانيم با ديد راديکالمی." مردم بگذاريد

مردم تنها با کرامت و امنيت است که از اين توان برخوردارند : کنيم
ری مدرن را برای حل مسايل مبرم به کار گيرند، همان آوکه فن

چنين امری . مسائل و مشکالتی که امروزه با آن دست به گريبانند
اگر بر : "ها بگويندوقتی آن. اش دموکراسی اقتصادی استالزمه

-می." ثروت مردم ماليات وضع کنيد، فرار ثروت ها پيش خواهد آمد
ما . رار کنيم اين کار را امتحان کنندگونه پاسخ دهيم که اصتوانيم اين

. توانند ما را به خارج منتقل کنندثروت مولد واقعی هستيم، نمی
ای که گام اول را غيرممکن يا تصور دقيق گام دوم به گونه

  . غيرواقعی بنمايد به معنی شکست و ناکامی است
چه چيزی " چرا نه؟: "يک پرسش ساده است" ی ناممکن قضيه"پاسخ هر 

کرده و ها انسان تحصيله جز مشارکت دموکراتيک و منضبط ميليونب

تواند حتی امکان حل مسائل امروزی را ارائه دارای فرديت اجتماعی می
توان به آن مهم ای چگونه میدهد؟  بدون نوع جديدی از برابری پايه

ی حاکم که دست يافت؟ آيا بدون شکست قاطع قدرت و امتيازات طبقه
 ثروت خصوصی و حمايت دولت قرار دارد درک برابری قابل اش برپايه

آوری مدرن را بدون دموکراسی اجتماعی و های فنفهم است؟ ظرفيت
اسم آن : توان تحقق بخشيد؟ به اين در و آن در نزنيداقتصادی چگونه می
وقتی اين کار را بکنيم و همه جانبه در مبارزات ! را سوسياليسم بگذاريد

ای ی سوسياليستی اعتبار تازهی نيرو بگذاريم، به ايدهدفاعی و اصالح
اما  در عين حال، با حفظ اميد، به تصوير بديل بالنده و تکوين . ايمبخشيده
های فعاالن سياسی امروزه نيز پشتيبانی جديدی عرضه ای؛ به جنبشيابنده
  . کنيممی

قلمرو . ناپذير نيستآيا سوسياليسم گريزناپذير است؟ هيچ چيز اجتناب
تواند به انفجار اتمی ی زندگی هوشمندانه میی ما در زمينهی تجربهويژه

ست تر عبارتاما مفهومی از آن ضعيف. يا زيست محيطی منتهی شود
کنيم زنده تالش می: بخش مشروط ساده است. ناگزيری مشروط: از

: آيدی تجربه با واقعيت بر میگريزناپذيری از ضرورت مواجهه. بمانيم
ما ظرفيت آن را داريم ياد بگيريم که سازمانيابی اجتماعی همبسته، 

ی درازمدت ممکن جهت بقا و المللی تنها اساس و پايهدموکراتيک و بين
بنابراين، مردم اين درس را غالبًا . سازدتکوين مداوم انسان را فراهم می

اتی در کار موانع ذ. گيرندهای دشوار ولی به طور فزاينده ياد میبه شيوه
تر نه خدای انتقام، نه افول قديسی، نه نقصان ارثی و از همه مهم"نيست 

تواند تحقق می) سرانجام(چه بايد انجام داد آن. ی در کار است"بازار"نه 
  . است زيرا ممکن است" گريزناپذير" سوسياليسم: کهمختصر اين. يابد

  فهرست منابع 
. باولز، دی. اثر اس" تيک برای افول اقتصادیبديل دموکرا: فراسوی سرزمين سترون"
  . گاردن سيتی، نيويورک، انکر يا دبل دی) 1983(وايسکف . ای. گوردن و تی. ام
. پی. اثر دبليو" ی اقتصادی و سياسی در وجه توليد کمونيستیی بين مرحلهرابطه"

ص ص " 61شماره " علم و جامعه"در مجله ی ) 2002(کاترل . اف. کاکشات  و ای
اين مقاله به همين قلم به فارسی ترجمه شده و در دفاع از سوسياليسم  . 330- 367

  . به چاپ رسيده است8شماره 
)  2002سال (دوين . جی. اثر پی" ريزی مشارکتی به پايه هماهنگی و مشورتبرنامه"

اين مقاله . 72 -85ص ص ) فصل اول (66ی شماره" مجله علم وجامعه "مندرج در 
  . به چاپ رسيده است8دفاع از سوسياليسم شماره نيز در 

ی ها و افسانهکشيدن شيره جان زحمتکشان آمريکايی به دست شرکت: چاق و مفلوک"
  .مارتين کسلر:  نيويورک1996گوردن سال . ام. مديرانه نوشته دی" سازیکوچک"
  . پروگرس: مسکو. خودوکرمف. ان. ی وجینوشته" اقتصاد سياسی سوسياليسم "
های مفهومی در بازسازی ای پيرامون پايهنوشته: حدس و گمانه چری اسپالناد"

فصل  (63شماره " علم و جامعه "ی در مجله) 1999(اليبمن . اثر دی"  سوسياليستی
   .373 و 379ص ص ) سوم 

اليبمن مندرج در مجله . اثر دی " 2001های اقتصاد سوسياليستی بالنده طرح"
   .89-511ص ص : 9 شماره "ماترياليسم تاريخی"
  . انترناسيونال:  نيويورک 1933اثر کارل مارکس سال " ی گوتانقد برنامه"
مطبوعات . آ.  کمبريج ام1994رومر سال . ای. اثر ج"  ای برای سوسياليسمآينده"

ی اين کتاب که برای مجله سياست و جامعه تنظيم متن تلخيص شده. دانشگاه هاروارد
  .   به چاپ رسيده است11رهاد سيدلو در سوسياليسم شماره شده بود توسط ف

  : شود کتب زير برای مطالعه توصيه می
. هانل. آلبرت و ار. اثر ام. اقتصاد مشارکتی برای قرن بيست و يکم: نگاه به آينده "-1

  .مطبوعات سوت اند: بستن
 مطبوعات :پرينستون" اقتصاد سياسی اقتصاد مشارکتی " از  همين دو نويسنده -2

   .1991دانشگاه پرينستون سال 
 فصل اول ص 56در مجله علم و جامعه شماره "  ريزی مشارکتیبرنامه" ايضا  -3

  .39-59ص 
 1993کاترل سال . اف. کاکشات و ای. پی. اثر دبليو." به سوی سوسياليسم جديد "-4

  . ايسو کسمن: بريتانيا . نانتيگام
اثر " اقتصاد سياسی يک جامعه خودگردان : ادیريزی اقتصدموکراسی و برنامه "-5
  . بودلر وست ويو1988دوين سال . جی. پی
مطبوعات دانشگاه :   لندن1979المن سال . اثر ام" ريزی سوسياليستی برنامه "-6

  . کمبريج
ی تاريخ و در تکوين ساختارهای اجتماعی سوسياليستی در پهنه: بازار و برنامه "-7

 56ی شماره" علم و جامعه "ی،  در مجله1992اليبمن سال . ی دینوشته"تئوری 
به سوی تئوری کارآيی برای : " دو باره تحت عنوان91 تا60ص ص )  فصل اول(

: ارزش، دگرگونی فنی و بحران"اليبمن تحت عنوان . در اثر دی" اقتصاد سوسياليستی
. ای. ام. ورکنيوي. 10فصل " هايی در تئوری اقتصادی مارکسيستیتجسس و بررسی

  .شيپ
. اثر دی" به سوی سوسياليسمی کارآ برای قرن جديد: هماهنگی دموکراتيک "-8

 اين 116-129ص ص ) فصل اول  (66شماره " علم و جامعه "ی اليبمن در مجله
 به 8مقاله نيز به همين قلم به فارسی ترجمه شده و در دفاع از سوسياليسم شماره 

  .چاپ رسيده است
  .  لندن1838مارکس و انگلس "  کمونيست مانيفست "-9

  . واونوين.  لندن الن1983نووه سال . اثر ای" اقتصاد سوسياليسم قابل اجرا "-10
. اثر دی. " ای که واقعًا عمل کندسوسياليسم شايسته: دموکراسی اقتصادی "-11

  .38/9ص ص ) فصل اول (شماره " علم و جامعه " یشوايکارت  در مجله

....................................... 
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 عکسی از چفتک چهارکوش خواهران زينب
  

  شدت گرفتن اعدامها در ايران
 : به همراه گزارشی از

Amnesty International 
 :  تا کنون2006اعدامهای صورت گرفته از سال در مورد 

چندی پيش همانگونه که در اخبار هم آمده بود طرحی در ايران به 
مرحله اجرا گذاشته شده تحت عنوان مبارزه با اشرار و اوباش که 

 نفر در تهران دستگير شدند که 4200در طول اين طرح حدود 
ن گزارش شده است  مورد اعدام در اقصی نقاط ايرا25تعداد حدودا 

زاهدان و تهران و , ) مشهد(خراسان , شهرهايی همچون کرج 
 .چندين نفر ديگر هم در انتظار اجرای حکم اعدام به سر ميبرند 

طرح مزبور در مبارزه با اشرار در حالی صورت گرفت که ايران در 
آستانه جيره بندی شدن مصرف بنزين و وقايع حماسی همچون 

و نوزدهمين سالگرد )  تير18وقايع (دانشگاهسالگرد حوادث کوی 
 .قرار داشت) 67کشتار تابستان (قتل عام زندانيان سياسی 

جيره بندی ينزين از يکسو عواقبی همچون آتش زدن چندين پمپ 
بنزين در سراسر ايران را به همراه داشت و با حضور اغلب افراد 

حمدی نژاد کم درآمد و ناراضی از فشار اقتصادی که دولت محمود ا
با سياستهای نادرست خود به مردم تحميل کرده است ميتوانست به 

 .شورشی بسيار پر درد سر و فراگير تر تبديل شود 
طرح مزبورکه تنها چند ماهی پس از طرح مبارزه با بد حجابی در 
تهران به اجرا درآمده بود اقشار کم درامد و عمدتا جوانان معترض 

ف حمله قرار داد و حال آنکه اغلب افراد وعاصی جامعه ايران را هد
دستگير شده با متوسط سنی پائين و از جوانانی بودند که پس از 
روی کار آمدن رژيم اسالمی در ايران متولد شده بودند حال اگر به 
سمت ناهنجاريهای اجتماعی کشيده شده اند سؤاليست که مسئوالن 

  .رژيم اسالمی بايد پاسخگوی آن باشند 
 : ی از  گزارش

Amnesty International     date: 31 July .2007)  
  بهزاد پيله ور : برگردان فارسی گزارش

 2007 آگوست 6
  تا کنون 2006در مورد اعدامهای صورت گرفته از سال 
 حقايق امر و اشکال مختلف اعدام

کشورهايی که مجازات اعدام در آنها منسوخ شده و کشورهايی  - 1
   . در آنها همچنان اجرا ميشود که مجازات اعدام

 
 دوسوم از از کشورهای جهان مجازات اعدام را در قوانين جاری -

  .سيستم قضائی و ديوان عالی کشوری خود منسخ اعالم کرده اند 

آخرين اخبار  Amnesty International:گويای آن است که  
  

  کشور و ناحيه مجازات اعدام را در تمامی اشکال وقوع جرم90
   .منسخ ساخته اند 

 
 کشور مجازات اعدام را از قوانين خود حذف کرده اند بجز در 10

   .موارد خاص همچون جنايات جنگی 
 

 کشور جهان در حالت رسيدگی به حذف مجازات اعدام به 30
صورت تمرينی هستند اين کشورها هنوز هم مجازات اعدام را در 

سال 10 که در طول دستور قضائی خود دارند ولی اين در حاليست

گذشته هيچ مجازات اعدامی در اين کشورها صورت نگرفته و اين 
کشورها پذيرفته اند که می تواننند قانونی را در برانداختن مجازات 

  .اعدام به اجرا گذارند 
 کشور جهان در حال حاضر يا مجازات اعدام را از 130در نهايت 

   .لت تعليق درآورده اند قوانين خود حذف کرده اند و يا آن را به حا
 

 کشور جهان هنوز هم قانون اعدام را در دستور قضائی ديوان 67
عالی کشور خود نگه داشته اند ولی تعداد کشورهايی که هم اکنون 

 به اجرا ميگذارند   زندانيان هرساله مجازات اعدام را در مورد
 .بسيار کمتر است

  
 :اختن مجازات اعدام  حرکت رسمی بين المللی در جهت منسوخ س-2

 تا کنون مجازات اعدام را 1990 کشور جهان از سال 50بيش از 
 .در تمامی سطوح وقوع جرم منسوخ اعالم کرده اند 

 Côte,پاراگوئه , کنادا (قاره آمريکا ...) رواندا و, ليبی ,  
d’Ivoireبوتان (آسيا و خاور دور ) مکزيک:(  همانند آفريقا ,

صربستان , مونته نگرو , مولداوی , آلبانی (روپا ا) فيليپين و ساموآ
  )ترکيه , 
 مجددا مجازات اعدام را به 1990 کشورهايی که پس از سال -3

 .اجرا گذاشته اند 
  

پس از منسوخ شدن مجازات اعدام خيلی به ندرت در کشورهايی که 
اين قانون ضد انسانی در آنها حذف گرديده بود مجددا به اجرا 

 گينه نو , گامبيا , فيليپين ,  نپال : نظير گذاشته شده
در نپال و فيليپين مجازات اعدام صورت ميگيرد ولی در گامبيا و 

 .گينه نو اين قانون مجددا حذف گرديده
  
 : احکام صادر شده و احکام اجرا شده اعدام -4

   کشور جهان25نفر در 1591 در کمترين حالت 2006در سال 
 کشور دريافت 55نفر حکم اعدام خود را در 3861اعدام شده اند و 

 .کرده اند و در انتظار اجرای حکم اعدام به سر ميبرند 
 )اين آمار گويای حداقل ميباشد و آمار دقيق بسيار باالتر است(

 اعالم شده در   درصد از تمامی اعدامهای91 حدود 2006در سال 
 امريکا اجرا سودان و اياالت متحده, عراق ,پاکستان , ايران , چين 
 .شده 

 Amnesty نفر تنها 1010برآورد ميکند که حدود  
International بر طبق گزارشها 

درسالی که گذشت در کشور چين اعدام شده اند در حالی که آمار 
 بر آورد شده  حقيقی قربانيان اعدام بسيار باالتر است تقريبا آمار

 نشان 2006 نفر اعدامی را در سال 800 تا 7500چيزی حدود 
 .ميدهد 

عراق و سودان ,  نفر 82پاکستان ,  نفر اعدامی 177ايران با تعداد 
 مورد اعدام رخ 53 ايالت آمريکا 12 مورد اعدام و در 65هرکدام

 .داده است 
تخمين دقيق رقم افرادی که در سراسر جهان حکم اعدام دريافت 

 بسيار کرده اند و يا در انتظار اجرای حکم اعدام به سر ميبرند
  انجمنها,مشکل است ولی با توجه به به اخبار رسانه های مختلف 

و نهادهای حقوق بشری و تعداد محدودی گزارشات علنی به دست 
 جزو 2006 نفر تا پايان سال 24646 و 19185آمده رقمی بين 

 .اين مجموعه قرار دارند و اين خود رقمی تکان دهنده است 
  

  :امانواع مختلف اجرای حکم اعد
  عربستان سعودی اجرا ميشود   در گردن زدن

 اعدام با جريان برق در اياالت متحده آمريکا 
, اردن ,ژاپن , ايران ,اعدام با استفاده از چوبه دار در مصر 

 ...سنگاپور و, پاکستان 
 آمريکا , تايلند , گواتمال , اعدام زندانی با تزريق سم در چين

, سومالی , چين ,  بال روس ش دراعدام با استفاده از جوخه آت
 ...ازبکستان و ويتنام و,تايوان 

اعدام به شيوه سنگسار تنها در ايران و افغانستان به اجرا گذاشته 
  ميشود 

 :اجرای حکم اعدام در مورد کودکان بزه کار 
معاهده جهانی حقوق بشر اجرا شدن و يا صدور حکم اعدام در  

  بر طبق قرار داد . ا رد ميکند  سال را شديد18مورد هر فرد زير 
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شدت گرفتن اعدامها در ايران
, پيمان حقوق کودک , جهانی حقوق افراد غير نظامی و سياسی 

رمان رسمی افريقا مبنی بر حقوق و رفاه کودکان و همچنين پيمان 
حقوق بشر آمريکا همگی بر منع صدور حکم اعدام در مورد افراد 

 . سال تاکيد دارند 18زير 
 کشور جهان که حکم اعدام به ندرت ولی در 100بيش از در 

مواردی خاص اجرا ميشود اجرای حکم اعدام در مورد کودکان 
قانون شکن با توجه به يکی از عهدنامه های فوق منع ميشود و 
تعداد بسيار محدودی از کشورها همچنان به اعدام کودکان ادامه 

 .ميدهند
حکم اعدام را در مورد  تا کنون 1990 کشور جهان از سال 9

 سال به اجرا گذاشته اند که از آن جمله عبارتند 18زندانی زير 53
, پاکستان , نيجريه , ايران , جمهوری دموکراتيک کنگو , چين : از 

 .آمريکا و يمن , سودان , عربستان سعودی 
آمريکا و يمن سن قانونی , پاکستان , در حال حاضر کشورهای چين 

 سال ارتقا داده اند و از اعدام افراد مجرم 18ا به مجازات اعدام ر
 سال داشته اند خودداری 18که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 

 .ميکنند 
 و ايران هرکدام بيشترين اعدام کودکان را  اياالت متحده آمريکا

 کشور ياد شده در طول سالهای گذشته انجام داده 7نسبت به ساير 
 .اند 

آمار تمام اعدامهای کودکان در آمريکا را پشت در حال حاضر ايران 
 تا کنون در صدر 1990 اعدام از سال 19سر گذاشته و با 

 .کشورهای ناقض حقوق کودکان قرار دارد 
 کودک در ايران و يک نفر در پاکستان 4 تعدا د 2006در سال 

 .اعدام شده اند 
تند  سال سن داش18 محکوم که در زمان ارتکاب به جرم کمتر از 2

   . در ايران اعدام شده اند 2007تا کنون در نيمه اول سال 
  :گزارش نقض حقوق بشر و اعدام در اياالت متحده آمريکا

  اعدام شده اند 2006 ايالت آمريکا در سال 12 زندانی در 53
 زندانی در 3350 تا کنون حدود 2007از ابتدای ژانويه سال 

 انتظار حکم اعدام به سر ميبرند 
 ايالت آمريکا مجازات اعدام را اجرا ميکنند اين 50يالت از  ا38

  .قانون در مورد نيروهای نظامی و غير نظامی قابل اجراست 

با نگاهی به اين ارقام و گزارشات مجامع  
حقوق بشری و گزارشات موجود در شبکه 
های خبری ميتوان به عمق فاجعه ای که 
تد همه ساله در گوشه کنار جهان اتفاق مياف

 .پی برد
 Amnesty International وبسايت : منبع 

   

 

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

آقای نگهدار، اشتباه ميکنيد، شما هيچ نياموخته ايد !
بخش اول

علی اکبر شالگونی
ناگزيرم از فرخ نگهدار بپرسم راستی چه کسی

 
در ) ٩٧شماره (ه آرش مجل: پيشينه بحث، سپاس گزاری و سه يادآوری

ارتباط با کشتارهای دوره انقالب و دهه شصت، مجموعه مصاحبه هايی با 
بعضی فعاالن جريان های مختلف سياسی انجام داده بود که مصاحبه با فرخ 

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

من در يادداشت کوتاهی .  وارونه نشان بدهد و توجيه کند٦٠ - ٦١های 
يادآوری کردم که نگاهی به حرف های نگهدار ترديدی باقی نميگذارد که 

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

در پاسخ به آن، من مطلبی . سعی کرد از موضع خودش دفاع کند" مينويسم
و سعی کردم با !" آقای نگهدار توضيح تان روشنگر بود"نوشتم با عنوان 

استناد به نوشته خود نگهدار و اسناد سازمان اکثريت، نشان بدهم که او از 
ن سال ها طفره مسأله اصلي، يعنی حمايت از جنايات جمهوری اسالمی در آ

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

  .ميخواهم به آن بپردازم
 :لازم است درهمين جا يادآوری کنم که

عاهايی  علت تأخير طوالنی من در جواب به نوشته دوم آقای نگهدار اد-يک 
است که او در آن نوشته مطرح کرده که مرا ناگزير ميکرد برای پی بردن به 

ارگان سازمان " (کار"درستی يا نادرستی آنها، همه شماره های نشريه 
در آن سال ها را به دست بياورم و به دقت بخوانم تا با پيش داوری ) اکثريت

همه رفقا و دوستان وظيفه خود ميدانم از . و بدون سند سخنی نگفته باشم
آن " کار" شماره نشريه ١٥٠عزيزی که مرا در تالشم برای دست يابی به 

  .دوره ياری رساندند، سپاس گزاری کنم
 انگيزه من در پی گرفتن اين بحث بيش از آن که مرتبط با مسائل گذشته - دو 

 باشد، در باره امروز و آينده است که امثال نگهدارها ميکوشند با بی اعتبار
کردن چپ سوسياليستی و انداختن همه تبه کاری های گذشته شان به دوش 
آن، بار ديگر همان بازی های قديمی شان را، اين بار زير بيرقی ديگر، 

  .ادامه بدهند
 برای خوانندگان عالقه مند به ديدن اصل سندهای مراجعه شده در اين -سه 

را در پايان اين " ارک"نوشته، کليد دسترسی به شماره های مربوطه نشريه 
  .بخش از نوشته در اختيار می گذارم

***   
وظيفه خود ميدانم قبل از هر چيز، اشتباهی : پوزش در باره يک اشتباه - 1

در دو نوشته قبلی ام، در مورد . را که از طرف من روی داده تصحيح کنم
 توسط ٦٠موضع گيری سازمان فدائيان اکثريت در قبال سرکوب های سال 

اکثريت در آن سال اشاره " کار"مهوری اسالمي، به دو سند از نشريه ج
را به اشتباه به فرخ نگهدار " کار "١٢٠کرده و مطلب نقل شده از شماره 
حقيقت اين است که اين اشتباه از منبع . نسبت داده بودم که پوزش ميخواهم

 بدون مورد استفاده من بود که قبًال انتشار يافته بود ولی مسئوليت آن
البته اشتباهی که رخ داده تنها و تنها در . هرگونه اما و اگر بعهده من است

نسبت داده بودم، " شخص نگهدار"نام نويسنده است و آن چه را که من به 
توسط رقيه دانشگری بيان شده که همراه با مهدی فتاپور کانديدای سازمان 

بات ميان دوره ای آن اکثريت برای نمايندگی مجلس شورای اسالمی در انتخا
  .سال بوده است

آقای نگهدار نوشته دوم اش را به : وقتی فرخ نگهدار سند رو ميکند٢ – 
در بخش اول، او با اشاره به اسنادی ادعا . سه بخش تقسيم کرده است

سازمان اکثريت با سرکوب ها و ) برخالف آن چه من نوشته ام(ميکند که 
اما نگاهی به همين اسناد ياد شده . کشتارهای آن دوره مخالف بوده است

توسط آقای نگهدار و تأملی در نحوه برخورد او با اسناد علنًا منتشر شده 
توسط سازمان خودشان ترديدی نمی گذارد که او برای توجيه خودش، 

بگذاريد به جای بحث در . آگاهانه وعامدانه همه چيز را دستکاری ميکند
و از جمله به اسناد ياد شده توسط شخص (باره اسناد، نگاهی به خود اسناد

  :بيندازيم) نگهدار 
 برای يک لحظه فرض ميکنيم همه اسنادی که نگهدار از آنها نام برده، –آ 

باز اين سئوال باقی ميماند که . دقيقًا درستی ادعای او را اثبات ميکنند
نگهدار در باره دو موردی که در نوشته های قبلی من ياد شده اند، چه 

يگويد؟ او خيلی ساده آنها را ناديده گرفته و حتی بدتر از آن، با برانگيختن م
بنابراين من . گرد و خاک در باره اشتباه من، مسأله اصلی را دور ميزند

  .ناگزيرم بار ديگر همان موارد قبلی را پيش بکشم تا حقيقت روشن شود
) ١٣٦٠  مرداد٧به تاريخ " (کار" نشريه ١٢٠ شماره - سند شماره يک

مصاحبه ای دارد با مهدی فتاپور و رقيه دانشگری دو کانديد سازمان اکثريت 
  مجلس شورای اسالمی از طرف شورایکه در انتخابات ميان دوره ای

الزم به يادآوری است که بخش اول اين مصاحبه . نگهبان حذف شده بودند
  :  استدر بخشی از اين مصاحبه چنين آمده.  چاپ شده است١١٩در شماره 
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از دست زدن به اقدامات خودسرانه، تشنج ... و سازمان را مطلع سازندآقای نگهدار، اشتباه ميکنيد، شما هيچ نياموخته ايد :  بقيه
حفظ آرامش و جلوگيری از تشنج مهم ترين . آفرين و نسنجيده پرهيز کنيم

 عناصر، گروه ها وسازمان هايی که ...وظايفی است که برعهده ماست
بمب گذاری . تاکنون راه کج رفته اند را بازهم به سوی انقالب فرا خوانيم

اخير مزدوران امپرياليسم امريکا نشان داد که راه کج رهبران سازمان ها و 
گروه هايی که برای مبارزه با امريکا تشکيل شدند، ولی امروز خود را در 

هبری امام خمينی قرار داده اند، تا چه پايه اشتباه و مقابل اين جمهوری و ر
چه چيز تأسف بار تراز اين که با استفاده از سياست غلط . زيانبار است

رهبران اين گروه ها، شبکه های ضد انقالبی مزدور امريکا فرصت يافته اند 
مردم را در تشخيص عاملين اصلی اين جنايات به اشتباه بيندازند

!  
 رفيق رقيه، اخيرا تعدادی از دختران جوان که متهم به فعاليت در - س« 

لطفا نظرتان را درباره اين اعدام ها . گروه های ماجراجو بودند، اعدام شدند
و پی آمدهای آن بگوييد؟

تعدادی از دختران و پسران جوان توسط  قبل از اينکه به مساله اعدام -ج
دادگاه های انقالب بپردازيم الزم است اول به عوامل و شرايط بوجود آورنده 
اين قبيل خشونت ها توجه کنيم و مساله را نه صرفا از جنبه عاطفی و 

 آن چنان که ضد انقالب سعی - که به نوبه خود حائز اهميت است -اخالقی 
بلکه از زاويه مصالح و منافع انقالب بررسی در عمده کردن آن دارد، 

در چنين فضائی هم طبعا، اعمال قاطعيت از جانب جمهوری اسالمی ... کنيم
در اين . جهت دفاع از موجوديت خود، مساله ای است قابل درک و پيش بينی

جا صحبت از زن و مرد بودن و يا نيات حسنه افراد در ميان نيست بلکه پای 
 انقالب و در هم شکستن جبهه متحد ضد انقالب در ميان دفاع از موجوديت

هواداران سازمان در موقعيت خطير کنونی بايد وظايف خود را ... است
هوشيارانه تر و قاطعانه تر از پيش انجام دهند

«.

. 
افشای دسيسه های ضد انقالب و شناساندن سياست های ضد انقالبی 

 هر کجا که توده ها حضور گروهک ها در محيط کار در ميان خانواده و در
. »دارند، جزء وظايف مبرم هواداران مبارز است

اين همان مطلبی است که من به اشتباه آن را به خود نگهدار نسبت داده 
فرخ نگهدار، ) آن طور که من نوشته بودم(بودم و حاال روشن است که نه 

عين حال اما در . آن بوده است) يا نويسنده(بلکه رقيه دانشگری گوينده 
ترديدی نيست که اين حرف سازمان فدائيان اکثريت هم هست، چرا که در 
ارگان رسمی اين سازمان درج شده و هيچ کسی هم در رد آن سخنی نگفته 

آقای نگهدار ميتوانست ضمن يادآوری اشتباه من، نظرش را در باره . است
ک در باره اشتباه اما او ترجيح داده با به راه انداختن گرد و خا. آن بيان کند

  :به نوشته او توجه کنيد. من، ماجرا را از بيخ و بن انکار کند
اختالف در تحليل اوضاع سياسی و پيگيری اهداف متفاوت در تمام « 

کشورها، چه دموکراتيک باشند يا نباشند، امری اجتناب ناپذير و بسيار 
ی چيزی که غير طبيعی است اين است که کسی به ديگر. طبيعی است

رفتارها يا کارهايی را نسبت دهد که ناشی از توهم است و برای اثبات آن 
بدون اطالع حرف زدن . هيچ مدرک موثق و يا هيچ شاهد عينی وجود ندارد

و زشت تر نمايی رقبای سياسی و سازمانی فقط بد اخالقی و يا حق کشی 
 آزادی اين کار سد راه. اين کار نشانه عقب ماندگی فرهنگی هم هست. نيست
من شواهدی در دست ندارم که ترا متهم کنم که به خاطر تسويه ... است 

حساب سياسی داری عالمانه، عامدانه و ظالمانه، شک و شبهه پراکنی می 
به کمک تجربه زندگی و با شناختی که تا همين جا از منش علی اکبر ... کنی

ودش نشريه کار به دست آورده ام قاعدتا علی اکبر نبايد خودش با چشمان خ
قاعدتا بايد آنچه را که .  را خوانده باشد1360 مرداد 7 مورخ 120شماره 

از نشريه کار نقل کرده از منابع دست دوم بوده باشد و اين خيلی طبيعی 
وقتی شما با تمام وجود به صحت حديثی باور داريد آن را فقط به کار . است

حتی از اين هم فراتر . دمی بريد و لزومی به امتحان صحت آن نمی بيني
 را می ديد و می ديد که اصال چنين 120اگر علی اکبر نشريه کار . ميروم

مطلبی در آن نيست، باز هم باور می کرد که سياست سازمان اکثريت و 
نوشته های فرخ نگهدار، همان بوده است که او به اشتباه فکر می کرده در 

  (.». درج شده است120کار 
حروف برجسته مورد تاکيد قرار داده ام، به حد کافی گويا عباراتی که با 

چاپ " کار"نگهدار اصًال منکر اين است که چنين مطلبی در نشريه : هستند
آيا او فکر ميکند جز خودش ! باور نکردنی است ولی حقيقت دارد! شده است

دسترسی ندارد؟ بعيد است آقای " کار"هيچ کس به آن شماره های نشريه 
البد او . کار او يک نوع چشم بندی است. ا اين حد ساده لوح باشدنگهدار ت

پيش خودش حساب کرده که انکار قاطع و پر سر و صدای ماجرا، بی درد 
و مبنای محاسبه اش هم ميتوانسته اين باشد . سرترين راه جواب دهی است

که اوًال بخش بزرگی از خوانندگان نوشته های من و او بعيد است حوصله 
را " کار"ری ماجرا و امکان دسترسی به شماره های آن دوره نشريه پيگي

در هر . داشته باشند؛ ثانيًا از اين طريق ميتوان از پاسخ گويی طفره رفت
از کسی . حال، انگيزه او هر چه بوده باشد، نشان دهنده ذهنيت ومنش اوست

ست د" عالمانه، عامدانه و ظالمانه"چنين ) به قول خودش(که حقيقت را 
  !کاری ميکند، چه انتظاری ميتوان داشت

 مورد ديگری که من درنوشته های قبلی ام به آن اشاره – سند شماره دو
 تير ٨کرده بودم، اطالعيه کميته مرکزی سازمان فدائيان اکثريت به تاريخ 

 است که به مناسبت انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی ١٣٦٠ماه 
 "کار" نشريه١١٦ انتشار يافته و در شماره

  :در اين اعالميه چنين گفته ميشود. درج شده است) ١٣٦٠تيرماه  ١٠(

.
 

باراتی که برجسته کرده ام، ترديدی باقی نميگذارد که اينها اوًال تأمل در ع
هواداران سازمان شان را رسمًا و علنًا به جاسوسی برای نهادهای سرکوب 

اقدامات "جمهوری اسالمی فرا ميخواندند؛ ثانيًا تحت عنوان مقابله با 
 به آنها را از هر نوع انتقاد به رژيم واعتراض" خودسرانه و تشنج آفرين

اقدامات آن منع ميکردند؛ ثالثًا همه سازمان های مخالف جمهوری اسالمی و 
از جمله سازمان های چپ را دست در دست امريکا معرفی ميکردند و برای 
کشتار رهبران آنها توجيه می تراشيدند؛ رابعًا دفاع از جمهوری اسالمی 

 دفاع از انقالب را عين) يعنی نظام واليت فقيه(وحتی دفاع از رهبری خمينی 
فرخ نگهدار اشاره من به اين سند را نيز بی جواب گذاشته . قلم داد ميکردند

  .است
فرض کنيم که نگهدار در تنظيم خطوط اعالم شده در اين دو سند هيچ نقش 

چنين فرضي، هرچند با توجه به نقش او در رهبری . مستقيمی نداشته است
، اما سؤال هايی را پيش ميآورد سازمان اکثريت در آن زمان، نادرست است

آيا اين موضعگيری : که طفره رفتن از آنها برای نگهدار امکان ناپذير است
سازمان شما نبود؟ وآيا شما آن زمان مخالف اين موضعگيری بوديد؟ فکر 

  .ميکنم پاسخ اين سؤال ها به حد کافی روشن است
ش به آنها اشاره  اما برويم سر اسنادی که فرخ نگهدار در نوشته دوم–ب 

سازمان اکثريت از اعدام "  سند نام ميبرد تا نشان دهد که ٨او از . ميکند
".  حمايت نکرده و صريحا آن را مورد انتقاد قرار داده است٦٠های سال 

بررسی تفصيلی همه اين اسناد نوشته حاضر را بيش از حد معقول طوالنی و 
فقط چکيده مطالب آنها را در اين از اين رو من . بنابراين کسالت بار ميسازد

با مطالعه اين اسناد ميشود ديد که. جا ميآورم
در آنها نه از همه اعدام ها بلکه فقط از ) بر خالف ادعای نگهدار(اوًال 

چکيده نصايح طوالنی بيان شده در آنها هم . بعضی از آنها انتقاد شده است
انتقاد از به اصطالح

 که هواداران نو جوان و ناآگاه را که گول است؛" اعدام های بی رويه« 
خورده اند، نکشيد؛ که اعدام های شتاب زده باعث ميشود تر و خشک با هم 

و از ... بسوزند؛ که اين افراط کاری ها به جمهوری اسالمی آسيب ميزنند
اين قبيل مشاوره های بی ارزش و تو خالي، آن هم به رژيم جنايتکاری که 

ته بود و مسئوالن آن هر روزه علنًا در راديو و حمام خون راه انداخ
تمام ُکش کردن و زجر ُکش کردن ياغی و "تلويزيون، در باب مجاز بودن 
 !به نيروهای شان رهنمود ميدادند" باغی وطاغی و محارب با خدا

ثانيًا اگر اين نوع توصيه ها و نصيحت های توخالی را مبنا قرار بدهيم، خود 
ند ادعا کنند که بهتر و صريح تر از سازمان اکثريت اين رهبران رژيم ميتوان
کافی است فقط به نمونه هايی اشاره کنم که در همين . کار را انجام داده اند
مثًال خود خمينی در اوج همان . نقل شده است" کار"شماره های نشريه 

 در ٦٠ مرداد ١١کشتارهايی که به دستور شخص خودش راه افتاده بود، در 
 تنفيذ حکم رئيس جمهور جديد ، خطاب به بنی صدر و رجوی چنين مراسم
  :ميگويد

من واقعًا متأسفم از اين که اين مسائل پيش آمد و من مدت های طوالنی « 
من ... زحمت کشيدم که اين کارها پيش نيايد و نشود اين طور، لکن شد و

. مفتضح کنندميل ندارم اينهايی که از ايران رفتند بيشتر از اين خودشان را 
آنها هم نروند با آن انگل هايی که رفتند و فرار کردند، بروند باهم بنشينند و 

آنها هم بفهمند که وظيفه اين است که به اين کشور خدمت . صحبت کنند
 بيست سال ديگر شما برگشتيد به ايران، يک راهی –شايد بعد از ده . بکنند

)١٣٦٠ مرداد ٢١اکثريت ،" کار "١٢٢نقل از شماره به  (» داشته باشيد
که هر روزه صدها جوان ) ٦٠ مرداد ٢(يا هاشمی رفسنجانی در همان موقع 

مبارز را در زندانهای جمهوری اسالمی می کشتند و طبق فتوای همين 
قبل از اعدام تجاوز ميکردند، با ريا کاری " دختران باکره"جنايتکاران، به 

  :تهوع آوری چنين ميگفت
 بچه ها ميگويم، و قلب من را آتش زدند و من سوختم برای من به اين...«

من از مسؤالن قضايی تقاضا ميکنم که . يک جوان که اين جور گرفتار شده
اينها بسياری شان فريب خورده . راه را برای برگشتن اين جوان ها باز کنند

بگذاريد اينها . کاری نکنند که اينها روی لجاجت و تعصب بيفتند. و سالمند
اين حکومت دنباله حکومت علی بن ابی طالب ... راه برگشت داشته باشند

ما به خون شما تشنه نيستيم، شما نيروی آينده اين کشوريد ، شما نور . است
به نقل از همان جا ( »..چشم مائی ، بيائيد توبه کنيد ونتيجه را ببينيد

امروز بيش از هميشه وحدت کلمه . ميهن ما لحظات حساسی را ميگذراند« 
دست ... است... و وحدت عمل همه ما مهم ترين شرط غلبه ما بر دشمنان 
يم تحت رهبری در دست يکديگر بگذاريم و با هر عقيده و مسلکی که دار

... قاطعانه امام خمينی اين توطئه کثيف و ددمنشانه را نيز در نطفه خفه کنيم
هواداران سازمان همدوش و همراه با ديگر نيروهای مدافع انقالب و مدافع 

حرکات . جمهوری اسالمی ايران بايد تمام هشياری خود را به کار گيرند
 زير نظر بگيرند وهر اطالعی از شبکه مزدوران امپرياليسم امريکا را دقيقًا

  طرح ها و نقشه های جنايتکارانه آنان به دست آوردند فورًا سپاه پاسداران 

)  
همه جوانان اگر چنين حرفهايی مالک باشد، اين سئوال پيش ميآيد که آن 

مردم به دست کی و به دستور کی قتل عام شدند؟ اين نوع حرف ها دقيقًا 
اين حرفها وظيفه ای جز تحميق . برای توجيه همان قتل عام ها بيان ميشدند

آنها ميخواستند وانمود کنند که با شورش بی دليلی روبرو . مردم نداشتند
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در نوشته ای با " کار"نشريه ) ١٣٦٠ تير ٢  (١١٨ شماره – نمونه سومنياموخته ايدآقای نگهدار، اشتباه ميکنيد، شما هيچ  :  بقيه
از اعدام دو نفر از افراد وابسته به " اعدام دو سرمايه دار بزرگ" عنوان 

 تير ابراز شادمانی ميکند٢٢جبهه ملی توسط دادگاه انقالب مرکز، در 

!  
يعنی درست . شده اند و صرفًا دارند از خودشان و از انقالب دفاع ميکنند

  .همان چيزی که اکثريت و حزب توده نيز در توجيه آن قتل عام ها می گفتند
ثالثًا در همين اسنادی که خود نگهدار نام برده، آشکارا از کشتار رهبران 

 همين سند درج شده در شماره مثًال در پايان. سازمان ها دفاع شده است
  : چنين آمده است١٢٢

ما هم صدا با اکثريت مردم ايران خواهان آن هستيم که دادگاههای انقالب « 
نسبت به هواداران گول خورده سازمان های چپ رو و آنارشيست سياست 
ارشاد در پيش بگيرند و حساب انبوه هواداران فريب خورده اين گروهها را 

ن خائن شان که آشکارا به انقالب و مردم پشت کرده اند جدا از حساب رهبرا
دادگاههای انقالب به همان نسبتی که شايسته است نسبت به رهبران . کنند

»  ...اين گروهها برخورد جدی داشته باشند، به سود انقالب ومردم است
=).خط زير عبارات را من افزوده ام(

همان چيزی " برخورد جدی" معنای همه ميدانيم که در آن سال ها! می بينيد
و . ميناميدند" تمام ُکش کردن و زجر ُکش کردن"بود که فتوا دهندگان حاکم 

سياست "رابعًا . نگهدار و همسنگران او نميتوانند ادعا کنند که نميدانستند
در قبال هواداران سازمان ها که اکثريت و حزب توده خواهان آن " ارشاد

و همه ميدانيم که اين کار از . نای ديگری نداشتبودند، جز تواب سازی مع
طريق اعمال خشن ترين و حيوانی ترين شکنجه های جسمی و روانی و خرد 
کردن کامل شخصيت انسانی زنداني، آن هم در زير سايه بلند و دهشتناک 
جوخه های اعدام و صدای آوار آتش آنها که هر بامداد و شامگاه سکوت 

. مهوری اسالمی حاکم ميساختند، صورت ميگرفتمرگ بر شکنجه گاههای ج
کسانی که جهنم زندان های جمهوری اسالمی را از سر گذرانده اند، خوب 

بر سر زندانی ميآورد، " سياست ارشاد"ميدانند مصيبتی که اين به اصطالح 
گاهی از مرگ چيزی کم نداشت و در واقع اعدام روح و شخصيت بسياری از 

 اکثريت نميتوانند بگويند که از اين حقيقت وحشتناک رهبران. زندانيان بود
  .خبر نداشتند

 حاال برويم سر مواردی که آقای نگهدار دوست ندارد کسی در باره آنها –پ 
البته مواردی که من در زير . صحبت کند يا اصًال در باره شان چيزی بداند

ا اين نوشته ميآورم فقط نمونه هايی هستند از انبوه اسنادی که نقل همه آنه
  .را بسيار مطول و خسته کننده خواهد ساخت

مواردی که رهبران اکثريت تشديد مجازات و حتی  –يک 
  :اعدام مخالفان جمهوری اسالمی را ميخواهند

 خرداد ٢٠ (١١٣و ) ١٣٦٠ فروردين ١٩ ( ١٠٤ شماره های – نمونه اول
النی شدن خشم و ناراحتی رهبران اکثريت را از طو" کار" نشريه ) ١٣٦٠

آنها خواهان برخورد قاطع با او . محاکمه عباس امير انتظام منعکس ميکند
 خرداد ٢٧" (کار "١١٤و در شماره . هستند و عمًال اعدام او را ميخواهند

  :آنها از محکوم شدن او به حبس ابد ابراز خوشحالی ميکنند) ١٣٦٠
ور خيانت های ما رأی دادگاه را تأئيد ميکنيم و کيفر مربوطه را در خ« 

ما قاطعيتی را که در اين رأی به کار رفته ارج . ارتکاب شده ارزيابی ميکنيم
مينهيم و معتقديم که جرايم بر شمرده از سوی دادگاه نه تنها داللت بر 
محکوم بودن امير انتظام به جرم جاسوسی به نفع اصلی ترين دشمن مردم 

ايت باری است که دولت موقت يعنی امريکا دارد، بلکه نشان دهنده جرائم جن
». ماه زمامداری اش عليه انقالب و مردم ايران مرتکب شده است٩در طی 

 است، يعنی به ٦٠ خرداد سال ٣٠به ياد داشته باشيم که اين قبل از حوادث 
  .بهانه اقدامات مسلحانه مجاهدين خلق نميتوان آن را توجيه کرد

مقاله ای دارد با عنوان  ) ١٣٦٠ تير ١٠" (کار "١١٦ شماره – نمونه دوم
که به بررسی اوضاع بعد " پيامد حوادث اخير و عاجل ترين وظايف دولت "

ميپردازد که ) در هفتم تير(از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی 
  :درآن چنين آمده است

خطای فاحش مجاهدين در کاربرد عبارات توخالی و در عين حال تحريک « 
 خرداد بازهم بيشتر ٣٠ خرداد و تظاهرات غيرقانونی ٢٨ آميز در اعالميه

موقعيت را به سود نيروهای خط امام و منهزم ساختن جبهه متحد ليبرالی 
در اين ميان عمل عجوالنه دادگاههای انقالب در صدور احکام . تثبيت کرد

اعدام به شيوه ای که صورت گرفت، روی روانشناسی مردم تأثيرات منفی بر 
مردم صدور اين احکام را منطقی نمی ديدند و به همين دليل مهم . جای نهاد

ترين تأثير آن بی ثبات جلوه کردن اوضاع در ذهن بخش های وسيعی از 
مردم و عدم احساس امنيت بود و در همين رابطه بود که سازمان ما به 
موقع نسبت به خطرات اين سياست سراسيمه، هشدار داد و آن را دفاعی 

اما تهاجم تروريستی شبکه های بمب انداز با سوء . ارزيابی کردشتاب زده 
قصد به جان آقای خامنه ای و به دنبال آن انفجار دفتر مرکزی حزب 
جمهوری اسالمي، فضای روانی جامعه را آشکارا دگرگون ساخت و عواطف 

توده های . توده ها را نسبت به عامالن اين جنايت به سرعت برانگيخت
 اين که با حکومت و قربانيان شهيد اين جنايت همدردی و وسيع خلق ضمن

عاطفه ای مشترک احساس ميکنند، در عين حال امروز ديگر تمام بار 
مسؤوليت حفظ دست آورد های انقالب و تحقق اساسی ترين خواست های 

.»خود را برعهده همين مجلس، همين دولت و همين سپاه می بينند
رهبران اکثريت :  معنای کامًال روشن دارندعباراتی که برجسته کرده ام،

دارند ميگويند، حاال با خيال راحت ميتوانيد اعدام ها را ادامه بدهيد، زيرا با 
انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی فضا به نفع شما برگشته و مردم 

  !نگران اعدام ها نيستند، بلکه از آنها حمايت هم ميکنند

:  
کريم دستمالچی و احمد جواهريان در راه استثمار، غارت و بردگی خلق  « 

 توسط امپرياليسم جهانی به سرکردگی امپرياليسم امريکا های ايران و جهان
آنها در اجرای نقشه . دست و زبان و گوش وچشم امريکای جنايتکار بودند

های امپرياليسم امريکا و شکست انقالب خونبار مردم ايران به نا آرامی ها 
ی سياسی دامن ميزدند، برای گسترش موج خشونت و ترور مزدور اجير 

ردم را به قيام مسلحانه عليه جمهوری ترغيب ميکردند، پشتيبان ميکردند، م
و همکار دستجات مسلح ضد انقالبی بودند و در رهبری جريانات امريکايی 

اعدام مبارک و فرخنده . نظير جبهه ملی و حزب خلق مسلمان قرار داشتند
کريم دستمالچی و احمد جواهريان، کوخ نشينان را شادمان و امپرياليسم 

اقدام دادگاه انقالب اسالمی مرکز در اعدام کريم . يکا را عزادار کردامر
  دستمالچی و احمد جواهريان مورد پشتيبانی قاطع ماست

حتی از متن همين نوشته هيستريک هم ميتوان دريافت که اين دو نفر در 
عمليات مسلحانه شرکت نداشته اند و اتهام امريکايی بودن شان هم به 

اما ! شان به جبهه ملی يا حد اکثر حزب خلق مسلمان استاعتبار وابستگی 
تأکيد بر سرمايه دار بودن آنها هم مسلمًا پياز داغی است که تبليغاتچی های 
اکثريت برای قابل هضم کردن دست پخت شان الزم داشته اند و گرنه همه 
ميدانيم که اگر قرار بود جمهوری اسالمی سرمايه داران بزرگ را سربه 

ند، بسياری از آنهايی که دور و بر خمينی بودند، حاال ميبايست زير نيست ک
    .خاک خفته باشند
در مقاله ای با عنوان ) ١٣٦٠ مرداد ٢١ (١٢٢ شماره – نمونه چهارم

حکومت جمهوری اسالمی در قبال هواداران گروههای منحرف بايد سياست "
هواداران " ه اعدام های شتاب زد" با انتقاد از" ارشادی در پيش گيرد

سازمان های مخالف، خواهان تفکيک حساب رهبران اين سازمان ها از 
  :است" فريب خورده"حساب هواداران جوان به اصطالح 

بدون ترديد در برابر جنايات جبهه براندازی به سرکردگی امريکا، انقالب « 
سرکوب بدون ... مجاز است که با قاطعيت و بدون تزلزل از خود دفاع کند

اشات جريان های سياسی که کمر به شکست انقالب خونبار مردم ايران مم
بسته اند و عليه آن مسلحانه دست به جنايت ميزنند از ارکان دفاع از انقالب 

در اين هيچ گونه شبهه و ترديدی وجود ندارد و ميبايد اذهان مردد و . است
ما هم ... ختمتزلزل را نسبت به درستی اين باور انقالبی مؤمن و معتقد سا

صدا با اکثريت مردم ايران خواهان آن هستيم که دادگاههای انقالب نسبت به 
هواداران گول خورده سازمان های چپ رو و آنارشيست سياست ارشاد در 
پيش گيرند و حساب انبوه هواداران فريب خورده اين گروهها را از حساب 

. رده اند ، جدا کنندرهبران خائن شان که آشکارا به انقالب و مردم پشت ک
دادگاههای انقالب به همان نسبتی که شايسته است به رهبران اين گروهها 

  (...»برخوردی جدی داشته باشند، به سود انقالب و مردم است
از آقای نگهدار ميپرسم آيا دفاع از اعدام ها و سرکوب های خونين آن سال 

 مخالفان جمهوری ها صريح تر از اين ممکن است؟ آيا از مردم ايران و
اسالمی طلب کاريد که با لحن محمدی گيالنی و الجوردی و موسوی تبريزی 

  !از اعدام ها دفاع نکرده ايد؟
هيأت تحريريه نشريه ) ١٣٦٠اول مهر  (١٢٨ در شماره – نمونه پنجم

که در چند سرمقاله، از (با امضای خود به انتقادات روزنامه کيهان " کار"
ن اکثريت در باره اعدام ها و برخورد با مخالفان انتقاد موضع سازمان فدائيا

  :بسيار دوستانه است" کار" پاسخ . پاسخ ميدهد) کرده
ضمن استقبال از روش منطقی و معقول آن روزنامه در نقد و بررسی .....«

... .... ديدگاهها و راه حل هايی که از جانب مدافعان انقالب عرضه ميشود 
 ساير مطبوعات روزانه که در يک مبارزه طوالنی برای روزنامه کيهان و

عليه ضد انقالب و خط سازش شکست های فاحشی به آنان وارد آورده 
وخود را اين قدر از چنگ آنان رهانيده اند، آرزوی پيشرفت های بيشتری 

.»داريم
به عنوان معترضه بايد يادآوری کنم که همه آنهايی که دوره انقالب را به [

رها شدن کيهان و ساير مطبوعات روزانه از "ميدانند که اين ياد دارند، 
از طريق اخراج و سرکوب همه روزنامه " چنگ ضد انقالب و خط سازش 

دهای چماقدار حزب اللهی صورت نگاران آزادی خواه و مستقل به وسيله بان
 ] !گرف

به هر حال، در اين نوشته، آنها با آوردن نمونه هايی چند از موضع گيری 
های شان سعی ميکنند به کيهان نشان بدهند که مخالف اعدام و سرکوب 

مثًال اين نوشته . نيستند، بلکه معتقدند که تر و خشک را نبايد باهم سوزاند
  : را نقل ميکنند١٢٥شماره " کار"از 
نيروهای امنيتي، انتظامی و همه سازمان ها و نهاد های انقالبی وظيفه « 

تروريست و بمب گذار به مقابله برخيزند و فعاليت دارند با اين شبکه های 
خود را بر شناسايی و دستگيری عوامل واقعی ترور و شبکه های عملياتی 
. تروريست ها و کسانی که در اين عمليات شرکت دارند ، متمرکز سازند

برخورد های خشن و انتقام جويانه با هواداران ساده گروهک ها تروريسم 
   ١٨صدور احکام اعدام برای جوانان کمتر از .  نميکندرا به هيچ وجه مهار

  
سال و يا کسانی که در عمليات مسلحانه شرکت نداشته اند، غير قابل توجيه 

.»و غير قابل دفاع است .
 

 10



  !آقای نگهدار، اشتباه ميکنيد، شما هيچ نياموخته ايد :  بقيه
دادن اسناد جالب اين است که فرخ نگهدار در نوشته دوم خودش برای نشان 

 اشاره ميکند، ١٢٨مخالفت شان با اعدام ها، به دو مقاله از همين شماره 
درحالی که به نظر من . نامی نميبرد" کار"اما از اين جوابيه هيأت تحريريه 

 را ١٣٦٠اگر کسی ميخواهد موضع سازمان اکثريت در باره کشتارهای سال 
آنها به قلم خودشان موضع بداند کافی است به همين جوابيه مراجعه کند که 

در اين جا الزم ميدانم توجه خواننده را به عباراتی . شان را توضيح ميدهند
ظاهر قضيه اين است که اکثريت نه فقط با : که برجسته کرده ام،جلب کنم

 سال، بلکه هم چنين کسانی که درعمليات مسلحانه ١٨اعدام جوانان کمتر از 
ما حقيقت اين است که آنها با اعدام فقره ا. شرکت نداشته اند، مخالف است

دوم مخالفتی نداشتند، زيرا ميدانيم که بارها و بارها بر ضرورت مجازات 
تأکيد ميکردند، در " رهبران خائن گروههای چپ رو و آنارشيست "شديد 

حالی که اکثر گروههای مورد نظر آنها در آن موقع عمليات مسلحانه انجام 
و حزب (رهبران اکثريت : و گويی وظيفه خاصی داشتاين دو پهل. نميدادند
از انعکاس اعدام ها و سرکوب ها در ميان مردم و از جمله در ميان ) توده

پايه های سازمان های خودشان باخبر بودند و از اين رو ناگزير بودند 
طوری حرف بزنند که هم مقامات جمهوری اسالمی را نرنجانند و هم تبليغات 

  .ايه های سازمانی شان قابل هضم تر سازندشان را برای پ
مقاله ای دارد با عنوان  ) ١٣٦٠ مهر ٢٢ ( ١٣١ شماره – نمونه ششم

که مقاله بسيار تکان " در حاشيه دفاع بازرگان از مجاهدين تروريست"
اما در اين جا . دهنده ای است که بعدًا در باره آن توضيح بيشتری خواهم داد

اين مقاله نيز يک بار ديگر آنها موضع شان را در فقط اشاره ميکنم که در 
باره اعدام ها تکرار ميکنند که اگر جمهوری اسالمی اطالعيه ده ماده ای 

  :دادستانی را به طور دقيق اجرا ميکرد و
به مردم نشان ميداد که آزادی سياسی را برای مدافعان انقالب تأمين « 

رکوب ميکند، امروز اعتماد ميکند و انقالب شکنان را باشدت و قاطعيت س
مردم به نظام جمهوری اسالمی و توان آن برای گسترش عدالت اجتماعی به 
حدی اثبات شده بود که ديگر کسی نگران آن نبود که اين عوام فريبی های 

.»ليبرالی به گوش مردم بنشيند
عباراتی که برجسته کرده ام، ترديدی باقی نميگذارند که سازمان اکثريت 

  .ن ادامه قاطع اعدام های مخالفان جمهوری اسالمی استخواها
نيز در مقاله ای با عنوان  ) ١٣٦٠ مهر ٢٩ (١٣٢ در شماره – نمونه هفتم

همين موضع را تکرار " قدرت جذب دوستان هنر هر انقالب مردمی است"
ميکنند و بعد از نام بردن از نيروهای ضد انقالب که طبق معمول از زمين 

که (روع ميشوند و به ليبرال ها و بنی صدری ها و سه نقطه داران بزرگ ش
ميشود بسته به اوضاع و احوال هر مخالف جمهوری اسالمی را در آن جای 

  :ختم ميشوند، تأکيد ميکنند که) داد
با اين جبهه متحد ضد انقالب، بديهی است که بايد بدون مماشات و مدارا « 

در . ان تخريب و ويرانگری نيابدوارد اقدام و عمل شد تا هرگز ديگر امک
عرصه رويارويی با جبهه ضد انقالب، هرگونه عقب نشيني، هرگونه نرمش 
و دم سازي، به معنای بردن انقالب به مسلخ مرگ است که بايد جدًا از آن 

.»برحذر بود
گزارشی " کار"نشريه  ) ١٣٦٠ بهمن ١٤ ( ١٤٧ شماره –نمونه هشتم 

ا شعار مرگ بر آمريکا، سلطنت طلبان و مردم آمل ب"دارد با عنوان 
که نمونه جالبی از خبر سازی " مائوئيست های آمريکايی را تار و مار کردند

زيرا با جسارتی گوبلزی عمليات آمل را محصول . بی شرمانه اکثريت است
همکاری مستقيم اتحاديه کمونيست ها و سلطنت طلبان و مجاهدين و بنی 

حالی که همه ميدانيم که چنين ائتالفي، الاقل در در . صدری ها معرفی ميکند
در اين گزارش رسمًا اعالم . آن سال ها، اصًال ناممکن و غير قابل تصور بود

   :ميشود که
و نيروهای حزب توده ايران از همان نخستين ) اکثريت(فدائيان خلق  « 

لحظات يورش مهاجمان ضدانقالبي، دوش به دوش مردم و نيروهای 
هر با فداکاری در سرکوب و دفع مهاجمان فعاالنه شرکت داشتند و انتظامی ش

دو تن از رفقای ما و حزب در حوادث آمل توسط مهاجمان ضدانقالبی از 
.»ناحيه شکم و سر مجروح شدند که هم اکنون در بيمارستان بستری هستند

" رفقای ما"در گزارش ش کوه شده که مقامات انتظامی حاضر نشدند به 
  :دهند تا در کنار آنها بجنگيماسلحه ب

ما ابتدا طی تماس تلفنی با مقامات شهر اعالم کرديم و گفتيم رفقای به « 
خدمت رفته و از جبهه برگشته آماده گرفتن اسلحه هستند، بگذاريد در کنار 

از ما تشکر کردند وما فعاالنه در . برادران سپاه و بسيج مسلحانه عمل کنيم
در تمامی محالت و نقاط درگيری رفقای ما ... يم سطوح گسترده حرکت داشت

.».سازماندهی کارها نقش مهمی داشتند... و حزب در 
برخالف ادعای (به نظر من، همين يک گزارش کافی است تا بدانيم که

سازمان اکثريت نه تنها مخالف اعدام ها نبود و نه ) امروزی فرخ نگهدار
 در مواردی حتی برای مشارکت در تنها آن اعدام ها را تأئيد ميکرد، بلکه

  .کشتن مخالفان اعالم داوطلبی ميکرد
امام "نوشته ای با عنوان ) ١٣٦٠ اسفند ٥ (١٥٠ در شماره – نمونه نهم

دستور خمينی در باره تهيه فهرستی از زندانيان ..." خمينی تصريح کردند
ندش و بعد از چاپلوسی های چ. سياسی که قابل عفو باشند را بررسی ميکند

، زندانيان سياسی را به "رأ فت انقالبی و انسانی امام خمينی"آوری در باره 
  :سه گروه تقسيم ميکند

هم اکنون در ميان انبوه کسانی که در زندان های جمهوری اسالمی به سر « 
سرکردگان باندها، دستجات ] 1: [ميبرند، گروه بندی زير قابل تشخيص است

ب جنايت عليه انقالب مستقيمًا و به طور و گروههای مسلحی که در ارتکا
آلودگی اينان به خيانت و جنايت تا بدان پايه است که . فعال شرکت داشته اند

پس از دستگيری نيز بر مواضع خيانت کارانه خود اصرار دارند و هم چنان 
اين دسته، گروه معدود . معتقد به براندازی جمهوری اسالمی ايران هستند

يل ميدهند که با هيچ منطقی نميتوان آنها را مورد عفو قرار زندانيان را تشک
اکثريت قاطع زندانيان، جوانان صادق و ماهيتًا انقالبی هستند که ] 2... [داد

 خيابانی به سراشيب انحطاط در غلتيدند، –در نتيجه خيانت باند رجوی 
اين گروه وسيع از . گمراه شدند و در راه دشمنان انقالب گام گذاشتند

زندانيان، که اعضای ساده و هواداران گروهکها، به ويژه سازمان مجاهدين 
را تشکيل ميدهند، امروز به خيانت رهبران خود آگاهند و با نفرت و انزجار 

آرمان و آرزوی آنان جانبازی در راه انقالب و مردم . از آنها ياد ميکنند
 آماده اند که خدمت ...آنها از کرده خود پشيمانند و با همه نيروی شور. است

در جبهه های مقاومت در برابر تجاوزگران ] و... [گزار مردم و انقالب باشند
... عفو اما خمينی برای اين گم کرده راهان . صدامی جان خود را فدا کنند

و اما گروه سوم، از پيگير ترين و خستگی ناپذيرترين ] 3... [موهبتی است
ی و مردمی امام خمينی اند که در نتيجه مدافعان انقالب و خط ضدامپرياليست

بازداشت شده ... اعمال سياست محافل راست وتنگ نظر جمهوری اسالمی 
اين گروه که تعداد آنها به صدها تن . و در اسارت و زندان به سر ميبرند

 »...توده ايران هستند ميرسد، هواداران و اعضای سازمان ما و حزب 
 ).کروشه ها افزوده من هستند(

اول اين که نويسندگان : نگاهی به اين نوشته چند نکته را روشن ميسازد
که در (اکثريت خواهان سرکوب هر چه شديدتر زندانيان سر موضعی هستند

و تأکيد ميکنند که هر گونه ) اين جا آنها را جزو گروه اول معرفی ميکنند
 که همه دوم اين. برخورد نرم با اينها اشتباهی جبران ناپذير خواهد بود

زندانيان سرموضع را عمدًا جزو رهبران گروههای مسلح معرفی ميکنند که 
. مجازات شان در جمهوری اسالمي، به ويژه در آن سال ها، قطعًا اعدام بود

در حالی که سرموضعی ها نه اقليت زندانيان را تشکيل ميدادند، نه همه به 
سوم اين . هها بودندگروههای مسلح تعلق داشتند و نه همه از رهبران گرو

که عمًال ميگويند زندانيانی بايد آزاد شوند که آماده فداکاری در راه جمهوری 
کسانی که . اسالمی باشند وحتی حاضر باشند به جبهه ها و دم توپ بروند

جهنم زندان های جمهوری اسالمی را در آن سال ها از سر گذرانده اند، 
 سازی زندانبانان جمهوری اسالمی خوب ميدانند که آنها همان سياست تواب

را تکرار ميکنند که تواب های نگون بخت را وادار ميکردند دسته جمعی 
  !" کفاره گناه ما سنگر شدن در جبهه هاست: " سينه بزنند و دم بگيرند که

در هر حال اين نوشته نشان ميدهد که نويسندگان اکثريت در آن هنگامه 
تقريبًا به طور کامل با تبليغات آدمکشان کشتار ها، خط تبليغاتی خود را 

 در توضيحات مربوط به نمونه(قبًال . جمهوری اسالمی انطباق داده بودند
اشاره کردم که اکثريت فقط با ) به روزنامه کيهان" کار"پنجم، يعنی جوابيه 

اعدام افراد مرتبط با مبارزه مسلحانه موافق نبود، بلکه بارها بر ضرورت 
. تأکيد ميکرد" رهبران خائن گروههای چپ رو و آنارشيست"مجازات شديد 

در آخرين روزهای سال (اما ميبينيم که در اين گروه بندی زندانيان سياسی 
آنها همه زندانيان سرموضعی را هم در خور شديدترين مجازات ها ) ٦٠

ميدانن ، منتها به نحوی موذيانه همه آنها را با مبارزه مسلحانه مرتبط 
  .تا راحت تر بتوانند دست پخت شان را به خورد مردم بدهندميسازند 

ظاهرًا منطق اصلی .  نمونه هايی از توجيه جنايات جمهوری اسالمی–دو 
اين بود که ) و البته مرشد آنها، حزب توده(حاکم بر تحليل اکثريتی ها 

جمهوری اسالمی چون در ضديت با امريکاست ، بنابراين، علی رغم همه 
ها و سرکوب گری های اش يک حکومت مترقی است وترقی واپسگرايی 

با اين . خواهی آن در صورت ادامه دشمنی آن با امريکا بيشتر خواهد شد
البته بعدًا توضيح . منطق سحرآمی ، همه جنايات جمهوری توجيه ميشدند

اما نقدًا بگذاريد به نمونه هايی از . خواهم داد که اين فقط ظاهر قضيه بود
  :ات چندش آور اشاره کنماين توجيه

مقاله ای ) ١٣٦٠ مهر ٢٢" (کار" نشريه ١٣١ در شماره –نمونه اول 
که در " در حاشيه دفاع بازرگان از مجاهدين تروريست"آمده است با عنوان 

واقع جوابی است به سخن رانی هفته پيش مهندس بازرگان در مجلس 
ی گسترده، گفته است شورای اسالمی که در آنجا او با انتقاد از اعدام ها

اقدامات مجاهدين عليه جمهوری اسالمی يک مسأله صرفًا داخلی است و به 
ميان کشيدن پای آمريکا در برخورد با آنها و بستن همه مخالفان به آمريکا 

الزم است يادآوری کنم که در همان جلسه . کاری نادرست و زيان بار است
ن رانی اش را تمام کند و بعد هم مجلس، مخالفان اجازه نميدهند بازرگان سخ

حزب اللهی ها در همه جا برای محکوم کردن بازرگان راه پيمايی های 
رهبران اکثريت اين فرصت را برای چسباندن صريح و . زيادی راه مياندازند

  :غنيمت ميشمارند(!) مستقيم بازرگان به آمريکا و حتی اسرائيل 
ان مليت ايرانی دارد، لهجه و شکی نيست که مسعود رجوی هم مثل بازرگ« 

الکن . ايرانی است) برخالف نزديک ترين دوستان بازرگان ( سجل او نيز 
آنها در مهم ترين و حياتی ترين مسأله . سياست آنها تمامًا آمريکايی است

موجود طابق النعل بالنعل با ريگان و کارتر و صدام وبگين وهمه هم نوعان 
  شاه و سادات فقط به اين دليل امريکايی بودند که ... شان کامًال موافقت دارند
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  !آقای نگهدار، اشتباه ميکنيد، شما هيچ نياموخته ايد :  بقيه
مجری سياست های امريکا در ايران و مصر بودند و اکنون بازرگان 
ورجوی نيز دقيقًا همين طورند، درمهمترين و اساسی ترين مسائل روز 

.»ندارندکوچک ترين اختالفی با آمريکا 
اما نکته اصلی من در باره اين مقاله به موضع گيری اکثريت در قبال 

  :توجه کنيد. کشتارهای آن سال خونين برميگردد
مردم ساده انديش و ساده دل فکر ميکنند گرچه بازرگان فکرش و عملش « 

امريکايی است ولی در اين مورد مشخص دراعتراض به اعدام های بی رويه 
الکن حقيقت صد در .  است و او در اين مورد راست ميگويدحق با بازرگان

. يعنی در اين مورد مشخص هم حق با آقای بازرگان نيست. صد جز اين است
نه به اين معنا که سياست جمهوری اسالمی با مجرمين و منحرفين بدون 

حق به اين دليل با آقای بازرگان نيست که او هم درست . اشتباه اساسی است
کا و انگليس، مثل سلطنت طلبان و ديگر مرتجعين انگشت گذاشتن مثل امري

اسالمی را در برخورد با خطاکاران وسيله روی نقطه ضعف جدی جمهوری 
قصد . دشمنی با جمهوری اسالمی و تطهير امپرياليسم امريکا ساخته است

آقای بازرگان از انگشت گذاشتن روی نقطه ضعف های جمهوری اسالمی 
. »تضعيف جمهوری اسالمی در برابر امپرياليسم است ، نه تقويت آن

 داده ام، جای ترديدی باقی نميگذارد که دقت در عباراتی که مورد تاکيد قرار
اکثريت، انتقاد از جمهوری اسالمی را حتی در مورد کشتارهای بی رحمانه 
ای که راه انداخته، در صورتی مجاز ميداند و تا حدی درست ميداند که 

و هر کسی را که اين شرط را رعايت . موجب تقويت آن شود، نه تضعيف آن
معنای آمريکايی بودن و مجازات آن را . يداندنکند صد در صد آمريکايی م

از همين استداالل اکثريت ميتوان به . هم که ميدانيم در آن سال ها چه بود
روشنی دريافت که همه انتقاداتی را هم که در آن موقع از به اصطالح 

ميکرد، صرفًا برای تقويت جمهوری اسالمی ميکرد و " اعدام های بی رويه"
  .که مايه تضعيف آن بشودهيچ کاری نميکرد 

در مقاله ای با عنوان " کار) "١٣٦٠ مرداد ١ ( ١٢١ شماره –نمونه دوم 
بعد از انتقاد از فرار مسعود رجوی که جمهوری اسالمی را " فرار رجوی "

  :گذاشته و به امپرياليست ها پناه برده، اعالم ميکند که
المی اعدام شان را فدائيان خلق امروز حتی زمانی که به نام جمهوری اس« 

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

فدايی واقعی کسی است که به هيچ ... دفاع ميکنند ... تقويت اين جمهوری 
گوشه ... يست به ضد انقالب قيمت حتی به بهای تمام هستی خويش حاضر ن

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

توصيه "در نوشته کوتاهی به عنوان ) ١٣٦٠ مهر ٢٩ (١٣٢و در شماره 
  :چنين آمده است" به دوستان و هواداران سازمان

آنها را .  دردناک شهادت فرزين و حميد رضا را شنيديمهفته گذشته خبر « 
. با شرکت کنندگان در تظاهرات مسلحانه اشتباهی گرفته و تيرباران کرده اند

اين مسلم است که انقالب برای اين که به ثمر بنشيند، خلق بايد قربانی های 
ز الکن وظيفه هر انقالبی است که در دشوارترين شرايط ني. بسيار نثار کند

همواره با پای بندی به اصول و برای تحقق آرمانی که تبلور خواست انقالبی 
توده هاست ، بکوشد و در اين راه از تمامی طرق ممکن برای کاستن از 

. »زيان ها بهره گيرد
به عبارت ديگر، رهبران اکثريت سعی ميکنند به اعضاء و هواداران القاء 

 بکشد، بر حق است و نبايد دست از کنند که جمهوری اسالمی حتی اگر ما را
آنها .در عباراتی که مورد تاکيد قرار داده ام،دقت کنيد! حمايت از آن برداريم

برای هواداران الاليی ميخوانند که انقالب به فداکاری نياز دارد، مهم اين 
نيست که جمهوری اسالمی با شما و با مردم چه ميکند، مهم اين است که با 

اگر دشمنی آنها با امريکا ادامه يابد، رابطه شان با شما و . دامريکا چه ميکن
با مردم عوض خواهد شد، بايد کاری نکنيم که دشمنی آنها با امريکا به 

البته بعدًا نشان خواهم داد که آنها از کيسه خليفه . دوستی تبديل شود
 .ميبخشيدند

اران ميشدند، تيرب" انقالب"تا هواداران و اعضای ساده به دست به اصطالح 
اين الاليی خوانی ادامه داشت، اما به محض اين که ديدند خطر دارد به 

  !خودشان هم نزديک ميشود، ف لنگ را بستند و خمينی شد ضد انقالب
دشمن دشمن من، دوست من "تا اينجا به نظر ميرسد آنها با منطق معروف 

  :ببينيد. حرکت ميکنند، اما اين فقط ظاهر قضيه است" است
پاسخ "در مقاله ای با عنوان " کار "١٣١ در همان شماره –مونه سوم ن

که در رابطه با جواب " امام به رئيس مجلس، پاسخ به خواست محرومان
نوشته شده، " احکام اوليه و ثانويه"خمينی به استفتای رفسنجانی در باره 

قای با اختيارات تازه ای که امام خمينی در پاسخ نامه آ«  :چنين ميگويند
رفسنجانی به مجلس شورای اسالمی تفويض کرد، گام بلندی در راه إعمال 

.»  ... ارده مردم در تعيين سرنوشت خود به پيش برداشته شد
ادامه همان گام هايی است " گام بلند"و در پايان مقاله معلوم ميشود که اين 

ه در آغاز شد و موانعی ک" با بيرون ريختن ليبرال ها از رأس حکومت"که 
دقت ". سرانجام در حال از ميان رفتن است"مقابل زحمتکشان وجود داشت 

و ! جشن گرفته اند که خمينی اختيارات جديدی به مجلس تفويض کرده: کنيد
" واليت مطلقه فقيه"به " واليت فقيه"اين زمانی است که مقدمات تبديل 

" ه و ثانويهاحکام اولي"حاال بهتر ميدانيم که بحث مربوط به ! چيده ميشد

به خورد " واليت مطلقه فقيه"مقدمات آن چيزی بود که بعدها به عنوان 
  !مردم داده شد، آن هم به بهانه دفاع از منافع کارگران

در واقع رهبران اکثريت برای توجيه دفاع شان از جمهوری اسالمي، دست 
اول اين که همه مخالفان جمهوری . کم به دو اختالس نظری نياز داشتند

اسالمی را امريکايی قلمداد کنند؛ دوم اين که عمًال انقالب را مساوی با 
اما حقيقت اين است که طرح . حاکميت روحانيت و تثبيت واليت فقيه جا بزنند

های امريکا هرچه بود، اکثريت قاطع مخالفان جمهوری اسالمی نيروهايی 
 بيرون آمده بودند که به امريکا ربطی نداشتند، بلکه خود از بطن انقالب

بودند و اولين دليل مخالفت بسياری از آنها نيز اصل واليت فقيه بود که 
روحانيت حاکم با تحميل آن ميکوشيد انقالب را اسير و خفه کند و دهان همه 

هر دو مورد اختالس آن قدر آشکار بود که رهبران اکثريت . شان را ببندد
  .نميتوانند بگويند ندانسته مرتکب اش شده اند

دقت در عبارات باال جای ترديدی باقی نميگذارد که بی مهار شدن اقتدار ولی 
فقيه فقط به نفع مردم ارزيابی نميشود، بلکه عين إعمال اراده مردم برای 

به عبارت ديگر، حمايت اکثريت از . تعيين سرنوشت شان معرفی ميشود
 آنها فقط :جمهوری اسالمی صرفًا با ضد امپرياليسم آن قابل توضيح نيست

حرکت نميکردند، بلکه برای " دشمن دشمن من دوست من است"با منطق 
تقويت واليت مطلقه فقيه نيز ميکوشيدند و فرمان ها و فتواهای خمينی را 

کسانی که خودشان را در چنين موضعی . تجلی اراده مردم معرفی ميکردند
ی اصلی آن قرار ميدهند، طبيعی است که برای دفاع از حکومت و سياست ها

  .به هر کاری دست بزنند
پيآمد " در همان مقاله  ) ١٣٦٠ تير ١٠ ( ١١٦ در شماره –نمونه چهارم 

بنی " خرابکاری"که پيشتر از آن نقل کرده ام، آنها در اشاره به ..." حوادث 
  :صدر ميگويند

آقای بنی صدر در تمام طول پائيز و زمستان گذشته در حالی که دشمنی « 
حزب جمهوری پنهان نميکرد، با بهره گيری از ظريف ترين خود را با 

البته مانوور وی کم بی تأثير هم . ,آخوندها نميگذارند,مانوورها کوشيد بگويد
.»نبود .

می بينيد، حتی مخالفت با سلطه خفه کننده آخوندها نشانه دشمنی با مردم 
 .قلمداد ميشود
حرف هايی که "مقاله در ) ١٣٦٠اول مهر  (١٢٨ در شماره –نمونه پنجم 

در همان راستای توجيه جنايات رژيم، " زده ايم و رهبران مجاهدين نشنيدند
ما به آنها گفتيم قانون را بپذيريد و خود را در چهارچوب قانون «  :ميگويند

قرار دهيد، از اطالعيه ده ماده ای دادستان انقالب استقبال کنيد، در بحث آزاد 
ما نوشتيم و گفتيم که در اين جمهوری . زنيدشرکت کنيد و حرف خود را ب

ما تأکيد . کسانی مجبورند غيرقانونی فعاليت کنند که ضد انقالبی عمل ميکنند
کرديم اگر دشمن اصلی شما امپرياليسم امريکا و سياست شما اتحاد با همه 
نيروهای ضدامپرياليستی باشد، قطعًا فعاليت شما هم در چهارچوب قانون 

اما متأسفانه حقيقتی به اين واضحی . عيه ده ماده ای ميگنجداساسی و اطال
مسئوليت اصلی و بار تمام فجايعی که رخ داده ... را اين رهبران نشنيدند

.».است برعهده رهبری مجاهدين و در رأس همه مسعود رجوی است
).تاکيد از من است( 

، کشتار هر نظری که در باره مسعود رجوی و رهبری مجاهدين داشته باشيم
گسترده و بی رحمانه ای که جمهوری اسالمی به بهانه مقابله با تاکتيک 
مسلحانه مجاهدين راه انداخت، از نظر هر انسانی که ذره ای برای جان آدمی 
زاد ارزش قايل باشد، غير قابل توجيه است و هميشه غير قابل توجيه خواهد 

المی را تبرئه ميکنند و اما می بينيم که رهبران اکثريت، جمهوری اس. ماند
رااز دوش آمران و عامالن آن جنايات " بار تمام فجايع"به قول خودشان 

  .وحشتناک برميدارند
جالب اين است که حتی امروز هم فرخ نگهدار دست از آن توجيه تراشی ها 
بر نداشته است و در نوشته دوم اش از من ميخواهد موضع ام را نسبت به 

اما همين جا .  کنم که بعدًا به آن خواهم پرداختعمليات مجاهدين روشن
بگذاريد يادآوری کنم که کاهش دادن همه قربانيان کشتارهای آن سال ها به 

آيا همه آنهايی که در . مجاهدين، خود يک تحريف جنايتکارانه واقعيت است
آن سال ها مظلومانه کشتار شدند، از سازمان مجاهدين يا سازمانهای مسلح 

در . واب رهبران اکثريت به اين سؤال به حد کافی روشن استبودند؟ ج
در اين جمهوری کسانی مجبورند "همين جا می بينيم که آنها ميگويند

" از آنجا که منظور از ". غيرقانونی فعاليت کنند که ضد انقالبی عمل ميکنند
در اين عبارت، قانون جمهوری اسالمی و حتی اطالعيه مرکز آدم " قانون
ن، يعنی دادستانی انقالب است، معنای حرف اکثريت اين ميشود که کشان آ

توجه داشته باشيد ! ضد انقالب کسی است که رژيم ميگويد ضد انقالب است
آنها معيار بسيار روشنی به دست . که اين استنباط من از حرف آنها نيست

 دشمن برای اين که ضدانقالب نباشيد بايداوًال: داده اند و با تأکيد ميگويند
اصلی شما امپرياليسم امريکا باشد و ثانيًا با همه نيروهای ضد امپرياليست 

اگر در اتحاد با : معنای حرف آنها کامًال روشن است. در اتحاد باشيد
  !جمهوری اسالمی نباشيد، ضد انقالب هستيد

  .  درج خواهد شد در شماره آيندهاين مقاله  بقيه بعلت کمبود جا،
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 *ديدگاه * 
. . ي آب سرباال مي رود وقت

  دکتر ناصر زرافشان
 روزنامه هم ميهن مصاحبه اي با آقاي عباس ميالني زير 16در شماره 

منتشر شده است که در آن " روزگار سپري شده روشنفکران چپ"عنوان 
روشنفکران چپ ادبي "بنا به توضيح مصاحبه کننده قرار بوده است درباره 

بحث شود؛ اما اگر از " ر فضاي فکري جامعه و دالئل تفوق طوالني آنها ب
چند فتواي کوتاه و بدون دليل راجع به چند چهره ادبي بگذريم ، آنچه در 
اين مصاحبه مورد بحث قرار گرفته ، بجاي چپ ادبي ايران ، جنبش چپ 
بطور کلي و در همه جهان و بخصوص جنبه هاي سياسي و ايدئولوژيک آن 

ن و گرامشي و مائو تسه تونگ و لين پيائو است ؛ و از کائوتسکي و لني
گرفته تا کامبخش و خليل ملکي و آريان پور ، از طبري و ترويج مارکسيسم 

گرفته تا مصدق " سير حکمت در اروپا"و فروغي و تجدد فکري در ايران و 
 مرداد و ماهيت اين کودتا و جريان تشکيل حزب رستاخيز و 28و کودتاي 

يخي گري و بي حافظگي تاريخي ايرانيان سخن رفته ايدئولوژي آن و نو تار
است که بديهي است هيچ يک از اين مباحث ، بحث ادبي نيست ، و هيچ يک 

من ترديد دارم که آقاي . از اين چهره ها نيز چهره هاي ادبي و هنري نيستند
ميالني نويسنده و هنرمند باشد ، يعني قريحه و خالقيت ادبي و هنري داشته 

يز ترديد دارم که او صالحيت نقد ادبي داشته باشد ، اما يقين دارم باشد ؛ ن
کسي که در زمان واحد ، خود را هم نظريه پرداز سياسي و ايدئولوگ ، و 
هم منتقد ادبي و هنري بداند ، و هم در زمينه تفکر سياسي و فلسفي و هم 

 چيزي در زمينة خلق ادبي و هنري اظهار لحيه کند ، از هيچ يک از اين دو
نمي داند و شايد به همين دليل هم وقتي مصاحبه کننده از او در مورد 

سؤال ميکند، جواب اين سؤال " روشنفکران ادبي يا نويسندگان روشنفکر"
را نمي دهد و بجاي آن ، چون چنته اش در اين زمينه خالي است ، وارد 

رصه زيرا تحليل ادبي و هنري ، ع. عرصه سياسي و ايدئولوژيک مي شود
اي است خاص خود و جوالن در اين عرصه نيازمند آگاهي هاي تخصصي از 
موضوع و نقد و تحليل بر اساس نظريه هاي ادبي و روشهاي خاص اين 
رشته است ، و بدون نقد و تحليل با چهار کلمه کلي گويي بي پايه و فتوا 

 اي نصف داستان هاي کوتاه هدايت را هيچ روزنامه"مانند از اين قبيل که 
چاپ نمي کرد ، اينقدر که زبانش سست است ، اينقدر که بافتش ضعيف 

نمي توان پرونده کسي مثل هدايت يا علوي يا صمد بهرنگي را ..." است 
آقاي ميالني کاري ندارم » ادبي«اما من در اينجا به اظهار نظر هاي  .بست

ي کار و پاسخگويي در اين زمينه را به کساني وا ميگذارم که حوزه تخصص
بحث من در مقاله حاضر ، از يک طرف بر سر . آنها مباحث ادبي است

ايشان ، و از طرف » فلسفي«و گاه » اجتماعي-سياسي«اظهار نظر هاي 
  .ديگر بر سر معرفي نامه آقاي ميالني بقلم مصاحبه کننده است

. مصاحبه ، با معرفي آقاي ميالني بوسيله مصاحبه کننده شروع مي شود
رفي ، در اين موارد اين است که از مصاحبه شونده شناختي به هدف از مع

 ساله که بستر شکل گيري ميالني فعلي 59اما يک زندگي . خواننده بدهند 
است و تنها از خالل همين زندگي ميتوان به منشاء و علل مواضع کنوني او 
پي برد ، از سوي آقاي مصاحبه کننده در سه سطر ، يعني با ذکر سه تاريخ 

 سالگي به 15 متولد شده ، در 1327عباس ميالني در : "خالصه مي شود 
 سالگي به 25امريکا رفته ، پس از اقامتي ده ساله در آن کشور در سن 

 خورشيدي دوباره به امريکا رفته و 60ايران بازگشته و در اواسط دهه 
  .همين..." اکنون مقيم امريکاست 

بتدا بر روي زندگي گذشته و ا. اين شيوه چهره سازي هاي کاذب است
شود ، سرپوش مي » چهره«واقعيت زندگي کنوني فردي که قرار است 
انديشمند و تئوريسين شناخته «گذارند و بعد با عناوين دهن پرکني از قبيل 

پر مخاطب ، جريان ساز ، سترگ ، «در مورد او، و تعارفاتي از قبيل » شده
و ، مخاطب جوان و خالي الذهن از در مورد ترجمه هاي ا» ...بسيار مهم و 

راه رسيده را مرعوب مي سازند ، و به اين ترتيب از فرد مورد نظر يک 
فکري ، يک مرجع مي سازند تا بعدا بتوانند با اين شيوه ، » اتوريته«

افاضات او را نسنجيده و بدون نقد ، بي آنکه فرصت سبک و سنگين کردني 
ما اطالع نداريم اين . ي الذهن حقنه کنندوجود داشته باشد ، به خواننده خال

را و در کدام زمينه اي ارائه " تئوري ها"کدام " تئوريسين شناخته شده "
کرده است ، اما در سطور آتي بعنوان يک مترجم ، يکي از ترجمه هاي او 

 مورد بررسي - که بسيار هم در اين مصاحبه از آن ستايش شده است–را 
  .قرار خواهيم داد

يش از پرداختن به ترجمه هاي آقاي ميالني و نظرات ايشان ، گمان اما پ
 که در معرفي –ميکنم داشتن اطالعات مختصري پيرامون زندگي گذشته او 

 ضروري باشد تا بتوان از خالل آن -آقاي مصاحبه کننده مسکوت مانده است
  .سير نامبرده را تا رسيدن به مواضع فعلي اش بهتر شناخت

کادرهاي سازمان انقالبي ( گروه پرويز واعظ زاده 1355ل در تابستان سا
بوسيله فرد خود فروخته اي بنام سيروس نهاوندي لو رفت و ) حزب توده

خسرو صفائي، گرسيوز برومند، معصومه (واعظ زاده و ياران او 
يا در جريان يورش ساواک به خانه هاي ... ) طوافچيان، مهوش جاسمي و 

 پس از دستگيري در شکنجه گاههاي ساواک به آنها و ضمن درگيري، يا
 برخي از کادرهاي خود را 1348سازمان انقالبي در سال . شهادت رسيدند

به رهبري پرويز واعظ زاده براي مبارزه عليه رژيم پهلوي به داخل ايران 
اما پيش از او همين سازمان سيروي نهاوندي را روانه ايران . فرستاده بود

 بعلت تفاوت ديدگاه با سازمان انقالبي ، -به ادعاي خودش –کرده بود که او 
سازمان رهائي بخش "با اين سازمان قطع رابطه کرده و گروهي را بنام 

اين که سيروس نهاوندي از ابتدا اين . بوجود آورده بود" خلقهاي ايران
را زير نظر ساواک براه انداخته بود يا ..." سازمان رهائي بخش"باصطالح 
 صحت داشته و او پس از اين دستگيري 54ادعائي او در سال دستگيري 

اما بهرحال در . تن به همکاري با ساواک داده بود کامال روشن نيست
 گروه واعظ زاده که سيروس نهاوندي در آن نفوذ کرده و آنرا 55تابستان 

پس از آن، . لو داده بود زير ضرب قرار گرفت و اعضاي آن کشته شدند
سازمان "يادي از جواناني را هم که طي آن سالها در دام ساواک تعداد ز
نهاوندي افتاده يا بهرحال با او رابطه اي داشته يا بوسيله ..." رهائي بخش

عباس ميالني هم در ميان اين دستگير . او شناسائي شده بودند، دستگير کرد
پس از آنکه معلوم شد سيروس نهاوندي خود عامل ساواک . شدگان بود

 ساواک در جريان همه چيز گروه او بوده است ، برخي از اين بوده و
عباس . دستگير شدگان در زندان بريدند و به همکاري با رژيم تن در دادند

او با ابراز ندامت و نوشتن تنفرنامه اي که در . ميالني از آن جمله بود
دوست چهل .  نيز درج شد ، همانسال از زندان آزاد شد56مطبوعات سال 

 ام ناصر رحماني نژاد، که هر کجا هست اميدوارم سالمت باشد، در آن ساله
ايام با عباس ميالني هم سلول بود و نقل ميکرد که ميالني خود مي گفت 
تصميم دارد با ساواک همکاري کند و استدالل ميکرد که گروه سيروس 
نهاوندي ساخته ساواک بوده و آنها همه چيز را مي دانند و به اين ترتيب 

البته ميالني . هيچ دليلي براي خودداري از همکاري با آنان وجود ندارد
 پيش بيني سرنگوني رژيم پهلوي را در آينده 56 و 55چون در سالهاي 

نزديک نميکرد ، در اين معامله مغبون شد و اگر ميدانست چند صباحي ديگر 
مثل ديگران از زندان آزاد مي شود، اين باج را به رضا عطارپور 

دوسال پس از آنکه او . نميداد) ربازجوي ساواک معروف به حسين زادهس(
به اين ترتيب از زندان بيرون آمد، رژيمي که او به آن سرسپرده و قول 

او همين دوسال پيش با تحمل خفتي . همکاري به آن داده بود، سرنگون شد
ون هم جهت سازد، اما اکن" باد"سنگين تغيير جهت داده بود تا خود را با 

  !دوباره تغيير جهت داده بود" باد"
جبهه "در همان سالهاي آخر رژيم پهلوي هنگامي که به آذين فراخوان 

 ------- خود را منتشر کرد، ميالني جزوه اي را با نام مستعار " دموکراتيک
پخش کرد که در آن به به آذين و جبهه دموکراتيک پيشنهادي او زير عنوان 

با " نقد آگاه"مناظره اي هم در . مله کرده بودح" دکان جديد حزب توده"
سپس با سرنگوني رژيم پهلوي در آن روزهاي . نجف دريابندري داشت

آشفته اوليه به دانشگاه رفت و در دانشکده حقوق سرگرم کار شد که پس از 
به اين ترتيب او که . مدتي از آنجا هم بدليل سوابقش ، عذر او را خواستند

ا در داخل کشور تباه شده ميديد، دوباره به امريکا همه شانسهاي خود ر
در آنجا ابتدا در يک مدرسه درجه سه در کاليفرنياي شمالي بنام کالج . رفت

او از اين کالسها براي . نوتردام به ايرانيان جامعه شناسي درس ميداد
تخريب مارکس استفاده مي کرد چون ميدانست مستمعين او در آن کالسها 

او تصميم گرفته بود خيانت به آرمانهاي . کس نمي دانندچيزي از مار
سوسياليستي و ضديت با مارکسيسم را به پول نقد تبديل کند و به اين ترتيب 

ضد مارکسيست و ضد چپ ، در معرض " روشنفکر"خود را به عنوان يک 
امريکائي ها او را . فروش قرار داد و براي قرب به قدرت تالش بسيار کرد

پروژه دموکراسي "ص دادند و به عنوان يکي از مديران مناسب تشخي
منصوب و به گروهي از عوامل ايراني و امريکائي ملحق شد که " ايران

مستقيما در اين زمينه کار مي کنند و پايگاه نئوکانها در انستيتوي هوور در 
اين انستيتوي هوور يکي از بازمانده . استانفورد را در اختيار او قرار دادند

ي دوره تبليغات هيستريک ضد کمونيستي است که در دوران جنگ سرد ها
" دفاع از دموکراسي"براي مبارزه با کمونيسم بوجود آمده و اکنون براي 

  .کار مي کند
در همان روزهائي که در ماه پيش مصاحبه مورد بحث در روزنامه هم ميهن 

ارچين در منتشر شد، آقاي عباس ميالني به اتفاق راب سبحاني و الدن 
باهاماس با نئوکانهاي امريکائي و اسرائيلي در زمينه تغيير رژيم در ايران 

 در سايت ايرانيان 2007 ژوئن 6آقاي اميد کاشاني در تاريخ . جلسه داشتند
www.iranian.com  . گزارشي در اين زمينه داشت

ضمنا با وجود نکوهشي که آقاي ميالني در متن مصاحبه خود از رابطه 
ميکند، از همين معرفي و مقدمه " آل احمد و اطرافيان او"و مريدي مراد 

اي که مصاحبه کننده نوشته است کامال پيداست که اين مصاحبه کننده خود 
ذهن "...مصاحبه کننده در اين گفتگو . اين تئوريسين نوظهور است" مريد"

ويد و ميگ..." آکادميک، نظام مند و دقيق عباس ميالني را درک کرده است 
توانائي ميالني در ارائه مولفه هاي تاريخ نگر، اشاره هاي مداوم و "

اين باور را در او «پرشمارش به مصاديق بحران روشنفکري در ايران 
بوجود آورده است که او همواره به مسائل روشنفکران ايراني پرداخته و 
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ر مهاجراني به ذکر مورد به مورد لغزش هاي ابتدائي در ترجمه آنگاه دکت
ترجمه " لب هايش به ندرت تکان مي خورد"مثال آنجا که . کتاب ميپردازد

پيالطس با يک "يا آنجا که " زبانش به ندرت تکان مي خورد"شده است 
پيالطس "ترجمه شده است " گونه اش خنديد و دندانهاي زردش را نشان داد

از لب هايش خنديد، در حاليکه دندانهاي زرد خود را بيرون مي با يکي 
 به معناي Mountain به معناي فواره با Fountainيا " انداخت

کوهستان اشتباه گرفته شده و در ترجمه به جاي فواره، کوهستان آمده 
است، يا سر طالئي يا نقره اي شير که به عنوان نشان افتخار به لباس 

ه است، پوزبند شير ترجمه شده است و بسياري موارد جواني آويخته بود
به :" مهاجراني در پايان اينطور نتيجه گيري ميکند. ديگر در همين سطح

گمانم مرشد و مارگريتا اين ظرفيت را دارد که مترجم شکيبا و دقيقي آنرا از 
زبان روسي ترجمه کند، تا اين رمان اينگونه غبارآلود بدست خواننده 

ني نرسد، يا دست کم نشر نو کتاب را براي چاپ مجدد، به دست مشتاق ايرا
  ."ويراستار اهلي بسپارد

و اين تازه در شرايطي است که هوشنگ گلشيري بنا به اظهار خود او در 
زمان حياتش، براي اصالح متن فارسي اين ترجمه، معادل وقتي را که براي 

 ويرايش کرده ترجمه کامل يک کتاب الزم است، صرف و اين ترجمه را
منتها چون گلشيري امکان مقابله متن فارسي با متن انگليسي را . است

نداشته است، ترجمه فارسي در نهايت بصورتي در آمده است که دکتر 
  .مهاجراني توضيح ميدهد

 را زبان ترجمه ميکند Lipکسي که پس از ده سال زندگي در امريکا هنوز
ه صادق هدايت و علوي و شاملو  را کوهستان، ميخواهد پنبFountainو 

و آل احمد و طبري و گرامشي و لنين و مائوتسه تونگ را يکجا و طي يک 

مصاحبه روزنامه اي بزند، و مصاحبه کننده و حاشيه نويس اين مصاحبه 
. بتراشند" انديشمند و تئوريسين جريان ساز"هم اصرار دارند از چنين کسي 

  ...آب که سرباال برود
قاي مصاحبه کننده و هم آقاي بهروز افخمي که در حاشيه اين جا دارد هم آ

مترجم با ذوق و "مصاحبه درباره ترجمه مرشد و مارگريتا سرقلم رفته و از 
سخن ميگويند، نگاهي هم " خيلي وسواسي و کمال طلبي مثل عباس ميالني

  .به متن اصلي کتاب يا دست کم به مقاله آقاي مهاجراني بيندازند
  آقاي ميالني در اين مصاحبهاما نظرات 

او . اولين محور گفتگوي آقاي ميالني بحث روشنفکري و روشنفکران است
از يک نوع روشنفکري بي خيال و من درآوردي صحبت ميکند که هيچگونه 
تعارضي با قدرت ندارد و به شکل مضحکي هم آنرا مفهوم انگليسي و 

 ديگري از فرانسوي روشنفکري معرفي ميکند و در برابر مفهوم
روشنفکري قرارش ميدهد که به نظر او روسي است و به لحاظ نفوذ روسيه 
قرن نوزدهم در ايران جا افتاده است و در مقام تخطئه اين مفهوم روسي 

بنا به اين مفهوم، روشنفکر کسي است که "روشنفکري توضيح ميدهد که 
ش در سلوک خاصي دارد، با قدرت همواره در تعارض است، تمام زندگي

خدمت باصطالح خلق است، نيش فقر را ميپذيرد، مي طلبد، از صحبت 
ميهمان گريزان است، از خنده و لذت پرهيز ميکند، لباس خاصي مي پوشد، 

و البد روشنفکر مورد نظر آقاي ميالني کسي ..." سلوک خاصي دارد و 
آيا واقعا برخورد مدعي با مسئله . است که از اين معايب مبرا باشد

نفکري و روشنفکران همين اظهارات آبکي و عاميانه و حدود اطالعات روش
و آگاهي او از موضوع همين هاست؟ آيا اين مسئله در تاريخ بشر فقط از 
قرن نوزدهم و از روسيه و انگليس و فرانسه آغاز شده است؟ آيا سلوک 
افراد در زندگي، تعارض يا عدم تعارض آنها با قدرت حاکم و چگونگي 

 و پوشيدن و مصرف کردن آنها به انتخاب و پسند خود آنهاست؟ خوردن
يعني مثال کسي که اکنون بد ميخورد و بد ميپوشد، اتوبوس سوار ميشود و 
در نازي آباد زندگي ميکند، اگر خود تغيير عقيده و ذائقه بدهد، ميتواند 
بجاي آن در زعفرانيه زندگي کند، شيک بپوشد و بجاي اتوبوس، اتومبيل 

ي چند ده ميليوني سوار شود؟ درست است که در پايتخت جهاني سرمايه ها
مالي و در تفکر نوليبرالي مفاهيم جامعه شناسي مسخ و تحريف ميشوند، 

  اما يعني تا اين حد؟
خير آقاي ميالني، اهل انديشه و آگاهي در طول تاريخ هميشه ناگزير بوده 

ت، جمع بين اين دو ممکن اند يا خدمتگزار حقيقت باشند يا خدمتگزار قدر
نبوده است و چون آگاهي که خصلت روشنفکر است با حقيقت ارتباط ذاتي 

در سرتاسر . دارد، روشنفکر به حکم سرشت خود با قدرت معارضه دارد
تاريخ جوامع طبقاتي، صاحبان قدرت و ثروت، با زور و با خون از ثروت و 

ت کرده اند و موضوع قدرت خود در برابر هواداران حق و عدالت محافظ
نيازي به . منحصر به قرن نوزدهم و روسيه و انگليس و فرانسه هم نيست

ورود اين الگو از روسيه قرن نوزدهم نبوده است زيرا ما خود در اين زمينه 
 سالگي زادبوم خود 15البته براي کسي که از . پيشينه هزاران ساله داريم

عي از وجود اين سنت در تاريخ را ترک کرده باشد طبيعي است چندان اطال
و فرهنگ ميهن خود نداشته باشد و نداند که بسيار پيش از قرن نوزدهم 
روسيه و فرانسه در وطن خود او بيهقي و ناصرخسرو و ابن سينا و حافظ 

و صدها انديشمند ديگر که روشنفکران ... و عين القضات و مالصدرا و 
ه و از يکسو همه عمر از اين زمانه خود بودند، درگير همين دغدغه بود

شهر به آن شهر آوارگي ميکشيدند و از سوي ديگر عمال دستگاه قدرت که 
اين مولوي . فتواي قتل آنان را در دست داشتند، در پي آنان روان بودند

  است که از اعماق تاريخ وطن تو فرياد مي کشد
  رخ زردتر هرکه او آگاه تر       هرکه او بيدارتر پر درد تر         

  :و اين صداي گرم و دردمند ناصرخسرو است از خالل قرون که 
  به علم و به گوهر کني مدحت آن را که مايه است مر جهل و بد گوهري را؟

  به نظم اندر آري دروغ و طمع را؟ دروغ است سرمايه مر کافري را
  من آنم که در پاي خوکان نريزم مر اين قيمتي در لفظ دري را

مگس بر نجاست آدمي نکوتر که عالم بر : " است که مي غردو اين غزالي
  ."درگاه سلطان

شما که مدعي هستيد روشنفکران ايران تا دهه پيش غرب زده بوده اند و 
بايد فکرشان ايراني شود، بيائيد اين تضاد، اين درد کهنه تاريخ خود را 

 فکر خود نکند در مکتب دوستان امريکائي،. بشکافيد و تجزيه و تحليل کنيد
را ايراني ميکنيد؟ شما که معتقديد هرکس جانب خلق و خواسته ها و منافع 
آنان را بگيرد، زير تاثير طرز تلقي روسي از روشنفکري است، بفرمائيد آيا 
مزدک و مزدکيان، به آفريد و ماهانيان، المقنع و سپيدجامگان، بابک و 

ديگر ايران با همين خرمدينان، اسماعيليه و صدها چهره و جنبش تاريخي 
گرايش هم زير تاثير نگرش روسي روشنفکري بوده اند؟ در همين ديروز 
مشروطه آيا سيد جمال الدين اسدآبادي، ميرزا آقاخان کرماني، شيخ احمد 
روحي، طالبوف، دهخدا، ميرزا زين العابدين مراغه اي و صور اسرافيل هم 

ريخ و اعتقادات آن ريشه بلشويک بودند؟ شما چون در ايران و فرهنگ و تا
جدي نداريد خواسته ايد مسئله روشنفکران را هم از الگوي روسي يا 

براي کسي که از پانزده سالگي ايران را . انگليسي و فرانسوي آن حل کنيد
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وانگهي در اين تعارض دوجانبه، اين بيشتر قدرت است که مزاحم و 
زيرا قدرت، خواهان بقاء خويش . معارض روشنفکران ميشود، نه بعکس

. است و در اين راستا عمل مي کند، و از اين رو نقش فعال از او است
، که در جامعه طبقاتي بر منافع اقليت مبتني و نامشروع است، ذاتا و قدرت

در اين تعارض، که تا اين حد . بطور کلي با حقيقت و با آگاهي تعارض دارد
براي آقاي ميالني نا آشنا و مايه تمسخر است، حتي اگر روشنفکران هم با 

 سر ستيزه قدرت معارضه اي نداشته باشند، قدرت با روشنفکران و با آگاهي
دارد، زيرا آگاهي ذاتا يک نيروي رهائي بخش و از اينرو براي قدرتهاي 

  .نامشروع خطر آفرين است
 تا ما هم بدانيم اين روشنفکر اخته و بگوئيد. از ايران و تاريخ آن بگذريم

بي خيال و لذت طلبي که شما او را به فرانسه نسبت ميدهيد را در کجاي 
ف کرده ايد؟ آيا نظريه پردازان انقالب فرانسه تاريخ و فرهنگ فرانسه کش

مانند روسو، ولتر، منتسکيو که اساس سلطنت استبدادي و قدرت فئودالي و 
کليسا را به معارضه خواندند و آنرا ويران کردند از معارضه با قدرت پرهيز 
داشتند يا دانتون و روبسپير و سن ژوست و مارا از جنسي بوده اند که شما 

کنيد؟ آيا اميل زوال و قضيه دريفوس نبود که تمامي جامعه توصيف مي
فرانسه و دنياي سياسي فرانسويان را به التهاب و حرکت در آورد و آنرا 
دوپاره کرد؟ و در همين دوره ما آيا سارتر نماينده روشنفکري فرانسه نبود 
که مي گفت اگر در افريقا کسي انگشت در بيني خود کند، همه بشريت در 

او و " روشنفکران فرانسه مدرن"ل آن مسئولند؟ از امثال رژي دبره و قبا
 و از امثال پير بورديو و گروهها و محافل روشنفکري کنوني 1968نسل 

  .گفتگوئي نمي کنيم تا بحث به درازا نکشد" رزون داژير"آن مانند 
مفهوم "در روشنفکري فرانسه و انگليس که مصداقي از آنچه آقاي ميالني 

به سراغ . مي نامد نمي يابيم" يسي يا فرانسوي از روشنفکرانگل
نام . روشنفکران امريکائي برويم ، شايد او اين تعبير را در آنجا يافته باشد

. چامسکي و ادوارد سعيد دو نمونه از روشنفکران معاصر امريکائي هستند
که به فارسي هم " نشانه هاي روشنفکران"اتفاقا سعيد کتابي دارد بنام 
او در اين کتاب مي گويد موکالن اصلي . ترجمه و منتشر شده است

جهان امروز بيش از هميشه انباشته از "روشنفکر توده مردم هستند اما 
حرفه اي ها، کارشناسان، مشاوران و در يک کلمه عمله فکري است که 
نقش اصلي شان خدمت به قدرت است و از اين راه سود زيادي هم عايدشان 

 يعني آنانکه سر سپرده شبکه بي –اما بين اين عمله فکري ." مي شود
شرکت ها -نهايت نيرومند مراجع قدرت اجتماعي، رسانه هاي گروهي، دولت

 با -و امثال آن هستند که راههاي رسيدن به هر نوع دگرگوني را بسته اند
ادوارد سعيد فشارهائي را که از سوي مراجع . روشنفکران تفاوت هست

به عقيده :"نفکران وارد مي شود، تشريح ميکند و ميگويد قدرت به روش
من وظيفه اصلي روشنفکر در اين شرايط دست يافتن به استقالل نسبي براي 

از اينرو، توصيف من از روشنفکر موجودي . رهائي از اين فشارهاست
است تبعيدي، حاشيه نشين، ذوق ورز و پديد آورنده زباني که ميکوشد 

نه دوستان بلند "اين روش بقول سعيد ". ر قدرت بيان کندحقيقت را در براب
پايه اي نصيب آنها خواهد کرد و نه افتخارات رسمي برايشان به ارمغان 

اما هميشه و در همه حال بهتر از کنار آمدن دسته جمعي با ... خواهد آورد
توصيفي را که اين متفکر امريکائي در اينجا از ". وضع موجود است

ت مي دهد، با توصيفي که آقاي ميالني در مقام تخطئه از روشنفکر بدس
ميداند مقايسه کنيد تا از " روسي"روشنفکر چپ ايران ميکند و خود آنرا 

  .اين طريق هم عياري براي ارزيابي نظرات ايشان بدست آوريد
از . آگاهي، صفت روشنفکر و شرط الزم روشنفکري است، اما کافي نيست

ه شناس، صاحب نظريه سياسي يا اقتصادداني خود اينرو هر فيلسوف، جامع
رسالت و عملکرد روشنفکري يک رسالت و عملکرد . بخود روشنفکر نيست

اجتماعي است و مستلزم موضع اجتماعي هماهنگ با آگاهي هاي مورد بحث 
و تالش در جهت اعمال آن نگرش آگاهانه تر و آزادانديشانه تر، در نظام 

روشنفکر منادي و تصوير گر دنياي آينده و . تمناسبات اجتماعي جاري اس
اين نقش . بنابراين تحول خواه و به ناگزير، رو در روي قدرت مستقر است

و عملکرد اجتماعي روشنفکر تنها در ارتباط با آن طبقات و نيروهاي 
هيچ طبقه اي در . "اجتماعي معني مي يابد که داراي رسالت تاريخي باشند

ي نرسيده است، بدون آنکه در بطن خود سرکردگان تاريخ به سلطه اجتماع
فکري و نمايندگان پيشاهنگي را يافته باشد که قادر باشند جنبش اجتماعي 

و نفي اين تعهد و نقش " آن طبقه را سازماندهي و آنرا رهبري کنند
اجتماعي روشنفکران، دقيقا در جهت لوث و بيرنگ کردن همين رابطه 

 مردم و انصراف آنان از نقش اجتماعي شان تاريخي روشنفکران با توده
  .است

ويژگي بارز و متمايز کننده روشنفکران وابسته به توده مردم هم اين است 
که در آميختن با زندگي اين مردم و فعاليت براي سازماندهي به مبارزات 
آنان، بشکلي اجتناب ناپذير و جدا نشدني آنان را با توده زحمتکشي که از 

در نتيجه اين نزديکي و . دفاع مي کنند، نزديک و يکي ميکندمنافع آنان 
که امثال " جاذبه هائي"آنچه انسان در زندگي اين مردم مي بيند، بسياري از 

مدعي يک عمر در تقالي رسيدن به آنها هستند، از جاذبه مي افتد و بي 
تاکسي عمال در اين شرايط قرار نگرفته باشد، اين موضوع . اعتبار مي شود
از طرفي آنان نيرو و توانائي هاي خود را هم از همين . را درک نمي کند

روشنفکري . رابطه نزديک و وحدت خويش با توده مردم بدست مي آورند
که صميمانه و به دور از فرصت طلبي به مردم و سرنوشت آنها سر سپرده 

زندگي اش در خدمت خلق قرار "باشد، از خود ميگذرد، بقول ميالني 
د، نيش فقر را مي پذيرد، لباس خاصي مي پوشد، سلوک خاصي ميگير
و باالتر از همه اينهائي که او برشمرده، جان خود را در اين راه ..." دارد
يکي عباس ميالني . مصداق هاي آنرا آقاي ميالني فراوان به ياد دارد. ميدهد

  .ميشود يکي هم سعيد سلطانپور و خسرو گلسرخي
  به کسي دادند در دايره قسمت اوضاع چنين باشدجام مي و خون دل هريک 

در کار گالب و گل، حکم ازلي اين بود کان شاهد بازاري وين پرده نشين 
  باشد

اين، قصه اي است کهن؛ اما آقاي ميالني در نقطه اي از زندگي قرار نگرفته 
غالبا آنچه را درک نميکنيم، تخطئه . است که قادر به درک اين قصه باشد

در مي " قدرت"کامال طبيعي است کساني که به خدمت و استخدام . ميکنيم
اما در . آيند، اعتقادي به توده مردم و ظرفيت هاي آن نداشته باشند

روشنفکراني هم که به مردم و سرنوشت آنها سرسپرده اند، از اين رهگذر 
بصيرت نظري عميق و سرسختي و شجاعت ويژه اي پديد مي آيد که امثال 

  . آن بهره اي دارند و نه اصال آنرا مي شناسندمدعي نه از
منطق نوليبرالي چنان عميق در ذهن مدعي خانه کرده است که او حتي 
مقوله اي بنام خدمت و خيانت روشنفکران در مفهوم سياسي و اجتماعي 

" خيانت را بايد ببرند در دادگاه قضاوت کنند: "آنرا هم نمي شناسد و ميگويد
يعني ( را که در قوانين تعريف شده و مراجع قضائي يعني او فقط خيانتي

آنرا خيانت مي نامد و در دادگاههاي آن محاکمه شود، خيانت ) نظام حاکم
از همان نوع خيانتهائي که سقراط، برونو، عين القضات، ( ميداند 

اما جز آنچه در مجموعه قوانين و با ). مرتکب شده اند... سهروردي و 
کسي ) حاکميت(تعريف شده است، و جز همين مرجع معيارهاي نظام حاکم 

البد خدمت هم آن است که ببرند . صالحيت تشخيص خدمت و خيانت را ندارد
در اين تفکر داروغه و عسس جاي متفکرين ! در تلويزيون از آن تجليل کنند

  .و خرد جمعي جامعه را ميگيرند
روشنفکران، مدعي در قسمت ديگري از مصاحبه خود، به همه نويسندگان، 

و کوشندگان اجتماعي و سياسي پس از مشروطيت ايران و حتي بسياري از 
ميگويد . چهره هاي غير ايراني چپ نمره داده همه آنها را مردود کرده است

اگر روشنفکري چپ هدايت نکرده بود، نصف داستانهاي "صادق هدايت را "
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اين درست است که آقاي ميالني در زمينه شعر و ادبيات داستاني صالحيتي 
ندارد تا کسي اظهار نظر او را جدي تلقي کند؛ اين نيز درست است که 
اينگونه فتواهاي چند کلمه اي بدون نقد و تحليل حتي اگر از ناحيه کسي هم 

بيات باشد قابل اعتنا نيست، زيرا حاوي چيزي صادر شود که اهل شعر و اد
جز يک اظهار نظر شخصي نيست تا قابل بررسي و جوابگوئي باشد؛ اين 
نيز درست است که وقتي همه اين مالحظات را هم ناديده بگيريم نمي توان 
در يک فرصت کوتاه چند صفحه اي حتي راجع به يکي از اين چهره ها هم 

اما با همه اين مالحظات، . ب ادا شده باشدبحثي کرد که در آن حق مطل
سکوت در برابر اين گنده گوئي هاي تو خالي هم روا نيست، زيرا جوانان 
ساده دل و خالي الذهني وجود دارند که ممکن است مرعوب اين ژست هاي 

  .فاضل مآبانه شوند و فريب اينگونه افاضات را بخورند
ا بحثي يکي دو صفحه اي گفتيم بحث در مورد هيچ يک از اين چهره ه

بعنوان مثال بحث درباره هدايت . نيست و مجالي بسيار گسترده تر ميخواهد
بعنوان بزرگترين داستان نويس دوره تجدد ادبي در ايران نزديک به پنجاه 

داوري در مورد کار چهره . سال است ادامه دارد و باز هم دنبال خواهد شد
، حتي براي اهل اين وادي، کاري  ...هاي اجتماعي مانند هدايت و شاملو و

در طول زمان افراد . فردي نيست، کاري لحظه اي و فوري هم نيست
بسياري آثار چنين کساني را از نظرگاههاي گوناگون بررسي و نقد و 
پيرامون آنها اظهار نظر هاي متفاوت مي کنند، تا سرانجام پس از يک دوره 

و تماميت خود، جايگاه معيني به اين نسبتا طوالني، جامعه و مردم در کليت 
به اين ترتيب به مرور کساني جا مي افتند، اثر گذار و . چهره ها ميدهد

شکل بروز . ماندگار ميشوند و کساني هم بتدريج محو و فراموش مي شوند
داوري جامعه و تاريخ، داوري خردجمعي يک جامعه در مورد شخصيت هاي 

فرد خاصي به داوري گمارده نشده است . تاريخي و اجتماعي اينگونه است
اما آن اظهار نظرهاي فردي هم که در . و داور نهائي جامعه و تاريخ است

بطن اين فرايند قابل طرح و اعتنا است، اظهار نظرهائي است که بر نقد و 
اينگونه افاضات کوتاه و فتوا مانند، باد . تحليل و بحث استداللي متکي باشد

  . لحظه اي و موقت گوينده آنها، اثر ديگري نداردهوا است و جز تسکين
مدعي هنوز اين را نمي داند که ادبيات و هنر، خالقيت ادبي و هنري و 
قريحه ويژه اين کار را ميخواهد و اين مقوله اي است غير از سستي و 

هدايت . استحکام زبان و قوت و ضعف بافت و ديگر نکات اکتسابي و فني
يکي از .  قدرت خالقيت ادبي و هنري را داشته استاگر هدايت شده است آن

ضروري ترين عناصر اين توانائي خلق هنري، آن روح و ذهن حساس ويژه 
اي است که جهان پيرامون خود و رويدادهاي آن را بگونه اي ببيند و به 

در . گونه اي از آن متاثر شود که ديگران نمي بينند و متاثر نمي شوند
شاعر و هنرمند، بايد آن بي قراري و دردي وجود دنياي روحي و ذهني 

براي خلق ادبي، روحي نازنين و جاني .داشته باشد که او را به فغان آورد
آدم بي درد و ناپاک نمي .پاک از آن گونه اي که هدايت داشت الزم است

ايکاش اين منتقد همه فن حريف که . تواند به اين کيفيت و اين توانائي برسد
يدئولوژي و سياست و ادبيات و هنر و جامعه شناسي و اقتصاد همزمان در ا
اظهار نظرهاي شبه فاضالنه ميکند، به جاي اين همه توانسته ... و فلسفه و 

بود يک قصه کوتاه، فقط يکي مانند هدايت بنويسد که در ترازوي داوري و 
استقبال جامعه ادبي همسنگ همان قصه هاي سست و ضعيف هدايت باشد و 

  .ت درباره هدايت اظهار نظر ميکردآنوق
البته اينگونه فتواهاي دو خطي در انکار ارزش آثار هدايت را کسي نقد 
ادبي نميداند، اما در مورد منتقدين ادبي هم ميگويند آنان شبيه خواجگان 

خواجگان حرمسرا، زن و سرشت زنانه و حساسيت هاي . حرمسرا هستند
و ميتوانند در اين باره به تفصيل جسمي و روحي او را خوب مي شناسند 

  .براي مردان توضيح دهند، اما با اين وصف خود از انجام اصل عمل عاجزند
چرا صديقي و فروزانفر کارهايشان اجر کافي پيدا "مدعي معترض است که 

نکرده، چرا فروغي را نمي خوانند، و چرا يک نفر يک سطر درباره جعفر 
 که يک رساله در نشريه چپي شهري ننوشته و در عوض فالن کسي

دانشکده الهيجان چاپ کرده بود، بعنوان روشنفکر مورد تقدير قرار 
ميگرفت، به لحاظ اينکه مالک روشنفکري اش شجاعت بود، مالکش تقابل 

از اين اظهارات چنين بر مي آيد که او معتقد است مالک ...". با قدرت بود
زش فرهنگي و ادبي کار فرد روشنفکري شجاعت و تقابل با قدرت نيست، ار

است؛ اما در ادامه گفتار خود به هدايت ميتازد، در حالي که بارزترين 
مشخصه هدايت، ارزش او بعنوان نويسنده حرفه اي و خالقيت ادبي و هنري 

اين تضادهاي آشکار در گفتار مدعي . اوست، نه تقابل عملي او با قدرت
در پس اين بهانه ها اغراض نشان ميدهد که توجيهات او بهانه است و 

ديگري نهفته است؛ وانگهي مگر در فروزانفر و جعفر شهري خالقيت ادبي 
  و هنري وجود دارد که او اين همه آنها را باال و پائين ميکند؟

او به سارتر و کامو و . اين برخورد مدعي منحصر به ايراني ها نيست
يگيرد که چرا آنها مجذوب آرتورکستلر و رايت و مالرو و بتلهايم هم ايراد م

چپ شده اند و کساني را روشنفکران واقعي ايران معرفي ميکند که خودشان 
  .هم هرگز چنين ادعائي نداشته اند

در حد ... بي آنکه کسي بخواهد منکر ارزش کارهاي صديقي، فروغي و 
واقعي آنها شود، بايد پرسيد چگونه در شرايطي که دکتر صديقي خدمتگزار 

عرفي و خواندن کارهاي او توصيه مي شود، بايد دکتر آريان پور فرهنگ م
را يکي از زيرنويسهاي تاريخ روشنفکري ايران به حساب آورد؟ دکتر 

 مرداد که در 28صديقي در سراسر عمر خو جز گزارش مربوط به روز 
اگر مجموع تاليفات او . مجله آينده ايرج افشار چاپ شد، کار ديگري ندارد

.  گزارش را جمع کنيد، به يک جزوه پنجاه صفحه اي نميرسدغير از اين
چگونه دکتر صديقي خدمتگزار فرهنگ است اما دکتر آريان پور که صاحب 
مکتب و تفکر و طي يک دوره طوالني نوعي مرجع فکري بوده و با حضور 
و آثار خود حداقل بر سه نسل از روشنفکران اين کشور تاثير گذار بوده 

يکي از زيرنويسهاي تاريخ " آثار منتشر شده و نشده است، با آنهمه
به حساب مي آيد؟ مدعي ميگويد اگر پنجاه سال ديگر " روشنفکري ايران

بخواهند در مورد تاريخ روشنفکري ايران قضاوت کنند در مورد دکتر آريان 
اگر پنج سال ديگر بخواهند در : سوال من اينست . پور چنين خواهند گفت

شنفکري ايران قضاوت کنند، آقاي ميالني کجاي اين تاريخ مورد تاريخ رو
  قرار خواهد گرفت؟

آقاي ميالني از آنرو به بيراهه مي افتد که معيارهايش از اساس يکجانبه و 
او اصرار دارد که موضع اجتماعي روشنفکر و رابطه او با . معيوب است

اتي قدرت را از مفهوم روشنفکري بزدايد، و اين ، خالف مقتضاي ذ
او در خدمت ايدئولوژي اي قرار دارد که ذاتا ضد .روشنفکري است

را هم حفظ کند و از " ويترين"روشنفکري است، اما ضمنا ميخواهد ظاهر و 
جامعه و مردم، هم خالقيت و . در مي غلطد" تهافتي"اينرو به چنين 

ارزشهاي فرهنگي و ادبي هدايت و علوي و آريان پور و ساعدي و بهرنگي 
را ارج ميگذارند و هم آنها را بخاطر شرافت و شجاعتشان ، بخاطر .. .و 

آزادگي و مناعتشان، بخاطر آنکه بر سر سفره اي ننشستند که با خون مردم 
هدايت و علوي و ساعدي و بهرنگي، بر . تدارک شده بود، دوست دارند

خالف فروزانفر و صديقي ، خالقيت و قريحه خلق ادبي و هنري هم داشتند 
و کارشان فقط پرسه زدن در متون کهن نبود، مانند فروزانفر همه عمر در 
تقالي تقرب به قدرت نبودند، کارهاي ديگران را به نام خود منتشر نمي 

فروزانفر تحقيقات صادق (کردند و به اين انگيزه ها و سوداها مي خنديدند
جريان خواص کامال در . گوهرين پيرامون مولوي را بنام خود منتشر کرد

قضيه هستند و کساني هم که خواهان اطالعات بيشتري در اين زمينه باشند 
ميتوانند مثال به خاطرات مصطفي فرزانه زير عنوان آشنائي با صادق هدايت 

اما نکته مهم اين است که بين .) رجوع کنند) 77 ص14نشر مرکز بخش (
بعبارت .ود دارددو جنبه اي که در اينجا مورد بحث است هم ، پيوند ذاتي وج

ديگر خالقيت و فوران چشمه ذهني و دروني آنان ناشي از اين است که درد 
جامعه را داشته اند، نگران سرنوشت و آينده انسان بوده اند و با غم انسان 

مدعي مختار است اين خصوصيات را چپ گرائي بنامد يا . زندگي کرده اند
ابطه اي است که او و امثال او هر نام ديگري بر آن بگذارد، اما اين همان ر

ولي مگر ميتوان . همواره تقال مي کنند آنرا کم رنگ کنند و از آن بگريزند
رابطه ميان خالقيت نويسنده، يعني توانائي او در خلق ارزشهاي ادبي و 
هنري را با هستي مادي او و نوع رابطه اش با جهان ناديده گرفت؟ مگر 

خارج از تاريخ و جامعه قابل تصور است؟ ذهن خالق نويسنده و هنرمند در 
مگر کار ادبي و هنري در خالء، در خارج از جامعه و مناسبات اجتماعي و 

... انساني معنائي دارد؟ کارهاي هدايت و شاملو و ساعدي و بهرنگي و 
  .فروزانفر و صديقي و فروغي چنين دردي نداشتند. بيان درد درون آنها بود
کتابهاي . احبه به کرات از تيراژ صحبت کرده استآقاي ميالني در اين مص

ذبيح اهللا منصوري و مفاتيح الجنان را مثال زده است که فروش باال داشتند، 
گرچه سخافت ... اما کارهاي روشنفکران چنين فروشي نداشته است و

اينگونه مقايسه هاي بي معني، با اندکي تامل در مورد استفاده متفاوت و 
 متفاوت مفاتيح الجنان با ادبيات داستاني بر مال ميشود عملکرد و جايگاه

) مانند آنکه کسي مثال تيراژ کتابهاي درسي را با آثار شکسپير مقايسه کند(
اما اگر مالک قضاوت فقط تيراژ باشد، جا دارد براي اطالع مدعي يادآوري 

ين در زمره پرفروش تر... کنيم که آثار هدايت، شاملو، آل احمد، بهرنگي و 
قصه هاي بهرنگي باالترين تيراژهاي موجود . آثار معاصر ايران بوده است

در ايران را داشت و زماني هم که در سالهاي اخير پس از يک دوره بيست 
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 28ري که در اين مصاحبه مورد بحث قرار گرفته کودتاي موضوع ديگ
: ابتدا به مضمون سوال مصاحبه کننده در اين باره توجه کنيد. مرداد است

 مرداد، 28ما در ايران در حوزه روشنفکري مسئله اي داريم بنام کودتاي "
که در دوران خود اهميت و بازتاب خودش را داشت ولي اثرات اين کودتا 

نوستالژي . بر جريان فکري روشنفکري ايران باقي مانده استهنوز هم 
دوران کودتا، مرثيه نويسي از آن دوران و خيلي چيزهاي ديگر باعث شده 

 مرداد تا اين اندازه اهميت 28که اين سوال پيش بيايد که آيا واقعا کودتاي 
داشته که با وجودي که چند دهد از آن ميگذرد، هنوز روشنفکري ايران به 

  "اين شکل دغدغه اش را دارد؟
سوال کننده نه از اهميت و دامنه تاثيرات اين کودتا و عواقب و آثار بعدي 
آن در ايران و منطقه چيزي ميداند، و نه جز فراموش کردن اين واقعه و 
دغدغه آن، براي روشنفکران ايران وظيفه ديگري در قبال آن قائل است و 

 کنار بگذارند و درباره آن ديگر مرثيه آن دوران را" نوستالژي"ميخواهد 
  !نويسي نکنند

يک کلمه بيگانه است که در زبان فارسي براي آن حتي " نوستالژي"کلمه 
. معادلي که در قالب يک کلمه واحد، حامل معناي کامل آن باشد، وجود ندارد

انسان بوسيله زبان فکر ميکند و ذهني که طرز تلقي و برخورد خود را با 
 مرداد و آثار آن به اين زبان بيان کرده، در اصل، ذهن يک 28کودتاي 

بعبارت ديگر به . ايراني نبوده و بوسيله زبان فارسي فکر نمي کرده است
ذهن مردمي که خود قرباني اين . زبان بيگانه درباره کودتا فکر کرده است

را با کودتا بوده اند، تاثر خود را از اين رويداد يا احساس خود نسبت به آن 
. کلمه اي بيان نمي کنند که هنوز در زبان آنها حتي معادل دقيق ندارد

بعبارت ديگر اين گفته نتيجه برخورد و نگرش يک ذهن ايراني به رويداد 
مورد بحث نيست و پيداست که مصاحبه کننده اين حرف را از دهان کسي 

يان و  مرداد ب28گرفته است که افاضات طرف بيگانه را درباره کودتاي 
اما فقط براي آنکه تلنگر کوچکي به ذهن غافل اين مصاحبه . تکرار ميکند

کننده زده باشيم، نتيجه گيري استيفن کينزر، خبرنگار کهنه کار نيويورک 
تايمز و مولف يکي از آخرين کتابهائي را که بوسيله خود امريکائي ها در 

 منتشر شده، يعني اين زمينه نوشته و ترجمه فارسي آن هم اخيرا در ايران
  :او مينويسد. را در اينجا نقل مي کنيم" همه مردان شاه"کتاب 

دور از ذهن نمي نمايد که بتوان خط ممتدي را از نقطه آغاز عمليات "
تا رژيم سرکوبگر شاه و انقالب اسالمي و تا ) نام رمزي کودتا(آژاکس

کام خود گردونه هاي آتشيني که مرکز تجارت جهاني در نيويورک را به 
آري، عمليات آژاکس بر تاريخ ايران، منطقه و به ". کشيد، ترسيم کرد

در تاريخ معاصر ما اين رويداد بعد از . معنائي بر تاريخ جهان اثر گذاشت
انقالب مشروطه بزرگترين نقطه عطف و يکي از اولين حلقه هاي آن 

پس از زنجيره جهنمي کودتاها و مداخالت تجاوزکارانه امريکا در دوره 
جنگ است که پس از ايران در بسياري از کشورهاي ديگر آسيا، افريقا و 

اين کودتا نقطه ورود ايران بعنوان يک کشور . امريکاي التين هم تکرار شد
نفتي مهم خاورميانه به حوزه نفوذ امريکا و بر هم خوردن موازنه بين 

زه کردن نظام منافع بريتانيا و امريکا در ايران و آغاز حرکت کمپرادوري
را " انقالب اسالمي"تا آنجا که . اقتصادي و اجتماعي کشور ما بوده است

هم واکنشي ميدانند در برابر تحوالت چند دهه پس از کودتا، و در دنباله 
آنچه هم امروز در ايران جريان دارد، به نوعي دنباله همان زنجيره 

  .علتهاست
 انگليسي مانند ريچارد کاتم، بسياري از مورخان و پژوهشگران امريکائي و

گود، جيمز بيل، مارک گازيوروسکي، نيکي . ويليام راجر لوئيس، جيمز ف 
مثال ماري آن هيس . کدي، خود پس از پنجاه سال امروز بر اين نظرند

 با براندازي ناسيوناليسم ايراني، 1330منازعه نفتي اوائل دهد :"مينويسد
 سال بعد روئيد و رشد کرد و 25ه بذرهاي يک انقالب اسالمي را کاشت ک

رژيمي به مراتب ضد غربي تر از رژيم مصدق را در تهران، بر سر 
در نتيجه پيامدهاي آن کودتا، حتي امروز نيز سايه خود را بر . کارآورد

  )316همه مردان شاه ص "(خليج فارس و ماوراي آن گسترانيده است
ان امريکائي ها و از ديدگاه  مرداد از زب28اين تازه بيان تاثيرات کودتاي 

چگونه يک روزنامه نگار ايراني، چنين از سر بي . منافع خود آنهاست
اطالعي و بي تفاوتي از روشنفکران کشوري که قرباني اين تجاوز بوده اند 
و آوار اصلي اين فاجعه بر سر آنان نازل شده و پس از اين کودتا ميدانهاي 

گلرنگ شده است، ميخواهد ديگر دغدغه اعدام با خون بهترين فرزندان آن 
آنچه را که در آنزمان روي داده نداشته باشند و درباره آن مرثيه نويسي 

از يک روزنامه نگار، که در کار حرفه اي خود، به بحثي مانند ! نکنند
 مرداد وارد ميشود، اين توقعي طبيعي است که اطالعاتي بسيار 28کودتاي 

لب است که حتي مصاحبه کننده ، که بيان کننده جا. بيش از اين داشته باشد
تمايل برخي از امريکائي ها راجع به اين رويداد تاريخي است هم کودتا 

 مرداد صحبت 28بودن آنرا پذيرفته و در تمامي متن سوال خود از کودتاي 
ميکند، اما آقاي ميالني در جواب ،شايد بخاطر آنکه به دوستان سلطنت 

ز اظهار نظر در مورد ماهيت اين رويداد طفره ميرود و طلبشان بر نخورد، ا

آنهائي که معتقدند کودتا کودتا بود، کماکان بر اساس همان : "ميگويد 
حرفهاي قديم بر کودتا بودن آن تاکيد دارند و آنهائي که معتقدند قيام ملي 

اين که کسي بيايد و قضيه را تاريخي . بود کماکان باور به همان عقيده دارند
  .""!!کند، هنوز صورت نگرفته است

تا پيش از انتشار گزارش سيا از اين کودتا که سالها محرمانه مانده بود و 
 نسخه اي از آن بدست نيويورک تايمز رسيد و منتشر شد، 2000در سال 

دهها کتاب و اثر تحقيقي در اين زمينه نوشته و منتشر شده بود که بعدا با 
 بخش اعظم اطالعات آنها درست و موثق بوده انتشار گزارش سيا معلوم شد

ديويد هوروويتس که يک فصل کامل آن " از يالتا تا ويتنام"مثل کتاب .(است
گو ). به اين رويداد اختصاص دارد" کودتاي امريکا در ايران"زير عنوان 

اينکه مردم ايران که قرباني اين رويداد بوده اند، خود به چشم خويش 
آشکار و پنهان بيگانه را در آن ديده بودند و بهتر از عوامل کودتا و نقش 

به هرکس بتوان . هر کسي ماهيت آنچه را که روي داده بود، مي شناختند
درباره مردم و نقش آنها در رويدادهاي جاري دروغ گفت، به خود مردم نمي 
توان درباره آنچه که کرده يا نکرده اند دروغ گفت، زيرا خود فاعل و ناظر 

  .ده اند و بر جزئيات آن بهتر از هرکسي آگاهندآن بو
 گزارش خود سازمان سيا درباره اين کودتا 2000اما سرانجام در سال 

تي بي "بوسيله جيمز رايزن در نيويورک تايمز منشر شد و از عمليات 
به رهبري کرميت روزولت و همکاري ژنرال نورمن شوارتسکف " آژاکس

رائي و مبالغي که سيا، چه به برادران با نام و مشخصات دقيق عوامل اج
رشيديان و شبکه آنها و چه به زاهدي و کانون افسران بازنشسته پرداخت و 

و باالخره از اين هم . صرف زمينه سازي اين کودتا کرده بود، پرده برداشت
فراتر، خانم مادلين آلبرايت، وزير خارجه امريکا، رسما به انجام کودتا 

اما . يران اقرار و از اين بابت عذرخواهي رسمي کردبوسيله امريکا در ا
  "!کسي بيايد و قضيه را تاريخي کند"محقق وطني ما هنوز منتظر است که 

من، هم به مصاحبه کننده و هم به آقاي ميالني توصيه ميکنم، عالوه بر 
همه مردان "همه منابعي که در اين زمينه وجود دارد و آخرين آنها کتاب 

خاطرات جان پرکينز تحت عنوان اعترافات يک جنايتکار است به " شاه
و نيز به آخرين کتاب او زير عنوان ) که به فارسي نيز ترجمه شده(اقتصادي

که به تازگي در امريکا منتشر شده هم " تاريخ پنهان امپراتوري امريکا"
نگاهي بيندازند؛ زيرا در شرايط حاضر ديگر انتشار خاطراتي که امثال 

خود دارند، اثري ندارد و نام بردن " پاپا جان و ماما جان"هدي از اردشير زا
هم چيزي "  مرداد28قيام ملي "از کودتاي امريکائي ها در ايران بعنوان 

  .بيش از يک شوخي بيمزه و مشمئز کننده نيست
سومين محور اين مصاحبه بحث در زمينه فرديت روشنفکر است که مدعي 

ي را که اساس نگرش ليبرالي اوست مطلق کرده در لفافه آن، فلسفه فردگرائ
. و ميخواهد بعنوان قانون ازلي و ابدي زندگي انسان به خواننده القاء کند

مسئله فرد و جمع و تضاد ميان آندو و اين که اين تضاد را با قبول اولويت 
براي کداميک از ايندو بايد حل کرد، به قدمت تاريخ جامعه انساني است و 

کشور، (بندي هاي پيش از سرمايه داري هويت فرد بوسيله جمعدر همه شکل
تعيين و تعريف ميشده است و فقط در دوران سرمايه داري ...) مليت، دين و

است که ليبراليسم جمع و هويت جمعي را فداي فرد و دنياي او ميکند؛ 
تفکري که در ادامه، از بطن آن ماال انباشت رقابتي سرمايه و همين نظام 

اليستي سر برآورده است که امروز بشريت را با بن بست و بحران امپري
مدعي کوشيده است با . روبرو ساخته و به سمت بربريت سوق ميدهد

 -و حمله به استالينيسم" اتاتيسم"فروکاستن فلسفه عمومي جمع گرائي به 
 هر نوع جمع گرائي را -که مد روز و شيوه تکراري تبليغات نوليبرالي است

اما اين بحثي است ريشه اي و مفصل که با . دستاويز زير سوال بردبا اين 
اظهار نظرهاي دوخطي نظير آنچه در اين مصاحبه آمده است نمي توان 
درباره آن داوري کرد، و چون با طول و تفصيلي هم که اين جوابيه تا همين 
جا پيدا کرده است، مجال طرح اين بحث تازه در آن وجود ندارد، اين بحث 

  .يماند تا در فرصتي ديگر، که جداگانه به آن بپردازيمم
سياسي گذشته که پيشينه " وادادگان"چپ ستيزي، بخصوص در ميان 

ريشه اين کينه . هواداري از چپ داشته اند، اين روزها شدت گرفته است
کور نسبت به چپ را در عناصري که چنين پيشينه اي دارند، من خوب مي 

چهل و پنجاه با آن شرايط ويژه مبارزه مسلحانه و در سالهاي دهه . شناسم
شکنجه ها و مقاومتهاي باور نکردني و حساسيت شديدي که در مورد 
امنيت سازمانهاي مخفي مسلح وجود داشت، ننگي باالتر از همکاري يک 

من فضاي سياسي آن روزها، . فرد دستگير شده با رژيم وجود نداشت
ياسي را بخاطر دارم و ميدانم کسي که مخصوصا فضاي حاکم بر زندانهاي س

با پليس همکاري ميکرد، چه خفتي را از ناحيه ديگران و در مجموعه 
شرايط حاکم، چه در زندان و چه پس از آزادي در فضاي سياسي خارج از 

ريشه کينه عجيب و غريبي که در برخي از وادادگان . زندان تحمل ميکرد
مان خفت و تحقيري نهفته است که قديمي نسبت به چپ وجود دارد ، در ه

معتقد نيستم که منشاء چپ . در آن ايام و در آن شرايط تحمل کرده اند
                             ناصر زرافشان.ستيزي آقاي ميالني از اين گونه باشد

1386مرداد 
………………………………………………  
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  مردم ايران در برابر دو ارتجاع
اعی مبتنی بر ديکتاتوری مطلقه واليت فقيه با خامنه ای رويارويی رژيم ارتج

مگر رژيم نامشروعی که به ...نام داده است" چالش ملت ايران"آمريکا را 
زور اعدام های علنی دسته جمعی و انباشتن زندان ها از دگرانديشان و 
منتقدان حکومت و بستن روزنامه ها و انداختن دسته های اوباش بسيجی و 

ه جان زنان و جوانان در خيابان و ميادين کشور سر پا بند پاسدار و انتظامی ب
در مقابل سلطه گران بين " چالش مردم"است نماينده مردم ايران است که از 

  المللی دم می زند؟ 
سيد علی خامنه ای رهبر رژيم اسالمی در جمع مسووالن وزارت : روشنگری

يمش را سياست خارجی رژ" شاخص"خارجه و سفرای رژيمش در سخنانی 
در هيچ موضوعي، :"در رويارويی با آمريکا و منافع اش خالصه کرد و گفت

زير بار سلطه نمى رويم و شاخص ديپلماسى خود را مقابله با رفتار جهانى 
  ." دانيم مي, سلطه پذير/ سلطه گر ,نظام سلطه و خروج از قاعده 

 گران بر آيا با توجه به سلطه عجيب سلطه:"او اين پرسش را مطرح کرد که
جهان، اصوًال چالش ملت ايران با اين جبهه زورگو، فايده اى دارد و به جايى 

ما مى توانيم با اتكا به نيروى عظيمى "و بعد نتيجه گرفت که " خواهد رسيد؟
آه اسالم به ملت ايران داده است، در مقابل جبهه سلطه بايستيم و حتى بر 

  ." قوى تر از اين جبهه پيروز شويم
او پيش از اين هم بر .  خامنه ای بر رويارويی با آمريکا تازگی نداردتاکيد

با اين حال سوالی که او پيش کشيده است سفسطه , همين نکته تاکيد کرده است
او رويارويی رژيم ارتجاعی مبتنی بر ديکتاتوری مطلقه واليت . آميز است

ت ايران؟ مگر کدام مل. نام داده است" چالش ملت ايران"فقيه با آمريکا را 
سرکوبگر و نامشروع واليت مطلقه که به زور اعدام های علنی , رژيم فاسد

دسته جمعی و انباشتن زندان ها از دگرانديشان و منتقدان حکومت و بستن 
روزنامه ها و انداختن دسته های اوباش بسيجی و پاسدار و انتظامی به جان 

پا بند است نماينده مردم ايران زنان و جوانان در خيابانها و ميادين کشور سر 
  در مقابل سلطه گران بين المللی دم می زند؟ " چالش مردم"است که از 

اين فقط بی شرمی رهبر جمهوری اسالمی را می رساند که موقعيت رسمی 
صغير و نادان پنداشتن اکثريت ملت ايران است و بعد از , حقوقی خودش حقير

  . ريکا شاخ و شانه می کشدزبان همين ملت زبان بريده برای آم
داشتن در پرسش خامنه ای هم از آن قيودی است که جای " فايده"قيد : و بعد

اگر از نگاه القاعده به عراق درخون نشسته امروز نگاه . تامل بسيار دارد
زيرا سياست . داشته است" فايده"اشغال عراق از سوی آمريکا برای آنها , کنيم

ه آمريکا ارتجاع سياه قرون وسطايی القاعده را از اشغالگرانه و استيالجويان
به يک جريان زنده در حال زادوولد و رشد سرطانی تبديل , يک مرده تاريخی

قطعا برای , شکست آمريکا در برچيدن بساط حکومت خامنه ای. کرده است
چرا که سفره غارتگری آنها بر يک کشور , دارد" فايده"روحانيون حکومتی 

همچنان که پيروزی آمريکا بر حکومت خامنه , دوام می ماندعظيم نفتی بر 
نظامی آمريکايی که با تصرف ايران پازل /ای برای مجتمع های صنتعی 

کنترل منابع اصلی و کليدی انرژی قرن بيست و يکم را برای ت
اشغال عراق " فايده"اما واقعا , دارد" فايده", خود بر جهان تکميل خواهند کرد

ای مردم در خون نشسته اين کشور چه بوده و چه به دست آورده اند؟ و بر
پيروزی يا شکست خامنه ای در برابر سياست های سلطه طلبانه آمريکا برای 

دارد؟ رويارويی بنيادگرايی مذهبی با مطامع سلطه " فايده ای"مردم ايران چه 
روزی يا شکست پي. جويانه آمريکا ربطی به منافع اکثريت مردم ايران ندارد

اگر فقط . هر کدام فقط و فقط شکلی از شکست و ناکامی مردم ايران است
طالبان را در زمان حکومتشان ديده بوديم که در خيابان های کابل گردن می 
زدند و حکومت پل برمر را در عراق نديده بوديم و آن غارت وحشيانه تاريخ 

شايد بودند کسانی , راو آن جسدهای بی سر و آن تصاوير موحش ابوغريب 
اما حاال که پيروزی و شکست هر دو سوی اين , که در اين حکم ترديد کنند

ارتجاع سياه را ديده ايم حق داريم که با قاطعيتی صد چندان بر مغايرت مطلق 
پيروزی يا شکست هر کدام از اين دو طرف ارتجاعی دررويارويی با 

اين حکم تجربی دردناکی است که . يکديگر با منافع مردم ايران تاکيد کنيم
. تاريخ مشاجرات جاری خاورميانه آن را به طرز قطعی تاييد می کند

مداخالت وسيع و سياست اشغالگرانه و سلطه جويانه آمريکا در خاورميانه و 
در کشورهای اسالمی فقط به گسترش اسالم گرايی و پناه بردن به ارتجاع 

برعکس با توجه به .  انجاميده استمذهبی به عنوان اسلحه سياسی مقاومت
و با توجه به نفرت مردم از اين , ماهيت مذهبی و خالفتی رژيم در ايران

اين رويارويی در ايران فقط نيروی وسيعی در خدمت واليت فقيه , حکومت
جهانی و مرکزيت آن يعنی کاخ سفيد و نئوکان ها قرار داده است تا از آن در 

محصول سياست مقابله جويانه .  بهره برداری کنندتوطئه بر عليه مردم ايران
ميدان داری , و زندان و شکنجه و اعدام, فقط جوخه های دار, خامنه ای

افزايش , گسترش فقر و فالکت مردم, نيروهای سياه نظامی و شبه نظامی
و , تشديد حلقه محاصره نظامی ايران, تورم و کمبود در اثر تحريم اقتصادی

اين نوع . تر ثروت های ملی برای مقاصد رژيم استتاراج باز هم بيش
مقاومت از آنجا که در خدمت مقاصد ضد مردمی حکومتی نابهنگام و از نظر 

عمال خدمت گ, تاريخی پوسيده قرار دارد
بی دليل. مقاصد پليد استعماری آنهاست

ومت نظامی اعالم نشده و صرف مقادير کالن بودجه وسيع و برقراری حک
مناطق مرزی و استان های , برای احداث ديوار و سيم خاردار و کانال کشی

مرزی روز به روز همچنان ناامن تر می شوند و دامنه شرارت و درگيری 

های مسلحانه گسترش می يابد و شرايط برای بهره برداری آمريکا مناسب تر 
  . می شود

برای حفظ تاج و تخت خود و ماندگاری رژيمش هستی ملت ايران , ایخامنه 
مگر . بدون اين که هيچ چيزی نصيب اين ملت شود, را گرو گذاشته است

هشت سال مقاومت در جنگ عراق چه نصيب ملت ايران کرد جز اقتصادی 
ميليونها هکتار , نيم ميليون کشته و بيش از يک ميليون مجروح, درهم شکسته

, شهرهای ويران, ای مين های گذاری شده که هنوز قربانی می گيرندزمين ه
فقر و شکاف گسترده طبقاتی و حکومتی که درست همزمان با اين رنج ها و 

نسلی از آقازاده های رانت خوار پرورش داد که شتر را , مرارت های مردم
با بارش بردند و نسلی که سوخت و قتل عام شد و در گورهای دسته جمعی 

  منام آرميد؟ گ
البته ما به عنوان بخشی از مردم ايران می دانيم که اگر بخواهيم آزاد و 

ای بسا ناچار خواهيم بود با سلطه گرانی , مستقل در جهان امروز زندگی کنيم
که آزادی و رفاه خويش را به قيمت فالکت و ذلت ما می خواهند و بر منابع 

ولی در اين , دربيافتيم,  اندملی و ثروت های طبيعی ما چشم طمع دوخته
, صورت اول از همه بايد با ويروس بيگانه ای که در پيکر ما ريشه دوانده

مقاومت مردم ايران نمی تواند . يعنی نظام جمهوری اسالمی تعيين تکليف کنيم
اين درست چيزی . عليه شکلی از سلطه به نفع تحکيم شکلی ديگر از آن باشد

در حالی که .  خواهند هم خامنه ای و کارگزارنشاست که هم آمريکايی ها می
اين مقاومت اگر هدف بنای يک زندگی آزاد و مستقل در يک نظام 

مشارکتی و مردم ساالر است ناگزير است با هر شکلی از , دموکراتيک
اين خط قرمزی . ستمگری و سلطه جويی و هر شکلی از ارتجاع دربيافتد

سلطه گران خارجی و سلطه گران فاسد و اساسی است که نمی توان اجازه داد 
  . ستمگر داخلی موفق به محو آن شوند

خامنه ای با زور و پول نفت و با بستن زبان ها و بريدن صداهای منتقد می 
خواهد با پررويی مقاومت يک دستگاه سرکوبگر ارتجاعی قرون وسطايی در 

ملت ايران جا برابر سلطه گری های آمريکا و مطامع غارتگرانه آن را چالش 
در حالی که ملت ايران نه اشغالگران داخلی را می خواهند نه . بزند

موجوديت ملت , در دوره ای که رويارويی اين دو. استيالگران خارجی را
راهی نداريم , عليرغم هر ميزان دشواری در عمل, ايران را هدف گرفته است

يک از اين دو جز اين که از مصادره تالش ها و مبارزه خويش توسط هر 
بر سينه اين هر دو دشمن دست رد بزنيم , نيروی سياه و ارتجاعی جلو گيريم

و از تبديل شدن به ابزار بازی در مدار مطامع و مقاصدشان خودداری 
  روشنگری: از سايت                                                     .ورزيم

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

!رفقا ودوستان گرامیحميل منافع   

ذار سلطه جويان و جاده صاف کن 
)راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران نيست که عليرغم لشکرکشی های   

 پيام کميته مرکزی سازمان 
 به دومين گردهمائی سراسری

پيرامون کشتار زندانيان سياسی ايران   
ما برگزاری دومين گردهمائی سراسری پيرامون کشتار 
زندانيان سياسی ايران را به شما رفقا ودوستان گرامی 

بانيان سرکوب رژيم از قر" شرکت کننده که خود اکثرا
  .گوئيم ايد ،تبريک می جمهوری اسالمی بوده

های ضدانسانی، اعدام و قتلعام هزاران نفر از  شکنجه
شهروندان کشورمان به خاطر مخالفت با استبداد نشان از 

با آزادی و حاکميت مردم سر ستيز " رژيمی دارد که ماهيتا
ازنامه  داشته  و اين حقيقت به بهترين شکل خود را در تر

و بويژه پديده زندانی ... ضدانسانی شکنجه، زندان، قتلعام
های  سياسی، وآن چه که بر سر زندانيان سياسی در زندان

  .تابد رژيم جمهوری اسالمی آمده است، بازمی
  اهميت گردهمائی سراسری در آن است که با انجام بررسی

سياسی درباره تمامی ابعاد جنايات هولناکی که عليه زندانيان 
دهد که اين جنايات  گيرد، اجازه نمی ايران صورت گرفته و می

شامل مرور زمان شده و از حافظه تاريخی مردم کشورمان 
ای آزاد و رها از  اگر قرار باشد ايران آينده جامعه. پاک شود

های حکومتی  ها از روش استبداد باشد، بايد در همه عرصه
بگيرد و به آنها اجازه های پهلوی و واليت فقيه فاصله  رژيم

کاری که شما با برگزاری  سمينارهای سراسری . تکرار ندهد
از همين رو ما صميمانه . انجام می دهيد در همين راستاست

  .برای سمينار شما آرزوی موفقيت می نمائيم
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رد می شديم خواستيم احوالی : حاج جوهری گفت. پاسدار نگهبان  ايستاده بودندبرای برادر و خانواده اش
حاج جوهری گفت مادرت خيلی نگران است و از من . يوسف جواب نداد. بپرسيم

. من با شما حرفی ندارم: يوسف گفت. خواسته که اگر پيغامی داری بهش بدهم
يوسف !. خوش می گذرد زندانی دو رژيم؟! لحنی تمسخر آميز پرسيدالجوردی با 
زندان اين رژيم بهتر  است ! باز الجوردی با کمی تمسخر بيشتر پرسيد. جوابش را نداد

: يوسف که کمی عصبانی شده بود رو به الجوردی کرد و گفت!!. يا زندان آن رژيم؟
کی می : خوابيديم  تو می گفتی مثل اينکه يادت رفته آن وقت که در حيات زندان می 

کی می شود اين زندان را تبديل به موزه يا !. شود زندان و زندانی وجود نداشته باشد
چه شد آن حرفها و آرزوها؟ حاال چه عوض شده که تو چنين شمشير !. کتابخانه بکنيم

را از رو بستی و  به صغير و کبير رحم نمی کنی، از پدر و مادران مسن گرفته تا 
بچه های کم سن همه را از دم تيغ می زنی؟ غير از اين است که  مسلک و مرام تو 
جنايت پيشگی است ؟ غير از اين بود که تو در همان زمان دروغ می گفتی و به آن 

: الجوردی که نميتوانست جلوی عصبانيتش را بگيرد گفت! حرف ها اعتقادی نداشتی
موضوع را عوض کنيد ما : پريد و گفتحاج جوهری به ميان حرف !. شما باعث شديد

الجوردی با کينه و عصبانيت گفت ما خواستيم اين دم آخر . برای بحث کردن نيآمده ايم
وبا اشاره به حاج جوهری ! به تو لطفی کرده باشيم ولی از حرف های تو کفر می بارد

به لطف تان برای خودتان ، : يوسف بالفاصله  گفت. گفت بريم حاجی و راه افتاد
.    تومان پولی که از جيبم برداشته پس بدهد٧٠٠٠بگوييد ) بازجو(مسعود جنايت کار 

خمير دندان؛ حوله؛ : مثل.(چرا که من بعنوان  يک زندانی يک سری نياز اوليه دارم 
چشم، يوسف جان من خودم قول می : حاج جوهری گفت....) . مسواک و پول سلمانی

يوسف گفت نه حاجی من با شما . ی ديگر داشتی بگواگر کار. دهم پولت  را پس بگيرم
. آنها رفتند و نيم ساعت بعد يوسف را به اتاق باز جويی صدا زدند. کاری ندارم

چرا . راستش در تمام مدتی که يوسف با الجوردی صحبت می کرد من نگران بودم 
کريه و که از دور شايد در مورد الجوردی شنيده باشيم ولی بايد از نزديک چهرٌه  

هولناکش  را می ديدی و از آن بد تر بر خورده تمسخر آميزش که نه تنها ذره ای 
انسانيت در وجودش  نبود بلکه با حالتی کينه ای و عصبی می خواست انتقام تاريخ را 

چنان حرف می زد که انگار نماينده خدا آنجا ايستاده و بندگان کمتر . از تو  اسير بگيرد
 بچشم چوپان بلکه ماننده گرگی که برای دريدن قربانيش  آنها را به از گوسفندش  را نه

حال تصور کنيد الجوردی که خانه اش در زندان اوين بود و . صف کرده نگاه می کند
روز و شبش در شکنجه گاه ها و تحقير يک مشت تواب بدون اراده و شخصيت که او 

 هر روزه ، چه جانوری می و سرو کار داشتن با اعداميان ! می ناميدند! را پدر
توانست باشد و آن وقت فردی کمونيست ، از خدا بی خبر در قلمرو او بخواهد جلوش 

که اين نه تنها توهين به الجوردی ، بلکه توهين به  نماينده خدا و رسول خدا . به ايستد
بويژه در مقابل کسانی مانند پاسدار بند يا باز جو که در آن جا حضور ! خواهد بود

من مصاحبه گرفتن های  . داشتند و الجوردی را مانند اربابشان نگاه ميکردند
الجوردی را از طريق تلويزيون مدار بسته در داخل زندان ديده بودم مخصوصًا 

وقتی که الجوردی در سمت دادستان . مصاحبه او را با فردی از اعضای گروه فرقان
ن فرد با منطق و آرام استدالل می انقالب تهران از آن فرد باز خواست می کرد و آ

کرد و الجوردی را در تنگنا  انداخته بود ، الجوردی با بی شرمی تمام به او گفت 
. همين امشب جواب زبان درازيت  را می گيری و خودم  تير خالصت  را خواهم  زد

حال اين الجوردی مگر می توانست از بر خورد . که متاسفانه اين  کار را هم کرد
طفلک فکر می کرد که حاج . نيم ساعت بعد يوسف را صدا کردند.  بگذرديوسف

او رفت و دو ساعت ديگر برگشت . جوهری سفارش کرده که پولش را پس بدهند
بيشرفها  : وقتی مرا نگران ديد  لبخندی به لب آورد و گفت. خورد و خمير و داغان

 از ته دل گفتم واقعًا بی شرفها نگاهی به او کردم و. بجای پول اين بال را بسرم  آوردند
قرار . يکی دو روز گذشت کمی حالش بهتر شد همه بدنش کبود شده و درد می کرد!. 

بود که روزی يکی دو ساعت دست مرا که تازه از گچ خارج شده بود ماساژ بدهد که 
در همان روزها پاسداری به نام حاج لطفی مشغول نگهبانی . اين قضيه بر عکس شد

نمی خواهی به عروسی ننه ات  :  سلول را باز کرد و با شوخی به يوسف گفتدر. بود
يوسف با لبخند جواب داد از سر اسالم شما ما به عروسی ننه مان هم می !. بروی
با تعجب از يوسف پرسيدم يوسف جان تو با . حاجی در را بست و رفت!. رويم

اين !! د با لبخند جواب دادیالجوردی آنگونه حرف زدی و با اين پاسدار که توهين کر
پسر حاج (بازجو . در يکی از بازجويی ها که قرار بود شالق بزنند: گفت!. يعنی چه؟

يعنی در . از او می خواهد که در صواب اين کار او هم شريک بشود) لطفی پاسدار بند
شالق زدن کمک کند که  حاجی با سرعت می رود  قرآنی می آ ورد و زير بغلش  می 

 و می خواهد که شالق بزند  باز جو از او تشکر کرده  او را به سر کارش می گزارد
بعد هم با بی رحمی تمام به جان !. فرستد چرا که با قرآن زير بغل نمی شود شالق زد

آنقدر بروی پای باند پيچی شده می زنند که تکه های باند به داخل پای . او می افتند
يوسف نيمه . گوشت کف پايش  به اطراف می پرديوسف فرو رفته و تکه هايی هم از 

بی هوش را بر سر يکی از درها  در حال آويزان به مدت سه هفته شبانه روز می 
. که در اين فاصله پای يوسف بشدت چرک کرده و عفونت وارد خونش می شود. بندند

  پاسدار را صدا هذيان در يکی از شبها  يوسف از شدت تب و خرابی حالش در حال 
حاج لطفی که متوجه !. می کند و به او می گويد من می خواهم به عروسی ننه ام بروم

خرابی حال يوسف می شود ابتدا او را به حمام می برد که با آب سرد حالش را جا 
و يوسف نا خود آگاه مقدار زيادی آب می خورد که ديگر حالش کامًال خراب .  بيآود 

نا گفته نماند که بعد از .  را به بهداری انتقال  دهندشده و آنها مجبور می شوند که او
باز جويی ها معموًال زندانی به شدت تشنه می شود و باز جو ها  به پاسداران سفارش 
می کنند که زندانی حق آب خوردن برای چند ساعت را ندارد ولی متاسفانه بعضی 

 بخورد و معلوم نبود که پاسداران عقب مانده فکر می کردند که زندانی اصًال نبايد آب
يوسف  مدتی در بهداری . يوسف بی چاره برای چند روز از آب خوردن محروم بوده

چون کف پايش . دو تکه از رانش را بريده به کف پايش جراحی می کنند. می ماند

  .*الوداع  شادمانه
  يادی از رفيق يوسف آلياری

از سرو صدای ها .   زندان اوين بسرمی بردم٢٠٩ در  بند ۶٢حدودًا اواخر آبان سال 
و گفتگو هائی که در اتاقهای  بازجوئی و  در راهرو زندان می شنيدم معلوم بود موج 

داخل راهروها ی هم . ست  و صحبت از کم جائی می کردنددستگيريها  بسيار باال
** هر راهرو، زندانی را برای مدت نامعلومی   دربر سر. زندانيان را خوابانده بودند

 زنده ياد رفيق حسين قاضی را از زير  من از جمله ،با دستبند  به در بسته بودند که 
ه شديد او را با پای باند پيچی شده ظاهرًا بعد از شکنج. چشم بند دزدکی ديدم و شناختم 

در اثر فشار سر پا بودن . به درب در حالتی که بايد سر پا می ايستاد نگه داشته بودند
خون از ال به الی باند پايش بيرون زده بود و همچنين هم زمان مادری را مشاهده 

ت و پا کردم که قادر نبود بروی پای باند پيچی شده اش  راه برود و  روی چهار دس
بچه اش يک ريز .  ساله اش  خودش را به ته راهرو می کشاند٣ تا ٢همراه با بچه 

به داخل راهرو که نگاه می . گريه می کرد و مادر را به طرف در خروجی می کشيد 
کردی پر از زندانيانی بود که در کنار ديوار راهرو سر بر زانو با چشم بند منتظر 

ند و در سر هر راهرو زندانی را با دستبند به نقطه ای بودند که به بازجويی برده شو
اغلب زندانيان پا های شان باند پيچی . از درب آهنی بسته بودند که زندانی نتواند بنشيند

زندانيان را هر چند وقت يک بار برای بهم ريختن افکارشان و ايجاد نگرانی و . بود
به آن با يک جابجائی موقت ترس صدا می کردند و ضمن پرسيدن اسم و گروه متهم 

و ! در جائی ديگر قرار می دادند تا متهم هر لحظه فکر کند که همين اآلن نوبتش است
نگرانی و دلشوره چيزی نبود که از وجود . اين کار در روز بار ها تکرار می شد
  ميگويم که در تمام سالهای جرأتمن به . زندانی حتی برای لحظاتی خارج شود 

و متاسفانه هنوز هم گاهی به سراغم می . لشوره و نگرانی را همراه داشتمزندان اين د
من رو به . رو به ديوار: يک روز در  سلول باز شد و پاسدار طبق معمول گفت. آيد

در بسته شد و . صدای وارد شدن زندانی به داخل سلول آمد. ديوار پشت به در ايستادم
رگشتم ؛ مردی خميده با ريش و موهای ب. صدای دور شدن پای نگهبان به گوش رسيد
ولی از بهم  به نظر پنجاه ساله می رسيد. بهم ريخته چشم بندش را برداشت و سالم کرد

: خودش را معرفی کرد . ريختگی ظاهرش نمی توانستی حدس بزنی که چند ساله است
يک لحظه به چشمانش نگاه کردم برقی از . با او دست دادم. من يوسف آلياری هستم

انگار به تو می گفت مهم نيست بيرون از سلول چه . زندگی در آنها خود نمائی می کرد
با نگاه من بال فاصله ادامه داد من اتهامم هواداری از راه کار . خبر است راحت باشيم

 مدت ها ست که به علت مريضی از فعاليت کنار کشيده بودم و قصد داشتم  . استگر
صر ياراحمدی  مرا سر اتوبان کرج شناسائی کرد و به خارج از کشور بروم که نا

مدتها در زير زمين زندان بازجوئی  می شدم و حاال در خدمت شما . دستگير شدم
و نه تنها متاسفانه !!. به او گفتم نمی توانم بگويم خوش آمدی). با کمی لبخنده(هستم 

ين سلول بخاطر تنبيه  بدهم که جيره ابدی هم چيزی برای پذيرايی  ندارم بلکه بايد خبر
. ولی از اينکه از تنهائی در می آيم خوشحالم. و من خود گرسنه هستم*** نصفه است 

راستش . بعد ازکمی جا به جايی ،از من پرسيد اگر دوست داری راجع به خودت بگو
من آدم کم تجربه ای نبودم و محيط زندان جمهوری اسالمی هم محيطی قابل اعتماد 

 يوسف با آن چشمان آبی و اطمينان بخشش اين اعتماد را ايجاد تولی صميمي. نبود
. بلند شد بغلم کرد و بوسيد. خودم را معرفی کردم و کمی هم از پرونده ام گفتم. کرد

انگار خستگی و درد ماه ها بازجوئی  .  اين برخوردش خيلی در روحيه ام تاثير گذاشت
با او صميمانه . درم در کنارم استاحساس می کردم برا.  رفت بيرونو شالق از بدنم

با صدای چرخ شام و . گرم صحبت شدم نمی دانم چند ساعت بود که حرف می زديم 
از .  باز هم ادامه داديم بعدباز شدن دريچٌه  سلول صحبت مان موقتًا   قطع شد ولی

 مسأله چگونگی فعاليت ها ، دستگيری ها ، اطالعاِت  بازجو ها ، از جو زندان ،
ا نگار اولين و آخرين فرصتی بود که می توانستيم حرف ...   با باز جو ها وردبرخو
  به بعد ، ضربه ها و بهم ۶٠صحبت از جنگ و گريز بی وقفه  سالهای . بزنيم

ريختگی روابط تشکيالتی ، سر خوردگی عده ای  از همراهان ، بی امکاناتی ، فشار 
وزه از دستگيری ها و شنيدن اسامی مالی و نبود جائی برای مخفی شدن ، ترس هر ر

فرصت حرف زدن  همه و همه. هم رزمانی که هر روزه  توسط رژيم اعدام می شدند
حرفهای دو سال را می خواستيم در آن فرصت کوتاه رد و بدل . را از ما گرفته بود

يکريز  حرف می . او متانت داشت و تحمل می کرد که من بيشتر حرف بزنم. کنيم
نميدانم چه احساسی ما را چنين صميمانه . هست شب اول تا صبح حرف زديميادم . زدم

اهل همدان ازدواج کرده  از خودش می گفت؛ مدتی بود که با يک دختر. پيوند داده بود
می گفت ای کاش می . او را عاشقانه دوست داشت و برايش شديدًا  نگران بود. بود

. ا باهاش بزنم و از او خداحافظی کنم توانستم برای آخرين بار ببينمش و حرف دلم ر
از مادرش می گفت که چقدر پر تالش از زمان شاه دِر زندان ها پيگيِر  سرنوشت 
.. پسرش بوده و همچنان آن روزها در اطراف زندان به اميد مالقات به هر دری ميزد

تعريف می کرد از دوران دانشجويش و هم اتاق بودن با کرامت دانشيان  و اين که 
کرامت با حرف نزدن در بازجوی باعث شده بود که يوسف لو نرود و حکم  کمی 

تعريف می کرد که بعد از آزادی وقتی به دانشگاه آزاد مراجعه می کند که . بگيرد
پرونده اش را باز پس بگيرد با کمال تعجب می بيند که دکتر هوشنگ نهاوندی رئيس 

رفته و از او به عنوان مبارزی  که درد  او را با صميميت  تحويل گدانشگاه ملیوقت 
يوسف . جامعه را می فهمد ياد می کند و اصرار دارد که حتمًا به درسش   ادامه دهد

می گفت خيلی مانده که اين رژيم در سياست  به عقالنيت حکومت های بورژوازی 
روز بعد که همچنان مشغول گپ و گفت  بوديم در سلول باز شد و طبق معمول . برسد

صدای باز شدن کامل . ما رو به ديوار نشستيم. از ما خواستند که رو به ديوار بنشينيم
بعد هم به . فردی از پشت سر به يوسف سالم داد و از او خواست که برگردد. در آمد

بر گشتم چشمم به حاج جوهری يکی از معاونين . من گفت تو هم می توانی برگردی
   الجوردی و  مسعود بازجوی راه کار گر و الجوردی افتاد پشت سر او هم  خود
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..................................................
برای برادر و خانواده اش:  بقيه

  .*الوداع  شادمانه
  

با شوخی به او می گفتم يوسف خرجت  زياد شده حاال بايد بجز پول . تحريک پذير بود
اسالم جواب ميداد همه اينها را از سر !. سر و ريش پول اصالح کف پايت را هم بدهی

. چند روز بعد زندانی ديگری به ما اضافه شد.  داريم)از کلمات حاج لطفی (عزيز
بر . حسين راحمی  پور از اعضا اخراجی راه کارگر که مدتی مسئول يوسف بوده

مثل همه آنهايی که بعد از بريدن با نگاهی کينه ای به . خوردش  با يوسف بسيار بد بود
ر اعتقادش  پای عصبانی بود از اينکه يوسف همچنان ب. سر موضعی ها می نگريستند

اما يوسف با . و گاهی هم داد و بيداد راه می انداخت. با او بحث می کرد. می فشرد
از صبح تا بعد از ظهر او . خونسردی و جوان مردی تمام سعی در آرام کردنش داشت

و زمانی که بر می گشت شروع به غر زدن و . می بردند**** را برای تک نويسی 
يوسف مرتب به من سفارش می کرد که مبادا با . يون  می کردبدو بی را گفتن به سياس
يک . چرا که او ديگر هيچی ندارد و در حال شکستن کامل است. او دهن به دهن شوم

من از کنارش . روز که حسين داشت نماز طوالنی به همراه گريه و دعا می خواند
بعد . رم به او خوردبرای برداشتن آب از دستشويی رد می شدم که تکه ای از لبه شلوا

يا شما قدم بزنيد يا بگذاريد ما به کارمان : از اتمام نمازش با عصبانيت و اعتراض گفت
چرا که مدتی از رفتارش با يوسف  در عذاب ( نا خود آگاه از کوره در رفتم . برسيم
همه می دانند که !. و بنابراين گفتم ، سر خودت  کاله می گذاری يا سر ما ؟)  بودم 
از خواندن فقط برای فريب  باز جو ها و غير سياسی نشان دادن افراد است  و ما که نم

همديگر را می شناسيم  و تو که تجربه دو دور زندان را داری  مسئول يوسف بوده ای 
خودت  خودت  را معرفی :  و باز جو ها می دانند که اخراج شده ای و به قول خودت

در اين وقت يوسف واسطه شد و ما را !.  برای چيستکرده ای ديگر اين ادا واطوار ها
حسين هم از زندگی . جالب بود که بعد از آن روز فضای ما نسبتًا تغيير کرد.آرام کرد

که پدرش توده ای فراری بوده در کار خانه چيت ری با حد اقل . خصوصيش  می گفت
 بوده و خودش معروف) فاحشه خانه(دستمزد کار می کرده خانه شان در محله جمشيد 

سالها در مطب دندان پزشکی پادويی  می کرده و با زحمت زياد دندان پزشکی تجربی 
داستان زندگيش آغشته با فقر بسيار و دردناک بود فکر می کرد به . را ياد گرفته 

حقيقتش سرحدی . به او تخفيف می دهند) وزير کار(خاطر دوستی با سرحدی  زاده 
. ولی متاسفانه بعد ها شنيدم که اعدامش کردند. هايی داده بودزاده به خانواده اش قول 

به او با شوخی می گفتم . در ساعاتی که با يوسف تنها بوديم به من ترکی می آموخت
جواب می داد تا زنده هستيم . مگر قرار است چقدر زنده باشيم که من ترکی ياد بگيرم

ه ريزی شده ای در مغزش بود برای فکر و زندگی برنام!. بايد زندگی کنيم  تنبلی نکن
در همان سلول بی امکانات آنقدر برنامه . هر چه حتی کامًال موقت برنامه داشت

در اين دوره يکی دو . هايمان  پر بود که اصًال نمی فهميديم روز ها چگونه می گذرد
رفت و بعد از ظهر . يک روز يوسف را صدا زدند. نفر بما  اضافه و از ما کم شدند

. بی دادگاه: از او پرسيدم چه بود گفت.  گشت ؛ خسته و کوفته  و کمی هم عصبیبر
جواب داد مرا به داخل اتاقی بردند و يکی گفت چشم بندت را فقط . گفتم تعريف کن
نيری  با لحنی تند . بعد ديدم نيری  و يک ميرزا بنويس در آنجا هستند. کمی باال بکش

بعد هم پرسيد آيا اينها را قبول داری جواب . دشروع به خواندن کيفر خواست من کر
که نيری  عصبانی شد و جسمی را . دادم که اساسًا اين دادگاه را به رسميت نمی شناسم

بعد هم گفت آخرين حرفت  . از روی ميز به طرفم  پرت کرد که به سرم اصابت کرد
نيری  با . نمگفتم من يک کمونيست هستم و به کمونيست بودنم افتخار می ک. را بزن

عصبانيت  به صورتی که صدايش می لرزيد و مرتب فحش می داد به پاسدار دستور 
کمی سر يوسف باد کرده بود و .  دقيقه شد۵کل اين داستان . داد که مرا بيرون ببرد

روحيه  حتی در آن لحظات دشوار يوسف. باريکه خون خشک شده ای روی سرش بود
ه به من گفت حاضر بشوم که به درس خواندنمان  بال فاصل.  ای بسيار عالی داشت

وقتی می خواستند ببرندش  ساک وسائلش  را !. عجيب انسانی بود اين مرد! ادامه بدهيم
و اضافه کرد ،  تنها آرزويم . به من داد و گفت اينها بدرد من نمی خورد تو استفاده کن

با . ا شکوهی باشمهنگام تير باران اين است که در کنار رفقايم  بخصوص عليرض
وجودی  که کمی پايش می لنگيد ولی کامًال و عمدًا راست راه می رفت و صورت با 

الوداع  صفايش  که همچنان لبخند پر معنی يوسف را داشت برای آخرين بار و حقيقتًا 
   شهاب ١٣٨۶عيد .     يادش گرامی.   را در قلبم برای هميشه جای گذاشتشادمانه
  شکوهی

  . شادمانه تيتری  است که يوسف برای وصيت  نامه اش انتخاب کردهالوداع * 
  يکی از روش های رژيم برای درهم  شکستن زندانيان ؛ بستن دست آنها ۶٢سال ** 

  بود که اين کار کامًال شبانه روز سر ٢٠٩به قسمتی از درب راهرو های سلول های 
ابی خستگی و فرسودگی تن به پا و پيوسته انجام می شد تا زندانيان در اثر بی خو

  . مواردی  که من می شناسم تا يک ماه هم   آن را داشتند. همکاری بدهند
                

 يادمان زندانيان سياسی را
  !هرچه با شکوه تر برگزار کنيم 

تانه ار ديگر در آس ام 10  ب تار ع الگرد کش  شهريور س
 ايستاده   1367زندانيان سياسی ايران در تابستان سال         

ری          .ايم ان آزاديخواه و براب اما امسال در شرايطی ايراني
ب ه      طل وع ب کال متن ورو در اش ارج کش ل و خ  در داخ

ه      تدارک برگزاری يادمان زندانيان سياس     د ک ی می پردازن
ترش      ه گس بش رو ب راس از جن المی دره وری اس جمه
ا  جويان؛جوانان؛زنان معلمان؛مليته کارگران؛دانش

ا   .....و ه تنه ته ون ير را از رو بس ترش   شمش ا گس  ب
دور    کنجه و ص ال ش ا واعم بش ه الين جن تگيری فع دس
تی و        ايش فاشيس دازی نم ا راه ان ه ب دام بلک ام اع احک

له ای سعی دارد که با ايجاد رعب        ددمنشانه اعدام های ف   
اعی         زعم خود از گسترش جنبش های اجتم و وحشت ب

د  وگيری کن ه   . جل ه طالي انطور ک رايطی هم ين ش در چن
ا حمايت و                 د تنه داران جنبش داخل کشور نشان داده ان
بش         د جن رو رش ک ديگ ا از ي بش ه ن جن تی اي م پش ه
رض       ر تع ی در براب د محکم د س ت ميتوان مقاوم

ز       . حکومت بوجود آورد    سرکوبگرانه در خارج کشور ني
همانطور که اقدامات اخير در حمايت از زندانيان سياسی 
ام شالق              ری و صدور احک و عليه شکنجه و اعتراف گي
وثری             دامات نقش م و سنگسار واعدام نشان داده اين اق
ای      ت نهاده ب حماي ل و جل ات داخ اس اعتراض در انعک

ا و نه   بش ه ز جن ر و ني وق بش دافع حق ی م ای مترق اده
  .خارج کشور ميتواند ايفا کند

کيل  رای تش واه ب ان آزاديخ وت از ايراني من دع ا ض م
هدای        ان ش ت يادم رای بزرگداش دام ب ای اق ه ه کميت

ه           و 67تابستان    لغو شکنجه و سنگسار و اعدام؛از کلي
ا سراسری حمايت              اين مراسم     ی وي چه در اشکال محل

  .ميکنيم

 يکی ديگر از فشار های زندان ؛ نصف يا کم ۶٢در همان سال  *** 
کردن جيره غذايی بود که غذای کاملش هم کسی را سير نمی کرد چه برسد به نصف 

ذا حدودًا يک بشقاب آب، چند نخود و گاهی تکه ای سيب زمينی يا کل هر وعده غ.  آن
) از  سوراخ مستطيل شکل روی در فقط می توانست بشقاب رد شود. ( چيزی نظير آن

.  
فکر ميکنم اين روش از زمان شاه ماندگارشده و جمهوری اسالمی در سالهای **** 

ی روشی بود که هر کس تک نويس.  به طور وسيع از آن  استفاده ميکرد٦٢بعداز  
در واقع تخليه ! قبول ميکرد بايد ماهها می نوشت تا ديگر چيزی در مغزش نمانده باشد

. حتی ازدوران بچگی ! اطالعاتی کامل از دانسته ها وندانسته ها
     شهاب شکوهی١٣٨۶عيد 

   کميته تشکيالت -)راه کارگر (ان سازمان کارگران انقالبی اير
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