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  بحران هسته ای
  وتشديد تهديد های نظامی

  تقی روزبه
پرونده بحران هسته ای ايران بعنوان يکی ازبغرنجترين وپيچيده ترين 

زوجوه پرونده های قرن، آکنده ازسناريوها وطرح های گوناگون وآميزه ای ا
. گوناگون علنی،مخفی يا سياسی واقتصادی و نظامی وجنگ روانی است 

بطوری که پايان هرسناريو مبنای شروع سناريوی تازه ای ازسوی 
يکی ازعوامل پيچيدگی آن .  است-بويژه ازسوی دولت آمريکا-بازيگران آن

باين برمی گردد که گرچه ازنظرشکل، اين بحران درقالب سياست های 
 جمهوری اسالمی کانونی شده است اما درهمان حال ازنظر محتوا هسته ای

واجد خصلت بين المللی است وبهمين دليل با رقابت ها وقطب بندی ها و 
عامل ديگرعنصرفراافکنی درآن . منافع گوناگون جهانی گره خورده است

بعنوان مثال بحرانی که دولت آمريکا درپی جنگ عراق وافغانستان . است
ه است،درکانونی کردن بحران حول موضوع هسته ای ايران دچارآن شد

يکی ديگرازعلل پيچيدگی آن، . وسرشکن کردن  آن راه مفری می جويد
منازعات ونبردقدرتی است که دردرون ساختارجمهوری اسالمی حول آن 

دستگيری حسين موسويان، مسافرت حسن روحانی برای مذاکره .وجود دارد
اخله جناح ديگروحمالت شديد شخص احمدی نژاد با اروپائی ها که درپی مد

ناچارشد که ديدارهای خود را نيمه تمام رهاکرده وبداخل کشور بازگردد، 
واستعفاء يا بهتراست بگوئيم برکناری الريجانی ازتيم هسته ای وهشدارها 

به عنوان مثال تعويض .و سخنان رفسنجانی ازجلوه های بارزآن است
حکم تقويت کفه احمدی نژادبود موجب سرگشتگی نابهنگام الريجانی که در

  . و خشم دول غربی و تيم مذاکره کننده  گرديد
دراينجا به طورفشرده به يکی ازآخرين سناريوهائی که با کارگردانی دولت 
آمريکا تنظيم واجراگرديد اشاره می کنيم که درعين حال گويای مسيری است 

ه به زنجيره ای ازفعل وانفعاالت سناريوی ک. که اين پرونده قرن طی می کند
  :ظاهرا جدا ازهم معنا وجهت خاصی می دهد

چندروزپيش الروف وزيرامورخارجه روسيه برای دومين باردرکمترازيک 
اين ديداردرپی ديدارقبلی . ماه برای يک ديدارغيرمنتظره واردتهران شد

رگ  و پيشنهاد معامله بز1 +5وی ودرآستانه برگزاری نشست  پوتين وخود
گرچه همانندمورد مشابه قبلی مفاد مذاکرات .آمريکا به روسيه صورت گرفت

توافقات صورت گرفته پنهان نگهداشته شد، اما برناظرين سياسی  و احيانا
پاسخ  پوشيده نبود که اين ديدارغيرمنتظره، قبل ازهرچيز برای آگاهی از
 آمريکا رژيم به پيشنهاد پوتين وتنظيم واکنش روسيه درقبال پيشنهاد

  . بود1+ 5درمورد سپردفاعی واتخاذموضع نهائی دراجالس پيش روی   
چنان که می دانيم پس ازبازگشت پوتين ازايران،آمريکا معامله بزرگی 

اين پيشنهاد، قابل بحث دانستن . برسرايران  به روسيه رامطرح کرد
استقرارسپرموشکی دراروپای شرقی وبطورضمنی عقب نشينی مشروط 

استقرارسيستمی که دولت روسيه به کرات مخالفت شديد . ازآن بودآمريکا 
خود را با آن اعالم داشته و آن را درحکم شروع جنگ سرد و حتی فراترازآن 
مشابه بحران موشکی کارائيب که خطر شروع جنگ سوم را دربرداشت،عنوان 

اين عقب نشينی البته مشروط شده بودبه همراهی  روسيه درصدور . کرد
  .امه سوم تحريم ها وافزايش فشاربه دولت جمهوری اسالمیقطعن

سناريوی جديد طراحی شده بوسيله آمريکا چه اهدافی را دنبال می کرد 
  ودرپاسخ به چيزی بود؟

اما قبل ازهرچيز پاسخی بود به . اين سناريو چندين هدف را دنبال می کرد
حريم ها و بحران بوجود آمده درتالش های باصطالح ديپلماتيک ناظربرت

پروژه فشارتشديد شونده ازطريق اجماع جهانی وکانال شورای امنيت به 
چنانکه ميدانيم اين پروژه  عمالازفروردين ماه تا کنون .رژيم ايران

دچاردست اندازشده و مطابق هدف های برنامه ريزی شده و زمان بندی  
ت ازچالش های ديگر اين پروژه،تقوي.مورد نظرآمريکاپيش نرفته است

نيروی گريزازمرکزدرهسته اوليه شش کشوربزرگ يعنی روسيه وچين ، 
يکی ديگرازعوامل تشديد کننده .وافزايش ترديد درآلمان ازسوی ديگربود

تنش ها،اعالم آمادگی جمهوری اسالمی برای برطرف ساختن ابهامات 
اين سياست باعث . آژانس ازبرنامه های هسته ای خود در دودهه اخيربود

انس با ادعای نفی جنبه نظامی اين برنامه ها واعالم اين که ايران شد که آژ
الاقل برای چندسال خطرفوری نيست، وبا استناد به الگوی کاربردديپلماسی 
درمورد کره شمالی خواهان  دادن فرصت به ديپلماسی ومذاکره 

باين ترتيب آژانس عمال با سياست های دولت . دربرابرتهديدات نظامی شد
درمقابل آن دولت آمريکا رسما ادعا .ومتحدين آن به چالش برخاستآمريکا 

کرد که ايران بطورقاطع قصد ساختن بمب اتمی رادارد وفرانسه اعالم کرد 
که اطالعاتی ازتالش های جمهوری اسالمی دارد که برخالف گزارش آژانس 

آنها مدعی شدند که البرادعی و مسئولين آژانس . وادعای البرادعی است

گرچه چنين توافقاتی می توانست و . ب جمهوری اسالمی را خورده اندفري
می تواند راهی برای حل مسالمت آميزبحران بگشايد،اماازآنجا که دولت 
آمريکا به دنبال اهداف ديگری بوده، تالش های آژانس برای عادی سازی 

و بهمين دليل يکی . پرونده هسته ای ايران، او را ناخشنود ساخته است
دف های دميدن برآتش تهديدات نظامی توسط دولت آمريکا فائق آمدن ازه

برچالشی بوده است که گزارشات و اظهارنظرات البرادعی دربرابرش 
  .   گشوده است

وکليد موج جديد .بی شک بازيگراصلی صحنه هسته ای آمريکا وبوش است
ی و دميدن برکوره بحران هسته ای ازمدتی قبل با افزودن بار گفتمان جنگ

اعالم جنگ باايران : شبه جنگی ازسوی وی ومتحدجديدش فرانسه زده شد
درعراق و طرح هولوکاست هسته ای درکنارفاشيسم اسالمی وتوصيف 
احمدی نژاد به هيتلرکوچک برآن بود که تصويری مشابه  جنگ دوم وآلمان 

درچنين بستری و دراوج آن بوش .هيتلری را دراذهان عمومی بوجود بياورد
ک واکنش شبه جنون آميزاعالم کرد که تالش هسته ای ايران موجب دري

تهديد فوق به نوبه خود ازسوی .شعله ورشدن جنگ جهانی سوم خواهد شد
سايرسردمداران آمريکا نظيررايس که ايران را بزرگترين چالش امنيت 
آمريکا درمنطقه ناميد وياازسوی سخنگوی کاخ سفيد که اعالم کرد قطعا 

همانطورکه مشابه آن .ل ساختن بمب اتمی است همراه گرديدايران درحا
اززبان مسؤلين دولت فرانسه نظير يا بمب اتمی  يا بمباران وتأکيد براين که 

  .ايران مهمترين خطربرای امنيت و صلح جهانی است بيان گرديد
باين ترتيب جنگ افروزان جهانی، يک گام مهم و حساس را درجهت کانونی 

ايران برای صلح جهانی درافکارعمومی که فی الواقع پيش کردن خطررژيم 
شرط دست يابی به مجوزحمله نظامی براساس منشورسازمان ملل  

  .بشمارمی رود برداشته اند
آمريکا هم چنين اعالم داشت که منتظرتصميمات شورای امنيت نمی ماند و 

دف  را باه1+5بيرون ازسازمان ملل توسط خود  و  -اقدامات يک جانبه 
افزايش تشديد فشاربايران دردستورکارخودقرارمی دهد که منجربه اتخاذ 

يعنی  -تحريم های تازه اقتصادی وقراردادن نام سپاه درليست تروريستی
دولت آمريکا . گرديد-درليستی که آمريکا خود را  درحال جنگ با آن می داند

قبل ازارائه هم چنين تالش کرد که ازطريق فرانسه دولت های اروپا را نيز 
گزارش آژانس به اعمال تحريم يک جانبه بکشاند که عمال با مخالفت 

ازيکسو و نيزروسيه ) بويژه ايتاليا،اطريش و اسپانيا(اکثرکشورهای اروپا
وچين ازسوی ديگر به هدف خود نرسيد و معلوم شد که چالش های شکل 

شارها تن گرفته در درون اجماع جهانی بيش ازآن است که به اين سطح ازف
آنها ترجيح دادند که گزارش آژانس را درنيمه نوامبرشنيده و سپس .دهد

  .تصميم بگيرند
 اکنون بهترمی توانيم به معانی و هدف های مشخص افزايش کفه تهديدات 
نظامی که پوتين آن را چرخاندن تيع بدست ديوانه ای  تشبيه کرد،هم چنان که 

  :را به ديوانگان تشبيه کرده بود،به پردازيمپيش ازاو البرادعی نيزتهديد کنندگان 
جنون ،پس ازمسافرت پراهميت و پرسروصدای پوتين  اوج اين فرياد -الف

می دانيم که دودولت ايران وروسيه در گفتگوهای .به ايران صورت گرفت
خوددرحقيقت وارد بازی های بزرگ شده و ازخط قرمزهای ژاندارم جهان 

  :ه بودندونظم تحت کنترل وی فراتررفت
ازيکسو جمهوری اسالمی قرارداشت که باسپردن سياست ديرپای نه 
شرقی،نه غربی خود به بايگانی اعالم می کرد که آماده عقداتحاد 
استراتژيک با روسيه به عنوان متحد طبيعی خود است و با توافقاتی بقول 

 .هردوطرف بی حدومرز درهمه زمينه ها
د و ور معالمات صدها ميلياردیروشن است که چنين رويکردی متضمن 

آسان روسيه به عرصه های تاکنون ممنوعه ای چون فعاليت در ميادين 
درکنارپيمان های نظامی و رسميت دادن به عضويت درپيمان  نفتی ايران،

  .شانگهای  ودريافت همه نوع تسليحاتی دفاعی است
ج فارس  آيا تحقق آرزوی پطرکيبر دراتصال دريای خزربه آب های گرم خلي

وميادين نفتی بی کران دوسوی دريا به واقعيت می پيوست؟ آيا رؤيای 
خاورميانه بزرگ که آمريکا بخاطردست يافتن به چنان گنجی برايش  جنگ 

اساطيری راه انداخته بود باين آسانی دستخوش کابوس می شد؟درداستانهای 
شروع جنگ آيا آمريکا با  .آمده است که برروی هرگنجی اژدهائی خفته است

  خود درخاورميانه اژدهای خفته  برروی اين گنج رابيدارکرده است؟
روشن است که برقراری چنين اتحاداستراتژيکی بين روسيه 
وايران،صرفنظرازاين که درايران چه نوع حکومتی برسرکارباشد،عدول 

  .   آن محسوب می شود" منافع ملی" ازخط قرمزهای آمريکا و
بيهوده ازحلقوم بوش بيرون  ی وتهديدبه آن،پس فرياد جنگ سوم جهان

که  -گرچه سخنگوی او برای کاستن ازابعاد وخيم اين سخن. نپريده بود
  ودرخود آمريکا-ازجمله موجب صعود موشک وارقيمت نفت می گرديد

  20                                                              بقيه در صفحۀ 



 3

 آبان ، روز دانش آموزبه انگيزه سيزده 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

 
  نكاتى پيرامون فقدان جنبش دانش آموزی در ايران

   !      و ضرورت عروج مجدد آن
                   آمانگر آرش

 :مقدمه 
 در گرماگرم انقالب عظيم مردم ايران 1357 آبان 13در روز شنبه 

به شرکت ، ميليونها دانش آموز با نرفتن به کالسهای درس ، اقدام 
از جمله در تهران . در ميتينگها و راهپيمائيها ي سراسری نمودند

هزاران تن از محصلين مدارس راهنمايی و متوسطه ، با حضور در 
دانشگاه تهران ، به همراه دانشجويان ، استادان و ديگر اقشار 
مردم ، در حاليکه مشغول بازديد از نمايشگاههای عکس و گوش 

بودند ، ناگهان يک کپسول گاز اشک آور که از دادن به سخنرانيها 
سوی مامورين حکومت نظامی پرتاب شده بود بميان مردم و دانش 

اين مسئله سبب شد که اجتماع کننده گان به طرف . آموزان افتاد
درهای خروجی دانشگاه هجوم آورند ، اما به دستور تيمسار اويسی 

.  تيراندازی ميشود فرماندار نظامی تهران ، بطرف محصلين و مردم
تا ساعت پنج بعد از ظهر تعداد کشته ها به حدود هفتاد نفر ميرسد 

بعد از اين اقدام . که اکثر آنها دانش آموز يا دانشجو بودند 
جنايتکارانه مامورين حکومت نظامی بود که مردم بطرف مجسمه 

جنايت مذکور عليه . های شاه هجوم ميبرند و آنها را پائين ميکشند 
جتماع آرام دانش آموزان و مردم ، آنقدر مشمئزکننده بود که حتی ا

چند . وزير علوم رژيم پهلوی نيز در اعتراض به آن استعفا ميدهد 
 13ماه پس از اين جنايت هولناک ، نظام سلطنتی واژگون شد و 
  .آبان به عنوان روز دانش آموز در تاريخ کشورمان به ثبت رسيد 

نها دانش آموز به تصور اينکه برای هميشه به بعد از انقالب ، ميليو
نظام سانسور و اختناق پايان داده شده است در مدارس سراسر 
ايران ، با ايجاد کتابخانه و تشکلها و شوراهای مستقل خويش ، 

شروع به سازماندهی فعاليتهای فرهنگی ، هنری و سياسی نمودند  
ادی بی قيد و شرط غافل از اينکه رژيم اسالمی نو پا در سرکوب آز

  .انديشه ، بيان و تشکل ، بمراتب از رژيم پهلوی ارتجاعی تر است
جمهوری اسالمی ابتدا با ايجاد نهادهای وابسته به خود در مدارس 

نظير انجمن های اسالمی ، مربيان مروج تربيت اسالمی و ( 
و  )گماشتن تدريجی مديران و ناظمان حزب الهی بر رياست مدارس 

ع سازی فعاليتهای فرهنگی و سياسی دانش آموزان سپس ممنو
پيشرو  و نهادهای آنها در مدارس و همزمان با آن اخراج هزاران 
معلم و محصل آگاه و چپ ، به تحکيم پايه های حکومت قرون 

اما فاجعه اصلی زمانی آغاز شد که رژيم . وسطايی  خود پرداخت 
 تکليف مخالفين واليت فقيه تصميم گرفت پس از سی خرداد شصت ،

در جريان اين جراحی هول انگيز بود که هزاران . را يکسره کند 
دانش آموز به مسلخ کشيده شده و به جوخه های تيرباران سپرده 

در تمام طول حيات جمهوری اسالمی ، قشر دانش آموز . شدند 
در پی . بيشترين  قربانيان ماشين آدمکشی رژيم را تشکيل ميداده اند

ای فاشيستی بوده که متجاوز از دو دهه افت و رکود بر آن سرکوبه
جنبش دانش آموزی ايران حاکم شد و مدارس را به کلی از مدار 

  .مبارزه با استبداد حاکم خارج کرد
********* 

ترين   ميليون نفر، بزرگ١٤ بالغ بر  آموزان ايران با جمعيتى دانش 
 آنها را  زشآه امر آمو شوند قشر اجتماعى آشورمان محسوب مى

  .بحدود هفتصد هزار آموزگار و دبير برعهده دارند
آنند آه   عمومى دولتى تحصيل مى اآثريت بزرگ اين قشر در مدارس

اقليتى از آنها . باشند  مى هاى آارگرى و زحمتكش عمدتا از خانواده

خوانند   مى درس) انتقاعى  موسوم به غير(  خصوصى  نيز در مدارس
شهريه و هزينه نسبتا هنگفتى آه بايد بپردازند، آه طبعا به دليل 

البته . هاى متوسط و مرفه برخاسته باشند توانند از خانواده تنها مى
 زهوار در رفته دولتى نيز به انحاى  هاست آه در مدارس مدت

اين مساله ضمن . زنند  مى» تيغ «  آموزان را  مختلف والدين دانش
ون اساسى جمهورى اسالمى اينكه در تضاد آشكار با اصول قان

هاى تاريخ آشورمان را به متجاوز از چهار  است، بلكه عمال عقربه
گرداند آه هنوز نظام تحصيلى رايگان و همگانى،  دهه قبل برمى

از اين رو رژيم . شد اصلى از الزامات قانونى حكومت محسوب نمى
  آه آموزش_ با يك دهه پايانى حكومت پهلوى  اسالمى در قياس

_ يگان از دبستان تا دانشگاه به يك نرم اجتماعى تبديل شده بودرا
در واقع اگرچه رژيم اسالمى . تری دارد عملكردى به مراتب ارتجاعى

آند اما با ايجاد نظام دو   را از حق تحصيل محروم نمى ظاهرا هيچكس
   خصوصى در آنار مدارس بعدى يعنى تشويق و توسعه مدارس

 در جامعه  تر شدن آموزش ى، سبب طبقاتىآيفيت دولت ويران و بى
بگذريم آه ميليونها نفر از آودآان ايرانى عليرغم قرار . گرديده است

داشتن در سنين مدرسه، به دليل فقر خانواده و يا نياز  به اشتغال 
اى ثبت نام  جهت تامين بخشى از مخارج خانواده، در هيچ مدرسه

 ولى بنيادى تحصيل محروم اند و به طور آلى از حق ابتدايى نكرده
اصل " جبر اقتصادى" در واقع اهرم نيرومندى به نام . اند شده

ناپذير ساخته  را زير گرفته و آن را عمال تحقق" آزادى تحصيل"
  .است

جمهورى اسالمى در آنار اين سياست . اين اما آل داستان نيست
زشى ويرانگرانه از دو زاويه ديگر نيز ضربه هولناآى به نظام آمو

: اجتماعى آن وارد آرده است_ساخت علمى آشور و بنابراين زير
نخست از طريق ايدئولوژيک و تئوآراتيزه آردن امر تعليم و تربيت 

هاى بحران و  و دوم از طريق به فالآت آشيدن معلمين در چرخ دنده
فقر و بنابراين تحميل زندگى دو يا سه شغله به آنها و در نتيجه 

 و  روحيه و انرژى آنها و از اين طريق آاهشخشكاندن شادابى، 
 .سير نزولى وحشتناك در آيفيت آار آموزشى ايشان 

در رابطه با پارامتر نخست، اين رژيم از همان بدو به قدرت 
هاى پوسيده قرون وسطايى به  ، آار تزريق خرافات و سنت رسيدنش

تئورى " آتب درسى و حذف بسيارى از مفاهيم علمى آنها نظير 
اما اين تغييرات، احتياج به نيروى . را آغاز آرد" كامل داروينت

 ببرد و به  وفادار و يا حداقل سر براهى داشت آه آنها را پيش
ها هزار معلم دلسوز و  از اين رو وجود ده. محصلين حقنه آند

 داده شد و  خواه در سيستم آموزشى آشور مزاحم تشخيص ترقى
ى در سرتاسر ايران تحقق پاآسازى آنها همچون فضيلتى اله

آموزان پيشرو نيز  در آنار اين معلمين آگاه و مبارز، دانش. پذيرفت
 از عزل  مورد تهديد و آزار و اخراج قرار گرفتند آه اين عمل پس

ها هزار تن از آنها و اعدام بيرحمانه اين  صدر با دستگيرى ده بنى
هاى  قتل عامها و   از اين پاآسازى تنها پس. نوجوانان تكميل شد
آموز  ها دانش وشوى مغزى سيستماتيك ميليون هولناك و نيز شست

سوز خود با عراق را با تكيه بر  بود آه رژيم توانست جنگ خانمان
انبوه نوجوانان داوطلب و فريب خورده به مدت هشت سال تداوم 

سياستى آه به قيمت آشته و مجروح و معلول شدن صدها . بخشد
 .ن تمام شدهزار نوجوان و جوا

آموزى مستقل   دانش مجموعه اين اقدامات بود آه سبب گشته جنبش
بيش از دو دهه از گردونه مبارزات اجتماعى مردم ايران خارج شود 

اما در رابطه با پارامتر دوم . و از صحنه داغ سياست رخت بربندد
يابى بحران  گرفتن جنگ ايران و عراق و شدت آه عمدتا بعد از پايان

دى صورت گرفت، معملين روز به روز به دليل گرفتار آمدن اقتصا
در زندگى چند شغله و خستگى و آالفگى ناشى از آن از وظيفه 

آموزان بازماندند، و با آن به   مناسب و با آيفيت دانش خطير آموزش
البته حق هم داشتند . جذاب برخورد آردند مثابه شغلى اجبارى و غير

 ناگزير در بيرون از مدرسه، صرف چون انرژى روزانه آنها به
چرا آه حقوق پرداختى به معلمين حتى قادر به . شد مشاغل ديگر مى

تامين اجاره خانه آنها نيست و اگر همسر شاغل و يا درآمد و 
دارى، آارهاى فنى و  مسافرآشى، مغازه: هاى تكميلى نظير شغل

 چند هفته به افالس   خصوصى نداشته باشند، در عرض تدريس
به همين خاطر حقوق پرداختى به معلمين به . کشيده خواهند شد 

. دهد دليل ناچيز بودنشان، آنها را تماما در زير خط فقر قرار مى
اعتراضات چند سال اخير معلمين تهرانى و اعتراضات همكاران آنها 
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در شهرهاى ديگر مويد اين امر است آه آنها ديگر حاضر به تحمل 
 .اين وضعيت نيستند 

اند انجماد سنگين مبارزات اجتماعی شان را  ما چرا معلمين توانستها
تر  آموزان هنوز به اين مهم، واقف و يا اگر درست بشكنند ولى دانش

 اند ؟ گفته باشيم، نائل نيامده
البته در جريان حرآات اعتراضى معلمين در چند ساله اخير، 

شاهده شده آموزان م هاى آوچكى از حضور و همبستگى دانش نشانه
  جنبش« ها، هنوز  با اين همه و عليرغم اين جوانه. است 
ممكن است . ابهت خود را به رژيم نشان نداده است»  آموزى دانش

به عواملى چون نياز » ديرآرد « نظران در توجيه اين  برخى صاحب
در پاسخ بايد . اقتصادى مبرم معلمين آه محرك آنهاست اشاره آنند

صل ايرانى نيز داراى انبوهى از مطالبات صنفى  ميليون مح١٤گفت 
 حول  و اجتماعى هستند آه ضرورت تجمع، تشكل و برپايى اعتراض

:  نظير بعالوه جدا از اين مطالبات مشخص. آنها اهميت حياتى دارد
توزيع ) و بنابراين لغو شهريه( حق تحصيل رايگان و همگانى 

هاى تهيدست،  ن خانواده تحرير در ميان فرزندا رايگان آتب و لوازم
علمى، ارتجاعى و   خرافات مذهبى، ضد پايان دادن به تدريس
، پايان دادن به آزار و اذيت مربيان تربيتى و  مردساالرانه در مدراس

قيد و  هاى مستقل، آزادى بى هاى اسالمى، حق ايجاد تشكل انجمن
 و مدرسه، مرمت  هاى درس شرط انديشه و ابراز عقيده در آالس

و بنابراين پايان دادن به (  جديد   موجود و ايجاد مدارس دارسم
 امكانات ورزشى، هنرى و  ايجاد و گسترش) ها تراآم آالس

ها، جدايى آامل سيستم آموزشى از مذهب، لغو آپارتايد يا  آتابخانه
، پايان دادن به تبعيضات قومى و در اين  جدايى جنسى در مدراس

آموزان براى  دانش.... ادرى و  به زبان م راستا حق آموزش
 معلمان، ناگزير از همبستگى  گيرى بهتر از تجربه و تخصص بهره

معلمى آه در البالى .  هستند گسترده با آنها و متحول آردن مدراس
دارى له و لورده شده، چگونه  رحم اقتصاد سرمايه هاى بى دنده چرخ
از اينرو تواند به وظيفه آموزشى و تربيتى خود عمل آند؟  مى

. معلمين و محصلين نه تنها درد مشترك، بلكه منافع مشترك دارند
، سيستم آموزشى قرون  آلود مدارس محيط ارتجاعى و خفقان

 از امكانات ابتدايى تحصيلى  مدرن، تهى بودن مدارس وسطايى و غير
آموزشى مناسب و آزار و اذيت سيستماتيك عوامل و مزدوران  و آمك
، همه و همه موضوعات و معضالت  ر مدارساللهى رژيم د حزب

توانند براى مصاف با آنها،  مشترآى هستند آه معلم و محصل مى
 اجتماعى آشورمان را پديد  ترين جنبش دست در دست هم، عظيم

 .آورند
و نيز سالگردهای قيام هيجده » های فوتبال شورش« ما در جريان 

آموز چه  ن دانشتيردرسالهای گذشته شاهد بوده ايم آه نوجوانا
آن . ظرفيت عظيمى براى مبارزه با رژيم فقر و فالآت و خفقان دارند

گنجند ،  مى»  عمومى جوانان جنبش« مبارزات البته در آاتاگورى 
  اما الزم است آن جسارت و شور مبارزاتی به صورت يك جنبش

آموزى مستقل و سراسرى با خواستها و مطالبات ويژه نيز  دانش
  در صورت تحقق اين مهم، خصوصا تبديل شدن مدارس. شكل گيرد

طلبى ، يكى از  خواهى و حق به سنگر استوار دفاع از آزادى
هاى پيشروى مردم برداشته خواهد شد و عرصه ای  ترين گام مهم

ديگر در راستای تحت فشار قراردادن رژيم اسالمی سرمايه گشوده 
آرايى  فگيرى اين تحول مهم در ص در جهت شكل. خواهد شد

ها محصل و  جنبشهای اجتماعی، يعنى به ميدان آمدن وسيع ميليون
آموزى، وظيفه سنگينى   دانش شكستن طلسم انفعال و غيبت جنبش

خصوصا . آموزان پيشرو، سكوالر و چب قرار دارد  دانش بردوش
تحصيل ) دبيرستان ( آسانى آه در مقاطع پايانى دوره متوسطه 

 . آنند مى
رحله تكوين اوليه آگاهى سياسى و توانايى نسبى در واقع اگر م

 سالگى حساب آنيم، آنگاه بايد اذعان آنيم ١٤مبارزاتى را از سن 
 محصلينى  آموزى بردوش  دانش آه رسالت اصلى تكوين جنبش

آند آه در پنج سال آخر دوره آموزشى دوازده ساله  سنگينى مى
  .خوانند   مى درس

آموزان بين سنين  چيز الزم است دانش براى اين منظور، قبل از هر 
خود را در هر مدرسه » " ها ی غير علنی هسته"  سال ١٨ تا ١٤

  هاى دانش هسته"توانند با  ايجاد آنند آه طبعا در تداوم فعاليت، مى
 واقع در يك منطقه  ، خصوصا مدارس ديگر مدارس» آموزى 
ك اتحاديه هاى ايجاد ي ، ارتباط بگيرند و زمينه  و پرورش آموزش

  هاى اوليه نبايد در اين خصوص سراسرى را فراهم آنند، اما در گام

از اين رو در لحظه حاضر، اولويت اصلى بايد ايجاد اين . عجله نمود
ها از طريق  اين هسته. هاى جداگانه در هر دبيرستان باشد هسته

آموزان مخالف برقرار  روابط گسترده و طبيعى آه با انبوه دانش
مقاومت « و » نافرمانى مدنى« د، در وهله نخست امر آنن مى

را در برابر نهادها و مقررات ارتجاعى رژيم در محيط » منفى
هاى  مثال بايكوت و انزواى آامل انجمن. دهند مدرسه سازمان مى

 ساواما را  آه عمال نقش( اسالمى، شوراهاى اسالمى و نهاد تربيتى 
نمازخانه و عبادت اجبارى و آال و يا تحريم ) آند در مدرسه ايفا مى

بعالوه ايجاد آتابخانه سيار و . نمايشات مذهبى و سياسى رژيم
مبادله و توزيع آتب و نشريات روشنگرانه و مترقى جهت 

علمى رژيم، استفاده مشترك  فرهنگى و ضد هاى ضد سازى تالش خنثى
ن گيرى، نوشت رسانى و ارتباط از امكانات اينترنتى به منظور اطالع
خواه و برابری  هاى آزادى  رسانه طول موج راديوها و ساعات پخش

، سازماندهى طومار، مجمع عمومى و  طلب در دستشويى مدارس
هاى اعتراضى حول نيازهاى صنفى و رفاهى محصلين، و  ميتينگ

آموزان پيشرو و  هايى هستند آه دانش انبوه اقدامات ديگر آن فعاليت
ل آنها آار آنند و اقدام به سازماندهى توانند حو هاى شان مى هسته
  .آموزان نمايند دانش

، هنوز وجود خارجى  به هررو، بايد در نظر داشت آه اين جنبش
ريزى آن  ندارد و پيشروان جنبش در داخل ، در مرحله تدارک و پى

با پريدن از روى _ در اين مرحله_توان  قرار دارند ، بدين خاطر نمى
گرانه آافى، انتظار  گرانه و سازمان موانع و بدون آار آگاه

آنطور آه سالهای گذشته بعضا ( هاى شورشگرانه و راديكال  واآنش
از آنها داشت، چرا )  عمومى جوانان شهرى شاهد بوديم در جنبش

آنكه  آموزان مبارز را در همان آغاز راه بى آه هر نوع افراط، دانش
 سرآوب آن قرار سنگربندى آافى آرده باشند، دم چك رژيم و تيغ

پژمرده خواهد » جوانه زدن« را قبل از » غنچه« خواهد داد و 
هاى  دهى اين هسته نمود، از اين رو در لحظه حاضر سازمان

و آال »  جنبش« گاه اين  ترين پله و عزيمت محصلين پيشرو، مهم
شود که ياری  طلبی محسوب مى خواه و برابرى تمامى نيروهاى ازادى

 .نبش را وظيفه مبارزاتی خود تلقی ميکنند رسانی به اين ج
 با اميد به عروج مجدد جنبش دانش آموزی ،

 !روز دانش آموز را به همه اين عزيزان تبريک ميگوئيم 

………………………………… 

 
 

 
  * پيوندها* 

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

43455804-1-33  
  سايت راه کارگر

www.rahekargar.net  
  سايت راديو برابری

www.radiobarabari.net  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
ولتننشريه انگليسی ايران ب  

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

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند
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 )١(چرايی بحران صنعت چای شمال ايران 
 اميرجواهری لنگرودی

: ت بخش فارسی نوش٢٠٠٧ اکتبر١٩سايت بی بی سی درتاريخ : مقدمه 
صنعت چای ايران دوره تلخی را پشت سرمی گذارد که به گواه دست « 

 دراين .اندرکاران، درتاريخ صدساله صنعت چای ايران بی سابقه است
تلويزيون دولتی ايران به نقل ازايرج هوسمی رئيس اتحاديه رابطه 

که ميزان توليد چای خشک درسال زراعی جاری است ؛چايکاران نوشته 
 ٢٧همين خبرگزاری درتاريخ « .زارتن رسيده استه٢٧به حدود 

سعيد رحمت سميعی رئيس « : اکتبرازقول دست اندرکاران چای نوشت 
هيات مديره انجمن صنفی کارفرمايی کارخانجات چای شمال گفته است که 

 کارخانه فعال بودند اما امسال تعداد کارخانجات فعال ١۵۶درسال گذشته
رحمت سميعی آمده از قول درادامه » .کارخانه رسيده است١١۵چای به

 ميليون تومانی ٧٠٠ و دولت به دليل بدهکاری يک ميليارد« : است 
برخی کارخانه های چای با اين کارخانه های بدهکار قرارداد نبسته واين 

فرخ « : درهمين گزارش آمده است » .کارخانه ها تعطيل شده اند
نجات را تائيد کرده و گفته ايرانفرمديرکل چای شمال نيز تعطيلی کارخا

در بعضی مناطق که کارخانه ها تعطيل هستند به صورت « : است که
محدود شعبه خريد برگ سبزچای توسط سازمان تعاون روستايی ايجاد 

 با انعکاس رنج زحمتکشان دراين مقاالت، طی دو بخش،» .شده است
اخته روستايی را اززبان آنان، به توضيح سيربحران  صنعت چای پرد

دراين نوشته ها، .  شاهد ش هستيم، بازمی گويم ٨۶وآنچه را که درسال 
دفاع ازمنافع کارگران کارخانجات چای و کشاورزان چايی کار وکارگران 
باغات چای و تالش آنان درراه رهايی ازسلطه سرمايه داری انگلی بازارو 

  .   آقازاده های چايی خوار را مورد بررسی قرارمی دهم 
زان چای کارمناطق شمال کشور، طی سالهای اخير، هرگاه که کشاور

فرصت يافتند، فغان برآوردند که دارند زيرفشارزندگی، گرانی ، بدهکاری 
، نداشتن آب وبذر، عدم دريافت ُکود ، سموم گياهی ، مشکالت فرزندان 
درآستانه گشايش مدارس ،، کمبود مايحتاج وعدم توجه دولت ودست 

هم گوشه هايی ازدرد با . ا خبرنگاران به گفتگو نشستند اندرکاران کشورب
  : دل وگفتگوی روستائيان شرق گيالن را مرور نمائيم

ه اشرفيه به حسين علي نيا،عضو هيات مديره چاي آاران آستان
 : می کويد" روزنامه معين"گزارشگر

آخرش مشكل است، هم  درمورد مشكالت چاي بايد بگويم آه ازاول تا« 
 . وهم قيمت چاي آه اصال مقرون به صرفه نيستچيدن چاي
 تومان برآورد هزينه آنيد ١٩٨اگر بخواهيد يك آيلوچاي را  شما االن

 ، اگرقبل ازآن.تومان دارد تمام مي شود١٠٠براي خود آشاورزحداقل
، وآندن علف هاي هرز تسهيالت بانكي را ندهند، شخم زدن وهرس آردن

  االن من هم به عنوان.مام مي شودتومان براي آشاورزت١٠٠بخود  خود
درصد ضررخواهم آرد با اين ١٠٠مناسبه آارباغي را بگيرم 

 حاال با اين .گدايي را هم نمي توان گرفت  حتي جلوي،آارآشاورزي
 احتمال دارد آشاورز ،ببخشد تفاصيل اگردولت قيمت چاي را سروسامان

  .تقريبا ازخجالت زن و بچه اش درآيد
 مثال .بعضي ازمديران ما درامورچاي خيلي آم آارند مهم اينحاست آه

بايد يك  چاي اطالعاتي ندارد درواقع رييس تعاوني آستانه اصال در مورد
و بداند آه ما داريم چه مي  ولي درمنطقه بگذارند تا چاي شناس باشدئمس

بدون   مشكل ما همين است وقتي يك آيلو چاي فقط برداشتش.گوييم
 تومان ٢٠٠س آردن و آندن علف هاي هرز احتساب شخم زدن و هر

 ، تومان مي دهد آه با اين آارها١٩٨تعاوني هم تمام مي شود آنوقت
تعاوني قيمت ها را طوري قرار   پس بايد دولت و.مشكلي حل نمي شود

 . »...دهد آه حداقل يك آمي به واقعيت نزديك باشد
  .ارد برای زندگی کردن نداصال آشاورز هيچ راهي: ولی حکيمی 

چاي را چيديم و ريختيم  ، ارديبهشت ماه٢٨مشكل ما اين است آه ما از « 
الهيجان   ما را پاس مي دهد تعاوني، هنوزهم تعاوني آستانه،شعبه آصفي

 چون چاي شما براي شعبه جات است :، تعاوني الهيجان هم مي گويد
 خانمي آه چه مي باشد؟ اين آقا و ..پس تكليف ما آه االن  .رفته مازندران

 بايد از آجا بياورند بخورند؟ ،چاي را چيدند و هنوز تكليفش مشخص نشده
از آجا بدهند؟ ما چگونه بايد جوابگوي مخارج زندگي  بدهكاري شان را

آارخانه . براي زندگي آردن ندارد مان باشيم؟ اصال آشاورزهيچ راهي
و و بدبخت  آصفي هم آه تعطيل شده وهمه آشاورزان مثل هم هستند

 همه هم بيسواد هستند هم دفترچه داريم، هم مهرآارت به ما. بيچاره اند
دادند ولي آشاورز بيسواد چه مي داند مهرآارت چيست؟ آشاورز چه 

  »اينقدرزجربكشد؟ گناهي آرده آه بايد
 :حسين ميرزاپور

را بياييد نگاه آنيد اصال  خانه ام. مشكل زندگي من خيلي زياد است « 
همه مردم . برآيم نمي توانم ازپس مخارج زندگيم .ن نيستقابل زندگي آرد

از آميته  حداقل.مشكالت زندگيم را مي دانند فقط خدا مي تواند آمكم آند
 امداد انتظار دارم آه به داد من برسد، درخانه هيچي ندارم نه تلويزيون نه

شعبه هاي ديگر پول چاي را دادند ولي ما   .... يخچال نه آبگرمكن
  .ماول پول چاي را نگرفتي ان مرحلههنوزهم

باغ چای خيلی زياد است  واما در مورد چای هم بايد بگويم آه مشکالت
تازه   چای را می چينند و می برند کارخانه آه،ومردم با اينهمه مشکل

 مي آنند آه ازاين طريق ما را سرگردان ٢ و درجه١آنجا صحبت ازدرجه 
همه جوری درواقع کشاورز  .دانيمما هم تكليف مان را نمي  مي آنند و

 »...آه به داد ما آشاورزان برسد مشکالت دارد و آسي نيست
 :عليرضا معصومی، يكي از اهالي بازان

 سال پيش ٢که حدود  بيشترين مشکالت ما مربوط به کشاورزی است« 
 بعضي ازآقايان با نظارت جهاد آشاورزي آستانه اشرفيه آمدند يکسری

 ظاهرا مکانيزه کردند که متاسفانه بعضي از زمين ها اززمين های ما را
تبديل کردند وهمين طور گذاشتند و رفتند ومانديم با زمين  را به باتالق

دانيم بايد چكار بايد بكنيم؟ همچنين سم و دارو  هايي پست وبلند آه نمي
اينكه همان طوري آه آقايان گفتند ر ديگ.را به موقع به ما نمی دهند... و

تا زمانی که ما اين  ا آشاورزان درمورد برنج خيلی گرفتاری داريمکال م
گاز  محصول دردست ما آشاورزان است وبايد آن را بفروشيم و پول آب و

وناچارا بايد به و برق وسايربدهكاري مان را بدهيم طبق معمول ارزان است 
 ».. ولی االن...پايينی آن را بفروشيم چون راه ديگري نداريم و  قيمت

 خانوارداريم ومنطقه اي هستيم ١١٠حدود «: کشاورزديگری می گويد 
يك درصدي براي ما آشاورزان مي ماند، چين   فقط چين اول،چاي خيز

وسيب زميني را بايد به   تومان ازما مي خرند، گوشت١٩٨دوم چاي را 
گزافي  را هم بايد به قيمت... قيمت گزاف بخريم حتي پودررختشويي و

صبح مي رويم باغ چاي زحمت مي ۴ي آه ما صبح ازساعت  بخريم درحال
  تومان مي خرند آه اين وسط ١٩٨وآنوقت محصولمان را  شب٨آشيم تا

  )١* (» .ماند اصال چيزي براي ما نمي
مشکالت : واگويای اين همه درد ودل کشاورزان روستايی نشان می دهد

ن را  اجتماعی جامعه ايرا– سياسی و فرهنگی -عديده اقتصادی 
می رود تا به کالف سردرگمی تبديل گردد که راه حل . دربرگرفته است 

وقتی ازصنعت چای صحبت می . های عادی نمی تواند جوابگوی آن باشد
 حدود ٨٠ دراوايل دههسابق سازمان چاي آشورشود ،آماررسمی 

 به طورمستقيم ازاين فرآورده گذران زندگي مي کههزار خانوارچايكار٧۴
کارخانه ای و تعداد شاغلين بخش درواقعيت امر. ارائه می دهد ، رقم آنند

 به بيش ازيك ميليون کشاورزان باغدارکه ازاين محصول ارتزاق می کنند
يرد  را دربرمي گشمال ايراننفرمي رسيد آه درصد قابل توجهي ازجمعيت 

 دولت با تعطيلي بخش غلط ونابخردانه متاسفانه با سياست گذاري آامال .
دراين .آارخانه هاي چاي بيشترشاغالن اين بخش نيزبيكارشدندعمده 
رئيس هيات مديره انجمن صنفی کارفرمايی " سعيد رحمت سميعی" رابطه

 کارخانه فعال ١۵۶درسال گذشته « :کارخانجات چای شمال گفته است
 کارخانه رسيده ١١۵بودند اما امسال تعداد کارخانجات فعال چای به 

 ۴١درطول يک سال اخير« ه رحمت سميعی،يعنی به گفت» ...است
کارگر کارخانه های چای ) ١۶٠٠(کارخانه تعطيل شده وهزاروششصد

 ٢٧بخش فارسی راديو بی بی سی، شنبه( ».دراستان گيالن بيکارشده اند
   ) ٢٠٠٧اکتبر 

ساله ايران و عراق، روند روبه سقوط صنايع ) ٨(بعد از پايان جنگ هشت
اده شدن طرحهای برنامه ی دولت های درزمينه های مختلف با پي

سال با عنوان اصالح ساختاری درمجموعه ١۶رفسنجانی وخاتمی طی 
نامه . صنايع ازجمله برسرصنعت چای نيزآسيب خود را بجا گذاشت

به خامنه ای، اين پروسه ) شرق گيالن(اتحاديه چايسازان منطقه املش
   .ورشکستگی را طی دوران خاتمی، بخوبی نشان می دهد 

 سال از دوران اجرايی طرح اصالح ٨« : دربخشی ازاين نامه آمده است 
ساختاربا مشکل عظيمی درزمينه بازرگانی و فروش چای خشک توليدی 

به همين جهت درطول دوران اجرای طرح اصالح . مواجه می باشد
ساختار،هرسال درقالب آئين نامه اجرايی خاصی به فعاليت پرداخته که 

 درقالب خريد ١٣٨٢ لغايت ١٣٧٩طرح، يعنی ازسال درچهارسال اول 
تضمينی وکارشناسی برگ سبزوچای خشک توسط وزارت جهاد 

هزارتن چای خشک ١۵٠٠٠٠کشاورزی به مباشرت سازمان چای، مقدار
را بدون اينکه راهکاری برای عرضه آن به بازارمصرف داخل وخارج 

اين دسترنج داشته باشند وبدون اينکه مصرف کنندگان داخل وخارج 
چايکاران زحمتکش وکارخانه داران پرتالش را مورد رويت خويش قرار 
دهند، يکسره وبدون هيچ دليلی تحت عنوان بابت دَين بانکی دريافتی 
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 –کارخانجات چايسازی ازبانک ملی به زيرکليد بانک ودرانبارهای تهران 
تومان فقط ميليارد ١۵٠دپوگرديد که به ازای آن حداقل معادل ... گيالن و

بابت خريد وفرآوری آن ازخزانه دولت هزينه شده که امروز با احتساب 
 درادامه طرح ١٣٨٣درسال . سود وجرايم بانکی بيش ازدوبرابر می باشد
 هزارتومان بالعوض به ٧٠٠با بحران مواجه شدند وبا پرداخت هکتاری 

چايکاران وحذف قيمت تضمينی وتخريب بازارفروش چای وانباشته 
ودن بازارازچای خارجی بيش ازنيازداخل باعث آسيب فراوانی به نم

 هزارتن ۵۵چايکاران شدند که حاصل آن کاهش توليد چای خشک از 
 هزارتن بود وپی آمد ديگرآن بی رغبتی چايکاران ورها کردن ٢٣به

باغات چای وتبديل وتغييرکاربری بخشی ازباغات را به همراه داشت 
اهش توليد هرساله مجوزتاسيس کارخانجات ودرهمين شرايط بحرانی وک

جديدی با عناوين مختلف مشارکت چايکاران وتعاونی چايکاران با سرمايه 
ملی دردستورکارقرار گرفت که اين رقم به حدود دو برابر رسيده وامروز 
بسياری ازاين واحد ها ی چايسازی با بيش ازقيمت واقعی خود 

 دريک شرايط نامتعادل به فعاليت بدهکارسستيم بانکی وغيربانکی هستنند
جهت بقای خود ادامه ميدهند ويا اينکه تعدادی درکمال ياس ودرماندگی 

بی » . ...تعطيل شده اند واين سرمايه ملی ابتروبی مصرف مانده است
ترديد دردوره خاتمی، برای پيشبرد طرح ساختارچای، سازمان چای 

ن روستايی که تجربه ای رامنحل کردند، اداره چای را به سازمان تعاو
نتيجه اين کارافزايش بحران . دراين صنعت نداشت واگذارکردند

وضرروزيان بجا مانده از کارکرد آنان برروی اين محصول می 
  ) ١٣٨۶خرداد ماه .(باشد

دراين زمينه، مديراتحاديه چايسازان شهرستان املش اقای محسن پيل باال 
چايسازی دراستان گيالن کارخانه ۶٠درحال حاضرحدود «: می گويد

خرداد ١۵تعطيل هستند درحاليکه اين کارخانه ها تعهد داده بودند که تا 
بدهی معوقه خود به تعاون روستايی را پرداخت کنند که متاسفانه به دليل 
نبود بازارفروش توليد، کارخانه داران حتی موفق نشدند هزينه های 

مع الوصف تمام هم وغم « :وی ادامه می دهد » جاری خود راتا مين کنند
متوليان امورچای وبازرگانی چای صرفا خدمت بی منت به وارد کنندگان 
قانونی وغيرقانونی چای خارجی است که به قيمت نابودی 

 واحد چايسازی عرصه را بروارد کنندگان ١٨٠هزارخانوارچايکارو۶٠
ود ازآنجائيکه طرح اصالح ساختارچای دردوران اجرايی خ.هموار نمودند

با سياست های ضد توليدی وبا نگاه به تقويت وتوسعه صادرات جهت 
جايگزينی توليد داخلی مبنی براينکه چای داخلی بدون کيفيت وپرهزينه 

تا کنون به حدود يک سوم کاهش ١٣٧٩است ميزان توليد داخلی را ازسال
جای تاسف است درحالی «:مدير اتحاديه چايسازان می گويد » .داد ه اند
ای خارجی را به اجباردرقالب سهميه کارگری وکارمندی با قيمت که چ

 تومان به مصرف کننده تحميل می کنند که نمونه آن ۶٠٠٠بيش از
) توزيع چای جهان در قالب بن کارمندی ازطريق فروشگاههای اتکا(

درزمانی که کارخانه ها بايد هزينه های .درهمين استان گيالن می باشد 
سازمان تعاون روستايی را پرداخت می جاری وبدهی خود به 

کردند،بازارفروش کامال قفل شده بود وهيچ کسی متقاضی خريد چای 
 تا ٣٠٠کارخانه ها نبود تا جايی که برخی کارخانه ها به ازای هرکيلو 

اين متوليان .  تومان زيرقيمت محصول خود را بفروش رساندند٣۵٠
خود مدال شجاعت نخواهند محترم مطمئن باشند درقبال اين نا مديريتی 

با چنين سياستی « : می گويد... محسن پيل باال مديراتحاديه» .گرفت
يکسويه، مسئوالن نه حاضرند دربرابرافکارعمومی دريک مناظره مستقيم 
به توجيح عملکرد خود بپردازند ونه حتی حاضرند دريک محکمه عادالنه 

 .ه و به محاکمه بکشندوبی طرف عاملين اين نا هنجاری ها را معرفی نمود
صرفا ازتريبون های اختصاصی خود، «:وی در پايان اظهارداشت 

کارخانه داران چای را بعنوان مقصرين اصلی و بدهکاردولت معرفی می 
نمايند ودرشرايط بحرانی برداشت برگ سبزچای بجای ارائه طريق 
منطقی، جهت برون رفت ازمعضل فعلی وارائه شيوه مديريت موفق 

ازبه اين نتيجه رسيد ه اند که برگ سبزرا با هزينه ای به مراتب وکارس
بيشترازقيمت برگ سبزمعدوم نمايند تا ازاين طريق ضرب و شستی به 

به نقل ازسايت املش (» .کارخانه داران نشان داده باشند
 )٨۶اردبيهشت١٣نيوز،

تا اينجا اززبان دست اندرکاران چای مشخص شد که نقش دولت ها 
 -  نيشکر-نساجی( آفرينی اين صنعت همچون ديگرصنايعدربحران 

درچشم اندازسفروحضرهای بی .تا چه حد بوده واست...) خودروسازی و
حاصل رئيس جمهورمحمود احمدی نژاد به استان های سراسرکشور، 

، اسداهللا عباسی نماينده ٨۶ازجمله به استان گيالن درآستانه نوروز
ت مصوباتی بسيارخوبی درخصوص دول« : شهرستان املش اعالم داشت 

تحقيقات وافزايش توليد برنج وبهزراعی وبهنژادی محصوالت کشاورزی 

 کميته ای به رياست .داشت و درخصوص چای وابريشم نيزمقررشد
دکترسعيد لومعاون محترم اجرايی رئيس جمهوروبا حضوروزرای 

المی مجمع نمايندگان گيالن درمجلس شورای اس مربوطه، استاندارگيالن،
روزتشکيل ١٠ونمايندگان تشکل های توليد کنندگان ظرف مدت 

وپيشنهادات خود را به هيات دولت ارائه نمايند تا مشکالت چای وابريشم 
برای هميشه رفع گردد واميدوارم دولت درخصوص رفع مشکل چای 

هرچند « :درگزارشی آمده است» .وابريشم تصميمات اساسی اتخاذ نمايد
  به استان گيالن ودستوروي ٨۶هوردرآستانه نوروزپس ازسفررئيس جم

براي حل مشكل تاآنون پنج جلسه دردفترمعاونان رئيس جمهوربا دست 
برگزارشده است ولي تقريبا برگزاري اين جلسات نتيجه اي اندرآاران چاي 

  » .نداشته است
آنچه ازاين سفربه جا ماند؛همان وعده های تهی مسئوالن به : می گويم 
زحمتکش شمال ايران وبی توجهی مسئولين منطقه دربارآوری مردمان 

 مرکبات - توتون – ابريشم – برنج –چای ( محصوالت کشاورزی 
که الزامات اصلی زندگی زحمتکشان اين خطه ) ومحصوالت صيفی ودامی 

بزبانی آنچه .رامعنی می بخشد تا به امروزبه ثبوت رسيده است 
وروسايردست اندرکاران استان برپا دردستورکارمعاون اجرايی رئيس جمه

روزبه ثمرمی رسيد، نه تنها تا به امروز ١٠گرديد، ومی بايست به فاصله 
به جايی نرسيد بلکه همه خواسته ها ومطالبات زحمتکشان روستايی 

  . منطقه به جای خود مانده و پاسخ نگرفته است 
لت بحران صنعت چای محصول بی سياستی دولت های پيشين وپيروی دو

ازهمان سياست ها و بازگذاشتن دست قاچاقچيان چای ) احمدی نژاد(نهم 
و آقازاده های چايی خوارو تقويت بخش خودمانی سازی شان، باادعای 
اصالح ساختاری صنعت چای، اززمان دولت های رفسنجانی وخاتمی به 

 با ازبين رفتن ستاد سازمان چاي وبرخي ادارات .اين سوفراهم آمده است 
تمرآز ) انبارهاي چاي ( اي مانند اداره آل تمرآزو فرآوري چاي آل چ

تصميم گيري درمورد صنعت چاي آشورازميان رفت وهم اآنون وزارت 
بازرگاني مجوزواردات صادرمي آند وتعاون روستايي برگ سبزخريداري 
مي آند، ولي هنوز بخش عمده اقتصاد چاي دراختيارقاچاقچيان قرارگرفته 

 درصد ٢٠ ودرمجموع دست اندرآاران قانوني چاي تنها لذا دولت. است
ازصنعت چاي آشوررادراختيار دارند آه اين آمارنيزازآنجا به دست آمده 

هزارتن مي ١٠٠آه ميزان مصرف چاي درآشورساالنه بيش از
سی .تی . آی ( ی باشدومصرف سرانه چاي درايران توسط آميته بين الملل

 بين ٨٣ود وميزان توليد چاي تا سال  آيلوگرم اعالم مي ش۶/١حدود ) 
به نصف آاهش ٨٣ هزارتن بود آه با انحالل سازمان چاي درسال۶٠ تا ۵٠
  . يافت

واين صنعت  ٨٣با انحالل سازمان چاي آشوردرسال می توان ادعا کرد 
" سازمان تعاون روستايی" راازطريق وزارت بازرگانی، به زيرمجموعه 

 وام اين مسئوالن با واگذارنکردن. نددرآورد" وزارت جهاد کشاورزی" و
کشاورز، ود، سم و سايرخدمات به موقع به دست چايكارهاي الزم، بذر، ُآ

قطع هرنوع پشتوانه مالی، وسپردن همه اموربه دست سازمان تعاون 
روستايی، بحران عمومی اين صنعت را با تعطيلی فرسايشی کارخانه های 

کارخانه ها و کشاورزان چای وبيکارسازی وسيع کارگران درسطح 
چايکاردرزمين های کشاورزی، همان وضعيت سقوط آزاد صنعت نساجی 

ايران  شرايط همانند روزهاي اول ورود چاي بهوشکررا دراين صنعت نيزبا 
 . درسراسرخطه گيالن ومازنداران فراهم ساختنددريكصد وهفت سال پيش

ان املش به خامنه اتحاديه چايساز" دراين رابطه ازهمان نامه پيشگفته 
 همه تجاربه دنبال خريد چای خشک ارزان قيمت «: آمده است " ای

همين مسير . تعاون روستايی رفتند وبازارداخل نيزتخريب وتعطيل شد
 نيزکارخانجات وبا همين روال ادامه می دهند با اين تفاوت ١٣٨۶درسال

ين شيوه که بدهيهای چندين ميليونی را نيزبه همراه دارند که ادامه ا
مضافا .  کليه کارخانجات چايسازی را تعطيل خواهد کرد ١٣٨٧درسال 
 کارخانه که اکثرا کارخانه جديد التاسيس وبا مشارکت ۴٠حدود ٨۶درسال

بانک وسرمايه مردمی ساخته شده تعطيل هستند وبدهی آنان بصورت 
نجومی افزايش می يابد وبعضا درمعرض اجرا ومصادره بانک قرار دارند 

ادامه اين روند تحت مباشرت سازمان تعاون روستا يی و وزارت جهاد . ..
کشاورزی حاصل دسترنج کاشف السلطنه را به موزه تاريخ خواهد سپرد 
که مايه شيرين کامی زمين خواران درشمال کشور به عناوين مختلف 

نامه مزبور تا به امروز کمترين واکنشی  ) ٨۶خرداد ماه ( ».خواهد بود 
خامنه ای و دفترش نشان داده نشده است و ما هعمچنان با از سوی 

)  ادامه دارد( .ت در تمامی عرصه ها بروبرو هستيمورشکستگی اين صنع
  .برگرفته از سايت خبری روزنامه معين )١(*    ٨۶برابر آبان  -٢٠٠٧نوامبر

…………………………………… 
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  ارزيابی از نتايج اعتصاب کارگران هفت تپه
  وسط راديو تلويزيون برابری برابریدر يک ميزگرد که ت

 )1386 مهر 26 برابر با 2007هجدهم اکتبر ( 
 

 با حضور آقای منصور نجاتی از کارگران هفت تپه و آقايان بهزاد   
سهرابی و بهروز خباز از فعالين کارگری در ايران و آقای تقی 
روزبه ازفعالين وعالقمندان به مسائل کارگری مقيم اروپا، برگزار 

د، آقايان به ارزيابی از نتايج اعتصاب نشستند و آنچه در زير می ش
در اين . خوانيد بر گرفته از گفتگوی ايشان در اين ميز گرد است 

مورد بر آن شديم که حک و اصالح کمتری در تبديل گفتار به 
  . نوشتار داشته باشيم تا حالت گفتاری هر چه بيشتر حفظ شود

  
 که دعوت راديو وتلويزيون برابری را باتشکر از آقايان: برابری

با آقای نجاتی آغاز می . پذيرفتند و در اين ميزگرد شرکت می کنند 
کنيم و ارزيابی ايشان را از اين حرکت کارگران نيشکر هفت تپه 

  . جويا می شويم 
  

باتشکر از شما و ساير دوستان ، آقای سهرابی، آقای خباز : نجاتی
! قربان.  و عرض ادب خدمت دوستان ،  با تشکر از همه دوستان

ما در رابطه با اين اعتصاب و اعتراضی که داشتيم حقيقتًا نسبت به 
  قبًال هم اعتراضاتی داشتيم، : 

 تا به االن اعتراضاتی داشتيم ولی 86حدودًا کًال دوازده بار ما طی 
مقطعی بودند ومثًال دو روز ، سه روز يا نهايتش تا پنج روز طول 

ولی در محدوده شرکت بود و بدون  نتيجه با همان وعده می کشيد 
اما اين بار با همياری دوستان . وعيدهای سرخرمنی بقول خودمان

از بيرون و داخل کشور با ما جدًا همکاری کردند ، ما توانستيم که 
از اين حرکتی که داشتيم و برای حقوقمان ، دو ماه عقب افتاده را 

 -  پاداش و مزايا داشتيم–لباتمان را بگيريم ، يک مقداری از مطا
چون ما .فعًال ما هنوز مساله مان ادامه دارد. خوشبختانه گرفتيم 

چون االن . مطالبات ديگری داريم که در آينده بايد به آنها برسند 
وضعيت شرکت، مديريتش باينصورت است که قائم مقام شرکت 

بت هائی که بوده تعويض شده، قائم مقام جديدی آورده اند، فعًال صح
و قرار بوده که برويم باز هم در رابطه با بقيه مزايا صحبت کنيم، 
. فعًال مقدور نيست تا وضعيت مديريت بطور کامل مشخص بشود

ولی در نتيجه اين بار با همکاری دوستان توانستيم که نتيجه خوبی 
واقعًا خيلی موفق شديم، باينصورت که . از اين اعتراضمان بگيريم

هر باری که قبًال اعتراضی داشتيم تا درب مديريت بيشتر نبود و ما 
آنهم به اين نتيجه می رسيديم که در نهايت مديريت شرکت می گفت 

،  چون صدايمان از شرکت "ميل خودتان، می خواهيد کار نکنيد: "
ولی اين بار که تصميم گرفتيم ديگر واقعًا مساله . بيرون نمی رفت

ديريت شرکت، با مسئولين منطقه برای مان مشخص بکنيم با م
بدست آوردن حقوقمان و ساير مطالباتمان آمديم بطرف شهرستان و 

به درب فرمانداری شهرستان . اعتراضمان را به شهرستان آورديم
که حدود چهار روز الی پنج روز ما مرتب بصورت راه پيمائی 
" :مسيرهای دو سه کيلومتری داشتيم که شعارهايمان مشخص بود

و شعارهای ديگری که حقيقتًا االن " کارگر هفت تپه ايم ، گرسنه ايم
نماينده " ،  "فرماندار نمونه نمی خواهيم ..... " توی ذهنم نيست 

حقيقتًا با اين . و از اين شعار ها بود" بی عرضه نمی خواهيم
شعارها توانستيم که مطالباتمان را تا يک حدودی بگيريم که يکی از 

ور که خدمتتان گفتم حقوق دو ماه عقب افتاده مان بود با آنها همانص
 البته يک مقداری از –يک مقداری از مزايای ديگری که داشتيم 

  . آنها را که آنرا هم گرفتيم 
  

ممنون آقای نجاتی و اگر اجازه دهيد به آقای سهرابی : برابری
  آقای سهرابی ، شما ارزيابی تان از حرکت : رجوع کنيم 

و فکر می کنيد اصوًال اين روندی که امروز باخصوصی  چه بود؟ 
سازيها می رود که بخش های بسياری از واحدهای توليدی در ايران 
را به تعطيلی بکشاند و کارگران را بيکار کند، چگونه می 

  توانيدارزيابی کنيد؟ 
  

در رابطه با توضيحاتی که ! با سالم خدمت شما دوستان: سهرابی
 در مورد حرکت اعتراضی اخير کارگران نيشکر آقای منصور نجاتی

هفت تپه دادند، من هم ضمن تائيد گفته های ايشان به بحث مشخص 

بحثی که خودشان بطور مشخص به آن . ايشان مراجعه می کنم 
اشاره کردند، حرکت اعتراضی چند روز گذشته شان بود که اين 

طبيعتا . دحرکت را از حالت کارخانه ای و محل بسته بيرون کشيدن
باتدابير خاصی که خود نمايندگان کارگران آنرا سازماندهی کرده 

  بودند، 
با حضورشان توی شهر شوش و منجمله جلوی فرمانداری شوش، 
توانستند اين اعتراض خودشان را از يک فاز کوچک خارج کنند و 
بتوانند صدای اعتراض شان را بگوش کليه کارگران ايران و خارج 

بيعتًا ما نتيجه کار را ديديم که با پافشاری و هماهنگی و ط. برسانند
که بين کليه کارگران نيشکر هفت تپه صورت گرفت، توانستند به 

اين يک پيروزی برای . خواست هائی که مطرح کرده بودند، برسند
کارگران نيشکر هفت تپه و هم چنين برای جنبش کارگری در ايران 

ه آقای نجاتی بعنوان نماينده خواسته هايشان را همانطور ک. بود
خواست اول شان مطالبه حقوق های معوقه : کارگران مطرح کردند

بود که خوشبختانه در اين حالت صرف نبود و اين شعار ايجاد 
تشکل را در دستور کارشان قرار دادند که مسلمًا  روی آن دارند 

يکی از خواسته های ديگرشان که در جريان .پافشاری می کنند 
 اگر اشتباه نکنم هفتصد تا هزار و -راض ها به آن اشاره کردنداعت

دويست نفر از کارگران نيشکر هفت تپه در بخش کشاورزی کار می 
  اين -کنند که طبيعتًا همه آنها با قرار دادهای موقت کار می کنند

خواست کليه کارگران کارخانه بودکه قرار دادهای موقت القاء شود 
شود که طبيعتًا اين ديگر يک خواست کارخانه و اين دوستان رسمی 

ای نيست  و يک خواست جنبشی است که خوشبختانه توی جنبش 
بعد ايجاد تشکل کارگری بود که . کارگری ايران رونق می گيرد 

قبًال مبعث ايجاد تشکل کارگری . اينها هم به اين ضرورت رسيده اند 
  ی مطرح بود متاسفانه فقط توی خود فعالين و پيشروان کارگر

ولی خوشبختانه و هر چند در مرحله ابتدائی خود کارگران مثل 
کارگران نيشکر هفت تپه که با وجوديکه به مطالبه حقوق معوق 
. شان رسيده اند، دارند بحث ايجاد تشکل کارگری را پيش می برند

دارند روی آن پافشاری می کنند و بنظر من اين يک دست آورد 
رگر اين است که آنچه که از طرف فعالين بزرگی برای طبقه کا

کارگری صرفًا مطرح می شد، امروز پيک خواست کارگری تبديل 
شده است هر چند که فعًال بين کارگران نيشکر هفت تپه مطرح شده 

  . است 
طبيعتًا يکی از دست آوردهای خواست مطالباتی کارگران نيشکر 

. ستادگی کردند هفت تپه، بحثی بود که در مقابل خصوصی سازی اي
همينکه شعار دادند که کارخانه نبايد تعطيل شود، گواه اين امر 

چون می خواستند کارخانه  را با تقليل نيرو به تعطيلی . است
بکشانند و بر اساس همان روند چهار سال گذشته با وارد کردن 
چندين هزار تن شکر و حتی اضافه بر مصرف، کارخانه را با 

، کارگران نيشکر هفت تپه موقعی که خواستار تعطيلی مواجه کنند
اين شدند که کارخانه بايد بماند و زمين هايش را نفروشند و 
بصورتی سياسی خواستند که شکر نبايد وارد شود، عمًال خواستار 

خوب طبيعتًا . جلوگيری از ورشکستگی يا تعطيلی کارخانه شدند 
. انيم نگاه کنيم اينرا بعنوان يک سياست خارج از ايران هم می تو

اين دوستان با آن حرکات اعتراضی، اوليه وکارگری خودشان باين 
امر واقفند که خصوصی سازی نه تنها در جهت منافع کارگران 
ايران نيست بلکه می تواند صدمه سنگينی بزند و عامل و مسبب 

اين . اين بشود که تعداد بيشتری از دوستان کارگر اخراج شوند
ای بود که بنظر من کارگران نيشکر هفت تپه خصوصيت برجسته 

  .داشتند
   

آقای خباز . آقای سهرابی خيلی ممنون از توضيحات شما : برابری
در هر ! ممنون می شويم که نظر شما را هم در اين باره بشنويم 

حال وضعيتی حاکم بود و کارگران ماهها حقوق نگرفته بودند، از 
د و هيچ تشکلی نداشتند و معضالت معيشتی بسياری رنج می بردن

.  در واقع در يک شرايط نابرابری به مبارزه خودشان ادامه دادند
شما اينرا چگونه ديديد؟ و فکر می کنيد که االن با توجه باينکه به 
بخشی  از خواسته های کارگران پاسخ داده شده ، آيا اين نمی تواند 

د و بعد زمينه ای باشد که بيک شکلی اين حرکت را خاموش کنن
مجددًا باآن طرح گسترده و بزرگی که برای امر خصوصی سازيهای 

  واحدهای توليدی دارند، حق و حقوق کارگران را ضايع کنند؟
  



 8

سالم عرض می کنم خدمت دوستان حاضر در جلسه، : خباز
بله، واقعًا اين امکان بالقوه وجود دارد و ! مخاطبين گرامی تان

 را دارند که اين حرکت بزرگ و فعالين کارگری بشدت اين دغدغه
راديکالی را که از کارگران  هفت تپه شاهد بوديم ، ممکن است در 

اما آن چيزی که مسلم است، . ادامه روند خودش مخدوش شود 
بنظر من دوستان کارگر نيشکر هفت تپه در استمرار حرکت های 
راديکالی شان می توانند همچنان ارتباط خودشان را با فعالين 

رگری ايران و جهان از طريق انعکاس مطالباتشان و رسانه ای کا
همه ما واقف ايم . کردن حرکاتشان ، در دستور کارشان داشته باشند

که رسانه ای کردن اين حرکت و بردن آن به بيرون از کارخانه و 
محوطه شهر و بيرون از مرزهای ايران، چقدر برای اين دوستان 

تری را برای آينده شان بسيار مفيد توانسته است که حرکت های به
هم چنين چيزی که مهم است اينست که اين توهم را از . واقع شود 

کارگران شرکت های ديگر که بحرانی بودند و هستند ، می زدايد که 
نمی توان حرکت کرد و مساله کارگران شرکت نيشکر هفت تپه 

ران حرکت های آموزنده ای که کارگ. چراغ راهی برای آنهاست 
 البته با نگاه و جمع بندی ای که از ديگر حرکت –نيشکر هفت تپه 

 داشتند برای ديگر کارگران مفيد -های کارگری مثل شرکت واحد
اميدوارم که اين ثبت شود و توی تقويم کارگری اين حرکت ها . بوده

  . را يادداشت کنيم و حتی برايش سالگرد داشته باشيم 
کارگرهای نيشکر هفت تپه . رست است چيز ی که فرموديد کامًال د

بخش مهمی از ارتباط شان را بايد با کارگرهای داخل کشور ايران و 
کارگران . کارخانجاتی که دچار بحران هستند، داشته باشند

کارخانجاتی که در جوار کارخانه نيشکر هفت تپه هستند و اين 
رد کارخانه ها دچار بحران اند، با کارگران نيشکر هفت تپه د

اين کارگران بنظر من می توانندکميته های را ابتدا . مشترکی دارند
به ساکن بين خودشان برای ارتباط با کارگران نيشکر هفت تپه 

بنظر من کارگران نيشکر هفت تپه در وحله اول نبايد . داشته باشند
ما بايد باين مساله واقف . از طرف هم طبقه ای ها شان تنها بمانند

يت معنوی و در درون خودمان از اين دوستان کافی باشيم که هدا
بنظر من کارگرهای نيشکر هفت تپه نياز به حمايت های . نيست 

دوستانی که در شرکت . عملی از طرف هم طبقه ای هاشان دارند
های هم چوار کار می کنند، بخوبی می دانند که من االن چه می 

 تسويه حساب شرکت قند دزفول مدت زيادی است که بدون. گويم 
کردن با کارگرانش بحالت تعطيل است و کار گران بيمه بيکاری می 

! کارگرهای شرکت قند دزفول می فهمند که درد اينها چيست .  گيرند
چرا نمی آيند در کنار اينها قرار بگيرند؟  کاغذ سازی پارس چرا 
نمی آيد درکنار اينها قرار بگيرد؟ بنظر من هر کدام از اين شرکت 

ی که دچار بحران هستند، کارگرانشان با هر تعداد می توانند هائ
باتشکيل کميته هائی از درون خودشان بنوعی به اين حرکت 

پيش آنها نماينده . اطالعيه حمايتی از اين دوستان بدهند. بپيوندند 
  .اين حرکت ها بنظر من امکان پذير است . بفرستند

ردازيم و بسيار ضروری اما چيزی که در مرحله بعد بايد به آن بپ
است ؛ مساله تشکيل سنديکای کارگری برای کارگری هفت تپه  

اين دوستان و همانطور که يکی از خواسته های محوری . است 
شان تشکل کارگری بود، از االن و بنظر من بايد بنشينند و پيش 
نويس اساسنامه خوبی را تنظيم کنند و با تشکيل هيات موسس 

کارگران نيشکر هفت تپه اقدام مهمی را در جهت سنديکای کارگری 
جال بخشيدن و انتقال اعتماد به نفسی که در بين خودشان هست، به 

اين می تواند اعتماد به . ديگر هم طبقه ای هاشان مفيد واقع شوند
. نفس باالئی را در ديگر همکاران نيشکر هفت تپه ايجاد کند

اين يأس و . ديدکارگرها افقی را فرا روی خودشان خواهند
سرخوردگی ای که دولت ايران بدنبال ايجاد آن در بين اين کارگران 

اين مساله با .  و کارگران ديگر هست ، می تواند بخودش برگردد
تشکيل سنديکای کارگران شرکت هفت تپه می تواند سر آغاز بسيار 

  . مهمی در حرکت های کارگری برای ما داشته باشد
  

 آقای بهروز خباز از توضيحات شما ، حاال خيلی ممنون: برابری
  . نظر آقای تقی روزبه و ارزيابی  ايشان راجويا می شويم 

  
فکر می کنم نکات درستی را دوستان .  با سالم به دوستانروزبه

مطرح کردند و در تاکيد آنها من هم عرض می کنم که مبارزه طبقه 
دها و کارگر باسرعت در حال گسترش است و ما شاهديم که ص

هزاران مبارزه ريز و درشت در طی سالهای اخير صورت گرفته و 

فکر می کنم که يکی از حلقات مهم اين مبارزه . همچنان جاريست 
همانطور که شرکت واحد را شاهد  بوديم، همانطور که معلمان را 
بعنوان بخشی از طبقه حقوق بگيران و زحمت کشان ديديم ، واجد 

. دار اهميت فرا محلی و منطقه ای داردخصوصياتی است که يک مق
به داليل مشخصی که يک مجموعه . يعنی تاثيرات سراسری دارد

بزرگ هستند و اين رشته صنعتی  پروژه بزرگ ملی بوده و بعد 
از نظر سياست های رژيم و در . االن مورد تهديد و فشار است 

انطباق باسياست ساختاری رژيم، بايد به مقدارزيادی تجديد 
  ازماندهی بشود س

بلحاظ اينکه اين رشته ها بصورت يک مجموعه و مشابه هستند که 
مسائل مشخصی دارند، در نتيجه بنظرمن قدرت عمل و چانه زنی 

تجربه . شان نسبت به کارگران واحدهای کوچک، قابل توجه است
. مبارزه کارگران هفت تپه اهميت اين مساله را نشان داده است

ی بسی خوشحالی دارد اينکه دست آوردهائی مساله ديگری که جا
که حاصل شده برای تمام طبقه کارگر، تمام مدافعان ودوستداران 
طبقه کارگر بسيار ارزنده بود و روحيه همه را بويژه خود کارگران 
هفت تپه را تقويت کرده و ماهم بايد دفاع فعال بکنيم و در اين  

ب و همانطور که در منتهی مرات. پيروزيها مشارکت داشته باشيم
صحبت های بخشی از دوستان بود، کارگران نه به همه خواسته 
شان بلکه  به بخشی از خواسته هايشان رسيدند که بايستی بدان 

مساله ديگر اينکه حفظ همين دستاوردها احتياج دارد . توجه کنيم 
که مبارزه فراتر برود، يعنی تبديل شود به خواست های فراگيرتر و 

ه به مساله تشکل و تثبيت آرايش کارگران که بسيار مهم از جمل
بطوريکه نه فقط  در اين يا آن حرکت گرد هم آيند، بلکه . است

بتوانند يک آرايش مستقل و فراگير تر از اين يا آن مورد داشته 
اين برنامه ها . باشند که در مقابل برنامه ها و تعرضات رژيم بايستد

اگون خواهد بود و يکی از آنها که با وتعرضات رژيم به اشکال گون
پنبه سر می برد همين تورم شانزده هفده درصدی رسمی است که 

يا . را به سمت صفر می برد) وافزايش حقوق ها(بالفاصله حقوق ها
حل نشده در فاز ) دريافت به موقع حقوق ها( آنکه هنوز اين بحران

يم چقدر و رژيمی که می دان. های بعدی خودش رانشان می دهد 
ضد کارگری است و چه برنامه هائی دارد طبعًا برنامه های 

بنابراين مهم اين است که در عين نگاه . جديدتری را خواهد داشت
باين دستاوردها و تقويت روحيه، نگاهی هم به رژيم و برنامه 

من فکر می کنم توی کارگران اين هشياری . هايش داشته باشيم 
بهر حال بايد نهادی را . تالش می کنند هست و دارند در اين  جهت 

فراتر از برخوردهای روزمره برای خودشان بوجود بياورند که 
  . همان تشکل مستقل باشد 

نکته ديگر اينکه تاکيد من بر اينست که يک مقدار تجزيه و تحليل 
کنيم که کارگران اين دستاوردها راچگونه بدست آورده اند، يعنی 

فکر می کنم دو نکته اساسی . چيستعوامل اصلی حصول آنها 
يک مساله حضور فعال . کليدی است و در صحبت آقايان هم بود 

يعنی اينکه کارگران از پائين برای مبارزه آماده . بدنه کارگريست
بنظر من اين رمز اصلی پيروزی . باشند و به متن آن کشيده شوند

ک های مساله ديگر تاکتي. دربدست آوردن دستاوردهای کنونی است
همينکه اشاره شد . مناسبی است که اين دوستان کارگر بکار بردند

مسائل شان را از آن محدوده تنگی که رژيم امکان محاصره و 
سرکوب بيشتری را داشت، بردند بداخل شهر، در ميان کارگران، به 
خطوط رسانه های ارتباطی، وآن را در ميان ساير بخش ها و 

اينهاتاکتيک های بسيار . رح ساختندنهادهای کارگری وفعالين مط
موثر و درخشانی بود که البته خودش برگرفته از تجربيات مبارزات 

مبارزات . بخش های ديگر طبقه کارگر و از جمله شرکت واحد بود 
کارگران شرکت واحد برای تشکل و همينطور مبارزات معلمان و 

 تاکتيک فضای عمومی جامعه و مبارزاتی که درآن جريان دارد، در
در عين حاليکه بر گرفته از آن تجربيات . های اين دوستان موثر بود

هست،  خودش نيزبعنوان يک تجربه تاثيرات بسيار مثبت و نوئی را 
اين تجربيات اهميت داشتند چرا که . بوجود آورده که مشخص است 

اگر قرار بود چند تا  نماينده يا فقط چند فعال درصحنه باشند، رژيم 
ی همه را می گرفت ؛کما اينکه تهديد کرد،گرفت، انواع بسادگ

فشارها را آورد، تلفن های تهديد آميز،نفوذی ها و شناسائی ها که 
می دانيم و خود دوستان خيلی بهتر از من می دانند که رژيم انجام 

چرا عليرغم اينها نتوانست پيش برود؟ بخاطر اينکه از پائين . داد
نابراين رمز حرکت جنبشی طبقه کارگر، ب. حضور فعال وجود داشت 

وگر نه اين تصور که فقط با شکل دادن بخود . رمز موفقيت آن بود
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و اينکه فکرکنيم که يک تشکل ايجاد کرديم و نجات پيدا کرديم، اين 
در شرايط استبداد مذهبی و سرکوب بی امان؛ ممکن نيست و 

هائی امکان تجربيات تاريخی نشان داده که دست يابی به آن به تن
بنظر من اين تجربه از نظر کار بردی برای جنبش . پذير نيست 

طبقه کارگر،و برای خود اين دوستان اهميت زيادی دارد که بدانند 
  .ريشه های اصلی مبارزه و موفقيت شان در چه هست

 ضمنًا مساله هفت تپه و مبارزات اين دوستان و کارگران دو عرصه 
مطالبات )رنگ وبوی(يکی  : می گذاردمهم را برای ما به نمايش 

محلی و خود ويژه است که وجود داشته و بخشی از آن بطور موقت 
بدست آمده ولی وقتی برشی به آن بدهيم خواهيم ديد که ازسوی 
. ديگر اين مطالبات، يک مطالبات  وسيع ، کالن و سراسری است 

يعنی گره خورده با سياست های اقتصادی نئو ليبراليستی و 
خصوصی سازی ها، مافيای شکر و سياست هائی که اصًال از نظر 
اقتصادی دولت پيروی می کند، ويا مساله تشکل سراسری کارگری 
که مطرح هستند و تغيير مديريت واين که مديريت باصطالح جديد 

  چقدر می تواند پاسخ بدهد؟
 برای درهم شکستن تداوم حرکت ممکن است که رژيم مديريت را 

ند برای اينکه بتواند شکاف ايجاد کند يا انواع تاکتيک عوض می ک
ها و ترفندها را بکار گيرد تا دربين بخش های مختلف کارگری 

از جمله کارمندان اين مجتمع را، بتواند در . شکاف ايجاد نمايد
بنظر من تمام اينها با تاکتيک های مقابل . مقابل کارگران قرار بدهد

  . می تواند با شکست مواجه شودو سياست های درست کارگران 
 

در ادامه صحبت های آقای خباز . با تشکر از دوستان ! بله: نجاتی
آقای  اعتماد، امروز : و آقای سهرابی در رابطه با تحديد نيرو 

بخشنامه ای آمد شرکت که بيش از هزار و دويست نيرو بايستی 
طرح " بعنوان طرح زيان آور و طرح های ديگر يا بقول خودشان 

حاال . يا بيست سال کار به باال، باز نشست شوند و به نوبت" ريزش
ماهی پنجاه نفر ، صد نفر، دويست نفر و بهر حال اينها بايستی 

يعنی برنامه از اين قرار است . بترتيب تا آخر سال باز نشست شوند 
که اين شرکت را بصورت طوالنی مدت و در طول زمان، می خواهند 

دکنند و کم کنند  که شرکت را صد در صد واگذار به نيروها را تحدي
  . خصوصی سازی کنند که اين امروز بخشنامه اش هم آمد

از نظر من برای برنامه بعدی مان آقای اعتماد، همان برنامه ای را 
مثًال طبقه بندی مشاغل . که داريم در رابطه با بقيه مزايايمان هست 

يجده سال است که طبقه  تا به االن حدود ه68هست که از سال 
  . بندی مشاغل نشده ايم 

االن کارگرها ی . هنوز برنامه سقف زيان آور است و گرفتن منازل 
شرکت دارند ماهی صدو پنجاه تا دويست هزار تومان کرايه منزل 
می دهند در صورتيکه منازل کارگرها ی شرکت در اختيار نيرو های 

ی ديگر مثل معلمان و انتظامی است يا در اختيار ارتش و جاها
يک سری خواسته های ديگر داريم که در . کارمندان بانک است 

رابطه بارسمی کردن کارگرهای موقت هست که روی اين مساله 
  . چون اينها هيچگونه امنيت شغلی ای ندارند. خيلی پا فشاری داريم 

  . با اينکه رسمی ها هم ندارند ولی خوب اينها باز از ما خيلی بدترند
االن آقای اعتمادی، ما با تعطيل شدن شرکت نيشکر هفت تپه يا اگر 
زمانی مشکل داشته باشد که االن هم مشکل برايش پيش آمده ، 

االن برای نيشکر هفت تپه . مقصر سياست های دولت را می دانيم 
مشکل پيش آمده و با وضعيتی که ما االن داريم می بينيم مشکل ها 

 و شرکت هائی مثل کاغذ سازی فارس، صد در صد بيشتر می شوند
مثل حرير فارس و شرکت ميانه آب  که آنهم کشت و صنعت است ، 
مطمئنًا تعطيل خواهند شد و هيچکس باعث اين مساله نمی شود جز 

حاال به غلط  بگوئيم يا درست، خوب . اينکه سياست های دولت اند 
  .نتيجه اش بهر حال برای کارگر صد در صد منفی بوده 

ولی . االن گفتم  که ما خواسته هايمان را به مديريت ابالغ کرده ايم 
ما اين ! تغيير و تحوالت هم. االن مديريت تغيير و تحوالتی دارد

يعنی . نتيجه را از آن پی می گيريم که می خواهند شکاف بياندازند 
امروز با بچه ها که صحبت می کرديم باين نتيجه رسيديم که می 

ن افراد شکاف بياندازند و احتماًال صحبت قوم گرائی و خواهند در بي
ولی خوب الحمدهللا کارگرها خيلی . اين برنامه ها را پيش بکشند

روشنتر از اين مساله هستند که آنها بتوانند با حيله هائی که دارند، 
بين کارگر ها  رخنه کنند و باعث شوند که ما نتوانسته باشيم که 

   .خواسته هامان را بگيريم
   

بحث را با ! خيلی ممنون آقای نجاتی از توضيحات شما: برابری
آقای سهرابی شما االن صحبت : آقای بهزاد سهرابی پی می گيريم 

های آقای نجاتی را شنيديد و ديديد که هنوز هم که هنوز است 
احتمال هست که با ترفند  هائی کارگران هفت تپه را سرکوب کنند و 

شما فکر می کنيد برای اينکه اين . خ ندهند به خواسته هايشان پاس
خواسته ها تثبيت شود و کارگران بتوانند در آينده نيز با اين ترفند 
ها  مقابله بکنند ، چه اقدامات موثری را بايد را بايد انجام بدهند و 
فعالين کارگری چه نقش و اهميتی می توانند در اين رابطه داشته 

  باشند؟ 
  

توضيحاتی که آقای نجاتی در اين رابطه دادند و ! با تشکر: سهرابی
مخصوصًا بحث فرقه گرائی و وجود اقوام مختلف که در کارخانه 
نيشکر هفت تپه هستند ، ما با آقای خباز که  چند جلسه حضورًا  با 
دو ستان نشست داشتيم و اين مساله بحث شد،  يکی از دغدغه های 

 باين وسيله و به اسم اصلی اينست که متاسفانه دولت می خواهد
ُکرد و ُلر و عرب و شيعه و سنی وارد اين فاز شود که آنها را از 
تجمع واقعی خودشان که امروز صورت گرفته و کًال مطالبات طبقاتی 
. خودشان بيک صورتی باز دارد و در صفوف آنان تفرقه بياندازد

ان و بنظر من  تنها راه کار فعًال موجود و خواست نمايندگان کارگر
خود کارگران که به حقانيت آن رسيده اند، ايجاد يک تشکل کارگری 

در  بحث های حضوری که با خود آقای نجاتی و آقای . است 
فريدون نيکوفر داشتيم ، اين بحث عنوان شد و اينها خودشان آگاه 
هستند و اينرا درک کرده اند که ايجاد تشکل کارگری تنها راه و 

د امروز در شرايط بحرانی ای که بوجود آمده چاره ايست که می توان
من پيشنهاد می دهم و بحث ساير . اينها را از تنگنا خارج کند

دوستان و فعالين کارگری هم هست ، اينست که تا رسيدن به آن 
 –تشکل کارگری در سطح وسيع و مفهوم واقعی خودش، دوستان 

 در جهت ايجاد  فعًال بايستی-همانطور که آقای خباز هم توضيح دادند
سنديکای " مد نظر خود بچه ها. هيات موسس اين تشکل باشند 

بنظر من بايد . است " صنفی کارگران  شرکت نيشکر هفت تپه 
هيات موسس را با يک اساسنامه تشکيل دهند و اعالم کنند و برای 
خودشان فرصتی ايجاد کنند که بتوانند کارگران را بر اساس آن 

خودشان جمع کنند تا بتوانند در ايجاد تشکل اساسنامه پيشنهادی 
به نظر من وظيفه فعالين هم . کارگری گام های موثری را بر دارند 

اينست که همانگونه که تا به امروز انجام داده اند  حمايت های 
. معنوی و همه جانبه از اين خواست و مطالبات کارگری است 

اتی از حرکت های طبيعتًا  به خاطر اينکه فعالين دارای تجربي
اعتراضی ساير مراکز توليدی توی ايران و خارج از ايران هستند ، 
می توانند با هماهنگ شدن اين تجارب را در اختيار دوستان کارگر 
مان در نشکر هفت تپه قرار بدهند و با اين  اميد بتوانيم با نيروی 
 خود انگيخته کارگران، ايجاد تشکل واقعی کارگران را در دستور

  . کارمان قرار دهيم 
بطور مشخص از :  الزم می بينم که بيک نکته اشاره داشته باشم 

 تا امروز و بمدت سه سال بحثی که بين فعالين کارگری 83سال 
امروز همانطور که . صورت گرفته، ايجاد تشکالت کارگری است 

دوستان هم در جلسه توضيح دادند، خوشبختانه ديگر خود کارگران 
 و دغدغه فکری شان  رسيده که تشکل کارگری يک به مشغله

بنظر . ضرورت ، يک نياز و يک سالح برای مبارزاتشان می باشد
من بحث ايجاد تشکل کارگری که بين فعالين بود و حاال خوشبختانه 
دارد توی  خود طبقه می رود ، حاال بايد فعالين نوع تشکل ها را هم 

ه صرفًا ايجاد تشکل بنظر من وقت آن رسيده ک. مشخص کنند 
کارگری تو دستور کار  نباشد ، بلکه فعالين کارگری اکنون بايد به 

جدا از اينکه اين تشکل چگونه می . نوع تشکل توجه داشته باشند
خواهد نيازهائی را که دوستمان آقای نجاتی توضيح دادند، بر آورده 

 و طبقه بندی مشاغل است ، خانه های مسکونی کارخانه است. کند 
مساله کار سخت وزيان آور و مسائل صنفی ای که هست، بايد نوع 
تشکل کارگری را به مراکز کارگری پيشنهاد داد که جدای از 
مطالبات آنی و فوری بتوانند يک دور نما را برای طبقه کارگرو 

  .جنبش کارگری ايران تضمين کنند
   

بحث را خيلی ممنون آقای سهرابی ازتوضيحات شما و حاال : برابری
آقای خباز در صحبت های دوستان تاکيد : با آقای خباز پی می گيريم 

بر سر تشکل است و تشکلی که بتواند از خواسته های کارگران 
بطور پی گير دفاع کند و با ترفند هائی که ممکن است به اشکال 
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شما فکر . مختلف به سرکوب کارگران منتهی می شود، مقابله کند
تی را که از همين امروز بايد برای آنها تالش کرد می کنيد که اقداما

و پيش برد چه هستند ؟ و تشکلی را که صحبت اش می شود 
  چگونه می شود بوجود آورد؟

   
. من ابتدا خواستم از صحبت های آقای نجاتی تشکر کنم : خباز

ايشان به زيبائی و با شفافيت تمام خيلی خوب توانستند مطالبات 
ببينيد آقای آعتماداساسًا نبايد .  انعکاس بدهند راديکال کارگری را

يعنی مساله تشکل کارگری را نبايد اين دوستان به . انتزاعی ببينيم 
عزم جدی اين کارگران نيشکر هفت تپه ايجاد . تنهائی پيش ببرند 

اما در . تشکل کارگری و پی گيری مطالبات راديکالشان هست 
سير تنها هستند ، يعنی بدون صورتيکه اينها احساس کنند در اين م

فعالين کارگری داخل کشور، بدون هم طبقه ای هايشان در ديگر 
کارخانه هاو بدون حمايت موثر و عملی فعالين کارگری خارج از 
کشور، متاسفانه نمی شود چشم انداز مثبتی برای اين حرکت 

لذا من اينجا می خواهم تاکيدکنم به دوستان و فعالين . متصور بود
رگری که دوستان در حال حاضر جنبش کارگری ايران در مرحله کا

ای  قرار دارد که ما آنرا می توانيم رويکرد توده ای جنبش کارگری 
ما می توانيم از اين نام ببريم که شکل و ماهيت مبارزات . نام ببريم 

نمی خواهم بزرگ .  کارگری در سطح توده ای در حال تغيير است 
اگر ما اين تغيير را . ئيم که در حال تغيير است نمائی کنيم و می گو

ما بايد به مالحظات . نبينيم، واقعًا به اين جنبش جفا کرده ايم 
تغييراتی که بتدريج دارد توی جنبش کارگری نمودهای خودش را 

يک مقدار سنجيده . نشان می دهد، حرکت هايمان را تعميق ببخشيم 
من . رجسته تری داشته باشيم تر و آگاهانه تر به اين جنبش نگاه ب

فکر می کنم که کارگران نيشکر هفت تپه اين انتظار را از دوستان 
فعالين کارگری که در داخل کشور فعاليت می کنند، داشته باشند که 
يک حرکت سازمان يافته و سراسری را در جهت حمايت عملی از 

فعالين اين انتظار از . کارگران نيشکر هفت تپه را سازمان بدهند 
بحث من باينگونه نيست که . کارگری خارج از کشور نيز هست 

من فقط می !  نه . حرکت هائی که تا بحال آنها کرده اند مفيدنبوده 
خواهم بگويم که بر اساس اين تغييرات محسوسی که در سطح 

 توده ای در جنبش کارگری ايران می بينيم ، –مبارزات کارگری 
حمايت هائی که تا بحال عمدتًا بصورت اين . آنجا هم حرکت شود 

حمايت های اطالعيه ای از اين کارگران و کارگران ديگری شده، 
فکر می کنم که ديگر کافی نيست ووقت آن رسيده که حمايت ها 

بنظر من خوبست که . شکل موثر و عملی تری بخودش بگيرد
دوستان فعالی که در کشورهای ديگر زندگی می کنند با تشکل های 

ارگری همان کشور ارتباط بگيرند و توجه آنها را به حرکت های ک
عميق کارگران نيشکر هفت تپه وکًال جنبش کارگری ايران جلب کنند 

انتظار کارگران ايران از ديگر هم طبقه ای هاشان در ديگر کشور . 
ها و ديگر تشکالت کارگری اينست که اقدامات عملی را درحمايت از 

 اين اقدامات عملی هم چيز عجيب و غريبی نيست .اينها انجام دهند 
و می تواند بيک حرکت سمبوليک ختم شود ، می تواند به يک 
ساعت اعتصاب در فالن کارخانه ختم شود ، می تواند يک حرکت 
. نهادين و سمبوليک در جلوی فالن نهاد حقوقی بين المللی باشد 

د، هم بنظر من اگر از اين پس چنين حرکت هائی صورت بگير
امکان پذير است و هم می تواند تاثير بسزائی در باال بردن روحيه 
کارگران نيشکر هفت تپه و هر کارخانه ای که کارگرانش دست به 

  . چنين مبارزاتی می زنند ياخواهند زد، داشته باشد
فعالين کارگری داخل کشور بايد اين مساله را ترويج کنند که ما 

در حرکت . ا امروز بايد دامن بزنيم حرکت های فرا کارخانه ای ر
های فرا کارخانه ای بايد برای کارگران کارآگاه گرانه صورت بگيرد 
که دوستان کارگر شما به تنهائی نمی توانيد کارتان را پيش 

بايد در کنار کارگران نيشکر هفت تپه قرار بگيريد و هم چنين !ببريد
نند که کارگران کارگران نيشکر هفت تپه هم اگر امروز احساس ک

فالن کارخانه ای در فالن جای کشور نياز به حمايت دارند ، بايستی 
بنظر من اينها در زنجيره ای واحد می توانند . از آنان حمايت کنند 

صد البته همه اين مواردی که بر شمرديم . بسيار کار ساز باشند 
قای  برای رژيم با برداشت ما و نه در کالم آ–" پاشنه آشيل" بيک 
 ختم می شود  و آنهم اينست که امرو ما شاهد تولد –خباز 

سنديکای کارگری شرکت نيشکر هفت تپه هستيم و اميدوارم تولد 
  ! ممنونم. چنين تشکلی را در جنبش کارگری جشن بگيريم

  

بحث را با آقای تقی روزبه  به پايان می ! ممنون آقای خباز: برابری
شما . تان در ايران را شنيديدآقای روزبه شما نظر دوس: بريم 

بعنوان فعال سياسی و کارگری در خارج کشور فکر می کنيد که 
  نکاتی اهميت دارند که به آنها توجه شود؟ 

و اينکه چه اقدمات موثری را بايد فعالين کارگری در خارج کشور 
در حمايت از کارگران ايران و بخصوص کارگران هفت تپه که اين 

ا طی هفته های گذشته انجام داده اند ،  پيش اقدامات جسورانه ر
  رويشان قرار دهند و با جديت پيش ببرند؟

  
اگر به مبارزات طبقه کارگر و از جمله کارگران هفت تپه  : روزبه

يکدسته . نگاه کنيم، می بينيم که دو دسته مطالبات توی آن هست 
حقوق اين ماه را می خواهند، يا . مطالبات اخص وخودويژه است

می خواهند فالن آدم عوض شود يامثًال خانه سازمانی شان را می 
خواهند که اينها مطالبات اخص کارگران هفت تپه است که برايش 
مبارزه می کنند و خيلی هم خوب است وبايد  حمايت شود و بخش 

منتهی مراتب اين بخشی از مطالبات آنهاست . مهمی از مبارزه است
رزات اقشار ديگر طبقه ومثًال شرکت و همينطور اگر دقت کنيم مبا

دسته ديگر مطالبات کالن است که اين . واحد هم همينطوری است 
دوستان خودشان به آن توجه دارند و بايد بيش از اين هم به آن 

يعنی االن موجوديت کارخانه هفت تپه با سياست های . توجه شود 
 خودش و کالن حاکم بررژيم گره خورده و برای ادامه خودش، بقای

برای اينکه حداقل های خودش را تامين کند،در تقابل با اين سياست 
: آقای نجاتی خيلی روشن فرموله و بيان کردند . ها قرار گرفته است

مساله خصوصی سازی، مساله مافيای شکر، مساله سياست های 
مثًال فرض کنيد  همين ...... اقتصادی که بر دولت حاکم است و 

– از داليلی که به مبارزه کارگران هفت تپهيکی. واردات شکر
همانطورکه در صحبت های قبلی عرض کردم و دوستان هم 

  اهميت فرامحلی می دهد، همين گره خوردگی آن با -فرمودند
چنانکه مساله بحران واردات بی تناسب .سياست های کالن است 

دولت برای اينکه . شکر در درون خود حکومت هم داغ شده است 
ا توجيه کند می گويد اين شکرها را وارد کرده ايم که ذخيره آن ر
 برای روز مبادا - خيلی بيش از نياز–ميليون ها تن آورده ايم . کنيم 

يعنی می بينيم که . و بخاطر مساله جنگ و تهديدات بين المللی 
توضيحی که دولت احمدی نژاد می دهد  درارتباط با مساله جنگ 

ت که خود دولت بدون توجه به منافع است که آنهم سياستی اس
کارگران و عليه آنها و همه مردم ايران در پيش گرفته است وحاال 

ياين ترتيب دولت دارد بار سياست غلط . تاوانش را بايد مردم بدهند 
  . اش را در مورد جنگ روی کارگران خالی می کند 

همينطور سياست های نئو ليبراليستی که االن صحبت اش می 
اوًال سياست .  ،يک سياست موردی جمهوری اسالمی نيستشود

فراگيری است و ثانيًا  مساله ومشکل فقط واگذاری کردن به بخش 
اصًال خود دولت بدتر از بخش خصوصی است و . خصوصی نيست

بخش خصوصی هم مکمل دولت و يکی از عرصه های سياست 
 براين بنابراين دولت است که سرکوب می کند و عالوه. دولت است

که گردانهای سرکوب را می فرستد و مدافع بخش خصوصی است، 
خودش اصًال کارفرمای مستقيم هم هست و عالوه براينکه مدافع 

پس می بينيم . طبقه سرمايه دار هست خودش هم سرمايه دار است 
مبارزات ومطالبات کارگران هفت تپه عالوه بر وجه محلی، وجه 

تواند با اين سرخط ها وسياست های برای اينکه ب. کالن هم دارد 
کالن مبارزه کند که با هست و نيست طبقه کارگر هم گره خورده، 
الزمه اش اينست که بتواند با اقشار ديگر طبقه و همانطور که آقای 
خباز هم اشاره کردند با بخش های ديگر طبقه کارگر، مبارزه اش را 

وضعيت جامه ما  . وگر نه اين مطالبات قابل وصول نيست. گره بزند
گره (و بحران جامعه ما که االن انباشته شده چنين وضعيتی را

يعنی . را درعمل نشان می دهد) خوردگی بين اين دودسته مطالبات
بطور عينی داريم می بينيم  که مبارزات کارگران هفت تپه بطور 
. مشخص دارند دو دسته بودن اين مطالبات رابه نمايش می گذارند

ن برای اينکه بتوانند سياست های غيرموردی و نئو پس کارگرا
ليبراليستی جمهوری اسالمی را باوارد کردن فشار عوض کنند و 
دگرگون کنند، الزمه اش اينست که با نيروهای ديگر و اقشار ديگر 

و . مردم در اين مبارزه که مبارزه مشترکی است  حتما همراه شوند 
اه اينست که مبارزات مشترک را دقيقًا باين دليل وظيفه کارگران آگ

که األن درگام های اوليه خود قراردارد، از دل مبارزات محلی که در 
جای خود خيلی هم مهم هستند وبايدهمچنان به پيش بروند، برای 



 11

. بوجود آوردن  حرکت های وسيع تر و سراسری تربيرون بياورند 
ی وجود ندارد و بدانند که بدون ايجاد اين حلقه مفقوده امکان پيشرو

. شرکت واحد يک مقدارجلو رفت و متوقف شد) به عنوان مثال. (
چرا؟ برای اينکه پيشروی حرکت و تحقق خواست ها با دولت و 
سياست های کالن گره خورده و بخش خصوصی و دولت در يک 

بنابراين فراگيرشدن . جبهه و کارگران در جبهه ديگر قرار دارند
ايت و پشتيبانی ازمبارزات همديگر ضرورت مساله همبستگی و حم

 است – تئوری و نظريست –يکی از اساسی ترين نيازهای عملی 
که خودش را نشان می دهد وکارگران بايد روی آن کار کنند، فعالين 
رويش کار کنند، وتمام ابتکارات بايستی درجهت آن بکار گرفته 

مايت شود، شبکه های حمايت مالی از همديگر ايجاد شود و فقط ح
ها لفظی و اعالمی  نباشد که البته در جای خود بسيار الزم است 

بايد . ولی بايد از اين فراتر برود و جنبه های عملی داشته باشد
. بتوانند مباحثات مشترک بکنند و مسائل مشترک را بررسی کنند

بتوانند اتحاديه هايه سراسری، همکاريهای سراسری و جبهه 
خوب اينها مسيری است که از دل . ند کارگری سراسری ايجاد کن

بنابراين مهم ترين نکته اينست که . همين مبارزات روزمره ميگذرد
کارگران بتوانند بين مبارزات محلی خودشان و ضرورت پيوند با 

هم کارگران هفت تپه تالش : از دو سو. مبارزات کالن گره بزنند
ن ديگر بخش ها کنند که ديگران را وادار و تشويق کنند، هم کارگرا

وظيفه شان اينست که بشدت از مبارزات هم رزم و هم طبقه شان 
نيروهای خارج از کشور هم بطريق اولی با توجه به . حمايت کنند 

شرايط مناسبی که از نظر رساندن صدای اينها دارند، می توانند 
کمک های جهانی و بين المللیِ  نهادهای بين المللی و کارگری را 

  . جلب کنند و تجربيات کارگران ديگر جهان را منتقل کنندباين سمت 
ازآنجا که پای مسائل . جمهوری اسالمی هم فشار خواهد آورد

سياسی کالن ومهم درميان است ، اينطور نيست که جمهوری 
اسالمی باين سادگی ها دست بردارد و خيلی فشار خواهد آورد 

اين .استترکيب تشکل با حضورومشارکت بدنه کارگری مهم .
اعالم . طورنيست که صرفا يک تشکلی بوجود بيايد مسائل حل شوند

موجوديت تشکل ها هم به آن سادگی که شايد بعضی از دوستان فکر 
می کنند ضمن اينکه مبارزه برای دست يابی به آنها خيلی مهم است 

چون جمهوری اسالمی ممکن .  به تنهائی نمی توانند کارگشاباشند–
. مروز عقب نشينی کند ولی فردا هجوم بياورداست درموردی ا

بنابراين بايد برای حفظ  دست آوردها  بتوانيم از يکطرف مبارزات 
توده ای کنيم وازسوی ديگر همبستگی  طبقاتی ) درسطح کارخانه(را

متقابل  با کارگران بخش های ديگر و با ديگر جنبش های اجتماعی  
  .داشته باشيم

شاره کنم، همان تفرقه افکنی های رژيم  مساله ديگری که بايد ا
است که يکی از دوستان به عنوان نمونه درمورد مساله ملی مطرح 

کامًال مشخص است که رژيم انواع ترفندها را برای متشتت .کرد
کردن صفوف کارگران وازبين بردن همبستگی آن  که بزرگترين 

ومی . دستاوردمبارزات هفت تپه را تشکيل می دهد، بکار ميگيرد 
بنابراين با . خواهد اين مهم ترين عامل پيروزی را خدشه دار کند 

که .انواع واقسام ترفندها می خواهد  آنراشقه شقه و تکه تکه کند
نبايد فراموش کنيم که اصًال طبقه . در مقابله باآن بايد هوشياربود

کارگر ما چند مليتی و چند فرهنگی است ونصف اش کرد و ترک و 
،که مسلم است برايشان منافع مشترک به عنوان طبقه بلوچ هستند

ارجحيت دارد و منافع ملی ای که رژيم )برسايرتمايزاتشان(کارگر 
می خواهد در مقابل آن قرار دهد يک چيز واهی است و واقعی 

ضمن درنظرگرفتن منافع مشترک طبقاتی و (پس طبقه کارگر .نيست 
می تواند )اليه ها واقشارنيز تمايزات ومطالبات خود ويژه هرکدام از

بشارت دهنده اتحاد چند گونگی خودش باشد و اجازه ندهد که 
  .ترفندهای رژيم درانجام آن تاثير منفی بگذارد

   
  
   

در هر حال از شرکت کنندگان در اين بحث ، آقای نجاتی، :  برابری
آقای سهرابی ، آقای خباز و آقای تقی روزبه که دعوت راديو 

ی را پذيرفتند، تشکر می کنيم و برايشان آرزوی تلويزيون برابر
  .موفقيت داريم 

   
  . چند دقيقه ای وقتتان را می گيرم ! ببخشيد : نجاتی

  

  ! بفرمائيد: برابری
  

 – نتيجه اينرا گرفتيم که دولت اعالم کرده که تعرفه شکر نجاتی
يعنی  تا زمان نامشخص قطع .  بطور کامل قطع کرده -واردات شکر

که . ين نتيجه حرکت ماست تا آنجائی که من اطالع دارم ا. کرده
بعد، االن آقای اعتماد، شکر ما محصول . حرکتمان بی نتيجه نمانده

 مان حدود سی هزار تن در انبار ذخيره شرکت 86و 85سال 
موجودداريم که االن خريداری برای اينها نيست بواسطه اينکه 

عرفه خيلی پائين ، شکر ما حضرات از باال شکری که خريده اند با  ت
حاال . ث ورشکستگی شرکت شد روی دست شرکت مانده و اين باع

بايد به اطالعتان برسانم که ما به همت دوستان و ياری تمام 
کارگران و به اميد خدا، تا جائی که در توانمان هست دنبال خواسته 

حاال چه . هامان هستيم و اميدواريم دوستان از ما حمايت بکنند 
 حمايت معنوی، چه حمايت رسانه ای و چه حمايت مشاوره ای ،

بعد  اگر در بين صحبت هايم بهرحال لکنتی بوده، . تشکر می کنيم 
بايد من را به بزرگی خودتان ببخشيد که ما اولين باره که توی اين 

انشااهللا در آينده بتوانيم بهتر با هم صحبت . مسائل شرکت می کنيم 
  خيلی ممنونم از شما آقای اعتمادی. کنيم و روان تر 

  
 کرديد بسيار فرموله و واقعًا صحبت های بسيارخوب صحبت: روزبه

  همه دوستان قابل تحسين بود 
  

اميدوارم .بهر حال ما تا به االن اينطور مسائل را نداشتيم  : نجاتی
  از حاال ببعد دقت کنيم

   
ولی تجربه از هزار تا کتاب مهم تر است و اين واقعًا :  روزبه

  خودش را نشان می دهد
   

اميدوارم که ما را ! نظر لطف شماست ! نظر لطف شماست: نجاتی
تمام کارگرای کشور، .  فراموش نکنيد و هميشه در ارتباط باشيم 

تمام کارگرای دنيا، هميشه يارو همدرد همديگر باشيم، به اميد خدا 
 و با ياری دوستان 

 به اميد پيروزی : روزبه
  به اميد پيروزی : نجاتی

 
 

  
…………………………………...  

 
  برنامه تلويزيون برابری پخش عت سامجدد درتغيير

 با توجه به تغيير ساعت در اروپای غربی  برنامه تلويزيون برابری 
  به شرح 

!زير پخش خواهد شد  
  روزهای جمعه

  به وقت ايرانپنج و نيم بعداظهر) ١٧: ٣٠(نيمساعت هفده و 
 و

  به وقت اروپای غربی پخش می شودسه بعد ازظهر ) ١٥(پانزده   
  ر به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيداين تغيي

تلويزيون برابری بر روی ماهوره هات برد با اين مشخصات 
 مشخص می شود

١٢٤٧٦فرکانس   
 پوالريزاسون افقی 

 ٢٧٥٠٠سمبل ريت 

…………………………………… 
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  *ديدگاه * 
 گقتگو با رفيق عابد توانچه

   بخش اول- دانش سرخ: از سايت 

اين است که تمام نيروهاي سياسي که  ين اتفاقتنها راه مقابله با ا -* 
شوند و قبل از   جمع1واقعا دغدغه ي مردم را دارند حول گزينه ي 

 شيپور جنگ از سوي جنگ طلبان داخلي و خارجي به صدا در  آنکه
بايد کوشيد مردم را از . صدد تعيين سرنوشت خويش برآيند آيد خود در

بايد به مردم اطالع .  مطلع کرددارند آينده ي شومي که در مقابل خود
، مرگ و جنگ  داد که اگر تحريم ، قحطي ، گرسنگي ، بمب ، موشک

را نمي خواهند تنها راه نجاتشان اين است که خودشان براي خودشان 
  .بکنند کاري
حتي اگر کار کوچکي براي نيل به اين هدف در توان ما باشد و -* 

شد و به خاطر مرگ و بدبختي تک آينده بي آبرو خواهيم  انجام ندهيم در
  .........مسئول خواهيم بود تک قربانيان اين جنگ ويرانگر

از سختي و بزرگي کار و کمبود نيروها آگاه هستم اما  البته من به خوبي
  .جامعه است اين تنها راه ممکن براي نجات

*****************  
 به عابد جان ، بد نيست با مختصري از نحوه ورودت : سئوال

 از کي و چگونه وارد ميدان مبارزه شدي؟. شروع کنيم فعاليتهاي سياسي
. که سياست در آن يک تابو بود من در خانواده اي بزرگ شدم : عابد

گوناگون بارها  پدر من در مبارزات خود عليه حکومت شاه به جرايم
بازجوئي و بازداشت شده بود که جدي ترين آن بازداشت در زندان 

که بعدها در رژيم جمهوري اسالمي به زندان ( ه ي مشترک کميت مخوف
پدر من وابسته به تفکرات طالقاني بود و در . بود ) توحيد تغيير نام داد

آنکه حتي خود بداند چرا و چگونه  پايان مانند ميلونها نفر ديگر بدون
قشري که  نتيجه ي قيامي که در آن شرکت داشت تمام و کمال توسط

 .د دزديده شد و بر باد رفتاليق آن نبودن
کميته ي انقالب مستقر در شهرباني   سرپرست57پدر من بعد از قيام 
  خودش  ماه به دليل اختالف و به قول5اراک شد که بعد از 

به دليل دسته کشي و باند بازي براي تصاحب منافعي که هنوز وجود  «
 اراک به کار کناره گيري کرد و در کارخانه ي ماشين سازي از» نداشت

  .بود بازگشت کار اصلي خود که تراش کاري
 در حالي که پدر من مشغول کار در همان کارخانه 61 و 60در سالهاي 

ماشين سازي بود در راه عزيمت به محل کار خود توسط نيروهاي  ي
موجود آمده است که اين ترورها توسط  در اسناد. ناشناس ترور شد

ماجرا اينجاست  نکته ي جالب. ستسازمان مجاهدين خلق انجام شده ا
 که هنوز بعد از گذشت سالها از انزوا و دوري پدرم از جامعه خانواده ي

ما با مشکالت زيادي روبه رو است که داليل آن بارها و بارها از سوي 
گذشته « نزديکي پدر به منتظري و آنچه که » نظام  نيروهاي ارزشي« 

نام گرفته، عنوان شده » ز آمي قهر« و » ي مبارزاتي غير مکتبي 
به دليلي که  57 پدرم بعد از کناره گيري از طيف حاکم بعد از سال. است

 نمي دانم و مانند بسياري از بازداشتها ، شکنجه ها و اعدامهاي آن
سالها که دليل خاصي هم نداشته است مجددا به همان زندان سابق کميته 

ام پيدا کرده بود باز مي به زندان توحيد تغيير ن ي مشترک که اکنون
سياسي پدر عايد خانواده شد  به هر حال آنچه که از مبارزات. گردد

خالصه آنکه  و... عبارت بود از فقر، بيکاري،ترس،دلهره، زندان و 
  .بود» اوف « سياست از بچگي براي من طبق قانون خانواده 

و از طريق روزنامه هاي ن» اصالح طلبي درون حکومتي  » در دوران
سياست عالقه مند شدم و در سالهاي  ظهوري که عمر کوتاهي داشتند به

مبارزات  آخر دبيرستان تمام هوش و حواسم به پلي تکنيک و
دانشجوئيش بود تا آنکه خوشبختانه يا بدبختانه در اين دانشگاه پذيرفته 

طبق سياستهاي دانشگاه تمام دانشجويان ورودي جديد غير  .شدم
دانشجوئي متمرکز کردند اما به دليل مشکل  خوابگاهتهراني را در يک 

خوابگاه دانشجويان سال   دانشجوي ديگر در3ظرفيت خوابگاه من و 
حوادث   ماه من در جريان تمام6آخري اسکان پيدا کرديم و در عرض 

 قرار گرفتم و نظر دانشجويان بي طرف نسبت 75دانشجوئي بعد از سال 
  .عال در دانشگاه را بدست آوردمجريانات و نيروهاي ف به تک تک

تکنيک تا قبل از کودتاي دولت نهم در  خوابگاه هاي دانشجوئي پلي
و حتي مسئولين  عرصه ي دانشگاه توسط خود دانشجويان اداره مي شد

من به توصيه ي تعدادي از فعاالن . خوابگاهها خودشان دانشجو بودند
م و در جاهاي قديمي تشويق به ورود به داخل اين چرخه شد صنفي

يکي از خوابگاه هاي دانشجوئي بود  مختلفي که آخرين آنها سرپرستي
با يک درگيري  سال کار در اين زمينه2کار کردم و در پايان پس از 

شديد با مديريت دانشجوئي دانشگاه پرونده اش را بستم اما تا روز قبل 
 در پلي  که آخرين باري بود که پايم را1385 خرداد 10بازداشت در  از

لحظه هم در مسائل صنفي دانشجويان  تکنيک گذاشتم حتي يک
  .نداشتم خوابگاهي دست از سر مديريت دانشگاه بر

اواخر دوران دانشجوئي هم پس از مشورتها ، صحبتها و بحثهائي که با 
ياشار قاجار دبير سابق انجمن اسالمي دانشجويان پلي تکنيک  آقاي

 .ي انجمن شرکت کرده و وارد انجمن شدممرکز داشتم در انتخابات شوراي
  افکار پدر چه تاثيري هم بر عملکرد و مواضعت داشت؟ : سئوال
اين تاثير را مي توانم اينطور خالصه کنم که ايمان آوردم که  : عابد

نادرست حتي در بهترين و انسانيترين حالت خود باز هم  تفکرات
حتي يک تبصره » برابري و آزادي  « اگر به اصل. نادرست هستند

جز فاجعه  اضافه شود و به منابع مجهول حواله داده شوند چيزي به
  .نصيب انسان و جوامع بشري نمي شود

ظاهرا در عرصه نشريات دانشجويي هم فعال بوده اي و بارها   : سئوال
 چرا و چگونه وارد اين عرصه شدي؟. حضور مسئله ساز شده است نيز اين
با ياشار قاجار و تمايل به ايجاد يک ائتالف  شنائيمقبل از آ. بله :  عابد
تنها "براي بازسازي مجدد انجمن اسالمي دانشجويان به عنوان  قوي

، در زمينه نشريات "سياسي در دانشگاه محمل واقعا موجود براي کار
  .دانشجويي فعاليت مي کردم

ير که تا قبل از توقيف فله اي نشريات ام» پژواک  « ابتدا با مجله ي
 ساله ي 10سابقه ي ) دانشگاه  رئيس انتصابي(کبير به دستور رهائي 

مسئولي آقاي  چاپ مستمر را در کارنامه ي خود داشت و در زمان مدير
حامد ابراهيمي توانست مدير وقت اداره ي امور خوابگاه هاي پلي 

با يک برنامه _ که دانشگاه را با زندان اشتباه گرفته بود  _ تکنيک را
  .بر کنار کند ي و منسجم دانشجوئيي قو

 را منتشر کنم که در همان» عصيان « بعد از آن هم سعي کردم نشريه 
پشت و رو بيشتر نبود  a3 شماره صفر در حالي که تنها يک کاغذ

از انتشار « کيهان در قسمت خبر ويژي خود  روزنامه ي. توقيف شد
ا به افکار وجود خد نشريه اي با مرام کمونيستي که ضمن انکار

 در دانشگاه صنعتي امير» بنيانگذار انقالب اسالمي توهين کرده است 
کبير خبر داد و عده اي منتسب به بسيج دانشگاه صنعتي امير کبير 

خوشبختانه بعد . بگيرند" علما"فتواي ارتداد بنده را از  عازم قم شدند تا
ا همين نشريه دانشجوئي موج در رابطه ب از افتضاحي که در ماجراي

بودن انتخابات رياست  فتواها به وجود آمده بود و با توجه به نزديک
 جمهوري و تالش رژيم براي آرام نگاه داشتن دانشگاه به منظور عدم

تاثير گذاري رواني در فضاي انتخابات، اتهام ارتداد اثبات نشد و ماجرا 
ات محروميت مدير مسئول از داشتن هرگونه مجوز چاپ نشري « تنها به

بعد از نشريه پژواک . ختم شد» دانشجوئي دانشجوئي تا پايان دوره ي
داديم و به مدير مسئولي  و عصيان يک تيم مطالعاتي پنج نفره تشکيل

تاريخ  آقاي حامد ابراهيمي دست به انتشار نشريه اي زديم که در
» پرونده « موضوع نشريه . نشريات دانشگاهي بي بديل بوده و هست

به عنوان مثال . مبهم تاريخ معاصر در ايران بود  ائلبازخواني مس
توسط نيروهاي وزارت اطالعات  بازخواني پرونده ي قتلهاي زنجيره اي
انقالب  « نگاه مو شکافانه به. در اين نشريه، به عهده ي من بود

و مسائل اين چنيني با » دولت موقت « ، » ساواک «، » فرهنگي 
  .شده ويژگي خاص اين نشريه بودمستندات ارائه  حجمي باال از

 که بعد از -آقاي محسن سهرابي  به مدير مسئولي» دامون « نشريه 
دانشگاه با حکم   با فشار نماينده ي دفتر رهبري در85حوادث خرداد 

  آخرين کار من در دانشگاه امير کبير بود که بعد-اخراج رو به رو شد 
 با اتهام عجيب و غريب از چاپ مقاله اي با موضوع خشونت عليه زنان

رو به رو شد و به » توهين به مقدسات«و  »چاپ مطالب مستهجن«
در هنگام توزيع  صورت غير قانوني و غير عرفي ، شماره ي آخر آن

 توسط عوامل حراست و انتظامات دانشگاه به دستور مدير کل فرهنگي
 .دانشگاه جمع آوري و ضبط شد

با مدير   به دوستيهاي شخصينشريات ديگري هم بودند، که من بنا
مسئوالنشان کمکهايي در چاپ يا ديگر مسائلشان مي کردم، که الزم به 

اما آخرين مقاله اي که در يک نشريه دانشجوئي نوشتم . نيست نام بردن
 .دانشگاه تهران بود » خاک« در نشريه دانشجوئي 

ده ، يکي از مسائلي که به نظر ميرسد بسيار قابل توجه بو  :  سئوال
  اصال چرا به دنبال وبالگ نويسي رفتي؟. بود وبالگت
وبالگ نويسي از نظر من يک تاکتيک و در عين حال يک کار  :   عابد

اصال يکي از مهمترين داليل بازداشت من کار وبالگ .بود رسانه اي
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گسترده اي که با رفقاي دانشگاه تهران  من به دليل ارتباط. نويسي بود
کاملي از ناآرامي  داشتم گزارشات مبسوط و عکسهايو دانشگاه رجائي 

 هاي دانشجوئي دانشگاه تهران ، امير کبير و رجائي را به صورت لحظه
قانون «به لحظه روي وبالگم قرار مي دادم که اين براي حکومتي که 

مسئله اين . آن است، خيلي گران تمام شد» بقاي قانون«، » سانسور
ُبعد دانشگاه، با يک وبالگ  نها حداقل دربود که تمام سيستم سانسور آ

 رايگان شکسته شد، و همه ي دنيا از اعتراضات دانشجوئي باخبر
اما براي ما وبالگ نويسي يک تاکتيک . اين ُبعد رسانه اي آن بود. شدند

چپ « و چپي که خود را » راست افراطي « سوي  ما از. هم بود
بودن مي کرد تحت » سيسيا « مي ناميد و ما را متهم به» فرهنگي 

رساني  وبالگ نويسي براي ما حربه اي قوي براي اطالع. فشار بوديم 
يک اعالم حضور و موجوديت منسجم و رو به . و نشر تفکرات خودمان بود

ما موفق به تغيير . خوشبختانه نتيجه ي خوبي هم از آن گرفتيم جلو که
   . گروه هاي چپ شديمايجاد ارتباط قوي با فعاالن و فضاي چپ دانشجوئي و

 را براي وبالگ خودت برگزيدي؟ "67 بياد"راستي چرا نام جنجالي  :سئوال
وقتي من را با چشمبند و دستبند کف ماشين خواباندند و از  :   عابد

به مکان نامعلومي که فکر مي کنم دادگاه انقالب بود و  زندان اوين
ر مي کنم قاضي معرفي نکرد ولي فک جلوي فرد ناشناسي که خودش را

بين ما رد و بدل  پرونده بود ، نشاندند تنها صحبتي که به طور شفاهي
يادم هست که آن فرد بعد از مکثي طوالني سرش . شد همين سوال بود

 که روي وبالگت 67آقاي توانچه اين اسم به ياد « : باال آورد و گفت  را
 خبر 67چه؟ منظورت از اين اسم چه بوده ؟ سال  گذاشته اي يعني

کسي که دوستش داري؟  خاصي بوده ؟ سال تولدت است يا سال تولد
 68000ماهه، بيش از 3اين وبالگ در يک بازه ي زماني » چي بوده؟ 

 60بازديد کننده داشت که مطمئن هستم همه ي آنها مي دانند در دهه ي 
من مانند تمامي رفقاي . بيراحمانه ي سياسي روي داده است چه کشتار
مجازات اعدام مخالف هستم و معتقدم  هر گروه و تشکلي باچپ از 

زندگي کردن  انسانها فقط يکبار فرصت. اعدام يک قتل حکومتي است
دارند و هيچ کس با هيچ مجوز و توجيهي حق گرفتن جان انسانها را 

 را اعضاي سازمان 67گرچه تعداد زيادي از اعداميان سال  .ندارد
ميان تفکر ما و آنها فرسنگها فاصله   ومجاهدين خلق تشکيل مي دادند

دادگاهي که در آن  وجود دارد، اما ما هيچگاه از تالش براي برپائي
 دستبه محاکمه کشيده شوند، ) در هر تاريخي ( عامالن قتلهاي سياسي 

 .نخواهيم کشيد و مسببان کشتارهاي اين چنين را رسوا خواهيم کرد
کدام . صحبت کردي" پ سياسيچ"در مورد به اصطالح اتهام  : سئوال

مي ناميدند و منظورشان از اطالق » چپ سياسي « را  گروه چپ شما
 اين عنوان چه بود؟

ببينيد فعاليت دوباره ي چپ در دانشگاه بعد از پاکسازي دانشگاه  :عابد
 60عنوان انقالب فرهنگي و نيز بعد از نسل کشي سياسي دهه ي  با

 و کينه ي جمهوري اسالمي از عمق ترس .مسئله ي ساده اي نبود
قربانيان شکنجه  تفکر چپ به حدي بود که اکثريت اعدامي هاي سياسي،

 و زندانيان سياسي در طول حيات جمهوري اسالمي ايران را مبارزان و
جاي جاي ايران پر است از گورهاي فردي . فعاالن چپ تشکيل مي دهند

که به دست حکومت و نشانِِ دگر انديشان چپ  يا دسته جمعي بي نام
پناهنده شدن و دوري از  اجبار به. جمهوري اسالمي به قتل رسيده اند

و تحصيل  زادگاه ، از هم پاشيدن خانواده هاي داغ ديده ، اخراج از کار
و فشارهاي پياپي نهادهاي امنيتي و اطالعاتي بر خانواده ي فعاالن چپ 

پ به عرصه ي کوچکترين احتمالي براي بازگشت دوباره ي چ ، ديگر
 .گذاشت دانشگاه باقي نمي
در فاز فرهنگي و اجتماعي » علني «  به طور 79اما چپ در سال 

فضاي دانشگاه شد و شروع به انتشار نشرياتي در همين  مجددا وارد
از فعاالن چپ شروع به فعاليت   نسل ديگري81در سال . زمينه کرد

ايدئولوژي  تايعلني کردند که معتقد به موضعگيري سياسي در راس
نسل اول با داليل گوناگوني که بيشتر رنگ و بوي . فکري خود بودند

امنيتي داشت با حرکت جدي سياسي چپ دانشجوئي مخالفت  مالحظات
و مشکالت فردي هم اضافه شد  متاسفانه دعواهاي شخصي. مي کردند

تمايلي به  و اين اختالف طبيعي و ساده را بسيار پيچيده کرد که من
 از نظر نسل اوليها چپهايي که بنا به مالحظات.  به اين بحث ندارمورود

تاکتيکي در تحکيم يا انجمنهاي اسالمي حضور داشتند چپهاي قابل 
   ...اطميناني نبودند

  تحليل خودت از اين عدم اطمينان چيست؟ : سئوال
اولين نکته اين بود که اينها همه را به جز خودشان از نظر  : عابد

  .سواد مي پنداشتند تئوريک بي

به   دوم اينکه آنها هر حرکت علني با ماهيت چپ را مشکوک و وابسطه
  .وزارت اطالعات مي پنداشتند

تحکيم در انقالب   سومين دليل اين بود که به دليل نقش برجسته ي
فرهنگي و سرکوب چپ، طبيعي بود که چپها، به تحکيمي ها اطميناني 

اندن تحکيم موجود در آن زمان به انقالب البته ديگر چسب. باشند نداشته
بعضيها در اثر بي اطالعي . را هم درآورده بود فرهنگي، صداي خود ما

ي شصت و اواسط دهه ي  و يا به عمد فرقي ميان تحکيم اوايل دهه
« نام  مثال تاکيد داشتند که به جاي استفاده از. هشتاد قائل نمي شدند

» دفتر تحکيم وحدت حوزه و دانشگاه « که رايج بود، از » دفتر تحکيم 
ما قبول داشتيم و داريم که بايد تاريخ و گذشته ي انجمنها . شود استفاده

روشن ) از جمله خود انجمنيها و تحکيمي ها  ) و تحکيم براي همه
در اين مجموعه يا ناآگاهي  شود، ولي ديگر ناديده گرفتن تغييرات فکري

  .بود يا غرض ورزي
ما در مسائل سياسي و به  م موضع گيري هاي صريحچهارمين دليل ه

شنيده مي  زبان آوردن حرفهائي بود که مدتها در خفا، تنها زمزمه آن
  . و قبل تر، سازگار نبود79شدند و اين با مشي محافل مثال سال 

 .بد نيست براي روشن تر شدن مسئله مثالي هم ذکر کني : سئوال
ي از لنين و مانيفست کمونيست در بله نمونه ي آن ورود جمالت : عابد

انجمن اسالمي بود که البته بعد از تشر زدن پدرخواندگان  بيانه هاي
   .پوست از سر ما کنده شد تحکيمي به نوچه هاي خود ،

رسمي در  يا مثال واضحتر متن مصاحبه ها و مقاالت ما که به صورت
کسيسم سايتهاي خبري منعکس مي شد و از آن مهمتر اعالم رسمي مار

  .عنوان ايدئولوژي گروهي و فردي لنينيسم به_ 
به دليل صحبت در  خيلي خنده دار است، من توسط افرادي بارها و بارها

، » چپ روي کودکانه « مورد مارکس و لنين در دانشگاه به 
متهم شدم اما همين افراد بعد از ... و » اطالعاتي بودن«،  »آنارشيسم«

فضا براي چپ دانشجوئي باز شد، با اشتياقي  آنکه هزينه ها داده شد و
پر کن در باب انديشه هاي  بيمارگونه به چاپ مقاالتي با عناوين دهان

  . مارکسيستي پرداختند
خوب دوباره بر گرديم به داليل بي اعتمادي، غير از چهار  : سئوال

 ذکر کردي چه مسائل ديگري به اين جو دامن ميزد؟ دليلي که
رود به اجتماع واقعي و خروج از چهارچوبه ي ترس از و : عابد

و دوره نشيني و از آن مهمتر ترس شديد از  پوسيده ي روشنفکري
تر ها را، از ما دور مي  ورود علني به جريانات کارگري بود، که قديمي

شرکت  دقيقا يادم هست که بعد از شروع به کار سنديکاي کارگران. کرد
 دفتر سنديکا پاتوق اين - نداشت در دوراني که مشکلي وجود-واحد 

داشتند نشان دهند حامي اين جريان هستند، اما به  عده بود و سعي
اينها فرار را بر قرار  محض آنکه ضربه ها و فشارها شروع شد،

کرديم  ترجيح دادند و ما را که در تحصن و اعتصاب سنديکا شرکت مي
 دهيم و مثال يکي ، متهم مي کردند که فشارها را بر سنديکا افزايش مي

دانشجويان عامل شکست اعتصاب : افراد رسما در سايتش نوشت از اين
  .سنديکا بودند
کمي پيچيده و شامل تعداد خاصي از اين گروه هاست که  دليل ديگر

. اين مسئله کامال سياسي بود . حسابشان از کليت جريان جدا است
در  عي ديگرمقاومت يک گروه يا يک جمع، در مقابل قدرت گيري جم

ما اهل شوخي و کنار آمدن با راست و کارهاي ! عرصه ي سياسي 
يک برنامه ي ميان مدت که بعد از يک بحث  ما روي. فصلي نبوديم 

مي کرديم و صريحا در  طوالني بين خودمان به تصويب رسيده بود عمل
 حال عقب زدن ريويزونيستهائي بوديم که مانع اعتالي جنبش چپ

تصورش را بکنيد کساني که ادعاي واهي بزرگي . بودنددانشجوئي شده 
داشتند و جلوي هر حرکتي را مي گرفتند سر از  جريان چپ دانشجوئي

هاشمي رفسنجاني در  سازمان جوانان جبهه ي مشارکت و حمايت از
کنم که  البته اين را هم اشاره. آوردند و آالن دنبال زندگي خود رفته اند

 و حتي قبل از ورود 79 در سالهاي قبل از بسياري از کساني که حتي
دانشگاه فعاليت مخفي چپ مي کردند بعد از مواجه شدن با فضاي  ما به

خود را با شرايط روز منطبق کرده و جريانات  جديد تاکتيکها و افکار
ايجاد کرده اند که گرچه  خوبي به خصوص در دانشگاه هاي شهرستانها

عزم و  ت فکري جدي اي داريم وليما با بعضي از اين گروه ها مشکال
   .اراده و سالمت امنيتي کار آنها را مي ستائيم

نيست که اين يک روند کامال طبيعي بود که  اين به هيچ وجه قابل انکار
به کارهاي سياسي  چپ از کارهاي اجتماعي ، محفلي و شبه مخفي

همچنين طبيعي است که به . وسيع ، تشکيالتي و علني روي بياورد
 .بازهم شاهد تغيير تاکتيکها و ساختارها باشيم وديز
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يعني معتقد هستي که به زودي ما شاهد تحول ديگري در  : سئوال
 دانشجوئي خواهيم بود؟ جريان چپ و چپ

تحول بعدي مسلما روي آوردن چپ به ايجاد يک . بله :  عابد
مسلما اين يک تحول بنيادي خواهد . پايدار است سازماندهي منسجم و

  .ود و لوازمي را هم مي طلبدب
ادعاهاي زيادي از طرف افراد و گروهها روبه رو هستيم ولي  ما با

به جز .مي دانند که اينها صرفا ادعا هستند خوب آنهائي که بايد بدانند
چپي وجود ندارد که در  دو ناحيه در ايران در ديگر نواحي، هيچ گروه

 صحبت کرد چه» سجم داشتن يک سازماندهي من« مورد آن بتوان از 
 .» تشکيالت« رسد به 
بگذار فعال از اين بحث خارج شويم و به مسائل بازداشتت  : سئوال

 به چه اتهامي بازداشت شدي؟. بپردازيم
وقتي حکم بازداشتي وجود ندارد يا اگر وجود دارد ماموران  :  عابد

با رويت حکم توسط متهم نمي بينند و افرادي با لباس شخصي  نيازي به
بندند و بدون حتي کلمه اي حرف، با فحش و  اسلحه راه را بر آدم مي

خوابانند و هر کجا که مي  کتک تو را چشمبند بر چشم، کف ماشين مي
اسمش ديگر  خواهند مي برند و تا روزها اثري از تو پيدا نمي شود اين

 .اسم اين کار آدم ربائي در روز روشن است. بازداشت نيست
شناختمش و خودش را به من معرفي نکرد ، در مکاني آقائي که نمي 

چشم بند من را به آنجا بردند و نمي دانم که کجا بود، در ورقه اي  که با
 :انقالب باالي آن بود، اتهامات مرا چنين نوشت که آرم دادگاه

  -اذهان عمومي تشويش  - اقدام عليه امنيت کشور  -توهين به رهبري
خوراک دهي به  - و اغتشاش در دانشگاهايجاد آشوب - نشر اکاذيب

  ... ضد انقالب و رسانه هاي تبليغاتي
گيري  همه ي اينها به کنار در بازجوئيها فشار بي اماني براي اعتراف

ورود اسلحه به ايران از طريق مرز کردستان به « حول ادعاي واهي 
بر من اعمال شد که شبها در سلول » مبارزه ي مسلحانه  منظور آغاز

  .گريه کنم نفرادي نمي دانستم بخندم ياا
طبقه ي زحمتکشي که طرز استفاده از اسلحه « گرچه من معتقد هستم 

را نداند محکوم به اين است که تا ابد مورد ستم و بهره کشي  ي گرم
کار همزمان و برنامه « ايجاد تشکيالتي مبتني بر  اما بدون» قرار گيرد

شدن يک جريان مبارزاتي،   ايو توده» ريزي شده ي علني و مخفي 
خود  اقدام به عمل سياسي قهر آميز صرف را جنون نمايشي و يک

البته تاکيد مي کنم که به هيچ عنوان مخالف . ارضائي کودکانه مي دانم
راهکارهاي متقابل دفاعي محدود ، عليه ياغيگري و حرکات  استفاده از

ن و علي طبقه ي حکومت شوندگا وحشيانه ي مزدوران نسبت به
 .الخصوص دانشجويان و زحمتکشان نيستم

شرايط بازجوئي و زندان چگونه بود؟ آيا حقوقت به عنوان يک  : سئوال
 سياسي به رسميت شناخته مي شد؟ زنداني
رِژيمي که هيچگاه زير بار وجود زنداني سياسي نرفته است و  :  عابد

ناکتر از قاتلها و آنها را در رديفي خطر» زنداني امنيتي « نام  با اطالق
  توقع داريد با زندانيان سياسي چگونه رفتار کند؟ تبهکاران قرار مي دهد،

اوين ، گوهردشت ، اروميه و يا  روزي نيست که ما نشنويم در زندان
را با مجرمين  ديگر شهرها فالن روزنامه نگار يا نويسنده يا دانشجو

  .خطرناک يکجا نگهداري نکرده باشند
و بدون حضور وکيل در مواقعي  اي سياسي غير علنيوقتي دادگاه ه

شما از  حتي بدون حضور متهم تشکيل مي شوند و راي صادر مي کنند
  حقوق يک زنداني سياسي صحبت مي کنيد؟
از تقسيم بندي شهروندان  مقامات حکومتي علنا و با صراحت تمام

 حرف مي زنند ديگر واي به حال» خودي و غير خودي « جامعه به 
ر انديشان و منتقدان يک حکومت و شما خود تصور کنيد در مورد دگ

ايدئولوژي . مبارزه ي ايدئولوژيک هم مطرح است فعالين چپ بحث يک
درست به همين دليل است که  ما و آنها هيچ نقطه ي مشترکي ندارد و

  .از کشته هاي چپ پشته ساختند و خاوران ها را ساختند
زجوئي و شرايط زندان کوچکترين اصول مراحل بازداشت گرفته تا با از

عده اي با لباس شخصي راهت را مي بندند .شود انساني رعايت نمي
با فحش و کتک ، دسبند  برايت اسلحه مي کشند و بدون هيچ توضيحي

بايد  در سر راه مدام. و چشمبند مي زنند به مکان نامعلومي مي برند
 اوين تحويل داده 305 يا 209آرزو کني که اي کاش به بندهاي مخوف 

سر و کارت با زندانها و بازداشتگاه هاي مخفي بيافتد  شوي چرا که اگر
   .که ديگر هيچ
فکر مي کنيد چرا مهندس : اي را هم در پرانتز عرض کنم بد نيست نکته

ششم جمهوري اسالمي بود را  موسوي خوئيني که نماينده ي مجلس
عنوان  هر دليلي که. ندبازداشت کردند و آن بالها را به سرش آورد

شود و هر اتهامي که تراشيده شده باشد در اين مسئله تغيير نمي دهد 
دوران نمايندگي خود تالش بسياري براي تعطيلي زندانهاي  که او در

امنيتي و نظامي کرد و از همان رو بود که  مخفي نهادهاي اطالعاتي و
از سال . را ببينيدتوحيد  بازداشتگاه مخوف. کينه اش را به دل گرفتند

يکي از  و در آن). موزه ي عبرت ايران. (  تبديل به موزه شده است79
توابان سازمان مجاهدين خلق به عنوان راهنماي موزه از شکنجه ي 

او اصال حتي . در آن توسط رژيم شاهنشاهي مي گويد زندانيان مذهبي
هوري اين زندان در زمان جم اشاره اي هم به اين نکته نمي کند که

و   فعال بوده است و بسياري از فعاالن سياسي79اسالمي تا سال 
 تير در اين زندان نگهداري مي 18دانشجوئي علي الخصوص زندانيان 

براي » مخوف « توانستم منظورم را از صفت  اي کاش من مي. شدند
زندان در قالب موزه عرق سرد  حتي ديدن اين. اين زندان کامال بيان کنم

جناياتي در کل   نشاند چه برسد به اينکه دقيقا بداني چهبر بدن مي
 من با. تاريخ کارکرد اين زندان، عليه زندانيان سياسي اعمال شده است

اينکه خودم تجربه ي انفراديهاي بند حفاظت اطالعات سپاه در اوين را 
فشارهاي غير انساني را چشيده بودم بعد از ديدن زندان  داشتم و طعم
سلولهاي سه گانه ي تاريک و نمور  . کابوس مي ديدمتوحيد، شبها

وحشتناک است وقتي  واقعا. کندوئي به همراه اتاقهاي تخصصي شکنجه
 تصور مي کني که زندانياني در اين زندان بوده اند که هيچ کس از

   .آنان خبر نداشته استوجود 
يک تيم . شد بازجوئي ها از همان روز نخست بازداشت شروع. بگذريم

نفره که يک نفرشان که ترک زبان بود در اين تيم وظيفه ي 5زجوئي با
اين فرد در بند اطالعات سپاه . کتک زدن را بر عهده داشت تخصصي

آزادي از زبان افرادي مثل آقاي مهدي امين  سابقه دار است و بعد از
کَال، سر و کاِر فعاالن دانشجوئي  زاده با نشانيهايي که داده شد شنيدم که

  .است با اين تيم) غير کور ( ازداشتهاي جدي در ب
تيم بازجوئي کامال از الگوهاي رفتاري خاص پيروي مي کند و به همين 

صورت مطالعه و آمادگي، فريب دادن آنها و تغيير جهت  دليل در
بسياري از حرکات ، رفتارها و سواالت  .بازجوئي کار بسيار آساني است

» کلنگي « رفتارهاي   کال با شيوع.آنها مشخص و قابل پيش بيني است
،  ، و تبديل اين رويه به عادت» فشار و سناريو سازي « و مبتني بر 

نيروهاي اطالعاتي و امنيتي پيچيدگيهاي سابق خود را از دست داده اند 
اينها در حال حاضر مبتني بر رفتارها ي فرا قانوني ،  اساس قدرت. 

يري از ساير زندانيان سياسي اعتراف گ شنود مکالمات ، خبر چيني و
  .عليه يکديگر ، و آرشيو سازي است

 شب ادامه داست و تنها به 22 صبح تا ساعت 8ساعت  بازجوئي از
به سلولها باز 16 يا 14ساعت  مدت يک ساعت براي نهار خوردن در

بارها . داشت  روز بازداشت اين وضع ادامه46 روز از 39. مي گشتيم
خط به خط . ي مورد ضرب و شتم قرار گرفتمو بارها در طول بازجوئ

وسط » جرمسازي « وبالگ و مقاالتم در نشريات را به منظور  مطالب
مسائل . جهت تفتيش عقايد مطرح مي شد سواالت کامال در. کشيدند

درهم در  عقيدتي ، خانوادگي ، سياسي و شخصي به صورت کامال
رها ورقه هاي بازجوي من بارها و با. سواالت بازجو مطرح مي شد

  .جهت آنکه مطابق ميلش نبود باالي سرم پاره کرد بازجوئي را به
از من اعتراف گرفته شود که؛ براي  فشار بي اماني اعمال شد تا به زور

ورود اسلحه  آغاز يک حرکت مسلحانه از مرزهاي کردستان اقدام به
ي اما من که برايم روشن بود اين چهارچوب يک طرح کلي برا. کرده ام
دانشجوئي است، مقاومت کردم و با خوردن مقدار زيادي گچ  زدن چپ

گرچه اصال کسي نپرسيد، . کردم ديوار مسموميت و ضعف شديد پيدا
شد چون  چرا به اين روز افتاده ام اما عمال ضرب و شتم ها تعطيل

  .فهميده بودند که بدن من ديگر طاقت نمي آورد
 روز يکبار حمام 4از آن هم هر و بعد   روز خبري از حمام نبود14تا 

   .ما خودداري مي کردند مي رفتيم که از دادن مواد شوينده مثل صابون به
به سر ما  موهاي زايد بدن و امالح زياد آب چاههاي اوين چنان بالئي

  .اورد که از نگاه کردن به بدن خود متنفر بوديم
هربار . ماجازه ي رفتن به دستشوئي داشتي  بار در شبانه روز4فقط 

زندانبان شروع به عربده   دقيقه طول مي کشيد چون،3نبايد بيشتر از 
 .در طول بازيهاي جام جهاني فوتبال، اوضاع جهنم شد. کشي مي کرد

چون درب بند را مي بستند و مي رفتند تا مسابقات را تماشا کنند و ما 
ساعتها انتظار براي رفتن به دستشوئي و تحمل  مي مانديم و

  .همه گير است تيهاي گوارشي و کليوي، که در زندانناراح
 دقيقه با پدرم و سه مرتبه تماس تلفني کوتاه 15به جز يک مالقات 

ما حتي براي رفتن . با منزل هيچ ارتباطي با دنياي بيرون نداشتيم مدت
اجازه ي صحبت در راهرو با . چشمبند مي زديم به دستشوئي بايد
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درد، دست و پا مي زديم، اجازه  نگامي که ازحتي ه. زندانبان را نداشتيم
جاي خنک   که دقيقا به-صداي وحشتناک چيلرها . ي در زدن نداشتيم

 در -کردن براي ايجاد سرو صدا نصب شده بودند تا صدايي شنيده نشود
  .شبانه روز آزارمان مي داد ُکل طول

تازه که . خورديم  روز ما از آب شير روشوئيهاي داخل بند آب مي30تا 
 16در .  بعد از يکماه به ما گفتند اين آب چاه است و قابل شرب نيست
هر روز . روز باقيمانده ما از شير حياط کوچک بند آب مي خورديم

خبر سکته ي قلبي مادر يا مرگ پدر يا بستري  توسط يکي از بازجوها
مدام بازجوها از قدرت . شد شدن يکي از اعضاي خانواده به ما داده مي

 ق خود و داشتن اختيار تام از طرف قاضي براي درهم شکستنمطل
تشويق و اجبار به دروغ نويسي درباره . دشمنان نظام صحبت مي کردند

روابط خصوصي فعاالن سياسي ، زدن انگهاي  ي ديگران ، سوال از
رابطه با مسائل مالي و  اخالقي و عالقه ي شديد به دروغپردازي در

 انشجويي گوشه کوچکي از کارهاي روزمرهاخالقي فعاالن سياسي و د
و در پايان شاهکار بازجوها، استفاده از تلفن همراه من و . ي اينها بود

براي فعالين زنان و نويسندگان دختر نشريات دانشجوئي  ايجاد مزاحمت
در برگيرنده ي رکيک ترين  هاي مستجهن و تماسهايي SMS .بود

که  بود» نيروهاي ارزشي « مضامين جنسي برگ زرين کارنامه ي اين 
ظاهرا دست اندرکاران . زبان از بازگو کردن محتواي آن شرم مي کند

پرونده هاي دانشجوئي عالقه ي شديدي به جگر  اطالعات سپاه در
شخصي خودشان را با  به هر حال بازجوها حتي تماسهاي!!! دارند

 همراهموبايل من انجام ميداند و هزينه ي مکالمات آن دوره ي تلفن 
  .براي من يک يادگاري شد

بگذار فعال پرونده بحثهاي قبل را ببنديم و به اصل مطلب  : سئوال
فکر مي کنم تو به عنوان يک فعال شناخته شده چپ بتواني  .بپردازيم

تحليلي که . دانشگاه و جامعه ارائه کني تحليلي دقيق از موقعيت چپ در
عنوان اولين سوال؛  به. مبتني بر مشاهدات و تجربيات خودت باشد

 وضعيت چپ دانشجوئي را چگونه ارزيابي مي کني؟
همانطور که در سه سال اخير پيشبيني مي شد که حکومت قصد  :  عابد

و انجمنها ، و يا جايگزيني اينها با تشکلهاي وابسته به  انحالل تحکيم
راج در ابتدا تحکيم از دانشگاه اخ. اتفاق افتاد خود را داشته باشد ، اين

ساليانه تحکيم در هيچ  شد و ديگر مجوزي براي برگزاري نشست
 پس از آن انجمنهاي. دانشگاهي از سوي وزارت علوم صادر نشد

دانشگاه هاي شهرستان يکي يکي لغو مجوز شدند و با تخريب دفتر و 
مواردي هم با بازداشت گروهي اعضاي شوراي  ضبط اموال و در

راديکال را هم منفعل  ودي انجمنهايمرکزي ضمن تست کردن فضا تا حد
مورد  در حرکت بعدي هم که مستقيم سر وقت انجمنهاي. و محتاط کردند

مشخصا در مورد انجمن . توجه مثل انجمن پلي تکنيک و عالمه رفتند
پلي تکنيک هم ، از صدا و سيما تا دفتر رهبري در دانشگاه و تمام 

شدند، تا کاري کنند که نظامي متحد  نيروهاي امنيتي ، نظامي و شبه
  .هم پيدا نکند ديگر نفس انجمنها باال نيايد و کسي جرات حرف زدن

 صدور احکام کيلوئي و فله اي کميته ي انظباطي عليه فعاالن دانشجوئي
و حتي دانشجويان غير سياسي آن هم بدون حضور دانشجو و فرصت 

قل دانشگاه دلبخواهي مجوز کليه نشريات مست دفاع ، لغو غير قانوني و
هاي تاثيرگذار به  حتي نشريات صنفي ، ممنوع الورود کردن مهره

 دانشگاه ، اخراج تعدادي از دانشجويان به منظور ايجاد رعب و وحشت
در بين دانشجويان ، تماسهاي تلفني و نامه نگاري با خانوده هاي 

ايجاد مزاحمتهاي رواني براي آنها از طرف کارمندان  دانشجويان فعال و
ساختمان دفتر انجمن و غارت  حراست و آموزش دانشگاه ، تخريب

ارزشمند ،   جلد کتاب و نشريه2000اموال آن و حتي دزديدن بيش از 
ضرب و شتم دانشجويان ، آموزش انتظامات دانشگاه توسط نيروهاي 

اخبار از صدا و سيما به اسم انجمن جعلي زاده ي مديريت  پليس ، پخش
مهمتر بازداشت دانشجويان پلي تکنيک و   و از همهدانشگاه و در پايان

حالي که روزهاي طوالني  نگهداري بدون دليل آنها در زندان انفرادي در
هستند،  است که هيچ بازجوئي از آنان صورت نگرفته و آنان بالتکليف

به خوبي نمايان کننده ي عزم حکومت براي پايان دادن به تاريخ 
  .است انجمنها

و داراي ) از نظر حکومت (تنها تشکل دانشجوئي رسمي با منحل شدن 
 به نظر من 2شدن آن به بسيج دانشجوئي شماره ي  مجوز و تبديل

در جنبش دانشجوئي خواهيم  گرچه در ابتدا شاهد سردرگمي و انفعال
گروه هاي  بود اما به مرور زمان با تغيير سبک فعاليتها و و تشکيل

قدرت گروه . ش دانشجوئي خواهيم بودمتعدد، شاهد قدرتگيري مجدد جنب
،نه در ُمهر تاييد مديريت دانشگاه است و نه در بودجه ي  هاي جديد

ساختار قدرت و نه در سواري دادن به  دولتي آنها و نه در شرکتشان در

و مستقل  قدرت تاثير گذاري گروه هاي جديد! گروه هاي سياسي
خود و حرکت بر دانشجوئي در تکيه ي صرف به بدنه ي دانشجوئي 

رديابي اين گروه ها بر عکس . جمعي خواهد بود اساس تصميمات
بسيار دشوار خواهد بود زيرا  انجمنهاي اسالمي براي نهادهاي امنيتي

و هسته ها  که مسلما انجام حرکات نمايشي از دستور کار اين گروه ها
  .قرار نخواهد داشت

فشار ها و  کهخوشبختانه در دانشگاه هاي شهرستان به دليل آن
برخوردها زودتر از دانشگاه هاي تهران آغاز شد و کال آستانه ي تحمل 

در خارج از تهران، پائين تر و فشارها سنگين تر است، اين روند  رژيم
، ساري ، تبريز ، اصفهان ، اروميه ،  از همدان. شروع شده است

 اي به اميدوار کننده مشهد ، اهواز ، کردستان ، ياسوج خبرهاي خوب و
 گرچه بعضي از اين گروه ها اصال ماهيت چپ ندارند.دست ما مي رسد

ناقوس شروع کارهاي . اما ما از به وجود آمدن آنها استقبال مي کنيم
صدا در آمده است و خوشبختانه اکنون ديگر تا  جدي و ريشه اي به

  .جريان دانشجوئي وجود ندارد حدودي بيراهه هاي وسوسه کننده در سر راه
انجمنها  سال پيش براي تامين مخارج مالي به2اهکارهائي که ما ر

پيشنهاد کرديم و با خنده ي استهزا آميز آقايان روبه رو شد اکنون به 
در کل فصل جديد و پر محتوائي از . حال جواب دادن است خوبي در

است که پيشبيني مي کنم در پايان به  کتاب جنبش دانشجوئي آغاز شده
_ علني (دانشجوئي  در بخش چپ  .ميقي منتهي شودنتايج مهم و ع

هم ما شاهد حضور سه جريان مطرح در عرصه عمومي ) سياسي 
  : هستيم دانشگاه

سوسياليستهاي دانشگاه « و » چپ کارگري « ، » چپ راديکال  « 
البته من واقعا نمي دانم که مالک اين اسم گزاريها چيست  .  »اميرکبير

راديکال ، « چپ واقعي را تصور کنم که  ريانچون من نمي توانم يک ج
گروه ها ، ساير گروه  خوشبختانه اين. نباشد» کارگري و سوسياليستي 

 هاي غير جدي و انحرافي را حذف کرده اند و من فکر مي کنم که
عاقبت اتحاد عمل جالبي بين لنينيستها و تروتسکيستها به وجود آيد که 

و چه در دانشگاه به دست خواهند را چه در جامعه  هدايت جريان چپ
 .شد گرفت و بسياري از مشکالت حل خواهد

ضمن اينکه بهتراست ديدگاهت را نسبت به اين جريانها بازکني  : سئوال
 .مورد نقدهاي احتمالي به اين جريانات هم ، کمي صحبت کن ، در
به نظر من هيچ يک از اين گروهها به اين شکل نمي توانند  :  عابد
مسلما به دليل ماهيت، افکار، نوع نيروها و طراحي . بمانند پايدار

   .توانايي جذب کامل يکديگر را ندارند تاکتيکها هرگز اينها
که هنوز مرحله ي  طيف سوسياليست پلي تکنيک يک طيف جوان است

خود را طي نکرده است و وارد تعامل برون » اصطکاک داخلي « 
 ديد اين طيف تا کجا جلو مي بايد صبر کرد و. نشده است گروهي هم

طيف از نظر تعداد مهره ها و  گرچه اين.رود و به کجا مي رسد
جريان  گستردگي در حد دو طيف ديگر نيست و حتي از همسو بودن اين

با طيف چپ کارگري صحبت مي شود اما با توجه به تفکري که پشت 
ل چپ دارد احتمال آنکه در آينده اثرات خاصي بر ک اين جريان وجود

 .دانشجوئي بگذارند هست
کارگري صرف نظر از اينکه نطفه ي به وجود آمدنش مقابله  طيف چپ

اين نه تنها بد نيست که از نظر من يک  که( با اين طيف راديکال بود 
يک آفت جدي به نام  اکنون با) واکنش عقالني و کامال دموکراتيک است

 طيف به جاي اعضاي اين. روبه رو است» مسموميت رسانه اي « 
به جز کار . دنياي واقعي در دنياي مجازي سرگرم شده اند حضور در

که البته بيشتر جنبه ي ( دانشگاه  جالب جمع آوري کمک مالي در
دانشگاه را  نمادين براي مطرح کردن موضوع کارگران اخراجي در

نوشتن . کار ديگري انجام نداده اند) داشت تا جمع آوري کمک مالي 
ي از راه هاي بحث و تبادل فکري است اما همه ي چيز نيست يک مقاله

مخاطبان مقاالت و صحبتهاي فعاالن چپ نبايد فقط  و از آن مهمتر اينکه
  .باشد در جمع هاي روشنفکري و محدود

طيف چپ راديکال که قديمي ترين طيف چپ فعال در ميان اين سه 
و عدم » از حددرون گرائي بيش «دانشگاه است هم از  جريان مطرح در

اعمال و اعالم خط . خود رنج مي برد توانايي در ايجاد تعامل خارجي
نقطه ضعف  بنديهاي غير الزم و غير ضروري و در مواقعي افراطي

علي رغم داشتن ارتباط درون گروهي خوب ، . بزرگ اين جريان است
هاي اصلي نتوانسته است احساسگرائي سايرين را  عقلگرائي مهره

طيف ديگر از گستردگي  اين طيف بر خالف دو. نترل کندتلطيف و ک
خوبي برخوردار است و کامال يکدست هستند، اما برعکس طيف چپ 

قدرت تبليغاتي و رسانه اي ندارند و شايد يکي از داليل درون  کاگري
  .به بحثهاي رسانه اي است گرائي اينها عدم ورودشان
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نيستند مگر  ه ي ماهيت هابه هر حال ببينيد اسمها هيچوقت تضمين کنند
اينکه مثال کساني که خود را راديکال مي نامند بيايند و بگويند مالک 

اسمگذاري چه بوده است و در مقابل چه چيزي خود را راديکال  اين
که خود را کارگري مي نامند بيايند و از  همچنين کساني. ناميده اند

از اين طيفها در يک  هر. اقدامات و بدنه ي کارگري خود صحبت کنند
فضاي ضعف ديگری، شکل گرفته است و اين يعني اينکه اين طيفها 

  .دارند ضعف
انشعاب اگر به دليل اختالفات فکري و تاکتيکي ريشه اي باشد نشانگر 

است اما اگر بنا به مشکالت شخصي و رقابتهاي درون گروهي  بلوغ
هر زماني اگر . جريان ايدئولوژيک است  باشد، نماد مريض بودن يک

سرش خطرات  به هر ميزاني مشکالت شخصي وارد جنبش بشود پشت
امنيتي هم گريبان همه را مي گيرد و تر و خشک را با هم مي سوزاند 

 .براين همه ي ما بايد مراقب فعل و گفتار سياسي و مبارزاتي خود بود بنا
يعني منظورت اينست که اين جريانهاي به شکل کنوني خود  : سئوال
 ناپايدارند؟ نهاييجريا
حرف من . موضوع بحث من ربطي به پايداري و ناپايداري ندارد :  عابد

اين طيفها، در جريانات قويتر و گسترده تري که به زودي  اين است که
مسلما هر يک از اين . خواهند شد شاهد تشکيل آنها خواهيم بود، حل

ته باشند و داش طيفها که سازماندهي بهتر و عمق ايدئولوژيک بيشتري
 از نظر کمي و کيفي در جايگاه باالتري باشند تاثيرات عميقتري بر

 .سازماندهي هاي آينده خواهند داشت
به نظر تو چهارچوب کلي فعاليت يک گروه دانشجوئي چپ بايد  : سئوال

 باشد؟ چه چيزي
به نظر من وظيفه ي چپ دانشجوئي تمرکز قوا بر مسئله ي  :  عابد

و » فرهنگ بورژوايي « مقابله ي شديدي با  بايد. فرهنگ است
موجود براي اين وظيفه ي  کرد و برنده ترين سالح» فرهنگ ارتجاعي«

 بايد مفاهيم. بزرگ، استفاده ي چپ از شاخه ي دانشجوئي خود است
مفاهيمي کامال عقالني ، انساني . جديدي در جامعه مطرح و انتشار يابند

معه باالتر رود، زمينه براي که ميزان فرهنگ جا هرچه. و زميني
و » جنگ«سه موضوع  .گسترش و پيروزي چپ مساعد تر خواهد بود

 در اولويت اين» فقر « و » تبعيضات اجتماعي و تبعيضات جنسيتي«
 .آگاهي بخشي، قرار دارد

به نظر تو جنبش دانشجوئي تا چه حد توانائي عمل مستقل  : سئوال
 جامعه را دارد؟ سياسي در

بينيد بازه ي تحصيل در دانشگاه و فعاليت به عنوان فعال ب :  عابد
افرادي با افکار ، ساليق و . بازه ي کوتاه مدت است دانشجوئي يک

شخصيتهايي در حال تغيير و تفکراتي در  دغدغه هاي متفاوت و اغلب با
. دانشگاه مي شوند حال شکلگيري از طبقات مختلف جامعه وارد

 انشگاه مي شوند بيشتر به دنبال نبايد هادانشجويان جديدي که وارد د
هسته ي اصلي » اعتراض به وضعيت موجود « . هستند تا بايدها
گروههاي دانشجوئي با آمدن و رفتن مهره  تشکلها و. فعاليت آنهاست

مجموعه هاي . هستند هاي جديد و قديم مدام در حال تغييراتي دروني
   .دانشجوئي کامال سيال هستند

اعتراض « فعاالن دانشجوئي به جز  يز مشترکي در ميانتقريبا هيچ چ
از بايدها  مشخصا هنگامي که صحبت. وجود ندارد» به وضعيت موجود 

و آنچه که بايد ساخته شود به ميان مي آيد ، مي توان به عمق اختالفات 
به نظر من فعاليتها دانشجوئي بيشتر معطوف . سردرگمي ها پي برد و

در . خود فعالين دانشجوئي است تا چيز ديگر به ساختن و شکل دادن
دانشگاه محل بازگو کردن  .جامعه ي ما وضع کمي پيچيده تر هم هست

آن  حرفهاي کساني شده است که در داخل جامعه جرات و جسارت بيان
دانشجويان ُپر کننده ي خال هاي ساختارهاي سياسي موجود . را ندارند
اندازه ي آنها در حد فعاليت در من کساني که وزن و  به نظر. شده اند

و » سياست ورزي«دانشگاه به  جامعه نيست ميل دارند درون فضاي
احزاب  در نبود رسانه هاي مستقل و. مشغول باشند» سياست بازي«

سياسي غير حکومتي دانشگاه مجبور شده است جور همه را بکشد و 
گاه کرده بيش ار حدي را متوجه ي دانش اين موضوع توقعات

پاشيدگي جنبش  يکي از داليل اختالفات گسترده و از هم.(تاس
  ).دانشجوئي همين مسئله است

بايد در چهارچوب يک حزب  براي يک فعاليت سياسي گسترده و عميق
اين است  فعاليت کرد که دانشگاه اين توانائي را ندارد و حتي نظر من

کند و که دليل اينکه حاکميت تصميم گرفت جنبش دانشجوئي را سرکوب 
سنگيني که متوجه ي دانشگاه شد به دليل اصرار عده اي بر  ضربه ي

  .اين توقع نابجا بود

مسئله اي که اهميت زيادي دارد نحوه عمل چپ دانشجويي  : سئوال
 در دانشگاه پلي تکنيک و 85اعتراضاتي که در خرداد  بعد از. است

د که تندروي اين حرف را پيش مي کشن تهران اتفاق افتاد عده اي مدام
نظر . وارد شد چپها در دانشگاه، عامل فشارهايي است که به دانشگاه

 تو در اين رابطه چيست؟
يکي از عوامل اينکه تا کنون اپوزويسيون ايران نتوانسته است  :  عابد

هميشه در ! حاکميت کاري از پيش ببرد همين مسئله است در مقابل
ي کارزار و يا هر حمله اي ميانه  لحظات بحراني و سرنوشت ساز ، در

تمرکز بر  از طرف حکومت ، نيروهاي سياسي به جاي آنکه به دنبال
روي طرحها و يافتن نقاط ضعف و اشتباهات خود باشند به دنبال کسي 

که همه ي مسائل را به او ربط دهند و از زير بار مسئوليت  مي گردند
   .خود شانه خالي کنند

جالب است که کساني اين حرفها را مي . هم اين حرفها را شنيده ام من
دانشجوئي فعاليتي کرده اند و نه در هيچ اعتراض  زنند که نه در جنبش

که شجاعانه ترين حرکت  از نظر کساني. ديگري شرکت داشته اند
 زندگي آنها گذشتن از عرض خيابان است هميشه اعتراضات اين چنيني،

. هستند... و » نت بار خشو« ، » احمقانه « ، » اشتباه « اعمالي 
پرداخت هيچ هزينه اي براي آرمانهاي انساني  کساني که حاضر به

کنند و مي کوبند، در بزنگاه  نيستند و حتي آرمانگرائي را نکوهش مي
مسئله  نمونه ي نزديک اين. هاي تاريخي يک جامعه، رسوا خواهند شد

 اين عمق تنفر و خشم. انتخابات دوره ي نهم رياست جمهوري بود
. مي توان در مصاحبه ها و نوشته هاي اينها ديد جماعت از مردم را

« سياسيشان فقط محدود به  اينها افرادي هستند که حوزه ي زيست
سايتهاي  « و يا» روزنامه هاي مورد تاييد دستگاه سانسور حکومت 

اما . است و مدام از اجتماع و مردم دور و دورتر مي شوند» اينترنتي 
  .هستم اين مسئله را اينجا روشن کنم من مايل

تعطيل شدن اين دو تشکل  ابتدا در مورد دفتر تحکيم وحدت ، انجمنها و
  .گرفته شد  رسمي بايد بگويم که تصميم به برخورد با اينها در دولت خاتمي

 مگر يادتان نيست در زمان خاتمي و حتي در زماني که تحکيم در 
ق راي داشت و در ساختار قدرت گانه ي دوم خرداديها ح 18ائتالف 

به قدرت رسيدن خاتمي، همه  شرکت داشت ، تحکيمي هايي که براي
   کار کرده بودند را گرفتند و بردند و شکنجه و زنداني کردند؟

  تحکيم چه زماني از دانشگاه اخراج شد؟ 
که مجوز برگزاري  آيا اين دولت مورد حمايت اصالح طلبان نبود که

   در همه ي دانشگاه ها ممنوع کرد ؟ نشستهاي تحکيم را
خاتمي نبود که در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري  آيا اين شخص

اگر تحکيم و انجمنها قصد « : بود به وزير اطالعات و وزير علوم گفته
  ؟»بساطشان را جمع کنيد تحريم انتخابات و فعاليت در اين زمينه را دارند ،

  مورد تصميم به انحالل تحکيم و آيا وزير علوم دولت خاتمي در
 برخورد با انجمنها به صورت خصوصي براي آقايان پيغام نداده بود؟

هر موضوع ديگري باعث قلع و قمع دانشگاه شد،  کدام مسئله بيشتر از
مرکزيت تحکيم و تحريم بي  طرح نمايشي رفراندوم و پناهنده شدن

خارج  ن مهره هايبرنامه و منفعل انتخابات که صرفا براي شارژ کرد
نشين مرتبط با تحکيم صورت گرفت، يا اعتراضاتي که ما در دانشگاه 

البته بايد بگويم بخش زيادي از اين حرفها به  داشتيم؟ در آن فعاليت
و انجمنيها بيان شود توسط مهره هاي  جاي آنکه از زبان تحکيميها

خوب مشخص  جوان عضو گروه هاي دوم خردادي عنوان مي شود، که
  .است آنها دنباله رو بزرگان خود هستند

شاهد يک پتانسيل اعتراضي قوي در ميان   ما بعد از مدتها85در خرداد 
از پيش فضاي  اين پتانسيل با بسته شدن بيش. دانشجويان بوديم

دانشگاه توسط دولت احمدي نژاد آماده ي بروز بود و عاقبت در 
انشگاه تبديل به يک دخالتهاي نهاد رهبري و بسيج در د اعتراض به

توانست يک ضربه ي کاري به اين  اين اعتراض مي. اعتراض جدي شد
نژاد باشد تا  دو نهاد غير دانشجوئي و هشداري جدي به دولت احمدي

اما . ما امروز شاهد اين همه فشار و سرکوب در دانشگاه نباشيم
ويان انجمنيها از دانشجويان عقب ماندند و در حالي که دانشج متاسفانه

عقب زدن حکومت در دانشگاه بودند،  آماده ي يک اعتراض جدي و
انتخاباتش بود  تمام دغدغه ي شوراي مرکزي انجمن پلي تکنيک متوجه

و شوراي مرکزي انجمن پلي تکنيک حتي جلوي اعضاي شوراي 
يادم هست زماني که دانشجويان قصد ورود به . ايستاد عمومي خود

بسيج درگير شدند تعدادي از اعضاي   باساختمان رياست را داشتند و
ايستاده بودند و  شوراي مرکزي پشت به بسيج و روبه روي دانشجويان

با دست به سر و صورت و سينه ي دانشجويان مي کوبيدند که مثال 
همه ي دانشجوياني که در صف اول اين درگيري . درگيري شوند مانع
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شند از شوراي مرکزي بسيج کتک خورده با بودند بيشتر از آنکه توسط
را عقب زدند و در  دانشجويان بسيج. انجمن خودمان کتک خورده بودند

 کل ساختمان رياست تجمع کردند اما همان افرادي که جلوي دانشجويان
ايستاده بودند، سريع پريدند داخل اتاق رئيس دانشگاه و به نمايندگي از 

ه ي خواستهاي به مذاکره کردند و به جاي طرح هم دانشجويان شروع
آن اعتراض براي . تمرکز کردند دانشجويان فقط روي انتخابات انجمن

فضاي  بسته شدن. چيزهايي مهمتر از انتخابات انجمن اسالمي بود
دانشگاه ، فشار انتظامات و حراست بر روي دانشجويان دختر ، 

معاون آموزشي و رئيس انتظامات ، احکام کميته ي  درخواست برکناري
ماجراها اين آقايان رسيدند به  عاقبت هم بعد از تمام...  و انظباطي

مجوز  حرف ما و بعد از بازداشت من و ياشار انتخابات را بدون
دانشگاه در صحن دانشگاه برگزار کردند و اتفاقا استقبال بهتري از 

من با رفقاي دانشگاه تهران ، رجائي ، . از آن شد دوره هاي اخير
اشتباهات شوراي مرکزي انجمن نبود به  تم و اگرتماس داش... عالمه و 

کوي دانشگاه تهران  راحتي مي توانستيم اعتراضات پلي تکنيک را با
   .هماهنگ کنيم و به يک حرکت جدي تبديل کنيم

خود به مجموعه اي که عضويت در آن را پذيرفته  من در راستاي تعهد
اد نمي توانند از اين افر کارهايي که هيچ يک. بودم همه کاري کردم

به تنهايي  منکر آن شوند و افتخار مي کنم که تعدادي از اين کارها را
آخرين کاري که از دست من براي بقاي انجمن بر آمد اين . انجام داده ام

که وقتي که آقاي ياشار قاجار دبير انجمن به من گفتند که نهاد  بود
ي دست ورود مارکسيستها به انجمن اسالم رهبري روي مسئله ي

اي درنگ موافقت  گذاشته است، به درخواست ايشان و حتي بدون لحظه
 مدتهاست از شوراي مرکزي انجمن استعفا« : خود را با اعالم اينکه 

اعالم کردم و اين مسئله به دانشگاه اعالم شد تا بلکه از » داده ام
 .شود فشارها کاسته

 که دانشجويان در پاسخهاي قبلي به اين مسئله اشاره کردي : سئوال
دنبال نبايد ها هستند تا بايدها، آيا اعتراضات دانشجوئي خرداد  بيشتر به

  مي داني؟» نبايدها « شامل بيان صرف   امير کبير را هم85
. قرار نبود چيزي را بسازيم) کل دانشجويان معترض ( ما . بله :  عابد

توقع نداشت هيچ يک از ما . عليه چيزهايي بود که نبايد باشد حرکت ما
ما فقط . به يک تحول عميق اجتماعي شود که نتيجه ي عمل ما تبديل

عليه کساني که ماهيتشان  چيزهايي که نمي خواستيم را فرياد کشيديم و
ماهيت  نتيجه ي کار ما اين بود که. جزو نبايدهاي ما بود شوريديم

ا نهادهاي غير دانشجوئي تحميل شده به دانشگاه، براي جوانترها ، ن
حتي براي بي تفاوت . کساني که دچار ترديد بودند ، روشن شد آگاهان و

دانشجويان هم روشن شده چه کساني عامل  ترين و بي اطالع ترين
  .خفقان و استبداد در دانشگاه و جامعه هستند

تمام رنگ و لعابي که بسيج و نهاد و مديريت دانشگاه براي خود   ما
.  که بر اعمال خود کشيده بودند دريديمپرده هايي ساخته بودند شستيم و

و حتي امروز که کميته ي  ما روح جسارت را در دانشگاه دميديم
بازداشتهاي کور  انظباطي با احکام فله اي خود و نيروهاي امنيتي با

  .خود خيال مي کنند که دانشگاه را کنترل کرده اند
 چشم خود  مابقي به86به جز دانشجويان ورودي   واقعيت اين است که

و ساختمان معاونت  ديده اند که دفتر ساختمان رياست دانشگاه
دانشجوئي توسط دانشجويات تسخير شد ، دفتر نهاد رهبري درهم 

  .شد و دانشگاه به مدت يک هفته زير اراده ي مطلق ما قرار داشت کوبيده
اين واقعيت ملموس و روشن را از ذهن   آيا حکومت مي تواند

ديده اند که اگر  دانشجويان به چشم خود. ند؟ هرگزدانشجويان پاک ک
 بخواهند مي توانند در يک چشم به هم زدن تمام دانشگاه و قوانين بسته

  .ي فعلي آن را بهم بريزند
تواند بکار  حرکتهاي اين چنيني بيشتر نمايانگر راه هايي هستند که مي

د آمدن براي به خو. گرفته شود و جرقه هايي هستند براي ايجاد آتش
براي روشن شدن ماهيت . براي تزريق اميد در جامعه . سياسي  فعاالن

براي رو شدن چيزهايي . شدن يک تفکر  براي رسوا. يک ديکتاتوري 
  .که کوشيده مي شود مخفي نگه داشته شوند

با توجه به فشارهاي همه جانبه از طرف حکومت و بسته شدن  : سئوال
معه، فکر مي کني جنبش دانشجوئي در دانشگاه و چه در جا فضا چه در

 جامعه و دانشگاه داشته باشد؟ شرايط جديد بايد چه رويکردي در
تشکلهاي . دانشگاه بيش از اين تحمل فشارهاي اضافي را ندارد :  عابد

حزب سياسي نيستند و فضاي دانشگاه با فضاي جامعه  دانشجوئي
مه هاي متفاوت با نخستين زمز 69 از اواسط سال. تفاوتهاي زياد دارد

دانشجوئي اي  فعاالن. اوامر و دستورات حاکميت از دانشگاه شنيده شد
که خود سابقه ي جنگ در جبهه ها در جنگ ايران و عراق را داشتند و 

بعضي به شکل قانوني با اسلحه وارد دانشگاه مي شدند و حتي  حتي
هايي را زمان شاخ و شانه مي کشيدند ، حرف براي سربازان گمنام امام

اين تغييرات . دانشجوئي شد زدند که نطفه ي تغييرات شگرفي در جنبش
ساختار  حتي منجر به اين شد که بخشي از جنبش دانشجوئي بتواند وارد

اما به هر حال با روشن شدن ذات نيروهاي درون . قدرت سياسي شوند
نيروهاي دانشجوئي که وارد ساختار قدرت شده بودند نيز  حکومتي حتي

اعالم کردند که اين رژيم اصالح شدني  ا اعالم انسداد سياسي رسماب
چه امروز هستند  چه در آن زمان و. نيست و از حکومت فاصله گرفتند

کساني در جنبش دانشجوئي که خود را به پول و موبايل و شب نشيني 
اين عده در . فروختند) بسته به قيمت خود (مهره هاي حکومتي  با

نيروهاي راديکال اعم از چپ و راست  ي به تمامرسانه هاي حکومت
مربوط به  حمله مي کنند و هر کس در قاموس سياسي اش فصلي

   .سواري دادن نباشد به باد ناسزا مي گيرند
جنبش دانشجوئي در برابر موقعيتهاي  به نظر من اکنون تجربيات

. گذشته تکرار نشود گوناگون در حدي هست که دوباره اشتباهات فاحش
دانشجوئي  تاسفانه با افزايش فشار بر دانشگاه و به تنگ آمدن فعاالنم

جوان ، عده اي مهره ي ناسالم و بيمار تالش مي کنند جنبش دانشجوئي 
اين . دوباره دهنه بزنند و با گذاشتن زين آماده ي سواري دادن کنند را

دمدمه ي انتخابات گوناگون وجود داشته است ولي در  مشکل هميشه در
  .است ان حاضر خطرش از هميشه بيشتر شدهزم

عده اي از . دانشگاه ديگر نبايد بار اضافي ديگران را به دوش بکشد
ناداني و يا منفعت جديدا دوباره شعار بازگشت به دانشگاه را سر  روي

دانم چند دانشجوي ديگر بايد زنداني يا اخراج شوند و  من نمي. داده اند
فعاالن دانشجوئي بيايد تا عده اي دست از  ديگر چه باليي بايد به سر

نه اينکه دوباره پشت نرده  بايد به جامعه بازگشت. حماقت خود بردارند
پاتوق امني  که اکنون ديگر همانجا هم( هاي سبز دانشگاه پناه گرفت 

در بازسازي و سازماندهي جديد جنبش دانشجوئي ). براي شما نيست
 دوباره ي فضاي دانشگاه حرفي در تالش براي باز شدن .حرفي نيست

آزاديهاي آکادميک حرفي نيست  در تالش براي به دست آوردن. نيست
دنيا واقعي ، در  اما در توهم دوباره ، در ساختن شومن ها ، در فرار از

... توهين به مردم و جامعه ، در قناعت به وضعيتهاي بي ارزش و 
نبش دانشجوئي با من سوالم از اين افراد اين است که ج. هست حرف

فضاي باز « بوده که بدست نياورده باشد؟  متدهاي شما ديگر چه چيزي
ورود به « ، » جامعه  آزاديهاي اجتماعي بيشتر از« ، » دانشگاه 

 آخرش که» ...حشر و نشر با متفکرين و « ، » ساختار قدرت سياسي 
الن ف. چه؟ ديديد که بهشت پوشالي شما با با وزش بادي از هم پاشيد

اگر توان و عرضه ي کار در جامعه را داشت هرگز  فرد و گروه سياسي
آيا نديديد که . شما نمي گذاشت شعار بازگشت به دانشگاه را در کاسه ي

را از آنان  هنگامي که لفت و ليس اصالح طلبان و دروغهايشان مردم
رويگردان کرد و شکست فاحشي در انتخابات خوردند ، هم شما را متهم 

از يک طرف ادعا . خواندند... هم مردم را نادان و بي سواد و  ند وکرد
که وزن و ... آرامانگرا هستند ، احساساتي و  کردند که دانشجويان

طرف ديگر تحريم انتخابات  اثري در فضاي سياسي و جامعه ندارند و از
زاده  آقاي تاج. از طرف دانشجويان را عامل شکست خود عنوان کردند

ما راي مردم را در « : د از شکست در انتخابات بيان کرد که يک روز بع
با تراکتور دنبال خودمان مي کشيديم ولي دانشجويان بار اضافه  سرباالئي

و همزمان ما » . ما نتوانستيم به هدف خود برسيم اي شدند روي اين بار و
جنبش دانشجوئي و تحکيم  شاهد حمالت تند اعضاي جبهه مشارکت به

دفتر  يم که اتفاقا اين اعضا خودشان در سالهاي گذشته عضووحدت بود
     بقيه در شماره آينده.پايان قسمت اول            .تحکيم وحدت بودند

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

 !هشدار
ا و امپرياليسم امريکا و .ا. ج رژيمباال رفتن تب جنگ مابينبا توجه به 

   تشديد سرکوب مبارزات و مبارزانانبی و از جانب ديگرمتحدانش از ج
 -نشريه راه کارگر ، بار ديگر به  فعالين اجتماع،  ا.ا.توسط مزدوران ج

در رابطه با تلفيق مبارزه ) بويژه کادرهای جنبش کارگری ( سياسی 
هر چند که مبارزانی که در حاکميت . علنی و مخفی  هشدار ميدهد

ش به فعاليت خويش ادامه ميدهند آگاهند که، رژيمی اين چنين ددمن
مردمانی که نتوانند موجوديت مستقل خود را به رژيم تحميل نمايند؛ 

                . سرنوشتشان جز فالکت، تحقير و بی حقی نخواهد بود
  منصور نجفی                                                                   

............................................... 
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 ما از پی رد پای باد نمی رويم

 
  هژير پالسچی
 سالم دمکرات

   مهر پلی تکنيک30در حاشيه ی تجمع 
 30در پی اعالم احکام سنگين دانشجويان دربند پلی تکنيکی تجمعی در 
جمع مهر ماه برای حمايت از ايشان برگزار شد و البته آنچه در اين ت

  .روی داد بحث هايی را در ميان محافل دانشجويی دامن زد
من فعال جنبش دانشجويی نيستم اما به نظرم رسيد می توان با طرح 
موضوعی در حاشيه ی اين بحث، تالش کرد بحث رفقای فعال در جنبش 
دانشجويی به سويی هدايت شود که از دايره ی بسته ی خرده گيری 

از همين رو پيشاپيش . تری پيگيری شودسربر کشد و با هدف مشخص 
می پذيرم که آنچه از سوی من طرح می شود قطعن آلوده به تحليل های 
ذهنی است و نياز دارد توسط رفقايی که در درون جنبش فعال بوده اند 

  .فراموش نکنيم که من کنار گود ايستاده ام. يا هستند نقد شود
  آکسيون چيست؟

 شوم اما به نظرم رسيد آنچه بايد به باور پيش از آنکه وارد بحث اصلی
من در يک تجمع مشترک از سوی طرفين شرکت کننده در آن رعايت 

شايد نوشتن اين نکات توضيح بديهيات باشد اما . شود را توضيح بدهم
گمان می کنم بايد الاقل فهم خودم را از تجمع مشترک . چاره يی نيست

  .تجمع پلی تکنيک گفته باشمبيان کنم تا بتوانم نظرم را در مورد 
يا چند تشکل و محفل . تجمع مشترک به دو صورت برگزار می شود

مختلف برای برگزاری آن جلسه می گذارند و از پيش برای آنچه که بايد 
در اين تجمع انجام شود و آنچه که ممکن است در طول تجمع رخ دهد، 

ر اين برنامه طبيعی است آن نيرويی که خود د. برنامه ريزی می کنند
ريزی حضور دارد، تاثيرگذار است و در واقع آن را تصويب کرده بايد 

اين توافق می . بر اساس آن برنامه يی رفتار کند که مصوب شده است
تواند شامل هر موضوعی شود که طرفين شرکت کننده در تجمع مشترک 

ی عملی که بدون ضربه زدن به آن توافق نامه . بر سر آن توافق دارند
نانوشته يا مکتوب، از سوی هر يک از جريانات شرکت کننده در تجمع 
انجام گيرد، بستگی به ابتکار عمل و ميزان نيرويی دارد که هر يک از 

  .جريانات می توانند بسيج کنند
باز هم طبيعی است که در طول تجمع حوادثی رخ دهد که پيش بينی 

ک به نقل از آوای مثلن در گزارش همين تجمع پلی تکني. نشده است
در پايان تريبون آزاد يکی از دانشجويان پلی «: دانشگاه می خوانيم

تکنيکی ضمن ايراد سخنرانی خبر تجمع و بازداشت ديگر رفقای 
دانشجو در مقابل درب ولی عصر را داد و دانشجويان قصد دارند بعد از 

 همه ی کسانی» .اتمام تريبون به سمت درب ولی عصر تظاهرات کنند
که تجربه ی حضور در تجمع های اعتراضی را داشته اند می دانند که 

عده يی با . در چنين هنگامه يی حتمن دو نظر وجود خواهد داشت
اگر چنين پيش . حرکت به سوی در موافق خواهند بود و عده يی مخالف

آمدی در آن جلسه ی مشترک پيش بينی نشده باشد هر نيرويی حق دارد 
  .کاری انجام شود که آن را درست تر می داندتالش کند تا آن 

در شکل دوم اما پس از اعالم فراخوان عمومی از سوی يک يا چند 
تشکل، نيروهای ديگری نيز اعالم می کنند که در اين تجمع حضور 
خواهند داشت و در واقع از هواداران خود می خواهند که به تجمع 

. نکات اخالقی را رعايت کننداين نيروها هم البته بايد برخی . بپيوندند
مثلن ممکن . دقيق نيست. تفسير بردار است» نکات اخالقی«اما اين 

است بگوييم نيرويی که در تجمع شرکت می کند حق ندارد خارج از 
در اين صورت . آنچه که برگزارکنندگان تجمع تصميم گرفته اند رفتار کند
گذشته به حضور آيا عملکرد دانشجويان ليبرال در اعتراض هفته ی 

محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران، اخالقی بوده است؟ می دانيم که 
انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران، يعنی همان ميزبانان سياست 
ديگری داشتند و نه تنها با برگزاری تريبون آزاد و حرکت دانشجويان 

 هايی که به سمت در اصلی دانشگاه مخالف بودند بلکه حتا در گزارش
از » مجيد شيخ پور«من خوانده ام اينطور نوشته شده بود که 

دانشجويان ليبرال پلی تکنيکی به دليل آنچه در سخنرانی اش گفت و 
در . تالش انجمن تهرانی ها برای جلوگيری از سخنرانی او مضروب شد

ضمن در اين تجمع خبری از پالکاردهای سرخ نبود و اتفاقن در ميان 

که منتشر شد، چهره ی يکی از فعاالن سرشناس ليبرال عکس هايی 
و دوباره می پرسم آيا عملکرد . دانشگاه عالمه قابل تشخيص است

  بوده است؟» اخالقی«دوستان ليبرال ما 
با توجه به اين پرسش است که اين بار می پرسم اگر نيرويی به اندازه 

ارد تهيه کند ی تمام نفراتش، فرض بگيريم همان بيست تا سی نفر پالک
انجام داده است؟ مثلن » غيراخالقی«و با خود به تجمع بياورد، عملی 

بايد هر کسی که می خواهد پالکاردی با خود بياورد تعداد پالکاردهايش 
  را با برگزارکنندگان چک کند مبادا از پالکاردهای آنها بيشتر باشد؟

هد که بيانيه آيا نيرويی که در اين تجمع شرکت می کند حق ندارد بخوا
اش در کنار بيانيه ی ديگران خوانده شود يا سخنرانی در ميان 

  است؟» غير اخالقی«سخنرانان داشته باشد؟ آيا اين 
  در دانشگاه پلی تکنيک چه گذشت؟

ضمن اين که من از .  مهر بررسی کنيم30حاال همين را در ظرف تجمع 
وم و گل و گشاد اين پس در مطلبم ترجيح می دهم به جای واژه ی نامفه

استفاده کنم که دست کم صريح » دموکراتيک«، از واژه ی »اخالقی«
  .تر و روشن تر است

، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت »مهدی عربشاهی«در مطلب 
در «: می خوانيم» درباره ی ضرورت رعايت اخالق سياسی«با عنوان 

دعوت انجمن تجمع باشکوه دانشجويان در دانشگاه پلی تکنيک که به 
دفتر (اسالمی منتخب اين دانشگاه و با حضور انجمن های شهر تهران 

و کمی » ...و ساير گروه های دانشجويی برگزار شده بود) تحکيم وحدت
متاسفانه اين دومين باری بود که اين گروه دست «: بعدتر ادامه می دهد

زار به حرکت غيراخالقی خود زده و با سوء استفاده از حسن نيت برگ
کنندگان تجمع که همه هزينه ها را به جان خريده اند، تالش نمودند تا با 
بزرگ نمايی حضور خود از بستری که توسط ديگران مهيا شده حداکثر 

عربشاهی بخشی از آنچه را که بايد برای داوری در » .استفاده را ببرند
  .مورد اتفاقات دانشگاه پلی تکنيک در دست داشت روشن می کند

يکی از دانشجويان سوسياليست پلی .  روايت ديگری هم وجود دارداما
: داده است می گويد» آوای دانشگاه«تکنيک در گزارشی که به وبالگ 

پيرو اعالنات قبلی و بر اساس پخش تراکت هايی مبنی بر برگزاری «
تريبون آزاد و تجمع دانشجويی از طرف دو طيف انجمن اسالمی 

دانشجويان سوسياليست پلی تکنيک، ظهر دانشجويان پلی تکنيک و 
امروز تجمعی در صحن مرکزی پلی تکنيک و با حضور طيف های 

بابک پاشا «همچنين » .مختلف از دانشگاه های تهران برگزار شد
از دانشجويان سوسياليست پلی تکنيک در مطلبی با عنوان » جاويد

ای تجمع دانشجويان طيف ه«: می نويسد» پرچم پوسيده ی تحکيم«
گوناگون دانشگاه های تهران، در روز دوشنبه در دانشگاه پلی تكنيک، 
در ادامه ی تجمعات روزهای گذشته و بر اساس فراخوانی بود آه 

اين تجمع بر اساس پخش . توسط دو طيف دانشجويی انجام پذيرفت
تراآت هايی مبنی بر فراخوان به برگزاری تجمع و تريبون آزاد توسط 

" انجمن اسالمی پلی تكنيک"و " اليست پلی تكنيکدانشجويان سوسي"
در ضمن ما می توانيم تصويری از فراخوان دانشجويان » .برگزار شد

. ببينيم» آوای دانشگاه«سوسياليست پلی تکنيک را در وبالگ 
عربشاهی آن مطلب را در دفاع از ضرورت رعايت اخالق سياسی 

» اخالقی«واقعيت آيا قلب : و حاال سوال من اين است. نوشته است
  است؟

حضور اين گروه از دانشجويان در تجمعات «: عربشاهی می نويسد
همراه " هر نفر، يک پالکارد سرخ رنگ بزرگ"همواره با سياست 

تالش وسيع برای قرار دادن اين پالکاردها در جلوی تجمع . است
 کنندگان به گونه ای که الغا کننده اين نکته باشد که همه دانشجويان در

  ».پشت اين پالکاردها قرار گرفته اند
آيا اين که هر يک نفر از نيروهای چپ که در چنين تجمعی شرکت می 

» غيراخالقی«کند يک پالکارد سرخ رنگ بزرگ در دست داشته باشد 
است؟ آيا نقض اصول دموکراتيک است؟ من گمان می کنم دوستان ما 

احت می شوند، می در تحکيم وحدت اگر از حضور پالکاردهای سرخ نار
توانند تعداد زيادی پالکارد مثلن به رنگ آبی تهيه کنند، شعارهای 
دلخواه خودشان را بر روی آنها بنويسند و از اعضا و هوادارانشان 

شايد اين . بخواهند هر کدام يکی از اين پالکاردها را در دست بگيرند
دانشگاه روش بهتری برای آن باشد که هر کدام از نيروهای فعال در 

اما اگر دوستان . بتواند برآورد کند که چقدر توانايی بسيج نيرو دارد
انجام چنين کاری به فکرشان نمی رسد يا حوصله ی انجام آن را ندارند 
چرا غرغر می کنند؟ چرا ديگران بايد رفتار سياسی شان را درست 

  متناسب با آنچه که دوستان تحکيمی اخالقی می دانند، انتخاب کنند؟
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، عضو انجمن اسالمی دانشگاه عالمه در مطلبی با »اميرحسين ايرجی«
در نقد عملکرد چپ ها در تجمع » اخالق هم چيز خوبی است«عنوان 

. هر کی بيشتر بيانيه بخواند اعتبارش بيشتر است«:  مهر می نويسد30
اگر دو تا خواندند، تو سه تا . اگر بقيه يکی خواندند، تو دو تا بخوان

  ».بخوان
وبالگ آزادی برابری در گزارش . باز هم روايت ديگری موجود است

نمايندگان انجمن های اسالمی دانشگاه های تهران، «: خود می نويسد
در اين تريبون به قرائت بيانيه های خود ... خواجه نصير، شريف و 

وبالگ » .پيرامون احکام صادره برای دانشجويان پلی تکنيک پرداختند
مجيد شيخ پور از طرف «: نيز در گزارش خود می نويسدآوای دانشگاه 

انجمن منتخب پلی تکنيک در صحبت هايی انجمن بسيجی را محکوم کرد 
و در ادامه نيز دانشجويان شعار انجمن بسيجی منحل بايد گردد را سر 

در ادامه تريبون آزاد بيانيه های دانشجويان دانشگاه های ... دادند
المه، شريف، خواجه نصير، دفتر تحکيم و ع: مختلف تهران از جمله

خوانده " فعاالن و دانشجويان چپ دانشگاه های تهران"همچنين بيانيه 
بيانيه دانشجويان " در ادامه يکی از دانشجويان پلی تکنيک نيز . شد

» .را خواند که با استقبال دانشجويان نيز مواجه گرديد" سوسياليست
شگاه تهران نيز در وبالگ خود روزبهان اميری، از فعاالن چپ دان

منتشر کرده است که در » اتحاد، مبارزه، پيروزی«گزارشی با عنوان 
آن می توان نام مجيد شيخ پور، علی نيکونسبتی، رشيد اسماعيلی و 

: روزبهان می نويسد. علی وقفی را به عنوان سخنرانان مراسم ديد
دی از انجمن سپس دانشجويی از انجمن اسالمی خواجه نصير، علی عب«

اسالمی شريف، محسن غمين از دانشجويان سوسياليست پلی تکنيک و 
بيتا صميمی از دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب بيانيه های گروه 
های خود را خواندند و در انتها قسمتی از بيانيه انجمن اسالمی عالمه 

  آيا همچنان قلب واقعيت اخالقی است؟» .نيز خوانده شد
  در دانشگاه پلی تکنيک چه گذشت؟باز هم 

بخش ديگری که من می . نقد دوستان ليبرال اما بخش ديگری هم دارد
  .خواهم آن را بپذيرم

نکته ای که نظر بسياری را به خود جلب «: مهدی عربشاهی می نويسد
آزادی خواه و "کرد تالش هر چند ناآام جريانی که خود را با عناوين 

معرفی می کند برای " ويان سوسياليستدانشج"و يا " برابری طلب
مصادره اين تجمع که به ياد سه تن از اعضای زندانی انجمن اسالمی 

برگزار شده ) احمد قصابان،مجيد توکلی و احسان منصوری(پلی تکنيک 
بود از طريق خبررسانی غير واقعی و غلو شده از تجمع و کوشش 

و کمی » .ن بودبرای به نمايش در آوردن تصويری غير واقعی از آ
گرفتن عکس از زاويه هايی که در آن تنها «: بعدتر ادامه می دهد

پالکاردهای سرخ ديده شود و پوشش رسانه ای وسيع سايت ها و 
وبالگ هايی که گرايشات چپ دارند، برنامه حساب شده ای است تا 

 نفر هستند، خود را صاحب تجمع نشان 30 تا 20جمعيتی که حداکثر 
  ».دهند
قبول می کنم که هياهو .  می کنم که اين رفتار غيردموکراتيک استقبول

قبول . غيردموکراتيک است» ای ايران«راه انداختن در ميانه ی سرود 
می کنم که بر هم زدن سخنرانی کسانی که همفکر ما نيستند 

، »درک حضور ديگری«و اتفاقن همين اعتقاد به . غيردموکراتيک است
 هم حقوقی دارند که بايد رعايت شود، اعتقاد به باور به اين که ديگران

انسان چند ساحتی، دموکراتيسم و پافشاری بر آزادی است که نقطه ی 
به باور من آن بخشی از . متمايز کننده ی طيف های گوناگون چپ است

چپ که عمل غيردموکراتيک را تاييد نمی کند بايد مرزبندی خود را با 
ايد روشن شود که تفاوت چپی که خود ب. چنين رفتارهايی مشخص کند

را حامل و پرچمدار دموکراتيسم می داند با چپی که از فحاشی و موج 
سواری، از شاخ و شانه کشيدن و لجن پراکنی نفس می گيرد در 

ما، همه ی ما فعاالن چپی که اعتقاد داريم آزادی و عدالت در . چيست
عدالت را قربانی آزادی کنار هم امکان پذير است و نه چون ليبرال ها، 

می کنيم و نه چون بخشی از چپ ها آزادی را به خاطر عدالت به مسلخ 
ما که اعتقاد داريم آزادی بدون عدالت و عدالت بدون آزادی . می بريم

دو روی سکه ی سرکوب و بردگی است، بايد از همين امروز تمرين 
آزادی طلبانه و کنيم که ادبيات و رفتارمان نشانه يی باشد از باورهای 

فراموش نکنيم که برای رهايی از مرده ريگ . عدالت خواهانه مان
زيستن در سرزمينی با تاريخی استبدادی، مردساالر و بهره کش، برای 
رهايی از مرده ريگ حضور هماره ی ساطور و سرنيزه ی سانسور و 
غارت و گزمگی وظيفه داريم و بيش از هميشه در برابر تاريخ وظيفه 

يم که تمرين دموکرات بودن و دموکرات زيستن را در دستور کارمان دار
  .بگذاريم

  ليبرال ها و رفتارهای غيردموکراتيک
من اما اگر نقد مهدی عربشاهی را وارد می دانم، باور دارم که او 

نداشتن صالحيت البته به اين . صالحيت الزم برای اين نقد را ندارد
به باور من هر کسی حق . ا را بگويدمفهوم نيست که او حق ندارد اينه

دارد هر چيزی که می خواهد بگويد اما زمانی که دولت اياالت متحده ی 
آمريکا در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی ايران سخن می 

نه اين که حاکميت ايران ناقض حقوق بشر . گويد، خنده ام می گيرد
ارنامه يی پر از پلشتی و نيست اما دست کم به باور من دولتی که خود ک

نکبت در زمينه ی حقوق بشر دارد، دولتی که حمايت هايش از اسراييل 
و ژنرال های کودتاگر و جالد سرتاسر جهان هنوز هم ادامه دارد، دولتی 
که هنوز از پنجه اش خون سينه ی متالشی مردمان عراق و افغانستان 

ر در سرزمينی می چکد صالحيت اين را ندارد که به نقض حقوق بش
  .ديگر ايراد بگيرد

در مدلی کوچکتر هم به گمان من مهدی عربشاهی و ديگر دوستان 
ليبرال دفتر تحکيم وحدت صالحيت نقد رفتارهای غيردموکراتيک بخشی 

اما چرا؟ عربشاهی منتخب جلسه يی است . از چپ دانشجويی را ندارند
محافل پشت پرده که از قضا در آن به شکلی کاملن غيردموکراتيک، در 

و با گاوبندی های تهوع آور تصميم گرفته شد چپ ها را از شورای 
من . مرکزی دفتر تحکيم وحدت حذف کنند و اين کار را عملی کردند

خود شاهد بخشی از البی های پشت پرده ی پدرخواندگان ادواری تحکيم 
. بودم و در ضمن روايتی مستقل از آن جلسه ی انتخاباتی هم شنيده ام

چرا : سوال اين است. روايتی که راوی آن حاضر است آن را بازگو کند
عربشاهی در مورد آن جلسه سخن نمی گويد؟ و آيا رفتاری از آن دست 

 را به ياد 1385را اخالقی می داند؟ اگر عربشاهی هنوز اتفاقات اسفند 
نياورده شايد الزم باشد در مطلب بعدی کمی مفصل تر در مورد آن 

  .بنويسم
 مهر دانشگاه 30اگر برخی سايت ها و وبالگ های چپ پس از تجمع 

پلی تکنيک اخبار آن را يک سويه انتشار دادند و سعی کردند تجمع را 
مصادره کنند، رسانه های غربی و نيز روزنامه ها و نشريات ليبرال 
داخلی همواره تالش می کنند جنبش دانشجويی را يک سره ليبرال نشان 

تالش می کنند از چهره هايی چون علی افشاری، اکبر آنها . دهند
عطری، اميرعباس فخرآور و منوچهر محمدی تنديس های مقاومت 

همان طور که رويا طلوعی و فريبا داوودی مهاجر . دانشجويی بسازند
را در قامت رهبران جنبش زنان می نشانند و محسن سازگارا و بهمن 

ن رهبران مبارزه ی آزاديبخش جا آقايی ديبا و شرکای ديگر را به عنوا
چرا يک بار عربشاهی يا هيچ کدام از دوستان ديگر تحکيمی . می زنند

مطلبی ننوشته است که در آن به پوشش يک سويه ی اخبار جنبش 
دانشجويی در صدای آمريکا و رسانه های همتای ديگرش اعتراض شده 

  باشد؟
پ به عنوان يکی و اصلن دست به نقد مگر همين نفی نقش نيروهای چ

از ميزبانان اين مراسم و کوچک نمايی حضور نيروهای چپ به سبک 
رسانه ی ملی رفتاری غيردموکراتيک و غيراخالقی نيست؟ مگر تالش 
برای مصادره ی يک تجمع و تالش برای مصادره ی همه ی 
دانشجويانی که در آن تجمع شرکت کرده بودند غيردموکراتيک و 

  غيراخالقی نيست؟
چپ ها، الاقل بخشی از ما چپ ها بر اساس باورهايمان و نه برای ما 

خوشامد دوستان تحکيم وحدت، می توانيم پيکان انتقاد را به سمت 
اردوگاه چپ بچرخانيم اما آيا عربشاهی و دوستان ليبرال توان اين را 

  دارند که لبه ی تيز نقدشان را به سوی اردوگاه راست بگردانند؟
  نگاه از چپ

از اين نوشتم که بردن ده ها پالکارد سرخ به تجمع و انتشار بيانيه پيش 
های تند و تيز و خواندن آنها در تريبون آزاد را غيردموکراتيک نمی 

با وجود اين منظور من از نوشتن اين مطلب گفتن اين حرف ها . دانم
تجربه . اين حرف ها نه تازه است و نه فرصت برای گفتن آنها کم. نبود

 سال گذشته ثابت کرده است آن طيفی از چپ که همواره ی چند
رفتارهای غيردموکراتيک دارد، به کارش به همان سياق گذشته ادامه 
خواهد داد چرا که بارها چنين نقدهايی نوشته شده است و در رفقا بر 

در سوی ديگر نيز اگر از نظر ليبرال . همان پاشنه ی سابق می چرخد
خ چپ جهانی به دوران استالين محدود می شد ها تا چند سال پيش تاري

، امروز رفقايی وجود دارند که می 32 مرداد 28و تاريخ چپ ايران به 
توان به بهانه ی عملکرد آنها کل چپ را يک جا کوبيد و چه بهتر از 

  .موضوع اما چيز ديگری است. اين
آنان که با فضای سال های اخير دانشگاه «: مهدی عربشاهی می نويسد

های ايران از نزديک آشنايی دارند می دانند ادعای اکثريت بودن جريان 
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فضای فعاليت  جويی غير واقعی بوده وارتباطی باتجمعات دانشمذکور در
هاست که پيگيری اکثريت دانشجويان ايران مدت.دانشجويی ندارد های

دموکراسی و حقوق بشر در يک ساختار دموکراتيک را در کنار دفاع از 
متاسفانه . نفی شان سرلوحه فعاليت های خود قرار داده اندحقوق ص

مدعيان چپ در دانشگاه ها برای حضور در فضای دانشجويی به جای 
آنکه با پذيرش اين واقعيت که در دانشگاه ها و بدنه عمومی دانشجويی 
فاقد جايگاه معتبر و وزن موثری هستند، به نقد فعاليت ها و گفتمان 

عيت مقبوليت شان بپردازند، سعی دارند با خود برای بهبود وض
پروپاگاندا و در عين حال سازماندهی جمع های حداکثر چند ده نفره 
برای مصادره تجمعات تحکيم و انجمن ها خود را به عنوان يک جريان 

  ».تاثيرگذار در دانشگاه های ايران معرفی کنند
مقاله ی آقای نكته ی جالب ديگر در «: بابک پاشا جاويد نيز می نويسد

و به ويژه در موقعيت (عربشاهی، سعی در ناآام جلوه دادن جنبش چپ 
به راستی آه قرائت و توزيع وسيع بيانيه های . می باشد) خاص آن روز

جمعی از دانشجويان و فعالين "، "دانشجويان سوسياليست پلی تكنيک"
و آه مورد استقبال " دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب"و " چپ

تشويق و اعالم حمايت جمع آثيری از حاضران گرديد، و نيز حضور 
جمع آثيری از فعالين چپ با پالآاردهای سرخ رنگ، ادعاهای آذب 

  ».نگارنده ی مقاله ی مذآور را نشان می دهد
به نظر من اکثريت دانشجويان . بگذاريد روايت سومی هم من اضافه کنم

فعاالن سياسی می خندند و کل دانشگاه های تهران به ريش همه ی ما 
نيرويی که همه ی ما با هم، از چپ و راست و تحکيمی و سوسياليست 

امير . می توانيم به صحنه بکشيم همين در نهايت هزار نفر است
» پالکاردهای سرخ در مرز پرگهر«يعقوبعلی در مطلبش با عنوان 

» .يمکمتر از آن چيزی که انتظار دار. جمعيت کم است«: نوشته است
اين روايت سوم هر قدر تلخ، هر قدر خشن اما به گمان من به واقعيت 

شايد الزم باشد چند لحظه يی از پشت کامپيوترهايمان، از . نزديکتر است
محافل رفقای هم انديشمان و از البه الی کتاب هايمان بلند شويم و به 

مردم، شايد بتوانيم نگاهی عينی تر و واقعی تر به . ميان مردم برويم
  .زنان و کارگران و دانشجويان، داشته باشيم

چنين است که من گمان می کنم آن بخشی از نيروهای چپ که در 
دانشگاه ها فعاليت می کنند بايد به دنبال راهی باشند که بتوانند با بدنه 

بتوانند بدنه ی واقعی . ی واقعی دانشجويان ارتباط داشته باشند
. رزه ی اجتماعی و صدالبته سياسی بکشاننددانشجويان را به ميدان مبا

اگر در شعارهايمان می گوييم که دانشگاه را رزمگاه طبقاتی می دانيم، 
اگر به راستی باور داريم که فرهنگ مسلط، فرهنگ سرمايه داری و 
مردساالری و برتری طلبی در دانشگاه ها بازتوليد می شود، اگر به 

زنان تحت ستم فردا در دانشگاه راستی معتقديم بخشی از کارگران و 
  .های امروز روزگار می گذرانند، بايد راهی ديگر بينديشيم

تف کردن به ريشه . نگرش و عمل راديکال تف کردن به ريشه ها نيست
. ها هرچند آنها را زشت می کند اما می تواند موجب رشد آنها نيز بشود

 دارند بازی می اگر ليبرال ها امروز از حضور چپ عصبانی شده اند يا
. کنند و يا نمی فهمند که چه بهره يی می توانند از چنين حضوری ببرند

اگر در افغانستان حضور بن الدن و طالبان بهانه ی مناسبی برای 
لشکرکشی آمريکا بود، اگر در ايران چپ ها چنين بهانه يی نيستند اما 

سرنوشت اين . می شود با نشان دادن لولوی چپ خوب لفت و ليسی کرد
چپی است که نتواند با فرودستان و غارت شدگان ارتباطی متقابل برقرار 

  .ارتباطی که آنان را به ميدان مبارزه رهنمون باشد. کند
به باور من نگرش و عمل راديکال يعنی شناختن ريشه های نکبت و 

اين کاری است که ما ناگزيريم . ستم و يافتن راهی برای خشکاندنشان
چرا که برای ساختن جهانی ديگر و جهانی بهتر هيچ راه انجام دهيم 

  .ميان بری در کار نيست
پيشينه ی اين دوستی . مهدی عربشاهی دوست خوب من است: تکمله

به زمانی بازمی گردد که مهدی در انجمن اسالمی دانشگاه زنجان عضو 
اما من از . ما تجمع های زيادی را دوشادوش هم تجربه کرده ايم. بود
ايی که انسانی تک ساحتی نيستم يا دست کم می خواهم که نباشم آنج

از . سعی می کنم ساحت های گوناگون زندگی ام را به رسميت بشناسم
همين رو می توانم مثلن چپ باشم و ماريو بارگاس يوسای 

می توانم چنين نقدی . ضدکمونيست را در عرصه ی ادبيات ستايش کنم

اميدوارم مهدی هم همين .  ادامه دهمبنويسم و دوستی ام با مهدی را
  .طور باشد

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

 2از صفحه بحران هسته ای و تشديد تهدهای نظامی : بقيه مقاله 
موجب نگرانی دموکراتها و فعالين ضد جنگ گرديد، تالش کرد که اندکی 

 لفاظی ها وسخنان کنايه آميز ازذمختی آن بکاهد و بگويد آن رابايد ازجنس
وسخن گوی دولت آمريکا هم وقتی می خواهد ! بوش به حساب آورد

گزارشات مربوط به خطرحمله عنقريب را تکذيب کند، تنها عبارت 
گواينکه  اعالم اين  .راتکذيب می کند ونه اصل حمله را" آستانه حمله"در

واقع اگرچنين قصدی بدليل آنکه فی ال نوع تکذيب ها ازسوی نيروی مهاجم،
 هم درکارباشد هيچ فرماندهی ازپيش زمان حمله  را اعالم نمی کند،

  ..فاقداعتبار است
هدف دوم رابايد درتهديد البرادعی جهت دادن گزارشی باب ميل  -ب

ترديدی  .واشنگتن وهموارکننده مقاصد وی درشورای امنيت بشمارآورد
های علنی و غيرعلنی نبوده اين اندازه زيرفشار تا نيست که هيچ وقت او

آمريکا و فرانسه رسما ازاوخواسته اند که وارد عرصه های سياسی .است
والبته دولت  .نشده و به وظايف صرفا فنی و مورد نظرآنها بسنده کند

آمريکا ازهم اکنون اعالم داشته است که گزارش البرادعی اگر مثبت هم باشد 
  .وبه تشديد تحريم ها  نخواهد داشتتأثيری درتصميمات شورای امنيت وروند ر

  :سويه سوم اين تهديدات را بايد متوجه جمهوری اسالمی دانست -ج
درحقيقت واکنشی دربرابريکدست شدن تيم هسته ای بدنبال برکناری 

خاتمی  -رفسنجانی-تضعيف ريل تماس موازی روحانی الريجانی و قطع يا
ونی رژيم ايران واين که ونيزبا هدف تشديد تضادها و شکاف های در.دانست

نبايد خط قرمزهای  ژئواستراتژيک آمريکا درمنطقه ودراطراف روسيه را 
وباالخره  تأثيرگذاری بردورتازه مذاکراتی که قراراست بزودی .ناديده بگيرد

  ******           .حول امنيت عراق برگزارگردد
ه شود که فقط برای آنکه نشان داد سناريوئی که خطوط اصلی آن درباال آمد،
  :لفاظی نيست با دونمايش ديگرهمراه گرديد

 افکارداخل آمريکا به سمت مواففت ،اعالم اين  که براساس نظرسنجی گالوپ -
براساس يکی ازاين . با بمباران مراکزهسته ای ايران تغييرجهت داده است

پرسش شوندگان موافق حمله هستند و برپايه نظرسنجی % 52نظرسنجی ها  
وکره شمالی و %10چين  و%19پرسش شوندگان به ترتيب ايران، %35ديگر

  .عراق را؛ بزرگترين خطربرای صلح جهانی دانسته اند9%
نئوکان ها ونيزدولت اسرائيل به تالش گسترده ای برای جلب نظرکشورهائی 
مثل آلمان و روسيه وچين به سوی سياست های مورد نظرخود به کارگرفته 

 استفاده از نفوذ خود درآمريکا، نقش مهمی را اسرائيل بويژه با. اند
آن ها بابهره گرفتن از چالش هائی . دردميدن برتنوربحران به عمل می آورد

که گزينه موسوم به ديپلماسی دچارش شده آن را شکست خورده وبه پايان 
رسيده عنوان کرده وبرهمين اساس  برمطرح کردن گزينه نظامی وفعاليت 

باين ترتيب براساس نظرسنجی ها، . ش افزوده اندهای جنگ طلبانه خوي
معلوم می شود که آنها توانسته اند بدرجاتی برافکارعمومی مردم آمريکا 
تأثيرگذاشته و ايران را بجای عراق که اکنون درمقام چهارم قرارگرفته، 

البته نبايد فراموش . درمقام  نخست  تهديد کننده  صلح جهانی قراردهند
بعنوان قطب  وسخنان تحريک آميزجناح حاکم واحمدی نژاد،کردکه اقدامات 

ديگربحران هسته ای، کمک شايانی به موفقيت نئوکان ها درکانونی کردن 
درهمين جا بايد اضافه .تهديد صلح جهانی توسط ايران به عمل آورده است

کنم که اقدامات ومواضع ارتجاعی  سردمداران جمهوری اسالمی نيزنيازمند 
که خارج ازحوصله اين نوشته بوده و درنوشته ای جداگانه بررسی است 

  .موردبررسی قرارخواهد گرفت
روانه کردن ناودريائی ازسوی انگليس به سوی خليج فارس، واعالم  -

  .مانورنظامی نيروی دريائی  آمريکا درآبهای خليج فارس
 وباألخره بايد به هدف اثرگذاری وايجاد فضای تمکين درميان -

 اشاره کرد که پس ازتأخيرها وناکامی های 1+5دگان نشست برگزارگنن
اين نشست که برای . قبلی، آخرين نشست آن درروزهای اخير برگزارگرديد

آمريکا جهت جلب موافقت دوکشورروسيه وچين درتهيه قطعنامه مشترک 
سوم وبه تصويب رساندن آن درشورای امنيت دارای اهميت زيادبود، عمال 

چرا که تصميم نهائی اين نشست آن شد که بايد  .شدبا ناکامی مواجه 
. متنظرنتيجه گزارش البرادعی درماه نوامبربود و آنگاه تصميم گرفت

باين ترتيب . آمريکا کارشکنی اين دوکشوررا مورد انتقاد قرارداده است
وبکارگيری سياست به مرگ بگيرتا به  عليرغم تهديدها وتالش های آمريکا،

ونه ديپلماسی هنوز هم نتوانسته مطابق ميل آمريکا گرد تب راضی شوند،
اکنون نوک فشار به عنوان آخرين خوان اين . بحرکت درآيد
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. روی تأثيرگذاری برگزارش البرادعی است سناريو،همانطور که اشاره شد،
آيا او گزارش خود را با روح آنچه که دراظهارنظری های اخيرخود گفته 

فشارهای سنگين موجود، همانند دفعات است تنظيم خواهد کرد ويا تحت 
  پيشين گزارشی دوپهلو وهموارکننده برای تحريم کنندگان و جنگ طلبان؟ 
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