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عبارت بحران بلوغ، هم .سرکوب وچالش های دوران بلوغ قراردارد
ای سنگينی که نشان دهنده رشد واعتالء است وهم بيانگرچالش ه

درروی صحنه هم عوامل مقوم وجود . جنبش ما با آن مواجه است
قضاوت حول اين که، کدام برکدام .دارند وهم عوامل تهديد کننده 

  2  بقيه در صفحه        .پيروزخواهد شد را بايد به آينده بسپاريم 
.............................................  

  

                                                                                        می گذردبر مردم کشورمان چه
  الله حسين پور

نه تنها جنبش های بسيار جدی در ايران وجود دارد، بلکه اين جنبش ها 
جنبش های جسور، با شهامت و . بسيار با استعداد، خالق و نوگرا هستند

    6 بقيه در صفحه                  !م و بسيار رنگارنگتأکيد می کن. پيش رو
.............................................  

  
  گروه چپ و کارگری درايران٩بيانيه مشترک 

 درمحکوميت احکام زندان
برای فعالين کارگری و زنان   

 احکام زندان برای فعالين کارگری و زنان را محکوم می کنيم
   6  بقيه در صفحه

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

 قورباغه ابوعطا می خواند. . 
  ناصر رحمانی نژاد

 با همان روش بغض آلود کوشش دارند بر تمام ارزشهای چپ خط  نیآقای ميال
  .بطالن بکشند

 و در .......در همان زمان که رژيم شاه توسط ساواک و دستگاههای پليسی خود
 کار  ها يس مخفی گمارده بود، دِر تمام مساجد شبانه روز باز بود و مالهمه جا پل

 جلسات ..خودشان را می کردند؛ در خانه های بسياری از مردم در سرتاسر ايران
قرائت قرآن، وعظ، سينه زنی، دعای کميل، سفره های نذر، روضه خوانی و کوفت 

  14  بقيه در صفحه                                            .و زهرمار برقرار بود
.................................................  

  

  سيزده تشکلفراخوان مشترک
 حمايت از برای هفته کارزار

   در خارج از کشور  جنبش کارگری ايران
، ما فعالين جنبش کارگری ايران در خارج از کشورضمن افشای ماهيت ضد 

 ضد انقالبی جمهوری اسالمی ايران، هر گونه انسانی و ارتجاعی رژيم
سياست و استراتژی جنگی طلبی و تحريم های اقتصادی کشورهای سرمايه 
داری جهانی که باعث فالکت هر چه بيشتر کارگران و مردم محروم جامعه ما 

   10 بقيه در صفحه                        .می شود را قويا  محکوم می نمائيم
............................................. 

 انقالب و خواسته های بيواسطه مردم
 

 
 

   7  بقيه در صفحهگرفته از نشريه راه کارگر                        بر
.............................................  

  !اين هم دوستان جديد امريکا در عراق

  

شهروندان ,يا به قول آمريکايی ها , سلحشوران,تصاوير 
با سربازان آمريکايی به گشت های  که همراه, لمسوو

 تجسسی، و بازرسی و دستگيری در محالت می روند، بطرز
, مبارزه بااوباش و اراذل,غريبی ماموران طرح موسوم به 

  روشنگری: سايت              .آورد رژيم اسالمی به خاطر می
  11  صفحهبقيه در                                                 

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

 ادعانامۀ ما عليه سرمايه داری
5 بقيه در صفحه                                         سازمان راه کارگر  

 

…………………………………… 

  )راه کا رگر ( يران سا زمان کارگران انقالبی ااز انتشارات      
  
         www.rahekargar.net        2007  نوامبربيست و يکم            1386 ماه  آبانسی              310شماره  

  



 2

  !جنبش دانشجوئی و بحران بلوغ
 تقی روزبه

 مواضع تحکيم چالش های بوجود آمده در جنبش دانشجوئی ازجمله
وحدت وانجمن اسالمی دانشگاه پلی تکنيک درمورد نيروهای چپ 
-ونيزچالش های موجود درميان نيروها وگرايشات متعلق به چپ

بحث هائی را درميان دانشجويان وفعالين دانشجوئی بويژه فعالين 
چپ و حاميان آنها درداخل وخارج برانگيخته است که پرداختن به 

بی شک .گاه جنبش دانشجوئی حائزاهميت استآن با توجه به جاي
اظهارنظرونقد مواضع ارتجاعی بيانيه هائی نظيربيانيه اخير انجمن 
اسالمی دانشجويان پلی تکنيک که چه زود نشان دادندبهيچ وجه 
شايستگی نمايندگی سنت درخشان مبارزات دانشجويان اين دانشگاه 

ين نوشته  طرح اما قصد اصلی ا.را ندارند درجای خود الزم است
پاره ای از چالش های پيش روی جنبش دانشجوئی و ضرورت 
کانونی کردن تالشی است که الزم است جنبش دانشجوئی برای 
عبورازاين مرحله بحرانی  و هموارساختن گام های بعدی خود 

 .    بردارد
يکی ازآخرين مقاالتی که درپی تشديد اختالفات و چالش های 

 اپوزيسيون درج شده متعلق به يکی اخيردربرخی سايت های
است که تحت عنوان دردفاع -کيوان امير الياسی-ازفعالين چپ 

  . ازتشکل های مستقل دانشجوئی،به نگارش درآمده است
نوشته مزبورحاوی نکاتی درباره جنبش دانشجوئی وبرخی معضالت 

هم درمورد مالحظات عمومی چون تأکيد برخصلت واهميت .آن است
 وضرورت سراسری کردن مبارزات وسازماندهی جنبشی بودن

دانشجويان، وهم بخصوص حول گسست بين فعالين وبدنه 
مقاله درمورد سياست سرکوب گام به بگام وسيستماتيک .دانشجوئی

رژيم و ويژگی ها وپی آمدهای آن نيزنگاه دقيقی دارد وبطورکلی به  
خواننده دريافتن تصويرروشن تری ازشرايط حکم برجنبش 

نشجوئی وبرخی مشخصات ومشکالتی که جنبش دانشجوئی با آن دا
   . مواجه است،کمک می کند

بااين همه درنوشته مزبوردونکته ابهام آميزوجود دارد که نيازمند 
نخست ارزيابی آن ازوضعيت کنونی جنبش :مکث بيشتری است

دانشجوئی است که نظربه اهميتی که يک ارزيابی درست ازجنبش 
 های پيشاروی آن دراين برهه زمانی دارد،بايد با دانشجوئی وچالش

دقت بيشتری به آن پرداخته شود ودرهمين رابطه چگونگی فائق 
آمدن براين چالش ها مورد بحث وگفتگوی هرچه وسيع تردرميان 

دومين نکته نظرنويسنده . قاطبه دانشجويان وسايرفعالين قراربگيرد
ی دانشجوئی مقاله درمورد ضرورت برپائی يک تشکل سراسر

درحالی که :دراين رابطه نيزسه نکته ابهام آميزديده ميشود.است
اينک بخوبی ميدانيم که حاکميت "نوشته درهمان آغازتأکيد دارد که 

هيچ درجه ای ازتشکل يابی دانشجويان راتحمل نمی کندوحتی انجمن 
،معلوم نيست که شعاريک "های اسالمی را به تعطيل می کشاند

تنها راه برون رفت ازوضعيت "راسری بعنوانتشکل مستقل وس
،چگونه تحمل خواهد کرد؟دومين نکته آنست که باتوجه به "فعلی را

گرايشات مختلف درميان دانشجويان وچالش های موجود، چگونه 
ممکن است همه آنان را درزيرچتريک سازمان سراسری 
قرارداد؟وسومين نکته هم اينست که رابطه يک تشکل سراسری و 

يد برخصلت جنبشی بودن آن را که نويسنده خود مدافع آن است، تأک
چگونه خواهيم توانست با هم جمع کنيم؟بی شک کسی پاسخ 

پاسخ .حاضروآماده وکامل وجامع به اين سؤاالت درآستين خود ندارد
نهائی آنها را آزمون وپراتيک دانشجويان وخردجمعی برخاسته ازآن 

سوی هرفعال دانشجوئی بااين همه هرتالشی از.خواهد داد
وغيردانشجوئی را بايد بخشی ازهمين تالش عمومی  جهت حل 

  1.*معضالت پيشاروی جنبش دانست و آن را مغتنم شمرد
  !:جنبش دانشجوئی درموقعيت افول يا درکشاکش بحران بلوغ؟

درمورداين ارزيابی مقاله که جنبش دانشجوئی درزيرسرکوب 
راردارد واعتماد به نفس خود سيستماتيک درمسيروموقعيت افول ق

بی شک نوسانات و افت .را ازدست داده است چه می توان گفت؟
وخيزهای مقطعی درجنبش نوپائی که درزيرانواع سرکوب ها 
قراردارد، ومشاهده يأس وانفعال واقعيت داشته وامری غيرطبيعی 

نيمه .اما اين تصوير رابايد تنها نيمه ای ازواقعيت بشمارآورد.نيست
رتصويرواقعيت را می توان اگراندکی اررويدادهای جاری فاصله ديگ

دراينصورت .بگيريم وازنقطه دورتربه آنها بنگريم مشاهده کرد
معلوم می شود که چنين افت وخيزهائی به تنهائی نمی توانند بيان 

کننده خصلت پايدار جنبش ومنعکس کننده سيرنزولی وياصعودی آن 
ت خصلت پايدارتر جنبش که بی ترديد بهمين دليل برای درياف.باشند

دراتخاذ سياست ها و تاکتيک ها نقش مهمی دارد، بايد درجستجوی 
بادرنظرگرفتن چنين شاخص .شاخص های مهم ترومعتبرتری بود

هائی می توان ادعا کردجنبش دانشجوئی بيش ازآنکه دربحران افول 
گرفتارآمده باشد،گرفتاربحران بلوغ و معضالت ناشی ازرشد 

اکنون اين جنبش درگيردريک حرکت .تکوين ناموزون خويش استو
که شامل خوديابی وايجاد تشکل های  چند وجهی ومرکب است

مستقل ازسوی گرايشات گوناگون، تالش برای تأمين صفوف 
همبسته دانشجوئی دردفاع ازدموکراسی و ومقابله يايورش استبداد 

سی  با حاميان سيا-حاکم  به دانشگاه ها وجامعه، مبارزه نظری
وعليه سياست های (مذهبی ها–دانشجوئی ليبرال ها وليبرال 

نئولييراليستی ويا توهم پراکنی آنها درموردسياست های جنگ 
ومقابله با سيطره هژمونی آنان براين جنبش، )طلبانه امپرياليست ها

طبقاتی -وباألخره حرکت بسوی پيوندمتقابل با جنبش های اجتماعی
باين ترتيب جنبش دانشجوئی . اجتماعی استو مطالبات کالن

درسطح بدنه ونه البته تشکل های رسمی کنونی،بويژه ازسوی 
گرايش چپ اين جنبش دريک زمان درگيرالاقل يک مبارزه 
چندوجهی است،آنهم  تحت شرايط سرکوب سنگين وبقول مقاله 

والبته -درهمه وجوه فوق ما با درجات معينی ازپيشرفت.سيستماتيک
يعنی هم . مواجه هستيم-زاما درحد رضايت بخش وموردنيازنه ال

درحوزه بازيابی و حرکت بسوی تشکل های مستقل، بويژه ازسوی 
جريان های چپ، وهم به موازات آن دامن زدن به اتحاد عمل و 
تالش برای تقويت صفوف همبسته دانشجويان درمقابله باتهاجمات 

سياسی با ليبرال -نظریاستبدادبی امان، هم گسترش دامنه مبارزه 
ها  ازهرقماش، وسرانجام عطف توجه روزافزون به ضرورت 

. طبقاتی-ابرازهمبستگی و پيوند متقابل با سايرجنبش های اجتماعی
ضمن آنکه می پذيريم که اين تحوالت هنوز درمراحل آغازين خود 
با .قرارداشته و با چالش های روزافزون ونفس گيری مواجه است

ين شاخصه هائی است که می توان ادعا کردجنبش استناد به چن
ازآنکه دچارانفعال شده باشددرگيربحران بلوغ  دانشجوئی بيش

اعالم موجوديت جريانات چپ دردانشگاه .ونوعی سردرگمی است
( های گوناگون ونيز نفس برگزاری تجمعات دانشجوئی اخيراميرکبير

ور احمدی ،ياعالمه و يا دانشگاه تهران بهنگام حض)پلی تکنيک
نژاد، ونگاهی به مشخصات اين تجمعات،بخصوص ابراز همبستگی 
وحمايت مشهود دانشجويان دانشگاه های گوناگون ازهمديگرو 

درکناربه نمايش ... اززندانيان و شعارهای مرگ برديکتاتورو
درآمدن چندگونگی جنبش دانشجوئی،نشان می دهد که اين جنبش 

صرفنظرازافت وخيزهای -عليرغم تشديد سرکوب وجوبگيروببند
تسليم نشده وروح مقاومت وسرکشی وهمبستگی آن -مقطعی

اگرشکل گيری تدريجی وسراسری . درمجموع درحال اعتال است
پديده همبستگی دانشجويان دربرابرتعرض استبدادحاکم را،بعنوان 
مبنائی که تکوينش می تواند موجب عقب راندن رژيم ازمواضع 

ر حاکميت وفضای رعب وترس دردرون کنونی ودرهم شکستن اقتدا
دانشگاه ها گردددرنظربگيريم،آنگاه به اين نتيجه می رسيم که 
درکنارمشکالت عظيم واحيانا برخی نااميدی های مقطعی،شاهد 
فروزش اخگری دردل تاريکی ها هستيم که بايد سخت ازآن حراست 

ابين گرچه  اين را هم بايد افزود که بدليل تشديد تنش های فی م.کرد
که البته وقوعشان باين شکل وباين شدت -درون دانشجوئی
آن ها هم اکنون درگيرودارمنازعات ناشی -مقدرنبوده ونيست

ازچالش های برآمده ازآزمون گام های اوليه خود هستند واين چالش 
هااگرکه به نحودرستی مهارودرمسيربالندگی جنبش کاناليزه 

فائی آن آسيب نشوند،می توانند برروند همبستگی وشکو
مساله مهم يافتن نقطه اپتيمم وترکيب موزون مؤلفه های .واردکنند
بطوری که هيچکدام ازآنها قربانی رشد يک جانبه مولفه . فوق است

ديگرنگردد ودرهمان حال جنبش نيزدرکليت خود ازنفس نيفتد 
می .وبتواند ازخطردرجا زدن وبدترازآن شقه شقه شدن درامان بماند

 گرفتارنگرش های لحظه ای وکوتاه مدت شد و به توان بسهولت
طوريک جانبه به سمت وسوی يکی ازاين مولفه ها درغلطيد 

اما می .وبرآنتاگونيستی کردن زودرس مناسبات اين وجوه دامن زد
دانيم که وجود يک جنبش ودفاع ازمنافع عمومی آن وپايه های قوام 

. ادعا استيابندگی آن،ارزشمندترازيک دوجين برنامه وشعارو
درواقع بيش ازهمه، اين گرايشات بورژوائی وبطوراخص جريانات 
دانشجوئی تحکيم وحدت و زائده های آن هستند که درپی ارسال 
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مذهبی ها وکسانی چون -شامل ملی-زيگنال های رهبران خط دهنده
-يزدی ها وسحابی ها،ليبرال های غيرمذهبی واصالح طلبان دولتی

، بوی کباب به مشامشان  "نتخاباتا"که با نزديک شدن فصل 
تالش می کنند که جنبش دانشجوئی را شقه شقه کرده -خورده است

عقبه های دانشجوئی اين جريانات . و آنرا تحت کنترل خودبگيرند
باسقوط مجدد درسراشيب انحطاط همانطورکه بيانيه اخير انجمن 
اسالمی دانشگاه پلی تکنيک نمونه بارز آن بود، باخودی 

خودی کردن جنبش دانشجوئی وسنگ اندازی وغير
 به -واين بارالبته درفازکميک واحمقانه اش-دربرابربرآمدآن،بارديگر

دنباله اصالح طلبان وابزارچانه زنی آن ها با ارتجاع حاکم برای 
وبرعکس اين نيروهای چپ . گرفتن سهمی ازقدرت تبديل می شوند

رازجنبش و تقويت و سوسياليست هستند که وظيفه دفاع قاطع وپيگي
آن را که  با پيشبردهمزمان ومتوازن مؤلفه های ذکرشده درباالگره 

همانطورکه مقاله فوق بدرستی مورد تأکيد . خورده،بردوش دارند
قرارمی دهد،پيشروی جنبش باتوجه به انباشت مطالبات نهفته درآن، 
موجب پشت سرگذاشتن سريع ليبرال ها و اصالح طلبان وعقبه های 

وبهمين دليل .دانشگاه ها والجرم هراس آنها شده و خواهد شدآن در
آنان نگران پاگرفتن جنبش های مستقل وخودبنياد وخالی شدن 

ودقيقا بهمين خاطرنيروهای چپ که .زيرپايشان هستند
بطورراهبردی خواهان پاگرفتن چنين جنبش هائی وپيوند با بدنه آن 

ام از وجوه ذکرشده، هستند،بجای تازاندن ناموزن ويک جانبه هرکد
سياسی خود را -بايد مبارزه عملی و افشاگری ها و مجادالت نظری

متناسب با درجه تکوين جنبش که چندگونگی وپلوراليستی بودن 
ازمشخصات بارزآن است، به نحوی و به شکلی پيش ببرند که 
حاصلش منزوی شدن هرچه بيشتراصالح طلبان و ليبرال ها وعقبه 

ا، وتقويت دامنه جنبش وفشرده شدن صفوف چپ  آنها دردانشگاه ه
نيروهای چپ يک لحظه نبايد فراموش کنند که حيات .باشد

وشکوفائی آنها به شکوفاتی اين جنبش ها گره خورده وآنها بايد 
تبديل به سخنگويان ومدافعان راستين،طبيعی  وپيگير و مخمری 

ه به اهرم تنها با تکي.برای تقويت نقش آفرينی اين جنبش ها بشوند
بدنه جنبش است که می توان ازميان گرداب های کنونی راهی به 
جلوگشود وبرهمين بسترگرايشاتی را که خواهان پراکندگی جنبش 
دانشجوئی وشقه شقه کردن وبردن آن به مسلخ حاميان ارتجاع 

آن ها را که ادعای .حاکم هستند،به بهترين وجهی منزوی کرد
 رادارند بيش ازقلمروصرف ايدئولوژی دروغين مبارزه عليه استبداد

واقليم نظری،می توان درصحنه عمل اجتماعی،آنجا که نبض 
  .طبقاتی می طپد،بی اثرکرد-مبارزات سياسی

 روشن است که حل يک معادله چند مجهولی تحت شرايط سرکوب 
کارآسانی نيست وبلوغ وپختگی ويژه ای را ازما سوسياليست ها 

ا نيزدرمتن همين تجربيات و آزمون و خطا طلب می کند که بايد آن ر
بهمين دليل الزم است که بکوشيم وبسيارهم بکوشيم . بدست آوريم

که درميان کشاکش های  موجودازگوهردرحال شکل گيری 
-همبستگی دانشجويان حول مطالبات دموکراتيک و فراگيردانشجوئی

  مانند مردمک چشم حفاظت کنيم،-مثال آزادی دانشجويان زندانی
واجازه ندهيم که اقدامات معطوف به عمل اجتماعی فراگير، تحت 

بدون آنکه دراصل (الشعاع اختالفات معطوف به حوزه نظری 
ضرورت اين مجادالت نظری وسياسی ترديدی 

نبايد ازياد ببريم که هژمونی طبيعی واصولی .قراربگيرد)روابداريم
وف متحد چپ ها با دفاع ازمنافع عمومی جنبش ازجمله تقويت صف

دانشجوئی دربرابراستبداد وبعنوان بستری برای فراتررفتن 
ازآن،دفاع ازخصلت پلوراليستی وچندگونگی وتکيه هرچه بيشتر 
بربدنه دانشجوئی حاصل شدنی است ونه هم چون گرايشات 

که تالش برای مصادره رهبری ) وگرايشات فرقه گرايان(بورژوائی
ی و همه باهم جنبش وکنترل جنبش ازباال وهمگون ساز

عالوه براين،ماچپ ها در نشان . ازمشخصات آن ها بشمارمی رود
دادن عکس العمل ومقابله با تالش های هژمونی طلبانه ليبرال ها 
برجنبش نبايد متقابال ازموضع هژمونی طلبانه وارد منازعه با آنها 

ورود باين عرصه وبازی دراين زمين درخور نيروهای .بشويم
ه دموکراسی ازپائين و به توان رهائی توده های سوسياليست که ب

زحمتکش اززنجيرهای طبقاتی توسط خود وبدست خود 
آلترناتيوما دربرابرهژمونی طلبی آنها،فعال کردن .باوردارند،نيست

بدنه،وتقويت آگاهی وتوان مداخله گری وخود سازمان يابی 
درعين آنکه خوب می دانيم که  نقش فعالين چپ .آنهاست

آگاه وتجمعات آنها تاچه حد می توانند درپيشبرداين هدف وعناصر
  .موثرومهم باشند

درهرحال جنبش دانشجوئی به نوبه خود بعنوان بخشی ازمبارزات 
جامعه ما درمرحله انتقالی ومسائل ناشی ازآن وازجمله فشارسنگين 

عبارت بحران بلوغ، هم .سرکوب وچالش های دوران بلوغ قراردارد
واعتالء است وهم بيانگرچالش های سنگينی که نشان دهنده رشد 

درروی صحنه هم عوامل مقوم وجود . جنبش ما با آن مواجه است
قضاوت حول اين که، کدام برکدام .دارند وهم عوامل تهديد کننده 

  . پيروزخواهد شد را بايد به آينده بسپاريم 
  ضرورت تشکل يابی وچگونگی آن

باشيم بهتراست بگوئيم يااگرواقع بين ( بی شک داشتن صف 
وتشکل های مستقل هميشه وهمواره امری )  صفوف همسووهمگرا

اصولی ومورد تأکيد سوسياليست هابوده واکنون نيزضرورتی عاجل 
اما نوع تشکل وسازمان يابی درنزد سوسياليست ها و چپ .است

طبقاتی وغيرفرقه گرا عموما -های معطوف به جنبش های اجتماعی
. صلی و دوعامل فرعی ولی مهم مشروط می شوندبه به يک عامل ا

يکی به اصل خودرهانی وحضورهرچه گسترده تروآگاهانه تربدنه که 
درتمايزکيفی با نگاه بورژوائی وارزش های جاافتاده جامعه طبقاتی 

باين دليل .به آن، نيازمند نگاهی ديگربه نقش واهميت تشکل هاست
اروپودسلسه مراتب آنها مدافع تشکل های طرازنوين،بدوراز ت

بوروکراتيک و مبتنی برتقسيم وظايف نهادينه شده که خود برگرفته 
آن ها . ازامتيازات وشکاف های جامعه طبقاتی هستند، می باشند

خواهان فاصله گرفتن ازآن نوع سازماندهی ها هستند که اساسا 
برای تصاحب قدرت،قدرت جداشده ازتوده ها ونشستن به جای آنها 

درنزدسوسياليست های .ری به نيابت ازآنها،ابداع شده اندوتصميم گي
مدافع خودرهانی ومدافع دموکراسی مستقيم و مشارکتی،اين نوع 
تشکل يابی ها و سازماندهی ها نه هدفی درخود بلکه دقيقا دررابطه 
با اصل خودسازمان يابی وخودگردانی توده ها تعريف می شوند 

زمان های جنبشی ومعطوف به پس درسا.ومعنا واهميت پيدامی کنند
آن سرازپيکرجدانيست وچنين جدائی تقديس وستايش نمی شود، 

وهمين . وبدنه واعمال اراده و ابتکارات آن نقش تعيين کننده دارد
ويژگی  است که آن ها را ازسازماندهی های نوع هرمی ودارای 

عامل دومی که به سهم خوداشکال .سلسه مراتب متمايزمی کند
دراين . را مشروط می کند ميزان سرکوب وشدت آن استسازماندهی

رابطه اين توازن نيرو وشدت سرکوب است که ميزان علنی يا مخفی 
عالوه براين . بودن ويادرجه تمرکزوعدم تمرکز را معين می کند

وجود گرايشات گوناگون اعم ازچپ وغيرچپ وميزان اختالفات فی 
ی سازمان يابی  مابين آنها نيز بعنوان عامل سوم برچگونگ

به گمان من درشرايط وجود گرايشات واختالفات . اثرگذاراست
گوناکون وازجمله درميان چپ ها، گرچه حد وميزان جدائی ها شايد 
تناسبی بااختالفات واقعی نداشته باشد،برای تأمين همگرائی واقدام 
سراسری مابه تشکلی از تشکل ها وبه تجمعی از تجمعات و به 

که ها،شامل شبکه های گوناگون دانشجوئی ازمحافل شبکه ای ازشب
و هسته های دانشجوئی وتشکل های گوناگون فرهنگی،صنفی 
وسياسی و گرايشات گوناگون و حتاسراسری نيازداريم،که باتکيه 
براشتراکات موجود و تالش برای تقويت آن درمتن پراتيک 

نوع اين . مبارزاتی می توانند به اقدامات فراگيرمبادرت کنند
سازماندهی مبتنی برشبکه ها،صرفنظرازتقويت جنبه توده ای 
وجنبشی بودن آن،ميزان آسيب پذيری جنبش دربرابرتهاجم استبداد 

بااقتباس ازجامعه -معموال دربينش های کهن.رانيزکاهش می دهد
 برای ايجاد هماهنگی وتأمين اتحاد عمل سراسری،تشکيل -طبقاتی

ه مراتبی برای اجرای فرامين يک فرماندهی مرکزی وساختارسلس
آن، تنها راه ياآسان ترين راه برای ايجاد هماهنگی ووحدت عمل 

اما درسازماندهی شبکه ای ومبتنی بر مداخله فعال .شناخته می شود
بدنه ونيروهای اعماق، سازوکارهای متناسب ديگری مورد نيازبوده 

جربه های دراين رابطه بهره گيری ازت. و مورداستفاده قرارمی گيرد
نوين و تکنيک های نوين ارتباطی برای اتصال افقی اين اين شبکه 

ابزارهائی نظيرارتباطات .ها دارای اهميت روزافزون است
اس،نشريات الکترونيکی که فعالين و هسته ها .ام.اينترنتی،اس

ومحافل دانشجوئی می توانند آنرا ازکامپيوترها پياده 
ای تصميم گيری وتنظيم وتکثيرکنند،تشکيل مجامع عمومی بر

راهبردهای عمومی درمحل تحصيل وکار،تشکيل تريبون های بحث 
درصحن دانشگاه ها وبرقراری فروم های گفتگو وازجمله 

در بيرون ازدانشگاه ها وباالخره .... بکارگيری تجربه گل گشت ها 
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استفاده موثرترازنشريات مشترک و رسانه های خارج  وامکانات 
ازجمله ابزارها ومکانيزم هائی هستند که ...خواه اپوزيسيون ترقی 

درسازماندهی شبکه ای برای ايجاد خطوط ارتباطی سراسری و 
که . اقدامات سراسری و تأمين هماهنگی بکارگرفته می شوند

اگرقرارباشد همه اينها ازجانب يک سازمان وفرماندهی مرکزی 
ان هدايت و سازماندهی شوند،بی گم-وبه شکل هرمی-وسراسری

. دربرابريورش استبداد بی امان وهار بسرعت آسيب پذيرخواهند بود
هم چنين ناگفته نماند که به موازات آن ها،ما به گشوده شدن 

نظری برای تدوين سياست ها وراهبردهای -مباحثات سياسی
که يکی ازعناصرکليدی تأمين هم آهنگی درسازماندهی -عمومی

دن ميزان واقعی وحدت  ونيزروشن کر-شبکه ای محسوب  می شود
ها و اختالفات،برای رسيدن به سطوح باالتری ازهمگرائی واتحاد 

  .عمل  نيازداريم
وقتی ازيک سازمان سراسری مستقل برای جنبش دانشجوئی سخن 
به ميان می آوريم،بايد درنظربگيريم که چه ما خوشمان بيايد وچه 

که نيايد با واقعيتی بنام جنبش متکثردانشجوئی مواجهيم 
صرفنطرازعامل سرکوب، هم چنين بدليل دامنه اختالفات موجود که 
پاره ای جنبه استراتژيک هم دارند،مشکل بتوان آنها را دريک 

قاعدتا چنين جنبشی بايد با تنوع  تشکل ها .تشکل سراسری گردآورد
ضمن آنکه بايد توجه کنيم که درجنبش دانشجوئی ما، . همراه باشد

شدت درهم تنيده  هستندو به دشواری می مبارزه صنفی وسياسی ب
توان خواست های صنفی وسياسی را کامالازهم 
متمايزکردوازدانشجويان خواست که فارغ ازمطالبات سياسی دريک 

تشکل صنفی خالص و سراسری، برای پيشبردمطالبات صنفی خود  
متشکل شوند ومبارزات سياسی خود را درتشکل های اخص خود 

 است همانگونه که قبالاشاره شد، پذيرش تشکل بديهی.پيگيری کنند
های مستقل دانشجويانِ دارای گرايشات گوناگون،نافی همکاری آن 
ها حول مطالبات مشخص ومشترک دربرابرتعرضات استبداد وحتی 
يافتن اشکال مناسبی ازسازماندهی چتر وهماهنگ کننده  برای 

است که اين بديهی .تسهيل اين نوع همکاری ها نيست ونبايد باشد
نوع سازماندهی رامی توان درعمل وبدورازفرمال های رايج 

  .ورسمی که عموما متعلق به شرايط بازهستند، بوجود آورد
اما اگرمنظورازسازمان سراسری فقط ناظربرچپ هاست،بازهم ما با 

نخست آنکه دراين صورت نبايد آن را .چند مشکل مواجه می شويم
ميدانيم که .بطورکلی درهم بياميزيمبا سازماندهی جنبش دانشجوئی 
هرچند که چپ ها بخش بسيارمهمی -جنبش دانشجوئی معادل چپ ها

 نيست وجنبش امرفراگيرتری است وقانون بندی های -ازآن باشند
دوم آنکه الاقل درشرايط کنونی همه گرايشات چپ را .خود را دارد

 که باشعاروبشکل اراده گرايانه نمی توانيم دريک سازمان واحد
. بناگزيردروجه غالب حامل يک گرايش معين نيز خواهد بود،قرارداد

چنين چيزی اگر بفرض درکوتاه مدت هم شدنی باشد،دوام نياورده و 
هم تجربه سه .(به سرعت دچارانشقاق وتکه پاره شدن خواهد شد

). دهه گذشته و هم تجربه های کنونی همين واقعيت را تأييد می کنند
معی بنا به ماهيت خود اساسا خصلت سياسی سوم آنکه چنين تج

پيداکرده ونخواهد توانست اززيرضرب جمهوری اسالمی که حتا يک 
بگذريم ازاين (تشکل صنفی سراسری را نيزبرنمی تابد، درامان باشد

که دراين صورت ايجاد تشکل صنفی با بافت خالص نيروهای 
پس اگرمساله ) .چپ،خود يک پارادوکس محسوب می شود

تشکل سراسری نيروها ومحافل چپ دردانشگاه ها است،بايد برسر
البته .بدقت ازخلط آن با تشکل سراسری دانشجوئی اجتناب کنيم

جريانات چپ می توانند به مثابه فراکسيونی ازيک تشکل سراسری 
و بخش مهم وحتا اگرشايستگی داشتند بخش تعيين کننده ای ازآن 

ی به يکسان انگاشتن يک اما ربط.باشند واين هيچ ايرادی ندارد
تشکل سراسری دانشجوئی با تشکل سراسری چپ دانشجوئی 

اغتشاش ودرهم آميختن مززهای هويتی ايندو، می تواندزمينه .ندارد
وبسترمناسبی برای شکل گيری روحيه هژمونی طلبی، تماميت 
خواهی وانکارخصلت پلوراليستی  ونقض موازين دموکراتيک 

ايت قواعد هرکدام ازآنها بايد اکيدامورد ازاين رو رع.درجنبش گردد
  2. *توجه فعالين وبويژه فعالين چپ باشد

  جنبش وسازمان 
بسيارمهم است که بدانيم درشرايط سرکوب بی امان وپراکندگی 
نيروهای چپ، ايجاد تشکل های مستقل سراسری،چگونگی وادامه 

ش کاری آن نسبت مستقيمی دارد با ميزان درآميخته شدن آن باجنب
بدنه ازيکسووميزان عروج اين جنبش ها به صحنه مبارزه ازسوی 

وگرنه با عريان شدن دربرابردشمن قهاروسرکوب گر،باخطر .ديگر
. طعمه سرکوب شدن وجدائی ازتوده دانشجو مواجه خواهيم شد

مابايد خود را ازپارادوکس ودورباطل اول ايجاد تشکل فراگيرو 
بايد .بش وسپس تشکل دورکنيمسپس سازمان دادن جنبش،يا ابتدا جن

. همواره رابطه نسبی و تکوينی اين دو را بايکديگر را درنظربگيريم
ازسوئی نمی توانيم بگوئيم بايددست روی دست گذاشت و 

چرا که نمی توان ونبايد نقش  نيروها .منتظرظهورجنبش بود
وفعالين آگاه را دردامن زدن به مبارزات جاری وهم اکنون موجود، 

پس غرض نه . ت وقوام بخشيدن به يک جنبش ناديده گرفتدرتقوي
ناديده گرفتن اهميت عناصرآگاه وحتا کم بها دادن به اهميت ضرورت 
تشکل يابی نسبی  واوليه آنهاست که بی شک برای دامن زدن به 

بلکه منظوردرنظرگرفتن . حرکت و تشويق به فراتررفتن الزمند
م برای تکوين و بلوغ  رابطه متقابل اين دوبه مثابه شرط الز

غرض آن است که چپ معطوف به پيوند های .يکديگر است
فرقه ای که درغياب -برخالف چپ ايدئولوژيک–طبقاتی -اجتماعی

پيوند باجنبش های اجتماعی برای خود موجوديت وهويت کمونيستی 
تنها می تواند با خود آگاهی به قواعد وموازين تکوين -قائل است

آگاهانه درجهت فراهم کردن شرايط تکامل متقابل خود وجنبش،
آنهم نه -اين چپ  به ميزانی که درجنبش ها.خويش گام بردارد

که به مثابه يک جنبش -جنبش به مثابه سياهی لشکرو مهارزده شده
خود رهان و دارای  ظرفيت فراروی وقادربه تمرد عليه هرگونه 

وبات  آن، چفت وبست نظم جامعه طبقاتی وعليه هرگونه انقياد و رس
اما .گوهرفعاليت کمونيست ها همه جا يکسان است. تعريف می شود

درهرمحيط ودرميان هرقشری اززحمتکشان ونيروهای اجتماعی 
دارای تعينات و خودويژگی هائی است که بدون توجه به آن 

به يک . قادرنخواهد بودبه حرکت های جنبشی واعتالء آن دامن بزند
رزيستگاه طبيعی خود ودرفرايند تبديل بيان،چپ فقط باقرارگرفتن د

-کردن خود به بخشی رزمنده وفعال ازجنبش های اجتماعی وطبقاتی
 می تواند به نقش واقعی خود نائل -ودراينجا جنبش دانشجوئی

به يک بيان وسيع تر،اين چپ نمی خواهد بکسی به پيوندد ويا .گردد
های آن، چرا که مبارزه طبقاتی وپی آمد.کسی را بخود ملحق کند

درنظام فراگيرسرمايه داری که همه عرصه های گوناگون جامعه را 
قرق کرده وبه تسخيرخويشتن درآورده، دروجود او ودرمحيط زندگی 

 نيززبانه می - ودراين جادانشگاه ها ومحيط های تحصيلی-او هم
اونيزماهيت بغايت انگلی نظام سرمايه داری وفرايند بی رحمانه .کشد

نسان با محصول کار وقدرت وخالقيتش را دراين بيگانه سازی ا
 -که به برکت آگاهی تقويت هم شود-نظام،با گوشت وپوست خود

کاری که او می کند، مبارزه عليه گسست ها و .درک می کند
پراکندگی بخش های مختلف جنبش طبقه بزرگ مزدوحقوق بگيران 

دگان برای تأمين اتحاد طبقاتی، وتقويت آگاهی وصفوف استثمارشون
ومبارزه برای فرارفتن ازوضعيت نکبت بارکنونی باهدف نفی نظام 

پيوند متقابل جنبش دانشجوئی باسايرجنبش های .مزدوری است
  3.*اجتماعی وطبقاتی نيز اساسا ازاين منظرمطرح است

  :چگونه می توانيم بر چالش های جنبش دانشجوئی فائق آئيم؟ :خالصه کنيم
رگيروداربحران بلوغ،باچالش های هم اکنون جنبش دانشجوئی د-1

پيشروی بعدی . مهمی وازجمله سرکوب سيستماتيک مواجه است
جنبش دانشجوئی بسوی فتح قله های تازه وخارج کردن خود 
اززيرسرکوب و سازماندهی حرکات سراسری نيازمند حل وعبوراز 

اين چالش ها را می توان ازطريق . چالش های اين مرحله است
ده صفوف دانشجويان عليه استبداد،منزوی ساختن اتحادهرچه گستر

ليبراليسم وسياست های نئوليبرالی وعقبه های آن درميان 
دانشجويان،ايجاد تشکل های سراسری با درنظرگرفتن واقعيت 
پلوراليستی وشکاف های موجوددرآن، تقويت صفوف چپ بدون 
آنکه آن را دربرابر وظيفه گسترش صفوف جنبش قرارداد،تقويت 

ش بدنه ودامنه حضورآن ونيزپيوند هرچه بيشتر فعالين نق
بابدنه،وتقويت همبستگی متقابل جنبش دانشجوئی و سايرجنبش 

  .های اجتماعی و طبقاتی، ازبين برد
 وقتی ازتشکل های سراسری سخن به ميان می آيد،مرادازآن -2

بيش ازآنکه ايجاد يک سازمان واحد وسراسری با الگوی سنتی 
 وهماهنگی مجموعه ای ازتشکل ها ومحافل باشد،پيوستگی

وگرايشات گوناگون وهسته های دانشجوئی است که بااستفاده 
تشکل :ازخطوط ارتباطی نوين بشکل شبکه ای سازمان می يابند

بی شک جريانات چپ . های سراسری مبتنی برالگوی شبکه ای
بدون آنکه خود راهم ارز ومعادل اين جنبش بدانند، بادرنظرگرفتن 
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شتراکات خود می توانند با فشرده کردن صفوفشان،درهماهنگ ا
سازی،تقويت آگاهی وگشودن افق های تازه و روشن کردن سياست 
های راهبردی جنش دانشجوئی وحرکت بسمت وسوی اقدامات 

  . سراسری نقش مهمی را ايفاء کنند
جريان های چپ دانشجوئی بايد سريعا باکنترل چالش های درونی -3

رسميت شناختن واقعيت پلوراليستی خويش و برسميت خود،و باب
شناختن حق تشکل يابی برای هرگرايش وپرهيزازهژمونی 
طلبی،ازيکسو براساس اشتراکات موجود،مبادرت به همکاری هرچه 

مثال درمقابله با خنثی کردن سرکوب که (بيشتربا يکديگربه نمايند
وئی است قبل ازهرچيزمستلزم ماديت بخشيدن به همبستگی دانشج

، وازسوی ) آذر16ويادربرگزاری هرچه باشکوه ترمراسم  
ديگربرای حل  وفصل اختالفات ويا روشن کردن دامنه آنها،مبادرت 

درمهارتنش .به مباحثات رفيقانه وگشودن بولتن های بحث نمايند
های درونی  می توان به نقش نيروها وعناصر مسئول نسبت به 

نه درکنترل اين تنش ها اميد بست  منافع عمومی جنبش و نيزنقش بد
وهرگزاجازه ندادکه جريان ها و افرادی که عادت دارند فقط منافع 
خود وفرقه خود را دنبال می کنند وآن را برمنافع جنبش ترجيح می 
دهند، فرصت اختالل وکارشکنی  درمسيرتکوين جنبش را بدست 

  21-08- 86- 12-11-2007                           .آورند
می توانيد (الزم به تأکيد است که اين نوشته به قصد نقد مقاله فوق که -1*

ودربرابرآن به نگارش درنيامده ) آن را درسايت سالم دمکرات بخوانيد
چرا که ضمن تأييد وهم سوئی با بسياری ازنکات مطرح شده درآن و .است

 ديگری تالش برای ابهام زدائی ازبرخی نکات ديگر،به نقد وطرح جبنه های
ازمسائل پيشاروی جنبش دانشجوئی پرداخته وپيشنهاداتی نيز برای 

  . عبورازچالش هائی که درگيرآن است ارائه می کند
دربرخی ازنوشته ها ومجادالت نه فقط اغتشاش دربهم ريختن مرزهای  -2*

جنبش دانشجوئی بطورعام وتشکل سراسری دانشجويان چپ ديده می 
ش دربهم ريختن مرزهای  تشکيل يک حزب شود،بلکه فراترازآن اغتشا

بی ترديد .بايک تشکل چپ دانشجوئی هم مشهوداست" کمونيستی وپيشتاز"
چنين اغتشاشی نه فقط معايب و اشکاالت ذکرشد درباالرا بهمراه دارد بلکه 
عالوه برآن پی آمدهای ناشی ازبهم ريختن مرزيک تشکل دانشجوئی چپ  با 

گرايشی که بخواهد تشکل دانشجوئی را .ی کنديک حزب را نيزبه آن اضافه م
به مثابه سکوئی برای ايجاد حزب قراردهد،خواسته وناخواسته به 

بگذريم ازاين که . هردوعرصه دانشجوئی و حزبی ضربه وارد خواهد کرد
نگا ه هائی چنين محدود  به تشکيل حزب، وبدون توجه به فاکتورهای پايه 

  .ازی های چنددهه اخيرنخواهدداشتای آن،حاصلی بهترازسرنوشت حزب س
باتوجه به بافت وخاستگاه اجتماعی اکثريت بزرگی از دانشجويان وبا -3*

درنظرگرفتن ميزان  امکان صعودطبقاتی آتی آنها درنظام سرمايه داری، آنهم 
سرمايه داری گرفتار دربحران عميق ،والبته با دوری گزيدن ازتعاريف تنگ 

الخره با توجه به ميزان آگاهی اين دانشجويان به ويک جانبه طبقه کارگر،وبا
جايگاه واقعی خود درمناسبات اجتماعی جامعه ازيکسوو، با توجه به واقعيت 
سلطه فراگير نظام سرمايه دارای برهمه عرصه های اجتماعی وکاالئی کردن 

معلوم می شود که مبارزه عليه ...) حتی اندام وحتی کليه وقرنيه چشم و(آنها
آنجا که نظام -ت طبقاتی درخود دانشگاه هاو مراکزدانشجوئیمناسبا

 نيز جاری است و - بورژوازی به بازتوليد نيروی کارمتخصص می پردازد
 - صرفنظرازآگاهی وعدم آگاهی خود-باين اعتباراکثريت بزرگی ازدانشجويان

بالقوه وبالفعل جزوصفوف طبقه بزرگ مزدوحقوق بگيران قرارمی 
 چنين نگاهی باتعاريف سنتی ورايج که مقوله بديهی است که.گيرند

دانشجويان را صرفا جزاقشارباصطالح دموکراتيک وبينابينی ومعلق درزمين 
قرارمی دهد  وپيوند با ) وخرده بورژوائی(وآسمان وبه نوعی بورژوائی 

دربيرون " طبقه کارگر"طبقه کارگر را صرفا بشکل مکانيکی ودرپيوستن به 
 محيط های تحصيلی، توسط کسانی که خود را ازفضای دانشگاه ها و

اين نگاه وزن .ازتاروپودبورژوازی رهانيده اند جستجومی کند؛متفاوت است
مبارزه ضدسرمايه داری در جنبش دانشجوئی را بالقوه وبالفعل نيرومند می 
داند و دامن زدن به آن را نيزبخش مهمی ازوظايف دانشجوئی وبخشی 

 طبقاتی درمعنای تالش برای تأمين اتحاد طبقاتی ازپيوند با ساير جنبش های
ازهمين رومی توان گفت که بخش بزرگی . و مبارزه با گسست های آن

ازدانشجويان وقتی خود را به مثابه دانشجو سازمان می دهند،باوجود داشتن 
چه بالقوه وچه –خود ويژگی هائی بنام دانشجو،اما درواقع دارند خودرا

زصفوف مزدوحقوق بگيران تحت ستم بعنوان بخشی ا- بالفعل
  .واستثمارطبقاتی سازمان می دهند

 بديهی است که مثل روند نضج هر مبارزه طبقاتی، جنبش دانشجوئی نيز 
 شروع می - ودراينجا دانشجوئی- ازخواست ها و مطالبات بيواسط و خودويژه

شود وبه تدريج فراترمی رود ودرنتيجه توجه به مسيراعتالء آن ازسوی 
ين دارای اهميت است وثانيا تأکيد بربخش بزرگی ازدانشجويان به معنای فعال

همه دانشجويان نيست ودرنتيجه به معنای بهم ريختن قواعد عمومی 
  .   ناظربرجنبش دانشجوئی نمی تواند باشد

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

 
 ادعانامۀ ما عليه سرمايه داری

ر طول قرن ها تغييرات زيادی کرده است، داری دسرمايه ** 
اما اساس آن که مالکيت خصوصی و تعقيب سود است، عوض 

سرمايه . نشده و تکامل آن بر همين اساس صورت گرفته است
داری هر چه بيشتر دوام آورده، ثروت و امکانات بيشتری در 
دست اقليت کوچکتری از سرمايه داران انباشته شده و زندگی و 

کثريت هر چه عظيم تری از جمعيت، به افزايش باز سرنوشت ا
سرمايه . هم بيشتر سرمايه در دست اقليتی، وابسته شده است

های بزرگ، سرمايه های کوچکتر را بلعيده اند و قوی ترين 
سرمايه داران، بزرگترين رشته های توليد، تجاری و مالی را به 

ری سرمايه انحصار خود در آورده و امپرياليسم، يعنی امپراتو
انحصارات امپرياليستی  در رقابت . برجهان را بوجود آورده اند

بين خود بر سر تصاحب بيشترين بازارهای دنيا، جهان را با 
نسانها و ثروت هايش، دو بار، در کورۀ جنگی عالم گير به 

از دل اين خاکسترها غول های هزارپای . خاکستر تبديل کرده اند
ورده اند، که هر يک به تنهائی بمراتب عظيم تری سر بر آ

انحصار مرکب چندين رشتۀ توليدی، تجاری و مالی را قبضه 
اما حرص  سود و افزايش باز هم بيشتر سرمايه، با . کرده اند

تبديل شدن به قدرت انحصاری يک کشور سيراب نشده، و از بهم 
پيوستن انحصارات کشورهای مختلف، انحصارات فرامليتی 

رقابت و کشمکش در بين آنها برای بلعيدن  بوجود آمدند که 
  .يکديگر هنوز ادامه دارد

سرمايه داری عليرغم آنکه مناسبات و قيد و بندهای ** 
اجتماعی وابسته به آنرا از هم گسست، تا بتواند همۀ انسان ها 
را صرفنظر از جنس، نژاد و مليت آنها، بصورت کاال به بازار 

مايه برای کسب سود وافزايش آورد، اما، ولع سيری ناپذير سر
خود، سرمايه را بر آن داشت که تبعيض جنسی و کهتری زن را 
بمثابه عوامل کاهش ارزش نيروی کار و افزايش سود، بازسازی 

مناسبات خانوادگی را بر اساس مناسبات پولی، به نفع . کند
سرمايه سازماندهی نمايد، جنسيت را در خدمت کسب سود قرار 

هش مخارج دولت سرمايه دار در مقابل برنامه دهد و برای کا
عالوه بر آن سرمايه داری . های رفع تبعيض جنسی مقاومت کند

جهانی در جهت منافع خود با عقب مانده ترين حکومتهای ماقبل 
در . سرمايه داری و قوانين ضد زن آنها سازش کرده است

 مجموع با تغييرات ساختاری در ترکيب نيروی کار در دهه های
اخير و بهربرداری سرمايه داری از تداوم  تبعيض جنسی در 
ساختار های سياسی و اجتماعی، اکنون تبعيض جنسی و کهتری 
. زن در ساختار های درون سرمايه داری تعبيه شده است

بطوريکه برای مبارزۀ همه جانبه و زود اثر با مردساالری، 
بلکه . ا کردديگر نميتوان تنها بر برابری صوری در قانون اکتف

  .بايد با سرمايه داری درگير شد
انحصارات فرا مليتی، حوزه های اصلی علوم، تحقيقات، ** 

 يعنی کليد اقتصاد -تکنولوژی جديد و بخش اعظم ماليه جهان را 
انحصارات .  در دست گرفته اند-جهان و شريان تمام بشريت را 

امه و فرامليتی که تعداشان بسيار اندک است، سالطين خود ک
بلکه خدايانی قادر مطلق هستند که مرگ و زندگی و مقدرات نوع 
بشر و حتی طبيعت را در دستان خود گرفته اند و دنيا را از 
نهانگاه خود، به هر سوئی که سودشان ايجاب ميکند ميرانند، بی 
آنکه به هيچ قدرتی حساب پس دهند، يا هيچ قانونی، هيچ ملتی 

 .ن کنترل آنها را داشته باشدو هيچ دولتی در جهان امکا
 برگرفته از برنامه سازمان راه کارگر                                        

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



 6

                                                                                       بر مردم کشورمان چه می گذرد
  الله حسين پور

ديگر کسی نمی داند که بعد .  گرانی روزگار همه را سياه کرده است 
از شغل دوم و سوم، چگونه می تواند بر درآمد ناچيز ماهانه اش 

درآمدی که کفاف رفع . بيافزايد تا بتواند به زندگی حداقل ادامه دهد
ه می کنند؟ جوانان ما چ. مايحتاج اوليه زندگی شان را نيز نمی دهد

تحصيالت که اکنون . آينده ای تاريک و بی نقشه در انتظارشان است
ديگر گذشت آن دوره ها که . حداقل ليسانس است نيز ثمری نمی دهد
از علم هم چيزی حاصل نمی . علم را با ثروت مقايسه می کردند

اگر کمی روشن تر فکر کنند و صدای خود را به اعتراض بلند . شود
زنان که در تمام عمرشان زندانی . ان در زندان استکنند، جای ش

صحبت  تفکر مردساالری بوده اند، اکنون تنها برای اين که با زنی ديگر
مضاعف  کرده و او را به حقوقش آگاه می کنند، می بايست به طور

اضافه بر همه اين ها، چيزی نمانده که بمب های .  زندانی شوند
  .ر چه هست و نيست را با هم نابود کندآمريکايی بر سرمردم بريزد و ه

چه بايد کرد؟ همواره اين سئوال مطرح می . شرايط غم انگيزی است
شود که چرا مردم طغيان نمی کنند؟ چرا شورش نمی کنند؟ چرا 
عصبانی نمی شوند و چرا همه چيز را برهم نمی ريزند تا نظم نوينی 

شود تا ملت عاصی برقرار کنند؟ آيا بايد اوضاع از اين هم سخت تر 
  شده و بنيان اين رژيم را برهم بريزند؟ 

بسياری بر اين باورند که خالء آلترناتيو مشکل اصلی حرکت جامعه 
به پيش است و به اين دليل بنا بر سياق گذشته شروع به تشکيل 
آلترناتيوهای دست ساز کرده و فکر می کنند حضور دو سه 

. م دوباره به خط شوندشخصيت محبوب و مشهور کافی ست تا مرد
البته روشن است که يکی از داليل اصلی ای که مردم را به حرکت 

اما مردم ما تجربه . نهايی در نمی آورد، عدم وجود آلترناتيو است
بسيار باارزشی را پشتوانه کرده اند و می دانند عصبانيت به تنهايی 

د، چه فايده ای ندارد و اگر آن نظم نوين در دستان خودشان نباش
آن ها می دانند . بسا که تبديل به نظمی سياه تر از نظام موجود گردد

ملتی بدون تجربه سازمان گری، . که دستان شان هنوز خالی ست
تاريخ . بدون پشتوانه تشکل سازی و بدون حضور جنبش های مدنی

ملت ايران، شناختی از خود حکومتی ندارد و آن را تجربه نکرده 
واره رهبری شده است، گوش به فرمان و مطيع ملت ايران هم. است

بوده است، فريب اين سازمان و آن حزب را خورده و با يک اشاره 
اما هيچ گاه چيزی نصيبش . بسيج شده و به خيابان ريخته است

  .نشده و تنها قدرتی هارتر از هار را بر صدر نشانده است
م آرام به اکنون اما، به نظر می رسد از تجربه آموخته است و آرا

به هيچ حزب و سازمانی اعتماد ندارد و به . خود آرايش می دهد
راه خود را می رود و روش خود . هيچ وعده ای دل خوش نمی کند

اکنون جوانه های . جنبش های خود را ساخته است. را دنبال می کند
جنبش ها را می بينيم که در حال رشد هستند، با  اين که هنوز 

شايد چنين . ندارند اما با طمأنينه نهادی می شونداستحکام الزم را 
آرامشی با سرعت تحوالت شرايط اجتماعی و سياسی در ايران هيچ 
گونه تناسبی نداشته باشد و شايد قبل از اين که ريشه اين جنبش ها 
دوانده شود، تکان ها و زمين لرزه های ناشی از شرايط بين المللی 

تجربه ای که هم اکنون بخش های همه چيز را بر هم بريزند، اما 
پيش رو اقشار مختلف ايرانی در حال اندوختن هستند، هيچ گاه از 

اين تجربه بسيار گران بهاست و بايد آن را تقويت . بين نخواهد رفت
اين تجربه را نه زندان های جمهوری اسالمی توان نابودی اش . کرد

 سازمان گری تجربه تشکل سازی، خود. دارد و نه بمب های آمريکا
چنين تجربه ای تنها و تنها راه پيش . و تجربه جنبش های مدنی

در مصاحبه ای که اخيرا آقای .رفت را می شناسد و پس نمی نشيند
نبوی با آقای زرافشان انجام داده است، خواندم، در ايران جنبش 

  ......فراگير، وسيع و جدی به آن شکل وجود ندارد
اشد و جنبش های موجود در ايران شايد اين حرف بخشا درست ب

هنوز فراگير و وسيع نشده باشند، اما جنبش هايی که در حال حاضر 
. جامعه ايران را به حرکت درمی آورند، اتفاقا بسيار جدی هستند

همين خشونتی که  از جانب رژيم جمهوری اسالمی سازمان داده می 
آقای . تشود، خود نشانه برجسته ای از جدی بودن اين جنبش هاس

ايشان ادامه می . زرافشان نکته ديگری را هم در مصاحبه گفته اند
دهند، حال که چنين جنبشی در ايران وجود ندارد، فعاليت در خارج 
از کشور نيز بی معناست و معتقد است که رابطه منظمی بين خارج 
و داخل وجود ندارد و به اين دليل نمی تواند تصوير واقع بينانه تری به 

  .....ن بدهدجها

خوب به ياد دارم زمانی را که اگر ارتباطی به طور علنی  بين خارج و داخل 
برقرار می شد، همه با دهان باز مانده از تعجب، برخی با تحسين و برخی 

نامه هايی که از پشت ميله های . ديگر با سوءظن، ابراز نظر می کردند
اه مرخصی از زندان زندان نوشته می شد، مصاحبه هايی که در فرصت کوت

انجام می گرفت، گزارشات مفصلی که بعد از هر بازداشت، از برخورد 
مأمورين به سايت های اينترنتی و به وب الگ های شخصی راه می 

  . کم کم باور به جسارت مردم در مقابل اين رژيم هار را تقويت کرد..... يافت
 را از ايران می اکنون که دهه سوم جدايی بخش بزرگی از فعاالن سياسی

درحال . گذرانيم، شاهد تحوالت اساسی ميان ارتباطات داخل و خارج هستيم
حاضر اعتقاد به ارتباط با خارج تبديل به يک راه گريز از سرکوب گشته 

در اين دهه، وجود اينترنت . راهی که زمانی خود موجب سرکوب بود. است
لحظه ای انجام می گيرد و ارتباطات به طور . نقش تعيين کننده ای ايفا کرد

جنبش . وقايع در همان ثانيه که اتفاق می افتد، به گوش جهان می رسد
وبالگ ها به ويژه در ايران به لحاظ وسعت در صدر کشورهای جهان قرار 
گرفته و همه می توانند واقعی ترين تصاوير را در آِن واحد در هر جا که 

تصوير واقع " ثالث حامل يک هستند، ببينند و ديگر نيازی نيست که شخص
البته هرکس تفسير خود را می کند و بسته به . به سراسر جهان باشد" بينانه

اين که با چه نگاهی و چه  انتظاری به وقايع می نگرد، تحليل های متفاوت 
  .خود را ارائه می دهد

بنابراين نه تنها جنبش های بسيار جدی در ايران وجود دارد، بلکه اين 
جنبش های جسور، با .  بسيار با استعداد، خالق و نوگرا هستندجنبش ها

خاصيت هر جنبشی اين ! تأکيد می کنم و بسيار رنگارنگ. شهامت و پيش رو
است که طيف های متنوع را در خود جای دهد، در غير اين صورت که 

واضح است، در هر يک ازاين جنبش . تفاوتی با حزب و سازمان نمی داشت
تنوع از راست تا چپ با نظرات متفاوت و ايدئولوژی های ها گرايشات م

مسلما حمايت از آنان به معنای حمايت از کليه . مختلف حضور داشته باشند
حمايت از اين جنبش ها، يعنی حمايت از تجربه جنبش . اين گرايشات نيست

های مدنی، حمايت از خود حکومتی رنج ديدگان، يعنی حمايت از سازمان 
مردم ما راه صحيحی برگزيده . تی عظيم مردم با اراده خودشاندهی نارضاي

آن ها از چشم دوختن به قدرت های خارجی و داخلی دست شسته و به . اند
  .قدرت خود باور کرده اند

چه هيجان انگيز است که در خالل هر موج سرکوب که دقيقا متناسب با رشد 
يد زندان و شالق را بی جنبش ها، اوج بيشتری می گيرد، می خوانيم که بياي

اثر کنيم، بياييد همه با هم در مقابل اين خشونت بايستيم، می خوانيم که ما 
عقب نمی نشينيم، ما تجمع می کنيم، ما سرکوب را بر سرتان خراب می 

  ......کنيم
از يک طرف قدرت حاکم و از . اين به معنای جنگ ميان دو قدرت است

 . کنيم اين قدرت راباور. طرف ديگر قدرت جامعه مدنی

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

  گروه چپ و کارگری درايران٩بيانيه مشترک 
 درمحکوميت احکام زندان

برای فعالين کارگری و زنان   
 احکام زندان برای فعالين کارگری و زنان را محکوم می کنيم

ح حکومت از باال از گذشت دوره اصالحات و رفع توهم مردم نسبت به اصال
و متعاقبا رشد جنبش های اجتماعی از پائين حاکميت نيز برخورد خود را با 
فعالين تغيير داده و تهاجم گسترده و همه جانبه ای در راستای سرکوب اين 
  . اعتراضات تدارک ديده است

صدور احکام سنگين و کم سابقه زندان برای منصور اسالو و دالرام علی از 
اين دو تن هزينه . شانه های پروژه سرکوب حاکميت استجديدترين ن

پيگيری حقوق صنفی و مدنی و پيشبرد مطالبات دموکراتيک جامعه را در 
حالی می پردازند که ديگر فعالين کارگري، زنان، معلمان و دانشجويان هر 

 . روزه احضار و در دادگاه های فرمايشی محکوم می شوند
ريخی را فراموش کرده، که در نبرد مردم شگفتا که حاکميت اين درس تا

حاکميت با . تحت ستم با دولت های استبدادی پيروز همواره مردم بوده اند
تهديد، زندان، ترور و اعدام راهی به پيش نمی برد و بايد بداند که مطالبات 
آزادی خواهانه و برابری طلبانه طبقه کارگر و مردم تحت ستم با قدرت به 

  .پيش خواهد رفت
 سال حبس تعريزی برای فعال ۵ما گروه ها و تشکل های زير ، صدور حکم 

کارگری منصور اسالو و دو سال و نيم حبس تعزيری برای فعال زنان و 
حقوق کودکان دالرام علي، را محکوم کرده و خواستار لغو فوری اين احکام 

 . هستيم
 نقاش و  سنديکای کارگران-٣ سالم دمکرات -  ٢ انجمن بدون مرز  -١

 -۵ دانشجويان چپ کارگری دانشگاه های تهران -۴تزئينات ساختمان 
کميته پيگيری ايجاد تشکل های  -۶دانشجويان سوسياليست پلی تکنيک 

 جمعی از - ٩ فعاالن جنبش کارگری -٨نشريه دانشجويی بذر  -٧کارگری 
 کارگران شرکت واحد

…………………………………… 
            توضيحات مسئول نشريه راه کارگر



 7

 توضيحات مسئول نشريه راه کارگر          
در اين رابطه گه گاه .  ميگويند ؛ گذشته چراغی است فرار راه آينده

برخی از مبارزين در تماس با سازمان ما،  مقاالتی که در گذشته در 
  .نشريه راه کارگر به چاپ رسيده است را در خواست مينمايند

اين مقاالت در خواستی را، در شماره لذا مناسب ديديم که بعضی از 
انقالب و خواسته های . " های جديد  نشريه راه کارگر درج نمائيم

بهمين مناسبت مجددَا به خوانندگان نشريه تقديم " بی واسطۀ مردم
                                                       منصور نجفی .ميشود

 

 ردمانقالب و خواسته های بيواسطه م

 
   )١٣٦٣ خرداد – ٣برگرفته از نشريه راه کارگر، شماره ( 

  
تشکيالت ما با اتخاذ سازمانگری طبقه کارگربمثا به مضمون اصلی فعاليت 

 فاصله گرفتن از يک تشکيالت صرفأ مبلغ گام  بزرگ و مهمی خود و با
اما درک اينکه تبليغ و ترويج بايد در خدمت . به پيش نهاده است

اگر درک  . سازماندهی باشد ، بخودی خود حالل مسائل سازماندهی نيست
درستی از سازماندهی وجود نداشته باشد، اگر در فاصله گيری از 

های ايجائی و اثباتی و سازمانگری پرداخته تشکيالت مبلغ، به جنبه 
نشود، و اگر قانونمندی های سازمانگری به مثابه يک فن شناحته نشوند، 
آنگاه اين خطر وجود خواهد داشت که ما به جای پرداختن به سازماندهی 
عملی مبارزات طبقه کارگر و توده هااينبار به مبلغين ايده های 

ليغ و ترويج ايده سازمانگری نيز جز گرچه تب. سازمانگری مبدل شويم
وظايف ماست و خود در خدمت سازمانگری است اما اکتفا کردن به اين 
وظيفه، تنها به معنای در جا زدن در يک قدم جلوتر از گذشته خواهد بود 

حال که . و اين گام بزرگی را که برداشته ايم از کيفيت خواهد انداخت
پس گام بعدی اينست که . ار داده ايممضمون فعاليت خودرا سازمانگری قر

ذهن حود را درمورد سازمانگری روشن سازيم و منظور از آن را 
در اين زمينه، کارهای زيادی در پيش رو داريم که . بدرستی درک کنيم

يکی از اين مسائل که هم . قدم به قدم بايد حلشان کنيم و جلوتر برويم
مثل ( بی واسطه و با واسطهاکنون خود نمائی می کند مسئله خواستهای 

، )تامين برنج برای مردم، يا اضافه کردن دستمزد ها برای کارگران
خواستهائی که واسطه و شرائط الزم تحقق آنها، مقدمتا سرنگونی اين 

). مثل تدريس داروينيسم در مدارس، يا شوراهای کارگری( رژيم است 
مزد  قانع ميبيند، از رفرميسم، خود را به مبارزه برای برنج و اضافه دست

مردم ميخواهد فقط برای آنچه در موجوديت اين رژيم قابل حصول است 
مبارزه کنند، انقالب و اهداف انقالبی را از ياد ببرد و اين ذهنيت را به 
مردم می دهد که گويا هر خواسته ای در رژيم کنونی بدست آمدنی است و 

در مقابل آن، . ات می دهدبدين تريتب اين رژيم را از زير تيغ مردم نج
آنارشيسم قراردارد که به مردم می گوئيد مادام که اين رژيم سرنگون 

انارشيسم  مبارزات مردم را . نشود از برنج و اضافه دستمزد خبری نيست
برای برنج و اضافه کردن دستمزد بيهوده می داند و تحقير می کند، همه 

دينگونه از سازماندهی چيز را موکول به سرنگونی رژيم ميسازد و ب
اگر تحقق . مبارزاتی که هموارکننده راه سرنگونی رژسم اند غفلت می کند

فالن خواسته مردم موکول به سرنگونی رژيم، يا موکول به حکومت 
شوراهاست، بايد ديد سرنگونی رژيم و حاکميت شورا ها موکول به 
م چيست؟ آنارشيسم يا پرش از روی همين سئوال است که از مرد

ميخواهد اول رژيم را سرنگون کنند بعد برای برنج و کار و صلح مبارزه 
کنند، البته مردم کار حود را ميکنند مردم برای همين خواستها روزمره 

در اين ميان . مبارزه می کنند زيرا منطق زنده ماندن چنين حکم می کند 
توده  آنارشيسم است که با کنار کشيدن ازمبارزات بال واسطه و ملموس 

ها و تحقير خواستهای پيش پا افتاده آنهاتحت عنوان خواستهای 
رفرميستی عمال دچار سکتاريسم ميشوند و راه نفوذ رفرميستها را به 

ايران در وضع ويژه و تناقض آميزی به سر . ميان مردم باز ميگذارند
از يکسو دوره . ميبرد که به رفرميستها و هم به آنارشيستها غذا می دهد

الب ادامه دارد،زيرا رژيم حاکم نتوانسته است به وضعيت مستقر دست انق
يابد، از سوی ديگر عقب نشينی موقت جنبش توده ای پايان نيافته  و 

در حالی که انقالب ايران فراتر از يک . خيزش نوين آغاز نگشته است
انقالب بورژوائی است، رژيم اسالمی با ضد دمکراتيسم مافوق ارتجاعی 

ورمان ساخته است که در بسياری موارد ، حتی عقب تر از خود مجب
از اين واقعيت متناقض، آنارشيسم فقط ظرفيت . شرايط بورژوائی بجنگيم

باالی انقالب را می بيند و فقط خواستهای بزرگ را مطرح و رفرميسم با 
يک جانبه نگری به سطح عقب مانده نيرو ها ، فقط خواستهای پائين را 

خظاست اگر بپنداريم که روی آوری به سازماندهی طبقه . مطرح ميسازد
کارگر و توده های زحمتکش به خودی خود وجه تمايز ما با رفرميسم و 

در دوره عقب نشينی و مراحل تدافعی انقالب بسياری از . آنارشيسم است
نيرو های انفالبی که با شور و هيجان دوره های طوفانی را در سر دارند 

 نهائی را در فضای عقب نشينی صورت دهند، به و ميخواهند هجوم
سازماندهی امور کوچک و پيش پا افتاده ساختن اين خواستهای کوچک 

در فضای کنونی آنچه . به خواستهای برزگ، به رفرميسم منجر ميگردد
می تواند مميزه ما باشد، ما فقط نقش سازمانگری، بلکه تلقی مااز 

 و خواستهای بزرگ، خواستهای بی سازماندهی خواستهای پيش پا افتاده
واسظه و خواست های با واسطه کارگران و توده های مردم يعنی تاکتيک 

  .ما برای منطبق ساختن آرايش عقب مانده نيرو ها با سطح انقالب
ما خواهان سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی، خواهان استقرار جمهوری 

رمايه داری و حرکت شورائی با هژمونی طبقه کارگر، خواهان نابودی س
اما سازماندهی طبقه کارگر را نميتوان . بی وفقه بسوی سوسياليسم هستيم

به زمانی موکول کرد که گذار به سوسياليسم در دستور روز قرار گرفته 
باشد، زيرا بدون طبقه کارگر سازمان يافته، گذار به سوسياليسم هر گز در 

رد تا رژيم اسالمی نمتوان صبر ک. دستور روز قرار نخواهد گرفت
سرنگون شود و پس از آن کارگران و زحمتکشان را برای جايگزين 
کردن حکومت شورائی سازمان داد، زيرا بدون کارگران و زحمتکشان 
سازمان يافته تضمينی برای سرنگونی رژيم وجود ندارد و بفرض که 
پوسيدگی و تضاد های دورنی اش آن را ساقط کند، هر رژيمی که جای آن 
را بگيرد قبل از همه تسمه از گرده ی کارگران و زحمتکشان خواهد 

آگر چنين است، پس سازماندهی طبقه کارگر و زحمتکشان برای . کشيد
سرنگون کردن رژيم اسالمی، برای بر پا داشتن جمهوری شورائی با 
سرکردگی طبقه کارگر و سازماندهی پرولتاريا برای سوسياليسم، وظيفه 

به هر دليل موکول کردن اين وظيفه به فردا، به معنی . تهمين امروز ماس
  .از دست دادن فرداست مرز ما با رفرميسم در همين جاست

 اما درست در نقطه ای که با رفرميسم مرزبندی ميکنيم، آنارشيسم و 
سکتاريسم تهديد مان ميکند و الزم است همزمان، ميان خود و آنارشيسم 

تی ميگوئيم سازماندهی برای فردا، وق. نيز خط فاصل روشنی بکشيم
وظيفه امروز ماست، بدين معنی نيست که تصور کنيم آنچه که در تعادل 
قوای فردا شدنی است، آنچه امروز بر عهده ماست، مداخله درامروز و 

اين حقيقت مسلمی است که تا رژيم . تغيير آنها به شرايط مساعد فرداست
ران و زحمتکشان جای آن را اسالمی سرنگون نشود، يا حاکميت کارگ

نگيرد و تا جامعه ما به سوسياليسم نياورد مردم ما روز خوشی نخواهند 
ولی از اين حقيقت نبايد به اراده گرائی به نا ديده گذاشتن وضعيت . ديد

موجود نيرو ها لغزيد و چنين پنداشت که مسلم بودن اين حقيقت به خودی 
ن را برای سرنگون کردن اين خود ناتوانی فعلی کارگران و زحمتکشا

ما رفرميست نيستيم، . رژيم و به کرسی نشندن اقتدار خود جبران ميکند
زيرا خواهان اتراق کردن در آبشوی رودخانه نيستيم، اما اگر به مردم 
بگوئيم تاکه رژيم را سرنگون نکنند و خود به قدرت  نرسند تمامی 

وده و بر باد است، اگر مبارزاتشان برای دمکراسی، برای آب و نان بيه
اين ايده رابه مردم تلقين کنيم که گويا مصالح ساختمان پلی که بايد به 
ساحل نجات عبورشان دهد، در آنسوی رودخانه است، از رفرميست ها هم 

نه تنها مبارزات روز مره مردم را که زمينه ساز . بدتر خواهيم بود
بعدی است تخطئه مبارزات آنان برای سرنگونی رژيم و پيشرويهای 

خواهيم کرد، بلکه عمال قادر نخواهيم بود حتی به اندازه رفرميست ها از 
قادر نخواهيم بود حتی به . خواست های زنده و بال واسطه مردم دفاع کنيم

اندازه رفرميستها در مبارزات مرد برای گرفتن امتيازاتی هر چند کوچک 
  .عی نقش داشته باشيمو واداشتن رژيم به عقب نشينی های هر چند موض

 سازماندهی خواستهای بی واسطه مردم، به خودی خود به سرنگونی 
رژيم منجر نميشود، کما اينکه سرنگونی رژيم به خودی خود به جمهوری 
شورائی، و اين يک  به خودی خود به سوسياليسم منجر نميشود، اما 
بدون حرکت از سازماندهی خواستهای بيواسطه سازماندهی اين 
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واستهای بزرگ و اساسی به شعار های غير عملی تبديل شده و ناممکن خ
اکثريت مردم ايران مدتهاست که خواهان سرنگونی جهموری . ميگردد

  يا برای آنکه دقيقتر  بگوئيم، در آروزی سرنگونی آنند -اسالمی هستند
و با گوشت و پوست خود دريافته اند که تا اين رژيم کشتار و تباهی و 

مردم بخوبی .  بر جاست آب خوش از گلويشان پائين نخواهد رفتويرانی
به پی برده اند که اين رژيم اصالح پذير نيست و با نوميدی کامل از آن در 

نفرت و خشم بيحد مردم را . آروزی سرنگونی اش لحظه شماری می کنند
از رژيم، همه ميبيند و همه ميگويند، اما کسی به اين سئوال پاسخ درستی 

دهد که چرا همين مردم رژيم را سرنگون نميکند؟ هستند انقالبيونی که نمي
آگاهگری را به جای سازمانگری ميگذارند و ميپندارند که آگاهی از 
ضرورت چيزی، برای  انجام آن کافی است  خواستن و توانستن است؟ 
اينان به تصور اينکه سر پا ماندن رژيم ناشی از عدم آگاهی مردم 

ونی آن است، شب و روز به توضيح واضحات در مورد ازضرورت سرنگ
بپا : ضرورت براندازی اين رژيم می پردازند و پشت سر هم شعار ميدهند 

راستی چرا اين مردم که کارد ! بر پا کنيد» سرنگون کنيد« ! خيزيد
جمهوری اسالمی به استخوانشان رسيده است و بقدر کافی از ضرورت 

امين رهبران خيرخواه خود عمل نميکنند؟ سرنگونی رژيم آگاهند، به فر
  چرا بپانمخيزند و رژيم را سرنگون نميکنند؟

چون نميتواند، چون :  پاسخ به اين سئوال اسرا آميز بسيار ساده است
از همين پاسخ ساده است که بايد به درک . خواستن، توانستن نيست

ای هدف از سازمانگری، تبديل اراده ه. مفهوم سازمانگری راه برد
پراکنده به يک اراده متشکل و واحدايست اما نه اراده به مفهوم اراده 
گرايانه آن به عبارت روشن تر، اراده اگر از خواستن بر ميخيزد، ولی با 

اراده برای دوگرسنه مشتاق غذا، که يکی پول . توانستن عنينيت می يابد
ل دادن سازمانگری اگر از شک. دارد و ديگری ندارد چيزی يکشانی نيست

و هماهنگ ساختن توانها آغاز نکند هر گز به تحقق آروز ها راه نخواهد 
  .اهميت سازماندهی خواستهای بيواسطه توده ها در همين است. برد

 مردم خواهان سرنگونی رژيم اند اما سرنگونی رژيم با مردم متشکل  
ن مردم پراکنده و بی سازمان اند و ناتوانيشان برای برخاست. ممکن است

نه موعظه های ما در ضرورت . و برانداختن رژيم در همين است
مردم را » بپاخيزيد و سرنگون کنيد« سرنگونی رژيم و نه فرمانهای ما 

تشکل مردم از مبارزه برای خواستهای با واسطه . متشکل نمی سازد
شروع ميشود و در تداوام و گسترش مبارزات متشکل خواستهای بی 

آنچه به توده ها قدرت و توان اقدام ميدهد، تشکل . واسطه مبدل ميشوند
تشکل فی نفسه . است نه آگاهی صرف، آگاهی فقط جهت دهنده اقدام است

اراده آفرين و قدرت زاست و به افراد جرات و نيروئی را ميدهد که در 
تنهائی ندارد، اما همين خصلت، خود به تناسب سطح و شکل و مضمون 

بدون اين تناسب يا .  در جامعه بستگی داردتشکل با توازن قوای موجود
تشکلی بوجود نميايد، و يا در هم کوبيده می شود و به ويرانگر ارداه و 

اگر سرنگونی رژيم را از مردم تقاضا ميکنيم و اگر . نيرو مبدل می گردد
قبول داريم که توده های مردم در يک تعرض سراسری ميتواند حکومت 

يم که اين اقدام توده ای، و سراسری و واحدی را سرنگون و اگر قبول دار
نيازمند اند، پس جای هيچ تعجبی ندارد اگر تقاضايمان بی پاسخ ميماند، 
زيرا مردم در دوره تدافعی قرار دارند و نه تنها بطور سراسری و واحد 
متشکل نيستند، بلکه حتی فاقد ابتدائی ترين تشکل های متناسب با دوره 

! ا بايد از شعار سرنگونی  صرفنظر کنيم؟ بهيچوجهپس ي. تدافعی هستند
ولی اگر غرض . ما هم اکنون و هم امروز بايد سرنگونی را سازمان دهيم 

از سرنگونی، سازماندهی تعرض واحد و سراسری توده ای باشد، توازان 
پس در چنين . قوای فعلی و وضعيت موجود، با آن در تناقض است

ونی، بر هم زدن توازن کنونی قوا و شرايطی مضمون سازماندهی سرنگ
تغيير شرايط موجود برای انتقال ازوضعيت تدافعی به وضعيت تعرضی 
واحد و سراسری توده ای فقط ميتواند محصول اين تغيير تعادل قوا و بر 
پايه ای ايجاد تشکلهای پراکنده و مناسب با وضعيت تدافعی کنونی باشد 

 ديگر متصل می شوند و خصلت که در موقعيت انقالبی، سريعا به يک
در کشور ما که فاقد تشکلهای توده ای . واحد و سراسری پيدا می کنند

است و ديکتاتوری سياه و سرکوب خشن آنها را تحمل نمی کند، تنها در 
موقعيت انقالبی که شيرازه امور و توان کنترل از دست رژيم بدر می رود، 

انقالب بهمن اين . ی آيدامکان سراسری شدن تشکل توده ای بوجود م
حقيقت را نشان داد، اما اوال تشکلهائی هر چند کوچک و پراکنده مبيايد 
وجود داشته باشند تا در موقعيت انقالبی سريعا به يکديگر متصل شوند، 
و ثانيا خود اين تشکلها و کار کرد آنها بايد يکی از سرعت دهندگان به 

دايش موقعيت انقالبی عالوه بر پيدائی موقعيت انقالبی باشند، زيرا پي
تشديد بحرانهای سياسی در دورن حکومتگران و فاکتورهای بين المللی، 
بيش ازهر چيز به تشديد تضاد های پائينی ها با باالئی ها، تا بدان حد که 

ديگر کنترل پائين از دست حکومت خارج شود  بستگی دارد و اين 
لق، که علت اصلی بقای رژيم برخالف تز مجادين خ. مهمترين فاکتور است

را با سرکوبگری آن توضيح ميدهند، علت آنکه مردم رژيم را سرنگون 
نه . نمی کنند در فقدان تشکل آنها و در پراکندهگی اراده توده ای است

ميتوان به قطع سرکوب از جانب رژيم اميد بست تا راه تحرک و پيشروی 
گونی رژيم شروع کرد تا توده ها باز شود و نه ميتوان کار را از سرن
از قدرت گيری مردم از . سرکوب قطع شود و مردم به حرکت در ايند

راه . حرکت و پيشروی مردم بايد شروع کرد تا به سرنگونی رژيم رسيد
عناصر قدرت مردم را بايد در . معکوس، راه منفعل ساختن توده هاست

ر همين دوره همين موقعيت ضغف آنها جستجو کرد، راه پيشروی را بايد د
عقب نشينی هموار کرد و امنقال به دوره تعرض را بايد در همين دوره 
تدافعی تداراک ديد و اين همه شدنی نيست مگر از طريق سازماندهی توده 
ای، سازماندهی توده ای در وضعيت تدافعی، سازماندهی خواست های بی 

  . واسطه توده ها ست
قعيت انقالبی نياز .، به مبرای انکه رژيم بدست مردم سرنگون شود

هست، به موقعيتی که رژيم نتواند ارده خود را بر مردم تحمل کند، يعنی 
اما برای آنکه مردم بتوانند به . مردم ديگر به ارده رژيم تمکين نکنند

مردم ما .اراده رژيم تمکين نکنند، بايد قدرت تمکين نکردن داشته باشند
 آنچه کم دارند، همين قدرت تمکين وسيعا خواهان سرنگونی رژيم اند ولی

نکردن است و وظيفه امروز ما در راستای سرنگونی رژيم سازماندهی 
و راه سازماندهی اين قدرت خواست باواسطه نه تنها بطور .قدرت است

کلی از سازماندهی خواستهای بيواسطه می گذرد، بلکه در شرايط ويژه 
عيت تدافعی به وضعيت ايران گذر از خواستهای با واسطه، گذر از وض

تعرضی و گذراز اعتالی جنبش توده ای به موقعيت انقالب، با سرعت 
 مشروط بر انکه کار پر زحمت، طوالنی -برق آسائی امکان پذير ميگردد

و مداوم سازمانگری مبارزات مردم برای خواست های بيواسطه شان 
ر آنست که امکان پذيری اين انتقال برق آسا بخاط. کاری جدی تلقی گردد

عليرغم افت جنبش توده ای، جامعه در بحران انقالبی می جوشد، اراده 
مردم گرچه پراکنده است، اما نارضائی و نفرت خشمگين از رژيم در حد 

، اعتالی انقالب، فقط در وجه 60 خرداد 30پس از . اعالی ممکن است
جنبشی خود عقب نشسته است و نه به هيچوجه در وجه ذهنيت خواهان 
. سرنگونی رژيم ، اين ذهنيت حتی بمراتب گسترده تر و قوی تر شده است

يعنی جنبش رو به اعتال و آگاهی رو به ( از دو بازوی اعتالی انقالب
اعتال که سرنگونی را  به خواست جنبش رو به گسترش توده ای تبديل 

بازوی دوم بشدت فعال و نيرومند است اما به تنهائی نميتواند ) می کند
کافی  است بازوی  ديگر بجنبد، کافی است حرکات مردم رو . ی بکندکار

اکنون بايد .به گسترش نهد تا به فاصله جو اعتال انقالبی جامعه را بپوشاند
 که تحمل بار -حداکثر تالش را برای برای به حرکت در آوردن اين بازوی

قت  خرداد و ضربات بی پايان انرا را دچار فلج مو30خارج از توان در 
اشتباه بزرگی است اگر کسی تصور کند که اين . ساخته است بکار برد

اين . دست را با آويختن يک وزنه سنگين بر آن ميتوان به حرکت در آورد
دست را بايد تمرين داد،، با وزنه های کوچک، با حرکات کوچک و در 

جنبش توده ای فقط . همين ورزش، ظرفيت را باال می برد. خور ظرفيت
اند از مبارزه توده ها برای خواسهای بيواسطه شان آغاز گردد، و می تو

تازه پس از آن است که درتداوم و گسترش خود ميتواند ظرفيت مبارزه 
برای واقعيت بخشيدن به . برای خواستهای با واسطه را کسب کند

مبارزات مردم حول خواستهای با  واسطه، جز آغاز کردن از سازماندهی 
طه آنان راه ديگری وجود ندارد و سنگ بزرگ برداشتن خواستهای بيواس
  .عالمت نزدن است

آيا مفهوم اين سخنان آنست که خواستهای با واسطه توده ها را نبايد 
سازمان داد و فقط بايد به سازماندهی خواسطهای بی واسطه اکتفا کرد؟ 

 بدون سازماندهی خواستهای بی وا سطه نميتوان از باتالق رفرميسم! ابدا
غرض اين مقاله از تمرکز روی خواستهای بيواسطه، بيان . خالص شد

اين مطلب است که سازماندهی بايد از مبارزات جاری مردم، از مبارزاتی 
که به لحاط مضمون و شکل خود با توازن قوای موجود خوانائی دارند 
آغاز شود زيرا در غير اينصورت ضربه پذيری آن، مانع از تشکل پذيری 

 چه به لحاظ مضمون و چه به -ودر نتيجه مبارزه.  خواهد شدتوده ها
لحاظ سازمان يابی قابليت پايداری، گسترش و توده گير شدن را از دست 

ما از قابليت توده گير شدن مبارزه و تشکل حرکت ميکنيم وبه . خواهد داد
ضرورت سازماندهی خواستهای بيواسطه ميرسيم و نه بلعکس خواستهای 

ی ما هدف نيستند، برای آنکه مطلب روشن تر شود، بيواسطه برا
خواست خود مختاری يک خواست باواسطه ست . کردستادن را مثال بزنيم

يعنی در چارچوب اين رژيم بدست آمدنی نيست و نخستين شرط کسب خود 
اما مبارزه برای همين خواست با . مختاری، سرنگونی همين رژيم است



 9

ق کردستان شده است تعادل قوا در واسطه، بيواسطه ترين خواست خل
کردستان چنان است که امکان ميدهد اين مبارزه و شکل مسلحانه آن 

در چنين تعادل قوائی و در چنين . خصلتی توده ای بيابد و دوام آورد
سطحی از جنگ، ممترکز شدن روی خواستهای بيواسطه همانا  يک کار 

البته از اينجا بر نميايد غير توده ای و شيپور را از سر گشاد زدن است  
وظيفه سازماندهی . که در کردستلن نبايد خواستهای مردم را سازمان داد

اين خواستهای  گرچه تحت الشعاع جنگ مسلحانه برای کسب خود 
مختاری قرار دارد ولی حائز اهميت است و اگر تعادل قوائی را که در 

دهيم، وظيفه مقياس کل کردستان صادق است به تگ تک مناطق تعميم ب
سازماندهی خواستهای بيواسطه توده ها بويژه در برخی مناطق از 
شهرهای کردستان که سلطه دشمن در آنها چرخش دارد اهميت بيشتری 

آنچه حياتی است، انطباق تاکتيک های سازمانگری با سطح . مييبابد
مبارزه ای ميتواند . تاکتيک ها، فقط از چنين انطباقی ميتواند حاصل شود

مردم را متشکل کند، که مردم ظرفيت آن مبارزه رابالفعل داشته باشند که 
با  تعادل قوابخواند، يعنی مردم بتوانند خواسته معينی را در تعادل قوائی 
که به زيان آنهاست به کرسی بنشانند يا نفی مبارزه خود را برای آن 

قب نشينی خواست، به دشمن تحميل کنند و اورا وادارند از  پيشروی به ع
وقتی مردم توانستند حول خواسته معينی متشکل شوند، خود اين . وادارند

تشکل توان آنان را ارتقا ميدهد و برای طرح خواستهای باالتر جا باز 
تجربه کميته  های محالت، ادارات کارخانه ها و غيره در انقالب . ميکند

بتدا کميته های فی المثل در کارخانها کارگران ا.  گواه اين حقيت است57
صنفی درست کردند و اضافه دستمزد خواستند، در گام بعدی اعتصابات 
صنفی را سازمان دادند و بتدريج و با احتياط کامال مشهود به 

اين تشکل ها ابندائی . درخواستهای صنفی خود رنگ و بوی سياسی دادند
ود کند با هشياری تمام چنان حرکت کردند که نتواند موجوديت آنها را ناب

و چون متناسب با تغيير تناسب قوا به پيش رفتند، ظرفيت و قدرت ارداه 
شان مداواما افزوده شد تا جائی که خواهان آزادی زندانيان سياسی، 

و با سازمان دادن نيرومند . آزادی مطبوعات و لغو حکومت نظامی شدند 
ترين اعتصاب سياسی کارگری در سراسر کشور تير خالصرا بر رژيم 

روند و گسترش تشکل های توده ای و ارتقاء . سلطنت شليلک کردند
و شايد همين .   بسيار سريع بود57سطح درخواستهای آنها در انقالب 

سرعت سبب شده است که برخی امروز اين درس را از ياد برده اند که 
مردم ايران ابتدا شاه را سرنگون نکردند تا بعد بای خواستهای بيواسطه 

رژيم شاه را تشکل های توده ای در محالت، مساجد، .  شوندشان متشکل
مدارس دانشگاه ها و ادارات به لرزه در آورد و تشکلهای کارگری 

شروع کردند تا به » حذف تقويم شاهنشاهی«مردم از . واژگونش ساخت
کارگر اگر نتواند برای شير کودک . حذف تاريخ شاهنشاهی رسيدند
سياليسم که سهل است، برای سرنگونی بيمارش مبارزه کند، برای سو
خواسته های بيواسطه برانگيزننده و . رژيم نيز قادر به مبارزه نخواهد

خود زاينده . تشکل پذيرند، و تشکلی که از اين خواستها زاده شود
  .خواستهای باالتری خواهد بود

بايد مجددا ياد آوری کرد که غرض به هيچوجه مسکوت گذاشتن 
ه که موکول به سرنگونی رژيم يا استقرار حکومت خواستهای با واسط

اما بايد همزمان با سازماندهی . شورائی يا رسيدن به سوسياليسم نيست
خواستهای بواسطه و مبارزات روزمره مردم، رژيم را هر چه بشتر افشا 

بايد در ميان آن . پرده های رياکاری و عوامفريبی اش را بدريد. کنيم
ز به اين رژيم اميدوارند کار آگاهانه را گسترش اقليتی از مردم که هنو

بايد به کارگران و زحمتکشان به نحوی روشن و ملموس توضيح . دهيم
دهيم که چرا نه در اين رژيم، بلکه فقط با سرنگونی اين رژيم نيز زنجر 

اگر اکثريت مردم ضرورت . های برده گی را از دست نخواهند داد
آنچه بايد جايگزين اين رژيم شود تا ناکامی سرنگونی اين رژيو واقفند، آز 

به . انقالب گذشته و لگدمال شدن مردم و نيروهای انقالبی تکرار نگردد
ما نه تنها بايد بکمک سازماندهی سرنگونی .نحو خطرناکی خالی الذهن اند

رژيم را هموار سازيم، بلکه بايد همزمان با آن هر مبارزه بالفعل، عملی، 
ش يابنده ای را که نيز مستقيما برای سرنگونی رژيم و دوام پذير و گستر

هر کجا که بوجود آمد و با موازانه قوا در آن . خواستهای بيواسطه است
ما . زمان و مکان انطباق داشت بيدرنگ و با حداکثر توان سازمان دهيم

نه تنها بايد همزمان با سازماندهی سرنگونی رژيم ذهن مردم از فردای 
بلکه بايد سازماندهی نيرو برای نبرد فردا رااز . گاه سازيماين سرنگونی آ

منتها برای تالشهای سازمانگرانه ما بی نتيجه .. همين امروز آغاز کنيم
بايد از جايگاه و نقش و رابطه . نماند و حتی به ضد خود تبديل نشود

متقابل خواستهای بيواسطه و با واسطه ذهن روشنی داشته باشيمو 
  .ممخلوطشان نکني

 کدام خواست، با واسطه و کدام بی واسطه است؟ هيچ خواستی ذاتا و به 
خودی خود با واسطه و يا بيواسطه نيست اين خصلت را مختصات رژيم 

بهيچوجه چنين نيست که هرخواستی که کوچک بود . تعيين می کند
مثال جنگ ايران و عراق . بيواسطه و هر خواست بزرگ، با واسطه باشد

 اقتصادی، اجتماعی و بين المللی اش - ابعادعظيم سياسیرا در تمامی
مقايسه کنيم با ممنوعيت فروش نوار موسيقی يا مثال برسميت شناختن 
خفه شدن سنديکاهای کارگری را مقايسه کنيم با اجازه نمايش ژيمناستيک 

ويژه گی  ايدئولوژيک اين رژيم خريد و فروش _ زنان در تلويزيون
ماشای نمايش المپيک زنان را در تلويزيون به اقدام نوارهای موسيقی يا ت

عليه موجوديت رژيم به حرکتی که جز با سرنگونی رژيم به نتيجه نمی 
طرح اين خواستها احکام فقه را مستقيما به خطر . رسيد تبديل می کند

حال آنکه عليه اتحاديه های . و به رژيم اعالن جنگ ميدهد. مياندازد
سالم وجود ندارد و کارگران می توانند بدون کارگری نص صريحی در ا

متهم شدن به ضديت با احکام الهی و اسالم از موضع صنفی رژيم را 
اما همين اتحاديه، . برای تحمل اتحاديه های کارگری تحت فشار قرار دهند

اگر بخواهد اتحاديه زنان باشد، اسالم به خطر می افتد و رژيم حتی فکر 
ماهيت سرمايه دارانه و ضد کارگری . ل نمی کندچنين اتحاديه ای را تحم

رژيم ترديدی بر جای نمی گذارد که به سادگی تن به اتحاديه های کارگری 
اگر مساله جدی شود حتی دست به تعرض و سرکوب هم . نخواهد داد
اما موضوع چنان است که ميتواند جنگ را دو طرفه کند و به . خواهد زد

ی هائی بکنند و امتيازاتی بدست آوردند که کارگران امکان دهد که پيشرو
موفقيت کارگران در واداشتن رژيم به . پيشروی های بعدی را ممکن سازد

پس گرفتن اولين پيش نويس قانون فوق ارتجاعی کار حاصل چنين جنگ 
قطعی نيست که کارگران بتوانند . - که هنوز ادامه دارد-دو طرفه ای بود

مساله اين است که آنان .  تحميل کنندسنديکای های کارگری به رژيم
درست . بتوانند مبارزه خود را برای اين خواست به رژيم تحميل کنند

 - همانگونه که مبارزات خود را برای قانون کار به رژيم تحميل کرده اند
وقتی کارگران برای سود ويژه ، حق اوالد ، قانون کار ، سنديکای متشکل 

برابر سرکوبهائی که در تداوام اين شوند، آنگاه برای مقابله در 
اما کسی که به کارگران . مبارزاتشان بيش خواهد آمد متشکل خواهند بود

بگويد تا اين رژيم را سرنگون نکنيد و شوراهای انقالبی به حکومت 
ترسند مبارزه برای قانون کار و سنديکا بيهوده و رفرميستی است، عمال 

 از تشکلی ممکن و از پيشرويهای -فقط کارگران را از مبارزه ای ممکن
 محروم می - که همگی زمينه ساز سرنگونی رژيم خواهند بود-ممکن
حاصل تاکتيک کسانی که می گويند برای پايان دادن به جنگ ايران . کنند

رژيم اين جنگ . و عراق ابتدا بايد رژيم را سرنگون کرد عينا همين است
م موقعيت دورنی خود و پرده را برای گسترش حاکميت اسالم، برای تحکي

کشيدن به بحرانهای داخلی ادامه می دهد، حال چه کسی ميتواند اثبات کند 
که رژيم تحت هيچ شرايطی حاضر به خاتمه جنگ نخواهد شد؟ اگر ادامه 
جنگ به ضد اين همين مقاصد رژيم تبديل شود و موجوديتش را زير 

ه جنگ را به بقای خود سئوال ببرد، چه دليلی وجود دارد که رژيم ادام
با تبليغ اين ايده به ظاهر انقالبی و چپ که گويا صلح قطعا . ترجيح دهد؟ 

بی ثمری مبارزه مردم برای تحميل صلح به رژيم .در گرو سرنگونی است
مردم برای بيسج عليه جنگ انگيزه های بسيار نيرومندی . تبليغ می شود

نيست، مسالهای است دارند و مساله جنگ درد اين طبقه و آن قشر 
اگر يک جنبش نيرومند و سراسری . فراگير که ميتواند ملتی را بسيج کند

 - ضد جنگ در ايران بوجود ايد، رژيم را دچار چنان بحران سياسی
اجتماعی شديدی ميکند که ديگر نمی تواند بقای خود را درگرو تداوم 

ميل کند، اگر اين چنبش موفق شد صلح را به رژيم تح. جنگ جستجو کند
عصائی را که رژيم لرزان تعادلش را به کمک آن حفظ ميکند از دستش 

و اگر رژيم بهر روش تن به صلح نداد، آنگاه اين جنبش . گرفته است
در هر دو صورت . صلح طلبی به جنبش سرنگونی رژيم تبديل خواهد شد

سازماندهی صلح طلبی مردم، گر چه يک خواست بيواسطه است، در 
د بحرانهای شديد سياسی و سرنگونی رژيم قرار می گيرد و خدمت ايجا

سريعا به خواست با واسطه، در گرو سرنگونی رژيم و حاکميت شوراهای 
خود اينها در گرو سازمانيابی طبقه . انقالبی و استقرار سوسياليسم باشند

کارگر، زحمتکشان و اقشار آزاديخواه و مترقی اند و اين سازمانيابی از 
اگر خواستهای بی واسطه را با . بيواسطه ميتواند آغاز شودخواستهای

خواستهای با واسطه عوضی بگيريم، آنگاه دچار همان خطای بزرگی 
خواهيم شد که به مردم بگوئيم مصالح ساختمان پلی که بايد از روی به 

  !ساحل نجات برسند، در آنسوی رودخانه قرار دارد
ند که تحققشان ذاتا در گرو گر چه خواستهای بيواسطه خواستهای هست

سرنگونی رژيم نيستند، ولی از اين تعريف، الزام و تضمينی برای تحقق 
اين رژيم ضد رفوم که در مقابل . تمامی آنها در اين رژيم استخراج کرد
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ابتدائی ترين و بی خطر ترين رفرمها نيز مقاومت شديدی می 
مساله بر . هد کردکند،خواستهای بی واسطه را نيز به سادگی تحمل نخوا

سر تحميل بر رژيم و عقب نشاندن آن در زمينه های گوناگون است تا 
پيشاپيش نمی توان دانست که کدام .پيشروی برای مردم امکان پذيرگردد

پاسخ اين سئوال به قدرت . حواسته هارا رژيم سر انجام خواهد پذيرفت
. تگی داردتحميل، يعنی درجه و گستردگی تشکل و شدت مبارزه مردم بس

از اين رو معيار سازماندهی خواستهای بيواسطه را نبايد ظرفيت پذيرش 
معيار بايد سازماندهی خواسته هائی باشد که در تعادل . رژيم قرار داد

قوای موجود، مردم ميتواند حول آن خواستها متشکل شوند و مبارزه کنند 
 اگر در عمل .و در قدم اول، نفش همين مبارزه را به رژسم تحميل کنند

توانستند خواست خود را به کرسی نشانند و رژيم را يک قدم به عقب 
برانند، يک وجب جا رای قدم بعدی را بردارند بدست ميآورند، اما اگر 
رژيم تن به خواسته شان نداد، اين مبارزه متشکل، خواه نخواه در برابر 

زز مردم خواستهای پيش پا افتاده و ريز ري. خود رژيم قرار ميگيرد
بقداری انبوه و بيشمار است که اگر تک تک آنها برای رژيم قابل پذيرش 

نه فقط تحقق مجموعه اين خواستها، . باشد مجموعه آنها پذيرفتنی نيست
بلکه حتی مبارزه برای اين مجموعه، پايه های اين رژيم بحرانی را 

در اگر تک تک اين خواستها رفرمهائی بيش نباشند . متالشی می سازد
مجموعه بيشمار خود به آهنگ انقالبشتاب ميدهند و کار سازمانگری به 
هر اندازه که بتواند تعداد بيشتری از مردم را حول اين خواستهای انبوه 

به همان اندازه امکان خواهد داشت که رفرم را در خدمت . متشکل کند
 کرد، از سوی ديگر خواستهای با واسطه را نيز نبايد مطلق. انقالب بگيرد

مثال ما ميگوئيم نه رژيم فقها، بلکه بورژوازی هم نمی تواند حتی 
 حتی دمکراسی -دمکراسی بورژوازی را به مردم ايران بدهد و دمکراسی

اما عناصری از کليتی به نام .  در گرو حکومت کارگری است-بورژوازی
دمکراسی، هم اکنون جزو خواستهای بيواسطه مردم است، خواستهائی که 

با تعادل قوای کنونی انطباق دارند و هم تحميل آنها به رژيم فقها فی هم 
نفسه ناممکن نيست، مثال مبارزه با اجاره دادن کارگران به سرمايه دارن، 
يا مبارزه  با دستمزد نا برابر ميان زن و مرد، يا استثمار کودکان 

اسالمی مبارزاتی که همه جا و حادتر از همه در کارخانجات با انجمن های 
صورت می گيرد،  مبارزه برای شوراهای واقعی،مبارزه برای دمکراسی 

مبارزه برای قانون کار مترقی و تحريم انتخابات مجلس مبارزه . است
حتی عناصر فراوانی از دمکراسی پرولتری، يعنی . برای دمکراسی است

برابر طلبی و مبارزه با سرمايه داری در حرکات کارگران و زحمتکشان 
ميان اين جزء و کل، همان رابطه ای وجود دارد که ميان . جلی استمت

مبارزه برای اين اجزاء برای . مبارزه برای اين اجزا و آن کل وجود دارد
اين خواستهای بيواسطه، در کليت و در تداوم خود به مبارزه برای 

گفتن اينکه تا رژيم . سرنگونی رژيم تحول مييابد و آز آن نيز در ميگذرد
نگون نشود و سوسياليسم برقرار نگردد از دمکراسی خبری نخواهد سر

بود، بيان حقيقتی است که بايد در ذهن کارگران و زحمتکشان حک شود 
تا بدانند برای چه مبارزه کنند، اما گفتن اين نيزکه سرنگونی رژيم ضد 
دمکراسی و برقراری حکومت کارگری را فقط ميتوان با سازماندهی 

 کارگران و زحمتکشان سازمان داد و متحقق کرد، بيان دمکراسی طلبی
رويه عملی قضيه، که بايد در ذهن . رويه ديگر حقيقت فوق است

سازمانگران کارگران و خود توده های مردم حک شود تا بدانند حقيقتی 
  .که تبليغ و ترويجش ميکنند، چگونه ميتواند به واقعيت تبديل شود

ميسم جدا ميکند و درک حقيقت دوم از درک حقيقت اول، ما را از رفر
برای آنکه واقعا سازمانگر کارگران و توده ها . آنارشيسم و سکتاريسم

باشيم، برای آنکه در تبليغ ايده سازمانگری در جا نزنيم، بايد اين هر دو 
يرو تفاوتهايشان، در .رويه حقيقت را بعنوان يک کل تجزيه ناپذ

  يناميسم دورنيشان، درک کنيمنسبيتشان، در وابستگی متقابل و د
مردم اگر متشکل شوند، ميتواندد معجزه کنند، اما سازماندهی معجزه، بايد 

متشکل کردن مردمی ! مردمی را که نمی توانند مجعزه کنند متشکل ساخت
که قادر به براندازی رژيم نيستند، متشکل کردن مردمی که از حکومت 

ايت اهللا « ر انتخابات مجلس به شورائی و سوسياليسم چيزی نمی دانند، د
چنين است آغاز راهی که ميتواند به ! رای ميدهند» مرغ و خروس

سرنگونی رژيم، به استقرار حکمت شورائی و به سوسياليسم منتهی 
حتی اگر بخواهيم اين فاصله را بايک پرش طی کنيم با هم مجبوريم . گردد

در ايرانشهر است، از ازجائی که در آن قرار داريم کنده شويم، کسی که 
 : تذکر             !پيراشهر به راه نمی افتد

 ! انتشار مجدد اين مقاله به معنای تائيد همه نکات آن ، در شرايط کنونی نيست 

……………………………………. 
 

  سيزده تشکلفراخوان مشترک
 حمايت از برای هفته کارزار
  در خارج از کشور  جنبش کارگری ايران

موج سرکوب های اخيرعليه فعالترين و پيگيرترين درايران گسترش 
اعضای شناخته شده تشکل های کارگری و فعالين سايرجنبشهای 

اما آنچه به اين دور سرکوب ويژه گی . اجتماعی پديده نوظهوری نيست
خاصی بخشيده همانا راديکاليزه شدن و پيشروی اعتراضات  طبقاتی 

شرايط اوضاع و احوال کارگران، پيشروی جنبشهای اجتماعی ، در 
 سياسی و فشارهای داخلی و خارجی است که تماميت رژيم –اقتصادی 

 –بحران های اقتصادی . جمهوری اسالمی را در منگنه قرار داده است
پوچی وعده های رژيم سرمايه . اجتماعی همچنان رو به تشديد است

ار داری حاکم بر ايران و سرکوب کارگران و زحمتکشان بر همگان آشک
رژيم تا به امروزفقر و فالکت را بر جامعه کارگری و . بوده واست 

  .حقوق بگيران مستولی کرده است
تهديدات نظامی و تحريم اقتصادى کشورهای جنگ    در سطح جهانى،

طلب سرمايه داری بسرکردگی دولت اياالت متحده آمريکا، مردم سراسر 
معرض خطرى بسيار ايران بويژه تهيدستان و محرومين جامعه را در 

در عين حال همين تهديدات سرمايه داری . جدى و مهلك قرار داده است
جهانی ، تبديل به مستمسکی در دست جمهوری اسالمی برای سرکوب 

بر . شديدتر جنبش کارگری و ساير جنبش های اجتماعی گرديده است
همين مبنا  رژيم با استفاده از بحران کنونی تالش می کند؛ از يکسو 
فشارهای امپرياليستها را عامل اعتراضات داخلی و از سوی ديگر، 

بی دليل نيست که اتهامات . معترضين داخلی را عوامل خارجی قلمداد کند
را طی ماههای اخير بطور دائم عليه " عليه امنيت ملی " واهى اقدام 

  .فعالين و بازداشت شدگان بر می شمارند
ايران می کوشد با ايجاد رعب و رژيم  سرمايه داری جمهوری اسالمی 

وحشت، اوج تهاجم و دستگيری و زندان  در جامعه ، تالش سازمانگرايانه 
 سازمانيابی زنان، –ی جمعی برای ايجاد تشکلهای مستقل کارگری 

دانشجويان، معلمين، فعاالن ملل تحت ستم، نويسندگان و ساير مدافعين 
د کند، از گسترش ريشه های حقوق اجتماعی، سياسی و اقتصادی اخالل ايجا

سازماندهی خودجوش و سازمانگرانه در سراسر کشور جلوگيری کند و 
 .ناباوری به تغيير و تحول انقالبی را به مردم تحميل نمايد

با توجه به چنين موقعيتی، ما فعالين جنبش کارگری ايران در خارج از 
بی جمهوری کشورضمن افشای ماهيت ضد انسانی و ارتجاعی رژيم ضد انقال

اسالمی ايران، هر گونه سياست و استراتژی جنگی طلبی و تحريم های 
اقتصادی کشورهای سرمايه داری جهانی که باعث فالکت هر چه بيشتر 
. کارگران و مردم محروم جامعه ما می شود را قويا  محکوم می نمائيم
 در ماهمچنين برپوچی ادعاى حمايت دولتهاى سرمايه داری و امپرياليستى

حمايت از فعالين جنبشهای مترقى اجتماعی از جمله جنبش آارگرى تاکيد 
  . ميكنيم و در جهت افشاى آنها خواهيم آوشيد

ما ضمن محکوم کردن ترور مجيد حميدی، دستگيری فعالين کارگری 
نيشکرهفت تپه و صدور احکام برای آنان و فعالين کارگری سنندج ، فعالين 

ن، نويسندگان و مليتها ،خواهان آزادی بدون قيد و زنان، دانشجويان، معلمي
شرط  محمود صالحی، منصور اسانلو، ابراهيم مددی و رفع توقيف فعالين 
کارگری نيشکر هفت تپه، رفع محکوميت زندان و شالق کارگران در 

ما . کردستان و عدم اذيت و آزار و پيگيری قضايی فعالين کارگری هستيم
ی کارگران مهاجر از جمله کارگران افغانستانی در خواهان حقوق برابر تمام

  .ايران و پذيرش پناهندگان کارگر در سطح جهان می باشيم
همبستگی با کارگران زندانی و مبارزه برای آزادی تمامی زندانيان سياسى 
راه رهايی طبقه کارگر از قيد و بند استثمار سرمايه داری رژيم جمهوری 

می همه مدافعين راستين جنبشهای مترقى اسالمی ايران يک وظيفه دائ
لذا ما  عموم فعالين کارگری واتحاديه ها و  . اجتماعى در سطح جهان است

تشکالت مبارز کارگری در سطح جهان ،آزاديخواهان، نيروهای مدافع منافع 
کارگران، احزاب و نهادهای سوسياليست و مترقی و فعالين ساير جنبشهای 

ت در کارزار هفته همبستگی با جنبش آارگرى اجتماعی را دعوت به شرک
ايران و بطور مشخص کارگران زندانی در ايران، که در دستور اقدام 

 .مشترک ما قرار گرفته است ، می نماييم
ما نيروهای شرکت کننده در اين کارزار يک هفته ای، تالش می نماييم در 

 همبستگی سطح کشورها و شهرهای خود، با تدارک آکسيون ها و شب های
و مراجعه به احزاب و سازمانها و برپايی ميزهای اطالعاتی ، عرصه خبر 
رسانی به رسانه خبری ، صدای اعتراض مان بر عليه رژيم ضد کارگری 

  . ايران و دفاع از مبارزات کارگران را به گوش همگان برسانيم 
 هفته کارزار حمايت از جنبش کارگری شنبه سوم آذر تا جمعه نهم آذر(

    )٢٠٠٧ نوامبر٣٠ تا ٢۴ برابر با  ١٣٨۶
 زنده باد همبستگی جهانی کارگران

  . اسامی اين نهاد ها را در سايت اينترنتی سازمان راه کارگر مالحظه نمائيد
.......................................................................  
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  شورشيان عراقی, به سيخ کشيدن
  راندر رابطه با اي

دولت آمريکا، ماموريت های امنيتي، زندانبانی و بازجويی از بازداشت 
ميکا بروس يکی از . شدگان عراقی را به بخش خصوصی سپرده است

او در . بازجويان بخش خصوصی در خدمت ارتش آمريکا در عراق است
 ميگويد آمريکا مستاصالنه به 2007 نوامبر 11مصاحبه ای با آبزرور 

 برای مقصر نشان دادن ايران است که به نظر او به تالش دنبال شواهدی
   .برای پيشروی به سوی اقدام نظامی است

در حاليکه توجه افکار عمومی روی پرونده هسته ای به عنوان مساله 
اصلی مناقشه دولت آمريکا و رژيم ايران متمرکز است، شواهد اين 

طرناک تر در اين بازجوی قرار دادی از اهميت حوزه های ديگر و حتی خ
  : خالصه ای از مقاله آبزرور را در زير ميخوانيد. مناقشه خبر ميدهد

  . جنگجويان عراقي، به خاطر شواهد مربوط به ايران به سيخ کشيده ميشوند
مقامات نظامی آمريکا فشار عظيمی بر بازجويان وارد ميکنند تا در 

  . را به دست آورندبازجويی از شورشيان عراق، شواهدی مقصر بودن ايران 
ميکا بروس، بازجوی قراردادی که برای نيروهای آمريکايی در عراق 
نزديک مرز ايران کار ميکند به آبزرور ميگويد اطالعات در مورد ايران 

  . ست،طال ا
او .  سال دارد از بازداشت شدگان، اطالعات بيرون ميکشد30بروس که 

ميدهند که ارتباطی با ايران آنها ما را به شدت تحت فشار قرار : ميگويد
آنها مقوالتی را که بايد دنبالش برويم از قبل تعيين ميکنند و . پيدا کنيم

ميتوانم . حجم اصلی اين مقوالت آشکارا بيش از هرچيز ديگر ايران است
 درصد چيزهايی که اخيرا از من خواستند در رابطه با 70 تا 60بگويم 

  .ايران بود
 پيدا کرديد و به ايران ربط نداشت، کاری نکرده آدم حس ميکند اگر چيزی

آنها واقعا در مورد :کسان ديگری را می شناسم که به من گفته اند. ايد
  .. مثل اين است که، لعنتي، ميدانيد که. مساله ايران فشار می آورند

بروس گفت گزارشات مربوط به تشديد موضع تندروانه واشنگتن نسبت به 
برداشت .  احتمالی به ايران با تجربه او انطباق داردتهران، از جمله حمله 

من اين است که آنها سعی ميکنند تا آنجا که ممکن است حتی ذره بسيار 
اگر اينجا چيزی گير بياوريم با تصوير . کوچکی از مهمات گير بياورند

اين موتور به سوخت نياز دارد و آنها دارند . عمومی انطباق خواهد يافت
  .سوخت را پيدا ميکنند، يک نوع سوخت ويژهبرای ما اين 

حاال همه چيز به اين بستگی دارد که چه کسی در آمريکا به عنوان رئيس 
اگر چيزی مسير کنونی را تغيير ندهد، به نظر من . جمهور انتخاب شود

ولی ما بايد اميدوار باشيم مسير کنونی . اقدام نظامی اجتناب ناپذير است
  .تغيير کند
 را تکذيب کرد که از آنها درخواست ميشود که شواهد را جعل او اين امر

از ما نميخواهند اطالعات ساختگی توليد کنيم، از ما ,:کنند وی اضافه کرد
ميخواهند اطالعات را پيدا کنيم، ولی اگر يک بازداشتی بخواهد از من 

معلوم است من .. بپرسد،  مايلم چه چيزی بشنوم، تا او از زندان رها شود
  . او چه ميگويمبه

مقامات اطالعاتی ديگر در عراق حاضر به اظهار نظر نشدند، ولی يکی 
يک ارتباطی با ايران پيدا کنيد، يک ارتباطی با ايران : پيام اين است:  گفت

  .پيدا کنيد
هفته گذشته نظاميان آمريکا به روزنامه نگاران تعدادی از وسايل 

. د که مبدا آن از ايران استانفجاری را که جديدا کشف شده نشان دادن
ولی ادميرال گريگوری اسميت گفت ممکن است اينها قبل از قولی که 
  . اخيرا ايران در مورد جلوگيری از عبور مهمات داده از مرز گذشته باشد

آنها بسياری از فعاالن . ايران تاريخ بدخيمی در عراق دارد: اسميت گفت 
در بسياری از موارد آنها را . دگروه های شيعه را تامين مالی کرده ان

سپاه قدس اينجا . تعليم داده اند، آنها پرسنل خود را در اينجا پياده کرده اند
آنها . بعضی ها را بازداشت کرده ايم. ما اين را ميدانيم. آمده است

دربسياری موارد گفته اند اينجا نبوده اند و قصدشان اين است که اوضاع 
دا کندو ما منتظريم هنر آنها در دستيابی به اين سرانجامی مسالمت آميز پي

  .نتيجه را ببينيم
از جمله سالح هايی که واشينگتن ايران را متهم به تهيه آنها ميکند 
وسايل انفجاری است که حتی در مجهزترين وسايل نقليه نظامی نفوذ 

ژنرال ری اوديرنو گفت در سه ماه اخير تعداد اين وسايل شديدا . ميکند
  روشنگری:                             بر گرفته از سات .يافته استکاهش 

………………………………… 
 

  !اين هم دوستان جديد امريکا در عراق! بفرمائيد

  

شهروندان ,يا به قول آمريکايی ها , انسلحشور,تصاوير 
با سربازان آمريکايی به گشت های  که همراه, مسوول

 تجسسی، و بازرسی و دستگيری در محالت می روند، بطرز
, مبارزه بااوباش و اراذل,غريبی ماموران طرح موسوم به 

 .آورد رژيم اسالمی به خاطر می

ان دفتر او با تصاويری تزيين شده که خودش را نش*
ميدهد که افسران آمريکايي، از جمله ژنرال ديويد 
  . پترائوس و کاپيتان کاسپر را در آغوش گرفته است

مردانی که يونيفرم های آبی تامين شده توسط آمريکا *
را پوشيده بودند، توسط مردانی که يونيفرم های سبز 
  تامين شده توسط آمريکا را پوشيده بودند زندانی شدند 

 در عراق, اه سالوادوریر,پرده جديد 
آمريکا، نه فقط امروز که فردای , جنگ ترور با ترور,.روشنگری

دشمنان . خاورميانه را نيز بيش از پيش دچار عفونت ميکند
فردا تبديل , ميانه روی,بنيادگرای امروز به دوستان مسلمان 

ميشوند و هم امروز و هم فردا جنگ آمريکا در منطقه را از طريق 
مدت هاست که خبرنگاران مستقل . رقه ای پيش می برندقتل های ف

از جمله پاتريک کابرن در روزنامه اينديپندنت و سيمور هرش در 
نيويورکر گزارش ميدهند که آمريکا در عراق ميليشيای ويژه خود 

, امروز رهبر : بفرماييد اين هم ابوعابد. را سازمان ميدهد
ارتش ,روز عضو متحد ارتش آمريکا، دي, سلحشوران اميريه

استراتژی ، . متحد القاعده، پريروز عضو مخابرات صدام, اسالمی
به جای يک : است, موثر,و برای آمريکا و , پلوراليستی,ساده، 

صدام، صدام های محلی تحت کنترل صدام های مرکزی به شرطی که 
در کشتارهای فرقه , امنيت,و حفظ , سلحشوری,صالحيت خودرا در
ا به اثبات برسانند، درست مثل صدام يا مجاهدان ای به نفع آمريک
يا به قول آمريکايی , سلحشوران,هيبت عجيب . جنگ ساالرافغان

که همراه با سربازان آمريکايی به گشت , شهروندان مسوول,ها،
های تجسسی و بازرسی و دستگيری در محالت می روند، بطرز 

 رژيم اسالمی ,مبارزه بااوباش و اراذل,غريبی ماموريت موسوم به 
روش ها و اعمالشان هم اگر بدتر از نمونه . به خاطر می آورد

چکيده گزارش تکان دهنده . ايرانی شان نباشد، مطلقا دست کم ندارد
گاردين از ديدار با ابوعابد را که وسيعا در شبکه رسانه ای 

گزارش اندکی . غيرانحصاری باز تاب يافته است، در زير ميخوانيد
 .  آزاد ترجمه شده استکوتاه شده و

 با ابوعابد،متحد جديد آمريکا در عراق عليه القاعده، آشنا شويد
 غيث عبداالحد در بغداد 

  2007 نوامبر 10گاردين 
 تن از مردان حاجی ابو 20يک صبح جمعه است، در غرب بغداد 

عابد در محوطه خاکی بيرون حياط منزل او در انتظار رهبرشان با 
اين مردان که همه جوان بوده و به . می کنندعصبيت پا به پا 

کالشنيکف، هفت تير و نارنجک مسلح اند، لباسی را که اين روزها 
يونيفرم های سبز : مورد عالقه ميليشاهای عراق است برتن دارند

استتاری کماندوها که با قطعاتی از وسايل ويژه ارتش آمريکا تزيين 
ی نوارش را، يکی کاله  يکی فانوسقه آن را دارد، يک-شده است 
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ارتش آمريکا و ديگری عينکش را و چند تنی هم جليقه ضد گلوله 
 .  را به تن کرده اندآن

حدود ظهر يک نفر دوان دوان از خانه بزرگی که در همان خيابان 
  ,!حاجی دارد می آيد, : است بيرون می آيد و فرياد ميزند

گجويان پشت يک کاميون نظامی که چندخودرو شخصی مملو از جن
در آهنی گشوده . آن رديف شده اند با سرعت وارد حياط می شوند

مردی خپله و تنومند که : شده و حاجی ابوعابد ظاهر ميشود
. موهايش را تا نزديک ريشه تراشيده، با ريش بزی کم پشت و سبيل

نيمی از صورتش را يک عينک خيلی بزرگ پوشانيده است، تپانچه 
کرده و يک مسلسل کوتاه را توی دستش ای توی کمر بندش فرو 

سه نگهبان جلوی او ميدوند و توی يک تويوتا می . تکان ميدهد
درحاليکه آژيرها به صدا در آمده و مردها تفنگ های شان را . پرند

 متر فاصله جلوی خانه حاجی تا 50در هوا تکان ميدهد، خودرو ها 
  .مقرش را طی می کنند

 اسالمی بود،اخيرا به فرماندهی ابو عابد که از اعضای ارتش
که تحت حمايت , سلحشوران اميريه ,گروهی تحت عنوان 

او يکی از جنگ ساالران سني، دست . آمريکاست برگزيده شده است
پرورده های اخير آمريکاست که ارتش آمريکا به او پول ميدهد تا با 

آمريکايی ها متحدان جديدشان را . القاعده در عراق بجنگند
  .می نامند, ندان مسوول شهرو,

. اين استراتژی برای آمريکايی ها مفيد بوده است، حداقل روی کاغذ
اين هفته ارتش آمريکا ادعا کرد همه افراطی های القاعده در 

 درصد 80مزوپتاميا را از بغداد بيرون رانده و آمار قتل ها را 
ژنرال جوزف فيل فرمانده نيروهای آمريکا در . کاهش داده است

ا با خشونت تعيين مردم عراق تصميم گرفته اند که اينج, :بغداد گفت
 , .تکليف کنند

منتقدان می گويند آنها صاف و ساده دارند از نو مردانی با مشت 
محکم را می پرورند که زندان های ويژه و ارتش ويژه خود را 

يکی از شيوخ ارشد . برقرار ميکنند و سرانجام به جان هم می افتند
ه قبيله اش به اتحاد جديد با آمريکا پيوسته است در بيروت سنی ک

اين فقط راهی , :به من گفت اين برای او يک معادله ساده است
برای به دست آوردن سالح، و ايجاد يک نيروی امنيتی قانونی است 
تا بتواند در مقابل ميليشيای شيعه بايستد و مانع آن شود که ارتش 

آمريکايی ها اميدشان را به . نها شودو پليس عراق وارد منطقه آ
حکومتی که هم فرقه ای و هم تحت تسلط ميليشياهاست از دست 
. داده اند و بنابراين به محلی ها پول ميدهد که با القاعده بجنگند

  .اينکار يک سری جديد از جنگ ساالران را ايجاد ميکند
ها اين مثل آن آدمی است که گربه ها را آورده بود تا با موش

بجنگند، بعد خودش را در محاصره تعداد زيادی گربه ديد، پس سگ 
 , . نيازدارندحاال آنها به فيل. ها را آورد تا با گربه ها بجنگند

حاجی ابوعابد که سابقا مامور اطالعاتی بوده ويک سنی زاهد 
های مافيا را دارد، و برای  , donدن,نماست، حال و هوای يکی از 

دفتر او با . ، ارتباطات همه چيز است,دون ,ابوعابد هم مثل يک
تصاويری تزيين شده که خودش را نشان ميدهد که افسران 
آمريکايي، از جمله ژنرال ديويد پترائوس و کاپيتان کاسپر را در 

روی ميز او يک جعبه شيشه ای قرار دارد که . آغوش گرفته است
ميکند او توی آن يک کاله سواره نظام و نامه ای است که اعالم 

در يک قاب نقره ای . افسر افتخاری سواره نظام ارتش آمريکاست
تصوير او با يک مترجم زن که يونيفرم نظامی بر تن دارد ديده 

  .ميشود
. وقتی حاجی وارد دفترش شد، پشت در يک صف دراز تشکيل شد

او از يک کيسه کوچک به کمر بندش بسته بود مشت های پر از 
 پيروانش که از مقابل او رد می شدند پخش می دينار عراقی را بين

اين تنها تصويری از اتوريته است که بسياری از آنها طی . کرد
يکی از او ژنراتور برق می خواند، . سالها با آن روبرو شده اند

ديگری پرونده بزرگی در دست دارد و خواهان يک قرارداد با 
رای او يک کمر يک ديگر ب. آمريکاست که او وعده آنرا داده بود

بند چربی مخصوص مهمات و کليد يک ماشين ارتشی که او 
  .سفارش داده بود را آورده است

 عصبی 
 400 آمريکايی ها به هرکدام از جنگجوهايی که او فراهم بياورد

.  نفر نامنويسی کرده اند600 می پردازند و – پوند 200 –دالر 
مردان او در مقابل شجاعت، زهد و حالت های غضبناک عصبی اش 

مثل بسياری از گروه های , ارتش اسالم,. سرتعظيم فرود می آورند

از يکی طرف آنها . شورشی در ائتالفی مساله دار با القاعده بود
اشتند، از طرف ديگر القاعده به باری تبديل نياز به حمايت مالی د

شده بود، زيرا خشم ميليشيای شيعه و جوخه های مرگ را دامن 
ميزد که خود راسازمان ميدادند تا در واکنش به کشتارهای توده ای 

ابو . القاعده ازشيعه ها، به پاکسازی فرقه ای سنی ها مبادرت کنند
ست داده بوديم و اينجا شده ما مناطق خود را از د,: عابد به من گفت

  ,.بود ميدان جنگ القاعده و ميليشيای شيعه
بنابراين وقتی سال گذشته يک سياستمدار سنی عراقی که در 
واشينگتن زندگی ميکرد به عراق برگشت و مذاکره مستقيم بين 

و آمريکايی ها را شروع کرد، گوش او , ارتش اسالم,فرماندهان 
 پيش ما به اين نتيجه رسيديم که بايد با يک سال,. آماده شنيدن بود
. من ميدانستم ما نمی توانيم با آنها رو در رو شويم. القاعده بجنگيم

بنابراين من شروع کردم به . آنها بيش از ما نيرو و سالح داشتند
من همه آنها را خوب . جمع آوری اطالعات درمورد فرماندهان آنها

  ,.می شناختم
ود که القاعده اعالم دولت اسالمی در نقطه عطف سال گذشته ب

عراق را داد و سعی کرد گروه های ديگر شورشی را زير تسلط خود 
 درصد غنايمی 25در يک مورد در غرب بغداد آنها خواهان . بگيرد

ارتش . شدند که گروه ها ی ديگر از عمليات به دست می آوردند
 ابوعابد .اسالمی از پرداخت امتناع کرد و جنگ متقابل آغاز شد

منطقه بيشتر مردم . اجساد در خيابان ها روی هم انباشته شد,:گفت
 , .را ترک کرده و گريختند

حاجی و مردانش از همان تکنيکی استفاده ميکردند که به عنوان 
او در حاليکه در دفترش در نيمکت . شورشی در آن استاد بودند

يم گرفتيم وقتی تصم,: بزرگی نشسته بود، حوادث را به خاطر آورد
 فرمانده را در هفته اول 6. حمله کنيم کار را با قتل شروع کرديم

ما در ماشين های بدون مارک ميرانديم، فرمانده ها را . جنگ کشتيم
ابتدا هيچکس نمی . با شليک از پای در می آورديم و می گريختيم

  ,.بزودی جنگ علنی آغاز شد. دانست چه کسی آنها را می کشد
يک . ش را بيرون کشيد و آن را به من نشان داداو تپانچه ا

Glockاو .  بود که آمريکايی ها به نيروهای امنيتی عراقی داده اند
او را شير سفيد . اين متعلق به فرمانده القاعده در اينجا بود,:گفت

  , .من او را کشتم و اسلحه اش را برداشتم. می خواندند
 بکر قطع شد که روی صحبت ما با رسيدن يک مرد تنومند به نام

او کنار ابوعابد چمباتمه زد و در . سينه اش يک قطار فشنگ بود
حاليکه مثل يک دختر مدرسه جلوی دهانش را گرفته بود چيزی به 

به من گفته ,: بکر گفت. بکر رئيس اطالعات ابو عابد بود. او گفت
ما بايد برويم اطالعات . اند يک نفرالقاعده ای در اين منطقه است

 , . کنيممع کنيد و به خانه حملهج
همه جا . تنها خودروی موجود در خيابان ماشين سروصدادار ما بود

بقايای يک بمب دست ساز، . عاليم جنگ در اطراف ما ديده ميشد
نماهای ساختمان ها که با گلوله سوراخ سوراخ شده بودند، خرابه 

 است که اميريه منطقه ای بسته. هايی که روزی يک ساختمان بودند
بين دو ايستگاه . دور آن را ديوارهای سيمانی احاطه کرده است

تنها , دالوران,. کنترل تنها از پياده روها اجازه عبور داده ميشود
 . رت در اين منطقه محسوب ميشوندقد

وقتی به خانه ای رسيديم که فرمانده فرضی القاعده در آن پنهان 
داشت يک مرد فربه را به او . شده بود، بکر دست به کار شده بود

با يک دست گردنش را گرفته وبا دست ديگر . داخل ماشين می کشيد
به خدا ,: مرد، وحشت زنده التماس ميکرد که او را نبرند. مسلسلش را

فقط بگذاريد . من نگفتم القاعده بهتر از شماست، شما برادران ما هستيد
  . ماشين هل دادتفنگدار لگدی به مرد زد و او را به داخل , !بروم

برادر مرد مظنون، که هنوز پيژامه بر تن داشت، التماس می کرد و 
يک زن در لباس خواب در حياط ايستاده بود و شيون کنان از مرد 

تفنگدار، اسلحه را رو . تفنگدار درخواست ميکرد که مردرا رها کند
يک جنگجوی جوان که يک مسلسل . به مردم گرفت و آنها را عقب راند

 .يمی انگليسی حمل ميکرد يک رشته گلوله هوايی شليک کرد قد
به گوش . مرد بازداشت شده هدف نبود. ابو عابد به معرکه وارد شد

يک نفر رسيده بود که وقتی مردان بکر به خانه حمله کردند او 
  .,از القاعده بدترند,آدم های ابوعابد : گفت

ی برادر ابوعابد غضبناک از اين ناسزا، سالحش را به رو
القاعده بهتر از ماست، ها؟ فراموش کردی اجساد در خيابان ,:گرفت

بعضی از همسايه ها دخالت کردند و مرد , روی هم تلمبار شده بود؟
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برادرش بازوی مرد را چسبيد و او را به داخل خانه . را ول کردند
  .هل داد

ابو عابد در حاليکه سرش را تکان ميداد و اسلحه اش را به حرکت 
درآورده بود، به طرف ماشين اش برگشت و زير لب غر 

 , ...القاعده از ما بهتر است,:زدمي
آنها . ناگهان ايستاد و برگشت تا مردانش را به داخل خانه برگرداند

در را با فشار باز کردند و در حاليکه با سالح های شان به هوا 
وباره در آشپزخانه تاريک د. شليک ميکردند به داخل خانه دويدند

زن . مرد را گرفتند، او را روی زمين انداخته وزير لگد گرفتند
يکی از آنها روسری و حجاب او را کشيد و . شيون و زاری ميکرد

زن به لباس پاره مرد که ابوعابد و تفنگ چی هايش . سراو فرياد زد
او را کشان کشان و زير لگد و مشت و کتک به بيرون می برند، 

نگجوها با کالشنيکف هايشان به هوا شليک ساير ج. چسبيده بود
 .  داخل ماشين پرت کردندمرد و برادرش را به. می کردند

ابو عابد فرياد ميزد و تفنگش را با تهديد به طرف جمعيت گرفته 
تفنگش , !القاعده بهتر از من است؟ به شما نشان خواهم داد, :بود

تم را با را بلند کرد و سخن الحجاج يک حاکم عراق در قرن هف
آه، مردم عراق، من با دو شمشير نزد شما , :صدايی خشن نقل کرد

آمدم، يکی شمشير رحمت که آنرا در دشت جا گذاردم، و ديگری اين 
که شمشير سرکوب است، , :او به تفنگش اشاره کرد و فرياد زد, 

ماشين حرکت کرد، بوق ها به صدا در , .که آنرا در دست دارم
 . ن آويزان شدندپنجره آآمدند، جنگجوها از 

بعد از اينکه دو باره به دفتر ابوعابد رسيديم، او درمورد روياهای 
بعد از اينکه . اميريه فقط آغاز کار است, . بزرگش با من حرف زد

کارالقاعده اينجا را تمام کنيم، به طرف دشمن اصلی مان خواهيم 
ه مهدی منطقه ای تحت کنترل سپا,من جهاد . ميليشيای شيعه: رفت

 را آزاد خواهم کرد،بعد سعيديه، بعد تمام غرب, در همسايگی اميريه
  , .بغدادرا
   شايعات

. بار ديگر در خيابان بودند, سلحشوران اميريه,چند ساعت بعد 
شايعاتی پيچيده بود که معاون سنی رئيس جمهور، طارق الهاشمي، 

تی به وق. برای اولين بار بعد از دو سال از اميريه ديدن ميکند
 نزديکی مسجدی رسيديم که گويا او قرار بوددر آن نماز بخواند،

 . خيابان توسط گارد او بسته شد
تفنگدار جواب . ,راه را باز کنيد, :يکی از مردان ابوعابد فرياد زد

ابوعابد بر سر فرمانده گارد معاون . ,دستور ندارم. نميتوانم,:داد
ستم؟ من فرمانده اميريه ميدانی من کی ه, : رئيس جمهور فرياد زد

شماها کی هستيد؟ قبل از اينکه من القاعده را از اينجا بيرون . هستم
بيندازم، جرات داشتيد خودتان را اينجا نشان بدهيد؟ حتی آمريکايی 
ها با تانک های شان پيش از اين که من اميريه را آزاد کنم، نمی 

. ان نشانه رفتبکر اسلحه اش را به سوی اطرافي, .توانستند بيايند
  . تفنگ ها از همه طرف به حرکت در آمدند

ابوعابد ماهمه می دانيم تو کی هستي، ولی اين معاون رئيس - 
  ,جمهور عراق است

اينجا من حکومت می کنم، من . اينجا اميريه است نه عراق - 
من ميتوانم کاری بکنم که شما نتوانيد اينجا خودتان . فرمانده هستم
 , !را نشان بدهيد

ميليشيای شيعه خوشحال ميشود که .  ما همه برادران سنی هستيم-
  , .ما يک دشمن مشترک داريم. ببيند ما با هم می جنگيم

  
 نشان من به شما. شما ميخواهيد پيروزی مرا زير سوال ببريد- 

 , .خواهم داد
 .  ميدهد و بطرف ماشين اش ميرودابوعابد مرد را هل

سلحشوران ,يرد به يک گروه ديگر از آن شب ابوعابد تصميم می گ
او ظنين شده . اميريه که تحت فرماندهی عمومی او بودند حمله کند

بود که فرمانده آن ها ابوعمر با حزب اسالمی معاون رئيس جمهور 
او . که ميخواست مناطق سنی را تحت کنترل بگيرد، متحد شده است

يک فرمانده وجود من بايد به آنها نشان بدهم که تنها , :به من گفت
اگر آمريکايی ها دوست ندارند، من مردانم را عقب می کشم . دارد

  ,.بگذار ببينيم آنها ميتوانند به تنهايی با القاعده بجنگند
او تفنگ . نزديک غروب مردان او دوباره دم خانه او جمع شدند

های اضافی بين آنها پخش کرد و خودش نيز يک تفنگ اضافی 
  . حمل می کردعالوه بر مسلسلش

آه پيامبر، ,:در طول راه او يک شعر اسالمی را با صدای زيبايی ميخواند
 , .چقدر نور تو زيباست، آه ای پيامبر خدا

تفنگداران ابو عمر با تصور اينکه ابو عابد برای بازرسی آمده است، سيم 
, سلحشوران,آنوقت . های خاردار را کنار زدند و دروازه را باز کردند

بد برای سومين بار در عرض يک روز شارژ شدند، اين بار با شليک ابوعا
گلوله ها در مسيرهای درهم به زوزه درآمدند و جای آنها به . تفنگ ها

 . صورت خط سرخی به سوی آسمان آبی به درخشش درآمد
بعضی را در کاميون ها نشاندند، . تفنگدار های ابوعمر را گرد آوردند

مردان ابو عابد زير نور ماشين ها، . پاندندبقيه را توی ماشين ها چ
  . اسلحه، جعبه های مهمات و راديو ها را غارت کردند

ابوعابد از او . يک بچه را که وحشت زده بود برای بازجويی آوردند
نمی , :پسرک جواب داد, تفنگ های دورزن ابوعمر کجاست؟, :پرسيد
را روی سينه ات می ببين اين سر تو را از جايش می کنم و آن , . ,دانم

او تفنگش را توی , .گذارم اگر تا فردا به من نگويی تفنگ ها کجا هستند
  . دهن بچه گذاشت ولی مردانش او را عقب کشيدند

  همهمه 
مردانی که . در برگشت به مقر ابوعابد، مردان را توی سلول گذاشتند

 يونيفرم های آبی تامين شده توسط آمريکا را پوشيده بودند، توسط
مردانی که يونيفرم های سبز تامين شده توسط آمريکا را پوشيده بودند 

 . زندانی شدند
به . يک افسر آمريکايی به نام کاپيتان کاسپر شب به ديدار ابوعابد آمد

شهروندان [آنها, :او به من گفت. دفتر آمده بود که از ماجرا سر در آورد
مليات تجسسی انجام اجازه ندارند مردم را دستگير کنند يا ع] مسوول
در اتاق مجاور دو مرد که چشمشان بسته بود توسط مردان , .دهند

يک سرباز آمريکايی سرش را داخل کرد، چند . ابوعابد بازجويی ميشدند
تا ما اين جا هستيم آنها کاری نمی , :اوگفت. دقيقه نگاه کرد و رفت

 , .کنند
فته و به سلول وقتی کاپيتان کاسپر رفت، مردان را به باد کتک گر

  :وعابد به سرعت وارد شد و داد زدبعد يکی از مردان اب. انداختند
 . صورتش از خوشحالی برق می زد   .  يکی ديگر را آوردم -

 عقب ماشين، پشت ساختمان  : تفنگچی جواب داد کجاست؟ :کاپيتان پرسيد
   .يستاده بود که اورا پيدا کردمابوعمر ا

؟ من از او خواستم که پشت ساختمان کشيک  مطمئنی مظهر را نگرفتي -
 , .بدهد

  . از آنهاست نه، نه، من مطمئنم او يکی :جنگجو گفت
کاپيتان مردی را که می لرزيد مثل جادوگری که يک خرگوش را بيرون 
  , .می کشد، از پشت ماشين بيرون کشيد

, .به تو گفتم که او يکی از ماست. اوه مظهر، متاسفم, :کاپيتان گفت
گجو مظهر را دو بار بوسيد و گفت متاسف است ولی مظهرهم در جن

مظهر که هنوز می . آينده بايد سعی کند شبيه مظنون ها به نظر نيايد
  .بعد عصبانی و گيج بيرون رفت. لرزيد، به او نگاه کرد

  روشنگری: برگرفته از سايت 

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

 

 
  * پيوندها* 

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

43455804-1-33  
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www 
  

  سايت اتحاد چپ کارگری
www.etehadchap.org  

 گران ايرانسايت راديو صدای کار
www.sedayekargaran.com 

 نشر بيدار
www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
مشخص ميشوند ، الزاما " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
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 ه ابوعطا می خواندقورباغ
  ناصر رحمانی نژاد

 با همان روش بغض آلود کوشش دارند بر تمام ارزشهای چپ خط  نیآقای ميال
  .بطالن بکشند

من وقتی روی اين قسمت از حرفهای اين آدم تأمل می کنم، در برابر خود چهرۀ 
زشت مردی انتقامجو را می بينم که خاکستر شدن آمال هزاران استعداد جوان و 

» يکی از پيامدهای نتيجه تحوالت انقالبی ايران« را -  چپ و غيرچپ - رمان خواه آ
  .می شناسد

 و در .......در همان زمان که رژيم شاه توسط ساواک و دستگاههای پليسی خود
 کار  ها همه جا پليس مخفی گمارده بود، دِر تمام مساجد شبانه روز باز بود و مال

 جلسات .. های بسياری از مردم در سرتاسر ايرانخودشان را می کردند؛ در خانه
قرائت قرآن، وعظ، سينه زنی، دعای کميل، سفره های نذر، روضه خوانی و کوفت 

  .و زهرمار برقرار بود
********************  

  اوين، بند يک 
 از بندهای 6، هنگامی که من در بند 1355در بعدازظهر يک روز زمستانِی سال 

 زندان قصر دوره دوازده ساله زندان خود را می گذراندم، نام 6 و 5 و 4سه گانه 
وقتی به زير هشت رفتم، گفته شد که تمام وسايل . مرا از بلندگوی بند اعالم کردند

، و کميتهاز آنجا مرا به . خودرا جمع کنم و هرچه سريع تر به زير هشت برگردم
سلطانپور، محسن يلفانی و من به همراه سعيد .  منتقل کردنداوينصبح روز بعد به 

محمود دولت آبادی منتقل شده بودم تا برای مصاحبه ای، که در اوين توضيح داده 
بود " جمعيت بين المللی حقوقدانان دموکرات"شد قرار است با وکيلی که نمايندۀ 

پس از يک روز و يک شب در انفرادی، ما را به بند يک ! انجام گيرد، آماده شويم
پيش از آن که ما را به اين بند بياورند، منوچهری . ديد اوين بردنداز چهار بند ج

درباره اين " مفيدی"، يکی از سربازجوهای اوين، توضيحات مختصر و )ازغندی(
آنها که با اين . بند و همچنين امکانات و محسناتی که اين بند دارد برای ما داده بود

های چهارگانه شامل دو طبقه و هر بندها آشنا هستند می دانند که هريک از اين بند
در راهروی . راهروی بندها به شکل ِال است.  است6×6طبقه دارای شش اتاق 

 متر، 2×3ورودی سه اتاق و سپس، قبل ازپيچ راهرو حمام است با فضايی تقريبی 
در اين ضلع بالفاصله پس از . و سپس ضلع ديگر راهرو که به طرف چپ می پيچد

و دستشويی قرار دارد که هر يک شامل سه توالت و سه شير پيچ، دو سری توالت 
آب است، و سپس دو اتاق در سمت چپ با پنجره هايی رو به حياط و اتاق سوم، 

 .روبرو در انتهای راهرو
اول . وقتی ما را به اين بند آوردند، فضای آن از چند جهت بيگانه و عجيب مينمود

ای عمومی زندانهای ديگر، که ناشی آن که بهيچوجه آن تراکم، شلوغی و سروصد
از حضور، رفت و آمد و گفتگوها و بحث های رايج در زندانهای سياسی ديگر 

تعداد محدود زندانيها و سکوت و کم حرفی آنها، و آرام نشستن . است، را نداشت
هريک از آنها در جای خود، فضای آنجا را شبيه يک بيمارستان يا آسايشگاه کرده 

يک سال و اندی که من در اين بند بودم، و با حوادث بعدی، اين بند طی مدت . بود
بتدريج صاحب شخصيت و تاريخچه ای شد که بخشی از آن را که درارتباط با 

 .موضوع اين مقاله است، توضيح خواهم داد
منوچهر نهاوندی، اکبر ايزدپناه،  :کسانی که در اين بند بودند، عبارت بودند از

سازمان رهايی بخش خلقهای "نفر ديگر از همين گروه، يعنی رحيم بنانی، ويک 
، که من نام اورا فراموش کرده ام؛ شکراهللا پاک نژاد، حسن سحرخيز، و "ايران

فردی که من نام او به يادم نمانده است، بنحو غريبی ساکت . منوچهر سليمی مقدم
که چيزی گفته و ساکن بود و من ميتوانم بگويم که هيچ خاطرۀ حتی مبهمی از او 

باشد يا در گفتگويی شرکت کرده باشد و يا سوالی کرده باشد و يا پاسخ سوالی را 
بنظر می رسيد که او ارتباط خود را با جهان بيرون از خود قطع . داده باشد، ندارم

کرده و همواره در خود و با خود بود، بی آنکه هيچ حالتی از اندوه، افسردگی و يا 
تنها حالتی که می توانستی در . ی ديگر در چهره اش بتوان ديدنگرانی يا هر حالت

 و اين تنها تصويری است از او که بنحو عجيبی در خاطر من نقش -چهره او ببينی 
گويی، زمانی در دوردستها، نامنتظرترين حادثه .  يک حالت مسخ شدگی بود-بسته 

برای هميشه دچار براو فرود آمده، و او بر اثر آن حادثه در همان مسخ شدگی 
 .انجماد شده است

همان مرد مسخ شده  (در اتاق اول منوچهر نهاوندی، اکبر ايزدپناه و آن ديگری 
، جای داشتند، و قرار شد )که نامش را نميدانم و از اين پس اورا آن ديگری مينامم

رحيم بنانی که در . من، محسن يلفانی و سعيد سلطانپور در اين اتاق ساکن شويم
بود، اما بعلت حوادثی که پس از دستگيری و در " رهايی بخش"اط سازمانی با ارتب

جريان بازجويی ها و در زندان پيش آمده بود، بنحوی از آنها کناره گرفته بود، 
بهمراه شکراهللا پاک نژاد،  حسن سحرخيز و سليمی مقدم در اتاق دوم بودند و 

 .محمود دولت آبادی نيز به آنها اضافه شد
ود ما به اين بند و ورود دو نفر ديگر از دوستان ديگر ما، احمد هوشمند و با ور

" انجمن تآتر ايران"اصالن اصالنيان، که همراه ما و در ارتباط با فعاليتهای تآتری 
 دستگير شده بودند و تعدادی ديگر مانند ناصر کاخساز و فريدون 1353در سال 

اين دگرگونی با آمدن حدود ده نفر از شايان، وضعيت اين بند بکلی دگرگون شد؛ و 
محمود طالقانی، حسينعلی منتظری، اکبر : يعنی دستگاه حاکمه آينده ايران(آخوندها 

 از -هاشمی رفسنجانی، الهوتی، مهدوی کنی، کروبی، معاديخواه و سپس انواری 
، وبعدًا با آمدن نمايندگان صليب سرخ و . . .) و-پروندۀ معروف به قتله منصور 

 . همچنان ادامه يافت1356فوبين الملل در سال ع
 سازمان رهائی بخش 

، قبال جسته و گريخته "سازمان رهايی بخش خلقهای ايران"در مورد پرونده 

چيزهايی شنيده بودم، اما اين آگاهی های جسته و گريخته چندان نبود تا واقعيت 
ين سازمان را از بويژه که ساواک اصلی ترين اعضای ا. امر بدرستی شناخته شود

معدود ديگری از . همان ابتدا منزوی کرده و جدا از زندانيان ديگر نگهداشته بود
اعضای اين سازمان که به زندان های ديگر انتقال داده شده بودند، معموال از 
پروندۀ خود چيزی نمی گفتند، يا آنچه می گفتند همراه با ترديدها و ابهاماتی بود که 

 که خود نيز واقف به همه چيز نيستند و اطمينان کامل به چنين بنظر می آمد
بطور . اطالعات خود ندارند؛ و باين ترتيب باز واقعيت اين پرونده ناروشن می ماند

بوالفضل موسوی که يکی از اعضای اين سازمان بود و من با او در زندان امثال، 
می کرديم، نيز، را مطالعه " تاريخ اديان"قصر حشرونشر داشتم و با هم کتاب 

چيزی در مورد سازمان خود مطرح نمی کرد و من هم از آنجا که مانند فعاالن 
سياسی و تشکيالتی کنجکاوی بخرج نمی دادم، هيچوقت از او دربارۀ پرونده شان 

تنها هنگامی که داود عيوض محمدی از زندان اوين به زندان . سوال نمی کردم
 شد که او بدليل شرايطی که در رابطه با هم قصر انتقال يافت، بطور مبهم شنيده

پرونده ای هايش در اوين زير فشار قرار داشته، اقدام به خودکشی کرده، وبطور 
محدود شايعاتی  وجود داشت که احتماال می توانست برخی حقايق درباره پروندۀ 

اما داود رابطه ای بسيار . را روشن سازد" سازمان رهايی بخش خلقهای ايران"
دود با زندانيان ديگر داشت، و تنها با رضا عالمه زاده از دوستان دوران مح

دبيرستان و بچه محلش ارتباطی نسبتا نزديک و قابل اعتماد داشت، اما بدليل 
وضعيت روحی آسيب ديده اش نه خود آمادگی داشت که چيزی بگويد و نه زندانيان 

در نتيجه . ارد صحبت شوندديگر زمينه مناسبی ميديدند تا با او دراين باره و
همچنان در ابهام و تاريکی " سازمان رهايی بخش خلقهای ايران"موضوع پروندۀ 

من نميدانم که آيا در آن زمان کسی واقعا .   يا الاقل برای من چنين بود- قرار داشت 
می توانست با اطمينان بگويد که سيروس نهاوندی با طرح و نقشه ساواک 

ا آگاهی کامل ساواک درحال جذب و عضوگيری افراد جديدی داده شد و ب" فراری"
، سخت در تالش "سازمان آزادی بخش خلقهای ايران"در بيرون، و اين بار با نام 

شکار بی گناهان است يا نه؟ اينها و بسياری حوادث ديگر مربوط به اين پرونده و 
ر من هنوز  و بنظ-اين سازمان، چيزهايی بودند که بعدها فاش و آشکار شدند 

نکات ناروشنی وجود دارد که کامال صحت آنها روشن نيستند و همچنان در ابهام 
سازمان رهايی بخش "از جمله اين که آيا اين جريان، يعنی تشکيل . مانده اند

اساسا از ابتدا طرح ساواک بوده که بوسيله سيروس نهاوندی و " خلقهای ايران
طور که بطور کلی تا کنون گفته شده، اين ديگران در رهبری اجرا شده؟ يا نه، آن

يک حرکت اصيل بوده که در ايران و توسط سيروس نهاوندی شکل گرفته، اما پس 
از دستگيری آنها، سيروس نهاوندی، و احتماال بخشی از رهبری، حاضر به 

با " سازمان رهايی بخش خلقهای ايران"همکاری با ساواک شده؟ و آيا تشکيل 
 چون در آن زمان برنامه -ازمان انقالبی حزب توده انجام گرفته اطالع و موافقت س

آنها فرستادن اعضا و کادرهای رهبری خود بداخل ايران برای آماده ساختن شرايط 
 يا سيروس نهاوندی خود رأسًا و بنا بر تحليل خود اقدام به - انقالب بوده است 

پس از آنکه "گذاريم که تشکيل اين سازمان کرده است؟ زيرا اگر فرض را بر اين ب
اعزام کادرهای اصلی سازمان انقالبی به ايران به طول انجاميد، سيروس نهاوندی 

، آنوقت چگونه ميتوان اين امر را توجيه کرد که او 1"رفته رفته اعالم استقالل کرد
در همان زمان با کوروش الشايی، پرويز واعظ زاده، مجيد زربخش، مهدی جالير 

 همگی در حالت مخفی و در خانه های تيمی بسر می بردند و از و برخی ديگر که
هم نبودند، تماس دايمی داشته و از " سازمان رهايی بخش خلقهای ايران"اعضای 

اوضاع ايران گزارش تهيه کرده و توسط مجيد زربخش برای سازمان انقالبی حزب 
اما از آنجا که به  بهرحال ابهاماتی از اين قبيل وجود دارد،  2توده ارسال ميکند؟

 .موضوع بحث ما کمکی نميکند، از آن در می گذرم
سازمان انقالبی طبق برنامه خود، يعنی اعزام اعضاء، کادرها و رهبری به داخل 
ايران، همچنان اعضای خود را به ايران می فرستد و بسياری از آنها در ارتباط با 

ون قهرمان سازمان سيروس نهاوندی قرار گرفته و سيروس نهاوندی که همچ
متشکل " سازمان آزادی بخش خلقهای ايران"انقالبی شناخته می شده، آنها را در 

 .می سازد
سوی ديگر داستان، اما، سناريوی به دقت طراحی شدۀ ساواک و سيروس نهاوندی 

سازمان رهايی بخش خلقهای " و بنظر من با شرکت يا کمک فکری رهبری -
 است - منوچهر نهاوندی، اکبر ايزدپناه، و آن ديگری در داخل زندان، يعنی" ايران

آنطور که . که قدم به قدم عناصر دراماتيک داستان در بافتی ظريف تعبيه می شود
نهاوندی اين بود که اعضای رهبری ] سيروس[کوشش : "ايرج کشکولی می گويد

 و همه سازمان انقالبی را به بهانه تشکيل کنفرانسی در داخل کشور به ايران بکشد
اين ضربه ای کاری به يک سازمان کمونيستی بود و می . را تسليم رژيم سازد

شبيه اين طرح توسط . توانست از جنبه تبليغاتی هم برای رژيم مفيد واقع شود
عباس شهرياری که به مرد هزارچهره معروف شد، برای حزب توده در نظر گرفته 

 3."شده بود
 "گماشته ها" گماشته و 

.  ما در همه جزييات و سطوح، از آن سه نفر بنحو آشکاری جدا بودزندگی جمع
ما بطور طبيعی و بنا بر سنت . سليمی مقدم نيز زندگی جداگانه خود را داشت

اين نکته . زندان، سفره ای مشترک داشتيم، و کارها بطور چرخشی تقسيم شده بود
" ش خلقهای ايرانسازمان رهايی بخ"را حتمًا بايد بگويم که آن سه نفر اعضای 

 چيزی که شايد بتوان گفت در تمام طول تاريخ - زندگی کامًال منحصر بفردی داشتند 
اول آن که سربازی مامور خريد آنها . زندانهای سياسی ايران بی سابقه بوده است

بود که هفته ای دوبار برای گرفتن صورت مايحتاج روزانه آنها به بند می آمد، و 
اکبر ايزدپناه صورت مايحتاج و پول به او ميدادند تا خريد آنها منوچهر نهاوندی يا 

در کدام زندان در سراسر تاريخ می توان سراغ گرفت که زندانبان يک . انجام گيرد
رژيم ديکتاتوری، بطور رسمی، برای خريد مايحتاج روزانه يک يا چند زندانی 
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بطه اين نوع زندانيان گماشته تعيين کند؟ همين يک نکته خود به تنهايی ماهيت را
نکته ديگر آن که هر سه نفر آنها خام خوار شده . را با زندانبان شان افشا می کرد

 که البته اين امر بخودی خود هيچ -بودند و بهمين دليل شيوۀ زندگی خاصی داشتند 
تنها يک بار، روزی سعيد . اشکالی نداشت و بهيچوجه مّخل زندگی ما نيز نبود

هروقت اينها غذا می خورند احساس می کنم : "خی اشاره کرد کهسلطانپور به شو
منظور سعيد صدايی بود که از جويدن حبوبات خيس ." توی يک اصطبل هستم

 و جوانه گندم و مواد ديگری از اين -  و گاه دانه انار -خورده مثل نخود و عدس 
 را القا می قبيل به گوش می رسيد، و فضايی مانند جويدن علوفه بوسيله چارپايان

آنها هر يک کاسه ای پالستيکی در دامن خود می گرفتند و با تأنی و آرامش . کرد
زندگی روزمرۀ آنها از ساعت شش صبح . عجيبی غذای گياهی خود را می جويدند

با ورزش صبحگاهی در حياط زندان، که تا ساعت هفت طول می کشيد، آغاز می 
 آن تروتازه، هر يک جداگانه و با شد، سپس دوش آب سرد می گرفتند و پس از

طی . فواصلی مساوی، به رختخواب های خود تکيه داده و صبحانه می خوردند
آنها .  دو هفته اول بتدريج وضعيت آنها توسط رحيم برای ما توضيح داده شد- يکی 

از آنچه . همه به عضويت حزب رستاخيز درآمده بودند و تقاضای عفو کرده بودند
ت، می شد بخوبی فهميد که او در وضعی مردد و درعين حال که رحيم می گف

او ضمن آن که به آنها اعتماد نداشت، اما سايه ای از ترديد در . دشواری قرار دارد
گفته هايش به چشم می خورد که نشان ميداد هنوز نمی تواند آن همه پليدی را، که 

شکراهللا پاک . يش بودرحيم رويهم رفته فردی ساده اند. بزودی فاش شد، باور کند
نژاد گاه به نرمی و دوستانه کوشش می کرد رحيم را متوجه برخی خطراتی که از 

بنظر می رسيد که رحيم با آنچه پاک نژاد می گويد . طرف آنها متوجه او بود، بکند
بی آنکه با پاک نژاد بطور جدی و قطعی مخالفت کند، عمومًا . چندان موافق نيست

خيال نمی کنم تا اين حد "يا " من فکر نمی کنم اين جور باشد: "با عباراتی مثل
پاک نژاد اطمينان داشت که آنها با . ، وضع مردد خود را نشان می داد"رفته باشند

 . ساواک همکاری می کنند، و بهمين دليل خود همواره از آنها پرهيز می کرد
 !به دام افتادگان، به دام انداختگان و دام داران 

 قبل از دستگيری کسانی که از طرف سيروس نهاوندی متشکل شده چند هفته
بودند، منوچهرنهاوندی، اکبر ايزدپناه و آن ديگری، چندين بار به بيرون از بند 
خواسته شدند، و درآغاز دستگيريها دو يا سه شب بطورکلی بيرون از بند بسر 

هم ريخته بود، و در اين هنگام روحيه رحيم در. بردند و صبح به بند باز  گشتند
پاک نژاد . پس از دستگيريها فاش شد که خواهرش نيز جزو دستگيرشدگان است

آخر مرد حسابی، تو چطور به خواهرت هشدار نداده : "او را سرزنش می کرد که
و او که سخت احساس گناه می کرد، از خشم بخود می پيچيد و به !" بودی

 اکبر ايزدپناه و آن ديگری، تقريبًا منوچهر نهاوندی،. نهاوندی ها دشنام می داد
 .بالفاصله پس از اين دستگيريها آزاد شدند

 حدود سه ماه ازدستگيری ها گذشته بود که برای يازده نفر از آنها يک دادگاه 
پس از نمايش تلويزيونی از محاکمه يازده نفر اعضای . علنی نمايشی تشکيل شد

در فروردين " لقهای ايرانسازمان آزادی بخش خ"دست چين شدۀ باصطالح 
ميالنی يکی از آنها بود و  عباس آقای. ، تعدادی از آنها را به بند ما آوردند1356

در همان روز ورودشان، خالصه ای از وضعيت شان را توضيح داد و بنحوی 
ما بدليل آن که از ابتدا در چنگ ساواک بوديم و آنها : روشن تر ازديگران گفت که

الع داشتند، و احساس می کرديم که فريب خورده ايم، چاره ای از همه چيز ما اط
. و بهمين خاطر هم قول داده شده که به زودی ما را آزاد کنند. جز همکاری نداشتيم

 . ما بطور موقت در اينجا ميهمان شما هستيم
من آن روز بخاطر حقيقت گويی نسبی آقای ميالنی دربارۀ پرونده شان، نسبت به او 

برخورد آقای ميالنی، بخصوص در مقايسه با برخورد . صی احساس کردماحترام خا
برزويی، که کوشش داشت بنحوی ماجرا را رنگ آميزی  يکی ديگر از آنها، کيهان

نشان دهد، ارزش " سِرموضع"کند و خود را همچنان استوار و بقول معروف 
 .بيشتری پيدا می کرد

يک . زنده و روشن باقی مانده استتصوير آن روز همچنان تا امروز در خاطر من 
بعدازظهر آفتابی بود و همه ما در وسط اتاق دوم که اتاق غذاخوری و تلويزيون ما 

به ) متهم رديف اول(بود نشسته بوديم، وچند نفر از آنها از جمله ايرج ابراهيمی 
 ديوار جنوبی اتاق، پای پنجره تکيه داده بود، و کيهان برزويی که ناآرام بنظر می

رسيد و گاه در ميان حرفهای ميالنی جمله ای يا عبارتی می پراند، به داستان 
پرونده ای که روايت تلويزيونی و رسمی آن را قبًال ديده بوديم گوش سپرده بوديم، 

آن روز چيز . تا شايد از زبان بازيگران آن نمايش، حوادث پشت صحنه را بشنويم
در واقع ما انتظار نداشتيم که . م گفته نشدزيادی بيش از آنچه در مجموع می دانستي

آنها ماجرای خارق العاده ای را افشا کنند، زيرا سوای روايت ساواک، همه چيز 
آن چه در آن شرايط بيشتر مورد نظر ما بود اين که اين تازه واردها از . روشن بود

ند فقط لحاظ امنيتی تا چه ميزان بی خطر هستند، و آيا واقعًا آن طور که می گوي
برای مدت کوتاهی ميهمان هستند و برای ما مزاحمت امنيتی بوجود نمی آورند؟ و 

از آن گذشته شرايط بسرعت تغيير . تا آنجا که ظواهر امر نشان داد چنين نيز شد
کرد و فشار سازمان های دفاع از حقوق بشر روی دولت ايران، وضع داخلی زندان 

 .های سياسی را نيز دگرگون ساخت
 از اتاق ها به آنها اختصاص داده شد و بنحوی محترمانه به آنها گفته شد که يکی

آنها پس از مدت کوتاهی، پيش از آن که . می توانند سفرۀ خودشان را داشته باشند
ماجرای نمايندگان عفو بين الملل و صليب سرخ آغاز شود و به زندان ها بيايند، 

 .آزاد شدند و بند بصورت قبلی خود بازگشت
من اين مقدمه را که ظاهرًا ارتباطی با بحث های فعلی در مورد نظرات و مواضع 
آقای عباس ميالنی ندارد باين دليل فراهم آوردم تا طرحی کمرنگ از پيشينه سياسی 
ايشان، که برای برخی خوانندگان و بويژه نسل جوان ما ناشناخته است، ترسيم 

ر دليلی خود تصور می کنند احتماًال می زيرا اگر ما افرادی را که به. کرده باشم

توانند نقشی در حيات سياسی مملکت داشته باشند نشناسيم، آنوقت درک و قضاوت 
 .دربارۀ نظرات و بويژه انگيزه های آنها دشوار، يا سوء تفاهم برانگيز خواهد بود

     و آقای ميالنی
زم مصالح وجود برای شناخت آقای عباس ميالنی، من تصور می کنم به ميزان ال

دارد، اما ممکن است کسی اين سؤال را بکند که آيا جست و جو و تفحص در ميان 
اين مواد و مصالح، آن قدر ارزش دارد که کسی وقت گران بهائی را که در روزگار 
ما می توان برای امور مهم تری استفاده کرد، صرف معرفی کسی کند که چه بسا 

اش " آکادميک" ِز سياسی از سکه می افتد و نرخ همين فردا با تغيير حوادث رو
ولی من برای اين . در بازار سقوط می کند؟ تصور می کنم اين سئوال به حّقی است

ضمن آن که مطمئن هستم اين کوشش نه کافی، نه کامل و . کار داليل خودم را دارم
 و نه نه همۀ آن چيزی است که احتماًال می توانست در شرايطی ديگر صورت گيرد،

  .اکنون و در کنار بحث هائی که در اين رابطه مطرح شده اند
 :و اما داليلِ  من

وقتی آب سرباال می "معتقدم مقالۀ دوست عزيزم، ناصر زرافشان، به ناِم  - 1      
که منجر به باز شدن اين بحث گرديد، کاری ضروری، به هنگام و ..." رود 

نی، موضوع يک فرد، يک آدم منفرد و چون موضوع عباس ميال. هوشيارانه بود
موضوع عباس ميالنی يک عارضه . مجرد نيست که بتوان به سادگی از آن گذشت

 است  که ما از گذشته با – داخل و خارج – اجتماعی جامعۀ ايرانيان –ی سياسی 
 –اما امروز به چند دليل، تبديل به يک پديده ی سياسی . آن روبه رو بوده ايم

بتًا مهمی شده است که احتماًال می تواند در برابر تحوالتِ  آتی ايران، اجتماعیِ  نس
استقرار جمهوری اسالمی به عنوان يک رژيم بنيادگرا . به عنوان مانعی سربرآورد

و دشمن سوگند خوردۀ تجدد، ترقی خواهی و گرايشات چپ از يک سو، و فروپاشی 
انديشه و فلسفه ی چپ از " ودقبًال موج"شوروی و اقمار آن به عنوان پديده های 

 اگر چه به واقع آن دولت ها نمايندگان واقعی آرمان های چپ و –سوی ديگر 
 موجب شده که عناصر و نيروهای ضد چپ، فرصت مناسبی -مارکسيسم نبودند 

 .برای حمالت خود به چپ، به طور کلی، پيدا کنند
 ی من، مبنی بر همکاری  مقالۀ ناصر زرافشان، و به ويژه اشارۀ او به گفته- 2 

عباس ميالنی با ساواکی ها، برای من يادآوری اين نکته بود که من خود نيز زمانی 
به نوشتن در بارۀ جايگاه و نظرات واقعی عباس ميالنی انديشيده بودم، و اکنون 
پس از سال ها که اين امر به تعويق افتاده بود، آن اشاره تلنگر برعهدی بود که با 

 .بودمخود کرده 
 اشارۀ ناصر زرافشان به گفتۀ من، هم چنين مرا به نحوی، اخالقًا متعهد می - 3 

اين تعهد از چند نظر برای من اهمّيت . کرد که اکنون ديگر نبايد بی تفاوت ماند
آن را هم چون يک دين به ناصر زرافشان؛ به همۀ آن ها که زندگی خود را : دارد

کاری در تالش برای بهروزی ايران، و آن ها که شرافتمندانه، صادقانه و با درست
در تالش برای آرمانی واال و انسانی گذارده اند؛ و نيز آن ها که توانسته اند خود را 
برکشند و هنوز به آرمان سوسياليسم باور دارند؛ و به خود، مديون می ديدم و به 

جا همچون من در اين . همين دليل برای ادای اين دين، دست به اين کار زدم
 .شاهدی، کوشش خواهم کرد که وقايع را باز گويم

 درشناخت آقای ميالنی
آن چه به طور رسمی و نيمه رسمِی علنی دربارۀ آقای عباس ميالنی در دسترس 
است، تنها مشخصات ظاهری او مثل نام، شغل، محل تولد، تحصيالت، تخصص و 

. صيت واقعی او نمی گوينداز اين قبيل است که در حقيقت چيز زيادی در بارۀ شخ
افرادی . اين ها همه مثل شناسنامۀ عکس دار و سيمای ظاهری يک فرد است

اين گونه افراد گاه زندگی درونی و . هستند که به سادگی آن نيستند که می نمايند
پوشيده تری هم دارند که برای شناخت آن ها، بايد زندگی آن ها را در البالی 

يک قانون عام و کلی برای شناخت پديده ها . و کردحوادث و وقايع جست و ج
. وجود دارد و آن جست و جو و بررسی در گذشته و فرآيند تحول پديده هاست

ناگزير، برای شناخت آقای عباس ميالنی، . انسان نيز از اين قانون مستثنی نيست
 .بايد کمی به عقب برگرديم

زده متهمی که محاکمۀ نمايشی آقای عباس ميالنی به عنوان متهم رديف سوم از يا
 جريان داشت، به علت آن که سرتاسر آن 1356 فروردين 24 تا 20آنان از 

ماجرا، از تشکيل يک سازمان سياسی تا قرارهای تشکيالتی و بحث های آن ها، و 
سپس تا دستگيری و بازجوئی، همه با رهبری مستقيم و مشورت ساواک و هم 

ته بود، به حق خود را ناگزير می بيند که تسليم دستی سيروس نهاوندی انجام گرف
اگر همۀ داستان . شود و اعتراف کند و به شرکت در دادگاه نمايشی تن در دهد

همين باشد که تا امروز روايت شده، من تصور می کنم هرکس ديگری هم به جای 
ی آقای عباس ميالنی بود همين کار را می کرد، هم چنان که تمام هم پرونده ای ها
تا . او، و آن ديگرانی که به اين دادگاه نمايشی آورده نشده بودند، نيز چنين کردند

اين جای ماجرا، يعنی روايتی که عمومًا از طريق منابع رسمی اعالم گرديده، به 
اما می ماند دو . نظر می رسد که ايرادی بر تصميم آقای عباس ميالنی وارد نيست

ی مورد نباشد که دربارۀ آن ها اطمينان حاصل نکته که من تصور می کنم چندان ب
 :کرد

 آيا آن چه که در مطبوعات و راديو و تلويزيون ها در آن زمان انعکاس يافت، -  1 
، و در اين "متهمان"و آن چه که کم و بيش مبنای همان اخبار است و از طرف آن 
 جا از طرف آقای عباس ميالنی گفته شده، صحت دارد يا نه؟

 عباس ميالنی از آن پس چه گونه زندگی کرده اند و خود را در جامعه  آقای- 2 
چه گونه معرفی کرده اند؟ آيا ما با يک تصوير و شخصيت واحد و روشن روبه رو 
بوده ايم و هستيم، يا دو تصوير متفاوت، و گاه متضاد و ناروشن در برابر خود 

تا آن جا که مواد و مصالحِ  داريم؟ من در اين جا سعی خواهم کرد اين دو نکته را، 
 .موجود اجازه می دهد، روشن سازم

يکی از منابع دست اولی که برای اين منظور می توان به آن رجوع کرد، خاطرات 
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در اين کتاب، اما، مطلب چندان .  است4"دو شهر حکايات    " آقای ميالنی به نام 
 گفته های آقای ميالنی را دندان گيری که به کار ما بيايد، وجود ندارد، مگر آن که

با روايت های ديگر و وقايع اصلی محک بزنيم، و هم چنين کوشش کنيم با بی 
اين خاطرات که بنا به . طرفی و تنها برای دريافت حقيقت، ميان سطرها را بخوانيم

گفتۀ نويسندۀ آن، آقای ميالنی، به مدت هفت سال روی آن کار شده، به نظر من با 
يکی از هدف هائی . تی کم و بيش حساب شده، تنظيم گرديده استهدفی معين و دق

که نويسنده در اين کتاب با دقت و قدم به قدم، مانند بنايی که با آجر روی آجر 
گذاردن ساخته می شود، دنبال کرده تا روايتی معّين از فعاليت و زندگی سياسی 

ار دهد تا به اين خود به نمايش بگذارد، اين است که خواننده را در مسيری قر
نتيجه گيری برساند که نويسنده قبل از هر چيز خود نسبت به نقش خويش در اين 
فعاليـت، و نسبت به کل آن تشکيالت، روش کار، هدف ها و فعاالن آن دچار ترديد 
شده بوده، اما پيش از آن که فرصت پيدا کند تا خود را از آن مخمصه نجات دهد، 

 .گرفتار می شود
ی فعاليت سياسی خود در »شرمسار کننده«النی از روزهای پر هيجان، اما آقای مي

چهارشنبه، روزی بود که نسخه ی انگليسی هفته نامۀ «: آمريکا چنين ياد می کند
وقتی به گذشته نگاه می کنم، به نظر می رسد که تقريبًا .  رسيد می5"پکن ريويو"

تذل بود، اما در آن روزها ما آن همه چيز دربارۀ مجله به نحو شرمسار کننده ای مب
را با اشتياق می خوانديم و هم چون گذرگاه خود به سطوح باالتر و باالتر آگاهی 

و پس از آن که مبالغ معتنابهی از ) 98. حکايات، ص. (»سياسی می ديديم
تصورات و تخيالت خام آن دورۀ خود و رفقايش سخن می گويد، نمونه ای از 

يک بار سه «:  حوزه ای تشکيالت شان را مثال می آوردروش مطالعات گروهی يا
جوامع نيمه فئودال، نيمه "نفر از ما انتخاب شديم تا ببينيم آيا نظريه های مائو که 

. حکايات، ص. (»خوانده می شود، در مورد ايران صدق می کند يا نه؟" مستعمره
ه کرديم، بيش تر ما سه نفر خانه ای در يکی از گتوهای اوکلند اجار«و بعد، ) 99

به دليل ايدئولوژيکی تا سياسی، ما می خواستيم به توده های ستم کش، نزديک 
برای نزديک به دوسالی، هر روز ساعات طوالنی روی اين تحقيق کار . باشيم
. آمارهای اقتصادی، مونوگرافی ها، و کتاب ها را با دقت مطالعه کرديم. کرديم

حکايات، (» .قتصاد را خوانديم و دوباره خوانديمانبوهی از مقاالت مائو در بارۀ ا
 .(99. ص
ما به اين نتيجه رسيديم که نظريۀ مائو فاقد روشنی کافی است، اما البته، جرأت »

به جای آن در گزارش نهائی خود نوشتيم . نکرديم که با اين عبارت صريح بگوئيم
ز واقعيت جامعه ی که ما سه نفر فاقد درک کافی، هم از انديشه های مائو و هم ا

به «: و سپس با تمسخر اضافه می کند که) 99. حکايات، ص. (»ايران هستيم
حکايات، . (»سخن ديگر، مشکل مائو نبود، بلکه ناکافی بودن شور انقالبی ما بود

  .(99. ص
عدم صراحت و جرأت در انتقاد از شيوۀ کار تشکيالتی، به تدريج تبديل به تلخ 

برای ما جهان و همۀ ساکنانش ابزارهائی بودند تا «: ودکامی و سرخوردگی می ش
من، دختری را که خودم به گروه مان جذب کرده . در پيکار ما به کار گرفته شوند

بودم، تشويق کردم تا پاسپورت دوستش را که دوهزار مايل سفر کرده بود تا او را 
ما را مشروعيت می اخالقيات بی مالحظه ی انقالب، گاهی پليدی های . ببيند، بدزدد

همين اشباع شدن از چنين روح بی مالحظه بود که سه هفته پس از ارائه . بخشد
 .(104. خاطرات، ص. (»پايان نامه ام، به ايران باز گشتم

 با اين جمله که نشان از سرخوردگی و خشم آقای ميالنی است، اين فصل از 
 .خاطرات او پايان می يابد

های تلخ، آقای عباس ميالنی، می پذيرند که طبق برنامۀ اما عليرغم همۀ آن تجربه 
سازمان انقالبی حزب توده، که اعضاء و کادرهای خود را برای فراهم کردن شرايط 

، به ايران 1974انقالب به ايران می فرستاد، تحت نام مستعار کالنی در سال 
نام ( زاده در ايران، پس از استخدام در دانشگاه ملی، با پرويز واعظ. برگردند

، از اعضاء فعال کادر رهبری سازمان انقالبی  که در حال مخفی به )مستعار حميد
چند هفته پس از آن که در شغلم در دانشگاه جا «. سر می برده، تماس می گيرد
دوبار با او قرار می گذارد و ). 116. حکايات، ص(».افتادم، با حميد تماس گرفتم
هر دو بار «:  آقای ميالنی خود چنين توضيح می دهد.هر دوبار او را قال می گذارد

دروغ گفتم و گفتم که من وقت يا محل مالقات مان را درست متوجه نشدم، حقيقت 
اين بود که می دانستم مالقات با او شروع فصلی جديد و خطرناک در زندگی من 

نامه اما اشتياق بر ترديد من غلبه کرد و قرار جديدی بر. است، و من مردد بودم
 .(116. حکايات، ص(» .ريزی شد

در خيابان های پر «آقای عباس ميالنی که بطور منظم با حميد قرار می گذارد و 
در «: حدود دو ساعت قدم می زنند، کم کم حميد را بهتر می شناسد» جمعيت

ادبيات، بويژه در رمان های روسی قرن نوزدهم، يک تصوير رمانتيک ايده آل از 
او جوان، خوش گذران اما صادق در خلق و خو، نمونه کاملی . اردانقالبی وجود د

از تواضع و شفقت، سختگير در اصول، وسواسی در جزييات، تک ذهنی در هدف، 
حميد، نزديک ترين کس به اين تيپ ايده آل بود که من تا آن روز ديده . و جسور

 .(117. حکايات، ص(» .بودم
 سال ها که در آمريکا از نزديک شاهد آن سئوال اين است که چگونه ايشان طی آن

همه بی اخالقی و بی اصالتی تشکيالت خود بوده اند، تصميم به قطع اين ارتباط 
نمی گيرند و خود را از آن چاله نجات نمی دهند؟ و باز چگونه است که حّتی 

» اشباع«او را » پليدی ها«و آن » اخالقيات بی مالحظه«هنگامی که سرانجام آن 
ند و با سرخوردگی به ايران باز می گردد، باز با کسی که به عنوان مسئول می کن

شروع «توجيه کنندۀ » اشتياق«او تعيين شده، ارتباط می گيرد؟ آيا ذکر تنها کلمۀ 
يک انسان می تواند باشد؟ و از همۀ اين ها » فصلی جديد و خطرناک در زندگی

 ارتباط منظم با تشکيالت سياسی گذشته، چرا آقای ميالنی پس از نزديک به دو سال
خود و انجام قرارهای منظم تقريبًا دو ساعته با حميد، و گفت و گوهای طوالنی با 

رمان های روسی قرن » رمانتيک ايده آل انقالبی«او و شناختن او به عنوان يک 
نوزدهم، و هم چنين عليرغم اين شناخت از خويشتن که او نمی تواند به خاطر ايده 

د يا کشته شود، هم چنان به کار با آن تشکيالت ادامه می دهد؟ پاسخ همۀ ای بکش
اين سئواالت هنگامی داده می شود که اصل ماجرا با داستان پردازی های آقای 

به نظر من، همان طور که قبًال اشاره کردم، همۀ اين . ميالنی مقايسه شود
يت پرداز ما، آقای احتجاجات، فراهم آوردن يک به يک آن عناصری است که حکا

ميالنی، قصد دارد آن صورت مسأله ای را که در ذهن خود دارد، شکل دهد، و آن 
ساختن يک دستگاه توجيه نظام مند، منطقی و قابل باور است که بدون اين صغرا و 

آن دستگاه توجيه نظام مند، منطقی و قابل باور . کبرا چيدن ها، ممکن نمی نمايد
، مستقًال و رأسًا، بدون هيچ گونه عامل فشار يا تحميل، اين است که ايشان خود

خود به اين نتيجه می رسند که اين انديشه و اين شيوۀ » دريافت«تنها به اتکاء 
نه کشف توطئه ی ساواک، نه . مبارزه و اين روابط تشکيالتی راه به جائی نمی برد

نه تهديدهای احساس فريب خوردگی توسط ساواک و نه خيانت سيروس نهاوندی و 
ساده بود ادعا کرد «: ساواک، هيچ کدام او را وادار نکرد که به اين نتيجه برسد که

که تصميم من در زندان به علت اين دريافت ويران کننده از خيانت نهاوندی بود، 
مدتی بود که می . اما مقاومت من، بسی پيش از اين کشف، در هم شکسته بود

اغواگری ايدئولوژی که .  ايده ای بکشم يا کشته شومدانستم من نمی توانم به خاطر
. زمانی چراغ راه نمای زندگی ام بود، درخشش خود را برای من از دست داده بود

حّتی پيش از دستگيری ام به اين دريافت رسيده بودم که بازی قدرت، و تمام 
ی من به حميد گفته بودم که يک زندگ. خشونتی که الزمۀ آن است، در من نيست

 .(139. حکايات ، ص(» .سادۀ معلمی چيزی است که من آرزوی آن را دارم
معهذا آقای عباس ميالنی هم چنان به اين رابطه ادامه می دهند و سر قرارهای 

کدام شعور عام، با کنار هم قرار دادن واقعيتها و داستان آقای . خود می روند
ست می گويد؟ داستان ساخته و ميالنی می تواند باور کند که گويندۀ اين حرفها را

پرداختۀ آقای ميالنی مانند سناريوی ضعيفی است که نه شخصيت ها واقعی هستند 
. و از انسجام الزم برخوردارند، و نه حوادث و وقايع هنرمندانه پرداخت شده اند

گاه، در حين خواندن . پالت نيز بسيار ضعيف و ناشيانه سرهم بندی شده است
نی، اين شک موذی سر بر می کشد که نکند آقای عباس ميالنی خاطرات آقای ميال

نيز با سيروس نهاوندی در توطئه دست داشته است؟ به ويژه هنگامی که می دانيم 
ايشان توسط يکی از همکاران دانشگاهی شان برای هم کاری در يک گروه به 

بته آقای ال. اصطالح انديشمندان، که برای فرح پهلوی کار می کند، جذب شده اند
محترمانه رد «ميالنی در خاطرات خود می گويند که دعوت به اين هم کاری را 

با حميد مشورت . من قول دادم که درباره اش فکر کنم. کردم، اما او پافشاری کرد
چه طور می توانی رد کنی؟ : او گفت. کردم، و او مرا تشجيع کرد به آن ها بپيوندم

به اين ترتيب، بنا ). 119. حکايات، ص(» .تاين دعوت به درون شکم جانور اس
اما مسئول او، پرويز . به توصيۀ مسئول سياسی خود، اين دعوت را می پذيرد

واعظ زاده، زمانی که اين خاطرات نوشته می شد، ديگر حيات نداشت تا صحت اين 
او، بنا به روايت ساواک و اخبار روزنامه ها، ظاهرًا در يک . ادعا را شهادت بدهد

 .رگيری مسلحانه به همراه رفقای ديگر خود، توسط مأموران رژيم کشته شده بودد
حّتی اگر فرض خود ايشان را، که در سراسر کتاب خاطرات شان تالش می کنند 
القاء کنند، بپذيريم، يعنی بی اعتقادی به آن سازمان سياسی و سياست و ايدئولوژی 

که برای فرح پهلوی کار می " انگروه انديشمند" آن، پس چرا برای کار با آن 
کرد، از مسئول سازمانی خود اجازه می گيرد؟ يا چگونه است که آقای ميالنی از 

بعنوان رابط ايرج کشکولی، که قرار است به ايران بيايد " سازمان انقالبی"طرف 
نگاهی از "تعيين می شود و وظيفه دارد که ترتيب مخفی شدن او را بدهد؟ در 

رابط  تو «: حميد شوکت از ايرج کشکولی می پرسد" چپ ايراندرون به جنبش 
ميالنی قرار ...عباس ميالنی«: ايرج کشکولی پاسخ ميدهد» در ايران چه کسی بود؟

بود با من در روز و ساعت معينی در مقابل شرکت اتوبوسرانی تاج در تهران 
موضوع را می بينيد که ). 228. ص(» .مالقات کند و ترتيب مخفی شدنم را بدهد

 .از هر سرش بگيريم به نتيجه دلخواه آقای ميالنی نمی رسيم
به هر حال، وقتی ساواک در بزنگاِه مناسب همه اين افراد را دستگير می کند، آقای 

، سربازجوی )قلی ناصری(ميالنی که در همان جلسه ی اول در برخورد با عضدی 
ل و مأمور ساواک، همۀ آن کميته، در می يابد که سيروس نهاوندی به عنوان عام

ها را به دام انداخته، حّتی پيش از آن که عضدی او را تهديد کند و مشتی به سينۀ 
من تنها سعی می کردم . می دانستم بايد اعتراف کنم«: او بکوبد، با خود می گويد

می توان سئوال کرد که آقای ميالنی ). 143. حکايات، ص(» .وقت بيش تری بخرم
برای سوزاندن يک قرار؟ برای نجات يک . ند وقت بيش تری بخرندچرا سعی داشت

تيم از اعضای تشکيالت در يک خانۀ تيمی؟ برای به تأخير انداختن شکنجه به 
شگردهايی از اين دست، که آقای ! منظور تمرکز قوای ذهنی و جسمی؟ هيچ يک

ی می کنند ميالنی چند چشمه از آن ها را اين جا و آن جا در جريان بازجويی، سع
برجسته نمايند، هنگامی که ما می دانيم ماجرا از بيخ و ُبن ساخته و پرداختۀ 
ساواک بوده، و هيچ چيز پنهان وجود نداشته که ساواک بخواهد آنها را زير فشار 

اين ها تالش های ساده لوحانه . بگذارد، چه قدر ناچيز، ناشيانه و کوچک می نمايد
ی ميالنی به کار می گيرد تا خواننده را متقاعد کند که و بی پشتوانه ای است که آقا

او در بازجوئی ها شرافتمندانه عمل کرده؛ سعی می کند تا از خود تصويری تميز و 
 .پاکيزه ارائه دهد

به نظر من شرافتمندانه آن بود که ساده ترين و سر ! اما، آقای عباس ميالنی 
 بود که به جای ادامۀ بازی و شرکت شرافتمندانه آن. راست ترين کار را می کرديد

در توطئۀ نفرت انگيز ساواک، نوشتن صفحات بی شماری از فعاليت های خود و 
ديگران، تهيه گزارش از فعاليت های کنفدراسيون دانشجويان ايرانی با جزئيات، 
تک نويسی در مورد عناصر مؤثر اپوزيسيون ايرانی در خارج، تحريف مبارزات 

خائن خواندن نيروهای اپوزيسيون،  شرکت در دادگاه نمايشی، مخالفان رژيم و 



 17

اليحۀ به اصطالح دفاعی، و ستايش از )  صفحه12(تهيۀ طوالنی ترين 
به » شاهنشاه آريا مهر«اش، تجليل از » سردودمان پهلوی با اقدام متهورانه«

بعد از دوران سياه جنگ «، »سکان دار کشتی ايران در اقيانوس متالطم«عنوان 
خالصه به جای همۀ اين مهمل کاريها و پيچيده کردن وضعيت ...، و »جهانی دوم

خود، به نقش خود در آن تشکيالت اعتراف می کرديد، برسر خوردگی خود از 
مبارزه و کناره گيری از فعاليت سياسی تصريح می کرديد، در دادگاه اليحه ای 

: رات تان ادعا می کنيدکوتاه و حقوقی ارائه داده و همان طور که خود در خاط
بايد برای به دست «که می دانستيد » راه شرافتمندانه ای برای پرداخت بهايی«

همان گونه که برخی از زندانيان می . تان بپردازيد، پيدا می کرديد» آوردن آزادی
 .کردند

اما شما آقای ميالنی، همان طور که آن روز در کنار ساواک و رژيم قرار گرفتيد و 
ای خود، آرمان خود و مردم پشت کرديد، و از خود درستی و صداقت نشان به رفق

نداديد، در خاطرات خود نيز با درست کاری و صداقت برخورد نکرده ايد، و امروز 
 .نيز هم چنان با بی صداقتی سعی داريد حقايق را وارونه جلوه دهيد

ول دادگاه از من قبول کردم که در ط«: آقای ميالنی در خاطرات خود می نويسد
من در واقع پس . رژيم انتقاد نکنم، در مقابل قول داده شد ظرف يک سال آزاد شوم

هنگامی که وسايل ارتباط جمعی شهادت اما بعد، . از يازده ماه و نيم بخشوده شدم
 در حقوق قانون اساسی بود، ،6مرا در دادگاه گزارش کرد، آنچه را که تراضی حکم

تأکيدها از من ).(153 – 4. ص(» .اه تبديل کردندبه خطابه ای در ستايش ش
 .(است

 :آقای ميالنی در همين سه جمله چهار دروغ می گويند
اعضای اين پرونده به هيچ وجه در وضعيتی قرار نداشتند که جرأت کنند  - 1   

. وارد چنين معامله ای شوند، چه رسد به اين که شرايط معامله را تعيين کنند
قدرت و تسلطی که بطور کلی داشت، همواره کوشش می کرد ساواک به اتکاء 

شرايط خود را تحميل کند، بويژه در مورد اين پرونده که اساسًا سناريوی آن را 
بنا . خود نوشته بود و در نتيجه قصد داشت که پايان داستان را نيز خود تعيين کند

،  »ژيم انتقاد نکنممن قبول کردم که در طول دادگاه از ر « براين صحبت از اين که
 .(تأکيد از من است. (حرف گزافی بيش نيست

ايشان در . ، درست نيست که آقای ميالنی يازده ماه و نيم در زندان بودهاين - 2 
 دستگير شدند و حدود يک ماه پس از آخرين جلسۀ دادگاه شان 1355 دی 14

ج ماه در زندان با اين حساب ايشان کم تر از پن. آزاد شدند) 1356 فروردين 24(
از سال ) طبق اطالعات خودشان در سايت نهادهوور(در ضمن، ايشان . بوده اند
، يعنی بالفاصله پس از آزادی شان، در مرکز )1977 – 1978 (1357 تا 1356

 1356 تا 1354قبل از آن نيز از سال . تحقيقات اجتماعی ايران استخدام می شوند
به معنی ديگر، ايشان . ان استاديار بوده انددر دانشگاه ملی اير) 1975 – 1977(

در مورد . داشته اند" غيبت"، يعنی تا انقالب، تنها چند ماه 1357 تا 1354از 
 .بخشودگی ايشان هم من ترديد دارم که اين ادعا صحت داشته باشد

به خطابه ای در ستايش «ايشان را » شهادت«اين که وسايل ارتباط جمعی  - 3   
 ستايش نامه ی ايشان صفحه ای 12 متن کهادعای مفتی است ، »دندشاه تبديل کر

شاهنشاه «و قهرمانی های  » سر دودمان پهلوی با اقدام متهورانه اش«از 
، داليلی انکار ناپذير در »اقيانوس متالطم«در رهبری کشوری هم چون » آريامهر

» شهادت «به» ندامت«از تحريف مفهوم . رد گزافه گويی های آقای ميالنی است
 .هم درمی گذرم

در نظام قضايی ايران تراضی حکم . است» تراضی حکم«و دروغ چهارم  - 4  
تراضی حکم يکی از اجزاء نظام قضايی آمريکاست و بحث های . وجود ندارد

عمومًا اعتقاد حقوق دانان بر اين است . موافق و مخالف بسياری را دامن زده است
کا و اصل عدالت در مادۀ ششم اعالميۀ حقوقی که مغاير با قانون اساسی آمري

 :توضيحات زير شايد به درک بيشتر اين مفهوم حقوقی کمک کند. آمريکاست
آن را   هيچ تعريف کامل و ساده ای از» Plea Bargain .وجود ندارد فرهنگ

 Black's Law Dictionary: چنين تعريف ميکند 
يک پروندۀ جنايی، به شرط موافقت  در دادستان و متهمپروسه ای که به موجب آن 

اين پروسه معموًال ناظر .  دو جانبۀ رضايت بخش می رسندتراضیدادگاه، به يک 
به اعتراف به گناه از طرف متهم به جرم کم تر يا فقط يک يا چند جرم از چند فقره 
بزِه ارتکابی است، در ازاء آن به حکمی سبک تر از محکوميت احتمالی به خاطر 

تراضی حکم اغلب در عمل نشان دهندۀ نه آن . نگين تر، محکوم می شوداتهام س
از قوت ها و ضعف های هم " تشخيص طرفين"که شايد " رضايت طرفين"قدر 

اتهامات و هم دفاعيات، در مقابله با مسائل پشت پرده دادگاه های جنايی پر هياهو 
اه انجام می گيرد، تراضی حکم، معموًال پيش از دادگ. و دفاتر دعاوی حقوقی است

اما در برخی حوزه های قضايی، ممکن است هر زمان قبل از اعالم رأی دادگاه 
منتهی می ... هم چنين اغلب پس از دادگاهی که به يک هيئت منصفه . صورت گيرد

شود؛ طرفين ممکن است ترجيح دهند بر سر تراضی وارد مذاکره شوند تا تن به 
              7».دادگاهی ديگر بدهند

بعالوه مورد آقای عباس ميالنی و ده نفر ديگر اين پرونده، از اين مقوله به طور 
 :کلی جداست

اين گروه در يک دادگاه نظامی محاکمه شدند که از نظر حقوقی و قضايی دارای  
  1 - .ماهيتی متفاوت است

ه به  احکام دادگاه های نظامی غير قانونی بودند، مگر آن که متمم هايی را ک-  2
هم چنين اين احکام، نه بنا به . قوانين جزايی ايران تحميل شده بودند، قانونی بدانيم

اراده و تصميم مستقل اين دادگاه ها، بلکه بنا به نظر و ارادۀ ساواک و به علت 
 8.کنترل آن بر اين دادگاه ها، در صدور احکام خود تقريبًا اراده ای نداشتند

 طور که در باال تعريف شد، اوًال می بايست در نظام  تراضی حکم، همان-  3      
 دوم آن که بايد – که در مورد ايران صدق نمی کرد –قضايی پيش بينی شده باشد 

 . صورت بگيردقاضی، و با موافقت دادگاه، يعنی دادستان و متهمتوسط 
تهم بوده  اگر در اين معامله بپذيريم که ايشان واقعًا م– مورد آقای ميالنی - 4      
 فاقد عنصر دوم و سوم حقوقی، يعنی دادستان و قاضی بوده است، زيرا -اند 

همان طور که می بينيد، هيچ يک از اجزاء سه گانه . ساواک يک نهاد پليسی بود
به اين ترتيب، ادعای آقای عباس . در اين معادله با اين اصل حقوقی تطبيق نمی کند

ت، و تنها تالشی است برای توجيه سازش و ميالنی، ادعايی بی پايه و اساس اس
من واقعًا از درک اين موضوع عاجزم که وقتی آقای .هم کاری خود با ساواک

ميالنی آن کلمات را به روی کاغذ می آوردند، يک لحظه نينديشيدند که چه گونه در 
حال تحريف واقعيت هستند؟ آخر چه گونه ممکن است کسی با اين بی پردگی و بی 

  دروغ بگويد؟پروايی
  دادگاه

. داده اند" شهادت" اکنون ببينيم آقای ميالنی در آن دادگاه نمايشی، چگونه 
 چنين گزارش 1356 فروردين 23خود بتاريخ 10135روزنامه کيهان در شمارۀ 

با پايان گرفتن دفاعيات متهم رديف دوم، آقای عباس ملکزاده ميالنی «: می کند
 صفحه 12اع قرار گرفت و ضمن تسليم اليحه مفصل متهم رديف سوم در جايگاه دف

ملکزاده ... ای خود بدستور رييس دادگاه شروع به بيان آخرين دفاع خود نمود
ميالنی دفاعيات خود را با تحليلی از شرايط ايران قبل از آغاز سلطنت دودمان 

بررسی پديده های اجتماعی بطور تجريدی : پهلوی آغاز کرد و ياد آور شد که
عدم توجه به وقايع و رويدادهای گذشته که . رات و نتايج مطلوب بدست نميدهدثم

ارتباط مستقيم با پديده بانحراف کشيده شدن امروز من و جوانانی نظير من شده 
ولی در کشف ريشه ها و . است ميتواند بطور مجرد در محکوم کردن ما موثر باشد

يالنی پس از مقاديری توضيحات آقای م» .علل بنيادی و اساسی مطلب اثری ندارد
خود را " شهادت"ديگر، که روزنامه کيهان فشرده ای از آن را بدست ميدهد، 

 سال پيش سردودمان پهلوی با اقدام 50نزديک به «: چنين ادامه می دهند
متهورانه خود تحوالت بنيادی در ايران را آغاز و جامعه ايرانی را در مسير تحول 

 شاهنشاه آريا مهر بعد از دوران سياه جنگ جهانی دوم در و پيشرفت قرار داده و
سخت ترين شرايط سياسی و اقتصادی سکان دار کشتی ايران در اقيانوس متالطم 
آن روز شده اند و نياز به توضيح نيست که ثمرات پر برکت رهبری فرمانده 

که جای تعجب نيست ... عاليقدر ملت ايران چه ابعاد وسيع و اعجاب آوری دارد
بيگانه ای که سالها براين سامان و مواهب آن مسلط بوده و حاال از تمام مواضع 

چه وسيله ای بهتر از گروهی . خود رانده شده است بوسيله ديگری متشبث شود
متهم آنگاه وضعيت خود را ... جوان پرشور و بی خبر ميتواند در دسترس او باشد؟

ی و اجتماعی و اقتصادی ايران مورد بعنوان يک پديده مرتبط با کل وقايع تاريخ
وی سپس . اشاره قرار داد و اعتراف کرد که بهمين گونه او نيز اغفال شده است

وضعيت خود را پس از مراجعت به ايران مورد بحث قرار داد و يادآور شد که در 
داخل کشور به بی اساس بودن تبليغات بيگانگان پی برده است و از اولين روز 

صداقت کامل با مراجع مسئول همکاری کرده است و اينک در محضر بازداشت با 
دادگاه نيز، ماهيت فکری و دست آوردهای تازه خود را از مطالعه پيرامون اوضاع 
ايران بعرض ميرساند به اين اميد که با نگرش به ندامت و صداقت او، بوی امکان 

 «.خدمتگزاری درست و در جهت مسائل ملی و ميهنی داده شود
البته از آنجا که روزنامه کيهان  دفاع آقای ميالنی را از قسمتهايی که خالصه شده 
دقيقًا جدا نکرده است، آقای ميالنی ميتوانند از بيخ منکر همه چيز بشوند، اما از 
همين مقدار هم که در آن روزنامه نقل شده بخوبی می توان دانست که آقای ميالنی 

 ايشان يکی ديگر از همان ندامت نامه های کليشه نداده اند، بلکه دفاع" شهادت"
 .ای است که همه ما با آن آشنا هستيم

يکی از ويژگيهای اين پرونده آن بود که ساواک بطور مستقيم در شکل گيری آن 
. دست داشت و از همه چيز آنها، به قول معروف از جيک و بوک آنها، بااطالع بود

 بود مسأله مبارزه با رژيم را، اعم از شکل ساواک، که در آن سالها تصميم گرفته
سياسی و مسلحانه، برای هميشه حل کند و آن را ريشه کن سازد، ضمن همه 
اشکال ديگر فشار مانند سانسور، ، اختناق و دستگيريهای وسيع و تصادفی در 

، چند هدف "تروريستی"خيابانها، با جمع آوری اين عده نيز بعنوان يک تشکيالت 
  :گرفته بودرا نشانه 

 ارزيابی ساواک اين بود که با گستردن چنين دامی، چه بسا به تيم های - 1
 .مسلحانه، که اطالعات دقيقی از مقياس آنها نداشت، دسترسی پيدا کند

 با دستگيری يا کشتن آنها می توانستند در بوق و کرنا بدمند و با غلو کردن در - 2
 . خود، رعب و وحشت عمومی ايجاد کنندنمايش قدرت و هوشياری مأموران امنيتی

ها را تبديل به ابزار " تروريست" با علنی کردن دادگاه افراد دست چين شده، - 3
 .تبليغاتی رژيم کرده، و از زبان آنها برای رژيم مشروعيت کسب کنند

، برای )ساواک( به دولت، و در مرتبه اول به دربار، ثابت کنند که وجود آنها - 4
 رژيم، و امنيت کشور ضروری و اجتناب ناپذير است، و از اين طريق بقا و حفظ

نفوذ و اهميت خود را باال برده و تشکيالت خود را از جنبه نيروی امنيتی،  اداری 
 .و مالی تقويت کنند

 از نظر بين المللی، که در آن زمان فشارهای سازمان های حقوق بشر بر دولت - 5
ی اروپايی از آنها حمايت می کردند، اين اقدامات ايران آغاز شده بود، ودولتها

کوششی بود برای اطمينان دادن به غرب که دولت ايران به اتکاء نيروهای امنيتی 
هوشيار خود اجازۀ نا آرامی و بی ثباتی به هيچ نيرويی نميدهد، و در عين حال از 

وريست نظر رعايت مسايل حقوق بشر، با تشکيل دادگاههای علنی، حتی برای تر
 .ها، طبق موازين بين المللی رفتار می شود

آقای ميالنی، اما، در کتاب خاطرات خود بنحوی ساده لوحانه، با خودبينی و 
خودشيفتگی سعی می کند نشان دهد که رژيم زير فشار غرب ناگزير شد که دادگاه 

آن . مورد ما توجه زيادی را در مطبوعات غرب بخود جلب کرد«: آنها را علنی کند
فشارها، همچنين نفوذ رييس جمهور کارتر، اين الزام را بوجود آورد که رژيم شاه 
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دادگاه ما قرار بود بخشی از اين . سابقه غم انگيز حقوق بشر خود را بهبود بخشد
تا تشکيل دادگاه . اتفاقًا ماجرا بر عکس است). 153. حکايات، ص(» .تالش باشد

ساواک که از . تگيری اين عده بی اطالع بودنمايشی اين گروه، غرب اساسًا از دس
مدتها قبل مشغول تکميل اين سناريو بود، باارزيابی خود از اوضاع و احوال 
سياسی، و بعنوان بدلی دفاعی در برابر فشارهای سازمان های حقوق بشر، همه 

دادگاِه اين . آنها را در بزنگاهی دستگير کرد که بتواند هدفهای خود را عملی سازد
فراد را تبديل به نمايشی کرد تا هدف هايی را که در باال برشمردم، بتواند با ا

دليل آن که ساواک ترجيح داد يک دادگاه . سروصدای هرچه بيشتر تحقق بخشد
پرويز (علنی ترتيب دهد و نه از آن نوع مصاحبه های تلويزيونی با مقام امنيتی 

ر رسوا شده بود که حتی آنان که ، اول آن که مصاحبه های تلويزيونی آنقد)ثابتی
. خود داوطلبانه هم به آن نمايشات تلويزيونی می آمدند، مردم ممکن نبود باور کنند

دوم اين که ساواک تصور می کرد تشکيل يک دادگاه علنی طبيعی تر و قابل باورتر 
 .خواهد بود

ين دليل بهم. آقای ميالنی بخوبی ماهيت موضع گيری خود را در دادگاه می شناسند
 کرده و با تشبث به استفاده" فرار به جلو"زدن يا " بدل"پيشاپيش از همان روش 

در فرهنگ لغت نابگرای راديکاليسم سياسی، تصميم ما بعنوان «: لودگی می گويد
بنظر ). 153. ص(» .عملی سازشکارانه و نشان ضعف، به تمسخر گرفته می شود

بسيار سپاسگزار باشند که با » ياسیراديکاليسم س«من، آقای ميالنی بايد از 
گذشت و بزرگواری تمام، عملی را که هر فرد عادی و بی طرفی، اگر نه خيانت، که 
حداقل تسليم، وادادگی، همکاری، آدم فروشی و خودفروشی می نامد، آنها بسيار 

 .می نامند» عملی سازشکارانه و نشان ضعف«مؤدبانه 
 کتمان و انکار نقش خود هنگامی که بطور  سال31آقای ميالنی که هنوز پس از 

مشخص به او نشانی سندی را می دهند که او تهيه کرده، الجرم با پذيرش ضمنی 
ساواک بخش هايی از «: آن سعی می کند آن را توجيه کرده و لوث کند، می گويد

 تأکيد (9».کرداوراق بازجويی مرا در نگارش مقاله ای عليه کنفدراسيون استفاده 
واقعيت، اما، فراتر از ". دم خروس"ما ايرانی ها به اين می گوئيم ). ن استاز م

واقعيت اين است که آقای . آن مقاله عليه کنفدراسيون دانشجويان ايرانی است
 فروردين 18 تا پنج شنبه 1355 دی 14ميالنی درطول بازجويی های خود که از 

با ! يی سياه می کرده اند جريان داشته، يعنی حدود سه ماه، اوراق بازجو1356
خواندن خاطرات آقای ميالنی ما درمی يابيم که پس از تلفن ثابتی و مکالمه چند 
کلمه ای او با ميالنی، همان تهديدهای خشک و خالی هم قطع می شود و آقای 

اصطالحاتی که بازجوها در مورد متهماِن سر به " (آدم"با " بچه آدم"ميالنی مانند 
از اين لحظه به بعد، نا . می نشيند و کارش را انجام می دهد.) ندراه بکار می برد

عضدی دستور می دهد برايش ! گهان بطرز معجزه آسايی همه چيز تغيير می کند
و از همين جا به بعد ديگر ... چای بياورند، به او و همسرش مالقات می دهند، و 

 تقريبًا همه چيز، يا چيز مهمی در خاطرات آقای ميالنی دربارۀ بازجويی نيست، و
هروقت ديديد بچه ای ساکت : ايرانی ها می گويند. مسايل اصلی، مسکوت می ماند

ظاهرًا اين ! شده و صدايش در نمی آيد، مطمئن باشيد که دارد کارخرابی می کند
اکنون اين سؤال پيش می ! قضيه در مورد برخی آدم های بزرگ هم صدق می کند

 شده در طول سه ماه بازجويی، فقط شامل همان مطالبی آيد که آيا آن اوراق سياه
در نگارش «هستند که بنا به ادعای آقای ميالنی، ساواک بخش هايی از آن را 

» بخش هايی«؟ الزم است گفته شود اين »مقاله ای عليه کنفدراسيون استفاده کرد
 ای را که آقای ميالنی اشاره می کنند، بيشترين قسمت های اين جزوۀ پنجاه صفحه

البته آقای ميالنی می توانند مثل هميشه انکار کنند، توجيه کنند و . تشکيل می دهد
شانه از زير بار مسئوليت خود خالی کنند، اما همه انواع آکروبات بازيهای آقای 

واقعيت اين است که آغاز و انجام . ميالنی خدشه ای به واقعيت وارد نمی آورد
 فصل بندی ها، مباحث ايدئواوژيک، زبان کتاب و روش برخورد با موضوع،
دکتر ملکزاده ميالنی سپس شرح مبسوطی «عمومی و بويژه اشارات پياپی مانند 

دربارۀ هر يک از گروههای متشکه کنفدراسيون نوشته و در ورای اختالف 
نظرهای شخصی رهبران کنفدراسيون، به مسايل جنبی و در عين حال اساسی که 

 درونی کنفدراسيون است، اشاره می کند و دربارۀ اثرات در رابطه با تضادهای
دکتر ملکزاده ميالنی طی مطالب مشروحی «يا » ...انقالب ايران در کنفدراسيون 

، و جا به جا نقل قولهای بلند باالی ) از من استتأکيدها (10»...که در اين باره 
ه ای همان آقای ميالنی، هيچ شکی باقی نمی گذارد که اين جزوۀ پنجاه صفح

آن تک جمله ها يا . است که آقای ميالنی سعی دارند آن را لوث کنند" بخش هايی"
عبارات کوتاهی هم که اينجا و آنجا برای اتصال مطالب به يکديگر آورده شده، 

و اگر توجه داشته باشيم که . شايد دو تا سه صفحه از کل اين جزوه را تشکيل دهد
 بچاپ رسيده، در خواهيم يافت که اين انبوه )1355 (2535اين جزوه در بهمن 

 1356 فروردين 18مطالب تنها ظرف دو يا سه هفته نوشته شده و هنوز تا تاريخ 
 !وقت زيادی باقی است که آقای ميالنی به تحقيقات آکادميک شان ادامه دهند

دليل عالوه بر داليلی که در باال ذکر کردم بايد به اين نکته نيز اشاره کنم تا شايد 
اطمينان خود به اين امر که نويسندۀ اين جزوه را کسی جز آقای عباس ميالنی نمی 

، من در کميته در 1354 و اوايل 1353اواخر سال . دانم، روشن تر کرده باشم
دکتر علی شريعتی در سلول کناری من بسر . يک سلول انفرادی زير بازجويی بودم

طی اين مدت تا زمانی که آزاد .  داده شدمی برد و بعد به سلول روبروی من انتقال
اغلب اوقات دِر سلول او باز بود، غذای . شد، او از بسياری امتيازات برخوردار بود

مخصوص داشت، ميوه به وفور داشت، سيگار به فراوانی داشت، هفته ای يک بار 
سلمانی داشت، کتاب داشت، و از همه مهمتر قلم و دفتر و کاغذ داشت و اوقات 

منتشر " بازگشت به خويشتن"بعدًا که کتاب او بنام . د را به نوشتن می گذراندخو
امروز . شد، دريافتم که آن کتاب محصول همان دوران و بهای آزادی او بوده است

نيز، من، بنا به تجربه و شناختم از زندگی و آدمها، نمی توانم قبول کنم که ساواک 
قای ميالنی را در نگارش آن جزوه استفاده آ" بخش هايی از اوراق باز جويی"تنها 

کرده باشد، بلکه آن جزوه و بسی بيش از آن، و همچنين آن اليحه باصطالح دفاعی 
آقای ميالنی محصول سه ماه در کميته بودن و بخشی از بهای آزادی آقای عباس 

لقمه ای که سگ . بوده" شرافتمندانه" بهايی که ادعا می کنند -ميالنی بوده است 
 .از خوردن آن پرهيز می کند

حکايات، (من نمی دانم اين را به چه می توان تعبير کرد که آدمی که يک فصل 
خودشان و ختنه کردن حضرتشان " دودول"از خاطراتش را به ) 86 تا 79. صص

اختصاص می دهند، و يا دربارۀ تحريک شدن خود هنگامی که اولين تانگو را با 
عليرغم آهار ضخيمی که پيراهن کرايه ای «: روند کهدختری می رقصند، سرقلم مي

، اما دريغ از يک جمله )67. حکايات، ص(زير دلشان چوب می شود » او داشت،
که دربارۀ خطای سياسی خود بنويسند؟ من، واقعًا، از خوانندگان شرمنده ام، اما 

 .ناگزير بودم که اين نکته را بگويم
خودشان را داشته باشند، اما ياد آوری کنم که آقای ميالنی البته ممکن است تعبير 

يکی از مسايل مهم در روش شناختی زندگينامه نويسی اين است «: ايشان معتقدند
همه ما گرايش مان اين است که گذشته را آن . که خاطره همواره خطاکار است

 افراد تاريخ را از منظر خود به ياد می. چنان که دلخواهمان است به ياد بياوريم
نه حتی وقتی که بخواهند عمدًا تحريف کنند، بلکه حتی درعين صداقت ... آورند 

و چنين است که آقای » .مطلق گذشته را به سياق مطلوب خودشان به ياد می آورند
نه حتی وقتی که بخواهند عمدًا تحريف کنند، بلکه حتی «ميالنی زندگينامه خود را، 

 «.مطلوب خودشان به ياد می آورنددرعين صداقت مطلق، گذشته را به سياق 
 نهاد هوور

آقای ميالنی کوشش دارند که همکاری خود با نهاد هوور را يک کار تحقيقاتی و 
حال برای آن که ماهيت کار آقای ميالنی در نهاد هوور را . آکادميک جا بزنند

. بشناسيم، کافی است که هدف و مأموريت اين نهاد و علت وجودی آن را بشناسيم
نهاد هوور ابتدا .  توسط هربرت هوور بنيان گذارده شد1919ن نهاد در سال اي

کوشش خود را وقف جمع آوری اسناد مربوط به جنگ جهانی اول کرد، اما بتدريج 
همراه با نياز روزافزون وزارت دفاع، وزارت خارجه و برخی نهادهای ديگر دولت 

، نظامی، اقتصادی، اجتماعی آمريکا به اطالعات و تحقيقات دربارۀ مسايل سياسی
و فرهنگی کشورهای ديگر، بويژه کشورهای جهان سوم، هدفهای نهاد گسترش 

اين نهاد يک مرکز تحقيقاتی سياست عمومی جمهوريخواه است که آن را . يافت
 11».بوش نيز ناميده اند" پشتوانه مغز"دژ ضد کمونيسم غرب، يا «
 مقابل هيئت ناظران هوور سخن ، چنی معاون رئيس جمهور در2001در سال »

من فکر می کنم : "گفت و از همکاريهای هوور با دولت بوش ستايش کرد و گفت
خيلی خوب شروع کرده ايم، و اين مهم است که ما حمايت و شرکت مشتاقانه 
سازمانهايی نظير نهاد هوور را داريم، يکی از ذخاير انديشه برجسته و سرچشمه 

د، کاندوليزا رايس، جان تايلر و بسياری ديگر، هنگامی که ما دانلد رامسفيل. ايده ها
ما می خواهيم . کمپين و سياست خود را به پيش می برديم، کمک اساسی بودند

بخاطر آن چه که شما انجام داده ايد تشکر کنيم و از شما بخواهيم که در طول چند 
     12»."سال آينده، بخشی از اين مراوده باشيد

ت نهاد هوور در دانشگاه استنفورد، يکی از عوامل به خطر انداختن حضور و دخال
آزادی آکادميک دراين دانشگاه است، و بهمين دليل سالهاست که اعتراض بسياری 

برخی از اعضای هوور که . استادان و دانشجويان دانشگاه را برانگيخته است
ضًا، در دانشگاه جانبداری و تعصب سياسی آنها فاش است، مانند آقای ميالنی فر

سؤال اينست که چگونه ممکن است کسی که از . استنفورد تدريس نيز می کنند
سياست معينی دفاع می کند، بتواند بی طرفی خود را در مقام يک عضو دانشگاهی 
و در کالس درس حفظ کند؟ بطور مثال، آقای ميالنی، بعنوان دشمن متعهد و 

 خود از نردبان ترقی را بر پايه همين دوآتشه فلسفه مارکسيسم، که اهرم صعود
دشمنی ساخته، چگونه می تواند دربارۀ تاريخ، فرهنگ، ادبيات و سياست ايران در 
کالس درس شان بی طرفی را حفظ کنند؟ بطور قطع ايشان در کالس درس خود 
دربارۀ ورود انديشه و فرهنگ ترقيخواهی به ايران و دربارۀ ادبيات معاصر ايران 

" هم ميهن"يفاتی را سر هم خواهند کرد که در مصاحبه شان با روزنامه همان تحر
کرده اند، در کتاب خاطراتشان مرتکب شده اند، و در هر جای ديگری که اين 

. تصور می کنم همين مختصر کافی است. فرصت را بدست آورند چنين خواهند کرد
اين حقايق را انکار البته آقای ميالنی، مطابق روش هميشگی شان، می توانند همه 

 .يا توجيه کنند، اما وجدان علمی در کالبد محقر نمی گنجد
براستی آقای ميالنی در نهاد هوور چه می کنند؟ در سايت هوور، در صفحه ای که 
آقای عباس ميالنی را معرفی می کند، زير نام و در کنار عکس ايشان توضيح 

بنظر می رسد » امنيتی ايرانمسايل فرهنگی، سياسی، و : تخصص«: کوتاهی آمده
ايشان در مسايل امنيتی هم تخصص . که ما تنها با يک دانشگاهی سروکار نداريم

خيال می . (شايد به همين دليل است که ايشان در نهاد هوور حقوق می گيرند! دارند
 (!خاموش. کنم دارم پرونده ام را سنگين می کنم

 "هم ميهن"مصاحبه با 
که در واقع علت " هم ميهن"صاحبه آقای ميالنی با روزنامه اکنون می پردازم به م

من در اينجا بی آن که قصد داشته باشم به . اصلی همه اين بحث ها بوده است
روش و کيفيت موضوعاتی که آقای ميالنی در آن مصاحبه طرح کرده اند بپردازم، 

به اين تنها ناچارم . کوشش خواهم کرد بر موضوع صحبتهای ايشان متمرکز شوم
نکته اشاره کنم که پس از خواندن پاسخهای ايشان به منتقدان، متوجه شدم که 

هم "سطح کيفی يا روش بحث ايشان همان است که در مصاحبه شان در روزنامه 
من ابتدا تصور می کردم که سطح نازل بحث شايد بعلت آنست که . ديده بودم" ميهن

 چون ظاهرًا در روزنامه ها شايد مجال اين گفت و گو در يک روزنامه انجام گرفته،
پاسخ به "اما وقتی . و فضای مناسب برای يک بحث جدی و عميق بوجود نمی آيد

ايشان را خواندم بسيار متأسف شدم که ديدم با آن که آقای ميالنی اين " منتقدان
فرصت را داشته اند که نظرات خود را دقيق تر و سنجيده تر بيان کنند، همان بحث 
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را با همان روش و کيفيت نازل و عوامانه، و بدور از وقار يک فرد دانشگاهی، ها 
 .به همراه مشتی انگ و دشنام، با خشم و عصبانيت تکرار کرده اند

از مباحثی که آقای ميالنی در مصاحبه خود طرح کرده اند، يکی موضوع 
بتنی بر روشنفکران ايرانی است که بنظر ميرسد برداشتها و قضاوتهای ايشان م

يک تفسير شخصی از اين مقوله است، وهم از اين پايگاه است که آتشبار خود را 
ايشان، برای آن . بر روشنفکر چپ سياسی و ادبی و مترقی ايرانی شليک می کنند

که از لحاظ نظری، يا اگر بزبان آکادميک بخواهيم بگوئيم از نظر روش شناختی، 
صورتی موجه و منطقی بدهند، ابتدا در يک مخالفت خود با اين نوع روشنفکری را 

" نوتاريخی گری"جمله خواننده را به مبدأ باصطالح تاريخی، يا بقول خودشان 
نفوذ روشنفکری و انديشه تجدد در ايران ارجاع می دهند و سپس به اتکاء همين 

من . ، نظرات خود را ارائه می کنند"نوتاريخی گری"يک جمله باصطالح تاريخی يا 
ينجا به سنت روشنگری و روشنفکری محققان، تاريخ نگاران و ادبای در ا

کالسيک ايرانی که از خود ميراثهای معتبری بجای گذارده اند و طبعًا در انديشه و 
رفتار روشنفکران پس از خود تأثيری ماندگار داشته اند، چيزی نمی گويم، چون 

آقای ميالنی به آن می خواهم موضوع بحث را در همان چارچوبی نگهدارم که 
 .پرداخته اند

 ايشان بدون ارائه، يا اشاره به، هيچ سند تاريخی می خواهند اين ادعا را ثابت 
مفهوم روشنفکری ای که در ايران جا افتاده، مفهوم ديگری از «کنند که 

به اين معنا که به لحاظ نفوذ روسيه، يعنی فرهنگ روسيه قرن . روشنفکری است
 بسياری از مفاهيم تجدد به ايران وارد شد که البته به گمان من نوزدهم در ايران،

احتجاجات بعدی آقای تمام اظهار نظرات يا در واقع » .به آن توجه کافی نشده است
ميالنی به کل جريان روشنفکری چپ و مترقی ايران، اعم از هر جريان سياسی و 

مگر آن .  استوار استغير سياسی، بر پايه همين يک جمله تحريف آميز و عوامانه
که البته به گمان من به آن  «-که اعتبار نظر ايشان را به تأکيد پايان جمله شان 

 ! موکول کنيم-» توجه کافی نشده است
تأکيد براين نکته مهم تاريخی ضروری است که تا امروز هرچه در باب تجدد و 

ديشه و فرهنگ همه جا از نفوذ انپيدايش جنبش روشنفکری در ايران گفته شده، 
در اين زمينه به ميزان کافی کتابها و اسنادی انتشار يافته که . غرب صحبت بوده

می توان به اتکاء آنها آغاز حيات فکری، اجتماعی و فرهنگی جديد را درايران 
شناخت و پيشگامان جنبش روشنفکری، ترقيخواهی و اولين سفيران انديشه های 

هن و سنتی زندگی در ايران همت ورزيده اند، جهان غرب را که در تغيير شيوۀ ک
در تاريخ انديشه های جديد اجتماعی و سياسی ايران در «از کسانی که . نام برد

 با روش علمی، پيشقدم بوده 13»اصالحاتارتباط باسياست ترقيخواهی و کارنامه 
و به جرأت می توان گفت که يکی از معتبرترين تاريخ نگاران ما هستند، آقای 

کتاب به چاپ ) پنج يا شش(يدون آدميت است که تنها در همين مقوله چندين فر
 .رسانده اند

 از همان ابتدا با دادن نشانی عوضی، کوشش دارند ذهن آقای عباس ميالنی
به لحاظ نفوذ روسيه، «: خواننده را منحرف ساخته و اورا به بی راهه بکشاند

اری از مفاهيم تجدد به ايران وارد يعنی فرهنگ روسيه قرن نوزدهم در ايران، بسي
اين کار را آگاهانه انجام می دهند تا سخنانی را که قرار است بعدًا بگويند، بر . »شد

در مورد ريشه های تجدد   . سوار کرده باشند- " نوتاريخی گری" البد - زمينه ای 
فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت "و پيدايش روشنفکری در ايران، در کتاب 

روشنفکران جملگی در زمرۀ درس خواندگان «: می خوانيم که" طيت ايرانمشرو
جديد بشمار می رفتند، نمايندۀ تعقل سياسی غربی بودند، خواهان تغيير اصول 

تکيه گاه فکری اين گروه، در درجه اول، انديشه . سياست، و مروج نظام پارلمانی
جوانان پرشور : نويم کهحتی در اوايل نهضت می ش. های انقالب بزرگ فرانسه بود

هرکدام رساله ای از انقالب فرانسه در بغل دارند، و می خواهند رل ربسپير و "
شگفت نيست که در اوان مشروطيت ." گرم کلمات آتشين اند...دانتن را بازی کنند

 14» .هم دو کتاب در انقالب فرانسه ترجمه شده باشد
را در ) انگليسی و فرانسه(وپايی تازه آنجا هم که آقای ميالنی روشنفکر نوع ار

که اين نوع تعارض با «برابر روشنفکر نوع روسی قرار می دهند واظهار می کنند 
، نمونه ای بدست نمی دهند تا ما الاقل »قدرت و اين نوع خودشيفتگی را نداشت

آيا . دريابيم که مشخصًا منظورشان کدام نوع روشنفکر انگليسی يا فرانسوی است
از آن گذشته، حتی اگر سخن آقای ميالنی، ! مير عباس هويدا است؟منظورشان ا

ندارد را » تعارض با قدرت«يعنی نوع انگليسی و فرانسوی روشنفکری که 
 اقتصادی يک کشور، - بپذيريم، اين سؤال پيش می آيد که مگر تغيير نظام سياسی 

حکومت قانون، يا مخالفت با استبداد و فراهم آوردن زمينه های اصالح و استقرار 
يا فراهم آوردن زمينه های انقالب مشروطيت، نوعی تعارض، يا در واقع مبارزه با 

 حکومت استبدادی وقت نبود؟
اما شکل . شرايط مختلف اجتماعی، شکل های متفاوت مبارزه را ايجاب می کند

های متفاوت مبارزه ضرورتًا ماهيت و هدف اساسی مبارزه،  که بمعنی تغيير يک 
مشکل . ر اجتماعی کهنه به ساختار اجتماعی نوين است، را عوض نمی کندساختا

آقای ميالنی، که همواره کوشش کرده اند آن را پنهان سازند، در اصل بينش ايشان 
از آنجا که او با گوهر انديشه تغيير، تحول و تکامل، که تبلور آن در فلسفه . است

اند، و از شهامت اخالقی الزم مارکسيسم است، بطور بنيادی و ريشه ای مخالف 
برخوردار نيستند که آن را به زبان آورند، بناچار آسمان و ريسمان می بافند و 

بطور مثال، برای رد روش ماترياليستی درک . دچار پرت و پالگويی می شوند
می شوند بی آنکه جرأت کنند روش " نو تاريخی گری"تاريخ متوسل به روش 
" نو تاريخی گری"و هنگامی که . ی را، آشکارا انکار کنندماترياليستی تحليل تاريخ

از يک نوع نگاه به ...تلفيقی«: را تعريف می کنند، تعادل خود را ازدست می دهند
جنبه هايی از والتر . اصطالح ساخت گرا، روان کاوانه و زبان شناسانه

دچار اين شبهه ناگهان آدم . می بينيد! »اندکی فرويد...تکه هايی از لوکاچ...بنيامين

مخلوطی از اسفناج ورامين و (می شود که آيا ايشان دستورالعمل آشپزی می دهند 
شهريار، يک زبان گاو يا گوسفند، چندتايی چغندر، تکه هايی از برگ کاج، مقداری 

يا تعريف آکادميک از يک روش تحليل تاريخی ...) حبوبات، اندکی نمک
همين است !  مثل آش شله فلسفيکار استآنچه ايشان می گويند! فرامارکسيستی؟

تبديل می کنند، چون مبارزه يک تغيير " تعارض"را به " مبارزه"که ايشان 
و در . بنيادی، يعنی انقالب، را دنبال می کند و آقای ميالنی از انقالب هراس دارند

زمانی که حتی خود استالينيست ها از ابراز آشکار نظرات خود شرمگين هستند و 
خود را پنهان می کنند، آقای ميالنی استالينيسم را علم کرده و ترجيع بندوار اغلب 

تحت نام استالينيسم به همه ارزش های تاريخی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی، ادبی 
و هنری کليه عناصر مترقی ايران، اعم از چپ و غير چپ، حمله کرده آنها را 

ر شد همين قدر هم که اکنون شما به حال آنکه بايد به ايشان يادآو. انکار می کنند
آگاهی خود می باليد، صدقه سر همان مطالعات مارکسيستی گذشته تان است که 
هنوز هم از اصطالحات و زبان و روش آن عليه آن و به نفع ارتجاع استفاده می 

 .کنيد
درحالی که سنت روشنگری و روشنفکری در ايران، به شهادت تاريخ، از 

ی فلسفی غرب الهام گرفته، آقای ميالنی همچنان کليشه سرچشمه انديشه ها
ساختگی و فرسوده ای را که در کتاب خاطراتشان هم از آن حرف ميزنند، تکرار 
 .می کنند و روشنفکر روسی قرن نوزدهم را الگوی روشنفکران ايران قالب ميزنند

ی،  هجری قمری، پس از دورۀ فترت هفت ساله ميرزا آقا خان نور1275درسال 
» به معنای دقيق کلمه...معرف تفکر ارتجاعی«که فريدون آدميت زمامداری اورا 

توصيف می کند، در يک فاصله سه ساله ترقيخواهی، اقداماتی در جهت رشد 
اجتماعی و تحول ذهنی صورت می گيرد که از جمله آنها نوشتن و ترجمه رساالت 

اثر "  روش بکار بردن عقلگفتار در"فلسفی و اجتماعی ای است که يکی از آنها 
همچنين انديشه های اسپينوزا، هگل و کانت برای روشنفکران آن . دکارت است

دوره چندان جاذبه داشته که گوبينو، وزير مختار فرانسه در ايران را به حيرت 
اين افکار روشن و نام فالسفه معروف را که هيچکس تصور «: انداخته، می نويسد

داشته باشند، در کتبی پيدا کرده اند که مخصوصًا از مملکت نمی کند با آن آشنايی 
 اين حال آقای ميالنی همچنان جعل می کنند که  با15».آلمان به ايران وارد می کنند

فرهنگ روسيه قرن نوزدهم در ايران، بسياری از مفاهيم تجدد به ...به لحاظ نفوذ«
 «.ايران وارد شد

همه فاکت ها و واقعيت های تاريخی را ناديده آقای ميالنی آگاهانه و با سوء نيت، 
گرفته و پيشگامان انديشه ترقی و کسانی مانند ميرزا فتحعلی آخوندزاده، ملکم 
خان، ميرزا آقا خان کرمانی، ميرزا محمد خان مجدالملک، طالبوف تبريزی و دهها 

يند روشنفکر ديگر را از تاريخ حذف می کنند و با يک خيز به دوره ای فرود می آ
که به تصور خود زمينه مناسب برای طرح نقطه نظرات و حمالتشان عليه چپ 

برای کسی که خود را محقق و دانشگاهی می داند و همه افتخار و اعتبار و . است
تشخص زندگی اش بر آن بنا شده، موجب بسی تأسف است که دربارۀ مسايل مهم 

نه . غرضانه داشته باشدتاريخی و فرهنگی يک ملت برخوردی چنين عاميانه و م
تنها عاميانه، که با تحريف آن واقعيت ها تالش کند مفهومی ساختگی را که 
سالهاست دستاويز موجوديت خود ساخته جا بيندازد و آن را بعنوان واقعيت 

آقای ميالنی با تأکيد بر بخشی از نيروهای سياسی و اجتماعی . تاريخی جا بزنند
 و تعميم آن بر همه عرصه های تاريخی و اجتماعی و دورۀ معينی از تاريخ ايران،

استنتاج کلی از آن، نه تنها عدم آگاهی خود از درک تاريخ، بلکه بيگانگی خود با 
روشنفکران استالينيست ايرانی، يعنی کل . تاريخ ايران را نشان می دهند

روشنفکران حزب توده، در مقايسه با گروههای بی شمار متنوع و بزرگ 
ری ايران، شماری بسيار ناچيز بودند و تأکيد بر اين جزء و استنتاج عام روشنفک

 . از آن، جز بغض نيست و گوينده آن تنها خود را بی اعتبار می سازد
مسأله ديگری که آقای ميالنی با همان روش بغض آلود کوشش دارند بر تمام 

:  پرسدارزشهای چپ خط بطالن بکشند، هنگامی است که مصاحبه گر از او می
شما فکر می کنيد روشنفکر بودن در ايران بايد همراه با يک نوع چپ گرايی «

اتفاقًا فکر می کنم . من اينطور فکر نمی کنم«: و او در پاسخ می گويد» ؟...باشد
يکی از پيامدهای نتيجه تحوالت انقالبی ايران اين بود که پيوند تنگاتنگی که تا آن 

» .ر انگار همزاد چپ بودن بود را از بين بردزمان وجود داشت، يعنی روشنفک
آقای ميالنی چه می خواهد بگويد؟ از . الزم است کمی روی اين حرف تأمل کنيم

منظور نظر ايشان است؟ " تحوالت انقالبی"صحبت می کند؟ کدام " پيامدها"کدام 
که به آن اشاره می کنند، چگونه از بين رفت؟ آن کدام " پيوند تنگاتنگی"آن 

 بود؟" وند تنگاتنگپي"
من وقتی روی اين قسمت از حرفهای اين آدم تأمل می کنم، در برابر خود چهرۀ 
زشت مردی انتقامجو را می بينم که خاکستر شدن آمال هزاران استعداد جوان و 

» يکی از پيامدهای نتيجه تحوالت انقالبی ايران« را -  چپ و غيرچپ - آرمان خواه 
شما اآلن از هر ايرانی بپرسيد «ن به آن انجاميد که اگر می شناسد، که از نظر ايشا

 آدم جدی که در زمينه ايران کار می کنند چه کسانی هستند، فکر نمی کنم 10که 
و بعد، برای نمک پاشيدن » حتی يک نفر چپی در ميان آنها وجود داشته باشد

آيا . م می برندبرزخم، با بی حيايی هر چه تمام تر نمونه هايی از فعاالن غير چپ نا
اين گونه حرف زدن ناشی از کينه ای کور به چپ نيست؟ اين کينه از کجا سر 
چشمه گرفته؟ آقای ميالنی چشم های خود را بر جنايات سی ساله حکومتی که با 
همه قدرت خود و با انواع ابزار خفقان و سرکوب و کشتاری که در اختيار دارد، 

را قرق کرده، ... ری، اجتماعی، ادبی وغيرهتمام عرصه های سياسی، فرهنگی، هن
خشن ترين سانسورها را برقرار کرده، نسل چپ را ريشه کن کرده، برومندترين 

 را قلع و قمع کرده، می بندند و با - چپ و غير چپ -نيروهای مخالف و منتقد 
آدم «، و با غرور از »از پيامدهای نتيجه تحوالت انقالب ايران«بدخواهی، شادمانه 
همين نوع کين توزی است که ! دم ميزنند» مطرح اند] و...[هايی که فعال هستند
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همانطور که استالين کرد، مائو کرد، . می تواند به راحتی هزاران چپ را سر بزند
ظاهرًا " پاسخ به منتقدان"البته ايشان در . هيتلرکرد، پل پوت کرد و خمينی کرد

شان "آکادميک"د، اما از آنجا که تفرعن قصد داشته اند که کراهت گفتارشان بکاهن
اجازه نمی دهند بی پيرايه و ساده خطای خود را تصحيح کنند، با توضيحاتی که 

بد نيست اظهار نظر ايشان و توضيح . داده اند، دستشان را بيشتر رو کرده اند
: گفته اند" هم ميهن"در مصاحبه شان با . شان، هردو را، با يکديگر مقايسه کنيد

 آدم که در زمينه ايران کهر می کنند چه 10ا اآلن از هر ايرانی ای بپرسيد که شم«
کسانی هستند، قکر نمی کنم حتی يک نفر هم چپی در ميان آنها وجود داشته 

هرگز، برخالف ادعای «: چنين توضيح می دهند" پاسخ به منتقدان"و در »  .باشد
تأکيدها (».ران کار جدی نکردهبرخی منتقدان، نگفته ام که هيچ روشنفکر چپ دراي

توجه کنيد که ايشان در هر دو مورد با چه يقين و اطمينانی قيدهای ) از من است
اينها حرفهای کسی است که به دروغ ادعا می . را بکار برده اند" هرگز"و " حتی"

" گمان"همانطور که بارها نوشته ام، هيچ کدام از نظراتم را چيزی جز «کند 
 .(سخ به منتقدانپا(» .نميدانم

دشمنی آقای ميالنی با چپ آنقدر در جانشان رسوب کرده که حتی قوای ذهنی و 
مثًال . آگاهی او رامسموم و فلج ساخته تا آنجا که دچار پرت و پالگويی می شوند

 سال اخير ايران را جمع 15 ، 10اگر تمام روشنفکران و نويسندگان «: اين که
 «.کتاب نفروخته اند"  منصوری ذبيح اهللا"بزنيم، به اندازۀ 

آقای ميالنی يا ماهيت و عملکرد رژيم گذشته، و بطريق اولی رژيم فعلی ايران، را 
ايشان نمی دانند که . نمی شناسند، يا به نفع شان نيست که وارد بحث آن بشوند

ديکتاتوريها و حکومتهای مستبد و توتاليتر، بويژه دشمن خالقيت های فرهنگی، 
ری پيشرو هستند و با تمام قدرت هرگونه نوآوری و انديشه انتقادی را ادبی و هن

برای ما ايرانيان که سراسر تاريخ زندگی مان را حکومتهای . سرکوب می کنند
اما . مستبد و دشمن آزادی رقم زده اند، منطقًا بايد درک اين موضوع آسان باشد

ايد به ايشان گوشزد کرد چگونه است که آقای ميالنی از درک اين نکته عاجزند؟ ب
انبوهی کتاب چاپ کرده،تمامش هم پر فروش «که اگر آقای ذبيح اهللا منصوری 

علتش آن بوده که سانسور و اختناق پهلوی ها، و ) ميالنی، هم ميهن(» بوده
همچنين جمهوری اسالمی، از انتشار آثاری که بهر نحوی زبان انتقاد اجتماعی 

اگر حکومت های ايران اجازه . لوگيری کرده اندداشتند، به شدت و با خشونت ج
آزادانه " توپ مرواری"و يا " پنجاه و سه نفر"يا " چشمهايش"ميدادند که فرضًا 

انتشار يابند و در معرض برخورد آراء قرار گيرند، و مجال رشد طبيعی به 
 نويسندگان و هنرمندان ما ميدادند، آنوقت شما ميديديد که ترجمه های ذبيح اهللا

منصوری چگونه باد می کرد و حتی بقال ها از پذيرفتن مجانی آنها برای پيچيدن 
خرما سربازمی زدند؛ و بچه ها از استفاده از اوراق آن برای درست کردن دنباله 

در شرايطی که کتاب های نويسندگان «: شما می گوييد! بادبادک پرهيز می کردند
 11با تيراژ ] ذبيح اهللا منصوری[درجه يک هزار تا دوهزارتا چاپ می شد، او 

، اما من می »هزارتايی کتابهايش را چاپ می کرد و تمامش هم پيش فروش می شد
گويم شما مغرضانه چشم تان را بر اين واقعيت عريان بسته ايد که در تمام دوران 
پنجاه و هفت سال حکومت پهلوی ها، نمايندگان فرهنگ و ادب ايران را سانسور 

ندان افکندند، شکنجه کردند، لب دوختند، آتش زدند، تيرباران کردند و کردند، به ز
آثارشان را نابود ساختند تا کوچکترين نشاِن آنها را محو کرده باشند، با اين حال 

آيا اين فرومايگی . آنها همچنان سرآمد ادبيات و هنر و فرهنگ ايران باقی ماندند
سط را، که به استعاره يک جمله نيست، در زمانی که نويسندۀ يک داستان متو

البالی داستانش گنجانده، به شش ماه زندان محکوم می کنند، آنوقت شما از تيراژ 
 باالی يک مشت آشغال بعنوان ادبيات نام می بريد؟

 اگر رژيم شاه و پدرش تا آن حد نادان و احمق نبودند که مانند فئودالهای عهد 
مردمانش را تيول خود بدانند، و اجازه عتيق، کشوری با گذشته فرهنگی غنی و 

ميدادند که يک آزادی نسبی برقرار باشد، امروز شما اين تّرهات را نمی بافتيد و 
می ديديد که ادبيات چپ و مترقی، با معيارهای واالی زيبايی شناختی چگونه قفسه 

ن اي. های کتابفروشی ها را پر می کرد و با تيراژی غيرقابل باور بفروش می رفت
امر اتفاق نيفتاد چون کسانی که بر ايران حکومت راندند موجوداتی از نوع شما 
بودند که با گوهر انديشه آزادی و ترقی دشمن بودند، و محصول خفقان و سرکوب 
آنان همين چيزی است که امروز در ايران حکم می راند و در برابر همان مقدار 

من ناچارم در اينجا نمونه . ستاده استناچيز آزاديهای فردی هم با سرسختی تمام اي
در اوج ديکتاتوری شاه، در اوايل . ای را شاهد بياورم تا نظرم ملموس تر شود

، يک سری کتابهای باارزش در زمينه های مختلف توسط يک 50سالهای 
منتشر می شد که مشخصات آنها، انتخاب " صدای معاصر"انتشاراتی گمنام بنام 

پائين ترين تيراژ اين .  خوب، قيمت ارزان، تيراژ باال بودموضوعات اساسی، کيفيت
ميرويم کمی "يکی از آن کتابها بنام .  هزار بود5سری کتابها، غير از نمايشنامه، 

، کتاب کم حجمی دربارۀ جنايات اسرائيل عليه مردم فلسطين بود "هيزم جمع کنيم
ن بايد بگويم که برای اطالعتا.  هزارتا از آن بفروش رفت30که ظرف يک سال 

اين کتاب توسط ناصر زرافشان ترجمه شده بود، و من که با باقر مومنی، بنيان 
حاال شما از . گذار اين انتشاراتی، همکاری می کردم، کتاب را به چاپ سپرده بودم

 و اين را - حرف می زنيد؟ اگر نمی دانيد، بايد بگويم " مفاتيح الجنان"تيراژ باالی 
 که در همان زمان که -عادی در خيابانهای تهران می توان شنيد امروز از هر فرد 

رژيم شاه توسط ساواک و دستگاههای پليسی خود جرأت انتقاد را از همه گرفته 
 سمبه های خانه ها، دفاتر شرکتها، کشوهای ميز کارمندان را -بود، و تمام سوراخ 

جا پليس مخفی برای يافتن يک اعالميه حتی صنفی جستجو می کرد و در همه 
گمارده بود، دِر تمام مساجد شبانه روز باز بود و مالها کار خودشان را می کردند؛ 

از جمله در خانه شما برای (در خانه های بسياری از مردم در سرتاسر ايران 
جلسات قرائت قرآن، ) 000. حکايات، ص- روضه های روزهای جمعه شيخ حسين 
 ای نذر، روضه خوانی و کوفت و زهرماروعظ، سينه زنی، دعای کميل، سفره ه

برای کسی که ادبيات و تاريخ ايران تدريس می کند و ادعا دارد که در . برقرار بود
اين دو موضوع صاحب نظر است، بسی سرشکستگی و حقارت بار است که چنين 

 !عوامانه سخن بگويد
کتاتوری بسياری از روشنفکران، نويسندگان، شاعران و مترجمين ما در دورۀ دي

شاه، با امکانات بسيار محدود و با تالشی سخت کوشش می کردند که در 
 ادبی يا يک محفل کوچک ادبی داشته - شهرستانهای خود يک نشريه فرهنگی 

اما شرايط پليسی و سانسور و خفقان آن قدر شديد بود که آنها را به تدريج . باشند
فی سوق می داد و پايان و از سر ناگزيری به سازمان های سياسی و کار مخ

سرنوشت نويسندگان و شاعران . راهشان به زندان يا به ميدان تير می انجاميد
نمونه های ... نشريات استان های جنوب، آذربايجان، گيالن، خراسان، اصفهان و 

بسياری از آنها به تصور اينکه تهران، بعنوان . واقعی اين داستان غم انگيزند
يشتر و فضای آزادتری برخوردار است، از مأوای خود کوچ پايتخت، از امکانات ب

اما پس از مدت کوتاهی با اندوه و تأسف در می . می کردند و به تهران می آمدند
يافتند که همان گرفت و گيرهای شهرستان، و چه بسا سخت تر، در تهران هم 

ه شاه و پدرش سد را. بن بست تاريکی که راه خروج از آن متصور نبود. هست
رشد فرهنگی، ادبی و هنری جامعه ايران بودند و هر جا استعدادی سربرآورد، 

آخرين نسل آرمان خواِه پيش از انقالب، نمونه های با . سرکوب و نابودش کردند
استعدادترين جوانان اهل قلم و هنر ايران بودند و اغلب آنها، پس از سالها تالش 

س تلخ که تالششان برای رشد خود و ادبی، تحقيقی و فرهنگی، و دريافت اين در
آگاهی دادن به مردم در آن شرايط سياه عبث است، در جست و جوی راه خروج از 

اميرپرويز پويان، بهروز دهقانی، عليرضا نابدل، حميد . آن بن بست برآمدند
مومنی، بيژن جزنی، مصطفی شعاعيان تنها نمونه هايی از ده ها و صدها 

گر همين قدر که برای فعاليتهای فرهنگی و قلمی خود روشنفکرانی هستند که ا
آزادی می داشتند، به احتمال بسيار بسيار زياد، از سر ناگزيری دست به اسلحه 

 .نمی بردند تا نقبی به بيرون، به آزادی، بزنند
 سخن آخر

چپی . من معتقدم که انتقاد از چپ قبل از هر چيز بايد از طرف خود چپ انجام گيرد
 از روی اخالص، صداقت، بی طرفی و درعين حال بدون گذشت و با سخت که واقعًا

گيری نسبت به خود، بی هيچ توهمی نسبت به افتخاراتی که در گذشته به دست 
آورده يا نياورده، تصميم گرفته است که واقعًاخود را به نقد بکشد؛ و از همه 

ست که می تواند به مهمتر، به اين درک رسيده باشد که تنها با گذشتن از خود ا
نسلهای پس از خود خدمت کند و تجربه خود را به نسلی واگذارد که پس از او 

 .ميخواهد پا به ميدان خطربگذارد و آماده است که به ميهن و مردم ميهن خود خدمت کند
انتقاد از چپ، از نوعی که در رژيم گذشته توسط عمال آن صورت می گرفت، يا آن 

" به روايت ساواک" جمهوری اسالمی ايران، تاريخ چپ را گونه که امروز توسط
تصوير می کند، و يا توسط دشمنان تعهد سپردۀ چپ نظير آقای ميالنی، همه 

اين گونه . ترهاتی هستند که جز افزودن به زباله های موجود، راه بجايی نمی برد
اپ از چپ ممکن است در يک روزنامه دست راستی يا حتی در يک کتاب چ" نقد"

شود و مشتی مرتجع متعصب يا حزب الهی عقب مانده را تحريک و شاد کند، اما 
آن بسته، نتيجه ای ندارد، و " منتقد"جز خالی کردن عقده هايی که راه بر تنفس 

من با آن که بعنوان يک چپ مستقل و منفرد، از چپ و . جز بذر کينه نمی کارد
اد دارم، اما انتقاد از چپ را توسط بويژه چپ استالينيستی و مائوئيستی سخت انتق

کسی که خود با انگيزه های مشکوک و مبهم به اين اردوگاه آمده و در برخورد با 
اولين نشانه های فشار از همه حيثيت، شرافت و اخالقيات انسانی درگذشته و خود 
را به آسانی تسليم کرده، و فضيحت خود را تبديل به فضيلت و دانش ساخته و آن 

جه المصالحه جاه طلبی های خود کرده، نه تنها نمی پذيرم، بلکه سخت را و
کسی که ميخواهد از چپ انتقاد کند، پيش از هر چيز بايد . خشمگينم نيز ميکند

ازلحاظ سياسی بی طرف باشد، و دانش، آگاهی، صالحيت و وجدان علمی اين کار 
 .را داشته باشد
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