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   اعالميه
رژيم جمهوری اسالمی ، مسئول مستقيم دستگيری فعاالن کارگری 

در پارک چيتگر تهران و وخامت جسمانی محمود صالحی،فعال 
  .جنبش کارگری است 

  !ر بند را خواستاريمآزادی فعاالن کارگری و تمامی زندانيان سياسی د 
موج دستگيری فعاالن کارگری درپارک چيتگرو درزندان باقی ماندن  

دانشجويان دستگيرشده درسراسرايران  نشان ازسبعيت نظامی ايست 
که شمشير از رو بسته و در صدد سرکوب و پيگرد همه تجمعات ، 

  .تشکالت و تحرکات فعاالن اجتماعی ايران است 
 به ٧٨ تير١٨ب نمودن تحرکات دانشجويی از  آنچه مربوط به منکو

اين سوست نشانگراين است که  مبارزات  دانشجويان ايران درامسال 
، ُپرتالطم ترين دوران خود را ٨۶ آذر١۶و در آستانه قبل و بعد از

ويژه گی اين مرحله مبارزه . پشت سر گذاشته ومی گذارد
يت اين نظام بوده  دانشجويان، مقاومت و پايداری آنان در برابر تمام

  .و همين ايستادگی  رژيم را به لشکر کشی افسار گسيخته  وادارنموده است 
جويان ،  تگيری دانش وج دس انوادگي دربرابرم ع خ ي تجم م حت رژي

د    ی تاب ر را برنم ارک چيتگ ارگران در پ ی   .ک ت جمع ه گلگش ه ب  حمل
وهری ، محسن        راهيم گ ارک چيتگر و دستگيری  اب ا در پ انواده ه خ

ه   حکي ی، در روز جمع ين غالم گری و حس ا عس ی ، عليرض  ٢٣م
ترش   ٨۶آذر ری از گس ه ديگ ان  نمون رای آن ه ب رار وثيق  و صدور ق

رای  " همه جانبه سرکوب است  که با توسل  به اتهام بی پايه        تبانی ب
ی   . "گيرد انجام می" اقدام عليه امنيت ملی  ه امنيت مل اسم  " اقدام علي

دامات سرکوبگران       ا و         رمز  همه اق ه ه ا، هفت ه طی ماهه ه ای است ک
ه                 ران، ک اعی اي االن جنبش های اجتم روزهای اخير متوجه تمامی فع

ت      ده اس د، ش ده ان ار آم رکوب گرفت تگاههای س گ دس ق . در چن طب
شعبه  " دستگير شدگان در  اطالعاتی که تا کنون منتشر شده است  ،          

اتهام از خود با رد اين "  دادياری و يژه امنيت ملی دادگاه انقالب ٢ی  
رد اع ک گري و   هدف ا عس ي، عليرض ن حکيم راي محس ت ب  و در نهاي

راهيم        راي اب اني و ب ون توم ت ميلي ت بيس رار کفال ي ق ين غالم حس
ا و                 ه آنه رار ب ن ق گوهري وثيقه بيست ميليون توماني صادر شد و اي
  .خانواده شان ابالغ شد و بازداشت شدگان به زندان اوين منتقل شدند

ی    ازيناسالمی ، بر خالف تمام مو      ی   جمهور رژيم   ين الملل ود     ب  محم
رده     روم ک کی مح داوای پزش ق م الحی را از ح ی در ،ص  حت

ام       وبسته   ، دست و پای وی را به تخت         بيماریبستر ه ن زدوری ب "  م
  . تهديد به مرگ نموده است او را مستقيما " قاسم رحمانی

 همه  مطالبات برحق آن چنان گسترده است که   اين سرکوبها
گروهبنديهای جامعه ازجمله دانشجويان، زنان، کارگران و بيکاران ، 
معلمان ، دانشگاهيان، اقليت های ملی تحت ستم وتهيدستان شهری 

و باعث امنيتي شدن بيش از پيش هدف قرار داده وروستايی را 
  . می گرددفضاي جامعه

 در چنين هنگامه سرنوشت سازی، جامعه ما تنها با گسترش دامنه
های اجتماعی ، تعميق مبارزات طبقاتی و ريشه دواندن هر چه  جنبش

های هر دم فزاينده نظام  های توده ای می تواند سرکوب بيشتر تشکل
بايد اين ضرورت را بيش از پيش و بطور . اسالمی را سد نمايد

  .  وسيع، ميان همه فعالين جنبش تبليغ و ترويج نمود
که در سطوح گوناگون، و در جای ما از تحرکات اعتراضی وسيعی   

پشتيبانی  جای جهان،توسط فعاالن چپ و آزاديخواه سازمان می يابد 
بدون در نظر گرفتن تفاوت ديدگاه های  آنيم که   و برنمودهو حمايت 

، و بدوراز هر گونه تبعيض،  در بندخواهانديگر آزاديدانشجويان و 
آزادی بی شسته و پای ن از   نبايداين عزيزانتا لحظه آزادِی تمامی 

راس وظائف خود قيد و شرط همه زنداميان سياسی در بند را در 
  . قرار داد

 های  جنبشزداشت فعاالن با محکوم کردن باما بارديگرسازمان 
 خواهان آزادي فوري و بدون قيد  و ملی  زنان، کارگري، دانشجويي

 همه  وبودهوشرط همه آنان از جمله دستگير شدگان پارک چيتگر 
 که به هرشکل ممکن و دکارگران و آزاديخواهان را فرا مي خوان

  . به اين دستگيري ها اعتراض کنند درهر سطح
نظام جمهوری اسالمی ايران را مسئول مستقيم وضعيت وخامت  ما 

 وآزادی بی قيد و شرط و مداوی   دانسته  بارجسمانی محمود صالحی
  . کامل وی را خواستاريم 

  )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران کميته مرکزی 
  ٢٠٠٧ دسامبر٢٢

…………………………………… 

 جان محمود صالحی در خطر است
  نامه سرگشاده جمعی از پزشکان به سازمان پزشکان بدون مرز

نامه ما درباره شخصی است که به دليل شرکت در مراسم اول ماه روز 
ايران بازداشت جهانی کارگر در شهر سقز از طرف جمهوری اسالمی 

محمود  .  تاکنون در زندان سنندج بسر می برد2007شده و از آوريل 
صالحی کارگر خبازشهر سقز بوده و يکی از رهبران اتحاديه نانوايان 

   .اين شهر می باشد
ما اين نامه را برای شما می نويسم زيرا که محمود صالحی از يک 

 ازمعالجه مورد نيازش بيماری شديد و پيشرونده رنج می برد و ايشان 
در اين رابطه به گزارش پزشکی پيوست مراجعه . محروم می باشد

  . فرمائيد
رژيم جمهوری اسالمی اقدامات پزشکان معالج را برای رسيدگی و 

عليرغم اينکه وضعيت سالمتی محمود  . درمان ايشان متوقف می نمايد
 کمک و صالحی فوق العاده بحرانی است، تاکنون او و خانواده اش

  . پشتيبانی الزم را برای مراقبت و درمان دريافت نکرده اند
ما از سازمان شما برای کوشش در راه کمک به اين خانواده بی پناه و 

 . اين بيمار در بند از هر راهی که برايتان مقدور است ياری می طلبيم
اقدامات سازمان شما که بعنوان تشکيالت جهانی برای کمکهای انسانی 

مردم محتاج شناخته شده است می تواند در بهبود وضع محمود به 
  . صالحی موثر باشد

ما امضا کنندگان زير که اين نامه را حضورتان تقديم می داريم بعنوان 
پزشک چندين سال  در کردستان ايران کار کرده و سالها است که در 

ال بر اساس اطالعات کام . کشور سوئد نيز بکار طبابت اشتغال داريم
موثق پزشکی که از طريق همکارانمان در ايران بدستمان رسيده است، 

  . ايشان نياز عاجل به اقدامات جدی درمانی دارند
اين نامه همچنين به سازمان پزشکان بدون مرز واحد سوئد، سازمان 
جهانی حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر واحد سوئد،  صليب 

ن ارسال می داريم و درخواست سرخ جهانی و واحد سوئد اين سازما
  .کمک می نماييم

  دکتر احسان رفيعی متخصص طب عمومی -1
   دکتر احمد عزيزپور متخصص داخلی و رماتيسم -2
   دکتر حميد اردالن متخصص بيماريهای روانی و اعصاب -3
  دکتر عثمان فتحی متخصص بيماريهای روانی  -4
  دکتر محمد عزيزی جراح مغز و اعصاب  -5
   متخصص طب عمومی دکتر عثمان حسين زاده -6
   دکتر سارا حسينی متخصص بيماريهای پوستی -7

  گزارش پزشکی 
محمود صالحی از بيماری کليه پلی کيستيک که يک بيماری ارثی است 

بيماری ايشان چندين سال قبل تشخيص داده شده و سال . رنج ميبرد
محمود .  به همين دليل تحت عمل جراحی قرار گرفته است1981

رد مزمن شکم بدليل بزرگ شدن کيستهای درون کليه صالحی گرفتار د
بوده، همچنين گرفتار خستگی مفرط ، ضعف شديد جسمانی، عفونتهای 

  . مکرر کليه و دستگاه ادراری و سنگ کليه ميباشد
بيماری ايشان همچنان که شما ميدانيد بيماری پيشرونده ای است که 

حی همچنين محمود صال. نهايتا به نارسايی کليه منجر می شود
دچارعوارض متعدد ديگری چون باال بودن شديد فشار خون، باال بودن 
چربی خون، وجود پروتئين و خون در ادرار در چند سال گذشته بوده 

  . است
در خالل دوره زندان بدليل وضع بحرانی جسمی چندين بار به بيمارستان 

تان مانده و انتقال داده شده، منتها هر بار فقط زمان کوتاهی در بيمارس
قبل از آنکه اقدامات درمانی جدی در موردشان بعمل آيد، دوباره به 
زندان برگردانده شده است و مقامات حکومتی اجازه ادامه مراقبت و 

آخرين بار در هفته گذشته به . اقدامات درمانی را از وی دريغ داشته اند
انتقال داده دليل وضعيت فوق العاده بحرانی جسمی دوباره به بيمارستان 

همسر ايشان توانسته است بمدت کوتاهی محمود را مالقات نمايد، . شد
به عکس همراه نامه ( در حالی که از دست و پا به تخت بسته شده بود

  ) توجه فرمائيد
در خالل مالقات محمود گرفتار حالت تهوع و استفراغ بوده و از سردرد 

  . وی رنج برده استغير قابل تحملی عليرغم بکار بردن مسکنهای ق
همسر محمود صالحی همچنين موفق شد که با پزشک معالج محمود 

به گفته ايشان وضع سالمتی محمود صالحی فوق العاده . مالقات نمايد
 بوده، 10/25بحرانی است و نامبرده توضيح داده که فشار خون ايشان 

ا درحالی که عفونت کليه و دستگاه ادراری و سنگ کليه سالمتی وی ر
بر اساس گفته پزشک معالج محمود صالحی . بيشتر به خطر انداخته اند

گرفتار نارسايی شديد کليه بوده و به دياليز منظم و به احتمال زياد پيوند 
  2007-12-17 تاريخ                                      .کليه نياز دارد
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 اعالميه
  گرامی باد يازدهم دی ماه

  جانباختگان راه کارگرروز تجديد پيمان با 
اين . يازدهم دی ماه روز تجديد عهد با جانباختگان سازمان ماست 

روز، سالروز جانباختن عليرضا شکوهی دبير اول وقت سازمان ما و 
. يکی از درخشانترين سمبل های مقاومت جنبش کمونيستی ايران است

ن های وی که جلوه باشکوهی از مقاومت و رزمندگی انقالبی را در زندا
جان بر سر ١٣۶٣ديماه  ١١شاه وشيخ به نمايش گذاشته بود، در 

آرمان های بزرگ فداکاری های «:اوکه همواره ميگفت. پيمان نهاد
  . سرافرازانه خود جلوه درخشانی از اين آموزه شد» خواهد بزرگ می

رسد که صد ها تن از  امسال يازدهم دی ماه در شرايطی فرا می 
ديخواه، ققنوس وار از دل خاکستر کشتار های دانشجويان چپ و آزا

 پر کشيده اند و در دل نظام سرمايه داری ۶٧ و۶٠خونين سالهای 
هم اکنون دهها تن . واليت فقيهی ندای آزادی و سوسياليسم سر داده اند

از آنان در زندانی تحت شکنجه اند که عليرضا شکوهی و هزاران 
.  در آن پايمردی کرده بودندکمونيست و آزاديخواه ديگر تا پای جان

همچنين کارگران و ساير مزد و حقوق بگيران، زنان، اقليت های ملی 
نيز از ديگر سو، در پی استقرار تشکلهای مستقل و طرح مطالبات 

جنبش مستقل اکثريت «بيواسطه خويش به صحنه آمده اندو نويد بخش 
ياليسم و ارتجاع مردم ايران در مقابله با امپر» عظيم برای اکثريت عظيم

  .شده اند
اکنون بار ديگر با گراميداشت ياد عزيز صدها تن از کادرها، اعضاء و 

کنيم و با پاسداری  هواداران جانباخته سازمان ما، با آنها تجديد عهد می
از ارزش های واالی کمونيستی آنان در پيکار بی امان در راه سترگ 

  .سوسياليسم، تا پای جان از پای ننشينيم
  !جاودان باد خاطره شکوهمند همه جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم

  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
 ١٣٨۶دی ماه  ۶

…………………………………………… 
 "سوسياليسم تنها راه رهايی

مبارزه ي جنبش دانشجويي جزئي از مبارزه ي جنبش هاي 
براي ساختن ...) م، جوانان وکارگري، زنان، اقوام تحت ست(اجتماعي

دنيايي که در آن خبري از استثمار انسان ها و . دنيايي انساني است
دنيايي که در آن اثري از ستم . مناسبات استبدادي سرمايه داري نيست

دنيايي که در آن انسان ها آزادانه سرنوشت خويش را . جنسي نيست
  .تعيين مي کنند

عيني و مشخصي که از نفس دانشجو جنبش دانشجويي بر پايه ي منافع 
به خصوص در کشورهايي که . بودن نشات بگيرد شکل نمي گيرد

حاکميت مستبدتري دارند دانشگاه به تريبون اعتراض جامعه تبديل مي 
صف بندي نيروهاي سياسي در دانشگاه، نه امري تصادفي، که . شود

جنبش . نمودي از صف بندي سياسي و طبقاتي در جامعه است
نشجويي مي تواند و بايد به عنوان يک نيروي سياسي موثر در کنار دا

  .ديگر جنبش هاي اجتماعي ايفاي نقش کند
طي يک سال گذشته شاهد گسترش سرکوب جنبش هاي اجتماعي و از 

توطئه و پرونده سازي . آن جمله سرکوب جنبش دانشجويي بوده ايم
ليق شمار زيادي از عليه فعالين جنبش دانشجويي، بازداشت، اخراج و تع

فعالين اين جنبش، کنترل پوشش دختران دانشجو و سهميه بندي 
جنسيتي تنها گوشه اي از پرونده ي سرکوب جنبش دانشجويي بوده 

در مقابل اما شاهد مقاومت محلي، محدود و غير متشکل . است
ضرورت مقاومت سراسري و پيگيرانه به صورت . دانشجويان بوده ايم

. ه مساله ي تشکل هاي مستقل دانشجويي گره مي خوردبالواسطه اي ب
تشکل هايي که از تمام جناح هاي حاکميت مستقل هستند و مرزبندي 

تالش . روشني با دخالت خارجي در تعيين سرنوشت مردم ايران دارند
براي ايجاد تشکل هاي مستقل دانشجويي با استراتژي کالن پيوند با 

  .ديگر جنبش هاي اجتماعي همسوست
طي سال هاي گذشته دفتر تحکيم وحدت کوشيد تا با طرح استراتژي 

جنبش دانشجويي را به زائده ي دانشجويي اصالح " دموکراسي خواهي"
انقالب "، "رفراندوم"همچنين طرح هاي . طلبان دوخردادي تبديل کند

و نيز دفاع آشکار از حمله ي نظامي آمريکا از " هاي رنگي و مخملي
شده از دفتر تحکيم وحدت در برابر جنبش سوي طيف هاي جدا
" دوري از قدرت و ديده باني جامعه ي مدني. "دانشجويي قرار گرفت

هم براي بندبازي ميان دو استراتژي تبديل شدن به بال دانشجويي 
اصالح طلبان دوخردادي يا آژيتاتورهاي حمله ي نظامي آمريکا مطرح 

شعار اتحاد با جنبش هاي در اين ميان دانشجويان سوسياليست با . شد
اجتماعي به صحنه آمده اند تا دنيايي انساني را با تکيه بر قدرت توده 

" جنبش کارگري"هم بحث محوريت " چپ کارگري. "هاي مردم بنا کنند
را در اتحاد جنبش دانشجويي مطرح کرده است چرا که طبقه ي کارگر 

 تواند افق هاي را تنها طبقه ي با زنجيرهاي راديکال مي داند که مي
. سياسي مشخصي را در برابر ديگر جنبش هاي اجتماعي قرار دهد

  .طبقه اي که با رهايي خويش جامعه را آزاد خواهد کرد
 آذر را به روز مبارزه عليه استبداد 16بر پايه ي اين مالحظات بايد 

بايد فرياد همبستگي با جنبش . سرمايه داري و ستم جنسي تبديل کنيم
ي، زنان، معلمان، پرستاران، جوانان و اقوام تحت ستم سر هاي کارگر

در اين ميان هر يک از گرايشات مختلف جنبش دانشجويي مي . دهيم
بايست به طرز شفافي خواسته هاي خود را رو به جنبش دانشجويي 
اعالم نمايد لذا چپ کارگري دانشگاه هاي ايران خواسته هاي حداقلي 

  : داردخود را به شرح زير اعالم مي
صباح نصري، هدايت ( آزادي بي قيد و شرط دانشجويان زنداني-1 

غزالي، احمد قصابان، جواد عاليخاني، مجيد توکلي، احسان منصوري و 
  )ياسر گلي

 به رسميت شناخته شدن حق تحصيل براي همه ي دانشجويان و در -2
نتيجه لغو احکام تعليق دانشجويان و بر چيده شدن موانع ادامه ي 

  .صيل دانشجويان ستاره دارتح
 انحالل حراست دانشگاه ها، کميته هاي انصباطي و ستادهاي -3

  .گزينشي وزارت علوم
  . خروج نيروهاي شبه نظامي و سرکوبگر بسيج از دانشگاه-4
 پايان دادن به بازنشسته کردن اجباري و اخراج علني استادان دگر -5

  .انديش
ي، شوراهاي صنفي و انجمن  توقف برخورد با انجمن هاي اسالم-6

  .هاي علمي، هنري و فرهنگي
 . ايجاد تشکل مستقل دانشجويي-7
 برچيده شدن تبعيض و تفکيک جنسيتي در تمام حوزه هاي دانشگاه -8

  .و جامعه و از آن جمله پايان دادن به طرح سهميه بندي جنسيتي
 برچيده شدن دوربين هاي مدار بسته اي که براي کنترل رفتار -9
  .انشجويان در دانشگاه ها نصب شده اندد

 به رسميت شناخته شدن حق آزادي پوشش در دانشگاه و جامعه و -10
در جامعه و " ارتقاي امنيت اجتماعي"در نتيجه برچيده شدن بساط طرح 

  .کنترل پوشش دختران دانشجو در دانشگاه
  . توقف فيلترينگ سايت هاي اينترنتي در دانشگاه و جامعه-11
فع توقيف از نشريات توقيف شده ي دانشجويي و آزادي انتشار  ر-12

  .نشريات دانشجويي
  . پايان يافتن يورش هاي پياپي به دانشگاه و تجسس خوابگاه ها-13
 به رسميت شناخته شدن حق تحصيل رايگان عمومي، توقف -14

خصوصي سازي دانشگاه و خوابگاه هاي دانشجويي و پرداخت کمک 
  .انهزينه به دانشجوي

 کنترل و اداره ي دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجويي توسط -15
  .شوراي دانشجويان، اساتيد و کارکنان دانشگاه

  . آزادي بيان بي قيد و شرط-16
  . لغو مجازات اعدام و جنايت ضد انساني سنگسار-17
 به رسميت شناخته شدن حق اقوام تحت ستم براي تحصيل به زبان -18

  .گيري در مورد سرنوشت آني و آتي شانمادري و تصميم 
 توقف اخراج مهاجران افغاني و به رسميت شناخته شدن حق -19

  .آموزش رايگان براي کودکان افغاني
 الغاي قوانين تبعيض آميز و زن ستيز و از آن جمله قوانين -20

  .مجازات اسالمي، مدني و کار
ن خواه و جلوه مريم حسي( آزادي بي قيد و شرط فعالين جنبش زنان-21

مريم ضيا، (و لغو احکام صادره عليه فعاالن جنبش زنان ) جواهري
  )دالرام علي و عاليه اقدام دوست

  . حقوق برابر براي کار برابر زنان-22
  . ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري-23
  . به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب-24
سازي  لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضا، توقف خصوصي -25

  .کارخانه ها و ايجاد کنترل کارگري بر امر توليد
محمود صالحي، ابراهيم ( آزادي بي قيد و شرط فعالين کارگري-26

و لغو احکام صادره عليه فعالين ) مددي، رضا دهقان و منصور اسالو
  .کارگري و معلمان

  . پرداخت حقوق معوقه ي کارگران و افزايش دستمزد کارگران-27
يحه ي هماهنگ پرداخت و افزايش حقوق معلمان و  تصويب ال-28

  .کارکنان آموزش و پرورش
  . الغاي تمامي قوانين ضد کارگري-29
م براي تمايز کودکان و  سال تما18 به رسميت شناخته شدن سن -30
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 حمايتی از پيرامون اقدامات
 دانشجويان در بند ايران

  
آنچه در زير ميخوانيد برگرفته از برنامه تلويزيون برابری در ارتباط 
با کارزار حمايتی برای آزادی دانشجويان در بند   با شرکت آقايان 
بينا داراب زند از ايران، بهروز فراهانی از فرانسه و امير جواهری 

  .از سوئد ميباشد 
ادآوری است؛ نخست آنکه آقای داراب زند از ايران دو نکته قابل ي

صحبت مينمايند و بعضی از واژه های ايشان بدرستی شنيده 
بعضی از واژه . گذاشته شده است..... از اينرو بجای آنها . نميشود

ها نيز با برداشت پياده کننده مصاحبه آمده است که شايد همانی 
ک جای پوزش از ايشان را نبوده باشد که ايشان گفته اند، که بی ش

دوم آنکه اين ميز گرد در برگيرنده اخبار و اقداماتی . باز ميگذارد
بوده که تا لحظه برگزاری آن بر روزآمدی اش تاکيد ميشود و از 
آنجائيکه موضوع آن انتزاعی نبوده بعد از آن اخبار و اقداماتی 

  .وجود داشته است که ميتواند مکمل آن باشد
 داراب زند درود بر شما و خدمت شما سالم عرض آقای: برابری 
ميخواستم که پيش از آنکه وارد بحث حمايت از دانشجويان . ميکنم

در بند بشويم، شما اگر اخبار و اطالعات جديدی از وضعيت 
  .دانشجويان داريد به اطالع شنوندگان ما برسانيد

 متُاسفانه آخرين! درود بر شما و شنوندگان شما: داراب زند 
اخباری که از اين دوستان داريم، از طرف رفقائی بما منتقل شده که 

 اما روی اين خبرها نميشود اعتماد صد در -ما آنها را موثق ميدانيم
) سعيد( اينست که سه نفر ازدوستان را که آقای حسن -صد داشت

حبيبی، آقای بهروز کريمی زاده و آقای گرايلو باشند ، از ديگران 
 هم که بودند در 209 البته اينها جدا بودند و در .جدا کرده اند

 209انفرادی بودند و همه در انفرادی هستند، اما اين سه نفر را از 
. به بند اطالعات سپاه که آنهم در محوطه اوين است، منتقل کرده اند

خوشبختانه اما، . اين آخرين اخبار از دانشجويان در بند هست
 کامل بسر ميبرند و آخرين اقداماتی خانواده های آنها در هماهنگی

اين هيَات . هم که کردند، اين بود که يک هيَات وکال تشکيل داه اند
پنج تن از وکالئی هستند که تجربه کامل در ارتباط با پرونده های 

همينطور هم مجلس و . فعالين صنفی و فعالين اجتماعی دارند
ين خبر اين بود که آنها را بپذيرند و آخر.... کميسيون اصل نود اش

قرار است امروز با آنها تماس بگيرند و اينها گفته اند که با هيَات 
  .وکال به آنجا خواهند رفت

آقای داراب زند، شما گزارشی هم از اقداماتی که در دفاع : برابری 
از دانشجويان صورت گرفته ميتوانيد بدهيد؟ اصوَال در ايران 

تالش هائی در اين رابطه خانواده اين دوستان و ديگران چه 
  ميکنند؟

کميسيون های مختلفی تشکيل شده ! خواهش ميکنم: داراب زند 
کميسيون . بين دوستان دانشجو شرايط متفاوتی هست..... است

برای ..... اتحاد برای رهائی دانشجويان در بند يکی از اينها، کميته 
. ددانشجويان دربند هم هست که مشغول فعاليت های خوش ميباش

اما از آنجا که من در کميته تالش فعاليت ميکنم، بيشتر از اقدامات 
کميته تالش تا بحال توانسته که هماهنگی کند و . آن با خبر هستم

برای خانواده ها يک مالقات با هيئت پارلمانی اتحاديه اروپا که اينجا 
از آنجا که . بنظر من اين مالقات موفقيت داشت. بود، ترتيب بدهد

که نماينده اين گروه در ايران بود که با خانواده ها " برن "خانم
مالقات کرد، هم در ايران بر روی مسئوالن فشار آورد که اين 
دانشجويان را آزاد کنند و هم وقتی به خارج برگشتند مواضع بسيار 

دوستان ديگر و کميته ها، اقدامات . خوبی در اين رابطه گرفتند
خوشبختانه . های بين المللی انجام دادندمشابهی برای گرفتن حمايت 

همانطور که گفتم هماهنگی بسيار خوبی بين خانواده ها بوجود آمده 
متحدانه انجام . که همه کارها را با تشريک مساعی انجام ميدهند

. ميدهند وخبر رسانی و گروههای همبستگی و حمايتی، مهم هستند
ميکنيم که توانسته همينطور از ايرانيان خارج از کشور هم تشکر 

اند کميته ها و هيَات های حمايتی خودشان را تشکيل بدهند و فشار 
های بين المللی را بر حکومت، برای آزادی اين دوستان افزايش 

درست است که اين دوستان ديدگاههای مختلفی دارند و بطور . بدهند
در زمان شاه .... مشخص سه ديدگاه چپ وجود دارد و تعدادی از 

االن . مطرح بود ولی بايد آزادی تمامی اين دوستان را خواستهم 

ارتجاع دارند سعی .... نيروهای حکومتی و وزارت اطالعات و 
و آنها را گروههای تروريست و ..... ميکنند که چند نفر از اينها 
همانطور که ما با خانواده ها صحبت . اخالل گر و غيره معرفی کنند

دانه اين نظر را دارند که حتی اگر آغاز به کرديم و خود آنها هم متح
آزادی بخشی  از دانشجويان کنند و بخش ديگر را در بند نگه دارند 
و باالتر از آن اگر بخواهند يکنفر از عزيزان را به بهانه های واهی 
و انگ های شناخته شده در زندان نگه دارند  از آن طريق بخواهند 

ر دهند، بايد به مبارزات جنبش دانشجوئی را مورد ضربه قرا
. متحدانه مان ادامه بدهيم تا کليه دانشجويان از زندان بيرون بيايند

برای همين هم هست که از يرانيان خارج از کشور تقاضا داريم که 
تا آنجا که ممکن است يک فشار متمرکز و فشرده را بر حکومت 

تک تک ايران وارد کنند و تمام دسيسه ها را خنثی کنند و آزادی 
  .اين دانشجويان را بخواهند

اگر اجازه بدهيد در همين . ممنون از شماآقای داراب زند: برابری 
مورد از آقای بهروز فراهانی درفرانسه بپرسم که چه برنامه هائی 
را در دست اقدام دارند و چه تالش هائی برای آزادی دانشجويان 

يکنم که دعوت آقای فراهانی درود بر شما و تشکر م. خواهند کرد
در فرانسه چه . ها را پذيرفتيد و در اين ميز گرد شرکت ميکنيد

  ؟.کارهائی را در دست اقدام داريد
ببينيد، ! با سالم به آقای داراب زند و شنوندگان راديو: فراهانی 

خيلی طبيعی است که وقتی که جنبش دانشجوئی به يک اقداماتی 
را ميگيرد و پرچم دار دست ميزند و مثل هميشه نقش سنتی خودش 

يک سری خواسته های دمکراتيک و حقوق و آزادی های مدنی و 
سياسی ميشود؛ همه نيروهائی که در خارج از کشور هستند و 
خودشان را جزو اپوزيسيون مترقی و دمکرات ميدانند، بايستی در 
حمايت از اقدامات اين دانشجويان بکوشند و سعی کنند که بلندگوی 

و تمام سازمانها ونهادهای بين . ج از کشور باشندجنبش در خار
المللی را در واقع بسيج کنند برای اينکه صدای دانشجويان را 

بخصوص و همانطور که آقای داراب زند گفت . منعکس کنند
 امنيتی ميشود و رژيم سعی ميکند که -اتهامات بسرعت سياسی 

امات شديد مسئله را بالفاصله به مداخله خارجی متصل کند و اته
برای اينکه واقعيت خواسته های دمکراتيک و اينکه اين . بزند

دانشجويان صدای بخش مهمی از مردم زير ستم در ايران هستند را 
الپوشانی کند و مسئله را به توطئه های خارجی و مسائل امنيتی 

در نتيجه خيلی مهم هست که ما خيلی سريع و با سرعت . وصل کند
واب بدهيم و سعی کنيم که نيروهای خارجی را باين تهاجم رژيم ج

سازمانها و نهادهای بين المللی را که در اين رابطه فعال . بسيج کنيم
هستند و سابقه طوالنی دارند و ميدانند و اين شگردهای رژيم هائی 
از نوع جمهوری اسالمی را در قبال جنبش ها ميشناسند ، بسيج 

وستان و رفقائی که در در همين رابطه هم به ابتکار د.کنيم
کشورهای مختلف هستند و بخصوص در سوئد و تالش هائی را 
بصورت اتحاد عمل بين گروههای مختلف شد، سعی بر اين شد که 
ما بالفاصله يک اقدام سراسری را انجام بدهيم و خودمان را به 

چون ابعاد . اقدامات محلی و تماس هائی که ميگيريم محدود نکنيم
 آذر شروع شد خيلی خيلی بزرگتر از حرکات 16جنبشی که در 

گزارش هائی که ميآيد . اعتراضی محدود و هميشگی دانشجويان بود
و بخصوص برآمد جناح چپ دانشجوئی که هم مايه خوشبختی است 
و هم از طرف ديگر لبۀ پيکان حمله رژيم متوجه آنهاست، ما را 

ين باين موظف ميکند که بمثابه بخشی از جنبش چپ هم ادای د
ما فکر ميکنيم که بالفاصله بايستی اقدام . بخش از دانشجويان بکنيم

را سراسری کرد، برای همين هم کميته های هماهنگی تشکيل شده 
ما فردا جلسه خواهيم داشت که اين . و درحال تکوين شدن است

اقدامات را هماهنگ کنيم و بسرعت ی اقدام متحدو مشترک را به 
ی که در اين رابطه داده شده و استقبالی که از آن فراخوان.پيش ببريم

شده واقعَا نشان ميدهد که هم وطنان ما و آن اليه هائی که در رابطه 
با اوضاع ايران با آنها در تماس هستند، بخوبی براين واقف اند که 
ما در وضعيت حساسی بسر ميبريم و سرعت عمل در پاسخ و اتحاد 

در اين رابطه ما بطور . ميت استعمل هر چه گسترده تر حائز اه
مشخص خبرها را به نهادهائی در پاريس منتقل کرده ايم، اما فکر 
مکنيم که از همان ابتدا بايستی اقدام را سراسری و متحدانه سازمان 

بخاطر همين در جلسه هماهنگی تصميم ميگيريم و با سرعت . داد
 همين االن ما اقدامات مشترک را سازمان ميدهيم و اگر اشتباه نکنم

حداقل در پنج شش کشور اروپائی و همچنين استراليا و کانادا 
داوطلب شرکت در اين اقدام سراسری را داريم و نتيجه را در جلسه 



 5

دوست عزيزم آقای جواهری که خوشبختانه االن در . صحبت ميکنيم
اين جلسه حضور دارند، ميتوانند در مورد اين اقدام که خودشان هم 

  . در آن داشته اند، بيشتر توضيح بدهندنقش مهمی
ممنون از شما آقای فراهانی و اگر اجازه بدهيد با آقای : برابری 

آقای جواهری خدمت شما سالم عرض ميکنم . جواهری ادامه بدهيم
آقای . و تشکر ميکنم که دعوت ما را برای انجام اين گفتگو پذيرفتيد

نشجويان در بند صورت جواهری اقدامات متحدانه ای در دفاع از دا
اين اقدامات معطوف به چه مسائلی است و چه اقدامات . گرفته است

عملی و جدی ای را شما و ديگر دوستان در سوئد و همچنين در 
  کشورهای ديگر بطور هم زمان قرار است که انجام دهيد؟

من نيز به سهم خودم به شنوندگان شما سالم ميرسانم و : جواهری 
. ا داراب زند و رفيق عزيزم بهروز فرهانی در پاريسهمچنين به بين

" اقدام متحد"آنچه را که مربوط به اقدامات جمعی ما، تحت عنوان 
کارزار پشتيبانی از "از آن ياد ميکنيم، سندی است که تحت عنوان 

بدفاع از دانشجويان  ( -" دانشجويان چپ و آزاديخواه سراسر ايران
يرون آمده، مصداق واقعی آنچه را ب!) چپ و آزادی خواه برخيزيم

که االن خطوط عمومی اش را از زبان بينا داراب زند در داخل 
کشور شنيديم، بنوعی پوشش ميدهد و تالش واقعی و زنده اش در 
اين است که بتواند يک تحرک وسيع و گسترده را در جای جای 
جهان در امر آزادی بی قيد و شرط تمامی دانشجويان زندانی 

نه تنها دانشجويان دستگير شده که آنچه را  تحت . ن بدهدسازما
عنوان زندانيان جنبش های اجتماعی ايران از آن ياد ميکنيم و بطور 

 محمود صالحی، -مشخص فعاالن شناخته شده جنبش کارگری ايران 
 و پرونده هائی را -ابراهيم مددی، رضا دهقان و ديگران و ديگران 

راستا ساخته شده، فعاالن جنبش های که برای بيشماران در اين 
ملی جای جای ايران ونيروهائی از اين نوع که در زندان های رژيم 

  . بسر ميبرند
اقدام مشترک ما تالش کرده که خواست های روشن و سر راستی را 
در خودش جای دهد و امر محکوم کردن سياست های سرکوب 

قاطعانه مطرح گرانه ی نظام در قبال جنبش دانشجوئی ايران را 
آزادی بدون قيد و شرط همه فعالين جنبش دانشجوئی . ميکند

ممنوعيت ورود . دستگير شده ی روزهای اخير را خواستار شود
نيروهای امنيتی به دانشگاهها و پايان دادن به تعقيب و آزار فعاليت 

برچيدن کليه کميته های . رهبران دانشجوئی را خواستار شود
دن به احضار دانشجويان به اين کميته ها، انظباتی و پايان دا

بازگشت به تحصيل کليه دانشجويانی که تا کنون اخراج و محروم از 
و همينطور به رسميت . تحصيل شده اند را در خودش جای بدهد

شناختن آزادی بيان و تشکل مستقل برای کارگران و دانشجويان و 
 آزای بدون ششمين مورد هم. زنان و ديگران را خواستار ميشود

قيد و شرط محمود صالحی، منصور اسانلو، ابراهيم مددی و فعالين 
  .جنبش های رهائی زن و همه زندانيان سياسی ميباشد

اين حرکت در فاصله خيلی کم و از جای جای جهان پاسخ مثبت 
مخاطبين واقعی اين فراخوان در سطح خارج کشور، سازمانها .گرفت

د، انسانهای شريف و آزاده ای و احزاب آزادی خواه وچپ بودن
بودند که معموَال به اينگونه تحرکات در سطح خارج کشور پاسخ 
مثبت ميدهند، نهادها و کانون های دمکراتيک و همچنين رسانه 
های خبررسانی بودند که بتوانند اين تحرک را از طريق راديوهای 
خودشان و سايت هايشان و وبالگ هايشان به وسيع ترين شکل 

موفق شديم . خوشبختانه تا امروز پاسخ گرفتيم. ن پخش کنندممک
که غير از نيروهای شروع کننده  اين حرکت که در مرحله اول 
نمايندگی کومله خارج از کشور، اتحاد چپ کارگری ايران، کميته 
خارج از کشور حزب  کمونيست ايران، کميته تشکيالت سازمان 

هسته اقليت بود، امروز نيروی و ) راه کارگر(کارگران انقالبی ايران
وسيع تری از سازمانها و احزاب و همينطور کانونهای دمکراتيک 
را از جای جای جهان و مشخصَا از سوئد، فرانسه، آلمان، استراليا، 

  .کانادا، هلند و انگلستان را با خودمان داشته باشيم
 نکته ديگری که بايستی اضافه کنم اينست که از داخل کشور هم اين

مختلف ...... تحرک توسط فعاالن مختلف شناخته شده و همينطور 
مورد پشتيبانی قرار گرفته و نيروهای مختلف هم در اين راستا 

ما تالشمان بر . تالش دارند که اقدامات عملی خودشان را پيش ببرند
اينست که اين تحرک را اکنون باين شکل از سطح درخواست ها و 

يم با مراجعه مستقيم به دفاتر عفو بين شرکت کنندگان است، بتوان
المللی و ساير نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر، کنفدراسيون 
اتحاديه های آزاد کارگری و ساير نهادهای بين المللی کارگری، 

احزاب و سازمانهای چپ و سوسياليست و همچنين وسائل خبر 
مثَال همين . مرسانی معتبر دنيا، در ميان بگذاريم و از آن ياد کني

امروز که ما داريم صحبت ميکنيم، جمعی نه در ارتباط تنگاتنگ با 
اين اقدام، بلکه بعنوان کميته ها و اقداماتی که در سطح محلی 
کشورهای مختلف سازمان ميدهند، قرار است که برابر ساختمان 

کميته برگزاری آکسيون مباره "سی در لندن تحت عنوان .بی.بی
يا تجمع ديگری در . تجمع کنند" انيان سياسیبرای آزادی زند

اين تجمع توسط احزاب چپ و . بلژيک سازمان داه شده است
سوسياليست سازمان داده شده که از مدتها قبل بر سر حرکات 
مختلفی که در ايران هست و نگرانی هايشان از جنگ احتمالی و 

  .حوادثی از اين نوع را در دستور کار خودشان داشتند
ين راستا تحرکات دگری هم توسط  فعاالن دانشجويان چپ در هم

دانشگاه در انگليس و همينطور در نقاط  ديگری شروع شده که 
نامه سرگشاده جمعی از . االن اطالعيه هايشان بدست ما رسيده است

دانشجويان چپ اکومی ماری لندن و همينطور تحرک ديگری که 
بوده و " يست بريتانياکميته اجرائی دانشجويان کمون"تحت عنوان 

در "  لندن-کارزار دست ها از مردم ايران کوتاه"يکی از گروه های 
همانطور که بهروز فراهانی . همين رابطه اقداماتی را آغاز کرده اند

عزيز اعالم داشتند، همه تالشمان بر اين خواهد بود که بتوانيم اينها 
ل عملی  با استقال-را در يک صف هماهنگ وهم سو و هم جهت 

برای يکايک ان نهادها و تشکل هائی که در اين اقدام مشترک 
 ضرب آهنگ حرکتی را در سطوح مختلف -همراه شدند، قائليم

کشورهای جهان در ارتباط با آزادی بی قيد و شرط و آن نکته ای 
که بينا داراب زند با مسئوليت ادا کردند، در خارج از کشور پيش 

  .ببريم
اکنون . ن آقای امير جواهری از توضيحات شماخيلی ممنو: برابری

از داراب  زند ميپرسيم که اين اختالفات و گرايشات مختلف چپ در 
بين فعالين دانشجوئی آيا خللی در حمايت از دانشجويان زندانی ايجاد 
ميکند يا خير؟ و دانشجويان دفتر تحکيم وحدت در حمايت از 

رده اند و آيا در اين رابطه دانشجويان دستگير شده چه اقداماتی را ک
  آنها نيز تالشهائی را در دستور کار خودشان داشته اند يا خير؟

که در جنبش ...... بهيچوجه اين اختالفات بسيار: داراب زند 
دانشجوئی تحت تَاثير جنبش روشنفکری هست، اصَالاخاللی در 

و همينطور روشنفکران و .  حمايت يکپارچه بوجود نياورده است
ی تمايالتی که در سطح جامعه وجود دارد، همگی دارند آنکاری تمام

 عليرغم اختالفات سياسی -که از دستشان بر ميآيد برای اين دوستان
در مجامعی که در ايران هست، در .  انجام ميدهند-که دارند

گردهمائی هائی که در ايران هست، نمايندگان مختلف اين جريانات 
روع ميکنند که عليرغم اختالفات بياناتشان را با اين جمله ش

ايدئولوژيکی که با هم داريم، تمامی آنها رفقای ما هستند و تا تک 
و اين . تک آنان آزاد نشوند، ما دست از مبارزه برنخواهيم داشت

خودش نشاندهنده آن است که عليرغم جوانی، جنبش چپ ايران 
 که از باين بلوغ رسيده که بتواند از خودش و نه تنها از خودش،

تمامی مبارزين آزادی خواه و از تمامی اقشار جامعه در مقابل ستم 
  .هائی که به آنان ميشود، حمايت کند

در ارتباط با بچه های تحکيم وحدت يا ادوار، آنها هم تا آنجائی 
. توانسته اند يا از دستشان برميآمده، اين قضايا را محکوم کرده اند

دی بچه ها بوجود نياورده اند البته کميته های مشخصی برای آزا
آنها هم . ولی تجمعاتی داشته اند، اين حکومت را محکم نموده اند

متوجه شده اند که سرکوب دانشجويان چپ در دانشگاه در حقيقت 
انقالب "بخشی از سرکوب کل جنبش دانشجوئی و پيش برد 

دومی در ايران است که وقتی که آغاز شود به دانشجويان " فرهنگی
همکاری های بسياری کرده اند، از قبيل . الصه نخواهد شدچپ خ

همواره در . اطالعاتی که بدستشان ميرسد و فوری منتقل ميکنند
تالش هستند و می پرسند که چه کاری از دستشان برميآيد که انجام 

ما اين را هم بخشی از همان رشد و بلوغ جنبش دانشجوی . دهند
  . محسوب ميکنيم

راب زند اين خبری که در رسانه ها آمده بود که آقای دا: برابری 
تعدادی از دانشجويان شکنجه شده اند و بخصوص دانشجويان 

آيا صحت دارد يا خير؟ و اصوَال آيا دستگيری . مازندرانی
  دانشجويان چپ تَاثيری در روحيه ديگر دانشجويان گذاشته يا خير؟

ويان روا شده، در ارتباط با شکنجه هائی که بر دانشج: داراب زند 
آنطور که من اطالع دارم و دانشجويانی که از مازندران آزاد شده 

اين ماجراها  شک .... اند اين رابيان کرده اند، بنابر اين در ارتباط 
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اينها عده ای از دانشجويان را جدا کرده اند ...... و ترديدی ندارم
نظر ما و ب. ومی خواهند پرونده های آنچنانی برايشان تشيل بدهند

که ......... شکنجه هائی که وارد ميشود، برای اين پرونده سازی و 
بتوانند از اين هزينه هايی که االن حکومت دارد ميدهد، اينطور 
استنتاج کنند که بخشی از اين دوستان را در مقابل مردم گناهکار 

در صورتيکه گناهکار اصلی خود حکومت اسالمی . جلو بدهند
آدم ربائی در . خود حکومت ايران است...... ا در سراسر دني.هست

ديگر حکومت چيزی ! روز روشن ، آدم ربائی در سطح دانشگاه
بخصوص بر . باقی نگذاشته است که مدرکی عليه خودش نباشد

در اين . تروريست بودنش، عليرغم اينکه مثَال يک حکومت است
 در اين ارتباط ات که دانشجويان را زير فشار قرار داده و ما شکی

مورد نداريم، گفته های دوستانی که از مازندران اين مسئله را 
  . مطرح کرده ند

 209 و انفرادی های 209اما در باره خبرهائی که از درون 
ما اين را  بر مبنای تجربيات خودمان و تمام کسانی که قبَال . ميرسد

 بود اند و سابقه زندان دارند و با همديگر هم صحبت 209مهمان 
برای اينکه تا . اينها را بايد شايعه دانست. کرديم، شايعه ميدانيم

 و انفرادی بسر ميبرد، اگر به او 209زمانيکه فردی در بازداشتگاه 
اجازه تلفن داده شده باشد و اگر اجازه مالقات داده نشده باشد، 
هيچگونه خبری نه بدرون سلول درز ميکند و نه ميتواند از درون 

بنابر اين بايد دقت کرد که اطالعات درست را .  بيايدآن سلول بيرون
از آنجائيکه تمامی ما که در خارج از آن بازداشتگاه . انعکاس داد

هستم و خارج از حکومت هستيم و دسترسی به اطالعات درون اين 
حکومت نداريم،بر مبنای اطالعات خودمان است که تفسير ميکنيم و 

  .ت راپيش بينی کنيمسعی ميکنيم که قدمهای بعدی حکوم
 13اما همانطور که ميدانيد اين ضربات برای آن آغاز شد که برنامه 
آنها . آذر، برنامه مستقل نيروهای چپ در دانشگاه تهران اجرا نشود

فکر ميکردند که با آن شش نفر اولی که بگيرند در حقيقت اين 
دند ولی وقتی ديدند جلو رفت، شروع کر. برنامه از هم خواهد پاشيد

به بازداشت های گسترده، اما ديدند که عليرغم بازداشت هائی که 
 شروع شده بود، آن - آذر16 -چند روز زودتراز ان آکسيون 

آکسيون با قدرت هرچه تمامتر در دانشگاه اجرا شد و حتی باعث 
نشد که جنبش چپ دانشجوئی خواست ها و شعارهای خودش را 

د که روحيه دوستان بسيار باالتر از آن ببعد هم که ديدي. تضعيف کند
با ضربه ای  . آنست که در دورۀ برنامه ريزی اين آکسيون داشتند

که به آنها وارد شده، االن می بنيد که عليرغم اينکه ضربه حساس 
بوده، ولی جنبش چپ آنچنان در جامعه ريشه دارد و ريشه صد 

بوجود ساله دارد که نه تنها خللی در فعاليت های روزمره آنها 
: نياورد بلکه نيروی جديدی را هم وارد عرصه کرده است از قبيل 

دانشجويان چپ شاهرود، دانشجويان چپ يزد، دانشجويان 
کرمانشاه، فعاليت مجدد و سرخ دانشجويان تبريز و همينطور محافل 
دانشجوئی چپی که در سراسر ايران دارند اعالم هويت ميکنند اين 

ه ضد خودش تبديل شد و در حقيقت ضربه ای که آنها زدند، ب
جسارت را در دوستان به آن حد رساند که اگر هم تا بحال مخفی کار 
ميکردند، االن قدم به صحن مبارزات علنی گذاشته و نشان دادند که 
در مقابل ضرب و زور اين حکومت بهيچ عنوان حاضر نيستند 

ن يک ميدان مبارزه علنی را که پس از سالها بدست آوردند، بدو
بقيه دوستان هم به همين صورت، اين . مبارزه جانانه ترک کنند

ضربه ای که به آنها وارد شد، به آنها ثابت کرد تا چه اندازه قدرت 
دارند، تا چه اندازه در جامعه ريشه دارند و جسارتشان را چند 

  .برابرکرد
حاال بحث را با بهروز فراهانی ادامه . با تشکر از شما: برابری 

آقای بهروز فراهانی، اگر قرار باشد اين اسامی و امضا ها، . هيمميد
چه افراد و چه سازمانها، فقط بر روی کاغذ نماند، واقعَا اقداماتی که 
بايد صورت بگيرد که جنبه عملی و مادی پيدا کند و بتواند نيرو 
واهرم فشاری  بر رژيم باشد که دانشجويان در بند را آزاد کند، کدام 

 است؟ يا اين سازمانها و نهادها هائی که به آنها مراجعه اقدامات
شده بطور جدی اين موضوع را دنبال ميکنند و ما شاهد اين خواهيم 

  بود که در آينده واقعَا  تَاثير بسزائی داشته باشند؟ 
خوشبختانه به لطف وجود جنبش واقعی گروه های ! بله: فراهانی 

ايران، کسانيکه در مختلف مردم و طبقات مختلف مردم در 
سازمانهای بين المللی هستند و در اتحاديه های کارگری، در اتحاديه 
های زنان، اتحاديه های دانشجوئی هستند؛ بخوبی ميدانند که 
اتفاقاتی که در ايران می افتد، اتفاقاتی ات که گوشت و پوست دارد 

واقعيت يک جنبش فعال دمکراتيک در ايران را . و شعار نيست
واکنش هائی را می بينيد و با عالقه بسيار زياد اوضاع .فته اندپذير

نظر به حساسيتی که بخصوص روی ايران و . ايران را دنبال ميکنند
خط تهاجم و خط اقدامات نظامی امپرياليست ها و بويژه امريکا و 
متحدانش درايران وجود دارد، وقتی با آنها تماس گرفته ميشود با 

فقط کافيست که .  بسرعت هم پاسخ ميدهندعالقه پاسخ ميدهند و
شما به واکنش های سازمان عفو بين المللی،اتحاديه های مختلف 
کارگری در کشورهای ديگر و اتحاديه های دانشجوئی نگاه کنيد و 
ببينيد که چطور به محض اينکه در ايران اتفاقی می افتد و ما با آنها 

 خيلی خيلی زياد تماس ميگيريم، سرعت عمل شان در پاسخ دادن
  .است و با عالقه زيادی هم حرکت ميکنند

بخصوص االن که ما در جنبش دانشجوئی با يک برآمد جدی 
نيروهای چپ روبرو هستيم و شعارهای برابری خواهی را در کنار 
شعارهای دمکراسی و آزادی می بينيم که اين بسيار بسيار حرکت 

ند بين اين دو ديوار مهم و مبارکی برای کسانی است که فکر ميکن
چين کشيده نشده، در خارج از کشور و بين سازمانهای بين المللی 
و بطور مشخص من از کشوری که در آن زندگی ميکنم که فرانسه 
باشد، نسبت به اين مسئله بسيار حساس هستند و بويژه گروههای 
چپ بسيار حساس هتند که بين اين دو فاصله ای نيفتد و مسائل 

 جمهوری خواهی ها باعث نشود که به تدارک انقالبات آزاديها و
وقتی اخبار جنبش دانشجوئی و . مخملی و نارنجی پرداخته شود

اتفاقاتی که می افتد، اخبار جنبش کارگری، مسائلی را که آقايان 
صالحی و اسانلو و مددی و امثال آنان در شرايط طاقت فرسا و 

 آنان مطرح ميکنيم، پاسخ دشوار به پيش ميبرند و همه اينها را با
آنها بسيار خوشحال کننده و حمايت شان گرم و فعال هست و از اين 

باز هم تکرار ميکنم که اين به برکت و . زاويه ما هيچ نگرانی نداريم
لطف مبارزۀ جانانه ای هست که همه اين عزيزان، دانشجويان، 

جاد کارگران و زنان برای ايجاد يک جنبش مستقل مردم، برای اي
اتحاديه های مستقل خودشان و برای ايجاد يک جنبش مستقل 

االن . و از جان خودشان مايه ميگذارند. دانشجوئی دارند ميکنند
آقای داراب زند گفتند، ما با رژيمی روبرو هستيم که وقتی دانشجو 
را ميگيرد، بمحض اينکه مسَاله جدی ميشود، خشن ترين انواع 

. ونه دانشجويان مازندران را ما شاهديماالن نم. شکنجه را می آورد
تمام کسانيکه در ايران دست به فعاليت سياسی ميزنند به اين مَساله 

و اين باعث ميشود . آگاه هستند و در مقابلش بهايش را ميپردازند
کسانيکه  در خارج از آنها  حمايت ميکنند، چه ايرانيان در تبعيد و 

ای بين المللی و کشوری که ايرانيان مهاجر و چه بخصوص سازمانه
ما با آنها تماس داريم، مسائل ايران را بسيار جدی بگيرند و ميدانند 

و بخصوص ابعادی که اينبار جنبش . که اين جنبش واقعی است
دانشجوئی گرفته را بايد اعتراف کرد بی سابقه است و يعنی مدتها 

ی و و اکنون جنبش دانشجوئ. بود که چنين شانزده آذری نداشتيم
فراگير بودنش نکاتی است که ما رويش انگشت ميگذاريم و تبليغ 
اش ميکنيم و با استقبال بسيار بسيار زياد اين گروهها و جريانات 

  .روبرو ميشويم
مسئله ای که وجود دارد اينست که يک اقدام مشترک در حال تدارک 
است و يک سری اقداماتی به نقد انجام شده و بعد نيز انجام خواهد 

مهم اينست که با توجه به وضعيتی که در ايران وجود دارد و . شد
اينکه هر روز يک قشر و يک طبقه اجتماعی اقدامات خودش را به 
جلو ميبرد و با اين سد سرکوب رژيم جمهوری اسالمی روبرو 
ميشود، بايستی از حمايت کسانيکه ميتوانند با صدای بلند حرف 

ح کنند که طبعَا آنها بخاطر فشاری بزنند ومسائل را از زوايائی مطر
که رويشان هست ومحدوديت هائی که دارند، نميتوانند مطرح کنند، 

اينان بايستی دست بدست هم بدهند و اين اقدامات . برخوردار باشند
از اين زاويه شايد بد نباشد که . مشترک را هرچه گسترده تر کنند

تيم، تبديلش کنيم اين اقدام مشترک را که االن در حال تدارکش هس
بيک نهاد هماهنگی که بتواند هر چه بيشتر و سريعتر باين اقدامات 

چون سرعت وقايع . پاسخ بدهد و بتواند با سرعت بيشتری اقدام کند
  .در ايران خيلی زياد است و واکنش سرکوب هم خيلی سريع است

و از اين زاويه گرفتن، آزاد کردن، دوباره گرفتن، دوباره آزاد 
و اگر ما بتوانيم يک کميته . ن،االن قاعده بازی در ايران استکرد

هماهنگی را در خارج داشته باشيم که بتواند با سرعت پاسخ انهايی 
را که به فراخوان ها ميپيوندد و با سرعت اقدام کند، خيلی مهم 

شما نميدانيد که پاسخی که به فراخوان حمايت از . خواهد بود
 دوست عزيزم امير االن توضيح داد ـ چقدر دانشجويان داده شد ـ که
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سريع و چقدر مشتاقانه و چقدر گرم بوده و اين قبل از هر چيزی 
نتيجه جنبش واقعی است که در ايران در جريان است ومسئله به 
يک سری حرکات اينتر نتی يا تلفنی و عکسهای آنچنانی بدل نشده 

هزارتظاهر صحبت از چندين . و همه ميدانند که جنبش واقعيست
صحبت از هماهنگی بين دانشگاههای مختلف در . کننده است

  .شهرهای بزرگ ايران است
از طرف ديگر شما وقتی می بينيد که اقدامات مشترکی که کارگران 
ميکنند و هماهنگی ای که بين انها وجود دارد، و واقعًا نميدانيد 

 زند می چقدر قلب ما گرم ميشود وقتی از عزيزانی مثل آقای داراب
شنويم که عليرغم اختالفات ايدئولوژيکی که خيلی طبيعی هست که 
وجود داشته باشد،عليرغم اختالفات نظری ای که خيلی طبيعی هست 
که وجود داشته باشد، جنبش دانشجويی يکپارچه برای آزادی تک 

در هر حال وجود اين . تک دانشجويان در بند مبارزه و اقدام ميکند
پس فرهنگ مدارا چيست؟ تحمل نظرات . استاختالفات طبيعی 

  ديگران چيست؟ در صفوف جنبش
 جنبش چپ در ايران و در اين برآمد جديدی که جنبش چپ االن در 
سطح جنبش دانشجويی دارد،هر چه بيشتر بايد اين فرهنگ مدارا را 

اتحاد عمل،عليرغم داشتن گرايش های . دامن زد و تشويق کرد
 از تاريخ مبارزات کشور های ديگر مختلف نظری درسی است که

درسی است که از .ميشود گرفت،از مبارزات خودمان ميشود گرفت
خوشبختانه بنظر می آيد . مبارزات چندين دهه خودمان بايد بگيريم

وقتی می . که اين مسئله در ايران مورد توجه فعالين سياسی هست
ميه های بينيم که درجنبش کارگری اتفاقی می افتد، بالفاصله اعال

از کسانی که ميتواند نظرشان نسبت به آينده . مشترک در می آيد
جنبش يا حرکات استراتژيک اصًال يکی نباشد، اما در مورد آن هدف 
مرحله ای، آن هدف محوری که در اين لحظه پيش روی جنبش شان 
قرارگرفته ـ مثًال در مورد جنبش کارگری مسئله تشکل مستقل 

از اين . ـ بالفاصله دست به اتحاد عمل ميزننداتحاديه های کارگری 
و در جنبش دانشجويی هم همينطور، بالقاصله . بايد درس گرفت

وقتی هدف مشخصی هست و وقتی اقدامی هست که ميشود بر 
اساس آن حداقل اتئالف کرد و اتحاد کرد، بهيچ وجه نبايد آنرا زير 

محفلی جلوی پا گذاشت و با برخورد ايدئولوژيک و تنگ نظری های 
 .آنرا گرفت

درد محفل گرايی، درد . در خارج از کشور هم همينطور است
ايران . سکتاريسم يک درد عمومی است و متاسفانه مرز نمی شناسد

يک چيز ذاتی است که هميشه وجود . يا اروپا يا امريکا نمی شناسد
داشته و خواهد داشت و بايد با آن با مدارا و با پيگيری و با تکيه 

ر جنبش واقعی حرکت کرد و از اين زاويه من فکر ميکنم چون اين ب
همگرايی، چون اتحاد عمل های موضعی و حتی پايدار االن در ايران 
دارد بيش از پيش مهر خودش را بر جنبش  ميکو بد، خيلی 

با حفط اختالفات نظر، با : ميکنم.باز تاکيد . خوشحال کننده است
ع نظری همديگر و پيش بردن و حفظ لزوم مبارزه نظری و اقنا

بهيچ وجه مسئله بر سر سانسور نظری و کتمان . مطرح کردن
کردن اختالفات نيست و بلکه با صدای بلند بايد اين اختالفات را گفت 
و بحث نظری را به سطح جنبش،اگر جنبش دانشجويی است در 
جنبش دانشجويی و اگر جنبش کارگری است در جنبش کارگری بايد 

با صدای بلند فرياد زد و برايش مبارزه کرد و روی حقانيت برد و 
نظر پا فشاری کرد، اما اين بهيچ وجه نبايد باعث شود که در 
صورت توافق بر سر پاسخ به يک وظيفه مرحله ای محوری چه در 
جنبش کارگری و چه در جنبش دانشجويی اتحاد عمل نکرد و بلکه 

کاری که . ها را سازمان دادبالفاصله بايستی بزرگترين اتحاد عمل 
همانطور که خاطرتان . ما سعی ميکنيم در خارج از کشور بکنيم

هست، هفته پيش سيزده تا کانون و انجمن در پنج قاره دنيا يک 
اتحاد مشترک را در دفاع از کارگران زندانی ، در دفاع ازآقايان 
صالحی و اسانلو و مددی و دوستانشان پيش بردند و بسيار هم 

االن هم يک اقدام . فق بود و بايد دامنه اش گسترش پيدا کند مو
مشترک دارد ميشود از گروه ها و سازمانهايی که بکلی متفاوتند و 

می توانند اختالف داشته باشند و .بکلی سر مسايل نظری با همديگر
جايگاهشان اصًال در جنبش ميتواند متفاوت باشد،که هست اما يک 

يت از جنبشی که در ايران هست،دارند اقدام مشترک را در حما
خوب است که سعی کنيم اينرا نهادينه کنيم و سعی .سازمان ميدهند

کنيم و تالش کنيم که اين هماهنگی ها را مستمرتر و بهتر کنيم و 
آنوقت است که ميشود در واکنش به حرکات مختلف سريعتر اقدام 

 مبارزاتی که فکر ميکنم که اين درسی هست که از اين سلسله. کرد 
  .االن در ايران هست ، ما داريم پی ميگريم و زمينه اش وجود دارد

اين بحث را با آقای . خيلی ممنون آقای بهروز فراهانی: برابری
آقای جواهری در هر حال اين . جواهری به پايان می بريم

دانشجويانی که در بند هستند، بخش اعظم آنها دانشجويان چپ و 
شما فکر ميکنيد گرايش هايی که چپ و .سوسياليست هستند

سوسياليست نيستند و اصًال رضايتی از گرايش فکری آنها نداشته 
باشند، آيا تا کنون اقدامی کرده اند و موضع آنها در قبال اين 
دانشجويان در خارج از کشور چه بوده؟ و حتی جرياناتی که ممکن 

ماعی را است چپ و سوسياليست باشند ولی هميشه جنبش های اجت
در . بدهند وسيله و ابزاری برای پيشبرد سياست های خودشان قرار

  اين رابطه اين جريانات چه واکنشی نشان دادند؟
من قبل از اينکه به اين سوال مشخص شما  پاسخ بدهم، : جواهری

يک نکته ای را از حرفهای آقای داراب زند دريافت کردم که ترجيح 
ن يادآوری ايشان از يک انقالب و آ. ميدهم روی آن تاملی بکنم
انقالب « خودمان نسلی هستيم که آن . فرهنگی داخل گيومه بوده

را تجربه کرديم و با گوشت و پوستمان سم آن چيزی را » فرهنگی
که در آن شرايط اجتماعی بر دهان همه گروه بندی های موجود 

» انقالب فرهنگی« درون دانشگاه با آن تهاجمی که تحت عنوان  
امروز وقتی ديگر بار اين کلمه را می شنويم، . ارد آمد حس کرديمو

می فهميم که چه نقشه و تدارک عظيمی را برای سرکوب اين جنبش 
وقتی که صحبت های پرويز داوودی معاون . در دستور کار دارند

احمدی نژاد در همايشی که با اساتيد و دانشجويان بسيجی سازمان 
ه از ضرورت اسالمی کردن دانشگا های دادند ، ميشنويم که هموار

کشور و از بين بردن تفکرات مترقی در محيط های اموزشی ميگويد 
» خودی«و خطاب به آن اساتيد و دانشجويان ميگويند که شما را 

دولت نهم ميدانيم و نسبت به نفوذ افرادی که دارای تفکر بسيجی 
حدود سی سال خوب اين نشان ميدهدکه بعد از . نيستند هشيار باشيد

از آن حادثه دهشتناک که چه نيروی عظيمی را از دانشگاهها  به 
بيرون پرتاب کرد و چه هزينه عظيمی را از جنبش جوانان 

چه نيروی گسترده ای را اخراج کردند ، چه . دانشجويی ما طلبيد
اساتيدی را از کار بيکار کردند و چه دخل و تصرفی در محيط 

قتی آدم از زبان رحيم صفوی فرمانده سابق دانشگاه ايجاد کردند، و
سپا ه و مشاور عالی ولی فقيه ميشنود که دانشگاه با مديريت 

دقيقًا دقت وهوشياری اين مرحله از فعا ليت . بسيجی موفق است 
فعال ن جنبش در داخل کشور را نشان ميدهد که دارند ضرب آهنگ 

 در دستورکار يک انقالب فرهنگی ديگری را می بينند که اين نظام
بنابراين همين وسيله خواهد شد که ما با آن برخورد . خودش دارد 

مسئوالنه ای را که هم بينا داراب زند و هم بهروز فراهانی در 
صحبت هايشان ارائه دادند که امر دفاع از اين جنبش را بی کم و 
کاست و جدا از اينکه کدام گروه، دسته، حزب، جريان و گرايشی را 

 ضرب قرار گرفته اند، بايستی بر جسته کنيم و پيش ببريم در زير
ولی آنچه را که ما امسال در صحنه رو در روئيهای دانشگاه شاهد 
بوديم ـ چه در داخل و چه در خارج ـ اين است که گرايشی نسبت به 

وبه زمين ريختن خون مصطفی بزرگ نيا و   آذر، روز دانشجو،١۶
ی، همواره و همواره و از مهدی شريعت رضوی و احمد قند چ

روزی که اين جنايت اتفاق افتاده تا به امروز ساکت است وچشم بر 
نسبت به آن حادثه تاريخی نمی . آن بسته و مسئله اش نيست 
همه گرايش های سلطنت طلبان در . خواهد عکس العمل نشان بدهد

اين راستا ساکت ايستاده اند هيچ تحرکی هم با همه ابزارهای 
که دارند، در محکوم کردن اين حرکات نظام و حداقل شرکت وسيعی 

مثال با . فعال در حوزه کارهايی که می توانند بکنند، نداشته اند
. بادکنک هوا کردن هائی که در خيلی از کشورها قبال کرده اند

بنابراين در پاسخ به سوال شما در اين راستا، اين دسته خودشان را 
ديگر گرايش ها و گروه بنديهای مختلف . ندکامال تعطيل اعالم کرده ا

در خارج کشور خوشبختانه همان حرکاتی را در داخل کشور می 
درست است که من از اقدام . بينيم، دنبال می کنند و تحرک دارند

مشترک، از يک نيروی معين که استارت را می زند ياد کردم ولی 
 نيروی اوليه، االن در ليست دوم و سوم به مراتب گسترده تر از آن

نيروهای ديگر در دل اين حرکت جا گرفته اند و همواره اين ليست 
  .در حال هر چه بيشتر پر و پيمان شدن است

من فکر ميکنم که بايستی همواره آماده دفاع از آنچه که بر سر 
ديروز هم شنيديم که در . جنبش ها در داخل کشور می آيد، باشيم

گری در پارک چيتگر تهران، جريان گل گشت فعاالن جنبش کار
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ماموران مستقر در آن پارک ابتدا ابراهيم نوروزی نوبری را که 
عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد است گرفتند و بعد 
محسن حکيمی، عليرضا عسگری و حسين غالمی را از فعاالن 
کارگری مستقل گرفته اند که محسن حکيمی از کميته هماهنگی و 

اينها را بازداشت کردند و از مقر . ن نويسندگان استعضو کانو
خب، اين هر . نيروی انتظامی در پل گيشا به يک جای ديگر بردند

بنا بر اين آنچه که مربوط به . لحظه توی جامعه دارد اتفاق می افتد
تحرکات خارج از کشور است و دستمان اينجا باز است و ميشود 

وانيم امر پشتيبانی، امر حمايت و روی حد اقل هايی توافق کنيم، ميت
االن متاسفانه . امر دفاعی را به وسيع ترين شکل ممکن پيش ببريم

در شرايطی هستيم که با تعطيالت نهادهای مختلف دولتی روبرو 
هستيم و تالشمان اينست که بتوانيم اين اقدامات را به يک 

  تالش ميکنيم که يک تحرک. سرانجامی برسانيم
راسر اروپا، استراليا،کانادا و امريکا در ارتباط با  چرخه ای در س

خبر هايی که هر لحظه از جای جای ايران دريافت می کنيم و هر 
لحطه هم اسف بارتر و دل نگران کننده تر از پيش ميشود، سازمان 

االن خبردار شديم که محمود صالحی با و ضعيت فوق العاده . دهيم
  .اسف باری روبرست
يفه داريم که در قبال هزينه های عظيمی را که ما بايستی و وظ

دانشجويان و گروه بندی های مختلف دانشجوئی  صرفنظر از تفاوت 
نگاه و ديدشان برای موجوديت خود شان ميپردازند، در خارج 
کشور ضمن حفظ نگاه و نظرات خودمان نسبت به چند و چون اين 

مشترک و يکپارچه تحرکات، واقعَا بر سر حداقل هائی با هم اقدامات 
  . را پيش ببريم

من فکر ميکنم که اقدام متحد اين دوره تا به امروز پاسخی که گرفت 
نشانه حدت  و زنده بودن مبارزات دانشجويان در داخل کشور است 
و ما بر آنيم و وظيفه داريم  به آن مجموعه تحرکات و هزينه ای که 

دهيم و جا دارد که دوستانمان در داخل کشور ميپرداند پاسخ مثبت ب
بتوانيم برای جنبه اجرائی و بقول معروف خيابانی کردن اين 

ما دوشنبه شب يک نشست علنی . با هم به توافق برسيمتحرکات 
پالتاکی داريم و سخنگويان مختلفی از کشورهای مختلف در ارتباط 

آغاز اين تحرک که گفتيم در لندن و بلژيک و استراليا و هم اکنون با 
يان است همه را دعوت کنيم برای پيشبرد يک حرکت مشترک در جر

و همينطور ارتباط زنده و فعال از طريق راديوهائی که امر خبر 
رسانی بهينه را در داخل و متقابَال از داخل به خارج در دستور کار 
خودشان دارند، بتوانيم اين حرکات مشترک را بهر طريق ممکن با 

ين باشيد که نتايج اين مرحله از منتظر ا. مسئوليت پيش ببريم
اقدامات اوليه ما را در يک گفتگوی ديگر بعنوان کارنامه اين مرحله 
از کارمان بدوستانمان در داخل کشور و همينطور مردم و شنوندگان 

  .راديوی شما گزارش کنيم
همين جا . ممنون آقای امير جواهری، از توضيحات شما: برابری 

 آقای بينا داراب زند از ايران ، آقای :از دوستان شرکت کننده 
تشکر . بهروز فراهانی از فرانسه و آقای امير جواهری از سوئد

اميدوارم که . ميکنم که دعوت ما را برای اين ميز گرد پذيرفتيد
هرچه زودتر شاهد آزادی دانشجويان دربند باشيم و اين تالش ها 

 .بتواند به گل نشيند

……………………………………  
 .ر بيدار ديدن کنيداز سايت نش

سايت نشر بيدار حاوی دهها کتاب و صدها مقاله در دفاع از 
الملی، جهانی شدن و نيز  سوسياليسم ، بررسی ساختار نطام بين 

تشريح افکار و آرای بسياری از انديشمندان مطرح جهان حول 
دهها موصوع ديگر ، از طريق لينک زير در اختيار  مسائل فوق و 
    .ر می گيردعالقمندان قرا

http://www.nashrebidar.com/ 

  

 آقای نگهدار ، اشتباه  ميکنيد، : بقيه
  !شما هيچ نياموخته ايد

  سومقسمت -   )بخش دوم ( 
 هدف خط مشی سياسی ٦١خوِد نگهدار می پذيرد که پلنوم خرداد 

اما هشت . تعيين کرده بود" شکوفايی جمهوری اسالمی " سازمان را 
صرفًا به خاطر دستگيری رهبران حزب توده ، با يک ماه بعد آنها 

و . چرخش سياسی تمام عيار به مخالفان جمهوری اسالمی می پيوندند
مضحک تر از همه اين که فرخ نگهدار هم سياست قبلی را توجيه می کند 

و البد چون خود را در رأس خبرگان عالم تاکتيک . و هم سياست بعدی را
انتظار دارد توجيهات اش  را بدون چون و چرا می داند ، از ديگران هم 

اما حقايق ثبت شده در نشريات خوِد سازمان اکثريت نشان می .  بپذيرند
 . بزرگ تر از آن است که قابل قورت دادن باشددهد که اين تناقض 

مقاله ای ) ١٣٦٣خرداد " (  کار"  دوره دوم نشريه ٤مثًال شماره 
ن سرشناس سياسی رژيم شاه در کشتار زندانيا" دارد با عنوان 

 : که در آن چنين آمده است" جمهوری اسالمی 
بيست ويکم اريبهشت ماه سالروز شهادت خسروروزبه قهرمان " 

ملی کشورما وعضو کميته مرکزی حزب توده ايران ، روززندانيان 
ما در اين روز از ايستادگی و ايثار انقالبيونی . سياسی ايران است
ه درزندانها وشکنجه گاههای مرتجعين دربدترين تجليل می کنيم ک

. شرايط سهم خويش را درمبارزه مردم کشورشان ادا می کنند
. آنهاازهرحزب وسازمان که باشند فرزندان گرامی خلق خودهستند

اغلب انقالبيون سرشناس وآزموده کشورما بخشی ازعمر خود را در 
ن انقالبی عمر امروز هم هزارا. زندان های رژيم شاه بسر بردند 

بسياری . خودرا درسياهچا لهای مرتجعين حاکم سپری می کنند
اززندانيان سياسی رژيم شاه امروز يا درزندانهای جمهوری اسالمی 

اين . اسيرند و يا بدست رژيم جمهوری اسالمی به شهادت رسيده اند
يکی از سياه ترين ورسواترين جنايت ها و تبهکاريهای حکومت 

 که خلق بدست خود از بند رژيم شاه آزاد کرده بود، کسانی را. است
جمهوری اسالمی ديگر بار به بند کشيده و يا ناجوانمردانه به 

چريک فدايی ، هنرمند و شاعر (سعيدسلطانپور. شهادت می رساند 
چريک (منصور اسکندری ) چريک فدايی( ، سيامک اسديان) انقالبی
، محسن مدير شانه ) دايیچريک ف(، احمد غالميان لنگرودی ) فدايی
،  قاسم سيد باقری ) چريک فدايی(، توکل اسديان ) چريک فدايی(چی

، مهران شهاب ) چريک فدايی ( ، اصغر الجزايری ) چريک فدايی (
، ) راه کارگر(، نورالدين رياحی وهمسرش ) راه کارگر(الدين  

، ) راه کارگر(، علی شکوهی ) راه کارگر(چنگيز احمدی وهمسرش
، ) راه کارگر ( ، روزبه گلی آبکناری ) راه کارگر(ی مهدی زاده عل

، ) راه کارگر ( ، غالم ابراهيم زاه  ) راه کارگر(علی رضا تشيد  
، بهروز ) راه کارگر( ، جبرئيل  هاشمی ) راه کارگر(حسن اردين 

سليمانی ، محمدعلی پرتوی ، شکراله پاک نژاد ، موسی خيابانی  
، ) مجاهد( ، محمدرضا ضابطی ) مجاهد(يعی ، اشرف رب) مجاهد(

، محمدرضا ) مجاهد( ، حميد جالل زاده ) مجاهد( معصومه شادمانی 
مجاهد ( ، فضل اله تدين ) مجاهد ( ،  قاسم باقرزاه ) مجاهد(سعادتی

، ) مجاهد ( ، محمدعلی پور مسئله گو) مجاهد(، محمد مصباح ) 
، احمد ) مجاهد(، علی اصغر محکمی ) مجاهد (محمد جباری 

( ، حسين جنتی) مجاهد(، جواد زنجيره فروش ) مجاهد(شادبختی   
که ازرهبران و مسئوالن سازمان ) مجاهد( ، حميد خادمی) مجاهد

چريکهای فدايی خلق ايران ، راه کارگر و مجاهدين بودند، از جمله 
چهره های سرشناس و مبارزی هستند که درسالهای اوج خفقان 

ی عليه ديکتاتوری و امپرياليسم به پا خاستند و با رژيم ستم شاه
آرمان های خدمت به خلق و تامين بهروزی و سعادت زحمتکشان 
قدم درراه مبارزه گذاشتند و به باروری و پيشرفت جنبش انقالبی 

اکثر اين مبارزين دراوائل دهه پنجاه دستگير شده . ملی کمک کردند
اين مبارزين راه . فتندوتحت شکنجه های شديد دژخيمان قرارگر

استقالل وآزادی  دربيدادگاههای نظامی با مبارزات و عقايد خود 
 ."ماهيت ارتجاعی رژيم وابسته به امپرياليسم را برمال کردند

آنها " ايستادگی و ايثار " کسانی که رهبران اکثريت در اينجا از 
يه تجليل می کنند ، تمامًا در دوره ای به دست آدمکشان واليت فق

شکوفايی جمهوری " قصابی شده اند که اکثريت هدف خود را 
اعالم می کرد و فراتر از آن ، اعدام همين ها را برحق می " اسالمی 
 ٥( اکثريت " کار " ١٥٠کافی است نگاهی بکنيد به شماره . دانست
يا به توضيح من در باره آن در بخش اول اين نوشته  ) ١٣٦٠اسفند 
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ثريت در باره ايستادگی اين نوع مبارزان در زندان ، تا در يابيد که اک
های جمهوری اسالمی چه می گفت و چگونه آنها را تا بدان حد آلوده 

با هيچ منطقی " به خيانت و جنايت می دانست که فتوا می داد 
يا مراجعه کنيد به نوشته آنها ."  نميتوان آنها را مورد عفو قرار داد

به مناسبت شهادت ) ١٣٦٠ مهر٢٩" (کار " ١٣٢در شماره 
تا ببينيد چگونه ) که در فهرست باال از او ياد شده ( سيامک اسديان 

ناميده اند که علی رغم  " کثيف ترين موجودات جهان " او را همراه 
در زمين به " گنداب ضد انقالبی " شفافيت چون شيشه درون اش ، 

گهدار تا ببينيد يا نگاه کنيد به همين مقاله دوم ن. راه انداخته است
) که در فهرست باال از او نام می برند ( چگونه مهران شهاب الدين 

هر آدم عاقلی . را به نفهمی و و حشت از انديشيدن متهم کرده است
که به اين اسناد نگاهی بيندازد ، تصديق خواهد کرد که نمی توان هم 

ل کرد و افراد ياد شده در فهرست باال تجلي" ايستادگی و ايثار" از 
" هم آنها را به دليل همان ايستادگی و ايثار ، ضدانقالب و همراه 

اما آقای نگهدار اين کار را می . ناميد" کثيف ترين موجودات جهان 
کند و در جواب اعتراض کسانی که نمی توانند تناقض به اين بزرگی 

 ! شما از انديشيدن وحشت داريد: را قورت بدهند ، می گويد
 ١٣٦٢اسفند ( اکثريت " کار" ره اول دوره دوم نشريه  در شما– ٣
 مارس ، روز جهانی زنان ، اعالميه کميته مرکزی ٨به مناسبت ) 

 :سازمان درج شده که چنين می گويد
درميهن ما ميليونها زن زير بار شديدترين فشارها، تبعيضات " 

حکومت جمهوری اسالمی درتمام اين پنج . واهانت ها قرارگرفته اند
سال همواره کوشيده است برای تحکيم پايه های قدرت خود از نيرو 
و انرژی انقالبی توده زنان ما بهره برداری کند و در ازای از جان 
گذشتگی ها و ايثار بيدريغ آنان بخاطر انقالب ، زندگی پراز درد ، 
محروميت، تبعيض ، نابرابری ، بی حقوقی، عقب ماندگی و حقارت 

باليی که اين حکومت برسر زنان .  تحميل کرده استرا به آنها
زجرکشيده ما آ ورده است خاطره سياه زنده به گورکردن نوزادگان 
دختر توسط بربرها و قبايل چادرنشين عرب درروزگاران گذشته را 

حکومت می کوشد زن مبارز ما را با تمام توانمندی و . زنده ميکند
و يا زندگی ، رشد و بلوغ و خالقيت هايش ، ازهمه عرصه های کار 

ثمردهی به کنجی براند ، حق بهره مندی از شکوه و زيبايی زندگی را 
از او سلب کند ، پيوندهای انسانی او را با جامعه بگسلد ، 
برعواطفش داغ جراحت های بيشمار بکشد و در انتهای اين راه پر 
ه ظلمتی که پيش رويش می گذارد ، مهر منسوخ شده بردگی در خان

تمام تالش حکومت در اين پنج سال اين . را بر دفتر زندگيش بکوبد
بوده است که توان و استعداد زنان ما را در گور انديشه های عقب 

اکنون حقوق زنان درکليه . مانده و قرون وسطايی خود دفن کند
 اقتصادی ، خانوادگی -عرصه های کار و زندگی ، درعرصه اجتماعی

دمکراتيک ، آ موزش و هنر ، بيش از ،  آزاديهای سياسی و 
توسل به پوششهای شرعی و افکار . هرزمان ديگر لگدمال می شود

پوسيده قرون و اعصار گذشته برای خانه نشين کردن زنان ، برای 
محروم کردن اين نيروی عظيم اجتماعی از مشارکت درفعاليت 
ر اجتماعی و برخورداری از علم و هنر ، به سياست اصلی حکومت د

عدم حضورزنان  درعرصه مبارزه . مورد زنان تبديل شده است 
باامپرياليسم وارتجاع نيروی انقالب را تضعيف می کند و بدينگونه 
راه شکست انقالب هموارتر می شود ، ازهمين رو تالشهای 
ارتجاعی برای منزوی کردن زنان و راندن آ نان از صحنه کار و 

 خدمت اهداف ضد مردمی و ضد پيکار ، امروز بيش ازهر زمانی به
 ."انقالبی گرفته ميشود

همان طور که می بينيد ، نويسندگان اين خطابه پر طمطراق تأکيد می 
کنند که جمهوری اسالمی از اولين روز موجوديتش برای برگرداندن 

کمر بسته است و حقوق زنان در دوره " بردگی در خانه " زنان به 
اما من در ". يگر لگدمال می شود بيش از هر زمان د" اين حکومت 

بخش اول اين نوشته با ذکر نمونه هايی از همين نشريه در سال 
نشان داده ام که همين ها  ) ١٤٨ و ١١٩شماره های  (  ١٣٦٠

گفتن همين نکات ساده در باره جمهوری اسالمی را تبليغات گروهک 
می تواند آقای نگهدار . های ضد انقالبی متحد امپرياليسم می ناميدند

بگويد ، همين اعالميه نشان می دهد که ما بعدًا متوجه اشتباه مان 
اما می دانيم که او می گويد ، ما در . شديم و خط مان را عوض کرديم

آيا می شود در . آن دوره هم ، مثبت ترين خط مشی سياسی را داشتيم
 خط که کسانی همه":  مقابل مبارزات ميليون ها زن ايستاد و گفت

 اند انداخته راه به تبليغات ، ميکنند پياده آشکار طور به را ريکاام
حال ، مدال  عين در و ،"زنهاست اسارت طرفدار امام خط که

 آقای داشتن بهترين خط مشی سياسی را به سينه خود آويزان کرد؟ 
نگهدار ، اين ديگر فقط تناقض گويی نيست ، زورگويی است ؛ چيزی 

 " !سالمی حقوق بشر ا" است در حد 
همين جا بگذاريد به يکی از فتوحات ادعايی آقای نگهدر هم اشاره 

او ضمن برشمردن دست آوردهای سازمان اکثريت در آن . ای بکنم
حضور زنان در تشکيالت فوق : " سال ها ، با افتخار تمام می گويد

اما فقط يک فرد بی خبر از فضای ) ".  در صد ٣٣( العاده باالست 
مانند آن ژاپنی فرضی (  تماعی ايران در سه دهه گذشته سياسی و اج

ممکن است اين را يک دست آورد ) نگهدار ، در مقاله دوم اش 
زيرا همه می دانند که زنان در مقياس توده ای چه . سياسی بشمارد

 ايران داشتند ؛ تا حدی که خمينی و ١٣٥٧نقش حياتی در انقالب 
 نيروی سياسی کشور را بسياری از هوادرانش که تاريک ترين

تشکيل می دادند ، ناگزير شدند در مقابل نيروی توده ای عظيم آنها 
حقيقت اين . بعضی از مواضع شناخته شده قبلی شان را رها کنند

است که در همان سال ها ، نسبت زنان در همه سازمان های ديگر 
يد آقای نگهدار ق" فوق العاده" بنابر اين، قيد . چپ نيز باال بود

گذشته از اين ، کافی است نگاهی به فهرست . بسيار بی ربطی است
شهدای  سازمان چريک های فدايی خلق ايران در دوره پيش از 
انقالب بينداريم تا دريابيم که فعاليت زنان حتی در آن دوره هم بسيار 

به ياد داشته باشيم که موفق ترين و شجاعانه ترين . چشم گير بود
ای سياسی رژيم شاه در آخرين دهه آن ، فرار اشرف فرار از زندان ه

در هر حال اگر قرار باشد در صد زنان در ترکيب . دهقانی بود
اعضای سازمان مالک حقانيت باشد ، آقای نگهدار بايد در مقابل 

معروف اش ، لنگ " انقالب ايدئولوژيک " مسعود رجوی ، با آن 
لی های کنکور  در صد قبو٦٠در کشوری که بيش از . بيندازد

دانشگاه ها را  زنان تشکيل می دهند ، به رخ کشيدن اين نوع 
 .فتوحات فقط می تواند مايه مضحکه مردم باشد

 آقای نگهدار معتقد است بزرگ ترين اشتباه شان در حوزه – ٤
 :سازماندهی بوده

سازمان بالفاصله بعد از انقالب شروع به سازماندهی نيروهای "  
ت سازمان يک تشکيالت مخفی بود که در پايان تشکيال. خود کرد

وقتی تحليل .  هزار نفردر آن متشکل بودند20 حدود 61سال 
" حکومت ما را تحمل نخواهد کرد"سازمان به درستي، اين بود که 

درست کردن تشکيالتی با اين عظمت يک اشتباه فاحش و بزرگ 
 کادرها تشکيالت ما می بايست محدود به. ترين ماجراجويی ما بود

ما موظف بوديم هر کدام از کادرهايمان، که به دليل فشار . می بود
رژيم از ادامه کار باز می ماندند، را يا به خارج بفرستيم و يا به طور 

 ."کامل قطع ارتباط کنيم
اما . اين ظاهرًا صريح ترين انتقاد او از کارهای ديروزی شان است

 اين بيش از هر چيز ، همان طور که خودش نيز اعتراف می کند ،
نه علی رغم ) برخالف تصور خود او( يک اشتباه سياسی بود ، اما 

تحليل درست شان ، بلکه دقيقًا به دليل تحليل خيال پردازانه شان از 
حتی اگر اين ادعای او درست باشد که رهبری اکثريت . حکومت

 معتقد بوده که حکومت آنها را تحمل نخواهد کرد ، باز اين سؤال
پيش می آيد که چرا اين تحليل شان را علنی نمی کردند ، بلکه در 
تمام انتشارات شان درست عکس آن را تبليغ می کردند؟ چرا در تمام 

 مخالفان همان حکومت را دشمنان مردم تصوير ٦١ تا ٥٩سال های 
می کردند؟ چرا در اين دوگانگی و دو گانه گويی تا آنجا پيش می 

را " شکوفايی جمهوری اسالمی  " ٦١خرداد رفتند که در پلنوم 
رسمًا هدف سياسی سازمان اعالم می کردند؟ هم چنين اين سؤال 

 هزار نفری که تحت هدايت ٢٠پيش می آيد که چند در صد از آن 
اينها بوده اند ، از اين تحليل پنهانی که در روايت نگهدار است ، خبر 

 که الاقل فعاالن يک داشته اند؟ مگر تحليل سياسی برای اين نيست
سازمان را در جهتی واحد هدايت کند؟ آقای نگهدار ضمن بر شمردن 

 :فتوحات شان در آن دوره ، از جمله با افتخار می گويد
سازمان سخت به فعاليت علنی و قانونی پای بند است و برای " 

بازگشت فعالين ، از زندگی .... تامين اين حق پيگيرانه تالش می کند
، به زندگی عادی و خانوادگی  مورد استقبال و تحسين حرفه اي

 ."است
حکومت ما را تحمل نخواهد " اگر رهبران سازمان معتقد بوده اند که 

آيا نمی بايست از تبليغ پای بندی به فعاليت علنی و مخصوصًا " کرد 
قانونی اجتناب می کردند؟ آيا آنها نمی بايست به فعاالن تحت هدايت 

دادند که اصرار بر بازگشت به زندگی عادی  می شان هشدار می 
تواند عواقب مرگباری داشته باشد؟ پاسخ نگهدار به اين سؤاالت هر 
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چه باشد ، نشان خواهد داد که رهبری اکثريت در سرنوشت سازترين 
يا ( سال های بعد از انقالب ، به مردم و حتی به فعاالن سازمان شان 

ممکن است آقای .   دروغ می گفته است)الاقل ، به اکثريت قاطع آنها 
نگهدار برای اين اسکيزوفره نی سياسی هم توجيهی بتراشد ، اما 
مسلمًا نمی تواند اين تناقض ريشه دوانده در کل موجوديت سازمانی 

 .شان را در آن سال ها بپوشاند
 حتی انتقادات آقای نگهدار از خط مشی ديروزشان گاهی چنان –چ 

گر جدی گرفته شود می تواند مانند کارهای آشفته است ، که ا
مثًال او در بررسی . ديروزشان نتايج مصيبت باری در پی داشته باشد

 :    خط مشی اکثريت در آن سال ها ، می گويد
آيا سازمان ما می توانست مبارزه برای صلح، حقوق بشر، آزادی " 

 به جای سياسي، دموکراسی و برابری فرصت ها برای همگان را
مبارزه ضد امپرياليستي، به جای مبارزه عليه کالن سرمايه داری و 
بزرگ مالکی بنشاند؟ آيا ممکن بود در خط مشی سياسی چريک های 

تلف آن، فدايی آزادی سياسي، دموکراسی و حقوق بشر، در ابعاد مخ
 جايگاه نخستين می يافت؟ 

ران نيرويی که در آن دو. پاسخ من به اين سوالها قطعا منفی است
 ."سازمان را تشکيل می داد عميقا انقالبی و عميقا راديکال بود

که زيرش خط کشيده ام ، در جمالت باال از اهميت " به جای " قيد 
کليدی برخوردار است و نشان ميدهد که نگهدار هنوز هم مبارزه ضد 

او که می . امپرياليستی را در مقابل مبارزه برای دموکراسی می بيند
ؤوليت فردی فرار کند و خود را قربانی کت بسته نگرش کوشد از مس

راديکال سازمان نشان بدهد ، اين تقابل را به سنت انقالبی جنبش 
اما با نگاهی منصفانه به نگرش جنبش فدايی . فدايی نسبت می دهد

در دوره پيش از انقالب ، می بينيم که برای فدائيان خلق چنين تقابلی 
 به نوشته های زنده ياد بيژن جزنی و مثًال نگاهی. وجود نداشت

ديگران نشان می دهد که آنها قبل از هر چيز عليه ديکتاتوری شاه 
می جنگيدند ولی در عين حال مخالف امپرياليسم هم بودند و اين دو 

فرخ نگهدار اگر ديروز به نام مبارزه با . را جدا از هم نمی ديدند
رتجاعی را توجيه می کرد امپرياليسم ، هم کاسه شدن با هر نيروی ا

، امروز هم به نام مبارزه برای دموکراسی می کوشد هر نوع مبارزه 
برخالف تصور او ، اين ديد . با امپرياليسم را بی معنا نشان بدهد

مثًال فراموش نکنيم که در . تقابلی ضرورتًا الزمه ليبراليسم هم نيست
ی تبعيت می که در مجموع از سنت ليبرال( کشور خود ما ، مصدق 

بود که بزرگ ترين مبارزه عليه امپرياليسم انگليس را به راه ) کرد 
با اين ديد تقابلی است که نگهدار با يک انتقاد از خوِد . انداخت

 : مشروط و مبهم و آشفته ، می گويد
ما مسوول بوديم که دريابيم خواست های استقالل طلبانه ما " 

 تامين شده ماما و بی کم و کاستتايرانيان با پيروزی انقالب بهمن 
 ."است و هيستری ضد امريکايی بر منافع ملی استوار نيست

اوًال همه جريان های چپ و از جمله ، همه جريان های فدايی در آن 
برای کمک به ( مثًال . شرکت نداشتند" هيستری ضد امريکايی"

ت که مسلمًا از سن"  راه کارگر ) " حافظه آقای نگهدار می گويم 
انقالبی لنينيسم  تبعيت می کرد و بنابراين مواضع قاطع 

" ضدامپرياليستی هم داشت ، در اوج همان تب و تاب سفارت گيری 
مدام تأکيد می کرد که تمام آن بازی ها " دانشجويان پيرو خط امام 

برای جا انداختن واليت فقيه است و نبايد گذاشت خمينی با ضد 
حتی . ک انديشانه اش مردم را تحميق کندامپرياليسم ارتجاعی و تاري

خوِد نگهدار نيز در نوشته اولش به اين حقيقت اعتراف کرده است ، 
. ما می گفتيم اين حکومت ضد امپرياليست است" آنجا که می گويد 

راه کارگری ها می گفتند اين ها از موضع ارتجاعی ضد امپرياليست 
که امروز آقای ( ثريت اما مسأله اين است که رهبران اک". هستند 

به سينه شان " تيز بينی سياسی و خبرگی تاکتيکی " نگهدار مدال 
آنها که به کمِک حزب . گوششان بدهکار اين حرفها نبود) می آويزد 

دست " دوران گذار به سوسياليسم " توده ، به کشف بزرگی به نام 
د با يافته بودند ، به تبعيت از سياست خارجی اتحاد شوروی ، اتحا

راه رشد غير سرمايه " خمينی را مقدمه حياتی برای به اصطالح 
می دانستند و هر نوع مخالفت با خمينی را عين دشمنی با " داری 

ثانيًا انقالب . خود می ديدند و به همدستی با امپرياليسم متهم ميکردند
ايران صرفًا با سقوط رژيم شاه نمی توانست به پيروزی برسد و با 

شدن واليت فقيه به جای ديکتاتوری پهلوی قطعًا شکست جايگزين 
مگر اين که مانند خمينی معتقد باشيم که مردم آزادی . خورده بود

ثالثًا !  انقالب کردند" اسالم عزيز " نمی خواستند ، بلکه برای 
صرفًا با سقوط رژيم شاه ، خواست های استقالل طلبانه ايرانيان نمی 

ساده لوحی است اگر . تأمين شود" و کاست تمامًا و بی کم "توانست 
فکر کنيم که امريکا و متحدانش با از دست دادن حکومت مطلوب 

ترديدی نيست که اقدام احمقانه . خود در ايران ، ساکت می نشستند
طرفداران خمينی به اشغال سفارت امريکا و حمايت احمقانه تر 

های بی پايانی اکثريت و حزب توده از آن ، سرآغاز زنجيره مصيبت 
برای مردم ايران شد ، ولی حتی اگر آن اقدام هم اتفاق نمی افتاد ، 
بعيد بود امريکا کشور مهمی مانند ايران را در منطقه حياتی 

اگر به جای رژيم خمينی ، حتی . خاورميانه به حال خودش رها کند
يک رژيم دموکراتيک ليبرالی در ايران آن روز شکل می گرفت و 

ی کرد با امريکا و متحدانش روابط دوستانه ای برقرار کند سعی هم م
حقيقت . ، باز هم امريکا حاضر نمی شد آن را به حال خود واگذارد

 عليه ١٣٣٢ مرداد ٢٨اين است که کودتای امريکا و انگليس در 
که برخالف خمينی ، تالش می کرد با امريکا ( حکومت مصدق 

جه اشتباه محاسبه آنها نبود ، نتي) روابط دوستانه ای داشته باشد 
که او هم  ( همان طور که دشمنی آنها با حکومت عبدالناصر در مصر 
نيز چنين ) مدتها تالش کرد با امريکا روابط دوستانه ای داشته باشد 

نبود و حمايت آنها از حکومت سعودی ها در عربستان يا از 
ای نگهدار که اما آق. ديکتاتوری های نظامی پاکستان نيز چنين نيست

تعقيب می کند ، تأمل در اين حقايق " بيزنس "سياست را با منطق 
 .  ساده را به صرفه نمی بيند

  باز هم در باره فرستادن غبرايی به قربانگاه– ٤
انگيزه اولين نوشته من در باره سخنان نگهدار ، روايت خوِد او 

و . بودراجع به چگونگی زندانی شدن و اعدام  محمد رضا غبرايی 
کار رهبران اکثريت  که با دست خود رفيق سازمانی شان را به دست 
جالد سپرده بودند ، به نظرم بسيار عجيب و به نحو کالفه کننده ای 

آقای نگهدار بعد از متهم کردن من به داشتن . زبونانه می نمود
 : ذهنيت توتاليتری همه چپ ها در باره حزبيت ، درجوابم نوشت

ترين تفاوت سازمان اکثريت با تمام گروه های سياسی شايد بارز " 
ايرانی در سالهای پس از انقالب در اين بود که هيچ کس مسووليت 

 ."کس ديگر را بر دوش نداشت
يعنی که غبرايی با ميل خود به دادستانی رفته ، نه اين کسی او را 

و با شرح تفصيلی داستان مالقاتش با موسوی . فرستاده باشد
سعی کرد نشان بدهد که خودش نيز ) دادستان کل انقالب ( تبريزی 

مانند غبرايی با شهامت پای خطر رفته ، با اين تفاوت که زنده 
مسلم بود که فرخ نگهدار از پاسخ روشن به اعتراض ! برگشته است

من طفره می رود و اين را هم يادآوری کردم که الزم می دانم همينجا 
 :نيز بياورم

قدم که دادن محمدرضا غبرايی به دست جالد، کاری همچنان معت"  
آيا نميشد اصًال کسی را پيش . بوده که به هيچ نحو قابل دفاع نيست

الجوردی نفرستند و به او جواب بدهند که اين مقاله بيان کننده 
موضع سازمان ما و حرف همه ماست و اگر کسی را به خاطر آن 

 مجازات کنيد؟ اگر چنين ميخواهيد مجازات کنيد، همه ما را بايد
موضعی را ميگرفتند، آيا الجوردی دستور ميداد همه شان را دستگير 

درواقع، . کنند؟ ميدانيم که چنين چيزی بسيار بسيار بعيد بود
درگرماگرم کشتار های آن سال رژيم به حمايت اينها نياز داشت و 

به هر . اعالم کند, محارب و باغی,بعيد بود اکثريت وحزب توده را هم 
حال اگر رهبران يک سازمان به جای دفاع سرراست و قاطع از 
موضع شان کسی را به خدمت جالد ميفرستند که نهايتًا به قيمت جان 

محمد ..... او تمام ميشود، بايد الاقل متوجه مسووليت خود باشند
رضا غبرايی را به خاطر مقاله ای به خدمت الجوردی ميفرستند که 

صميم گيری در نوشتن اش بوده و نه نويسنده اش نه خود مسوول ت
شخصًا داوطلب رفتن ) تا جايی که روايت نگهدار ميگويد( و نه حتی 
 ."به آنجا

اما بعدًا به مطالبی برخوردم که نشان ميداد ماجرا بسيار وحشتناک 
 :  تر از آن چيزی بوده که من تصور می کردم

" ی که با عنوان  جمشيد طاهری پور در زير نويس مقاله ا– ١
" ضرورت مرزشکنی برای صلح " شورای امنيت و ١٧٣٧قطعنامه 

 :نوشته ، الزم ديده در اين باره توضيح بدهد ) ٢٠٠٧ /٢ /٢٤در ( 
 ، که 60من بخاطر می آورم خود را در تابستان خونين سال " ... 

سردبير نشريه کار ارگان کميته مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران 
فرخ نگهدار مقاله ای را که نوشته بود بدستم داد و . بودم" اکثريت"

مقاله را خواندم، عنوان . خواستار درج آن در نشريه شد" موکدا
بود و طی آن، هم رهبری " همبسته ای از جنون و جنايت" مقاله 

مجاهدين و هم حکومت خمينی مورد نکوهش قرار گرفته بودند اما 



 11

ن مجاهدين را از سوی رژيم دينی مقاله در کليت خود سرکوب خوني
من با درج مقاله مخالفت کردم اما فرخ با تأکيد بر مقام ! تأئيد می کرد

علی کشتگر عضو شورای . دبير اولی خود اصرار در درج آن کرد
خواند ! سردبيری کار بود، به او گفتم مقاله را بخوان و نظرت را بگو

ن از نزاکت معمول باز نگهدار بيرو. مخالف درج مقاله هستم: و گفت
هم اصرار در درج آن کرد، مجبور به تمکين شدم و مقاله را برای 

هفته بعد در شورای . تايپ به الهه بقراط سپردم که درج شد
سردبيری تصميم گرفتيم سلسله مقاالتی در محکوم شناختن سرکوب 

مقاالت . خونين و اعدام های مجاهدين برای درج در کار بنويسيم
 درج و نشر يافتند، يکی از نويسندگان مقاالت رفيق تابان نوشته و

متعاقب آن نامه ای از دادستانی انقالب رسيد که از ما می . بود
ما از معرفی . خواست نويسندگان مقاله را به دادستانی معرفی کنيم

نويسندگان خود داری کرديم، چندی بعد نامه و نامه های ديگری از 
متعاقب آن چاپخانه . مضمون و پر از تهديددادستانی رسيد با همان 

هيأت دبيران در پاسخ به نامه . به تاراج رفت و نشريه کار توقيف شد
های دادستانی با اين نيت که به انتشار نشريه صورت قانونی ببخشد، 
تصميم گرفت رضا غبرائی، رفيق منصور، که پيشتر بعنوان مدير 

شده بود، برای ادای مسئول نشريه کار به وزارت کشور معرفی 
من قرار دبيران . توضيحات، به دادستانی انقالب مستقر در اوين برود

گفت من بنا به تصميم رفقا می روم اما نظرم . را به رضا ابالغ کردم
اين است که تصميم هيات دبيران نادرست است و بازگشتی در کار 

من در ! رضا رفت، اعدام شد و هيچگاه بر نگشت! نخواهد بود
زندگينامه خود به تفصيل اين ماجرا را آورده ام و در نگاه به خود و 
گفتگو با خود، تمکينم را به اصرارهای فرخ نگهدار که به درج و 

انجاميد، ادامه سرکوب و امتداد " همبسته جنون و جنايت"نشر 
و ... خشونت حکومت خمينی عليه مجاهدين توسط خودم دانسته ام

را می نويسم در مورد مسعود بهنود، اين اين لحظه که اين سطور 
روزنامه نگار با ارزش و خدمتگزار ژورناليسم ايران، متأسفم و 

متأثر و شرمسارم که فرخ نگهدار را کماکان در ادامه و " عميقا
اين عقوبت کسی است ! اما وا اسفا... تکرار همان تجربه باز می بينم

  . "دکه از نگاه به خود و گفتگو با خود می گريز
اين نوشته ترديدی نمی گذارد که اوًال غبرايی را علی رغم ميل خوِد 
او و با چماق انضباط تشکليالتی به قربانگاه فرستاده اند و او در اين 
تصميم گيری شرکت نداشته ، آن را نادرست می ديده و می دانسته 

ثانيًا غبرايی جزو هيأت دبيران ". بازگشتی در کار نخواهد بود " که 
. نبوده ، بلکه در زير رابطه جمشيد طاهری پور قرار داشته است
( ثالثًا شخص نگهدار در حمايت سازمان اکثريت از اعدام فعاالن 

مجاهدين نقش بسيار زيادی داشته و مخالفت هايی را که از ) الاقل 
طرف ديگران با اين حد از حمايت صورت می گرفته ، با استفاده از 

رابعًا بر خالف . ش ، درهم می شکسته استموقعيت دبير اولی ا
ادعای نگهدار ، در سازمان اکثريت نه تنها کسانی مسؤوليت ديگران 
را به عهده داشته اند ، بلکه تصميم گيری در باره ديگران بدتر از 

حقيقت اين است که در . بسياری از سازمان های ديگر بوده است
را بدون ميل خود او ، بسياری از سازمان های ديگر ، نمی شد کسی 
  . به ماموريتی که بازگشتی در آن نباشد ، فرستاد

 نقی حميديان ، يکی ديگر از رهبران سازمان اکثريت در آن – ٢
زمان ، نيز در خاطرات اش تقريبًا  همين روايت جمشيد طاهری پور 

  : را تأئيد می کند
 از سوی دادستانی رفيق رضا غبرائی مدير مسئول نشريه کار" 

احضار شد در اين باره بعد از مشورت ها و تعمق های زياد و 
عليرغم ) يا هيات سياسی ( ترديدهای فراوان باالخره هيات دبيران 

اين که خود رضا مخالف بود ، تصميم گرفت که او خود را معرفی 
تالش های رهبری سازمان برای بيرون آوردن رضا به جائی . کند

والن انجام گرفت اما نتيجه ای تالش زيادی توسط مسئ. نرسيد
اسدهللا الجوردی رضا غبرائی را بدون هيچ دليلی تا چند سال . نداشت

با شکنجه و آزار فراوان در زندان اوين نگهداشت و سرانجام او را 
 . "ناجوانمردانه به دست جوخه های اعدام سپرد

ی يعنی می بينيم که او هم می گويد ، هيأت دبيران ، محمد رضا غبراي
البته روايت . را علی رغم مخالفت خوِد او به دادستانی فرستاده است

حميديان از اين جهت که می گويد رضا غبرايی از سوی دادستانی 
احضار شد ، دقيق نيست ، زيرا از روايت ديگران و از جمله خوِد 
نگهدار معلوم است که الجوردی دنبال غبرايی نبوده بلکه نام 

ولی همين تفاوت نشان می دهد .   خواسته استنويسنده مقاله را می
 . که مخالفت غبرايی با رفتن به دادستانی را همه می دانسته اند

که خبر  ) ١٣٦٤اسفند " ( کار"  دوره دوم نشريه ٢٢ شماره  - ٣
اعدام محمد رضا غبرايی را نوشته ، مقاله ای در باره او دارد که در 

 :آن چنين آمده است
 پاس خدمات ارزنده اش  به تجديد حيات سازمان رفيق منصور به" 

و به جنبش انقالبی مردم و به پاس شايستگی های انقالبيش  در 
 کميته مرکزی سازمان به عضويت مشاور ١٣٦١پلنوم خردادماه 

رفيق منصورطی . هيات سياسی کميته مرکزی سازمان انتخاب شد
های سالهای پس از انقالب تا مقطع دستگيری اش درمسوليت 

حساس و مهم سياسی و تشکيالتی در دستگاه کميته مرکزی سازمان 
انجام وظيفه می کرد و آنها را تمامًا و به شايستگی به انجام می 

رفيق محمدرضاغبرايی بعنوان مسول نشريه کار ارگان . رسانيد
  مرکزی سازمان به

حکومت معرفی شده بود و حکومت او را پاسخگو در برابر مواضع 
 سازمان ازطريق نشريه کار طی چند ٦٠دراسفند . ی شناختنشريه م

مقاله عليه اعدامهای جنايتکارانه اعتراض نمود و اين جنايات را 
ازاين رومسؤوالن رژيم رفيق منصور رابرای توضيح . افشا کرد 

درآنجا رفيق منصور . پيرامون مقاالت فوق به دادستانی فرا خواندند
 انقالب اسالمی مرکز به سرکردگی ناجوانمردانه  توسط دادستانی

او را به اوين بردند به .جالد خون آشام اسداله الجوردی بازداشت شد
همان جايی که جالدان شاه رو سياه شده بودند وعمال جنايتکار ژيم 

شکنجه .جمهوری اسالمی بسرکردگی جالد الجوردی به جانش افتادند
 اطالعات و های وحشيانه وطاقت فرسای جسمی و روحی جهت کسب

 لنينيستی اش -باهدف وادار کردن او به ترک مواضع مارکسيستی
درشرايطی که رفيق منصور دستگير . باشدت هرچه تمامتر آغاز شد

بخش . شده بود هنوز سازمان دارای فعاليت های نيمه علنی بود
رفيق . عمده نيروهای سازمان درحالت نيمه علنی به سر می بردند

 زنده و حساس سياسی و تشکيالتی ای بود که منصوردارای اطالعات
درصورت عدم مقاومت او می توانستند ضربا ت جدی برسازمان 

رژيم هم به خوبی اين رامی دانست  ومخصوصا به لحاظ . وارد کنند
مستمسکی برای وارد آوردن ضربه سياسی درصدد پيداکردن 

  .سرتاسری و نهايی به سازمان بود
ال اسارتش در شکنجه گاههای رژيم اما رفيق منصور طی چهارس

انواع شکنجه ها ، تحقيرها و توهين ها و انواع گوناگون توطئه های 
ضدبشری را تحمل نمود ولی اسرارسازمانی اش را حفظ کرد و به  

 دژخيمان رژيم به ٦٤درآخرشهريور. آرمان انقالبی اش پشت نکرد
. خداحافظی کنداواجازه دادند که قبل ازاعدام با خانواده اش تلفنی 

جنايتکاران حتی نگذاشتند او تلفن خداحافظی را تمام کند و به 
خانواده اش اعالم کردند که رفيق منصور برعقايد خود استوار مانده 

 ."است و جرم   خود راسنگين کرده است 
اول اين که محمد رضا غبرايی . در اينجا نيز دو نکته قابل توجه است

 ٦١ سياسی نبوده ، بلکه در پلنوم خرداد عضو هيآت دبيران يا هيأت
، يعنی چند ماه پس از دستگيری اش ، به طور غيابی ، به عنوان 

يعنی نمی توانسته در . عضو مشاور هيآت سياسی انتخاب شده است
که او را مکلف به  ( ٦٠تصميم گيری هيأت دبيران در جلسه اسفند 

دوم اين که . شرکت داشته باشد) رفتن به دادستانی می کرده 
( نويسندگان متن ، در همان موقع گويی در مقابل سؤال يا اعتراضی 

قرار داشته اند که ) که چرا با دست خودتان او را تحويل جالد داديد ؟ 
حکومت او را پاسخگو در برابر مواضع نشريه می ":  نوشته اند
و حال آن که از گفته خود نگهدار روشن است که الجوردی ."شناخت
 . نده مقاله مربوطه را می خواسته و نه مسؤول نشريه رانويس
به  ) ١٣٦٨اسفند " (  کار" دوره دوم نشريه ٧٣ در شماره – ٤

مناسبت داوازدهمين سال انتشار نشريه ، مقاله ای نوشته شده که در 
 : ، گفته می شود١٣٦٠آن ضمن اشاره به توقيف نشريه در اسفند 

آن ، رفيق محمدرضا غبرايی ، و صاحب امتياز و مدير مسؤول " 
 هيأت سياسی کميته مرکزی که در پی جويی اعتراض  عضو مشاور

از مجاری قانونی به حکم توقيف کار به وزارت ارشاد اسالمی رفته 
 سال آکنده از سبعانه ترين شکنجه های ٥/٣بود، بازداشت و پس از 

به جسمی و روانی ، به خاطر پای بندی به تعهد و مسؤوليت خود 
 ."جوخه اعدام سپرده شد

 می بينيم که او را فقط عضو مشاور هيأت سياسی  در اينجا نيز
 . معرفی می کنند و نه عضو هيأت سياسی و عضو هيآت دبيران

کار را تا " اما از اين مهم تر ، نوشته کوتاهی است که با عنوان 
 ٣ در کنار همان مقاله  در صفحه" امروز کدام رفقا هدايت کرده اند

همان شماره آمده است و در آن در حالی که همه سردبيران و حتی 
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را از روز اول تا آن تاريخ معرفی " کار "افراد اصلی هيأت تحريريه 
، دبيری فرد ) کشتگر( می کنند و حتی از علی محمد فرخنده جهرمی 

اسم می برند ، ولی از غبرايی به )   توکل(، اکبر کاميابی ) حيدر( 
بير يا حتی عضو اصلی هيأت تحريريه سخنی به ميان عنوان سرد

و اين نشان می دهد که او را فقط به صورت پوششی به . نمی آيد
 . عنوان مسؤول ، به رژيم معرفی کرده بوده اند

 فرخ نگهدار در جوابيه دوم خودش ، ضمن برشمردن مدارِک به –٥
 ، ٦٠ اصطالح مخالفت های اکثريت با اعدام ها و سرکوب های سال

الزم ديد که دوباره در باره غبرايی ظاهرًا به طور گذرا ، توضيحکی 
 :بدهد

باز هم اعدام های بی رويه، نقض آشکار ,باالخره مقاله معروف " 
با درج . 1360 آذرماه 18، مورخ 139مندرج در کار شماره , قانون

رهبری . اين مقاله دادستانی انقالب تهران نويسنده آن را احضار کرد
علی رضا اکبری شانديز، عضو هيات (سازمان معرفی نويسنده 

به دادستانی خالف قانون دانسته و اعالم کرد مدير مسوول ) سياسی
محمد رضا غبرايي، رفيق منصور، عضو هيات سياسی و (نشريه 

پس از انتشار اين مقاله، که . مسوول پاسخگويی است) هيات دبيران
مت در قبال اعدام ها صريح ترين اعتراض سازمان به حکو

بود،عليرغم سياست عمومی سازمان در دفاع از جمهوری اسالمی 
ايران و سياست اتحاد و انتقاد، چاپ خانه نشريه کار مورد يورش 

 شماره، پايان داده 150قرار گرفت و به حيات نيمه مجاز آن، پس از 
 ."شد

د که در اينجا می بينيم که اوًال فرخ نگهدار بازهم تصريح می کن
الجوردی دنبال نويسنده مقاله بوده و نه مسؤول نشريه ، يعنی محمد 

و اين رهبری سازمان بوده که محمد رضا غبرايی را . رضا غبرايی
ولی نکته دوم که از همه مهم تر است اين . پيش او فرستاده است

است که نگهدار ادعا می کند ، غبرايی هم عضو هيأت دبيران بوده و 
روشن است که او با اين تأکيد ظاهرًا گذرا ! سياسیهم عضو هيأت 

که در داخل پارانتز جا سازی شده ، می خواهد نشان بدهد که خوِد 
در حالی که . غبرايی نيز در تمام تصميم گيری ها شرکت داشته است

"  دوره دوم نشريه ٢٢در باال ديديم که يادنامه درج شده در شماره 
 هيأت سياسی معرفی می کند ، مشاورعضو نه تنها او را فقط " کار

. بلکه تاريخ انتخاب او به اين سمت را نيز به طور دقيق می آورد
بعالوه نوشته جمشيد طاهری پور نيز ترديدی نمی گذارد که غبرايی 
عضو هيأت دبيران نبوده و  در جلسه آن هم شرکت نداشته ، بلکه 

اين . ه استتصميم آن هيأت از طريق طاهری پور به او ابالغ شد
دستکاری آخری فرخ نگهدار در اطالعات تشکيالتی ثبت شده نشان 
می دهد که او مثل آب خوردن می تواند همه چيز را تحريف کند ؛ او 
به اسناد فرمان می دهد که خودشان را با خواسته های او انطباق 

در اين ماجرا آقای ! بدهند و وای به حال اسناد اگر اطاعت نکنند
را به داشتن ذهنيت توتاليتری متهم کرده بود ، من اکنون با نگهدار م

اطمينان می توانم بگويم که  ذهنيت او توتاليتری نيست ، مافيايی 
و با اطمينان می توانم بگويم که اگر نگهدار حاال در عصر . است

اطالعات و در ناف اورپا ، با چنين جسارتی حقايق را دستکاری می 
که در پستوهای روابط سازمانی در آن سال کند ، می شود حدس زد 

های سرکوب های خونين جمهوری اسالمی و نيز در در دوره اقامت 
در شوروی که صدای کسی به جايی نمی رسيده ، چه ها می کرده 

 .است
   نگاهی به روش و منش فرخ نگهدار– ٥

بحث من با آقای نگهدار بر سر حمايت اکثريت از جمهوری اسالمی 
 شروع شده و من تالش کرده ام تا حد ٦١ تا ٥٩ی سياه در سال ها

زيرا همان طور که . امکان نگذارم اين مسأله با مسائل ديگر درآميزد
اما . قبًال هم اشاره کردم ، نمی خواهم اين مسأله به حاشيه رانده شود

از يک چيز نمی توانم بگذرم و آن چگونگی برخورد امروزی آقای 
و فکر می کنم با تأملی در روش و . سی استنگهدار با مخالفان سيا

منش امروزی او ، از روانشناسی او و امثال او در تباه کردن بزرگ 
ترين بخش جنبش فدايی در يکی از حساس ترين دوره های تاريخ 

دراينجا فقط . معاصر ايران درک روشن تری می توانيم داشته باشيم
دو نوشته جوابيه اش به آوردن نمونه هايی از برخورد او در همين 

  :اکتفاء می کنم 
 در پاسخ به اعتراض من در باره سپردن محمدرضا غبرايی به – ١

دست الجوردی ، آقای نگهدار در حالی که می کوشيد ظاهرًا ژستی 
ليبرال منشانه داشته باشد ، بعد از آوردن داستان مالقات اش با 

ت شخص ظاهرًا برای اثبات شجاعت و جسار(  موسوی تبريزی 

 :          به دروغ شاخداری متوسل شد که ) شخيص خودش 
شايد بارزترين تفاوت سازمان اکثريت با تمام گروه های سياسی " 

ايرانی در سالهای پس از انقالب در اين بود که هيچ کس مسووليت 
 ."کس ديگر را بر دوش نداشت

اد که در حالی که روايت خوِد او در باره قضيه غبرايی نشان می د
درست برعکس اين ادعا ، در سازمان اکثريت نه تنها کسانی مسؤول 
کسان ديگری بوده اند ، بلکه مسؤوالن با کمال بی مسؤوليتی افراد 

و البته حاال می دانيم . زير رابطه شان را به قتل گاه می فرستاده اند
که غبرايی را علی رغم مخالفت صريح او به دست الجوردی سپرده 

) همان طور که در باال آوردم (  اين بدتر ، او در نوشته دوم از. اند
عمدًا اطالعات ثبت شده موجود در نشريه مرکزی سازمان اکثريت را 
در ارتباط با موقعيت تشکيالتی محمدرضا غبرايی دستکاری کرد تا 

اکثريت هيچ کس مسؤوليت کس ديگری را بر " ثابت کند که در 
 ، دروغ شاخدار قبلی را با دروغ به عبارت ديگر". دوش نداشت

اما آقای نگهدار به اين اکتفاء نکرد و با . شاخدارتری تکميل کرد
لحن تحقير آميزی مرا متهم کرد که حرف ام در باره اين قضيه نشان 
دهنده ذهنيت توتاليتر تمام اعضای احزاب پادگانی است که اصًال 

و اين در . رندتصوری از روابط غيرهيرارشيک ندا" بدون استثاء"
اما اين . مرا شخصًا نمی شناخت) به گفته خودش ( حالی بود که او 

مهم نبود؛ جرم من اين بود که اوًال  به ساحت شخصيت بزرگی مانند 
وهمين . او جسارت کرده بودم ؛ ثانيًا عضو يک سازمان چپ بودم

کافی بود که نگهدار حکم بدهد که شخص من نيز ذهنيت توتاليتر و 
به عبارت ديگر ، استدالل او را چنين می شود بيان کرد . انی دارمپادگ

را شخصًا نمی شناسم ؛ ولی اعضای همه " عزيز"من علی اکبر : 
" تمامًا و " مبتنی بر سانتراليسم دموکراتيک " سازمان های چپ و 

ذهنيت توتاليتر و پادگانی دارند ؛ پس او نمی تواند " بدون استثناء
مسلم است که اين استدالل حتی صرفًا به . شته باشدچنين دهنيتی ندا

زيرا اوًال بسياری از مخالفان سوسياليسم نيز . لحاظ منطقی غلط است
تصديق خواهند کرد که درک ها و تفسيرهای رنگارنگی از 
سانتراليسم دموکراتيک وجود دارد و به تجربه ميدانيم که همه 

تی نمی توان تحت احزاب چپ را به لحاظ ايدئولوژيک و تشکيال
ثانيًا به لحاظ نظری و نيز به تجربه . عنوان واحدی طبقه بندی کرد

می دانيم که نمی توان همه اعضای حتی سازمان های توتاليتر را 
زيرا ساختار . دارای دهنيت توتاليتر دانست" بدون استثناء "

تشکيالتی و روانشناسی فردی دو چيز کامًال متفاوت اند که يک سان 
ی کردن آنها نه تنها ناديده گرفتن واقعيت های عينی است ، بلکه تلق

از لحاظ اخالقی و حقوقی نيز کار خطرناکی است و کمترين ضررش 
اما حتی . اين است که هر نوع مسؤوليت فردی را بی معنا می سازد

اگر فتوای نگهدار را قبول کنيم ، باز هم ادعای او غير قابل تصديق 
فرخ نگهدار نمی تواند انکار کند که اکثريت در آن زيرا . خواهد ماند

و . سال ها يک سازمان مبتنی بر سانتراليسم دموکراتيک بود
که در اکثريت هيرارشی و ( بنابراين ، طبق فتوای خوِد او ادعای اش 

فراموش . نمی تواند درست باشد) ذهنيت هيراشيک وجود نداشت
عضای سازمان های مبتنی نکنيم که حرف او عمًال اين است که همه ا

دارای ذهنيت توتاليتر " بدون استثناء"بر سانتراليسم دموکراتيک 
هر چند در آن سال ها سانتراليسم ( هستند ، اما اکثريتی ها 

فکر می کنيد با اين ! از اين قاعده مستثنی بودند) دموکراتيکی بودند 
آقای نظر و اين حد از پيش داوری و کينه توزی ، اگر " دقِت " 

نگهدار در قدرت بود ، چه می کرد؟ ترديدی ندارم که من اگر از 
دادگاههای جمهوری اسالمی جان سالم به در برده ام ، نمی توانستم 

 .از دادگاه او جان سالم به در برم
 آقای نگهدار که در نوشته اول خودش ترجيح داده بود در باره – ٢

چيزی نگويد " کار "١٢٠استناد من به رهنمود تشکيالتی در شماره 
، در نوشته دوم اش ، تصميم گرفت با توسل به منطق دروغ بزرگ ، 
مرا به تحريف عمدی حقايق يا حداقل به تبعيت کور کورانه و 
جاهالنه از شايعه سازان ديگر متهم کند ، و با استفاده از اشتباه من 

 را که توسط رقيه دانشگری داده ١٢٠که رهنمود نشريه شماره ( 
مدعی شد که اصًال چنين ) شده ، به شخص او نسبت داده بودم 

و حتی از اين هم فراتر رفت و . رهنمودی در نشريه کار وجود ندارد
 حمايت نکرده 60سازمان اکثريت از اعدام های سال " ادعا کرد که  

در پاسخ به اين ادعای ."و صريحا آن را مورد انتقاد قرار داده است
ور شدم در بخش اول اين نوشته نشان بدهم که آقای نگهدارمن مجب

عالمانه ، عامدانه و ظالمانه ، شک " با آرامش وجدان و کامًال او 
اما اينجا بايد بگويم ، . ميکند و دروغ می گويد" وشبهه پراکنی 
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چيزی که واقعًا مرا حيرت زده کرده ، جسارت او در دروغ گفتن 
نمی تواند به اسناد آن سال آيا راستی او فکر می کرد هيچ کس . است

جواب اين سؤال هر چه باشد ، ترديدی ! ها دسترسی داشته باشد؟
نبايد داشت که چنين جسارتی ، فقط از افرادی با روان شناسی خاص 
بر می آيد ، افرادی که به هيچ کس احترامی قايل نيستند و مردم را 

 . در حد حشرات می دانند
کردن من به دروغ پردازی و وحشت  آقای نگهدار فقط به متهم – ٣

از انديشيدن اکتفاء نکرد ، بلکه سعی کرد اين اتهام را به طور ضمنی 
مارکسيست هايی که تغيير ايدئولوژيک " به همه رفقای من و همه 

ترجيح می دهم در . تعميم بدهد" بنيادينی را پشت سر نگذاشته اند 
 :طاب به من می گويد او خ. اينجا عين سخنان او را به تفصيل بياورم

من نگاه هايی . تو اولين کسی نيستی که اين طور فکر می کنی" 
  . وحشتناک تر از تو، اما به همين اندازه باورمندانه، هم ديده ام

رفيق مهران شهاب الدين يکی عزيزترين، يکی از خوش فکرترين، 
يکی از قابل اعتمادترين، و عليرغم نقص بدني، يکی از فعال ترين 

 و 54در سال های . فقای ما در سخت ترين سال های زندان بودر
 من يکی از صميمی ترين رفقای او و او يکی از صميمی ترين 55

در . در سال های آخر زندان ما را از هم جدا کردند. رفقای من بود
را رد کرد و به کسانی پيوست , مشی چريکی,آخرين ماه ها مهران 

  .ل دادندکه بعدها راه کارگر را تشکي
 روزی 60در کمر کش کشتارها و بگير و ببندهای دهشتناک تابستان 

در آن سوی . داشتم با اتوموبيل از بر جنوبی کريم خان می گذشتم
او را مدت ها . خيابان مهران را ديدم که در مسير ما دارد راه ميرود

به رفيق همراهم . حس کردم دلم برايش پر ميزند. بود که نديده بودم
زديم . تم از جلوتر دور بزنيم تا با يکی از بچه ها چاق سالمتی کنمگف

با چشمان خندان جلوی مهران سبز . از ماشين پريدم بيرون. کنار
يکهو ديدم تا چشم مهران به چشمان من افتاد رنگش شد مثل . شدم
همين طور . معلوم بود زبانش بند آمده. يک قدم عقب گذاشت. گچ

حس کردم فکر می کند کارش تمام . ره ماندمات و مبهوت به من خي
صحنه آخر . چشمانم سياهی رفت. من سرجايم خشکم زده بود. است

اما چشمان از وحشت دريده و رنگ گچ گونه ی . را اصال يادم نيست
 .  چشمم سنگ شده سال پيش تا حاال همانطور جلوی25او از 

ش علی اکبر به کمک تجربه زندگی و با شناختی که تا همين جا از من
به دست آورده ام قاعدتا علی اکبر نبايد خودش با چشمان خودش 

.  را خوانده باشد1360 مرداد 7 مورخ 120نشريه کار شماره 
قاعدتا بايد آنچه را که از نشريه کار نقل کرده از منابع دست دوم 

وقتی شما با تمام وجود به صحت . بوده باشد و اين خيلی طبيعی است
داريد آن را فقط به کار می بريد و لزومی به امتحان حديثی باور 

اگر علی اکبر . حتی از اين هم فراتر ميروم. صحت آن نمی بينيد
 را می ديد و می ديد که اصال چنين مطلبی در آن 120نشريه کار 

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

او بعد از مراجعه دادن من به اسنادی ." [  درج شده است120کار 
 : ]در جهت اثبات ادعايش ، چنين ادامه می دهد" کار"از نشريه 

اما برای من جای شک بسيار باقی است که او قادر شود پايه های " 
نسبت عمق يقينی که او . ايمانش به صحت باورهايش را تصحيح کند

به صحت باورهای خود دارد من را تا اين جا به اين نتيجه رسانده که 
حتی پس از مطالعه دقيق تمام سندهای فوق باز هم بعيد است شکی 

حقيقت "علی اکبر عزيز در باره آن چه که او آن ها را " وجود"در 
حد و سنگينی مقاومتی که در وجود . می داند رسوخ کند" محض

 قبال استدالل، در قبال اسناد و شواهد، از جمله در علی اکبر عزيز در
 که –نشريه کار ) يا نويسنده مقاله(برابر علت احضار مدير مسوول 

 موج ميزند، عقل را قانع می کند که او، پس –هر دو بعدا اعدام شدند 
از ديدن تمام شواهد، باز هيچ شک نخواهد کرد که نادرست انديشيده 

تو گويی هستی . تشکيک را گناه می شماردتو گويی او اصال . است
تو گويی شک نکردن خود . او تماما با شک نکردن در آميخته است

  .ضامن هستی اوست
، در آن کنج پياده رو، 60من در آن روزهای دهشت و مرگ تابستان 

گزش تلخ آن چشمان از وحشت دريده ی مهران شهاب الدين را 
 آن را درتک تک ذرات وجودم عميقا فهميدم و با آن که تمام تلخی

. حس کردم، اما در من جز احساس مهر هيچ حس ديگری توليد نشد
کوران تند حوادث فرصتی برای . آخر او اصال فرصت دانستن نداشت

شک کردن، برای انديشيدن، برای باز ديدن حقيقت برای او باقی 
   .نگذاشت

رای فکر  سال، بعد از اين همه فرصت دراز ب25اما حاال بعد از 
کردن و ورنداز کردن شنيده ها و ديده ها، روش علی اکبر عزيز در 

که , "رواياتی,و , احاديث,بکار بردن عقل، اين حد از ايقان او به 
شده هيچ راهی برای تو باقی نمی گذارد که فکر نکنی , نقل,برايش 

 ."می پندارد, هستی,را زايل کننده , "شک,علی اکبر عزيز 
 اين خاطر  به تفصيل نقل کردم که معتقدم بهتر از هر اين متن را به

توضيحی روان شناسی فرخ نگهدار را در برخورد با مخالفانش به 
 سال هنوز نتوانسته کينه اش را ٢٥او بعد از . نمايش می گذارد

نسبت به مهران شهاب الدين که با نشان دادن بی اعتمادی و نفرتش 
به اردوی دشمن ، او را در آن نسبت به يک دوست سابق فرار کرده 

گزش تلخ "معلوم است که . گوشه خيابان تحقير کرده ، فراموش کند
مهران شهاب الدين هنوز هم گاه بيگاه چون آيينه ای در " چشمان 

مقابل فرخ نگهدار قرار می گيرد ، اما او به جای اين که چاره ای 
می دهد آيينه را خود بجويد ، هر بار ترجيح " قامِت بی اندام " برای 
خوِد روايت تلخ نگهدار نشان می دهد که بر خالف ادعای او . بشکند

، مهران نه از سر ترس ، بلکه برای نشان دادن بی اعتمادی و 
اگر او می خواست خودش را . نفرتش ، خود را عقب کشيده است

نجات بدهد ، طبيعی ترين راه  آن بود که دوستی سابق اش را به 
اما . وری کند ، به روی او لبخند بزند و خوش و بش کندنگهدار يادآ

او با شجاعتی آشکار ترجيح داده است بی اعتمادی و نفرت خود را 
نسبت به کسی که در کشتار آن همه جوان مبارز و پاکباخته به حامی 

نگهدار برای تسلی دل خود . و هوراکش رژيم تبديل شده ، نشان بدهد
کوران تند حوادث . رصت دانستن نداشتآخر او اصال ف" می گويد  

فرصتی برای شک کردن، برای انديشيدن، برای باز ديدن حقيقت 
گويی اگر مهران شهاب الدين فرصت می ."برای او باقی نگذاشت

داشت ، در می يافت که حق با نگهدار بوده که در دوره استقرار نظام 
من مانده . بودخون ريز و تاريک واليت فقيه به پادوی آن تبديل شده 

ام که اين روان شناسی طلب کارانه نگهدار را که بعد از آن همه 
کثافتکاری ، هنوز هم خود را در همه آنچه کرده بر حق ميداند و 
کسانی را که در ريخته شدن خون شان سهمی داشته چنين تحقير می 

 ! کند ، چگونه می شود توضيح داد؟
و ن دادن ذهنيت وهم آلود  فرخ نگهدار به قول خودش برای نشا–٤

 :غرض ورز من ، ظاهرًا به انتقاد از خود جانانه ای هم دست زده است 
بدون اطالع حرف زدن و زشت تر نمايی رقبای سياسی و سازمانی " 

اين کار نشانه عقب ماندگی . فقط بد اخالقی و يا حق کشی نيست
به خيال من ترا تنها . اين کار سد راه آزادی است. فرهنگی هم هست

خود . بافی و زهرپراکنی در باره مخالفين سياسی ات متهم نمی کنم
  .من هم از اين مصيبت ها کم نداشته ام

يادم می آيد وقتی در سازمان ما بحث وحدت با توده ای ها مطرح بود 
گروهی از رفقا . ما در مرکزيت سازمان بحث می کرديم که چه کنيم

علی (م ها علی فرخنده جهرمی شاخص ترين نا. مخالفت می کردند 
گزارش پشت . بودند) همايون(و هيبت اهللا معينی چاغر وند ) کشتگر

هنوز زخم و ضربه . گزارش می آمد که رفقا قصد انشعاب دارند
سنگين انشعاب گروه اشرف دهقاني، اقليت و بعد هم جناح چپ ترميم 

  . يد يک انشعاب تازه مواجه شديمنشده بود که با تهد
ل از انقالب من با علی کشتگر آشنايی داشتم و او را رفيق از قب

سياسی قابلی يافته و همه جا از سپردن مسووليت به او حمايت می 
, نقص,اما او زندان نرفته بود و اين در فضای آن روز يک . کردم

به همين لحاظ برای او . بزرگ و منشاء يک عدم اعتماد جدی بود
علی . ايت جدی در سازمان داشته باشدبسيار دشوار بود پايگاه و حم

توسلي، نه از اين زاويه که کشتگر زندان نرفته بلکه، از روی يک 
. رشته خصوصيات شخصي، سخت مخالف باال آمدن کشتگر بود

 سال کشمکش به مشاورت کميته مرکزی انتخاب 2سرانجام پس از 
  .شد و من واقعا خوشحال بودم

ی خوب می شناختيم، صداقت و از آن سو ما همه همايون را خيل
همايون . صميميت او را می ستوديم و روی وی حساب می کرديم

پس از انشعاب اقليت او در دفاع از خط مشی سازمان هم مواضع 
ما همه می دانستيم که رفيق ]. محکم داشت و هم نقشی بسيار موثر

همايون سرمايه ای بزرگ برای جذب کادرهای ناراضی از وحدت با 
ما همه می دانستيم که محور رهبری کننده . توده ايران استحزب 

انشعاب هيبت اهللا معينی چاغروند و محمد علی فرخنده جهرمی 
   .هستند اما آگاهانه تصميم گرفتيم طور ديگری عمل کنيم

منوچهر هليل رودی يکی از رفقايی بود که از خارج کشور آمده و 
ه همه، به جز علی در کميته مرکزي، ک. جذب سازمان شده بود
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کشتگر يا زندان رفته بودند و يا چريک قبل از انقالب، هيچ کس هليل 
ما اعالم کرديم که رهبری انشعاب در دست . رودی را نمی شناخت

و . است و ما نمی دانيم هليل رودی کيست, هليل رودی-باند کشتگر,
کميته به عالوه در . من نيز در اين صحنه آرايی نقش فعال داشتم

مرکزی کسی را نمی شناسم که معنای برداشتن همايون و گذاشتن هليل 
  . را نداند,ما او را نمی شناسيم,رودی و معنای اين حرف که 

کسی ممکن است وجدان خود را قانع کند که سازمان مهم تر از هليل 
رودی است و ما به خاطر حفظ سازمان حق داشته ايم پيرامون يک 

کسی ممکن است فکر کند من، . يمرفيق شک و شبهه درست کن
عليرغم اين که حتی در آن زمان می فهميدم که زندان کشيدن و 
چريک قبل از انقالب بودن تنها معيارهای ارزش گذاری و مسووليت 
دادن به کادرها نيست، حق داشته ام به کسانی که سازمان شکنی می 

 .حمله کنم, فقدان سوابق,کنند از زاويه ی 
دهم که شک و شبهه درست کردن پيرامون هليل من شهادت می 

رودی اگر هم برای تمام اعضای رهبری وقت سازمان کامال 
هشيارانه نبوده باشد، برای من عامدانه بوده است و امروز که به 
روزهای ربع قرن پيش نگاه می کنم اگر خود را سرزنش نکنم هم 

 ."حق کشی و هم اعتماد شکنی کرده ام
ُخب ، :  که بار اول که اين را خواندم ، با خود گفتم بايد اعتراف کنم

اما بعد دريافتم که ! باالخره در يک مورد از خودش انتقاد کرده است
زيرا متوجه شدم که ديگرانی در اين باره . چقدر ساده لوح بودم

افشاگری هايی کرده اند ، و نگهدار با آوردن داستان در واقع می 
بزند و به طور غير مستقيم به آنها هم خواهد با يک تير دو نشان 

برای روشن تر شدن قضيه ناگزيرم توضيح نقی . جواب بدهد
 :حميديان را در باره همين ماجرا در اينجا از خاطرات او نقل کنم 

جلسه فوق العاده کميته مرکزی برای اعالم موضع در مورد " 
محکوم کميته مرکزی انشعاب را به اتفاق آراء . انشعاب تشکيل شد

در ميان بحث ها . مسئله مرکزی در اين جلسه انشعاب بود. کرد
معلوم شد که تعدادی از رفقا عامل اصلی انشعاب را شعبه اقتصاد می 

بهروز سليمانی انگشت گذاشت که با ... يکی از دوستان . دانستند
علی . رهبران انشعاب مشخص بودند . مخالفت بسياری روبرو شد

يکی گفت . معينی در راس انشعاب قرار داشتندکشتگر و هيبت اهللا 
برجسته . بايد حريف را با کله زمين زد. بايد تعرضی برخورد کرد

بهزاد در . کردن همه نقاط ضعف انشعابيون واجد اهميت سياسی است
اين نوع . پاسخ گفت اين حرف ها همه دليل ضعف اخالقی ماست

ی از حاضرين در برخ. برخورد ها ضد اخالقی و ناجوانمردانه است
تعدادی از . جلسه در صدد يافتن نقطه ثقل به اصطالح فتنه بودند

دوستان شعبه اقتصاد را به عنوان نقطه مرکزی انشعاب مطرح می 
. در اين مورد فرخ نگهدار بيش از ديگران اصرار می ورزيد. کردند

شيوه های . اکثريت اعضای حاضر در جلسه با اين نظر موافق نبودند
به زعم فرخ ، شعبه اقتصاد .  دار فرخ نيز قطع نمی شدسابقه

دوست اقتصاد دانی به نام هليل رودی عضو . مشکوک تلقی می شد
اين شعبه بود که قبل از انقالب در کنفدراسيون دانش جويان و 

همين امر . محصالن ايرانی در خارج کشور فعاليت می کرد
ديد شخصيتی مستمسکی شد که موضوع به شک و شبهه و ظن و تر

هليل رودی کشانده شود تا کل انشعاب و رهبران و سازمان دهندگان 
  . آن در لجن ماليده شوند

فرخ معتقد بود که در اطالعيه کميته مرکزی درباره انشعاب بايد 
با صراحت آورده " شخص " وابسته بودن و يا مشکوک بودن اين 

و ...د ، بهزادچند نفر از حاضرين از جمله بهروز، امير ،مجي. شود
من گفتم که تا همين . من از اين طرز استدالل به شدت ناراحت بوديم

که من او را هرگز نديده و نمی ( يکی دو ماه پيش هليل رودی 
عضو شعبه ) شناختم و تنها در اين ماجراست که با نام وی آشنا شدم 

اقتصاد کميته مرکزی و رفيق سازمانی بود اما حاال که با انشعاب 
ما چه حقی ) که نبود(ته حتی اگر طراح انشعاب هم بوده باشد رف

آخر با کدام !! داريم که با اين اتهامات بی محتوا او را لجن مال کنيم
فاکت و مدرکی چنين اتهام سنگينی که البته قبل از هر چيز دامن خود 
ما را هم خواهد گرفت مطرح می شود؟ من به طور کلی از آوردن نام 

 با مشکوک ناميدن ضمنی کسی در اطالعيه مخالف هليل رودی و
صادقانه بگويم که من همواره اين برخورد ها را از بيخ و بنياد . بودم

اين نوع برخوردها را به دور از هرگونه شرافت و . نمی پسنديدم 
. به همين خاطر در موضع خود اصرار ورزيدم. مردانگی می دانستم

 مطرح می شد، به طور ضمنی اين مخالفت ها که از جانب عده ای
در اين ميان متوجه . نوعی همدلی با انشعاب کنندگان تلقی می شد

شدم که فرخ گويا برای خوار و خفيف کردن انشعاب دارد دست به 
روشن بود که کسی نمی توانست به شخصيت علی . هر کاری می زند

حتا به طرز ) همايون ( کشتگر و به طريق اولی هيبت اهللا معينی 
به همين دليل . سرپوشيده و دو پهلو اتهاماتی از اين نوع وارد آورد

  .هليل رودی که از خارج کشور آمده بود يک باره علم شد
در آن زمان در مورد اعضائی که از خارج کشور آمده بودند، ايجاد 
. شبهه امنيتی راحت تر در ذهن ساده نيروهای سازمان اثر می کرد

ای بستن هر گونه راه گريزی من به طور بر. اصرار ها ادامه داشت
برخی از . مشخص پيشنهاد رای گيری در مورد نظر فرخ دادم

دوستان گفتند که موضوع منتفی شده ديگر احتياجی به رای گيری 
. من با تجربه و شناختی که داشتم باز هم پافشاری کردم. نيست

 بيشتر حداکثر چهار يا پنج رای. باالخره موضوع به رای گذاشته شد
گفتند چون فرخ . من هم مانند ديگران خاطر جمع شدم . نياورد

! برای کنترل و دقت در چرخش سر قلم!! اعالميه می نويسد
مرا هم به اصرار وارد اين کميسيون . کميسيونی تشکيل شود

امير ، بهروز،فرخ، و من و شايد فرد ديگر : اعضای آن .کردند
فی برای نشستن تا پايان کار من عازم سفر بودم و وقت کا. بودند
به امير گفتم اين مسئله را با دقت دنبال کن ، می دانی که . نداشتم

چندی بعد ديدم که . رفتم. او مرا خاطر جمع کرد ! فرخ چه تيپی است
اطالعيه مربوطه عليرغم بحث و رای گيری مشخص و آن همه دقت 

!  درامدهو کنترل در اساس چيزی نزديک به نقطه نظر فرخ از کار
هم منظور خاص . اطالعيه با شگرد شناخته شده ای نوشته شده بود

نويسنده را القاء می کرد و هم با سر قلم چنان بازی شده بود که نمی 
که کتبا نوشته ( شد با صراحت آن را خالف مصوبه کميته مرکزی 

اما آنچه که در عمل انتشار پيدا کرد ذکر نام هليل ! دانست) نشده بود
که من نيز به اتفاق اکثريت کميته مرکزی با آوردن نام کسی ( ی رود

با پرونده مشکوکی بود که در اطالعيه و نوشته های ) مخالف بودم 
  .ديگر به حالت القائی پخش شده بود

همن طوری که قبال گفتم من در آن زمان مدافع جدی وحدت با حزب 
انه با فرهنگ بودم اما به هيچ وجه با چنين سياست بازی های بيگ

تاثير غده بدخيم پرونده سازی توده ای ها . فدائی ها ، توافق نداشتم
موضوع از نظر من در . محصولی جز اين نمی توانست داشته باشد

اين لحظه که اين سطور را می نويسم برای خودم به طور جدی 
سوال اين است که چرا و به چه دليل سر به شورش . مطرح است

فشاگری نزدم و يا الاقل به عنوان اعتراض از کار نزده ، دست به ا
کناره گيری نکردم؟ من خود با همين سوال که مسلما سؤال خواننده 

تنها جوابی که می توانم بدهم اين است که ! نيز هست روبرو هستم
آن ديوی که به جسم و جانم وارد شده و سراپای وجودم را در 

کی که به آن عميقا باور پيدا تسخير خود داشت ، آن اعتقاد ايدئولوژي
کرده بودم و از همه بدتر آن سازمان و تشکيالت پرستی که صدها تن 
از امثال من اسير آن بوديم ، همچون پرده ساتری ميان من و واقعيت 

برای هر انسان ايدئولوژی زده و متعصبی ، انتظار . هايل شده بودند
دگی ، انتظار بيهوده برخورد مستقل و آزادانه با پديده های حساس زن

به همين دليل من نيز در آن زمان مانند برخی ديگر، از . ای است
که به کنايه و تحقير ( رفتن دوستان شعبه اقتصاد با انشعابيون 

البته . آنان را تخطئه می کردم) پروفسورهای سازمان می ناميديم 
 اين برخورد ها در درون سازمان واکنش به نفس انشعاب بود که هم

بدين . چنان نزد ما و از جمله من مذموم و بسيار ناپسند تلقی می شد
سان اين ماجرای زننده را که به ياد آوردن آن هميشه موجب 

 ."شرمساری و خجلتم می شود پشت سر گذاشتيم
عامل اوًال همان طور که می بينيد ، روايت حميديان نشان می دهد که 

ص نگهدار بوده و عده قابل اصلی اتهام زنی به هليل رودی خوِد شخ
توجهی از رهبران سازمان به شدت با اين توطئه او مخالفت می کرده 

ولی علی رغم رأی قطعی کميته مرکزی در مخالفت با طرح چنين . اند
اتهامی ، با ترفندهای موذيانه نگهدار ، اين اتهام در اعالميه سازمان 

وستان خودش به نگهدار حتی در ميان دثانيًا . گنجانده شده است
 نگهدار که از ثالثًا. چنين شيوه هايی شناخته و معروف بوده است

اين افشاگری های دوستان سابق اش مطلع بوده ، قضيه هليل رودی 
و از . را ضمنًا برای پاسخ گويی به آنها در نوشته خودش آورده است

آنجا که نمی توانسته اصل قضيه را حاشا کند ، بدين وسيله سعی 
البته نگهدار با آوردن اين ماجرا در اين !  ضرب آن را بگيردکرده

نوشته ، ضمنًا تالش کرده است که اشتباه مرا در باره رهنمود مندرج 
 مانند توطئه خودش بنمايد تا مجالی برای انداختن همه ١٢٠در کار 

مارکسيست هايی که "کثافتکاری ها به گردن سيستم فکری همه 
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اما . داشته باشد" دينی را پش سر نگذاشته اندتغيير ايدئولوژيک بنيا
بگذاريد همين جهت اطالع آقای نگهدار بگويم که من آدم از خود 
ممنونی نيستم ، ولی يقين دارم که اگر به مشابه کاری که او انجام 

 .داده است ، دست بزنم ، خودم را حلق آويز می کنم
 نگهدار نظرش  من در نوشته های قبلی ام اصرار داشتم که فرخ– ٥

را در باره کارهايی که در دوره استقرار جمهوری اسالمی در حمايت 
و فکر می کردم که او از . از آن داشته است ، با صراحت بيان کند
اما انصافًا او مرا غافل گير . اظهار نظر صريح طفره خواهد رفت

کرده و با صراحت بی مانندی از آن اعمال ننگين دفاع کرده و حتی 
ی شده است که کارنامه اکثريت در آن سال ها در مقايسه با همه مدع

اعتراف می کنم که . سازمان های غير حکومتی مثبت تر بوده است
او آدم بسيار جسوری است و اين جسارت در بی شرمی و بی اعتنائی 

در پاسخ او . به خون آن همه انسان آزاده ، از هر کسی بر نمی آيد
آقای نگهدار اشتباه می کنيد ، شما هيچ : فقط می توانم بگويم 

نياموخته ايد ؛ به شهادت همين نوشته هايتان ، شما هيچ عوض 
نشده ايد و همان آدمی هستيد که در آن سال های سرنوشت ساز با 

 .جمهوری اسالمی همکاری کرد
   علی اکبر شالگونی– ١٣٨٦ آذر ١٤                 

……………………………..……. 
 

 نامه ی جمعی از نويسندگان ايران 
  در اعتراض به ادامه ی بازداشت های دانشجويان

  
 بيانيه ای در اعتراض به ادامه بازداشت :آوای دانشگاهتوضيح  

معی از نويسندگان و هنرمندان و روشنفکران دانشجويان از طرف ج
در . شهير ايران صادر شده است که متن آن را در ادامه می بينيد 

نام ها نظری بيافکنيد هر نام جهانی از انديشه و عشق به انسانيت 
   .است

 ! زنان و مردان آزاده! روشنفکران
ه  تن از فعاالن دانشجويی ب30 آذر و روزهای بعد بيش از 11روز 

 آذر، روز دانشجو، بازداشت 16برگزاری مراسم " قصِد"ی بهانه 
  .برند چنان در بازداشت به سر میشدند و تا امروز هم

  
امضاکنندگان اين نامه ضمِن ابراز نگرانی شديد از وضِع ناروشن 

 ی فرهنگ و اين دانشجويان و برخوردهای امنيتی و پليسی با مقوله
 ی اند که خواسِت آزادی نه ويژهدانشگاه و دانشجو، بر آن 
ی مردمی است که از سانسور و دانشجويان که خواسِت همه 

  . اندسرکوب و آزار به جان آمده
امضاکنندگان زير خواهاِن پايان بخشيدن به اين وضع ناگوار در همه 

 های فردی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی، و آزادی فوری ی عرصه
 .ياِن دربند اندقيد و شرِط دانشجوو بی 

  انور خامه- ابراهيم يونسی- اشرف درويشيان علی-سيمين بهبهانی
 -مويد مجيد امين - ضياء موحد- بابک احمدی- پرويز بابايی-ای

 سيدعلی -دانا فريبرز رييس - ناصر زرافشان-الدين صادقیقطب 
  فرج- محمد خليلی- محمود استاد محمد- محمد محمدعلی-صالحی
 -  جاهد جهانشاهی- فرزانه طاهری- حسن مرتضوی-يفیاهللا شر

 فريبا - محمد قائدشرفی- عباس مخبر- قاسم روبين-محمد شريف
 -  مهين خديوی- يونس تراکمه- ناهيد فروغان- شيوا ارسطويی-وفی

 -خياط علی صداقتی - مظفر درفشی- احمد باطبی-ناهيد موسوی
 فرخنده -نجفی حميدرضا - علی ايرانلو-)مهابادی(رضا خندان 

 فاطمه - کامران جمالی-طرفبنی  عزيزی  يوسف-زادهحاجی
 حميد - منيژه عراقی- حسين حضرتی-رضا ثقفی علی- زادهسرحدی
 - فالمک بردايی- عليرضا جباری- اصغر شيرزادی علی-پناهيزدان

 حسين -دهی فرامرز سه-را عباسی ری- علی عبداللهی-حسين افشار
 شمس - محمد زندی-پور فرزانه آقايی-يدون چمنی فر-دوستصفاری
 ناهيد - رضا عابد- اسپيلی رضا مرادی- مرادی محمد رئوف-آقاجانی
 -  محمد حيدر- رحيم رسولی- آرش عندليب- بهنام ناصری-سرشکی

آ  مه- مريم آموسی- حسن صانعی- انوش صالحی-هژير پالسچی
 . نسترن موسوی-بيگی اکبر معصوم -محقق

……………………………………  
  
 

  *ديدگاه * 
) نيمی از(پول بجای صلح برای 
 فلسطين

Sozialismus.de 
 برگردان ناهيد جعفرپور

 

 
 

لبته بدون ا( در کنفرانس خاورميانه آناپوليس، اسرائيل و فلسطين 
. برای از سرگرفتن مذاکرات صلح توافق نمودند) شرکت دادن حماس

کوارتت ( بسترمعامله در اين مذاکرات ميبايست کوارتت خاورميانه 
برگرفته ) قطعه ای در موسيقی برای چهار ساز يا چهار صداست 

است که اسرائيل را در مرحله نخست به توقف فوری " رود مپ" از
 سازی و فلسطينی ها را به چشم پوشی از فعاليت های شهرک

 .حمالت نظامی شان موظف می سازد
  

برای پشتيبانی از اين روند صلح تصميم کنفرانس ديگری در پاريس 
گرفته شد که در آن برای سه سال آينده ی فلسطينی ها کمک مالی 

تنها در سالی . ای به مبلغ هفت و چهار ميليارد دالر پيش بينی شود
. سه و چهار ميليارد دالربگيرند) فلسطين(  بايد آنها که می آيد

اتحاديه اروپا مبلغ خود را افزايش داده و می خواهد برای سال 
در واقع اتحاديه اروپا .  ميليون دالر کمک نمايد420 حدود 2008

. تا کنون بزرگترين کمک کننده مالی به فلسطينی ها بوده است
مديد است که تحت برنامه دستگاه قدرتی سرزمين عباس مدتهای 

به تراوش مالی اتحاديه " مکانيسم بين المللی دوره ای" ای بنام 
تنها در سالی که در آن بسر می بريم بيش از : اروپا وابسته است

يک ميليارد دالر که نيمی از سوی کميسيون اتحاديه اروپا و نيم 
ديگر از سوی تک تک کشور های عضو بوده است بعنوان کمک 

آمريکائی .  اضطراری به سرزمين فلسطينی ها جاری شده استمالی
آلمان و فرانسه هرکدام وعده .  ميليون دالررا تقبل نمودند420ها 

اين پول می بايست از سوئی کمک کند .  ميليون يورو را دادند200
تا اصالحات در دولت خودمختار فلسطينی تامين مالی گردد و از 

اقتصادی مناطقی که امروز از سوی سوی ديگر باز سازی و توسعه 
 . اسرائيل در اشغال است را به جريان اندازد

 
بانک جهانی در . فلسطينی ها به اين کمک مالی فورا احتياج دارند

کنفرانس گزارش داد که اقتصاد فلسطين در سال های گذشته بعد از 
در حال حاضر خدمات اقتصادی . "انتفاذه بشدت نزول کرده است

اقتصاد ديگر از سوی .  است1999 درصد کمتر از سال 40سرانه 
بلکه . سرمايه گذاری ها و بخش خصوصی گردانده نمی شود

برای اينکه اين اوضاع . سنگينی اش روی شانه های دولت است
تغيير کند همزمان آکسيون های موازی هم از سوی دولت فلسطين، 

 درصد 27گفته شد که ". اسرائيل و سرمايه گذاران ضروری است
فلسطينی هائی که از آنها همه پرسی ای انجام گرفته است، عقيده 
داشته اند که آنها بخاطر شرايط زندگی غير قابل تحمل حاضر به 

بخصوص اين بيچارگی در نوار غزه بيشتر . مهاجرت می باشند
 . است
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 سقوط صنعتی در غزه   
  

 Juni 2005   Juni 2005 Juli 2007 Dezember 
2007 

کت هاشر  195 780 3.900 شرکت ها  3.900
 1.750 4.200 35.000 شاغلين  35.000 شاغلين
 34 0 748 صادرات  748 صادرات

 بانک جهانی: ماخذ
 

مذاکرات در آناپوليس و پاريس ازهمان ابتدا نقصی بزرگ داشت و 
بانک . آنهم اين بود که حماس در اين مذاکرات شرکت داده نشده بود

هر بحثی در باره بهبود اقتصادی فلسطين و :" د اماجهانی می گوي
 40در غزه . صلح بدون دخالت دادن نوار غزه ناکامل خواهد بود

درصد فلسطينی ها زندگی می کنند و غزه خود بخشی از سرزمين 
هرگزينش جدی ای برای اقتصاد . فلسطين و اقتصاد و هويتش است

  ". فلسطين بدون غزه ممکن نخواهد بود
فتح آنطور که پيداست روی کمک کشورهای پول دهنده حساب دولت 

می کند تا بدين وسيله در منطقه غرب اردن بهبود در اوضاع 
اجتماعی و اقتصادی حاصل نمايد و بتواند از اين طريق تا آنجائی 
که می تواند نوار غزه را در مضيقه قرار دهد تا بالخره مردمش 

ازند و بر عليه اش شورش حماس را برای اين اوضاع بد مسئول س
 .کنند

  
حتی اگر اين استراتژی که می خواهد زندگی ای غير قابل تحملی را 
برای مردم غزه به وجود آورد موفق گردد، در اين صورت هم برای 

زيرا که آنها همچنان . فلسطينی ها هيچ گلدان گلی حاصل نمی شود
. داشتدو تکه شده و ضعيف بر روی ميز مذاکرات قرار خواهند 

بدون اينکه راه حلی پايدار برای  مشکالت بنيادی اقتصادی، 
. اجتماعی و سياسی خود داشته باشند و يا حتی قدمی به جلو بروند

  . اين مسئله بخصوص باعث خوشحالی اسرائيل است
و جامعه بين المللی را می " پ ال او" اين بازی مشترک سازمان

م شيران در کمک های توان در اين مسئله روشن تر ديد که سه
مالی وعده داده شده ، بخاطر وضعييت مالی اضطراری دستگاه 

اينکه آيا نوار غزه زير کنترل . فلسطينی کنونی در غرب اردن است
حماس هم به لحاظ بشردوستانه نياز به پشتيبانان مالی دارد مشکل 
اين کنفرانس نيست بلکه در اين کنفرانس در مرحله نخست 

" سی رهبريت فتح در منطقه غرب اردن بر عليه پشتيبانی سيا
  . است" حماسستان تروريستی

" رودمپ" همزمان اسرائيل لحظه ای به وظايفی که برای وی در 
قيد شده است پايبند نبوده است زيرا که هنوز مدتی از ترک دولت 
اسرائيل از کنفرانس آناپوليس نگذشته بود که وی نقشه ساخت 

. جديد در شرق اورشليم را اعالم نمودهزاران منزل مسکونی 
همچنين وی چون گذشته تاسيس پست های خارجی جديد و به اين 
صورت تقسيم گسترده سرزمين فلسطينی را از طريق مهاجرين 

 .اسرائيلی ادامه می دهد
  

تمامی اين اوضاع خود در تضاد با اهداف روند صلح اعالم شده به 
 قرار می گيرد و در نهايت "ايجاد دولت مستقل فلسطينی"مفهوم 

قدرت اشغال گر بلوکه کردن گسترده خود را بر عليه مناطق 
  . فلسطينی همچنان سرپا نگه می دارد

در مورد نوار غزه اين بلوکه کردن وسعت عجيبی بخود گرفته است 
بطوری که جابجائی انسان و کاال در و از منطقه را بطور کامل فلج 

ن ساکنين اين منطقه دسترسی شان به يک و نيم ميليو. نموده است
پول، دارو، لوازم يدکی، مواد سوختی و برق از سوی اسرائيل 

  . ناممکن گشته است
بانک جهانی بر اين عقيده است که تا زمانی که اسرائيل اين بلوکه 
کردن وحشتناک را ادامه دهد، اقتصاد فلسطينی همچنان سقوط 

که در کنفرانس پاريس وعده حتی اگر ميلياردهائی را . خواهد نمود
. داده شده اند به اين منطقه جاری گردند باز هم کمکی نخواهد نمود

همچنين کميته بين المللی صليب سرخ به پيامدهای غيربشردوستانه 
سياست اسرائيل اشاره نموده و خواهان اقدامات سياسی فوری برای 

  . کمک های بشردوستانه شده است

چون ( زيرپاگذاشتن حقوق انسانها را اينکه جامعه بين المللی
توسط اسرائيل بدون ) مجازات های جمعی و يا بنای شهرک ها

اعتراض قبول می کند و سياست اسرائيل را با ميلياردها دالر کمک 
مالی سرپوش می گذارد، به صورتی تعيين کننده کمک می کند تا 
وضعييت کنونی برجای بماند و بدبختی بخش بزرگی از مردم 

 .لسطين روز بروز بدتر و بدتر گرددف
  

. ت احتياج به فشار سياسی بر اسرائيل استبرای تغيير اين وضعي
تنها چنين می توان بسرعت بهبود در وضعييت زندگی مردم در 

  .منطقه غرب اردن  و نوار غزه حاصل نمود
" وحشتناک" بان دبير اعظم  سازمان ملل متحد مرتبا به وضعييت 

اشاره می کند و فراخوان برای عملی خالقانه می مردم نوار غزه 
دهد تا بدان وسيله اين سرزمين نظامی اشغال شده را مجددا به 

کمک های مالی بين المللی به فلسطينی ها ازاين . زندگی بازگرداند
خطربرخوردار است که بجای کمک به بازسازی طوالنی مدت يک 

ه سياست اشغالگری دولت با آينده بيشتربطوری غير مستقيم کمک ب
  .اسرائيل گردد

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

  

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.nadjifi@telia.mansour

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargarpublic@  

  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  
   اتحاد چپ کارگریسايت

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

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

مشخص ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع
  .سازمان نيستند 

  


