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به مناسبت گذشت يکماه ازدستگيری دانشجويان 
  ويک ماه مبارزه واعتراض

  ونه بايد برشکاف موجود بين سرکوب و مقاومت فائق آئيم؟چگ
  تقی روزبه

قبل ازورود به بحث اصلی وبعنوان مدخلی برای آن بی مناسبت 
نديدم که آن را با اشاره به مطلبی انتقادی که درطی روزهای گذشته 

 - دالر100 ورودی-کنسرت گوگوش"دربرخی سايت ها با عنوان 
 - مجانی-ت برای نجات جان جوانان  تظاهرا،! نفر4000گراتماش

نويسنده درجائی ازمقاله خود . آغازکنم!"  نفر200شرکت کننده 
مطرح ساخته است که چرانبايد صدها هزارنفربا شمع وگل بهمراه 
خانواده دانشجويان زندانی دربرابرزندان ويا مجلس شورای اسالمی 

خواسته حضورنداشته باشند؟ ودرپايان نيزازنيروهای اپوزيسيون 
که الاقل درسايت های خود دم ازبرگزاری موفقيت آميزو حماسی 

  .نزنند... و
بی شک هم مبالغه کردن دستاوردها توسط اپوزيسيون واقعيت دارد 
وظاهرااين بيماری درمان پذيرهم نيست،وهم فقدان آن حمايت توده 
ای گسترده که نويسنده درحمايت ازدانشجويان زندانی شده  توقعش 

  ...ولی با اين همه.شته استرا دا
البته تصويرانتقادی که ايشان ازتعدادشرکت کننده گان درمورد 
دوتجمع همزمان استکهلم به عمل آورده وانتظار به ميدان آمدن 
صدهاهزار نفردرحمايت ازدانشجويان زندانی دربرابرمجلس شورای 

که اگروجودداشت ما باشرايط بالکل (زندان اوين اسالمی و يا
، بخودی )وتی ازتوازن نيروی انقالب وضدانقالب روبروبوديممتفا

اما .خود  انتظارنادرست و عبثی نيست و برآن نمی توان خرده گرفت
ايکاش بين واقعيت ها و آنچه که مطلوب هستند وبايد باشند،شکافی 

ولی درجوامع بشری همواره واقعيت ها که نقطه .وجودنمی داشت
را تشکيل می دهند يک چيزهستند و آغازو مبنای عمل وپيشروی ما 

انتظارات وآرزوها وآنچه که بايد باشند وخود ازنيازها وروندهای 
مستتردرمتن واقعيت ها سرچشمه گرفته وبازتاب می يابند، 

وتالقی اين دو است که برخورد انتقادی با واقعيت .چيزديگری
درحقيقت واقعيت های اجتماعی تنها با .هارابوجود می آورد

نظریِ انقالبی وراديکال به آن است که قابليت دگرگونه –دعملی انتقا
 -شدن پيدامی کنند و به انديشه تغيير جهان وايجاد دنيائی ديگر

تاآنجا که به نظام های اجتماعی برمی . معنا می دهند-دنيای انسانی
را تنها می توان با شکل گيری يک مقاومت  دو گردد،شکاف بين اين
ونقش اصلی بخش های آگاه .هائی بخش پرکردتوده ای آگاهانه ور

تروفعال تری که بطوربالفعل قادربه تحمل واقعيت های غيرانسانی 
موجودنيستند، نيزتالش برای فعليت بخشيدن به ظرفيت های نهفتِه 

وآنچه دراين ميان .رهائی بخش درتوده های وسيع رنج و کاردارد
شند که مبادا نقش مهم است اين است که آنها بايد همواره هشياربا

  .خود راجايگزين نقش توده ها بکنند
.  شايد نويسنده مقاله نيمه خالی ليوان را می بيند ومن نيمه پررا

ولی درواقعيت ليوان نه خالیِ  خالی است و نه پِرپر، بلکه نيم نيمه 
اگربا چنين نگاهی به مسأله فرايندشکل گيری .خالی ونيمه پر است

بکنيم الزم می آيد که درارزيابی خود از وگسترش مقاومت برخورد 
  :دوتجمع فوق دونکته را وارد کنيم

نخست آنکه بطورمعمول فعاليت های هنری و فرهنگی و يا صنفی 
که رنگ وبوی آشکارسياسی ندارند ويا کمتردارند بداليل روشن 
وقابل فهمی، همواره توده های وسيع تری رابسوی خود جلب می 

ص درجامعه استبدادزده ما که واقعيت فوق بخصو.کنند
هنوزدرمقياس عمومی توازن نيروبسودجبهه انقالب وعليه جبهه 

وبهمين دليل است . ضدانقالب بهم نخورده ، مصداق بيشتری دارد
که برای مدافعان  جنبش های واقعا توده ای و قادربه رهائی بدست 
خود،کشف وتقويت وجوه گوناگون هنرمقاومت همواره ازاهميت 

که البته نمی توان انکارکردکه درنزدما چپ . ی برخورداراستزياد
های مبارز، بهای الزم به هنر مقاومت،بعنوان بخش مکمل والزمی 

پرکردن .ازمبارزات اجتماعی و آکسيون های جنبشی داده نمی شود
شکاف بين هنرومقاومت توده ای وايجاد پيوند طبيعی 

کی ازوظايف پيشاروی وبدورازهرگونه نگاه ابزاری بين آنها نيزي
وچرابايد ماهنوز ناتوان ازبرگزاری .فعالين جنبش را تشکيل ميدهد

مگرما .آکسيون های هنری بعنوان بخشی ازجنبش مقاومت باشيم؟
يک چيزکم داريم وآنهم ! دراين زمينه ها کم هنرمندمردمی داريم؟بله

دلبستگی به الزامات وقواعد برپائی وتداوم آکسيون های جنبشی 

بدون گذشت وقربانی کردن منافع فرقه ای بسودجنبش و بدون .است
جمع کردن قطرات نيروهای پراکنده خود،همه اين امکانات مردمی 
يا بدون استفاده خواهند ماند و يا حتا بفرض استفاده فرقه ای، آن 

  .   امکانات را خواهيم سوزاند
دوم آنکه باوجود واقعيت شکاف بين دامنه سرکوب و دامنه 

اومت،اما نسبت آنها درحد مأيوس کننده ای که نويسنده به مق
اگربررسی اعتراضات درحمايت ازدانشجويان :تصويرمی کشد نيست

 نفره استکهلم درمقابل 200را بفرض  دريک نقطه مثال تظاهرات 
نفره شرکت کننده گان درکنسرت گوگوش کانونی کنيم 4000تجمع 

ترازوبهمان صورتی که وبه مقايسه بنشينيم،بديهی است که کفه 
–اما چرامابايد . نويسنده تصويرکرده است باالوپائين خواهد رفت

 آن را دريک نقطه کانونی کنيم -اگربخواهيم که به مقايسه بنشينيم
ونتايج احيانا يک جانبه بگيريم؟ بنظرمن اين واقعيت دارد که 
هنوزدامنه اعتراضات درمورد دانشجويان زندانی، ضعيف و ناکافی 

چراکه اگرخوب نگاه کنيم . اما بهيچ وجه ناچيزوحقيرنيست.ستا
معلوم می شودکه ميدان مقاومت شامل دهها و صدها عرصه کارزار 

گرچه تک تک آنها . درپهنه داخل وخارج کشور است
هنوزناچيزوکوچک بنظرمی رسند،اما مجموعه آن ها چی ؟مثال 

ررسانه مقاومت روزانه ومستمر خانواده ها و انعکاس آنها د
ها،ازقبيل ديدارآن ها با هئيت اروپائی،تجمع اعتراضی دربرابر 
دفترسازمان ملل ويا مجلس شورای اسالمی ويا کوبيدن بردرب 
زندان اوين جهت نشان دادن حضوراعتراضی خويش به دژخيمان 

ودرکنارآن هااعتراضات ... وزندانبانان وازآن طريق به کل حاکمان و
يته های دفاع از دانشجويان ونيزتشکيل وبيانيه های پی درپی کم

کميته ده نفره ازوکالء آزاديخواه ونيزاعتراضات واعالميه های 
دانشگاه های گوناگون دردانشگاهای مختلف،حمايت سايرفعالين 
... اجتماعی نظيرتشکل ها ومبارزين کارگری وروشنفکران و

 وحمايت های دهها دانشگاه ودانشکده وهزاران دانشجو،تظاهرات
گوناگون درخارج کشور،جلب همبستگی وهمدردی دهها کانون 
وتشکل دموکراتيک ودهها رسانه،حمايت های نهادهای معتبرمدافع 
حقوق بشروشماری ازشخصت های آزاديخواه و معتبرجهانی و 

خالصه آن که . ديگر نهادها وشخصيت های مترقی بين المللی
ببريم وآن را درسی اگرمبنای مقايسه را ازمقايسه دريک نقطه فراتر

روزضرب بکنيم،بفرض آن که بتوانيم آن ها را به کميت معين تقليل 
بدهيم،آيا بازهم کفه بسود کنسرت مورد بحث تمام خواهدشد؟ من 

تفريحی خالص با -ترجيح ميدهم که اين دو را،يعنی يک حرکت هنری
واگرهم بفرض بخواهيم . يک حرکت سياسی را درکنارهم قرارندهم

يم ،ترجيح می دهم  که اين مقايسه را دريک نقطه به عمل چنين کن
ودربرخورد با . نياوريم و درمجموع خود انجام بدهيم

چرا .فرايندمقاومت،هم نيمه پرليوان را به بينيم وهم نيمه خالی آن را
که اگر انتقادها وانتظارات بصورت يک جانبه مطرح نشوند 

د،آنگاه تأثيربيشتری ومنجربه ناديده گرفتن قسمت پرليوان نگردن
ازاين مساله که بگذريم،ميرسيم به  محوراصلی .برجای خواهند نهاد

اين نوشته که عبارتست از تمرکزحول چالش اصلی شکاف بين 
  . مقاومت ودامنه مقاومت

چگونه بايد برشکاف موجود بين دامنه سرکوب و دامنه مقاومت 
  فائق آئيم؟

ش صفوف مقاومت توده دراشاره به چالش مهمی که دربرابرگستر
ای وجود دارد،الزم است نقب کوتاهی به واقعيت تلخی که مبارزه 

يعنی -رژيم:ومقاومِت هم اکنون موجود دربسترآن جريان داردبزنيم
يک دولت قدرقدرت وهيوالمنشانه ای که مقدرات اداری ومعيشتی 

 با افزايش سيستماتيک دامنه -همه مردم رايک جا درچنگ خود دارد
 سرکوب، داردهرلحظه به توده های محروم و فعالين جنبش فشارو

ها خاطرنشان می کند بدانيد که هزينه های مبارزه ومقاومت تاچه 
اين هزينه ها نه فقط .حد باالست وبا هراقدام شما باالترهم می رود

زندان وشالق ووثيقه های ده ها ميليون تومانی ومحروم کردن آنها 
است، بلکه ... اری هرگونه کمپين وازنشريه وتشکل وازحق برگز

فراترازآن ودراوج سبعيتی که می تواند تنها ازسوی حکومتی تبه 
کار وخالی ازهرگونه احساس مسئوليت دربرابر شهروندانش 
سرچشمه بگيرد، انگشت روی هست ونيست زندگی فعالين مبارز 
نهاده و آنها را هرلحظه به ازدست دادن شغل ومعيشت وحق 

چنان که هنوزکه هنوزاست داردگروه .  تهديدمی کند...تحصيل و
گروه معلمان را بدليل شرکت دراعتراضات صنفی وبجرم طرح 
مطالبات اوليه خودشان، به انواع واقسام تنبيه ها،اززندان  تا تعليق 
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و تااخراج،که چيزی جزازدست دادن ممربخورونميرزندگی کنونی 
درمورد کارگران همين مجازات را .اشان نيست محکوم می کند

بطوری که يک لحظه فعالين . شرکت واحد هم شاهدبوديم و هستيم
وحتا وقتی بهردليل ناچارمی .کارگری را آسوده  بحال خودنمی گذارد

شودمثال ابراهيم مددی را آزاد کند،پس ازچندروز دوباره او 
راحضارمی کند،تامبادا ساير کارگران روحيه گرفته وامربرآن ها 

وضعيت . ه گويا رژيم دست ازسرشان برداشته استمشتبه شود ک
به جرم برگزاری مراسم مستقل ماه –خطيروبيمناک محمود صالحی 

 نمونه گويای ديگری ازبرخورد -مه و بدليل استمرارروح رزمندگی
اوبا تن دادن به .جنايتکارانه رژيم با اين گونه فعالين مبارز است

 تک تک کارگران پيام رسوائی عالمگيرناشی ازاين جنايت خود به
می دهدکه قبل ازآنکه به هوس مبارزه بيفتند ازسرنوشت محمود 

درمورد دانشجويان،عالوه بر آدم ربائی . صالحی درس بگيرند
آن ها را به تعليق واخراج ازدانشگاه ها ....وزندان وضرب وشتم و

تهديد کرده و تالش دارد که خانواده هايشان را به کنترل دانشجويان 
نمونه .(ارد واگرتمکين نکنند، شروع به تهديد آن هامی نمايدواد

فشاربه خانواده روزبه صف شکن و رژه رفتن لباس شخصی ها 
  ).دربرابرمغازه داروفروشی آنها درشيرازيکی ازاين نمونه هاست

اکنون يک ماه وچندروز ازيورش دستگاه های امنيتی رژيم به 
ری مراسم روزدانشجو فعالين دانشجوئی چپ،که درآستانه برگزا

البته می دانيم که هدف رژيم بيش ازايجاد .صورت گرفت می گذرد
هدف مهمتربی اثرساختن نقش .اختالل دربرگزاری روزدانشجوبود

دهها فعال دانشجوئی شناخته شده چپ  و وارد آوردن ضربه کاری 
چنين يورشی درعين حال و .به توش وتوان جنبش دانشجوئی بود

 پايان رسيدن باصطالح ماه عسل تحمل رژيم در يک معنا، به
اين نشان ميدهد که .دربرابرفعاليت  نيروهای نسل جديد چپ است

چپ باسپری کردن دوران جنينی رشدخود به چنان وزنه ای درميان 
دانشجويان تبديل شده است که ديگرحضورووجودش برای رژيم بی 

ربه با اين همه،عليرغم سنگينی ض. اهميت وبدون خطر نيست
واردآمده،شاهد بوديم که برگزاری مراسم روزدانشجو درپی يورش 

ونيز -چه دردانشگاه تهران و وچه در سايردانشگاه های کشور-رژيم
ازجمله (تداوم مقاومت پس ازروزدانشجو دردانشگاه های گوناگون

مقاومت قابل تحسين دانشجويان اصفهان دربرابرفشارهای 
نه پتانسيل اعتراضی موجود ،نشان ميدهد که خوشبختا)حاکميت

درجنبش دانشجوئی فراترازآن است که با دستگيری دهها دانشجوی 
ولوفعال و ارزنده،جنبش دانشجوئی ازنفس بيفتد وياحتا دچاروقفه 

  .وگسست محسوسی بشود
  ضريب سراسری وجهانی مقاومت های موضعی

رژيم معموال پس ازدستگيری فعاالن جنبش ها،به چندماهی فضای 
ه ازرعب افکنی وهاله سکوت نيازدارد تا بتواند با فراغ آکند

خاطر،بااعمال فشاربه دستگيرشدگان و پرونده سازی، سناريوی 
اما به تجربه ديده ايم .های موردنظر خود را به مرحله عمل درآورد

که هرچه دامنه مقاومت برای آزادی زندانيان فراگيرتروگسترده 
ه و درانجام دستکم بخشی از ترباشد،خواب های رژيم آشفته ترشد
مورد دانشجويان دستگيرشده .سناريوهای خود ناکام می گردد

می توان وبايد  با تنگ کردن هرچه .نيزخارج ازاين قاعده نيست
بيشترعرصه بررژيم وممانعت ازاينکه بتواند بافراغ خاطربه فشار 
وشکنجه دانشجويان بپردازد،سناريوهای رژيم را نقش برآب 

 ترتيب يک گام ديگراورا بسوی فرورفتن در باتالق وباين.کرد
ظاهرارژيم چنين وانمودمی کندکه .مقاومت توده ای کشاند

دربرابراين گونه فشارها بی خيال وبی تفاوت وهم چون سنگ 
اما درواقع چنين نيست ودرجهان امروز هيچ رژيمی نمی .خاراست

ی وبين تواند نسبت به  آنتنی شدن هرروزه مقاومت درپهنه داخل
مقاومت باضافه بازتاب جهانی آن،امروزه .المللی بی تفاوت باشد

براستی فضاهای تازه ای را برای گسترش مقاومت وممانعت ازدرهم 
شکسته شدنش فراهم ساخته است که تاديروزبرای جنبش ها باين 

وقتی ازپيداشدن فضاهای نوين وپردامنه .سهولت قابل دسترسی نبود
می آيد،به معنی اين است که ديگرحکومت مقاومت سخن به ميان 

های استبدادی هم چون ديروزقادرنيستند،مقاومت های درخشان 
دراين يا آن نقطه راکه همواره هم وجود داشته اند،بسهولت گذشته 

ابزارهای ارتباطی جهان .ودرهاله ای ازتوطئه سکوت درهم بشکنند
 داده وبه امروز،درعين حال به قدرت همبستگی امکان نقش آفرينی

 ِ  درنبردهای -گرچه ناهمطراز،ولی مکمل-يک تعبير،مشارکت
درچنين فضائی هرمقاومت .موضعی ومحلی را فراهم ساخته است

محلی وموضعی می تواند موجی از جلوه های گوناگون همبستگی را 
دراين يا آن گوشه کشورواين يا آن گوشه جهان بوجود آوردکه با 

ستقيم وموضعی مقاومت،به مقاومت گره خوردن آن ها به کانون م
محلی يک ضريب فرامحلی،سراسری و جهانی  ودرنتيجه به مراتب 

وباين ترتيب هم جان تازه ای برمقاومت .تأثيرگذارترازقبل می دهد
موضعی ومحلی دميده می شودوهم امکان مشارکِت ولوناهمطراز، 

درپرتونتايج چنين پيوندی ازمقاومت .ولی مکمل فراهم می گردد
موضعی وهمبستگی سراسری با آن است که مثال دولت آمريکا 
ناچارمی شود پس ازرسوائی ناشی ازافشاء شکنجه هايش درعراق 
وزندان گوانتانامو،حجم تازه ای ازبحران اخالقی را به بحران 

وحتا ناچارشود که برای کاستن ازدامنه .هژمونی خود بيافزايد
  هميشهسناد آن رسوائی ها را برایويرانگرش، ا

يادرنمونه معروف ودرخشانی رزمندگان زاپاتيست با .نابودکند
گشودن فضای همبستگی جهانی ازاين طريق،عمال حفاظت مؤثرتری 
ازمنطقه آزادشده وآرمان های خود دربرابردولت مکزيک و حاميان 

درکشورما نيزتأثيربهره گيری ازاين .امپرياليستش فراهم کنند
باوجود بهره برداری ناقص -کنونیفضاهای گشوده شده دردنيای 

وگرچه جمهوری اسالمی وانمودمی کند که فی .مشهوداست -ازآن 
المثل نسبت به نمايش درآمدن عکس محمود صالحی برروی تخت و 
بسترمرگ وزندگی ودرحالی که به غل وزنجيربسته شده است و يا 
از بازتاب هرروزه مقاومت پرشورخانواده های دانشجويان زندانی، 

با -ی خيال است،اما درواقعيت امرچنين نيست و درجهان امروزب
ظهورابرقدرت افکارعمومی وفشار روزافزون آن دردنيای بهم 

بسته به دامنه -هيچ حکومتی نمی تواندبدرجاتی-پيوسته کنونی
 نسبت به عواقب آن بی -فشارونوع ساختاروميزان وابستگی خود

می باهمه بی اعتنائی نگاهی به عملکرد جمهوری اسال.اعتناء باشد
اش به فشارهای جهانی،وعليرغم آن که وانمودمی کند که باصطالح 

مثال مگرهمين نظام نبود .ککش نمی گزد، خالف آن را نشان می دهد
 با يک آره ويا  نگفتن ودرجه بندی زندانيان 67که درمقطع سال 

برمنبای نوع ارتداد، حکم قتل هزاران زندانی سياسی را صادر 
مقايسه آن وضعيت با حاال ودرحالی که رژيم اکنون به لحاظ .کرد

ماهيت  وميزان انحطاط خود،حتاارتجاعی تروهارتروسرکوب کننده 
ترشده، اما ازبرکت دامنه مقاومت وبهره گيری ازفضاهای 
جديدوتحميل بسياری از بايد ها ونبايد ها به رژيم بخوبی اين تفاوت 

 آشکارا شاهداعالم علنی بعنوان مثال امروزه ما. راشاهديم
کمونيست بودن توسط اين يا آن مبارزچپ واين يا آن جريان، نه 
فقط دربيرون زندان بلکه حتی درخود زندان هستيم که درگذشته 

باوجود آنکه بروزچنين .تحمل آن توسط رژيم کمترقابل تصوربود
پديده ای برمبنای دستورات فقهی رژيم ازجنس مرتد بدخيم 

اما رژيم ديگربسهولت گذشته قادرنيست مطابق بشمارمی رود،
عين همين روند را .مقررات و منويات پليد خود اعمال اقتدار کند

درعرصه موسوم به جنبش زلف ها ومبارزه عليه حجاب تحميلی 
رژيم شاهديم،وقتی که فرمانده نيروهای انتطامی دردفاع ازپروژه 

جابی اعتراف امنيت اجتماعی و چهارفصل کردن مبارزه عليه بدح
می کند که اگراين مبارزه نبود،امسال شاهد بی حجابی کامل درمالء 

وقتی رژيم مجبورمی شود،که فی المثل برخالف آنچه که !.عام بوديم
خود برنامه ريزی کرده وزودترازموعد معين وباعدول ازسياست 
برخوردگزينشی خود با دانشجويان و با خانواده های آنها،به برخی 

 تلفنی تن می دهد وياناچارمی گردد که به خانواده ها تماس های
وعده مالقات با دانشجويان زندانی بدهد،درواقع شاهد عملکرد همين 

ويا زمانی که رژيم ناچارمی .ضريب فرامحلی مقاومت هستيم
شودهمزمان بادستگيری شماری تازه ازدانشجويان برای کاستن 

دن اعتراضات ازدامنه فشاربخود و ممانعت ازخطرشعله ورش
درساير دانشگاه ها،درهمان زمان شماريگری را آزادکند ويا وقتی 
مجبورمی شودبا دادن وعده اعتراضات دانشجويان اصفهان را 

جملگی واکنش هائی هستند که برای کاستن ... خاموش نمايد و
گواين که .ازفشارهای داخلی وبين المللی مقاومت صورت می گيرند

ماهيت رژيم ودامنه خطری که موجوديت اورا می دانيم با توجه به 
تهديد می کند،هيچ کدام ازاين مانورها مانع از طراحی يورش های 

مساله .تازه عليه جنبش ازسوی ررژيم نشده و نخواهند شد
موردنظرما هم نه آن،بلکه  بهره گيری بهينه ازفضاهای جديد برای 

ديشه است که منظورجاانداختن اين ان.مقابله با تعرضات رژيم است
درجهان امروزی هيچ مقاومت موضعی ومحلی محکوم به تنها 

واين که چگونه فضاهای جديد .ماندن نيست وتنها نخواهد ماند
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امکان مشارکت وبروزهمبستگی هرکس را درهرگوشه ای ازجهان 
هدف نشان . با اين مقاومت های موضعی ومحلی فراهم ساخته است

 مقاومت وپيگيری شورانگيز دادن اين واقعيت است که امروزه
 دانشجوبهمراه بازتاب جهانی آن ومشارکت 20خانواده های 

ديگران درهمبستگی وهمدردی با آن،می تواند فضای مقاومت جديد 
والجرم دست آوردهای جديدی را بگشايدوبه يک مبارزه موضعی 
و .ومحدود، ازجهاتی خصلت کمابيش سراسری وکيفيت جديدی بدهد

يری ازفضاهای نوين ومشارکِت ولوناهمطراز،ولی اين که بهره گ
مکمل،درهرنبردموضعی می تواند به آن ضريب معينی برای 

واين که همين مساله تاچه حد . بردسراسری پيداکردن، بدهد
درگشودن فضاهای جديد و بهم زدن توازن قدرت های تامتوازن می 

نه ازآن وباألخره اين که استفاده نسبی و هوشيارا.تواند موثرباشد
توسط جنبش های گوناگون کارگری و زنان و دانشجويان وجنبش 
ضداستبدادی وازجمله خانواده های دانشجويان زندانی دارد تبديل به 

  .يکی ازمؤلفه های اعتراضات کنونی می شود
 تاکتيک اصلی رژيم معطوف به آن است که هزينه مقاومت ومبارزه 

 هراس عمومی ازورود مردم به را افزايش بدهد،تا بزعم خود باايجاد
سوی .صحنه نهائی و سرنوشت سازمبارزه جلوگيری به عمل آورد

ديگرسکه واقعيت آنست که جنبش مقاومت نيز دربسترده ها و 
اگرکه ازنفس -صدها و هزاران نوع ازاين مقاومت ها و نبردهاست

 می تواند آبديده شده و آمادگی و استحکام الزم برای تعرض -نيفتد
هرمقاومتی به معنی کوبيدن پتکی برصخره .ی را بدست آوردنهائ

جمهوری اسالمی است که سهم خود درا درخرد کردن نهائی آن 
رژيم جمهوری اسالمی راتنها می توان "غول"واساسا .دارد

درزيررگبارانبوه مشت های بيشماربه گوشه رينگ راند وبی حس 
 را که رژيم آن چه.کرد وسرانجام با ضربه نهائی کارش را ساخت

بخيال خودتهاجم کارساز وفلج کننده به جنبش می پندارد،می تواند 
برخالف تصور وی، به محرکی جهت توده ای کردن مقاومت و 

اين فقط مردم نيستند که با . فرورفتن بيشتر درباتالق مرگ بيانجامد
بلکه خود رژيم هم . افزايش هزينه مبارزه بايد بهای آن را بپردازند

ت که با افزايش شکاف بين خود و مردم ودريافت مشت ناچاراس
های تازه،تشديد شکاف های درونی  و ريزش بقايای پايگاه توده 
ای اش و باألخره تشديد فشارهای بين المللی تاوان بيشتری را 

بهره گيری ازفضاهای جديد واستفاده بهينه از ضريب . بپردازد
ی شک درپرکردن سراسری وجهانیِ مقاومت های موضعی ومحلی ب
اما بديهی است که . شکاف بين واقعيت سرکوب ومقاومت موثراست

درواقع هيچ عاملی جزخود .به تنهائی قادربه پرکردن آن نيست
جنبش سراسری ومتکی برخود،نخواهد توانست خالء فوق را 
پرنمايد وآن چه هم که دراين بحث درمدنظراست همانا هموارکردن 

صلی رژيم درمقابله با خطر برآمد اگرتاکتيک ا. مسيرآن است
عمومی جنبش مقاومت،افزايش هزينه های مقاومت وقلع و قمع 
فعالين وپيشروان جنبش هاست،پس تامرحله برآمد عمومی 
وغيرقابل بازگشت جنبش يعنی ورود به مرحله مقاومت توده ای 

  :وتعرض عمومی  چه گونه بايد عمل کرد؟
زير،بنظرنمی رسد راه ميان جزترکيب موثردو راهبردشناخته شده 

  :برديگری وجود داشته باشد
پيوند وهم پوشانی مبارزه فعالين با مبارزه بدنه،باهدف -الف

گسترش هرچه بيشتر قاعده جنبش و ارتقاء آن به نقطه 
ودرهمين رابطه باتوجه به تهاجم همزمان رژيم به همه حوزه .جديد

 تبديل شدن به های اجتماعی،هرنقطه موردتجاوزقرارگرفته ظرفيت
بابهره گيری ازفضای ضريب . يک کانون کمابيش مقاومت را دارد

سراسری وجهانی می توان آن را برای رژيم پرهزينه کرد وبتدريج 
  .ازبهم پيوستن آن ها به يکديگرشرايط برآمدعمومی را فراهم کرد

 تقسيم هزينه اجتماعی مبارزه ويابعبارتی ديگر همبستگی -ب
  . همبستگی،همبستگی وبازهم

ديده ايم که وقتی گاوبازی مورد هجوم غافگيرانه گاوخشمگين و 
نيرومندی قرارمی گيرد، ودرحالی که به زيردست وپای آن می افتد 
وگرفتارشاخ های سهمگين اش می شود،ياران ديگر 
گاوبازدربرابرگاوکف به دهان آورده ظاهرمی شوندتاباجلب توجه 

تاکتيک شروع نبرد .ت بدهنداوبسوی خود،جان همکارشان را نجا
درنقطه ديگر،هميشه يکی ازمؤثرترين وشناخته شده ترين راه های 

شروع همزمان .کاستن ازفشارروی نقطه ديگر محسوب می شود
نبردازنقاط ديگر برای ايجاد يک نبردبزرگِ سراسری وجنبش جنبش 
ها،بی شک عالی ترين نوع همبستگی ونمايش قدرت جمعی 

ن وجود تارسيدن به اين مرحله،سطوح گوناگون بااي.بشمارمی رود
و متنوعی ازهمبستگی وهماهنگی  وجود دارند که درميدان 
مبارزات اجتماعی،به نوعی همان نقش حاميان گاوباز را ايفاء می 

  .کنند
اگررژيم مثال کارگران را به دليل مبارزه برای تشکل مستقل خود،به 

کارگران نيردرکشوری زندان و بيکاری واخراج تهديد می کند، و
استبدادزده چون ما فاقد صندوق اعتصاب وانواع حمايت های جانبی 
برای مقابله با پی آمدهای منفی  مبارزات خود وتأمين ادامه کاری 
آن هستند،چرا نبايد صندوق اعتصاب وياصندوق حمايت ازخانواده 

وديگرنهادهای همياری توسط جامعه و مدافعين ... های زندانی و
تنها با سرشکن . رده آزادی وبرابری اجتماعی، بوجود نيايند؟گست

کردن هزينه های مبارزه  و گسترش دامنه همبستگی است که می 
توان جرقه های مقاومت را تا تبديل شدن به حريق کامل ازخاموش 
.                                    شدن درامان نگهداشت
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............................................    

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@adjifin.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان

0049-69-50699530  

  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 

  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  

  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  

  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  

 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  

  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   

  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
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 با نيروی همبستگی طبقاتی،
!تمامی رفقايمان را آزاد خواهيم کرد  

دانشجويان چپ   تن از30بيش از يک ماه از بازداشت و ربودن بيش از 
روز   آذر،16اسم بزرگداشت و آزادی خواه در آستانه ی برگزاری مر

روزی که در سرتاسر تاريخ جنبش دانشجويی در . دانشجو، می گذرد
همواره به عنوان نمادی برای ستيز و پيکار عليه مناسبات  ايران،

اما اين . مستبدانه ی حاکم، شناخته می شده است سرمايه ساالر و
وازی و دهنده ی اين واقعيت است که بورژ بازداشت ها به خوبی نشان

راديکال اجتماعی در  حکومت اسالمی از جنب و جوش جنبش های
راديکال  چرا که اين جنبش ها مصمم به رجوع به خواست. هراس است

 ترس حکومت اسالمی از. توده های مردم برای ايجاد دنيايی بهترند
نيرويی است که عزم کوتاه کردن دست کليت سرمايه را از جان انسان 

 .ابر تمامی مناسبات غير انسانی قد علم می کنددر بر ها دارد و
به وضعيت فوق العاده ی موجود واينکه تا کنون و  اما اکنون با توجه

از دستگيری رفقايمان، حتی هيچ گونه  بعد از گذشت بيش از يک ماه
نمی شود، بايد با توجه به  نشانه ای از بهبود وضعيت شان مشاهده

گذشته در راستای  رفته در يک ماهتمامی اقدامات صورت گرفته و نگ
 آزادی هر چه سريعتر اين دانشجويان، گام های عملی مستحکمی

لذا چپ کارگری دانشگاه های ايران با نگاهی به يک ماه . برداشت
حوادث و اتفاقات رخ داده طی آن، ارزيابی مختصر زير را در  گذشته و

 .می دهد اين راستا ارائه
اقدامات  بازداشت رفقايمان می گذرد، شاهددر بيش از يک ماهی که از 

 و فعاليت های گوناگونی از سوی طيف ها، جريانات و جمع های مختلفی
از جمله ی اين اقدامات صورت پذيرفته، صدور بيانيه ها و . بوده ايم
حمايت از سوی بسياری از نهادهای دموکراتيک، چپ و آزادی  اعالم

ت بسياری از کارگران و تشکل ويژه اعالم حماي به. خواه بوده است
بازداشت شده که خود نشان از تعميق  های کارگری از دانشجويان

. راديکال و تاثيرگذار دارد مبارزات جنبش دانشجويی ايران بر بستری
امام ، فجر ، اروند ،  اعالم حمايت کارگران مجتمع های پتروشيمی بندر
ايجاد تشکل های  ریفن اوران ، فارابی ، کارون و غدير، کميته پيگي

حمايتی  -آزاد کارگری، اتحاد کميته های کارگری، انجمن فرهنگی
 کارگران، کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، آارگران ايران خودرو،

اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، کميته دفاع از محمود 
از فعالين کارگری، کارگران کارخانجات و مجتمع های  صالحی، جمعی

 عسلويه 10 و9کارگران پااليشگاه گاز فازهای  صنعتی شهر تبريز و
پس از مطرح شدن شعار . حمايت هاست تنها مواردی معدود از اين

در طول " طبقه ی کارگر اتحاد جنبش های اجتماعی با محوريت جنبش"
راستای  يک سال گذشته در دانشگاه و اقدامات صورت پذيرفته در

 ارد شدن به فاز عملی اين اتحاد، از جملهاجرايی شدن اين امر و و
برپايی صندوق حمايت از کارگران زندانی، اکنون شاهد آن هستيم که 

کارگران و تشکل های کارگری موجود به حمايت از جنبش  بسياری از
استبداد حاکم برخواسته اند و شاهد صفوف متحد  دانشجويی در مقابل

ام گسيخته ی سرمايه ساالر حاکميت لج پرولتاری در مقابل سرکوبگری
 .و منفعت نگر جمهوری اسالمی هستيم

ديگر اقدامات صورت گرفته می توان به پيگيری های رفقای دانشجو  از
از ديگر . آکسيون های حمايتی از دانشجويان اشاره داشت و ترتيب دادن

خانواده های دانشجويان دربند نيز در اين راستا  سو، پيگيری های
جمله ی اين اقدامات می توان به برپايی تجمع  از. ده استبسيار مهم بو

بازداشت های اخير و فضای امنيتی  و تريبون آزاد در اعتراض به
دانشگاه اصفهان، پيگيری  دانشگاه ها، ترتيب دادن اعتصاب غذا در

خانواده ها در  های هر روزه ی خانواده ها، برگزاری تجمع از سوی
های  شان، اقدام به سازماندهی کمپيناعتراض به بازداشت فرزندان

اعتراضی و جمع آوری امضا، صدور بيانيه و اعالم حمايت از سوی 
... گروه ها، تشکل ها، فعالين مستقل ودانشجويان چپ و  بسياری از
ای که در اين بين بسيار حائز اهميت است، ايجاد  اما نکته. اشاره داشت

 و اقدامات تفرقه انگيز در هر گونه تشتت و تقويت اتحاد و پرهيز از
ناگفته پيداست، که چپ در  بی گمان. صفوف دانشجويان مبارز است

ختم نمی شود و  دانشگاه های ايران به يک گروه، طيف يا جريان فکری
 شکل در خود از بسياری از جريانات مختلف با نظرگاه های متفاوت،

ز بسياری از در بين رفقای بازداشتی نيز، دانشجويانی ا. يافته است
اما متاسفانه بعضا شاهد آنيم . های نظری و سياسی وجود دارند طيف

رفقا با بی توجهی به اين نکته تمامی دستگير شدگان را  که عده ای از
در حالتی . طيف سياسی معرفی می کنند متعلق به يک جريان و

م اين نکته اذعان دارند، اين اقدا خوشبينانه و همانگونه که خود نيز بر
اتحاد در صفوف دانشجويان  را از سوی اين رفقا می توان با هدف ايجاد

بدهيم که اين تعبير  در اين رابطه بايد اين توضيح را. چپ ارزيابی نمود

گمان می کند  از آن رو که. از اتحاد عمل استراتژيک بسيار سطحی است
 که با معرفی تمام دانشجويان بازداشتی با يک اسم است که خواهد

يکسان سازی و يونيفرم . وانست، به اين اتحاد جامه ی عمل بپوشاندت
خاص را پوشاندن به تمام دانشجويان مبارز، نه تنها بر  يک جريان

بين دانشجويان نمی افزايد، که اساسا اين اقدامات  يکپارچگی و اتحاد در
از نظر . از بين رفتن اين اتحاد نخواهد داشت از نظر عملی نتيجه ای جز

و تقويت بنيان های اين اتحاد، تنها   گامی عملی در راستای ايجادما
سعی بر يکسان سازی جريانات  زمانی برداشته خواهد شد، که نه تنها

اختالفات سياسی و نظری  ديگر صورت نگيرد، بلکه دقيقا بالعکس اين
متفاوت همديگر  تاييد شود، گروه ها و جريانات مختلف با نظرگاه های

اين  ت بشناسند و در عين حال بر اين نکته تاکيد شود کهرا به رسمي
 اختالفات توان ايجاد هيچ گونه خللی در مبارزه ی متحدانه بر عليه

استبداد سرمايه ساالر از سوی تمامی دانشجويان مبارز و جريانات چپ 
و تنها در اين صورت است که خواهيم توانست در عين . ندارد را

  . در مقابل حاکميت مستبد اسالمی بايستيمدست هم اختالفات دست در
صورت پذيرفته نيز می توانيم به برگزاری  از ديگر اقدامات مثبت

کشورهای جهان در حمايت از  آکسيون های حمايتی در بسياری از
جمله محمود صالحی و  دانشجويان دربند و نيز فعاالن اجتماعی ايران از

 .منصور اسالو اشاره کنيم
شده در مورد اين فعاليت ها، اساسی ترين و  مام نکات ذکراما در کنار ت

اقداماتی که بايد صورت گيرد، سعی در  بنيانی ترين مسئله در رابطه با
حول منافع طبقاتی جنبش کارگری  ايجاد، تقويت و تعميق اتحاد طبقاتی

برای محوريت جنبش های  به عنوان يگانه جنبشی که از پتانسيل الزم
بنيادين و   ايفای نقشی راديکال در راستای تغييریاجتماعی در جهت

 چرا که تنها اين طبقه است که. ريشه ای، برخوردار است، می باشد
توان رهبری جنبش های اجتماعی را در مسيری متعين و مشخص عليه 

تنها آزاديخواه پيگير . "انسانی سرمايه داری دارد مناسبات غير
ريا است که توان رهايی انسان را با تنها پرولتا چرا که". پرولتارياست

 .راديکالش دارد رها ساختن خود از زنجيرهای
اجتماعی  راهکار بازداشت، ربودن و زندانی کردن فعالين جنبش های

 برای ممانعت از برگزاری آکسيون های اعتراضی، مسئله ای تازه در
همه ی ما در طی . مبارزات انسانی و حق طلبانه ی مردم ايران نيست

اخير شاهد همين برخوردها با جنبش های کارگران، زنان،  چند سال
شاهد بازداشت و . های اجتماعی پيشرو بوده ايم معلمان و ديگر جنبش

پيشروان اين جنبش ها در آستانه ی برگزاری  به زندان افکندن فعالين و
اما . و روز جهانی زن بوده ايم مراسم هايی چون روز جهانی کارگر

آيا ايجاد اين فضای رعب و   از آقايان اين سؤال را پرسيد کهاکنون بايد
مراسمات و پيشروی  وحشت هيچ گاه توانست، مانع از برگزاری اين

آنچه از ابزار  جنبش های اجتماعی شود؟ آيا زندان، تبعيد، اعدام و هر
را  سرکوب که در دست خود داريد، توانست جنبش توده های تحت ستم

 ماه از به زندان افکندن محمود 10ند؟ اکنون از حرکت باز ايستا
فعال کارگری شناخته شده و سپری اين مدت در بدترين شرايط  صالحی،

جرم وی تنها برگزاری مراسم . اسالمی می گذرد زندان های جمهوری
اکنون که صالحی در بدترين . کارگر بود مستقل اول ماه مه، روز جهانی

همانطور که خود می گويد، ما  وضعيت جسمی ممکن در زندان است،
داشته باشيد، هر قطره  نيز با حاکمان مستبد می گوييم که اطمينان

شود را  اشکی که از چشمان يک زن، يک کودک و يا مردی سرازير
 تبديل به آتشی خواهيم کرد و با آن نظام پوسيده سرمايه داری تان را

 .خواهيم سوزاند
 ! سرمايهصاحبان و حاميان ديکتاتوری! آقايان
سرکوب می شد مانع از پيشروی جنبشی اجتماعی شد که از دل  اگر با

جامعه ی طبقاتی سر بر می آورد، امروز پس از  تضادها و تعارضات
، کابوس جنبشی پيشرو، قيلوله تان 60 کشتارهای وحشيانه تان در دهه ی

تان را به اعتراف به و جود و  را آشفته نمی ساخت و تريبونهای رسمی
آنان که رويای به موزه ی  . انديشه وا نمی داشت  اين جنبش و اين سميتر

ديدند، اکنون با کابوس آن در  تاريخ سپردن انديشه کارگری و راديکال را می
با جنبش زنان و معلمان  جنبش دانشجويی و جنبش کارگری و بيم پيوند آن

 .رو به رويند
 که در اين اقدامات اعالم می کنيم  خطاب به جنبش های اجتماعی ما

جريانهای مترقی جنبشها ، آنان که با  سرکوبگرانه و اين يورش به فعاالن
 برای برخورد  سرکوب حاکميت  دستگاهای  و تسامح به گل ياس و تساهل

مسئولند، و نسبت به سوء  با جريانات پيشرو چراغ سبز نشان می دهند هم
 تئوری  اصالحات و خ وشي استفاده های انتخاباتی جريان سيد خندان

نيروی مبارزه  تنها به. پردازان چانه زنی از اين موضوع هشدار می دهيم
  می آيد  آزادی به دست متحدانه جنبش ها با محوريت طبقه کارگر است که

    اتحاد،مبارزه،پيروزی   .نه با چانه زنی و نه با دخالت خارجی
  1386  دی ماه15 - ی دانشگاه های ايران چپ کارگر

........................................................... 
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  صفايی با آقای بهروز سورن. وي یگآفت
  !از سايت گزارشگران

  با سالم به شما اقاي سورن
فرصتي شد آه به اصطالح خياط را در آوزه بياندازيم و با شما آه خود 

  دهها مصاحبه با ديگران داشته ايد، گفتگوئي داشته باشيم
  .به اصل موضوع ميپردازم و اميد آه به سواالت من پاسخ دهيد

با توجه به اينکه ( ارزيابي خود شما در مورد سايت گزارشگران  ـ 1
.)  معتقد هستند که سايت خط سياسی خاصی را دنبال می کند بعضی

   چيست؟ 
اين موضوع را بارها سايت گزارشگران و همچنين من بازگو آرده ايم آه 

. رشگران مستقل و غير وابسته به نهادهاي متشكل سياسي استگزا سايت
و فعالين سياسي بخوبي ميدانند آه گزارشگران  ضمن اينكه خوانندگان آن

خاطر آن به جنبش مستقل  جهتگيري مشخصي نيز دارد و آنهم تعلق
   .جمهوريخواهان دمكرات و الئيك است

 ي سياسي موجودآيا اين موضوع بمعناي آنست آه ما با تمام نهادها
 فاصله اي معين و برابر داريم؟  اپوزيسيون

 قطعا اينطور نيست و پرواضح است آه گزارشگران نزديكي ها و دوري
هائي را بطور محسوس با جريانات سياسي موجود دارد و آنهم بر اساس 

  .است آه در اين نهاد انتشاراتي انعكاس دارد تعلقات دمكراتيكي
ازمان راه آارگر ميباشد آه بنابر مواضع خود نسبت نيروها س از جمله اين

اول طيف ج د ل و علل گسست آن با مولفه هاي برآمده از  بيانيه  به
مشابهي را با طيف مستقل جدل بيان  گردهمائي اول در پاريس، مواضع

هائي را در روش سياسي اين   در شرايط آنوني همگرائي نموده و
ميتوان مشاهده آرد هر چند  جنبش مستقل بلحاظ نظري با فعالين  سازمان

  .آه بطور شفاف و علني بيان نشده باشد
از جمله سمتگيريهاي سياسي نظري ايشان در رابطه با جنبشهاي مستقل 

دانشجوئي، زنان، جنگ و صداي سوم و اصلت قائل شدن براي  آارگري،
 .ميباشد آنها

همه اين  ند اما بااين نكته بسيار مهمي است آه از ديده ها پنهان ميما
    نه تنها اين نزديكي ها را  با نيروهاي ديگر  نوع رابطه سايت تفاصيل،

مطبوعاتي و ارتباط دمكراتيك متقابل تعيين  آه پايبندي به عرف عمومي
 .ميبخشد

پيوند داده  دوستاني نقد ميكنند آه چرا مثال به اين سازمان يا نهاد سياسي
 يا اينكه چرا مطالب فعالين برخي ازشده است و به آن ديگري نه؟ و 

 . بيشتر در گزارشگران منعكس ميشود تشكلها
ابتداي راه اندازي سايت ما مبنا را بر ارتباط و همياري ميان نيروهائي  از

صفبندي شفافي با تماميت رژيم حاآم، امپرياليسم جهاني و  گذاشتيم آه
از . كومت داشته اندهواداران تلفيق اسالم با ح مدافعان ارتجاع مغلوب و

ترها بعنوان چپ سنتي از آنان  جمله اين نيروها طيفي است آه من پيش
 .ياد آرده ام

اين طيف  پيشنهاد همكاري و ارتباط متقابل بكرات به نهادهاي رسانه اي
داده شد زيرا آه اتحاد و همبستگي عليه وحوش حاآم از انگيزه هاي 

متاسفانه از جانب اين . ه بوده استما در راه اندازي اين رسان بسيار قوي
  .قرار نگرفت نيروها مورد استقبال

گزارشگران در  اين موضوع برميگردد به سالها قبل و در شرايطي آه  
مبنا  با توجه به اينكه عميقا ما بر استقالل سايت تاآيد داريم. آغاز راه بود

 مختصات نظري واين نوع ارتباط با توجه به . را بر ارتباط متقابل گذاشتيم
 پاسخي با سالمت رفتاري سياسي  ساختاري اين نهادها مورد بررسي و يا

  .مطبوعاتي قرار نگرفت -
امروز نقد ميشويم آه چرا به شاخه اطالعيه پراآني اين طيف تبديل -

اين شكل از تنظيم ارتباطات را هنوز نيز صحيح ميدانيم ضمن  .نميشويم
از همين فرصت . روهاي بالنده سياسي استني اينكه نگاه ما بطور آلي به

بر مبني ارتباطي دمكراتيك،  استفاده ميكنم و مواضع ارتباطي سايت را آه
ميباشد به اطالع  يقانهنطبق بر عرف و آداب دوستانه و رفاز روبرو و م

 اهداف ما دقيقا منطبق بر تبليغ و ترويج سازمانها و. همگان ميرسانم
ش ما بر ارتباط با جنبشهاي درون آشور، و تال  احزاب موجود نيست

 ميباشد همانطور آه معتقديم  سياسي، حقوق بشر و اجتماعي نهادهاي
بخشي به سرنوشت جمهوري اسالمي را نهايتا در ميان  ينياصالت و تع

تمايالت روشنفكرانه و گاها عقب  آنان ميبايستي جستجو آرد و نه در
ي آمترين ارتباط با داخل آشور حتي از برقرار  آه  سازمانهائي مانده

 .درمانده اند
چنانچه به صفت  يك نكته نيز قابل ذآر است آه فعالين اين سازمانها  

آدرسهاي  و مطابق موازين سايت و مستقيما به گزارشگران و نه  فردي

فله اي، مطلبي را فرستاده اند، غالبا منتشر شده است و اين موضوع بي 
   .ت با اين سازمانها بوده استبا نوع رابطه ساي ارتباط

ـ آقای سورن با توجه به اينكه بارها از مفهوم چپ سنتي ياد آرده ايد، 2
و ساختار چپ  نظر شما در خصوص چپ و اين مقوله چيست و معيارها  

  سنتی کدامند؟
يك نكته را پيش از وارد شدن به اين بحث ميبايستي شفافيت بدهم و آن 

علم رهائي انسان يعني مارآسيسم و نظم اقتصادي اينكه عليرغم اعتقاد به 
و اجتماعي نجات آارگران و مزدبگيران آه همانا سوسياليسم ميدانم اما 
داراي مختصات الزمه يك مارآسيست نيستم و دفاع از مارآسيسم و 
سوسياليسم را حق مسلم آناني ميدانم آه رنج روزانه در دفاع از آارگران 

شته اند و در هرآجا باشند داخل يا خارج از آشور ايران را بر خود روا دا
آرام   لحظه اي از دفاع از حقوق محرومان جامعه فالآت زده ايران

بندي   قضاوت آردن را در حوزه طيف اما با تمام اين تفاصيل. نميگيرند
  .هاي چپ حق خود ميدانم و اين بخش از چپ را سنتي مينامم

  چرا سنتي؟
سوسياليسم در روند تحوالت جهاني و بسياري از حقيقت اينستكه اردوگاه 

ندانم و دانم آاري هاي درون خود شكست خورد، يا بعبارتي از هم پاشيد، 
. نتايج آن را هم بخوبي امروز ميبينيم. بيمار و با بن بست روبرو شد 

اينكه اين تغييرات عظيم دو دهه گذشته را تنها توطئه امپرياليسم يا 
صد البته آه دسيسه . هم بناميم بي معرفتي آرده ايمرويزيونيسم و امثال

هاي امپرياليسم رويزيونيستهاي نظري وقت در فروپاشي اردوگاه بي تاثير 
نبوده است ولي نقد گذشته از سوي اين طيف اگر در مواردي انجام 
پذيرفته اما تداوم نيافته است و حرآت عمومي اين نهادها را متاثر نكرده 

  .است
لنينيسم و بازبيني ساختار بيمار   ي از تقد آشكار و ريشه ايطيف چپ سنت
 طفره رفته است همانطور آه از نقد خود و انحرافات حتي  سوسياليسم

لجوجانه در برابر . فاجعه بار در تاريخچه سازمانهاي خود طفره ميرود
هر نوع نوآوري منتج از نقد گذشته مي ايستد و اصرار بر صحت گذشته 

 دهه گذشته همچون 3 تاريخچه و واقعيت  خود را همانند يكاي دارد آه 
  . آئينه اي تمام نما در برابر آنها قرار ميدهد

واضح بگويم مثال بلحاظ سياسي چه تغييراتي را ميتوان در مواضع آنان 
جمهوري اسالمي با امپرياليسم آمريكا و   برشمرد؟ تضادها و اختالفات

يم و انساني به تمدن بشري عرضه شرآايش را آه ميتواند فجايعي عظ
آند، سياه بازي هاي سياسي قلمداد ميشود و هنوز از رژيم دربست 

   .  نام ميبرند وابسته به امپرياليسم
اينكه اين رژيم از هر امكاني براي داد و ستد و بزن وببند با آمريكا و 

بهره خواهد جست و در راستاي منافع سرمايه جهاني گام   شرآايش
رد آامال صحيح اما اينكه عليرغم اين نكات داراي نقاط تالقي و برميدا

 با امريكا و شرآاي آنست را نميتوان با الحاق و وابستگي  اختالف منافع
همانطور آه ميبينيم عليرغم اينها . يا سگ زنجيري ناميدن آتمان آرد

  .سايه شوم جنگ هر روز گسترده تر ميشود
تفكري آه در گذشته . و جهانبيني استچپ سنتي بنظر من يك نوع انديشه 

گذشته را همه چيز . و خاطرات خود مسخ شده و در آن بسر ميبرد
به تبع اين . ميپندارد و آرزوئي جز بازسازي آن در حال و آينده ندارد

را بها نميدهد و نسل جديد را و يا نسل هاي آينده را   انديشه نوآوري
در برابر مدرنيسم مي . نداردمختار به تصميم گيري براي خويش نمي پ

قبال هم . ايستد و پيشرفت و تكامل جوامع بشري را بيهوده مي انگارد
نوشتم آه برخي عناصر متشكل و غير متشكل از همين طيف حتي استفاده 

هنوز شبنامه .  ميشمارند )مكروه ( از اينترنت را نيز در درون خود 
 در خارج و هم در داخل اين طيف هم. مينويسند و به آن اصالت ميدهند

 تحوالت عظيم فرهنگ سياسي در طيف  .آشور مابازاء حقيقي دارد
روشنفكري آه همانا درك تكاملي تر از دمكراسي، اهميت آزادي بيان و 

همه اين دستاوردها را . ميثاقهاي جهاني حقوق بشريست را جذب نميكنند 
  .م سبقت ميگيرندره آورد بورژوازي مينامند و در راديكاليزه شدن بر ه

  .هر چه راديكال تر آم اشتباه تر و آم زحمت تر
هر تالشي براي ايجاد . خودباوري نيز جائي در درون اين طيف ندارد 

  .همبستگي در درون اين طيف شكست ميخورد
. هنوز بحث انگيز است  مقوالتي همانند حقوق بشر، لغو مجازات اعدام

نهادهاي چپ با مقوله دفاع از من متوجه اين نكته هستم آه برخي از 
ماليكت خصوصي در ميثاق جهاني حقوق بشر توافقي ندارند و اين ميثاق 

  .جهاني را مستحق تغيير و تكميل ميدانند
طيف چپ سنتي بدور خود پيله بسته اند و از آنار تغييرات و تحوالت 

  .جاري سياسي و فرهنگي بي اعتنا ميگذرند
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 آه اين طيف بر شكل گيري تجمعي اتوريته خواهي از موانعي است
براي همكاري مشترك در نهادهاي ترآيبي و . قدرتمند از چپ ايجاد ميكند

دمكراتيك در نقاط مختلف همواره مطالبات استراتژيك خود را مبناي 
. سرنگوني رژيم و اعتقاد به سوسياليسم. مشارآت عملي قرار ميدهند

  بعنوان اجزائي الينفك
   و پايداري توده ها در نظر و ايزوله بودن در عملبي اعتقادي به توان

از سازمان اآثريت آه با پيدايش خود به جرگه خيانت به نيروهاي 
راديكال، انقالبي و دمكرات غلطيد و در ادامه نيز دريوزگي اصالح طلبان 

جمهوريخواهان   را پيشه آرد و امروز نيز پشت نقاب بقاياي راستگراي
ل منافذ ارتباط با محافل امپرياليستي و منابع مالي دمكرات و الئيك بدنبا

 ميتوانم بگويم آه  وابسته به آنان در آمين نشسته است آه بگذريم،
چريك بودن به خودي خود مورد . بهترين فدائيان نيز هنوز چريك هستند

نكوهش نيست اما زماني آه خود را بجاي اراده توده ها قرار ميدهد، 
  . دمورد سوال قرار ميگير

اينطرف . تضاد طبقاتي دو طرف داشت  در اين فرهنگ و با پيدايش آن،
اين فرهنگ . چريكهاي مسلح سازمان فدائي و سوي ديگر رژيم شاه بود

هنوز نيز با گذشت حدود سه دهه از فعل و انفعاالت سياسي و تجربي اما 
 گذشته را. حماسه ها را بازسازي ميكند. مقاومت ميكند. هنوز زنده است

سمينار براي زندانيان . بارها و بارها و همه جا و هر زمان بيان ميكند
  . را تبليغ ميكند سياسي ترتيب ميدهد و چپ سنتي و اسطوره هاي آنان

مادرها حماسه سازان، چريك ها اسطوره ها و قهرمانان، نظريه پردازها  
وز گويا امر.  پيامبران و زندگان رهبران آينده هستند رهبران ابدي ،

زنداني سياسي نداريم و هر آنچه با اين مقوله مرتبط است به تاريخچه دو 
مشكالت زندانيان سياسي و خانواده هايشان . يا سه دهه قبل برميگردد

  .جائي در اينگونه محافل تحت نام زنداني سياسي ندارد
توسل به راديكاليسم مطلق در پيشبرد برنامه هاي سازماني از طرف اين 

در آنار ديگران قرار گرفتن به معني پذيرش و . يل نيستطيف بي دل
ضمن آنكه اين توسل به . رسميت دادن به ديگرانيست آه خودي نيستند

آم خرج از اين نظر آه نه نيازمند پيشبرد . راديكاليسم آم خرج است
بحثهاي طويل است و نه محتاج تحليل شرايط موجود و تعين بخشيدن به 

  .متناسب با شرايط فعلي استتاآتيك هاي مبارزاتي 
 چپ سنتي ناتواني   تاآتيك، استراتژي و هم  با بهره جوئي از فرمول هم

 از سوي آارگران  خود را در برابر فعاليتهاي روزمره اجتماعي و جاري
توانائيهاي اين .و پابرهنگان را با انتشار اطالعيه و اعالميه بيان ميكند

فكري جامعه آنهم در نسلهاي قديمي  را تنها ميتوان در بخش روشن طيف
  . و جوانان تر يافت و نه در ارتباط با جنبش هاي جاري

 از ريشه ها و حتي ناتواني در حفظ  در واقع چپ سنتي به علت گسست 
خود، با مولفه هاي غير دمكراتيك ساختاري به جرياني ميرا تبديل شده 

در . طلع نيستنداست و نسلهاي جديد حتي از حضور ايشان نيز غالبا م
بقول معروف اين طيف . هيچ زماني باندازه امروز چپ پراآنده نبوده است

از سوئي با مختصات شرايط آنوني . از چپ خود را به روز نكرده است
 مولفه هاي دمكراتيك هر روزه تقويت ميشود نا آشناست و از طرف  آه

  .ديگر با معضالت و مطالبات نسلهاي جديد غريبه مانده است
چپ سنتي اما تنها در ارزيابيهاي سياسي و دنباله روي از گذشته اي با 

ساختارهاي سازماني آنان نيز همانگونه . نقاط آوري چند، سنتي نيست
تمرآز و اتكا بر ساختار . است آه در سه دهه پيش اعمال شده است

مرآزيتها و اعمال . ارتفاعي سنتي است آه همچنان پايدار مانده است
يزم هر چند با پسوند دمكراتيك بخودي خود نفي ساختارهاي سانترال

دمكراتيك و مبتني بر گسترش عرضي با عملكردهاي برابر بلحاظ حقوقي 
  . ميان ارگانهاي سازماني ميباشد

رهبران همان هستند آه بودند و ميمانند به اين دليل آه مكانيزم هاي 
را   ديد و جوانعرضه چهره هاي سياسي ج.سنتي همچنان پابرجا هستند

و آنهم !! مرغ سعادت يكبار بر سر مينشيند. در اين تشكلها بندرت ميبينيم 
چند دهه قبل نشسته است و آنقدر عادت آرده و سنگين شده است آه 

  .خيال هم ندارد دوباره پرواز آند و بر سر ديگري بنشيند
شاهد ماهنوز پس از گذشت دهه ها و تشتت ها و تجزيه ها در اين تشكلها 

پرورش و تداوم تبليغاتي رهبران، اسطوره ها، پيشواها و خالصه آيش 
اينها همه نمايانگر اين است آه سنتها در برابر تغييرات . شخصيت هستيم

و تكامل فرهنگي سياسي مقاومت ميكنند و منابع آن نيز همان تشكلهايي 
  .وند ميش سنتي ناميدم، شامل  هستند آه از نظر من طيفي از چپ را آه

آقاي سورن آيا شما با طرح مقوله اي بنام چپ سنتي اعتقاد : ي صفائي
  به حضور چپي مدرن داريد؟

اينكه وقتي از چپ سنتي گفتگو شود ضرورتا تائيد حضور چپ مدرن 
  بنظر من چپ مدرن نيروئي است از چپ آه. درست است  ميتواند باشد

اشته است و در نگاه نقادانه به گذشته را بلحاظ نظري پشت سر گذ
  .ساختارهاي تشكيالتي خود نيز رفرم دمكراتيك را در نظر گرفته است

 را با ديده انتقادي بررسي آرده و گاليه هاي  )سوسياليسم واقعا موجود(
. خود را از لنينيسم حداقل در محيط ارتباطات دروني خود بيان آرده است

 اي سكوت را طال اين نيروها اما در محافل علني بطور مصلحت گرايانه
ميدانند و اما به هر حال از مدافعان بي چون و چراي ساختار سوسياليسم 

البته اين نقد آه سازمانهاي چپ موجود عميقا و در . در گذشته نيستند
شرايط تبعيد در قيد و بندهاي پراگماتيسم سياسي در ارتباط با يكديگر قرار 

  .گرفته اند ميتواند مبحث جداگانه اي باشد
متاسفانه يك خطاي چشمي و نظري در افكار عمومي موجود است آه هر 
و .گاه از چپ سخن بميان ميايد حتما منظور سازمانهاي موجود چپ هستند

  . نام برد .....و  ميبايستي مابازاء چپ سنتي و چپ مدرن را به لحاظ سازماني
بنظر من چپ بسيار وسيعتر از حضور بيشمار تشكلهائي ست آه نامهائي  

از گذشته را يدك ميكشند و جز در مورادي مشخص بي تاثير بر روند 
گاها هم ديده شده آه هر زمان . مبارزات آارگران و ساير جنبش ها هستند

آه از چپ غير سنتي گفتگو ميشود هواداران اين طيف بالفاصله سازمان 
حتي آار . ت با آن سوابق تيره اش را منظور گوينده قلمداد ميكننداآثري

بجائي ميرسد آه سازمان اآثريت را در آنار راه آارگر و فعالين مستقل 
  !گويا از درون چپ نيز بي خبرند. چپ ديگر قرار ميدهند

بنظر من مفهوم چپ چه در داخل و يا خارج آشور بسيار فراتر از آنست 
سازمانهاي آنوني آه در . اي موجود را شامل شودآه پيكره سازمانه

آيا اين . خارج از آشور فعاليت دارند حتي در داخل مابازائي حقيقي ندارند
بدين معناست آه در داخل آشور چپ حضور ندارد؟ به عقيده من چپ در 
داخل بسيار فعال و حضور عيني آن هرروزه پررنگتر ميشود و اين در 

اي چپ در داخل اگر چه برخا بلحاظ نظري شرايطي است آه سازمانه
   . ندارند حضور مادي  مشاهده ميشوند اما

ريشه در تاريخ جنبش !! تمايل چپ سنتي در آفرينش ارادي جنبش ها
جنبش قهرمانان و اسطوره ها، اسپارتاآوس ها و حماسه . چريكي دارد

ط است دقيقا در همين ارتبا... سازان اتاقهاي شكنجه و خانه هاي تيمي و
آه جنبش هاي خودبخودي و خودسازمانيابي آارگران و ساير جنبشها را 
بديده ترديد مينگرد و گاها مشكوك ارزيابي ميكند و هر لحظه در 

  .جستجوي توطئه هاي دائي جان ناپلئوني هستند
. اين نوع برخورد با جنبش ها خاصيت هائي براي اين طيف بدنبال دارد 

تائيد و حمايت !! ين نيست و نيازمند ريسكاز جمله اينكه دردسر آفر
  .  را هم بدنبال ندارد نميباشد و زحمت تحليل مشخص

نزديكترين راهها انتخاب ميشود و احتياج به پژوهش و توسل به آمار و 
  !!يا هوادار ما هستيد يا مدافع امپرياليسم و رژيم. استاتيك نيست

رد معطوف به پائيني ها به همان دالئل و مختصات نظري آه دا  اين نگاه
 و در همين راستاست آه مبارزه  نيست و بدنبال جابجائي ها در باالست

چريكي را ارجح شمرده و اگر توان آن را ندارد اما از تئوري آن دفاع 
جابجائي در باال نه به معني نظريه رفورميستها و . آرده و ترويج ميكند

انه و از آار انداختن ماشين توسل به بخشي از باالئي ها آه با روش مسلح
  . مسلح رژيم و بتبع آن تغيير حكومت است و از اين داستانها

از همينجاست آه نگاه اين طيف نيز از پائيني ها و اراده و توان بي پايان 
  .آنها دريغ ميشود

آه اتفاقا در داخل آشور مابازاء   بخشي از چپ نظري و غير تشكيالتي
 مبارزه براي خواستهاي دمكراتيك، در رابطه با خود را دارد در ارتباط با

اينكه جنبش . جنبشها دچار خطائي هستند آه ميتواند بسيار خطرناك باشد
زماني اصالت خواهند داشت آه ... دانشجوئي، زنان، جوانان، معلمان و

   اصيل اينگونه ضمن تجزيه اين جنبش ها به. زائده جنبش آارگري باشند
مباحثات اخير .  جنبش ها را نيز تهديد ميكنندو غير اصيل، استقالل

دانشجويان در داخل آشور منتج از فشار نظري اين ايده پردازان است آه 
همه ما بخاطر داريم رهنمودهاي تشكيالتي . به گذشته و سنتها تعلق دارند

را آه دانشجويان را از آالسهاي درس به آارخانه ها ميفرستاد و 
 سرلوحه پيوند جنبش دانشجوئي با آارگران قرار پيوندهاي مكانيكي را در

  .داده بود
  !سخن آوتاه

بنظر من چپ در شرايط آنوني همانطور آه بسياري از فعالين آارگري نيز 
بيان نموده اند، ميبايستي جنبش ها در درون و بخصوص جنبش آارگري 

ود را در برنامه خ  را به حال خود گذارد، پشتيباني نظري و مادي از آنان
قرار دهد و از آشمكش هاي سازماني و تشكيالتي آه بخشا بي ربط به 

به اعتقاد من ارزش ها و ويژگي هائي . مبارزات داخل است دور نگه دارد
در هر يك از جنبشهاي داخل آشور موجود است آه ميبايستي از آن 
حراست آرد، حمايت آرد و اين جنبشها دير يا زود بهم پيوند خواهند 
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بي شك خود اين . بساط استبداد حاآم را درهم خواهند پيچيدخورد و 
تجربه را خواهند يافت آه چگونه خود را منطبق با شرايط آنوني و نه 

 و قطعا از تجارب گذشته، ضعفها و  نسخه هاي سنتي سازمان دهند
اين اشكال قطعا با نوآوري همراه خواهد . قوتهاي آن سود خواهند جست

  .هتي با رهنمودهاي نظري چپ سنتي نخواهد داشتبود و بي ترديد شبا
 ـ چشم اندازهای جنبش کارگری را با توجه به شناختی که از جنبش 3

  بينيد؟ يران داريد چگونه میچپ در ا
گسست چپ متشكل از جنبش آارگري امري نيست آه پوشيده باشد و اين 
 معضل پيش از اين شايد دهها بار از سوي متفكرين چپ بلحاظ نظري

مقوله تشكل مستقل آارگران از درون همين مباحثات . مطرح شده است
بيرون زده است و امروز به مقوله اي بالنده و متناسب با شرايط موجود 

اين تفكر اصالت و تعين بخشي را به مبارزات آارگري و . بدل شده است
  .ميدهد  تشكل هاي برآمده از درون آنها

رهبري تشكلهاي مستقل آارگري از خودسازمانيابي و خودگرداني، خود
مختصاتيست آه امروزه در عمل طبقه آارگر در پيش گرفته است و بتيع 

  .آن فاصله خود را از تشكلهاي چپ سنتي تعين بخشيده است
ساير نكات را همانطور آه پيش از اين نيز گفتم بعهده آارشناسان مسائل 

يت گزارشگران از متوني است آه در سا  از جمله. آارگري بايد گذاشت
   .آقاي تراب ثالث ميتوان دريافت نمود

 ـ پارامترهای شما در مورد اختالفات اخير جنبش دانشجويی کدامند و 4 
هايی برای بدست آوردن قدرت  آيا جنبش دانشجويی می تواند خيزش

   سياسی داشته باشد؟
بحث ترآيب جنبش دانشجوئي از مقوالتيست آه شايد در نوع خود و 

جنبش دانشجوئي امروز خود را در برابر . دگي هايش آم نظير استپيچي
اينكه اين جنبش پشت جبهه جنبش . سوالي حياتي قرار داده است

اين . آارگريست يا جنبشي مستقل با مطالبات و خواستهاي ويژه خود
سوال را جنبش زنان مدتهاست پاسخ داده است و هر روزه نيز شفافتر از 

جنبش دانشجوئي چنانچه از اين برهه . مه ميدهدگذشته براه خود ادا
بگذرد ميتواند اميدوار باشد آه جنبشي مستقل و گسترده و آارآ در برابر 

  . رژيم آرايش دهد
مطالبات . بنظر من جنبش دانشجوئي به دانشجويان چپ خالصه نميشود 

صنفي و سياسي آنان فصل مشترك نگاههاي متفاوت درون اين جنبش 
 نميتوان همچنان گذشته انجمن هاي اسالمي را آه زماني امروزه. است

سرانگشتان توطئه و سرآوب رژيم عليه دانشجويان مبارز بودند را 
 دانشجويان در دانشگاهها  عمر تحصيلي. وابسته به رژيم ارزيابي آرد

نشوند چند سالي بيش نيست حال آنكه از دوران تاريك و !! اگر دستگير 
بيش از دو دهه گذشته است و تغييرات بسياري سرآوبگر اين نهادها 

  .صورت گرفته است
امروز همين نيروها هم نقاط تالقي بسياري با عوامل رژيم در دانشگاهها  

 داده اند  اعتراضات بسياري را سازمان. دارند آه حل شدني هم نيست
مطالبات راديكالي دارند آه هرگز جمهوري اسالمي . تحت لواي همين نام

بسياري از فعالين آنها هم اآنون در زندانها . بر آنها آوتاه نميايددر برا
بسر ميبرند و دانشجويان راديكال چپ اين نكته را حتما فراموش نكرده اند 
  و چاره جوئي خواهند آرد تا روند شكلگيري جنبشي سراسري و توانا

   .تسهيل گردد
ت و  ـ نظر شما در مورد شکست جنبش جمهوری خواهان دمکرا5 

با استناد به نامه اخير سه (الئيک چيست و عوامل اين شکست را چگونه 
   ارزيابی ميکنيد؟ )  جنبش تن از فعالين سابق

قطعا منظور شما جنبش جمهوري خواهي دمكرات و الئيك نيست چرا آه 
اين جنبش محكوم به پيروزيست و جز اين با توجه به بافت سياسي و 

اما . هاي دوران جديد نميتوان تصور آرداجتماعي آشورمان و دستاورد
اگر منظور شكست طيفي است آه در ابتداي امر در پي ريزي سياسي و 

  اين جنبش در خارج از آشور وظيفه معماري نظري،  ساختاري
 تحت  ساختاري و تنظيم ارتباطات دروني اين مجموعه را بعهده گرفت،

 من با   گروههاي آار، و نام شوراي هماهنگي منتخب گردهمائي و مناطق
البته از شكم اين . شما آامال موافقم آه اين مجموعه شكست خورده است

طيف گرايشي بيرون زد و اصلت و هويت خود را حفظ آرد آه همگان 
ميدانند جنبش مستقل جمهوريخواهان دمكرات و الئيك نام دارد و آماآان 

  .در تالش حفظ و نگهداري تشخص اين جنبش است
تالشهائي انجام    آه هنوز در مجموعه پيشين و يا بموازات آنفعاليني

ميدهند تا به اصطالح ريشه هاي بحران را آشف آنند بنظر من به اختيار 
گرد . دچار خطاي چشمي ميكنند.  افكار عمومي را فريب ميدهند و ارادي

و خاك در چشم خوانندگان و ناظران ميپراآنند آه دالئلي جزئي و سليقه 
  . آم اهميت علت تضعيف و فروپاشي اين مجموعه بوده استاي و 

 آه علت جدائي خود را نگاشته اند مدعي هستند  برخي از فعالين سابق 
آه گويا بد اخالقي و ترش روئي و نداشتن فرهنگ گفتگو و تجربه 

زيربناي تضادهاي ناسازگار در اين مجموعه بوده است، ...  و سياسي
تفاوت ميان مماشات و رزمنده . فراتر از اينهاستحال آنكه اختالف بسيار 

 اينطور وانمود ميكنند آه گويا ريشه بحران  .بودن اين گرايش سياسيت
 و يا فالن  در نوع ارتباط آنها با يكديگر است و يا با شوراي هماهنگي

  .گردهمائي است
اهرم هاي الزم براي هدايت ) ما ( يا   )من ( بحران موجود است زيرا 

ميان محفل راست   بحران موجود است زيرا . را در دست نداريمهمه
از ابتداي امر اين . پاريس و همتاي آن در هانور اختالف موجود است

را در پيكره اين طيف دواندند و داستانهاي ) ما ( و) من ( طيف موريانه 
 و فرقه منشي را در برابر خصلت جنبشي اين طيف  تكراري سكتاريستي

  .دترويج آردن
) محافل اصالح طلبان و نزديكان امپرياليسم   (همه راهكارهاي آنها به 

به محافل اصالح طلب داخل و سازشكاران اتحاد . ختم ميشود
جمهوريخواهان برلن و يا هواداران نظام پادشاهي و سياستهاي پشت 

 همه طيف هاي ناراضي بقاياي غير  .ختم ميشود... پرده امپرياليستي 
ي هماهنگي آذائي عزم راسخ براي گام برداشتن در اين  شورا حقيقي

. مسير داشتند و وانمود ميكنند آه ميان آنها بحران اساسي موجود است
. نوشته هايشان را بخوانيد آمتر تفاوتي ميبينيد. بيشتر بازارگرمي ميكنند

آلياتي را بهم ميبافند تا ثابت آنند آه ميان ما اختالف نظر بحرانساز 
     .تموجود اس

اين مجموعه هاي آوچك و بي پايه در ميان همراهان اوليه جزء 
جمهوريخواهي را برجسته مينمايند با نيت حذف اجزاء اساسي ديگر 
همانند دمكراسي و الئيسيته و برآناري آليت رژيم، از مفهوم 

  .جمهوريخواهي استفاده ابزاري ميكنند
 اين سمتگيري چندنفره موجودند آه تفاوتهائي با  رگه هائي هم

سازشكارانه قائل هستند اما از بد حادثه اينها هم ريشه بحران را در نبود 
  . اتوريته نظري خودشان ميبينند

مستقل از   به اعتقاد من از ميان اين طيفهاي نظري آنكه به جنبش،
در نهايت وقتي نگاه آنيد . مطالبات فرقه اي خود نگاه آند موجود نيست

لني در رد يا نقد گذشته اين مجموعه مينويسند جز همه آنان آه بطور ع
  .خانم مهشيد راستي تماما نيم نگاهي هنوز به اين مجموعه دارند

 از آف روي  .با همان زبان سخن ميگويند و همان لهجه را بكار ميگيرند 
آب سخن ميرانند و از آنار تالطم دروني و امواج زير آب را آه همانا 

يكاليسم اين طيف است، آگاهانه و بي اعتنا تضاد سازشكاران با راد
 در فرهنگ اين افراد سخن گفتن از قويترين گرايش مخالف آه  .ميگذرند

همانا جداشدگان شوراي هماهنگي دوم آه نيمي از اعضاي شورا را 
حسن علي نقي از نزديكان !! تشكيل ميدادند جائي ندارد اما سخنان قصار

 محور   جز تمايالت فردي ايشان را ندارد، آه پايه اي فالن محفل چندنفره
اينجا امتيازگيريهاي فردي و فرقه اي حرف اول را . مباحثات قرار ميگيرد

ميزند و نه منافع جنبش و مبارزات درون آشور آه بي اعتنا به اين 
  .تمايالت جريان دارد و راه خود را ميرود

شورا آنرا   يريشه هاي اين بحران مدتها پيش از آنكه اين اعضاي سنت
.  با سمت گيريهاي راست روانه نظري و ساختاري آغاز شد آشف آنند

آوشش فعاليني هم آه تالش آردند اين شاقول را عمود نگاه دارند به 
بخشي با صفت فردي خيمه سازمان اآثريت و هوارداران . جائي نرسيد

ك  از جمله آقاي جالل شالگوني و درويش پور را تر بظاهر مستقل آنان
آردند و طيفي هم همانند جنبش مستقل جمهوريخواهان دمكرات و الئيك 
آه نيمي از شوراي هماهنگي را تشكيل ميدادند موضعي قاطع و ناسازگار 

  .با آناني گرفتند آه شورا را در قرق و انحصار خود ميدانستند
چپ بعنوان . گفتگو از مبارزه و سازش است. بحث راست و چپ است

زگاري و رزمندگي و راست بمثابه سازش و دست شستن از نمادي از ناسا
بي خاصيت در علل افول   داستان سازي و آشف فرمولهاي. مبارزه است

اين مجموعه ، مه آلود آردن فضاي قضاودت ناظرين و تحميق همراهان 
  .اوليه است

اين طيف شوراي هماهنگي منتخب را خانه تيمي خود فرض ميكردند، با 
از فرهنگ گفتگو سخن ميگفتند . لف عزل و نصب ميكردندبهانه هاي مخت

مخالفان بخيه خوردن اين . و انديشه ها را مثله ميكردند و اتهام ميزدند
اتحاد جمهوريخواهان برلن را متهم به توطئه   طيف با سازشكاران

. ميكردند و بي فرهنگي در گفتگو را ابزار حذف انديشه ها قرار ميدادند
 اآثريت اعضاي منتخب گردهمائي را آه اتفاقا در هواداران سازمان

 بدليل اختالف سليقه و نظر به  انتخاب آنها خود هم فعاالنه سهيم بودند،
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 متهم ميكردند و از سوي ديگر در محافل سلطنت طلبان  عضويت آا گ ب
  .و اصالح طلبان در سوئد و آلن عقد اخوت ميبستند

جمهوريخواهان   ر هم آميختنعزم جزم آنان حل بحران داخلي خود و د
دمكرات و الئيك با اتحاد جمهوريخواهان بود آه اين سازمان را در عرصه 

 اگر چنانچه روزي و بر اساس مباني  . دوشقه نشان ميداد هاي بيروني
صريح شكل گيري اين طيف فواصل مشخصي با هواداران رژيم سرنگون 

ه از ميان رفته و به انحا، گشته ترسيم شده بود امروز ميبينيم آه قبح قضي
د و در ظرفي مختلف با آنان در يك آاسه سوپ امپرياليستي ميخورن

 گروه آار بررسي چگونگي  باعتقاد من اين گروه،.مشترك قرار ميگيرند
راههاي مماشات و اتصال بي بحران به اتحاد جمهوريخواهان و اصالح 

  .طلبان و منافع امپرياليسم است
بخش از فعالين شوراي هماهنگي جمهوريخواهان ان . بيراهه نرويم

دمكرات و الئيك همانند آقايان اآبر سيف، جالل شالگوني، مهرداد درويش 
آه سراسيمه بسوي اصالح .... پور، فريدون احمدي و نسترن امجدي و 

با حذف دو ستون اصلي   طلبان و مشروطه خواهان سمتگيري آردند
 الئيسيته تالش داشتند تا زمين بنيادين اين تجمع يعني دمكراسي و
عقد با آنان آه تعريف دمكراسي . همواري براي اين عقد نايمن پديد آورند

را ماخر بر سقوط رژيم ميدانند و الئيسيته را با اما و اگر تحليل ميكنند و 
  .به تبع ان با اتحاد برلن و اصالح طلبان داخل مباني مشترآي را ترسيم ميكنند

ست آه در اين سمتگيري نيروهائي را از دست ميدهند و واقعيت امر اين 
از جمله اين نيروها حزب دمكرات . نيروهائي را به همياري دعوت ميكنند

آردستان است آه پيام شادباش براي جرج بوش ميفرستد و امثال داريوش 
 آه لوالي اتصال بخشي از اپوزيسيون با منافع امپرياليستي  همايون
هاي تئوريك آه جمهوريخواهي دوال دوال نميشود و بايد اين داستان. هستند

اتحاد گسترده جمهوريخواهان را تشكيل داد تنها ابزاري براي رسيدن به 
اهداف و منافع شخصي و فرقه ايست و اتفاقا با مقوله جمهوريخواهي و 

 و بخصوص همجوار ايران  با توجه به تجارب زنده آشورهاي مختلف
   . اين مقوله با وسواس و تعمق برخورد آرد مضمون ضروريست تا با

 ـ با توجه به هشدارهايی که در رابطه با جنگ داده شده است از جمله 6
اطالعيه جنبش مستقل جدل، برای جلوگيری از حمله احتمالی آمريکا به  

  ايران چه پيشنهادی داريد؟
نيروي تعيين آننده در سرنوشت جنگ ،   بنظر من در شرايط فعلي

انكه حرف .  نيستند  اند، اي اپوزيسيون آه بشدت پراآنده و متنوعنيروه
اخر را در برابر جنگ طلبان خواهد زد تنها در ميان مردم ايران و وجدان 

بنظر من . آگاه و صلح طلب خارج آشور و بويژه در خود آمريكاست
پيوستن به جنبش صلح خواهي جهاني ميتواند در خارج از آشور موثر 

 شايد امكان پديد آوردن فضاي پيشگيري از جنگ را مهيا واقع شود و
متاسفانه در حال حاضر بسياري از نهادهاي ضدامپرياليست در . آند

عرصه بين المللي دچار خطائي سياسي هستند و دفاع از جمهوري 
 را در برابر مهاجمان جنگي از ضروريات  وحوش حاآم در ايران

يز بر مختصات سرآوبگرانه و ضد اين در حاليست آه خود ن. ميپندارند
اين ديدگاه بررسي . مردمي استبداد حاآم بر آشورمان واقف هستند

اوضاع را بشدت با مولفه هاي ديپلماتيك آميخته است و بلحاظ سياسي از 
  .وجدان بشري و سالمت سياسي سود نميجويد

گيري هاي سطحي اين نيروها با افشاگري ها و  بنظر من اين مهم آه جهت 
آار مداوم در ميان آنها تصحيح و در راستاي دفاع از مردم آشورمان و نفي 
   سياستهاي امپرياليستي و محكوم نمودن سياستهاي ضدمردمي رژيم در داخل،

در واقع در اين گرايش . قرار گيرد، از اهميت وافري برخوردار خواهد بود
به سه دهه و خطرناك اعالم جنگ نظام حاآم عليه مردم آشورمان آه نزديك 

با بهائي گزاف براي جامعه انجام پذيرفته است و همچنان ادامه دارد از ديده 
   .ها پنهان مانده و يا حذف شده است

 ـ آقای بهروز سورن عزيز به عنوان آخرين سئوال، سايت گزارشگران در 7 
نظرخواهی عمومی سايتی با رعايت آزادی بيان معرفی شده است، نظر شما 

   چيست؟
بته اين سايت بطور رسمي نظر خواهي عمومي برگزار نكرده است اما از ال

البالي نظرات و نقد ها ميتوان دريافت آه افكار عمومي در قضاوت رسانه اي 
قطعا اين . خود اين سايت را با مختصات رعايت ازادي بيان معرفي ميكنند

دن به نظرگاه ها در ادامه آاري گردانندگان گزارشگران و شفافيت بخشي
سمتگيري هاي سايت موثر و دخيل هستند و انگيزه هاي دست اندرآاران 

بهر حال تالش . اميد آه شايسته اين داوري ها باشيم.سايت را دو چندان ميكنند
ما در اين راستاست و با توجه به اينكه با راه اندازي بخش نظرخواهي امكان 

ميدواري آه تكامل يابيم ارتباط بيشتر با خوانندگان فراهم آمده است اين ا
   . دوچندان شده است

  1.1.2008  با تشكر از شما آقاي سورن
......................................................... 

 خاطراتی از زندان های جمهوری اسالمی ايران
  علی اکبر شاگونی

و .  زندان اوين٢٠٩خاطره ای که می نويسم مربوط می شود به بند 
ساختمان . به اين خاطر ناگزيرم اندکی در باره اين بند توضيح بدهم

 که درمجموعه زندان قديم اوين قرارگرفته شامل دوطبقه ٢٠٩بند 
 درطبقه اول ساختمان قرار دارد وطبقه همکف آن به ٢٠٩بند . است

 محل شکنجه بود، ٦٠معروف است که در سال های " زيرزمين "
اين بند در کنار بهداری .  غيرهشالق زدن و آويزان کردن و
 ٢٠٩وقتی ازدر بزرگ وارد بند. وآشپزخانه زندان قرارگرفته است

می شويد، ابتدا راهرو بزرگی است که دست چپتان اتاق های نسبتا 
 که من درآنجا ٦٤ تا اوايل سال ٦١بزرگی قراردارد که از سال 

  . ٦ و ٥زندانی بودم، به عنوان اتاق های بازجويی شعبه های 
 مسؤوليت بازجويی ٥شعبه . دادستانی مورد استفاده قرار می گرفت

از اعضا وهواداران سازمان فداييان اکثريت وحزب توده بود و شعبه 
 بازجويی ازاعضا وهواداران حزب رنجبران، سازمان پيکار ٦

،سازمان رزمندگان، سازمان اتحاديه کمونيست ها، سازمان وحدت 
يان خلق اقليت، سازمان کارگران سوسيا کمونيستي، سازمان فداي

، سازمان سهند و )راه کارگر(ليستي، سازمان کارگران انقالبی ايران 
دست راست . ديگر سازمانهای چپ سرنگونی طلب رابعهده داشت

راهرو اصلی ده راهرو باريک جدا می شود که انتهای راهرو ها 
 نها را به بوسيله يک راهرو باريک به موازات راهرو اصلی همه آ

در دو سر هر راهرو باريک درب آهنی مشبکی . هم وصل ميکند
درهر راهرو . است که بصورت آکوردئونی به دو طرف باز شده است

 سلول ساخته شده که سلول اول به اندازه ١٠فرعی در طرف چپ 
حدودًا سه درسه متر است و روی آن را باميلگرد بصورت مشبک 

حوطه هواخوری سلول های آن راهرو پوشانده اند که به عنوان م
بعد از آن سلول باريکی است، حدودًا . مورد استفاده قرار می گرفت

. سه در يک ونيم ، با يک دوش در انتهای آن که حمام بند است
 سلول به اندازه تقريبًا سه در دو و بيست، و درهر سلول ٨وبعدازآن 

ليد آن داخل يک توالت ويک دستشويی ويک هواکش تعبيه شده که ک
از در سلول به عمق حدودًا يک متر، سقف سلول . سلول قراردارد

تقريبا به ارتفاع دراست و بعد ازآن، سقف به صورت يک ديواره 
ارتفاع می گيرد تا شيب معکوسی سقف سلول را بپوشاند بين سقف 
کوتاه تا ارتفاع سقف سلول، پنجره ای قرار دارد که روزها نور از 

 بسيارکثيف پنجره و از الی ميله های عمودی ويک پشت شيشه های
ودرباالی ديوار مقابل در . شبکه توری فلزی به اتاق می تابد

ورودي، سمت راست، پشت شيشه وتوری فلزی المپی نصب شده که 
برای تعويض . شب ها نوری بسيار کم سو به داخل سلول می تابد

به آنها دست رسی المپ وتنطيم رادياتور، نگهبانان از راهرو پشتی 
 که ١٨ شروع می شد تاشماره ١١سلولها ی اولين راهرو از . دارند

 ٢٨ تا ٢١وبه همين ترتيب، دومی از. آخرين سلول اولين راهرو بود
 . الی آخر... تا٣١و سومی از 

اولين و دومين راهرو درآن سالها بند زنان بود که به وسيله پرده 
ين سلول از رديف دوم را به اول.کلفتی از راهرو اصلی جدا ميشد
معموال دستگير شده های جديد . توالت عمومی تبديل کرده بودند
فرد دستگير .  آ ورده می شدند٢٠٩نيروهای چپ توسط دادستانی به 

 منتقل ٢٠٩شده اگر درحين دستگيری فعال بود مستقيمًا به زيرزمين 
ناخت وبعد از بازرسی بدنی و چند سوال وجواب که برای ش. می شد

روحيه فرد دستگير شده انجام ميشد ، اورا به روی تخت بسته وکابل 
واگراطالعات فرد دستگير . زدن بر کف پای متهم راشروع می کردند

 درعمليات ٢٠٩شده ازنظر بازجومهم بود تقريبًا همه نگهبانان بند 
گاهی بسته به پرونده شخص ومقاومت . شالق زنی شرکت می کردند

 ادامه می يافت که متهم چند باربيهوش می شد و کف او شالق تاآنجا
هر بار که بازجو . پاهايش زير شالق مداوم کامال متالشی می شدند

تشخيص می داد که پاهای زندانی زير شالق بی حس شده او را از 
تخت باز می کردند و با فشار مشت و لگد و زدن کابل او را مجبور 

د يا در جا بزند تا پا ها دو باره می کردند روی پا های باد کرده بدو
وبعد از آن که کف پا کامًال بی حس می شد . حس خود را باز يابند

وديگر ادامه شالق زدن ميسر نبود به قول رفقايی که در بهداری 
عمليات ) که چنين تجربه ای را پشت سر گذاشته بودند ( آنهارا ديدم 

ا چيزی شبيه سيخ را شروع می کردند، يعنی به زخمه" بيفتک زنی"
فرو می کردند وعصب های حسی پا راتحريک می کردند که 

عمليات کابل زنی . فريادهای جگرخراش زندانی را به دنبال داشت
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معموًال درحالی صورت ميگرفت که پاها ودستهای زندانی آنچنان 
بسته می شدند که بدن او کامًال کشيده شود و امکان تکان خوردن 

می نشست وباهر فريادی که زندانی با  و برگرده اوآنگاه بازج. نماند
فرود آمدن ضربات کابل می کشيد، پتوی سربازی کثيف و پر گردو 
خاکی را کم کم به دهان او فرو می کرد، به طوری که طنين هر 

در سر خود متهم می ) فريادی که در بيرون شنيده نمی شد(فرياد
در . درد مضاعف می شدپيچيد و او با هر فرياد بيشتر دچار خفگی و

کردند که حتی مواردی نادر فرد شکنجه شده را به بهداری منتقل می 
 ٢٠٩در آن صورت، بعد از يک پانسمان سرپايی زخم ها، دو باره به بند 

بازگردانده می شد و درراهرو بند باپاهای خون آلود، روبروی اطاق 
.  بکندبازجويی زير چشم بند می نشست تا بازجوی مربوطه صدايش

گاهی متهم روزها وهفته ها درهمان راهرو با يک پتو به سر می برد تااو 
 .  منتقل کنند٢٠٩را به داخل يکی از سلولهای 

درطول بازجويی های اوليه تنها هدف، بيرون کشيدن اطالعات داغ، 
يعنی قرارهايی است که متهم با ديگران دارد تا بتوانند افراد جديد 

بسته به مقاومت، فرد دستگير شده . گير کنندمرتبط با او را دست
و دراطاقهای . بارها به زير زمين و زيرشالق فرستاده می شد

بارها اتفاق . بازجويی نيز هميشه مشت ولگد چاشنی بازجويی بود
می افتاد که متهم با دهان پرخون ودندان شکسته به سلول باز می 

 معموًال همه درراهرو بزرگ رو به روی اتاقهای بازجويی. گشت
متهمين باچشم بند و بسته به تشخيص نگهبان، رو به ديوار ياپشت 

 . به ديوارمی نشستند
گاهی اتفاق می افتاد که از زير چشم بند، زندانيانی را می ديدی که 
در سر راهرو باريک ايستاده اند و کنجکاو می شدی که آنها چرا 

که خودت تجربه می اما بعدها . ايستاده اند وهيچ تکان نمی خورند
کردي، می فهميدی که آنها متهمينی هستند که يکی از دستانشان 
رابه باالی در آهنی طوری بسته اند که بدن شان کشيده شده و تنها 

اين حالت می توانست تايکماه يا . کف پايشان روی زمين قراردارد
به اين صورت که يکی از دستان را به . شايد هم بيشتر ادامه يابد

خواه خودت به باالی در می بستند و روزانه سه بار آن راباز دل
. ميکردند تابتوانی غذا بخوری و در صورت نياز به توالت بروی

همان روز های اول، زندانی ياد می گرفت که تنها از يک دست 
استفاده کند، چون درمی يافت که دست بعد از مورمور شدن ديگر بی 

ارکرد و بنابراين، باعوض کردن حس می شود و نمی توان با آن ک
در اين حالت، تقريبا . دستها، عمًال هردو دست ازکارمی افتادند

تاچهار روز اول آدم خوابش می گيرد وبا خواب رفتن به يکباره 
زانوها خم می شوند و می افتی ، ولی چون يکی ازدستانت با دستبند 

وحشتناک به باالی دربسته شده سقوط همراه است با سروصدا ودرد 
و همه . درمچ دست که گاهی حسابی دور مچ دست زخمی می شود
 . اينها باعث شوکی می شود که آدم را از خواب بيدار ميکند

درطی اين چهارروز کم کم پاهايت باد کرده و زانوانت ديگر به راحتی 
چون . خم نمی شوند و نشستن وغذاخوردن ديگر برايت مقدورنيست

فتن ميله ها، بدو ن خم کردن زانوها بنشينی می توانی با به کمک گر
يا بهتر بگويم ليز بخوري، ولی ديگر نمی توانی بدن خودت را با يک 

بعد از . دست سالم باال بکشی تا نگهبان دستت را به ميله ها ببندد
. چهارروز ديگر پاهايت چنان بادکرده که شلوارت تکان نمی خورد

تی راه بروي؛ ديگر اشتهايی به ديگر نه ميتوانی بنشينی ونه به راح
غذا خوردن نداري، به خصوص می دانی که درتوالت نمی توانی بجز 

پس فقط به خوردن چای وآب غذا، آن هم . سرپايی کارديگری بکنی
در عوض ميتوانی راحت به خواب .درحال سرپايی قناعت می کنی

گر چه تمام خوابها همراه . بروی بدون اين که زانوانت خم شوند
بيشتر خوابها به اين جا ختم ميشود که هرجايی که می . باکابوس اند

ديگران با تو شوخی می کنند و تو ... روي، خانه فاميل ودوستان و
هرچه خواهش می کنی حداقل يک صندلی به تو . نمی توانی بنشينی

بدهند تا بتوانی با دستانی که در بند گذاشته اند بنشيني، کسی به 
 . دهدحرف تو گوش نمی 

وقتی خون به مغز کم می رسد اين کابوس ها شدت بيشتر پيدا می 
کنند تاجايی که باافراد ديگری که در کنارت ايستاده اند مشغول 

بازجوها که اين مراحل را می شناختند، به . صحبت می شوی
نگهبانان مأموريت می دادند که برای بيرون کشيدن اطالعات، وارد 

که الاقل به ( و جالب اين بود . ی بشوندزندان) هذيانی(صحبت های
زندانی حتی در اوج خستگی و هذيان گويی که در ) تجربه خود من 

کابوس هايش با ديگران داشت، می فهميد که بازجو به سراغش آمده 
ودراينجا . وبا پچ پچ به ديگری ياد می دهد که چيزهايی از او بپرسد

خ های دلخواه خود را با زندانی بی آن که پروائی داشته باشد، پاس
او ميدانست که آنها .فحش های رکيک به بازجو و نگهبان می گفت

می دانند او در حال کابوس ديدن است و اين کار جان و تن خسته 
زندانی را آرام ميکرد، به او نيرو ميداد، با همه بی حالی اين حس 

ن او فراموش نمی کرد که همي. شادی بخش راآرام آرام مزه ميکرد
اين کار و اين بازجويی می توانست در . ها رفقايش را کشته اند

 . مراحل مختلف تاساعت ها طول بکشد
 بسته به پرونده و مراحل بازجويي، زندانی در ٢٠٩درسلول های 

سلول تکی يا در سلول های چند نفره همراه با زندانيان ديگر به 
 نگهبانان بند ازهمان ابتدا زندانی با ضرب وشتم و تذکر.سرمی برد

يادمی گرفت که وقتی نگهبان ميخواهد وارد اتاق شود رو به ديوار 
مثال ( حق در زدن ندارد واگر به چيزی احتياج داشته باشد . بنشيند

بايد از پايين در، قطعه کارتنی را که به ...) رفتن به بهداری يا
نرمش و ورزش . صورت فلش بريده شده بود، بيرون بگذارد

رفتن به بهداری با . نخ تابيدن ممنوع بود. نوع بوددرسلول مم
بعضی ازنگهبانان . تشخيص نگهبان مربوطه صورت می گرفت

تو که : درپاسخ درخواست زندانی برای رفتن به بهداري، می گفتند
هنوز سرپايي؟ هر وقت دراز کشيدی و نتونستی تکان بخوري، می 

ن رستم، وقتی به بعد از گذشتن از هفت خوا. تونی به بهداری بری
بهداری می رسيدي، اگر احتياج به آمپول می شد معموال چندين 
نگهبان روی تو آزمايش می کردند و وقتی به سلول برمی گشتی يا 
دربيمارستان بستری می شدی هردو دستت از جای آمپولهايی که به 

گاهي، نيمه شب ها، . اشتباه، به رگ نرفته تزريق می شد، کبود بود
اشی نگهبان و صدای دويدن وخبرکردن بقيه نگهبانان و صدای فح

بعد صدای کشيدن جسدی روی زمين، همراه با ناسزا گفتن ها، 
سکوت شب رامی شکست که حکايت ازخودکشی زندانی زير 

زندانی زيربازجويی معموًال با احتمال لو رفتن . بازجويی داشت
ابتدايی مانند اطالعات و يا غيرقابل تحمل بودن شرايط، با وسايلی 

شيشه عينک، شيشه ساعت يا تکه سيمی که از توری مشبک مقابل 
رادياتور جدا می کرد، يکی از رگهای دست يا پای خود را قطع می 

اما اگر زندانی زنده می ماند حتما زير فشار می رفت تا دليل اين . کرد
 . کاررا به بازجو بگويد

می آمد و يک بسته " فروشگاه"هفته ای يک بار، روزهای جمعه، 
جيره سيگار به زندانی می فروخت و هردو هفته يک بار، درصورت 
نياز، مسواک و خميردندان می فروخت و جيره صابون و پودر 

جز روزهای جمعه، زندانی معموًال از . لباسشويی زندانی را می داد
صبح زود تا عصر بعد ازشام، منتظر بازجويی است وهروقت صدای 

رراهرو سلول او شنيده می شود، دلشوره او بيشتر می پای نگهبان د
چراکه بازجويی معموًال با زيرزمين رفتن وشالق خوردن و يا . شود

 . حداقل، مشت ولگد بازجو همراه خواهد بود
) مسؤول رسيدگی به سازمانهای چپ سرنگونی طلب ( ٦متهم شعبه 

و اين ازلحظه دستگيری می دانست که احتمال اعدام او زياد است 
سؤال که آيا شانس زنده ماندن خواهد داشت يا نه ، همواره ذهن اش 
را آزار می داد و فشارهای همه جانبه زير بازجويی که از او تنها 
. تسليم محض را می خواهد امکان مانوری برای او نمی گذاشت

هرحرکتی می توانست نشانه سرموضع بودن زندانی قلم داد شود، 
 بوی ٢٠٩بند .  زندانی می دانست و هم بازجواين چيزی بود که هم

بوی چرک وخون که با بوی داروهای پانسمان درهم . خاصی داشت
 . آميخته بود

باوجود همه اين شرايط، زندگی ومقاومت به آرامی وپيوسته جريان 
زندانی از کوچک ترين غفلت بازجو استفاده می کرد تا . داشت

گردی جايی می ديد، به يک اگر سوزن ته . خودکاری بدست بياورد
 ترتيبی آن رابرمی داشت، برای حل کردن جدول وبازی با ديگر هم

در خفا نخ جورابش را می تابيد تا . سلولی ها بهترين وسيله بود
با روزنامه های . بتواند لباس های شسته شده اش را آويزان کند

ها زير باطله و نايلونهای نان لوله های باريکی درست می کرد تااز آن
دستشويی قفسه ای درست کند تا ظروف خود وديگران را در آن 

کافی بود . با تنها شدن زندانی روزنامه او هم قطع می شد. جابگذارد
ديگران برای . هربارکه به حمام می رود زير سطل آشغال رانگاه کند

او و زندانيان ديگری که تنها هستند، بخشهايی از روزنامه هارا 
 .  گذاشته اند تا دور از چشم نگهبان محفوظ بماندبريده و آنجا

زندانی در قدم زدن های متوالی درطی روز سعی می کند همه چيز را 
ساعاتی را به خواندن اشعاری در . درباره پرونده خود مرورکند

شب ها اگر ماه از پنجره ديده می شو ، با فکر . حافظه می گذراند
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يگری که مثل او ماه را می ارتباط با جهان خارج و انسانهای د
گاهی شبها در گوشه . نگرند، مشت اش را به سوی ماه گره می کند

بنمای رخ که : " سلول می نشيند و به آهنگی فی البداهه می خواند
... زين همرهان سست عنا صر دلم گرفت ... باغ گلستانم آرزوست 

 هيچ تماشاگری درکار..." کز ديو ودد ملولم وانسانم آرزوست 
می داند که برای رفقايش که به خاک افتاده اند، نيزهيچ . نيست

بااين حال می خندد و دلش غنج می رود، . تماشاگری وجود نداشت
می داند که سرپاست، می داند که باهمه رفقايش، باهمه انسانها، 

 . باماه، عهد بسته است
 وقتی بعد از شام وسيگار، که نگهبان روشن می ٦٣دراواسط سال 

 ) ٦٨سلول شماره ( د، مثل هميشه مشغول قدم زدن در سلولم کر
بودم، هوا تقريبا تاريک شده بود، چندين ماه بود که ديگر تنها شده 
. بودم، ناگهان صدايی از دوردست به گوشم رسيد که شبيه بشکن بود

تاآن موقع صدای فرياد يا صدای سوت يا صدای آرام ترنم ترانه ای 
ين اولين بار بود که صدای بشکن می شنيدم، را شنيده بودم ولی ا

در گوشه سلول روبروی در نشستم از آنجا می . تنها يک بشکن
به . توانستم زير دررا ببينم و حضور نگهبان را بهتر متو جه شوم

ترديد افتادم که آيا صدای بشکن بوده يا چيز ديگري، سکوت طولی 
ه گوش رسيد، صدای بشکن ديگری از مسافتی نزديک تر ب. نکشيد

 و ٢٠٩بند : بی اختيار لبخند می زدم. اين بار دوبار پشت سرهم
 ! و اين بار با دوضرب! بشکن

شايد دو زندانی بودند که به اين شکل به هم پيام می دادند و حضور خود 
بااين همه احساس خوبی به آدم می داد، احساسی که . را اعالم می کردند

از صبح تاشب منتظر بازجويی و رو . آيدبه ندرت در آنجا سراغ آدم می 
. شدن مسايلت هستی و به قول معروف زير زبانت هميشه تلخ است

داشتم فکر می کردم که با چه ريتمی پاسخ بشکن ها را بدهم که صدای 
آماده بودم، . شمرده سه بشکن از فاصله ای نه چندان دور به گوش رسيد

حاال . ک ضرب آخر را زدمباکمی مکث، دوبار پشت سرهم وباکمی مکث ي
شدت هيجان به سرعت قدمهايم از . ديگر بلندشده بودم راه می رفتم

 ! عجب صفايی! چه اتفاقی. افزوده می شد
دوباره . طولی نکشيد که صدای بشکن ديگری باچند ضرب پاسخ داد
صدای . نشستم، می خواستم کامال واقعه ای که رخ داده را هضم کنم

ادامه داشت هربشکنی باضربات خاصی اجرا می بشکن ها باکمی سکوت 
به خاطر نمی آورم، در مجموع شايد بيش از ده . شد ومثل ديگری نبود

فردای آن روز بعد ازشام و . بار از دور و نزديک به هم پاسخ دادند
می . سيگار، در گوشه سلول نشسته بودم و بی صبرانه منتظربودم

باالخره تک ضرب . گی منتظرنددانستم رفقای ناشناخته وناديده ام هم
. نوبت من بود. را شکافت٢٠٩بشکن شليک شد وضربات ديگر سکوت 
همچنان . منتظر پاسخها شدم. باقدرت هرچه بيشتر سومين ضربه را زدم

پيش می رفت، بيش از روز گذشته بود حد اقل چهار يا پنج نفر ديگر 
ه حس روز بعد، همه اش می ديدم چ. وارد بشکن زنی شده بودند

با خود می گفتم . شادمانه ای به من دست داده واصًال مرا ترکم نمی کند
 .  را به سرشان آوارکرده ايم٢٠٩

می دانستم همه آنها که بشکن زده اند شادند و بعد نتيجه می گرفتم که 
 بشکن ها راشنيده اند و همه آنها مطمئنا لبخندی به لب آورده ٢٠٩همه 
روزهای بعد ! يواره رعب ووحشت زده شدوعجب مهری به در و د. اند

هم به همين صورت و با همين هيجان ادامه پيدا کرد تا بعداز شايد يک 
هفته، نگهبانها که بسيج شده بودند، يکی ازراهروهای وسطی را انتخاب 
کردند وفکر می کنم همه را بيرون کشيدند، آنهارا می زدند که صدای 

بعد از آن، دريچه های . ال زياد با چوبفريادشان را همه بشنوند، به احتم
همه سلولها را باز می کردند نگاهی به درون می انداختند وباخشم دريچه 

 ترک ٢٠٩را به هم می کوبيدند ولی فايده نداشت فضای رعب و وحشت 
 . برداشته بود

امروز که به اين خاطره می انديشم به ياد می آورم که چگونه هيچکدام 
سيد چه کسی شروع کرد؟ چرا من پنجمی هستم ازما از خود نپر

ياهشتمي؟ و چرا بدون هيچ شناختی چنين همبسته شدم؟ به ياد می آورم 
آن روزها هرکسی که سرموضعی بود برايمان عزيز ورفيق وقابل اعتماد 
بود، فرق نمی کرد رنجبري، پيکاري، رزمندگاني، اقليتي، سربدار، 

 . با هم همدلی داشتندمجاهد، راه کارگری يا سهندي؛ همه 
امروز که به اين خاطره می انديشم احساس می کنم که سالمی دوباره 
بايد داد، به همه رفقای ناديده که آن حرکت زيبا را شروع کردند و تا 

سالمی دوباره بايد داد به همه آنها که آن روز تنبيه . پايان ادامه دادند
 ولبخند زدند؛سالمی دوباره شدند؛ به همه آنها که صدای بشکن را شنيدند

بايد داد به ياران به شمع های خاموش و سالمی دوباره بايد داد به همه 
  . آنها که همچنان از ديو ودد ملولند وانسان شان آرزوست

 .  نشريه آرش درج شده است100اين مطلب در شماره 

 2008عراق در آستانه ورود به 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درصد عراقی 28 تنها ،2007 دسامبر 21بنا بر آمار يونيسف در *
 شرکت کنند و 2007 ساله توانستند در امتحانات نهايی سال 17های 

  . حدود يک ميليون کودک نتوانستند وارد مدرسه ابتدايی بشوند
   . ميليشيای سنی از اياالت متحده حقوق ميگيرند77000

 سپتامبر سال گذشته 10وقتی ژنرال ديويد پترئوس در . روشنگری
خود در رابطه با نتايج افزايش نيروها در عراق را به گزارش معروف 

، يک آگهی تمام MoveOnآن -موو سنای آمريکا ارائه کرد، سازمان
صفحه در نيويورک تايمز منتشر کرد که زير تصوير بزرگ ژنرال، 

 General، ,آس–ژنرال پترئوس يا ژنرال بتری, :چنين نوشته بود
Petraeus or General Betray Us ?ی ژنرالی پترائوس، يعن

   *يا ژنرال خائن به ما؟ 
آگهی که توسط يک سازمان پرنفوذ متمايل به حزب دموکرات داده شده 
بود، غوغايی برپا کرد و عده ای از نمايندگان جمهوريخواه و دمکرات 

آن بر –در محکوميت آن قطعنامه دادند، ولی نامی که مدير تبليغات موو
ن ضد جنگ تثبيت شد و بسياری از جمله ژنرال گذاشت، در ميان فعاال

مادر صلح يعنی سيندی شيهان در مقاالت خود ژنرال را به همين نام 
   .ناميدند

 که عمال مبارزات 2007وظيفه ژنرال اين بود که در نيمه دوم سال 
انتخاباتی آمريکا شروع ميشود و نيز در آستانه تصويب بودجه جنگی و 

ه، گزارشی از خود ببافد و برنامه اعزام تامين مالی جنگ های خاورميان
ژنرال هرچه . نيروی بيشتر و تشديد عمليات جنگی را موفق جلوه دهد

را که کاخ سفيد خواست انجام داد و بنا بر برخی گزارشات، انشاء ديک 
چنی از واشينگتن را کپی کرد و از بغداد به واشينگتن برد و به سنا 

افزايش نيروها پيشرفت داشته و برنامه : تحويل داد و اعالم کرد
وظيفه ژنرال آسان نبود و در . پيشرفت های آينده را بايد بر آن بنا کنيم

. شرايط اسف بار شکست تهاجم عراق هر ژنرالی حاضر به اينکار نبود
بنابراين کاخ سفيد ژنرالی را برگزيد که هرگز تجربه ميدانی نداشت و 

و گفته اند هوای رئيس جمهور سوابق بدی از خود برجای گذاشته بود 
شدن در سر دارد و حاضر است برای کسب موقعيت به هرکاری دست 

،رئيس او آدميرال IPSژنرالی که به گزارش گارت پورتر در. بزند
ويليام فالون، فرمانده ستاد مرکزی نيروهای آمريکا بعد از نخستين 

, کر منشيک موجود حقير چا,ديدار با او در ماه مارس گذشته او را 
در واقع . خوانده و گفته بود از آن تيپ هاست که او از آنها متنفر است

 an‘: ادميرال درتوصيف او از اصطالح بسيار تندتری استفاده کرده بود
ass-kissing little chickenshit’*   

او به تنهايی نميتوانست . شايد با ژنرال ناعادالنه برخورد شده باشد
, خبرريسی,دستگاه . ر عمومی جهان تزريق کندگزارش خود را به افکا

بنگاه های انحصاری رسانه ای از آن به بعد تا کنون، به همان روالی 
در پايان هرسال معمول است که رسانه ها . کار کرده اند که پترائوس

گزارش و تحليلی از آنچه در سال گذشته روی داده به افکارعمومی 
اما آنها . ل اشغال را از سرگذرانيدعراق بدترين سا. جهان ارائه دهند

خود را پشت آمار کاهش کشته ها در ماه های اخير پنهان کردند، در 
موحش تر . حاليکه اين کاهش موقت بر اخبار موحش تری مبتنی است
 ساله که 22نه فقط به خاطر اينکه هنوز تعداد زيادی مثل پدر سلمان 

ر فرزندش را در نجف  مجبور شد سر بدون پيک2008روز اول ژانويه 
اياالت :به خاک بسپارد هرروزه عزادار ميشوند، بلکه فاجعه بدتر است

متحده مشغول سازماندادن نيروهای صدامی و مشابه آن است، آنهم نه 

 ساله مجبور شد سر بی 22روز اول سال نو پدر سلمان 
. پيکر پسر پيدا نشد. دست گور بسپارد تن فرزندش را به

 آسوشيتدپرس عکس از
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به صورت ارتش سازمان يافته مدرن، بلکه به صورت ميليشای شبه 
رک می ديگر نيروها هم متقابال به شيوه مشابه تدا. مجاهدان افغانی

بينند، ارتش آمريکا ديوارهای بتونی مشابه ديوارآپارتايد در اسرائيل را 
باال می آورد و معلوم نيست در مسير راه پيمايی در اين تونل وحشت با 
چه روبرو خواهيم شد، آنچه ميدانيم اين است که نابودی کامل جامعه 

  .  ميشود عراق تدارک ديدهمدني، و نه فقط نابودی مبانی دمکراسي، در
اما بنگاه های انحصاری خبری نه از وحشت سال گذشته ميگويند، نه 

بنابراين برای دست يابی به . تحليلی از آنچه در پيش است ميدهند
گزارشی ازآنچه در سال گذشته بر مردم عراق رفته و نگاهی به آنچه 
ممکن است در آينده پيش بيايد به يک رسانه غيرانحصاری وگزارش 

بايد توجه داشت از آنجا که تقريبا هم .* ان مراجعه ميکنيمجيمز کوگ
فرقه ها و خود اياالت متحده نقشه های جنگی خود رابطور سری پيش 
می برند، تحليل های متفاوت و گاه متضادی از برنامه های آنها داده 

مثال در حاليکه کوگان از توافقات آمريکا و مقتدا صدر صحبت . ميشود
تر بازرس سابق سازمان ملل به چنين توافقی معتقد ميکند، اسکات ري

نيست و ارزيابی او اين است که نه فقط آمريکا و صدر برای جنگ با 
هم از طريق سازمان دادن ميليشياهای خود آماده ميشوند، بلکه صدری 
ها برای درگيری با گروهای شيعه وابسته به رژيم ايران و احتماال 

چکيده ای از گزارش جيمز . ارک می بينندواسطه آمريکا و ايران نيزتد
   :کوگان از اين قرار است

 به عنوان سالی ياد خواهد شد که در آن بنا بر گزارش 2007از سال 
 و ارزيابی آن با متد دانشگاه جان هاپکينز، ORBسازمان انگليسی 

اين سالی .  ميليون نفر رسيد1.2کشته های عراق زير اشغال آمريکا به 
بيش از يک ميليون عراقی برای فرار از مرگ مجبور به است در آن 

 نيروی اضافی همراه بود با 30000ترک خانه خود شدند و ارسال 
   .بدترين پاکسازی قومی در طول تاريخ عراق

 درصد عراقی های 28، تنها 2007 دسامبر 21بنا بر آمار يونيسف در 
کنند و حدود  شرکت 2007 ساله توانستند در امتحانات نهايی سال 17

يعنی آمريکا . يک ميليون کودک نتوانستند وارد مدرسه ابتدايی بشوند
برای اينکه بتواند بر منابع نفت عراق چنگ بيندازد پديده ای را بوجود 

 يعنی قتل عام sociocideآورد که ميتوان آن را سوسيوسايد 
   .اجتماعی خواند

 سرباز 2003رس  بيش از هرسال ديگر بعد از تجاوز ما2007در سال 
 بريتانيايی و نه 47 آمريکايي، 901. خارجی در آمريکا کشته شد

سرباز از کشورهای ديگر جان خود را از دست دادند و تعداد کل تلفات 
 زخمی رسيد که بسياری از 28661 نفر و 3904آمريکا در عراق به 

 سرباز ديگر در اثر جراحات 30185. آنها دچار صدمه مغزی شده اند
 ميدانی از رده خارج شده اند که بسياری از آنها دچار روان پريشی غير

  .  رسيد132تعداد خودکشی ها در ميان سربازان به . هستند
در سه ماهه آخر سال خشونت موقتا کاهش يافت ولی نه به خاطر اينکه 
مخالفت با اشغال کاهش يافته يا تغييری در وضعيت فاجعه مردم بوجود 

ه خاطر يک سری توافقات که پترئوس از سر آمده است، بلکه ب
استيصال با گروه های شورشی سنی به عمل آورده تا يک آتش بس 
موقت با مخالفان بنيادگرای شيعه و ارتش مهدی مقتدا صدر برقرار 

   .شود
 ميليشيای سنی در 77000حداقل . تواففات اکنون دارند رو ميشوند

رتش آمريکا مزد می غرب عراق و در بخش سنی نشين بغداد از ا
رهبران آن ها که بيشترشان با رژيم بعثی صدام ارتباط داشتند . گيرند

خواهان نقش سياسی بيشتر و تقسيم قدرت به شيوه ای ناسالم و فرقه 
ای با شيعه های بنيادگرا و کردهای ملی گرا هستند که اکنون بر 

  .  آمريکا در عراق غلبه دارندحکومت دست نشانده
به دو ميليون پناهنده عراقی که به سوريه و اردن گريخته اند هم اکنون 

بازگشت آنها منوط به . گفته شده معلوم نيست بتوانند به کشور بازگردند
آن است که از همان فرقه ای باشند که ميليشيای آن اکنون محل 

از ورود هزاران شيعه به . مسکونی آنها را تحت کنترل گرفته است
رل ميليشای سنی قرار دارد، جلوگيری شده است و مناطقی که تحت کنت

در .  پايی بسته است12اغلب اين محالت را آمريکا با ديوارهای بتونی 
همان حال ده ها هزار سنی و مسيحی توسط ميليشيای شيعه رانده شده 

ارتش مهدي، بنا بر توافقات با . و همه چيز خود را از دست داده اند
   .بغداد را در اختيار گرفته استپترئوس بخش های بزرگی از 

بيکاری و فقدان خدامات اساسی برخشم مردم از تقسيم شهر براساس 
بيکاری . مذاکرات و توافقات آمريکا و برکشيدن ميليشيا افزوده است

   . درصد ميرسد70کامل و نيمه بيکاری درمناطقی مثل صدر سيتی به 

 همين ترتيب در بخش جنوبی کشور که شيعه نشين است، اوضاع به
توافقات صدر با نيروهای اشغالگر در عمل به اين . شکننده است

معنا بوده که صدر نيروهای کارگری خود را به خاطر توافق با 
در . ارتش آمريکا و شورای عالی اسالمی عراق رها کرده است

, عناصر ولگرد,نتيجه صدها تن از ميليشيای صدريست با برچسب 
  .  شده اند بازداشت، يا کشتهتحت تعقيب قرار گرفته،

ناظران بر اوضاع کشور متوجه شده اند نارضايی از توافقات و هم 
پيتر . دستی صدر با ارتش آمريکادر پايه اجتماعی آن رشد ميکند

هارلينگ از گروه بحران بين المللی ماه گذشته به يک روزنامه 
  ها آن. نميدانم اين وضع چقدر ميتواند ثبات داشته باشد, :گفت

آنها مايلند با صدر . فوق العاده سرخورده اند] حاميان صدر[
   ,.همراهی کنند ولی نه به مدت طوالنی

 دسامبر، شماربااليی در 26بنا برگزارشی در واشينگتن پست، 
نجف، کربال، هيال و ديوانيه تحت تعقيب و محاصره امنيتی قرار 

کا همراه با نشانه ها حاکی از آن است که ارتش آمري. گرفته اند
نيروهای عراقی و نيروهای وفادار به شورايعالی اسالمی عراق در 
حکومت برای حمله به صدری ها و احزاب و ميليشياها و واحدهای 

اين . وابسته به صدر در مناطق نفت خيز بصره آماده ميشوند
عمليات ميتواند بزرگترين عمليات خونبار در سال جديد بوده و 

 . را در جنوب عراق را فراهم کندورش ضد اشغال گرفتن ش موجبات گر
 حاليکه کشتار ادامه دارد، بخش های مختلف حکومت در آمريکا، 
قصابی را که خود عامل آن بوده اند به خدمت گرفته اند تا به بهانه 

اين ها فقط . در عراق بمانند, استقرار دموکراسی,ايجاد شرايط برای 
. ين جنگ قرن بيست و يکمتوجيهی است برای تداوم بزرگ تر

اشغال تنها از طريق تعميق اختالفات فرقه ای و سرکوب روزانه 
به همين جهت پيش شرط برون رفت . هرنوع مقاومت پيش می رود

از شرايط فاجعه بار سياسی و اجتماعی که اشغال آفريده، عقب 
  . نشينی بی قيد و شرط و فوری تمام نيروهای خارجی است

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

 !وضعيت دانشجويان زندانی
 به احتمال بسيار زياد کيوان اميری :آوای دانشگاهگزارش ويژه 

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی صنايع در دانشگاه صنعتی 
کيوان اميری که . سر می بردشريف در شرايط جسمانی بدی به 

چندی پيش به دليل افتادن درخت بر روی کمرش چند عمل جراحی 
را پشت سر گذاشت به دليل قرار گرفتن پالتين در کمر و پايش 

  همزمان با کاهش دما. حساسيت بسيار زيادی به سرما دارد
عارضه ی کمر وی نيز تشديد می شود و با توجه به کاهش دما در 

خير و عدم تماس وی با خانواده به احتمال زياد وی در چند روز ا
شرايط جسمانی بدی به سر می برد و اين امر موجب نگرانی شديد 

 .خانواده ی وی شده است
  

آوای " بهدر خبری ديگر و بنا بر اخبار و گزارشات رسيده 
آرش . ضعيت آرش پاکزاد همچنان نا مشخص است و"دانشگاه

پاکزاد دانشجوی دانشگاه مازندران تنها دانشجوی دستگير شده در 
اين در . شهرستان است که همچنان در بازداشت به سر می برد

 روز پيش دادستان بابل به خانواده ی 10حالی است که در حدود 
. آزاد خواهد شدوی اعالم کرده بود که آرش پاکزاد با قرار وثيقه 

اما با وجود طی شدن مراحل اداری و تاييد سند و انتظار خانواده ی 
در حال حاضر نيز مسئوالن . آرش پاکزاد در خيابان وی آزاد نشد

اداره اطالعات مازندران که آرش پاکزاد در آن جا زندانی است از 
 .اعالم اين که وی چه زمانی آزاد خواهد شد سر باز می زنند

  
پاکزاد که از عارضه ی چسبندگی نخاعی رنج می برد مدت ها آرش 

در سلولی کوچک بازداشت بوده است و اين امر موجب گشته که 
خانواده ی وی نيز که چند روز پيش . عارضه ی وی تشديد شود

موفق به مالقات با آرش شده اند از وضعيت بد جسمانی وی خبر 
ر به راست ايستادن نيز داده اند و گفته اند که فرزندشان حتی قاد

ضمن اين که شنيده ها حاکی است که گويا آرش پاکزاد . نبوده است
 . روز است که در اعتصاب غذا به سر می برد8بيش از 

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


