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 تقی روزبه. با رگفتگو
آقای یوسف آبخون از تلویزیون برابری گفتگوئی با رفقامحمد رضا 
شالگونی و تقی روزبه داشته که بخش نخست آن پيش از این به 

 اینکه در زیر . نشریه درج گردید321و در شماره . وشتار در آمدن
  .بخش دوم از سخن به نوشته در می آید

 گفتگوی بارفيق تقی روزبه پيرامون نگاه عمومی به جنبش 
اندک دستکاری برای . است، تحوالت جنبش دانشجوئی،دانشجوئی

  .نوشتاری شدن گفتگو اجتناب ناپذیر بوده
 

ین قسمت نگاهی خواهيم داشت به جنبش  در ا :یوسف آبخون
. دانشجوئی و تحوالت آن در دو سال گذشته، در گفتگوئی با تقی روزبه

سالم به شما آقای تقی روزبه  وتشکر از اینکه در این گفتگو شرکت 
اولين سوال ما از شما اینست که در دو سال گذشته جنبش . کردید

 دانشجوئی چه تحوالتی را پشت سر گذاشته؟ 
 با سالم به بينندگان و شنوندگان عزیر رادیو و تلویزیون : وزبهر

در مورد سير حرکت و تکوین جنبش دانشجوئی از آذر ماه . برابری 
سال گذشته تا شانزده آذر امسال، واقعيت اینست که ما خيلی محسوس 
شاهد این هستيم که جنبش دانشجوئی خودش را خيلی روشن تر بيان 

ده و مطالباتش نسبت به گذشته خيلی شفاف تر کرده و وارد صحنه ش
در واقع دوره ای از تکوین ودوره ی جدیدی از بر آمد خودش را . شده 

یعنی در گذشته اگر بصورت جنينی و نامرئی در دل . شروع کرده 
جریانهای دیگر حرکت می کرد، اٌمادر یکی دو سال اخير شاهد این 

مای مشخص و مستقل خودش هستيم خيلی شفاف تر و با مطالبات و سي
 . وارد صحنه شده 

اساسًا این هم یک چيز تصادفی نيست و ناشی از تحوالت عمومی است 
 – تحوالت اقتصادی، سياسی و اجتماعی و طبقاتی –که در سطح جامعه 

و این بازتاب و محصول آنهاست و بهمين دليل مساله . رخ داده است 
ی عمومی ای که در جامعه ایست ریشه دار و مبنی است بر روند ها

از آنهائی که در این رابطه مهم هستند، یکی مساله . وجود داشته 
اصالح طلبی بوده و شکست آن که بهر حال در جامعه ی ما خيلی 
مطرح شده بود و جنبش دانشجوئی خيلی به آنها وابسته بود و اصًال 

بود که بدنبال شکست اصالح طلبی . نسل جدیدش از دل اینها بيرون آمد
مسير های جدید، حرکت های نوین و مستقل از هر دو جناح مطرح شد 

اینها مسائلی بودند که بدون آن شکست . و کل رژیم را آماج قرار داد
این یک طرف قضيه بود و طرف دیگرش هم مساله . قابل تصور نبودند 

شاهد هستيم که قطب . تحوالت اجتماعی و قطب بندیهای جامعه بوده 
 جامعه، زندگی اقتصادی و شکاف های طبقاتی در طی سالهای بندیهای

اخير خيلی تشدید شده و حتی دولت احمدی نژاد که بعد از اصالح طلبی 
با شعارهای نان و آباد کردن سفره مردم و بردن در آمد نفت روی سفره 
ها برای رنگين کردن آنها وارد صحنه شد و سعی می کرد که باین 

 عمومی را بسوی خودش متوجه کند، بسرعت و ترتيب آراء و افکار
و معلوم شد که شکاف های طبقاتی . طی یکی دو سال دستش رو شد 

خيلی بيشتر شده و این در حالی بوده که در آمد نفت خيلی نجومی باال 
از این باال رفتن درآمد نه فقط به فقرا و زحمت کشان و کارگران . رفت

ندگی و کار و بيکاری شان با چيزی نرسيد، بلکه بر عکس فقر و ز
مثًال افزایش قيمت ها و . ابعاد جدیدی شتاب نزولی و صعودی پيداکرد

فشارها بهر حال در سطوح مختلف اجتماعی و اقشار گوناگون خودش 
  . را نشان داد

قشر دانشجو که یک قشر سيا ل و متاثری نسبت به تحوالت عمومی 
 که معموًال در مقابل این جامعه می باشد ، یکی از اولين نيروهاست

و . حرکت ها واکنش نشان می دهد و تاثير پذیر و تاثير گذار است 
بعنوان قشری در جامعه ما شناخته می شود که به نحوی مرجع هم تلقی 

بازتاب های تحوالت در این قشر خودش . می شود و تاثيرات زیادی دارد
 فقط از نظر سياسی رانشان داد و ما شاهد این بودیم که دانشجویان نه

عليه هر دو جناح رادیکاليزه شدند و بصورت رادیکال تر مطالبات عليه 
 را مطرح کردند ، بلکه همينطور مطالبات - مرگ بر استبداد-استبداد

اجتماعی را هم مثل آزادی ، برابری، نان ، مسکن ، مساله تشکل های 
رتاید جنسی و دفاع مستقل ، مساله پيوند باجنبش ها، مساله مقابله با آپا

مثًال با معلمان دیدیم که شعار . از الیه های زحمتکش ، مطرح کردند 
 کارگر –معلم ، دانشجو  پيوندتان مبارک و با کارگران شعار دانشجو 

پيوندتا مبارک و همينطور در مورد زنان جنبش رهائی بدون آزادی 

 بازتاب های تمام اینها در دانشگاه. زنان ممکن نيست را شاهد بودیم 
  . خيلی مشخصی پيدا کرده و از شعارهای ملموس دانشجویان شده 

اینها بخوبی نشان می دهد که جنبش دانشجوئی در طی این دو سال 
بخصوص این مساله را باید اضافه کنيم که یکی از . خيلی پيش رفته 

  معضالت و چالش های جنبش دانشجوئی این بوده که زیر چتر  
می خواستند بتدریج جنبش دانشجوئی سکوالریزه " تحکيم وحدت" 
 معلوم شد که تشکل های مستقل با رادیکاليزم خودشان و مطالبات -کنند

 سياسی خودشان، نمی توانند با اینگونه تشکل ها همزیستی -اجتماعی
داشته باشند و آرام  آرام باید تشکل های آلتر ناتيو ومستقل خودشان را 

 بدان معنی نبود که شرایط آماده است بلکه آماده البته این. ایجاد کنند 
نبود و در تنگنا بودند و سرکوب وجود داشت و از آنطرف هم فشارهای 
ليبرال ها  وجود داشت که اجازه نمی دادند دگر اندیشان و چپی هائی که 

بهر حال . شکل گرفته اند اظهار وجودکنند و همزیستی داشته باشند
این جدائی خود را در این حرکت . ب می دادند چون آنان باین قضيه شتا

 . ها و بر آمدهای جنبش دانشجوئی نشان داد
  شما فکر می کنيد که با توجه باین تحوالت در جنبش  :آبخون

دانشجوئی وضعيت نيروهای چپ در این جنبش چگونه خواهد بود و 
 ارزیابی شما چيست ؟ 

ی همين طيف  یکی دیگر از ویژگی های جنبش دانشجوئ :روزبه
ظاهرًا یک حالت یکدستی وجود داشت ولی تمام گرایش . بندیهایش بود 

"  تحکيم وحدتی ها" در همان . ها بصورت نطفه ای وجود داشتند 
گرایش های چپ و گرایش ها دگراندیش و رادیکال و دموکرات تر از 

منتهی مراتب اینها خيلی طيف . جریانهائی که آنجا بودند ، وجود داشت 
ندیهای آشکاری نبودند و مرزبندیهایشان از نظر فکری و تشکيالتی و ب

در طول . دیگر جنبه ها روشن نبود و هم زیستی هائی وجود داشت 
زمان با فشارها و قطب بندیها و تحوالت عمومی جامعه ، شاهد این 
  . بودیم که بتدریج اینها توانستند خودشان را نشان بدهند و تفکيک شوند

. ان یکی از آن طيف های برجسته و مهم چپ ها بودند در این مي
با توجه باینکه نسل . منظورم هم از چپ ها، نسل جدید جپ ها است 

روبيده بود و نيروهای سياسی " انقالب فرهنگی" های قبلی را رژیم با 
را هم سرکوب کرده بود و خوب در این دو دهه گسست خيلی جدی بين 

این ُگسست خودش را در . جود داشت نسل های قبلی و نسل جدید و
  . دانشگاه بصورتی عریان و خيلی ملموس را نشان می داد

با وجود این ما شاهد هستيم که نسل های جدید در جامعه شکل گرفت و 
برای خيلی ها غير منتظره بود و از جمله ليبرال ها و نئو ليبرالها  خيلی 

تش را نادیده بگيرند، تالش کردند که چپ را دست کم بگيرند و موجودی
ولی در هر . خيلی هم تحقير می کردند و سعی می کردند منزوی کنند

 چه به وسيله رژیم و چه بوسيله اینگونه –حال عليرغم این فشارها 
 چپ توانست قوام خودش را حفظ کند واعالم موجودیت های -جریانها

عار های با ش. خيلی بر جسته ای را در شانزده آذر قبلی شاهد بودیم 
نان، آزادی، برابری و سوسياليسم اعالم موجودیت کردند که همه را 
غافلگير کرد و بخصوص ليبرال ها را و گرایش هائی را که ضد چپ 
بودند یا برای چپ اصًال ارزش و جایگاهی قائل نبودند و فکر می کردند 
در سرکوب های قبلی مدفون شده و باتحوالت جهانی و فروپاشی بلوک 

 . ، خيلی زیاد غافلگير کرد و برایشان غير منتظره بودشرق 
 16بخصوص . این واقعيتی است که ما خيلی عریان شاهدش هستيم 

آذر امسال یک مقطعی بود که چپ خيلی روشن تر و عریان تر اعالم 
و این ناشی از آن بود که از یکطرف تنش هایش با . موجودیت کرد 

و انجمن " تحکيم وحدت  " بخش های دیگر دانشجوئی و از جمله
اسالمی ها حاد شد و دیگر نتوانستند زیر یک چتر ادامه بدهند و از 
طرف دیگر بخاطر این بود که نيروی رادیکاليسم جامعه آنقدر قوی شده 
بود و شکاف های طبقاتی چنان بود که چپ در جامعه ُبرد داشت و 

هد این و ما شا. خوب در سطح دانشگاه هم خودش را انعکاس داد
هستيم که چپ با شعارهای خودش، با هویت خودش و با تشکل هائی 
که هنوز نمی شود گفت قوام یافته ولی با محافل خودش اعالم موجودیت 

 . هنوز هم التبه با تشکل ها و تجمع های خودش سر و کار دارد. کرد 
منتهی مراتب این تکوین ، تکوینی . این هم یکی از ویژگيهایش بود

بدليل اینکه خود چپ هم در درون خودش با طيف . بيعی نبودخيلی ط
بندیهای بسيار متعددی مواجه بود که هنوز نتوانسته بود واقعًا مرزهای 
واقعی خودش را خيلی پایه ای و اساسی روشن کند و در نتيجه دچار 

در عين حال ما در این یکی دو سال بر آمد عمومی چپ . تنش می شد 
ین غير قابل کتمان است و حتی می بينيم که خود را شاهد هستيم و ا

رژیم و سپاه پاسداران در تحليل های خودش و ليبرالها ونئو ليبرالها در 
تحليل هاخودشان ، خيلی روشن یکی از مسائل شان طرح چپ و مقابله 
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در گذشته چون وجود نداشت چنين طرحی هم طبعًا وجود . با او هست 
من فکر می . ن می دهند که وجود دارد نداشت ولی االن خودشان نشا

کنم یکی از مسائل چپ این است که بتواند رابطه و مناسبات درونی و 
طيف بندیهای درونی خودش را بنحو درستی تنظيم کند، مگر نه می 

اینها باید بتوانند با هم پلميک های . تواند تشتت های زیادی را بيافریند 
در عين حال همکاریهای عميق و عميق شونده داشته باشد و 

تحکيم "  مثل –مشترکشان در مقابل جریانهای راست در دانشگاه 
  .  و در مقابل استبداد ، تنظيم کنند و داشته باشند–" وحدت

باید بتوانند خيلی راحت و بصورت یکپارچه و منسجم تر در مقابل این 
. این مساله ایست که االن در مقابل چپ هست . طيف ها مطرح کنند

چپ باید بتواند شعارهای خودش : ضمنًا یک مساله ای باید روشن شود 
را از طریق توده ای کردن ، از طریق پيوندهای عميق و گسترده با بدنه 
و از طریق اینکه بتواند هر چه بيشتر رابطه خودش را با بدنه جنبش 
های که در سراسر کشور وجود دارند و این پتانسيل وجود دارد ، ترميم 

ما االن اعالم موجودیت هائی را می بينيم که در جاهای . کميل کندو ت
مختلف می شود، در دانشگاههای مختلف و تحت عناوین مختلف می 
شود ولی همه ی آنها بهر حال دفاع از کارگران است ، از حنبش های 

که همه ی اینها عالمت عمومی چپ هستند ، چپ ... اجتماعی است و 
ند رابطه خودش با بدنه دانشجوئی در سراسر دانشگاه بایستی بتوا

دانشگاههای کشور که خودش جمعيت بسيار کالنی را تشکيل می دهد، 
  . ترميم کند 

و .  آذر امسال از این جهت دارای نقاط ضعفی بود16واقعيت اینست که 
متاسفانه بجای اینکه بتواند همبستگی چپ را نمایندگی کند، تا حدودی 

 .ودحاصل تنش های چپ ب
 از نظر شما چطور می شود بر این مشکالتی که شرح دادید  :آبخون

فائق آمد و حضور نيروهای چپ را در جنبش دانشجوئی قوی تر 
 وموثرتر کرد؟

 همانطور که در صحبت های قبلی اشاره کردم یکی از ویژگيهای :روزبه
جنبش دانشجوئی اینست که در حال شکل بندی است و گرایش های 

یعنی این ویژگی مٌهمی . این در حال شدن است . ولد می شود مختلفی مت
هنوز . است که بایستی به آن توجه کنيم و هنوز هم تثبيت شده نيست 

هم مرزهای فکر اش و مرزهای تشکيالتی اش و خيلی چيزهای 
بر مبنای اینکه واقعًا از چه . دیگرش مبهم است و شکل نگرفته است 

. کند، ما باید برخوردمان را تنظيم کنيم درجه تکوینی دارد عبور می 
مگر نه اگر قرار شود هر طيفی که هنوز گرایش اش قطعی نشده و 
معلوم نيست که تا چه حد مرزهای واقعی از نظر اختالفات دارد، خودش 
 . را مبنا قرار دهد؛ طبيعتًا می تواند جنبش دانشجوئی را دچار تشتت کند

شجوئی هست و در مورد طيف بندی این مساله در مورد کل جنبش دان
ما شاهدیم که هر روزی گرایش های . چپ هم بطور مشخص هست

جدیدی عرض اندام می کنند و هنوز هم معلوم نيست که اختالفاتشان با 
دیگران چه هست ، چه نيست ؟ بهمين دليل باید خيلی هشيار بود  که 

رت بگيرد ، این طيف بندیها بصورت طبيعی بالغ شوند و مرزبندیها صو
جنبش . مگر نه اگر زود رس باشد جز تشتت حاصلی نخواهد داشت 

دانشجوئی برای اینکه بتواند این مسير تکوین اش را بصورت هشيارانه 
و طبيعی و درست طی کند، باید به محورها و قطب های اصلی که 

مگر نه خود این . بعنوان قطب نما پيشا رویش هست، توجه کند 
واند عوامل بنيادی دیگر را تحت الشعاع خودش قرار مرزبندیها می ت

بنظر من یکی از اینها مساله ی خود استبداد است که در محيط . دهد 
های دانشجوئی سرکوب می کند و همه جریانها را سرکوب می کند و 

پس بنابراین الزم . اجازه ی عرض اندام ، رشد و بلوف را نمی دهد 
دیگری مساله . يرو را وارد ميدان کرد است که در برابر آن بيشترین ن

نئو ليبرالها و انواع و اقسام ليبرالها هستند، با تبعات خودشان که 
برگرایش های دانشجوئی اعمال نفوذ می کنند و در جاهائی و بخش 

مبارزه عليه اینها می . هائی با گرایش های هژمونيک حضور دارند
 به بی راهه هدایتش کنند خواهند هژمونی جنبش دانشجوئی را بگيرند و

ونهایتًا این جنبش را به سمت رژیم و بورژوازی سوق بدهند ، بسيار 
. مهم است و جنبش چپ در مقابل  آنها بهر حال منافع مشترکی دارد 

مساله سوم . این هم دومين مساله مهمی است که در مقابل ما قرار دارد 
 جنبش های خود پيوند با جنبش های دیگر اجتماعيست و بخصوص

اهميت زیادی دارد که جنبش . زحمتکشان و کارگران که اهميت دارند
خوب طبيعتًا این . دانشجوئی بتواند پيوندش را با اینها بر قرار کند 

هدف مشترک احتياج دارد به کار مشترک، نيروی مشترک ، مساعی 
این هم . مشترک و همسوئی های مشترک، واالصورت نخواهد گرفت 

 قطب ، یک محور بسيار مهم است که در برابر جنبش بعنوان یک

یکی هم مساله خود جنبش دانشجوئی و بدنه آن . دانشجوئی قرار بگيرد
جنبش دانشجوئی بدون پيوند با بدنه و ادغام اینها با هم . است 

نخواهدتوانست عرض اندام کند، نخواهد توانست توده ای شود، نخواهد 
روندها و حتی پبوند با جنبش های توانست نقش اساسی را در این 

پس . دیگر در مبارزه با استبداد و در مقابله با نئو ليبرالها بازی کند 
دانشجوئی بنابراین این شاخص های مهم، شاخص هائی هستند که جنبش 

 . مالحظات بکند دش رابا توجه بایندرونی خو باید طيف بندی های
د جنبش دانشجوئی چطور    تاکتيک های سرکوب رژیم در مور :آبخون

هست و چه هست ؟ و باالخره نحوه ی مقابله با این تاکتيک ها چطور 
 باید باشد؟ 

 آذر امسال نشان داد، رژیم قبل از 16 همانطور که رویدادهای  :روزبه
یعنی ده ها فعال دانشجوئی . فرا رسيدن این روز حمله را شروع کرد 

ای دیگرشان از روز یازدهم و  آذر و فعاليت ه16رابخاطر تدارک همين 
جمهوری اسالمی و رژیم آن تحملی را که . دوازدهم آذر دستگير کرد 

در گذشته داشت که مربوط به دوره تکوین جنينی بود و هنوز حساسيت 
بر نمی انگيخت ، حاال دیگر ندارد و آن مرحله تمام شد و طبيعتًا یک 

مل نمی کند وضربه جنبش چپی را که عرض اندام کند و فعال باشد تح
می زند در نتيجه ما شاهد هستيم که تاکيتک های  خيلی حساب شده و 
منسجمی را همانطور که در مورد جنبش های دیگری هم دارد، در مورد 
جنبش دانشجوئی هم بکار گرفته و بيش از این هم بکار خواهدگرفت ، 

  . اگر مقابله هشيارانه با آن نشود
 اینست که از یکطرف سعی می کند هزینه مساله اساسی تاکتيک رژیم
این تاکتيک اساسی وعمومی رژیم است در . های مقاومت را باال ببرد 

دو سطوح دیگر هم هست و در جنبش دانشجوئی هم ویژگيهای خودش 
در سطح جنبش دانشجوئی سعی می کند که خود موجودیت . را دارد 

ق مقررات انظباتی، از دانشجو را بمثابه دانشجو از طریق تعليق، از طری
 قبل اش هم که –طریق تهدیدها، از طریق نگران کردن خانواده هایشان 

می دیدیم که از .  زیر سئوال ببرد-باصطالح ستاره بارانشان می کرد
آنجا شروع کرده و نهایتًا سعی می کند دانشجویان را یک ترم، دو ترم 

این مساله .  ببردتعليق کند و در واقع دانشجوبودنشان را زیر سئوال
یعنی . مهمی است که بطور گسترده و وسيع االن دارد بکار می گيرد 

فقط بستن نشریات نيست ، فقط تنبيه های دیگر نيست بلکه زیر سئوال 
این مساله ای است که جنبش . بردن خود دانشجو هم مطرح است 

 و دانشجوئی باید بداند که این تاکتيک رژیم در مقابلش چقدر جدی هست
ارزیابی درستی برای دفاع از هویت و موجودیتش بنام دانشجو داشته 

در همين هفته اخير می بينيم که بخاطر تظاهرات و اعتراضات . باشد 
 آذر و موارد مشابه صورت گرفته شصت  تنبيه 16که در رابطه با 

 . انضباطی  صادر کرده اند 
مثل فعالين جنبش دومين تاکتيک رژیم اینست که فعالين دانشجوئی را 
این حلقه بسيار . های دیگر، مورد آماج و هدف ویژه قرار می دهد 

کليدیست که رژیم می داند که آنها چقدر نقش دارند و چقدر ارزنده 
طبيعتًا سعی . هستند و محصوالت و تبلور دست آوردهای جنبش هستند 

 تا می کند که آنان را جدا جدا سرکوب کند و از متن جنبش خارج کند
یک هدف سومی دارد که . اینکه بتواندجنبش را راحت تر سرکوب کند 

می شود گفت از ویژگيهای این سرکوب است و آنهم خصلت پيش گيرانه 
یعنی رژیم جمهوری اسالمی االن بلحاظ . و پيش دستانه اش می باشد 

 –مجموعه شرایطی که درگير شده از نظر احساس خطری که می کند 
ن مرزی و چه بویژه بوسيله خود مردم که موجودیتش چه تهدیدات برو
 و با تجربه ای که از انقالب بهمن و مقابله مردم با شاه -را قبول ندارند

دارد ، عملکردش بر این اساس است که نگذارد قبًال جنبش بياید و بعد 
قبل از آنکه به آنجا برسد سعی می کند عناصر تکوینی . غافلگير شود 

لقه برآمدش را، حلقاتی که بهم متصل اند و مجموعًا بر جنبش را ، آن ح
  . آمد و گسترش نضج جنبش را فراهم می کنند، خاموش کند 

 –حلقات مقابل اش . این ها سه حلقه اصلی تاکتيک سرکوب رژیم بودند 
 جز این نخواهد بود که در مقابل آن هزینه ها هيچ راهی جز -جنبشی

نه ها سرشکن شود، جز اینکه جنبش افزایش همبستگی ، جز اینکه هزی
ها هم پوشانی شوند و از هم حمایت کنند و آنهائی که منافع و هدف 
های مشترک دارند و زیر سرکوب مشترک قرار دارند، جز اینکه 
نيروهایشان را در این زمينه یک کاسه کنند، امکان ندارد  که بتوانيم 

له را قبل از اینکه چون رژیم می خواهد شع. نيروی جدیدی وارد کنيم 
اینها هم بایستی بتوانند بدل . تبدیل به حریق شود خفه و خاموش کند 

 اش را بزنند و خود همبستگی مٌهم ترین مساله است 

……………………………………...  
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  ؟!دفاع از رفرميسم ، از منظر مخالفت با انقالب 
 =به انگيزه سخنرانيهای زنجيره ای اکبر گنجی در خارج  = 

  گرآرش کمان
  :پيش درآمد 

آقای اکبر گنجی در جریان سفر اخير خود به خارج از کشور ، رشته 
سخنرانيهایی را در شهرهای اروپای غربی و امریکای شمالی ایراد 
کرده اند که به آنها باید تعداد زیادی مصاحبه رادیویی را نيز اضافه 

مورد وی در راستای این کمپين سياسی برای ترویج آلترناتيو . نمود 
نظر خود ، اخيرا سفری به ونکوور کانادا داشته و در دو دانشگاه 
معتبر این شهر سخنرانی کرده که به وسيله مترجم برای شرکت کنندگان 

با توجه به مقاومت او . غير فارسی زبان هم به انگليسی ترجمه ميشد 
رژیمی که او خود بيش از دو دهه از ( در زندانهای جمهوری اسالمی 

و نيز مخالفتش با ) مایت کرده و در آپاراتهای آن حضور داشته آن ح
دولت دینی و حرکت در چهارچوب قانون اساسی رژیم و در عين حال 
مخالفتش با حمله نظامی به ایران ، استقبال خوبی از سخنرانيهای او 

گنجی در سخنرانی خود به این نکته اشاره نمود که در برابر . بعمل آمد 
گزینه جنگ ، گزینه : ر ایران ، چهار گزینه وجود دارد رژیم حاکم ب

  .انقالب ، گزینه استحاله رژیم از درون و گزینه مقاومت مدنی مسالمت آميز
او ضمن رد گزینه های جنگ و انقالب ، گزینه سوم را نيز رد نمود که 

ملکه کردن " تئوریسين اصلی آنرا سعيد حجاریان ميدانست که رویای 
ا در سر ميپروراند و هنوز معتقد به استفاده از ظرفيتهای ر" ولی فقيه 

او خود را طرفدار .  اجرا نشده قانون اساسی جمهوری اسالمی است 
آلترناتيو چهارم دانست که ميخواهد بدون انقالب ، و صرفا از طریق 
یک مقاومت  مسالمت آميز و نافرمانی مدنی ، موجبات استقرار یک 

و البته متکی بر ( ی بر پارلمان و بازار آزاد دمکراسی سکوالر و مبتن
  .را در ایران فراهم کند ) عفو و بخشودگی حاکمان 

طبعا نقد همه جنبه های سخنرانی اکبر گنجی در این مجال کوتاه نمی 
گنجد ، اما الزم است ضمن تائيد مرزبندی ایشان با جنگ و نيز ادامه 

 فکری او را در حرکت در چهارچوب قانون اساسی رژیم ، آشفته
برخورد با مفاهيم انقالب و رفرم به نقد کشيم  و نشان دهيم که چرا 
گزینه سياسی چهارم ایشان توخالی است و هيچ نوع رهایی واقعی را 

  .بشارت نميدهد 
واقعيت این است که اکبر گنجی تنها فردی نيست که ضمن مرزبندی با 

ی مخالفت ميورزد و بين استبداد مذهبی حاکم ، با هر نوع تحول انقالب
بخش قابل توجهی از . انقالب و دیکتاتوری عالمت تساوی ميگذارد 

را مورد حمایت قرار داده بودند  ، " فراخوان ملی رفراندم " کسانيکه 
و از جمله خيل وسيع چپهای سابق و انقالبيون سابقا ضد امپریاليست 

یک نقطه ثقل در دفاعيات خود از پروژه ولرم و مسالمت آميز ، بر 
آنها " !  عصر انقالبات به پایان رسيده است : " مشترک پای ميفشارند 

برای عام الپسند کردن این مدعا ، نخست ميان انقالب و خشونت ، یک 
عالمت بزرگ تساوی ميگذارند و سپس راضی و خوشحال از حل قطعی 

 این در. این معادله ، شروع به بازاریابی برای پروژه خود می نمایند 
نوشته سعی شده با استفاده از داده ها و تجارب تاریخی و نيز تناقضات 

 .عدیده اپوزیسيون رفرميست ، تز آنها مورد نقد وچالش قرار گيرد 
                   ******************************* 

 از   سال پس١٨ از شكست انقالب بهمن در ایران و  سال پس٢٩
اصطالح سوسياليستى در جهان و اعالم پایان فروپاشى اردوگاه به 

تاریخ ، ایدئولوژى، انقالبات اجتماعى و مبارزات طبقاتى، توسط 
"  عقل " دارى، انسان باید  هاى نظام سرمایه شناسان و ایدئولوگ جامعه

خود را از دست داده باشد آه آماآان از آرمان انقالب و تحوالت رادیكال 
 .دى جانبدارى آند، اجتماعى ، اقتصا_ سياسى

شوند آه  ها و از جمله انبوه انقالبيون سابق قانع شده و یا مى اینك خيلى
رفت از وضع موجود  جز رفورم و اصالحات تدریجى راهى براى برون 

شود و رفورميسم تنها شيوه سياسى ممكن و مفيد براى ادامه  یافت نمى
 به چگونگى  این نحوه نگرش. مبارزه و بهسازى جهان و آشورما است

حل معضالت بشرى، در ایران آنونى تا حدودى محصول دوران سياسى 
دورانى آه به . باشد  پدید آمده نيز مى٧٦ از دوم خرداد جدیدى آه پس

 یا گفتمان اصالح و  ادعاى این دسته از روشنفكران، دیسكورس
 . حاآم بر جامعه است و یا باید باشد  و منش طلبى ، بينش اصالح
هاى  توان در همه نحله ها را مى  از روشنفكران آه ردپاى آن شاین بخ

سياسى، فكرى و طبقاتى موجود در جامعه سراغ گرفت، براى تبيين و 
یابى   و ریشه  ، بيشتر از آن آه زحمت آنكاش یا توجيه نظریه خویش

مسائل را به خود بدهند عموما در سطح مسائل بيتوته ميكنند و گاه تنها 

ردن از چند رویداد، خود را به آلى از زحمت استدالل علمى با فاآت آو
 . نمایند  معاف مى

 از هر چيز باید مكثى آوتاه بر  بدین جهت قبل از هر چيز و بيش
  .هاى مورد مجادله یعنى انقالب و رفورم داشته باشيم واژه

 ساختاری و اساسى در   انقالب یك تحول آيفى و بنيادى، یك چرخش
شناسى عبارت است از  معناى انقالب در علم جامعه. ستحيات جامعه ا

سرنگونى یك نظام اجتماعى آهنه و فرسوده و جایگزین آردن آن با 
اما واژه رفورم آه به فارسى آن را اصالح و اغلب به . نظام اجتماعى نو

گویند اقداماتى است آه براى تغيير و   مى- اصالحات-صورت جمع
يات اقتصادى، سياسى و اجتماعى صورت هاى ح  برخى از جنبه تعویض

: از این قبيل است. گيرد، بدون آن آه بنياد نظام را دگرگون سازد مى
رفورم ارضى، رفورم سياسى، رفورم آموزشى، رفورم بازرگانى، رفورم 

 .انتخاباتى ، رفرم اقتصادی ، اصالح دستمزدها و غيره
برد و آن  ا دست مىه انقالب، در ساختار، بنيان، محتوى و ماهيت پدیده

  آه از نامش رفورم اما همچنان. نماید  دگرگونى و تغيير مى را دستخوش
رو با  از این .  پيداست، یعنى تجدید فرم، دوباره شكل دادن، تجدید آرایش

ها سروآار دارد و قصد تغيير ماهوى و  روبنا، نمودها و اشكال پدیده
 .ها را ندارد زیربنایى آن
آه به آدام اردوى سياسى و  نظر از این  صرف _منصفى   شناس هر جامعه

با چنين تعاریفى از مقوالت انقالب و رفورم _ طبقاتى تعلق داشته باشد
 جا است آه مثال در بسيارى  دامنه این توافق اآنون تا بدان. موافق است
هاى علمى و عموما غيرسياسى نيز براى تبيين برخى آشفيات،  از حوزه

. آنند والت نوآورانه به وفور از واژه  مذآور استفاده مىاختراعات و تح
مثال انقالب صنعتى، انقالب انفورماتيك، آشف و یا اختراع انقالبى در 

 ...فالن عرصه پزشكى، ژنتيك  ، آشاورزى، فضانورردى  و 
(  مخالفين انقالب نيز در همين برخورد دابل استاندارد  اولين تناقض

عنى مثال آقاى بيل آيتز ميلياردر معروف آمپانى ی. نهفته است) دوگانه 
مایكروسافت از یك طرف تا مغز استخوان مخالف انقالبات اجتماعى 

بالد آه تكنولوژى انفورماتيك را  است اما از طرفى دیگر به خود مى
پذیرد علم در آنار تغييرات  آه مى یعنى این. دچار انقالب نموده است

هاى بنيادى و انقالبى شود، اما همين  نىتدریجى، متناوبا دچار دگرگو
البته معيار . آند  نمى نياز را در حوزه سياست و مسایل اجتماعى احساس
رو  شان است، از این دوگانه ایشان برخاسته از منافع ویژه طبقاتى

آند، تاسف براى آنان آه از طبقه بيل گيتز  داند آه دارد چه آار مى مى
مثال صخنانی از این دست به . آنند  كرار مىها را ت نيستند اما حرف آن

تر از انقالب اجتماعى  هيچ ویروسى خطرناك« :وفور شنيده ميشود 
انقالب با « و » عصر انقالبات به پایان رسيده « و یا !! »نيست

 !! » استقرار دمکراسی تضاد  دارد 
، خود را در برخورد با انقالب سياسى و اجتماعى، بدین  دومين تناقض

سازد آه این حضرات در طول تاریخ معاصر هر جا  گر مى ورت جلوهص
شان ایجاب نموده بسيار هم از انقالبات دفاع نموده و  آه منافع طبقاتى

 و انقالبيون را  شان نبوده آه انقالب را ویروس ابدا در خاطر مبارك
  پایش!! » مرگ خوبست ولى براى همسایه« . اند پنداشته جزامى مى
 و آودتا و  اند و هم اهل شورش ان هم اهل انقالب و جنگ داخلىبرسد این

 .قيام مسلحانه
 را براى رهایى از استعمار  اش براى نمونه وقتى آمریكا، انقالب سياسى

در ایاالت ) نوعى انقالب(  برپا نمود و یا وقتى جنگ داخلى  انگليس
   دروسمتحده براى برچيده شدن بردگى سياهان آغاز شد و یا وقتى در

آنند و یا  شان از انقالب بورژوایى آبير فرانسه با احترام یاد مى تاریخى
 انقالبات سياسى در آشورهاى بلوك شرق براى به   سال پيش١٨همين 

دادند،  زیر آشيدن توتاليتاریسم حزبى را مورد تحسين و تشویق قرار مى
ه، خشونت آودآانه ، ماجرا جویان« ابدا یادشان نبود آه انقالب روشى 

 !!است» حاصل  و بى طلبانه
آنها با انقالب و قهر در ایران مخالفند ، اما وقتی رژیم طالبان با تهاجم 

مجاهدین شمال افغانستان سقوط کرد و یا " انقالب " نظامی امریکا و 
رژیم صدام با همين تهاجم و البته همکاری جنبشهای مسلحانه کرد در 

د ، به شدت ابراز خوشحالی نموده و شمال و شيعه در جنوب سقوط کر
و یا مثال همين االن آه اصالح طلبان . آنرا به فال نيک گرفتند 

ها و افتراها  اپوزیسيون ، انقالبيون چپ و دمکرات را مورد انواع تهمت
اند آه هر ساله سالگرد انقالب مشروطه را  دهند، سخت مواظب قرار مى

وطه به جاى استبداد مطلقه  مشر یعنى سالگرد پذیرش. جشن بگيرند
گذارى در آل تاریخ چند هزار   قانون  اولين مجلس قاجارى و تاسيس

ولى انگارى یادشان نيست آه آن انقالب، محصول فشار و . ساله ایران
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اى و مسلحانه از گيالن تا آذربایجان، از تهران تا خراسان و   توده جنبش
 !غيره بوده است ؟

كران شيفته آاپيتاليسم، نه از انقالب در علوم ها و روشنف ایدئولوگ! نه
  .آید و نه از انقالب در حوزه سياست بدشان مى

ها این است آه هر دو انقالب، آیا سلطه و سرورى   مهم اما، براى آن
ها با انقالب  آند یا نه؟ آن را تضمين مى" نخبگان "  و  آش اقليت بهره

گان هيچ بوده «  آه در آن اجتماعی است آه مشكل دارند، یعنى انقالبى
  .گيرد  شكل  آش و دموآراسى حقيقى یعنى حكومت اآثریت ستم  »هرچيزگردند

سومين نقطه ضعف مخالفين انقالب و طرفداران صرف اصالحات 
تدریجى این است آه بحث مربوط به رابطه انقالب و رفورم را در قالب 

وضعيت موجود، آنند تا با استناد به  اى زندانى مى یك سئوال آليشه
: ها چنين است  آليدى آن پرسش.  رفورميستى خود را توجيه آنند بينش

 رفورم یا انقالب؟
 آننده   ما سوسياليستها ، طرح سئوال بدین شكل تماما گمراه در نگرش

است چون ما در عين حال آه به انقالب و بنابراین تغييرات بنيادى و 
اعى، اقتصادى موجود ساختارشکنانه  در مناسبات سياسى، اجتم

اندیشيم بلكه از همين امروز براى هر قدم رفورم و بهبود وضعيت  مى
در خالل مبارزه براى . آنيم  مى اقتصادى مردم نيز تالش_سياسى
ها نيز  گویيم و آن  مى آش هاى جزیى است آه ما به اآثریت ستم خواست

بست ویران خانه از پاى : " آنند آه  خود در زندگى روزمره تجربه مى
قابل " آن را به طور پایدار "  ایوان  نقش" توان صرفا با  و نمى" است 
 .نمود" سكونت

 ." !  استرفورم محصول فرعى انقالب": ایم  ما همواره گفته بر همين اساس
آه ( روزا لوآزامبورگ در اثر مهم خود در نقد عقاید ادوارد برنشتاین 

« : نویسد مى) آرد  يستى دفاع مىاز اتوپى سوسياليسم تدریجى و رفورم
از نظر سوسياليسم علمى ميان رفورم اجتماعى و انقالب اجتماعى 

به این معنى آه براى او، رفورم . رابطه تفكيك ناپذیرى وجود دارد
روزا عقيده دارد آه » .اجتماعى وسيله است و دگرگونى اجتماعى هدف

نشتاین و آنراد هاى بر ها و از جمله تئورى از قضا این رفورميست
روزا . دهند دیگر قرار مى اشميت هستند آه این دو عامل را در مقابل یك 

تمام این تئورى به چيز دیگرى جز این «  : نویسد لوآزامبورگ مى
شود آه از دگرگونى اجتماعى یعنى هدف نهایى  مبحث منتهى نمى
اى  ، رفورم اجتماعى آه وسيله نظر گردد و برعكس سوسياليسم صرف

برنشتاین به گویاترین و . براى مبارزه طبقاتى است تبدیل به هدف گردد
هدف نهایى هرچه : " آند تندترین لحن نظریات خود را چنين فرموله مى
."  است آه همه چيز است باشد براى من چيزى نيست و این جنبش

ها آه سرنگونى قدرت سياسى و تسخير انقالبى حكومت  رفورميست
آنند گرفتار  عنوان یك تئورى آنارشيستى محكوم مىتوسط مردم را به 
، نقطه عطف و  چه را از صدها سال پيش اند آه آن این آج فهمى بزرگ

باشد، یك حساب غلط آنارشيستى  نيروى محرآه تاریخ بشرى مى
از زمانى آه جامعه طبقاتى به وجود آمده و مبارزه طبقاتى . شمارند مى

ا تشكيل داده، سرنگونى و برپایى محتواى عمده و اصلى تاریخ آن ر
قدرت سياسى پيوسته هم هدف آليه طبقات در حال رشد و اعتال بوده و 

در مبارزات درازمدت اشراف عليه . هم آغاز و پایان هر دوره تاریخى 
وران عليه اشراف شهرها، در مبارزات  ها، در مبارزات پيشه اسقف

ه به این موضوع بورژوازى عليه فئوداليسم در عصر جدید و غير
 » . آنيم برخورد مى

گذاران سوسياليسم علمى حق داشتند آه بگویند، رفورم  بنابراین بنيان
قانونى و انقالب به منزله متدهاى مختلفى از پيشرفت تاریخى نيستند آه 

ها را در بوفه تاریخ به عنوان غذاى گرم یا  خواه آن بتوان به طور دل
عوامل مختلفى در تكامل جامعه طبقاتى ها  سرد انتخاب آرد، بلكه آن

به همين خاطر است آه . دیگرند باشند آه شرط وجود و مكمل یك  مى
ها با  بندى با رفورميست انقالبيون سوسياليست، عالوه بر مرز

ها نيز آه به بهانه هدف غایى و مبارزه براى استراتژى و  آنارشيست
واسطه و  هاى بى استآلترناتيو حكومتى و اجتماعى، مبارزه براى خو

پذیرند، در  آنند و یا اگر آن را در حرف مى اصالحات جزیى را تخطئه مى
  .آنند، مرزبندى دارند عمل هيچ تاآتيكى براى پيشبرد آن اتخاذ نمى

چهارمين نكته در دیدگاه رفورميستها، سفسطه و خلط مبحثى بدین 
ارند و به گذ مضمون است آه ميان انقالب و خشونت عالمت تساوى مى

بهانه جلوگيرى از قهر و خونریزى و ممانعت از فروپاشى شيرازه 
تبدیل " ها خطر  جامعه مدنى و بروز یك سناریوى سياه و براى بعضى

خواهند  طلبان مى از مردم و انقالبيون و سرنگون" ایران به ایرانستان
 و به متدهای سازشکارانه آنها از"  خر شيطان پایين بيایند" آه از 

 . رضایت دهند"  فراخوان ملی رفراندم " قبيل 

نخست این آه در . در پاسخ به این سفسطه، چند نكته قابل توضيح است
چه آه مشغله اصلى و بنابراین هدف   سوسياليسم انقالبی آن بينش

آشان براى  شود، تحقق امر انقالب اجتماعى آارگران و زحمت شمرده مى
مار، و تحقق واقعى و نه صورى پایان دادن به استبداد و استث

آه این هدف در هر  این . دموآراسى یعنى حكومت مردم بر مردم است
آشور و در هر مقطع تاریخى چگونه و با استفاده از چه اشكال 

توان از قبل براى آن اصول  شود، نمى  برده  مبارزاتى معينى به پيش
ترین  مناسب، خود بهترین و   از اوضاع مشخص تحليل مشخص. تراشيد
دهد و چه بسا به   روى مردم و پيشروان قرار مى ها را در پيش تاآتيك
از این زمره است قهرآميز یا مسالمت آميز بودن امر تسخير قدرت . خطا

از . اقتصادى دنبال آن_سياسى توسط مردم و دگرگونى بنيادى اجتماعى
عيت هایى از وض  و هم لنين در دوره  و انگلس همين رو هم مارآس

آميز حكومت و  سياسى در انگلستان و یا روسيه امكان تصرف مسالمت
ها انقالب اصل بود،  یعنى براى آن. دانستند تحقق انقالب را منتفى نمى

آه براى اآثریت مردم بسيار  دوم این.  جبر نبود اما قهرآميز بودنش
مطلوب است و بسى مناسبتر خواهد بود آه در برابر مطالبات و 

بيایند و یا "  سرعقل " ، حاآمان یا  آش ى عادالنه اآثریت ستمها جنبش
آه خود و مردم را به آشتن دهند،   از این  قالب تهى آنند و پيش از ترس
شان را به عالمت تسليم باال برند و یا فرار مسالمت آميز را بر  دستان

 !قرار قهارانه ترجيح دهند 
چون شاه در  شده آه حاآمان همدانيم و در طول قرون بر ما ثابت  اما مى
 آردند،  آه بسياری  را در ميادین شهرها درازآش  تنها بعد از این٥٧انقالب 

" ایم تان را شنيده صداى انقالب" آنند آه  تازه براى فریب مردم اعالم مى
با این وجود اگر گارد جاویدان .  را نزنيد حرفش! تسليم به انقالب
بهمن هم از جانب مردم ٢٢ تا ٢٠م مسلحانه آرد شاید قيا ماجراجویى نمى

ها   این پایينى پس. گذشت داد و آار بعد از فرار شاه به خوشى مى رخ نمى
ها هستند آه تجسم قهر  اند، بلكه این باالیى نيستند آه تشنه قهر و خشونت

حتى در مورد افریقاى جنوبى آه رفرميستهای وطنى به . اند سازمان یافته
دهند نيز چند   از استحاله و گذار مسالمت آميز به دست مىاى عنوان نمونه

یكى این آه آنگره ملى آفریقا یك سابقه . شود  مى نكته به عمد فراموش
آميز و قهرآميز پشت سر  مبارزه چند ده ساله قانونى، غيرقانونى، مسالمت

 هانى   به رهبرى رفيق جانباخته آرایس اش خود داشته، از بازوى نظامى
حزب آمونيست گرفته تا آارگران اتحادیه آوساتو تا جوانان و رهبر 
 آه آپارتاید نژادى و  دوم این". سووتو " نشينان محالتى چون  حاشيه

حكومت اقليت سفيدپوست بر اثر این مبارزت انقالبى و نيز فشارهاى 
آشيد، بنابراین اگر تسليم  هاى خود را مى المللى آخرین نفس گسترده بين

آه تحویل قدرت را بدون امتياز هم  رفت؛ سوم این سرشان به باد مىشد،  نمى
شان این بود آه انقالب سياسى به انقالب اجتماعى فرا   صورت ندادند، شرط

 نظام سرمایه و بورژوازى سفيد خراشى وارد  نروید یعنى به ساحت مقدس
دالت آرد، یعنى از ع   نمى نشود واال اگر جناح بورژوایى آنگره ملى سازش

شست، معلوم نبود اقليت سفيد، همين تحویل  اجتماعى و برابری  دست نمى
 .انداخت را به تعویق نمى

 طيف رفورميست این است آه اصالحات و  و باالخره پنجمين نكته در بينش
هاى موردى حاآمان را محصول فرعى مبارزه انقالبى  عقب نشينى

 باید به مرگ بگيرى تا به تب "گوید  المثل فارسى مى یك ضرب. پندارند نمى
چون غالب رفرميستها از مطالبات عادالنه  اگر قرار باشد هم". راضى شود 
برابری ، عدالت اجتماعی ، حق تعيين سرنوشت ملل ، لغوهر : خود نظير

نوع تبعيض بر مبنای جنسيت و گرایش جنسی ، مخالفت با هر نوع مداخله 
 رای آزاد مردم  ، دموآراسى خارجی ، جمهوری الئيک و مبتنی بر حق

هاىآنها هماهنگ  هاى خود را با قدم واقعى، و غيره آوتاه بيایيم و آهنگ قدم
آنيم، آنگاه نظام حتی از برآوردن پيش پا افتاده ترین مطالبات نيز خودداری 

 . خواهد ورزید 
تا آارگران . اگر مردم هم به تب بگيرند، نظام ، عطسه هم نخواهند زد 

 نكنند، تا دانشجویان تظاهرات  دستان شهرى شورش نكنند، تا تهىاعتصاب 
و ميتينگ برپا نكنند، تا زنان و جوانان به طور روزانه حول مطالبات خود با 

هاى ملى در چهار گوشه فالت ایران  نيروهاى رژیم درگير نشوند و تا اقليت
د، آب از آب  را به تداوم ستم ملى و فرهنگى بلند نكنن  خویش فریاد اعتراض

  . نخواهد رفت ترین اصالحات سياسى هم پيش هم تكان نخواهد خورد، حتى جزیى
 بين المللى  باخته عزیز جنبش بنابراین به عنوان موخره، از زبان جان

 ژانویه ١٤آه در _سوسياليستى، آارگرى و زنان یعنى روزا لوآزامبورگ 
 سربه  توسط پليسها در آلمان   در زمان حكومت سوسيال دموآرات١٩١٩

 : گویم هاى وطنى مى به اصالح طلبان و رفرميست_ نيست شد
 خواستار تقویت دموآراسى است، باید خواهان تقویت و نه  هرآس« 

هاى انقالبى به همان  تضعيف انقالب اجتماعى باشد آه با آنار گذاشتن تالش
  ».  خوانده شده است آه فاتحه دموآراسى اندازه فاتحه جنبش

……………………………………  
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  )راه کارگر(پيام کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران 
  به

   له، سازمان کردستانی حزب کمونيست ایران کومه
 رفقای گرامی ،

له و   کومهله را به شما، پيشمرگان مبارز مه بهمن، روز تاسيس کو٢٦  
در این . گوئيم همه نيروهای سوسياليست و چپ درایران شادباش می

وز سازمانی سوسيالست  و معتقد به آرمان واالی آزادی و برابری در ر
کردستان ایران پا به عرصه وجود نهاد که طی سه دهه گذشته،  در 

ترین مناطق ملی ایران، مبارزه خود را تداوم بخشيده  و  یکی از حساس
بر آرمان  سترگ سوسياليسم و همچنين  اتحاد با جنبش سراسری 

بی ایران در مبارزه متحد عليه سلطه استبداد فقاهتی ، کارگری  و انقال
 . مناسبات سرمایه داری حاکم و امپریاليسم پای فشرده است

پنج سال سپری شده که با آغاز لشکرکشی دولت نومحافطه کار آمریکا 
پيچی بود که  بسياری  از  به افغانستان و اشغال عراق آغاز گشت تند

ر برابر چالش سرنوشت سازی قرار های سياسی را د احزاب و تشکل
این تحوالت بویژه در ميان نيروهای سياسی کردستان ایران تاثيرات . داد

اميد . های سياسی عمده ای انجاميد بسزائی بر جای نهاده و به چرخش
به  تکيه بر قدرت متجاوز خارجی نظيرکردستان عراق برای پيروزی 

بارزات مردمی، آرمان سریع و آسان،  به بيگانگی با پایگاه  و م
های گذشته، منضم  های مبارزاتی دهه باختگی و پشت کردن به سنت

های این  سازی های امپریاليستی و استحاله به مهره بدیل شدن به پروژه
این تحوالت در همانحال  با پروبال دادن به . ها، منتهی شد پروژه

ی و احساسات ناسيوناليستی و دامن زدن به احساسات ضدکمونيست
  .ارتجاعی درميان این نيروهاهمراه گشت

گشایانه امپریاليسم آمریکا  نه و جهانپرستا های جنگ   شکست سياست
درافغانستان و عراق درهمانحال به باتالقی مبدل شد که اميدهای واهی 

های دامنه  این نيروها را در کام خود فرو کشيد و به بحران ها و تجزیه
  . ه و می انجامددار در ميان آنها انجاميد

 !رفقای گرامی
  سازمان شما، کومه له، سازمان کردستانی حزب کمونيست ایران  در 

های سوسياليستی، انقالبی و ضدامپریاليستی پایه گذاران آن  ادامه سنت
های ناسيوناليستی، ضدکمونيستی و ارتجاعی  دست رد بر سينه وسوسه

ه ستحاله مقاومت ورزیدباختگی و ا زده و دربرابر موج تسليم، آرمان
له به مردم کردستان ایران نشان داد که در برابر ارتجاع  کومه. است

بدیل دیگری برای رهائی ، جمهوری اسالمی و امپریاليسم جهانخوار
وجود دارد ؛ بدیلی که  از بهم پيوستن جوبيارهای مبارزاتی مردم 

 جنبش های  کردستان به هم و در هم تنيده شدن آنها با جنبش کارگری و
اجتماعی در سراسر ایران  شکل گرفته و رهائی را از طریق آزادی و 

  . برابری برای آنها به همراه خواهد آورد
 رفقای گرامی، 

اقدامات ضدبشری رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی، که از ماهيت 
گير، به نوبه خود بهترین  گرای آن نشات می استبدادی و تماميت
اگر . کند های امپریاليستی عرضه می جيه سياستسوختبار را برای تو

چه اشغال افغانستان و عراق به نتایج دلخواه نرسيده و بویژه عراق به 
باتالقی برای دستگاه نظامی و سياسی اشغالگران مبدل شده است اما 

های راهبردی خود در ارتباط با خاورميانه را رها  دولت آمریکا سياست
 بنابراین داشتن سياست شفاف .نکرده و رها نخواهد کرد

ضدامپریاليستی همچنان از اهميت واالئی برخوردار بوده و یکی از 
در شرایط حاضر . وجوه مشخصه هر نيروی چپ، انقالبی و مترقی است

های  له در این عرصه درميان مبارزین و توده گر کومه بِویژه نقش آگاه
 از توهمات بی اساس  تواند بسيار کارساز بوده و  بسياری خلق کرد می

در باره اهداف آمریکا را که تهدیدی جدی برای امر آزادی و برابری در 
  .ایران است، بزداید

 !رفقای گرامی
غلبه بر پراکندگی نيروهای چپ از طریق گسترش هر چه بيشتر 

سازماندهی  ها و اقدامات مشترک و نيز یاری رساندن به خود همکاری
تماعی از وظائف مهمی است که اکنون جنبش کارگری و جنبش های اج

  .  در برابر همه نيروهای چپ  وفادار به آرمان سوسياليسم قرار دارد
ما، شما و همه نيروهای مسئول کمونيست نباید از این وظيفه بزرگ 
غافل شویم که برای عملی ساختن این ضرورت باید  با همه توش و 

کارگری  و تقویت توان خود در راه هم آیش بزرگ نيروهای چپ و 
های اجتماعی کشورمان  خودسازماندهی جنبش کارگری و جنبش
خواهد یاور خودرهانی و  بکوشيم تا آلترنایتو سوسياليستی که می

خودحکومتی اکثریت عظيم کارگران و زحمتکشان کشورمان باشد به 
 .شکل موثر در عرصه مبارزه طبقاتی ظاهر شود

 رفقای گرامی،
له را به شما و همه طرفداران  تاسيس کومه ه بار دیگر روز فرخند

آزادی و سوسياليسم در ایران تبریک گفته و بر خاطره فراموش نشدنی 
 شهدای راه آزادی وسوسياليسم درودله وهمه  پيشمرگان و شهدای کومه

 .   فرستيم می
 ٢٠٠٨ ژانویه   ،  ١٣٨٦   بهمن  

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

  !!باری دیگر حکم صادر کرد" پزشک قانونی"
آزمایشات انجام شده و همچنين گزارش پزشکان متخصص در 
بيمارستان توحيد،  حاکی از آن است که، تنها کليه باقيمانده محمود 
صالحی در حال از کار افتادن است و به همين دليل تنگی نفس، 

 گرفتگی عروق، ناراحتی قلبی، متغيير بودن فشار خون، سر گيجه،
ضعف شدید، مسدود بودن رگ متصل به قلب، ورم کليه، بزرگ 
شدن پروستات و کليه و بسياری دیگر از نگرانيهایی که در اثر از 

اند، هر روزه بيشتر و بيشتر وضعيت  کار افتادن کليه بروز کرده
عليرغم این شواهد . جسمانی محمود صالحی را به مخاطره ميندازد

های پزشکان متخصص بيمارستان توحيد، مبنی  هو همچنين توصي
پزشک "براینکه محمود صالحی باید مرتبا تحت مداوا باشد، 

برای بار دوم، بدون توجه به توصيه پزشکان متخصص "  قانونی
بيمارستان توحيد و بدون هيچ دليلی و حتی بدون در نظر گرفتن 

  .در کردقوانين پزشکی، حکم ماندن محمود صالحی در زندان را صا
به گفته نجيبه صالحزاده همسر محمود صالحی، که در اعتراض به 

به آن اداره مراجعه کرده " پزشک قانونی"حکم صادره از طرف 
اند که  اظهار کرده" پزشک قانونی"بود، مسئوالن ذیربط در 

به نظریه پزشکان بيرون اهميتی نميدهد و خود " پزشک قانونی""
" پزشک قانونی"ین در حالی است که ا."   مستقال تصميم ميگيرد

قبل از صدور حکم، مدارک و پرونده پزشکی محمود صالحی را از 
پزشکان متخصص بيمارستان توحيد  و همچنين پزشکان بهداری 

الزم به ذکر است که . زندان مرکزی شهر سنندج، خواسته بود
پزشکان بيمارستان توحيد و نيز پزشکان بهداری زندان  وضعيت 

جسمانی محمود صالحی را تائيد کرده و همچنين نتيجه وخيم 
  .آزمایشات انجام شده را گزارش کرده بودند

در جواب به اعتراض نجيبه صالحزاده، ' پزشک قانونی"مدیر کل 
ما نميتوانيم پرونده محمود صالحی را بررسی کنيم، : "گفته است که

همچنين وی " اگر شما معترض هستيد باید به دادگاه مراجعه کنيد
تا به حال کسی از پزشک قانونی شکایت " اضافه کرده است که 

  ."نکرده است
نظریه پزشکان فوق متخصص بيمارستان توحيد " پزشک قانونی"

را رد کرده و نظریات آنها را فاقد ارزش ميداند، اما مسئوالن ذیربط 
  !! چيست؟" پزشک قانونی"اند که تخصص  اشاره نکرده

به " پزشک قانونی"حزاده جهت شکایات از به دنبال نجيبه صال
: " معاون دادستان مراجعه ميکند که وی نيز اظهار ميکند که 

دکترای معتمد شما در بيمارستان توحيد، محمود صالحی را الکی به 
یو انتقال داده بودند ، محمود حالش خوب است و تحمل  سی سی

  ." زندان را دارد
اگر : " دادستان ميگوید که نجيبه صالحزاده در جواب به معاون

نظریه پزشکان متخصص بيمارستان توحيد برای شما کافی نيست، 
حداقل به محمود مرخصی بدهيد، طبق قوانينی که قوه قضائيه 

  ."تصویب کرده است هر زندانی در ماه پنج روز مرخصی دارد
محمود صالحی زندانی امنيتی : " معاون در جواب گفته است که

  "ین مرخصی به او تعلق نميگيردسياسی است و ا
این در حالی است که مقامات دولت ایران ادعا ميکنند که در ایران 

  .زندانی سياسی  وجود ندارد
الزم به ذکر است که، وضعيت جسمانی محمود صالحی به شدت 

بارها وخامت . وخيم است و ماموران زندان هم آن را انکار نميکنند
ندان را مجبور کرده است که وی جسمی محمود صالحی، ماموران ز

  .را به بهداری زندان و یا بيمارستان توحيد شهر سنندج انتقال دهند
 1386 بهمن 13- کميته دفاع از محمود صالحی

……………………………………                             
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 بيانيه کانون نویسندگان ایران
  مفتش فرهنگی های یک سازیپاسخ به پرونده

خواهی، یعنی خصالی که حس  که چون فضيلت و دانش و آزادی و حال آن... 
انگيزد، نابود شود، جامعه در  توزِی مرگباِر مفتشان عقاید را برمی کينه
   دیوید هيوم-   .ماند ترین احواِل نادانی و تباهی و بندگی باقی می ننگين

مطلبی ) 1386 آذر 18به شن یک(» شهروند امروز«ی   مجله28  در شماره
که » زوال رهبری روشنفکری ادبی«آمده است از محمد قوچانی زیر عنوان 

سازی و به خيال خام نویسنده،  دوزی، پرونده سراسر حاوی افترا، پاپوش
هجوم به . زنی و تفتين در ميان اعضای کانون نویسندگان ایران است هم دوبه

 تقل نویسندگان آزاداندیش و استبدادکانون نویسندگان ایران، یگانه نهاد مس
در این چهل سال، ارکستر . ای نيست ستيز طی چهل سال گذشته، مطلب تازه

، پادوهای »گفتگو«، »شرق«، »ميهن هم«، »کيهان«هماهنگ ساواک، 
اند،  اند نوشته های درون و برون مرزی تا توانسته امنيتی و تلویزیون

شان  اند و سرانجام وقتی با این همه تيغ ختهاند، به زندان اندا اند، بسته گرفته
  .اند کانون را خاموش کنند اند، اما هرگز نتوانسته نبریده است، کشته

های نویسنده این است که چرا کانون چهل روز پس از  ی فحاشی ظاهرًا بهانه
در مرگ او تسليتی ننوشته و هماهنگ با » شاعری جوانمرگ«درگذشت 

» بيلبوردهای شهرداری تهران«ی حکيم فرموده و ها صدا و سيما، روزنامه
شاعری که نه کارمند «اند که  سپس مرقوم فرموده. از او تجليل نکرده است

ی بازار و بسی بيش از دو کتاب  ی سانسور بود و نه پادوی حجره اداره
ی شرایطی که براساس آن شاعران و  نوشته و سروده بود و این یعنی همه

آیا اصوًال .... د به عضویت کانون نویسندگان ایران درآیندتوانن نویسندگان می
ایران، کانونی به نام نویسندگان دارد؟ یا در اثر جبر زمان و جور زمانه 
اثری از کانون نمانده؟ که شاعران و نویسندگان جوانمرگ شده را باید به 

تاکيد از (» های کانون در بيلبوردهای شهرداری تهران جست؟ جای بيانيه
» ی شرایط همه«اند،  تان رسانده نویسيم خير، غلط به عرض می). استم

ی  عضویت در کانون نویسندگان ایران تنها داشتن دو کتاب و کارمند اداره
سانسور نبودن نيست که در آن صورت هر ميرزابنویس پشت ساختمان 
ی  دادگستری یا فالن اندیکاتورنویس سازمان امنيت یا بهمان پادوی حجره

داد که از کانون   صرف داشتن دو کتاب به خود جرئت میبازار هم به
ی نخست مستلزم  عضویت در کانون در وهله. درخواست عضویت کند
خواهی کانون و  نامة کانون، سندهای مسلم آزادی پذیرش منشور و اساس
ی  ی سرکوب و حذف فرهنگی و باالتر از همه اراده کانونيان، نداشتن پيشينه

کانون از آغاز تولد خود هرگز جمع .  و سرکوب استدرافتادن با سانسور
جبری مشتی نویسنده و شاعر و مترجمی نبوده است که برای گرفتن کوپن 
. ارزاق، زمين و وام مسکن و گدایی از درگاه قدرت گرد هم آمده باشند

اند  گاه آزاد همه کسانی بوده است که معتقد بوده کانون هم از آغاز تنفس
له با موانع نوشتن و اندیشيدن از توان و امکان فردی ما هنگامی که مقاب«

رو شویم، یعنی   صنفی با آن روبه-رود، ناچاریم به صورت جمعی فراتر می
برای تحقق آزادی اندیشه و بيان و نشر و مبارزه با سانسور، به شکل 

به همين دليل معتقدیم حضور جمعی ما، با هدف تشکل . جمعی بکوشيم
به نقل از متن (»  ایران متضمن استقالل فردی ماستصنفی نویسندگان

وانگهی، در اصل نخست منشور کانون ).  تاکيد از ماست- نویسنده134
ی  آزادی اندیشه و بيان و نشر در همه«: نویسندگان ایران آمده است

های حيات فردی و اجتماعی بی هيچ حصر و استثنا حق همگان  عرصه
د، گروه یا نهادی نيست و هيچ کس را این حق در انحصار هيچ فر. است
مورد نظر » شاعر«به یاد نداریم که . »توان از آن محروم کرد نمی

حتی ) و شاعران و نویسندگانی از این دست(» شهروند امروز«ی  نویسنده
ی آن  کارانه به یاد نداریم که در قتل تبه. یک دم به این اصول اندیشيده باشد
ترین  اری و محمدجعفر پوینده، کوچکدو جوانمرگ دیگر، محمد مخت

به یادم نداریم . ای از دریغ و اندوه و اعتراض از خود بروز داده باشد نشانه
چه رسد به مبارزه با (در مذمت سانسور ) بار فقط یک(بار  که حتی یک
ولی از اهتمام ایشان در . چيزی گفته باشد) ی دگراندیشان وقفه سرکوب بی

تعارف نداریم، باید اسماعيل . اطالع نيستيم یب» ی هنری حوزه«تاسيس 
ی  ها و صدها شاعر و نویسنده ها و ده ها و غالمحسين ساعدی خویی

ها و صدها و بلکه  گرفتند، براهنی برجسته دیگر راه تبعيد در پيش می
شدند تا امثال ایشان در یکی از  ها اخراج می هزاران استاد دیگر از دانشگاه

تازه مگر . های کشور بر کرسی استادی تکيه بزنند معتبرترین دانشگاه
است که خود را موظف بداند در مرگ هر  »سازمان وفيات االعيان«کانون 

سرایی کند؟ هفت هشت کانال  دستی َعَلم و ُکتل راه بيندازد و نوحه به قلم
ها و مراکز  ها ایستگاه رادیویی، بسيج سراسری دانشگاه تلویزیونی و ده
رسانند  داشت ایشان بس نبود؟ یکی را به عرش می ر بزرگآموزش عالی د

ی یکی از نویسندگان  ای را که به گفته مزار شاعر بزرگ آزاده ولی سنِگ 
ترین شاعر پس از حافظ است،  بزرگ» شهروند امروز«ی  همين شماره

راستی، نویسنده از . آید شکنند و از احدی صدایی درنمی برای سومين بار می
شاعر «سد که اگر شاملو شاعر کانون است کانون را با پر خود نمی

  چه کار؟» بيلبوردهای شهرداری تهران

ی مقاله نویسندگان ایران را به دو  از همين جاست که نویسنده در دنباله
گيرد که  کند و بعد نتيجه می تقسيم می» چپ و راست ادبی«دسته ی 

ئولوژی نه تنها حکومت ی نویسندگان ایران نيست و اید کانون، کانون همه«
که اپوزیسيون و نه فقط سياستمداران که روشنفکران را هم دربرگرفته و 

آیا کانون ایدئولوژیک است چون در مرگ شاعری تسليت . »کند رها نمی
نگفته است که تا مغز استخوان ایدئولوژیک بود؟ آیا کانون ایدئولوژیک 

ای باشد که خط  جارهخواهد مرکز نویسندگان و شاعران ا است چون نمی
پاره و مجله و انجمن و نهادی  امانی از عالم باال دارند و در هر ورق

خواهند با  گذارند؟ چون نمی خواه و الئيک می سردرپی شکار چپ و آزادی
است » فرهنگ اکثریت جامعه دینی«گردن نهادن به این تصدیق بالتصور که 

خواهند در جنگ حيدری  یبه یوغ سانسور و بندگی گردن بگذارند؟ چون نم
  و نعمتی مافياهای قدرت طرف یکی را بگيرند؟

شاید گمان شود که کانون به دليل وسعت مشرب «: نویسد نویسنده سپس می
خواست و  که اصل آزادی عقيده را پذیرفته بود نمی ایدئولوژیک خود و این

ست که توانست نهادی پيرو یک ایدئولوژی دینی باشد، اما واقعيت این ا نمی
کانون همواره نهادی کامًال ایدئولوژیک بوده است که حتی روشنفکران 

در آن جایی ... گرایی مانند اسماعيل جمشيدی یا داریوش شایگان   راست
که (اوًال آقای اسماعيل جمشيدی و نيز آقای چنگيز پهلوان . »نداشتند

) است هنویسنده در جایی دیگر او را از شمول اعضای کانون بيرون گذاشت
 در تمام مجامع عمومی کانون 1377اند و از سال  هر دو عضو کانون

ثانيًا به یاد نداریم که آقای داریوش . اند نویسندگان ایران شرکت داشته
شایگان درخواست عضویت کرده باشند و ما از پذیرش ایشان امتناع کرده 

» راست«و » چپ«ثالثًا، بنای کار ما درکانون تقسيم نویسندگان به . باشيم
، مسلمان و غير مسلمان و بهایی و کليمی، مسيحی  و زرتشتی »ليبرال«و 

ی پایبندی نویسنده  نيست، بلکه چنان که گفتيم، مالِک ما از یک سو، درجه
به اصِل آزادی و پذیرش و امضای منشور کانون و از سوی دیگر، پرهيز از 

های اساسی  با آزادیاعتنایی و عناد  های قدرت و بی سر سپردگی به قطب
رابعًا، نویسندگان آزادند که برای دفاع از آزادی اندیشه و بيان و . مردم است

خواهد با کانونيان  ای نمی نشر به کانون بپيوندند یا نپيوندند؛ اگر نویسنده
های  گمان دليل آن لزومًا فقط مخالفت با هدف همراه شود، بی

ضيات شخصی خود را در نظر شاید مقت. ی کانون نيست خواهانه آزادی
تواند با وسایل  ی آزادی ندارد؛ شاید گمان دارد که می گيرد؛ شاید دغدغه می

خواهد سری را  های خود برسد؛ و شاید صاف و ساده نمی شخصی به هدف
پرسيم نویسنده برای برچسب  وانگهی، می. کند دستمال ببندد که درد نمی

چه برهانی دارد؟ اگر » یک بوده استکانون همواره نهادی کامًال ایدئولوژ«
کانون همواره ایدئولوژیک بوده است پس تکليف آن چند استثنای مورد نظر 

شود؟  اند چه می ایشان، که تقریبًا همگی از اعضای بنيادگذار و فعال کانون
تا همين ) ها از هشتاد برگذشته است که عمر برخی از آن(چرا این استثناها 

توان به کانونی اتهام گونه می اند؟ تازه، چه کانونامروز عضو و همراه 
آذین، هم احمد عضو است و هم بهایدئولوژیک بودن زد که در آن هم آل

مصطفی ای و هم سعيد سلطانپور، هم شيخمراغهاله مقدم رحمت
، هم ) بازیگر سينما-شهرزاد(و هم کبری سعيدی ) ی معِممنویسنده(رهنما

د شاملو، هم احمدرضا احمدی و هم اسماعيل خویی، یداله رؤیایی و هم احم
اشرف درویشيان، هم احمد محمود و هم اسالم  هم باقر پرهام و هم علی

سيدجوادی و هم سيمين بهبهانی، هم اخوان ثالث اصغر حاجکاظميه، هم علی
آبادی و هم جواد مجابی، هم هوشنگ گلشيری و هم بهرام بيضایی، هم دولت

آزرم و هم .هم محمدعلی سپانلو و هم غفار حسينی، هم مو هم حسن حسام، 
زاده و هم نجف دریابندری، هم شيرین عبادی و هم آزاد، هم صفدر تقی.م

محمدجعفر پوینده، هم مهرانگيز کار و هم محمد مختاری و در یک کالم 
نویسان، منتقدان، مترجمان و  ترین شاعران، نمایشنامه برجسته
ی ادب و هنر کشور  ین صد سال اخير قدم به عرصهنویسانی که در ا مقاله
ی  چند شماره دارید، و به اشارت، در و تازه دست از َرعونت برنمی. اند نهاده

ی فراموش شده را از  روید فالن نویسنده می» شهروند امروز«بعدی 
کشيد که چرا عضو کانون نویسندگان ایران نبوده  بایگانی تاریخ بيرون می

در . تان را آسوده کنيم رید تعارف را کنار بگذاریم و خيالاست؟ باز بگذا
پيالگی با شاه و دربار و هویدا، و در روزگار ما نزدیکی به  رژیم گذشته، هم

  .مافياهای قدرت، با عضویت در کانون تعارض ذاتی دارد
سعيد سلطانپور عضو سازمان «: نویسيد وار میدر بخش دیگری مفتش

ی  دانيم که درباره می. »کانون را به آن سمت بکشاندخواست  اقليت بود و می
ی راه آزادی، تاکنون هيچ  یاد سعيد سلطانپور، جان باخته ی زنده پرونده

 و پيش از 1360یاد سعيد در سال  زنده. سندی منتشر نشده است
اش دستگير و و دو ماه و   خرداد این سال، در شب عروسی30های  درگيری

ی  تاکنون هيچ مقام رسمی درباره. ای اعدام شد مههيچ محاک اندی بعد بی
سازان  و زمينه» هویت«ی  اعدام او سخنی نگفته است مگر مبلغان برنامه

؛ وانگهی، گيریم »شهروند امروز«ی  سرکوب فرهنگی از قماش نویسنده
شد؟ در کدام دادگاه، به کدامين  بود، آیا باید اعدام می» اقليت«سعيد عضو 
 وکيل مدافع و هيئت منصفه و مطابق کدام کيفرخواست؟ تازه گناه و با کدام
چه » شهروند امروز» «غير ایدئولوژیک«و » ليبرال«ی  به نویسنده
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ی دردناک، با هلهله و  ی مافيای آدمخواران، در این فاجعه مربوط که درسایه
شادمانی دلقکی که در تنگی عرصه بر پهلوانان به وسط معرکه پریده است، 

  طلبد؟ کش می کشد و نفس یعربده م
کانون به محض ظهور نسل «: ی مقاله این که از افاضات دیگر نویسنده

جدید روشنفکران و نویسندگان مانند سيدجواد طباطبایی، بابک احمدی، 
هایی غير از چپ سنتی داشتند موقعيت خود را  عبدالکریم سروش که اندیشه

گرایی به ليبراليسم  از چپاز دست داد و با تغيير ایدئولوژی جهانی چپ 
اوًال عرصه ی . »...ی عمومی را به روشنفکران جدید واگذار کرد  عرصه

-روغنی نيست که بتوان سرقفلی آن را به هر فرصت عمومی بنکداری حاجی
ی  ثانيًا آیا باور کنيم که نویسنده. »واگذار کرد«ای  طلِب از َگرِد راه رسيده
ی  عرصه« منطقی نيست که اگر کانون ترین غلط مقاله متوجه این ساده

واگذار کرده است، پس چرا » ليبرال«را به روشنفکران نوظهور » عمومی
. بنویسد» شاعر جوانمرگ«خواهد که چيزی هم در مرگ آن  از کانون می

خواهيد از  ی عمومی نمی پرسيم چرا از این پهلوانان نوظهور عرصه می
  !عرصه که واگذار شدهتجليل و تبجيل کنند، » شاعر جوانمرگ«
ی  ایدئولوژی زدایی از کانون کار سترگی بود که از عهده«نویسيد  می

ی  که در فاصله(نویسندگان آزاداندیشی مانند باقر پرهام و هوشنگ گلشيری 
 رهبری کانون را برعهده گرفت و سعی کرد از خاکستر 79 تا 77سال 
ی  و کانون در چنبرهبرنيامد ) ای کانون را احيا کند های زنجيره قتل

پرسيم کدام کار ایدئولوژی زدایی؟  می» ... ایدئولوژی چپ فرو رفته است 
یقين است که جفایی باالتر از این نيست که زنده یاد هوشنگ گلشيری را به 

خواست از اعضای کانون مغزشویی  و متهم کرد که می" کيش خود پنداشت"
 تقدیم یکی از دو قطب قدرت کند؛  آن را دودستی-زعم ایشان  البد به–کند و 

گلشيری تا زنده بود از تعقيب و تعذیب نيروهای امنيتی آزار دید، تهدید به 
  گاه گلشيری هيچ. مرگ شد ولی تا دم مرگ یک گام به واپس نگذاشت

در این چهل سال رهبری کانون هميشه . رهبری کانون را به عهده نگرفت
ی کانون، گلشيری، هنگامی که به ها جمعی بوده و در دور سوم فعاليت

 عضو دیگر 9شد، یک نفر در کنار  دبيری هيئت رهبری کانون برگزیده می
کله های «ولی، به قول شاملوی بزرگ، ظاهرًا در . هيئت دبيران بود

و َقَدر » کاریزماتيک«مفتشان فرهنگی، رهبری هميشه باید یگانه، » سنگِی
: نویسد می» شهروند امروز«یس نو از این جاست که عریضه. قدرت باشد

کانون تحت «: افزاید و سپس می» احمد بهترین رهبر کانون بودجالل آل«
ولی تاریخ، رفتار اجتماعی . »احمد بوده استتاثير شخصيت کاریزماتيک آل

کانونيان و اسناد تاریخی کانون گواه روشن این واقعيت است که کانون 
آن هيچ » شخصيت کاریزماتيک«از نوع ویژه  گاه به رهبری فردی و به هيچ

ی   نفری بود که اولين بيانيه9احمد فقط یکی از _اعتقادی نداشته است؛ آل
راست این است که کسانی که به .  را منتشر کردند1347هيئت موسس سال 

آزادی اندیشه و بيان و قلم باور دارند و خود را دشمن سانسور و 
. گذارند وغ رهبری کاریزماتيک نمیدانند هرگز گردن به ی خودکامگی می

ای که در کشاکش آزادی و خودکامگی بهای آزادی را با  ی آزاده نویسنده
 -پردازد، چه نسبتی با تفکر شبان ی خود می گلوی به طناب و ریسمان تافته

رمگی دارد؟ نفس کانونی بودن و کانونی زیستن یعنی ستيز هميشگی با 
نه . ی جعلی فرهمند و دسترس ناپذیرها تراشی و َعَلم کردن چهره بت

سر ستيز و آویز داشتند،  ی عمر با قدرت گلشيری و نه آل احمد، که در همه
» شهروند امروز«نویس  هرگز از آن قماش قلم به مزدانی نبودند که عریضه

  .خواهد می
های فردی  ، کانون هرگز آزادی» شهروند امروز«ی  به خالف نظر نویسنده

ی کانون آمده  در نخستين بيانيه. داند ی اجتماعی جدا نمیها را از آزادی
 ضرورت رشد -آزادی اندیشه و بيان تحميل نيست، ضرورت است«: است
اگر کانون خالقيت فردی را از پيشرفت اجتماعی جدا . »ی فرد و اجتماع آینده
هنر تنها «: »شهروند امروز«ی  کرد و باور داشت که به خيال نویسنده می

ما «( نویسنده134ی  دیگر در بيانيه» وح جمعی استمحصول ر
حضور جمعی ما، با هدف تشکل صنفی «: آورد که  نمی) »ایم نویسنده

زیرا نویسنده در چگونگی خلق . نویسندگان متضمن استقالل فردی ماست
هماهنگی و همراهی او در . اثر، نقد و تحليل آثار دیگران باید آزاد باشد

به معنای مسئوليت او در برابر مسائل فردی ایشان مسایل مشترک اهل قلم 
چنان که مسئوليت اعمال و افکار شخصی یا سياسی یا اجتماعی  هم. نيست

  .»ی خود اوست هر فرد برعهده
کند  نویسنده مقاله در مقام بازجو، قاضی و شاکی توامان برآمده و اضافه می

گوید که  و نمی» ستی خودش تن نداده ا نامه گاه به اساس کانون هيچ«: که
ولی از » خودش تن نداده است«ی  نامه کانون به کدام بخش یا بند اساس

آید که به نظر ایشان کانون ادبيات را سياسی می خواهد  فحوای کالم او برمی
کند،  هيچ حصر و استثنا دفاع می و از آزادی بيان و قلم و اندیشه و نشر بی

. »نون بر الئيک بودن اصرار دارد مذهبی است کا در حالی که جامعه«یا 
کوشد ثابت کند که ادبيات و هنر  نویسنده در سراسر کيفرخواست خود می

های سياسی کاری نداشته  باید پای خود را از سياست بيرون بکشد، به قتل
 کار  اعتنا باشد، و کاری به باشد، به سرکوب آزادی های اساسی مردم بی

خواه   و بازداشت و آزار دانشجویان آزادیها تعطيلی مطبوعات، توقيف کتاب

ی روشنفکران باب طبع ایشان از  نداشته باشد و درعوض به شيوه
ی   شيوه چنان که گذشت، نویسنده  به. ی قدرت برخوردار شود»راتبه«

ای، نویسندگان عضو کانون را تنها به مالک عقاید بازجویان حرفه
ای را  اندازد و عده ه راه میسنجد و بساط تفتيش عقاید ب شان می سياسی
ای دیگر را نيروی  ای را فدایی، گروهی را راه کارگری و دسته ای، عده توده

نشاند و تازه پر رویی را به  نامد و مشتی وامانده را بر صدر میسومی می
ولی کانون . داند رساند که این جماعت را الیق پشتيبانی کانون می جایی می

ها و  ی بيانيه همه. ه چشم نویسنده نگریسته استدر نویسندگان همواره ب
ما «( نویسنده 134مفاد متن . اسناد کانون گواه روشن این مدعا است

بر همين پایه استوار است که نویسنده را باید به عنوان ) »ایم نویسنده
نویسنده شناخت و تعلقات گروهی و حزبی هر نویسنده امری است که تنها 

کانون سرسپردگان به قدرت و عوامل سرکوب و . به خود او مربوط است
داند و اساسًا تمکين به وضع  حذف فرهنگی را نویسنده و شاعر مستقل نمی

ها و اسناد خود بر  داند، در بيانيه ی اندیشه می موجود را مغایر رشد آزادانه
گواه روشن . آن تاکيد ورزیده و خود همواره به این اصول عمل کرده است

بندی به اصل آزادی  گمان پای بی. وار شماست م گسيخته و دیوانهما خشم لجا
. قدرت بيابند» مکانی در آفتاِب«شود که کانونيان  بيان و اندیشه سبب نمی

کانونيان در این . ، هر چيز بهایی دارد»فروغ«ولی چه باک که ، به قول 
 کران معنوی و های حاکم، به نيروی بیچهل سال به جای تکيه بر قدرت

نفِس گردن نگذاشتن به حکم قدرت، چهل . گرم بودندهوشمندی خود پشت
  .سال استقالل کانون نویسندگان ایران را تضمين کرده است

را آغاز پایان »  نویسنده134«متن » شهروند امروز«ی  سرانجام، نویسنده
 134«ی  داند؛ راستی چرا؟ چون واکنش تند حاکميت به نامه کانون می
ای را  های زنجيره ، موسوم به قتل1377های سياسی پایيز  ل، قت»نویسنده

کار نيروهای امنيتی را » شهروند امروز«نویس  در پی داشت؟ چون عریضه
داند و در این ميان هيچ تقصيری را متوجه آمران و عامالن این  ناتمام می

گز کانون هر«دهد که  و تازه با تبختر حکم می. داند ها و ده قتل دیگر نمی قتل
ی هشيار و آگاه این  نبوده است؟ گمان نداریم که هيچ خواننده» نهادی مدنی

ی  های نویسنده سازی ی معنای واقعی پرونده سطور متوجه نباشد که ترجمه
مهدورالدم شمردن نویسندگان مستقل و ناوابسته به » شهروند امروز«

  .قدرت است
 134« ماندگار متن تاریخی و» شهروند امروز«اما برخالف نظر مفتش 

نه آغاز پایان کانون نویسندگان ایران که به راستی آغاز تولدی » نویسنده
دیگر، درخششی در شب دیجور نيروهای تاریکی و جهل و خرافه و تباهی 

را به » ایم ما نویسنده«بود که قاتالن را رسوای عام و خاص کرد و متن 
  .ی ایرانی مبدل ساخت سند تاریخی آزادگی نویسنده

نامه، اسناد بنيادی خود و باالتر از همه به  هنگامی که به منشور، اساس
های  و تمکين به قدرت» مصلحت روز«اصل آزادی وفادار بماند و تن به 

چون یگانه تشکل مستقل نویسندگان مدافع آزادی بيان  حاکم زمانه ندهد، هم
  .و قلم و اندیشه و نشر دردل مردم و روشنفکران مستقل جای دارد

این بحث از نظر ما پایان یافته است و از این پس وقت و کاغذ را صرف 
کنيم، که در خانه اگر  های فرهنگی نمی های مفتش سازی گویی به پرونده پاسخ

  :ما" بامداد"کس است یک حرف بس است زیرا به قول هميشه 
  کتاِب رسالت ما محبت است و زیبایی است

  های بوسه تا بلبل
  سرایندبر شاخ ارغوان ب

  شوربختان را اینک فرجام
  بردگان را آزاد و

  ایم نوميدان را اميدوار خواسته
  تا تبار یزدانی انسان
  سلطنت جاویدانش را

  بر قلمرو خاک 
  برویاند

  کتاِب رسالت ما محبت است و زیبایی است
  تا زهدان خاک

  ی کين از تخمه
  .بار نبندد

  1386دی  -  روابط عمومی کانون نویسندگان ایران

.............................................  
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  *دیدگاه * 
 کانون صنفی یا کلوپ مهرگان

  زرنگار. م
 تشکل صنفی آن روز معلمان یعنی کلوپ 1339در بهمن سال 

مهرگان به ریاست آقای درخشش بيانيه ای صادر و در آن خواهان 
  .افزایش حقوق آموزگاران گردید

ران سراسر کشور با جمع آوری طومارهایی در پی این بيانيه آموزگا
 در پی 1340در اردیبهشت سال . به پشتيبانی از این بيانيه پرداختند

بی توجه ای دولت وقت به این اعتراضات، آموزگاران تهران دست به 
اعتصاب زده و در مقابل مجلس گرد آمدند ، اما ماموران انتظامی آن 

خانعلی به این تجمع پاسخ دادند زمان با یورش به معلمان و قتل دکتر 
.  

اعتصاب جدی معلمان منجر به سقوط کابينه گردید و امينی به نخست 
وزیری رسيد پس از کش و قوس هایی ميان معلمان و دولت جدید ، 
این دولت درخشش را به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی نمود 

يگيری اما هنگامی که جمعی از آموزگاران در تير ماه جهت پ. 
مراجعه کردند ، آنها را ) درخشش(خواسته هایشان به دفتر آقای وزیر

تحت نام اخاللگر به شکلی توهين آميز از وزارتخانه بيرون 
  !!!!انداختند

به نظر ميرسد این حکایت کمی قدیمی باشد ، اما گویا هنوز هم برخی 
  .از دوستان گمان کرده اند ممکن است دوباره تکرار شود

رخشش ،سرنوشت همه کسانی است که گمان ميکنند ميشود داستان د
با کنار آمدن با حاکميت و شرکت در ساختار قدرت منافع صنفی 
معلمان را برآورده کرد ،غافل از اینکه این یک ساختار اقتصادی 

  .اجتماعی یکپارچه است و نميشود آن را وصله و پينه کرد 
 احکام ناعادالنه بر عليه مدتها در این فکر بودم که با وجود این همه

معلمان وحتی زندان وشکنجه آنان در یکسال گذشته ، چرا دوستان در 
کانون صنفی هيچ عکس العمل جدی از خود نشان نمی دهند و فقط به 

اکتفا ميکنند ؟ تا اینکه با اعالم کاندیداتوری !! مشاوره های حقوقی 
رمز گشایی چند تن از این دوستان برای مجلس ، از این وضعيت 

ظاهرا این دوستان در طی این مدت مشغول اثبات برادری به . گردید
آقایان بوده اند، تا بتوانند در مجلس حاضر شوند ، البته در ظاهرا از 
مشاوره و رایزنی برخی از قدرتمندان شریک در حکومت هم بی بهره 

  .نبود ه اند 
ز روی آشنا قصد من در اینجا پرداختن به شنيده ها و یا قضاوت ا

یهای شخصی نيست بلکه ميخواهم با استناد به نوشته های مکتوب 
  .دوستان کانون به این مسئله بپردازم 

پس از اعالم کاندیداتوری چند تن از اعضای اصلی کانون در خود 
به (کانون این بحث باال گرفته است که آیا اساسا اعضای کانون صنفی 

 سياسی دخالت کنند یا باید طبق ميتوانند در کارهای) عنوان کانون
  اساسنامه کانون از این امر پرهيز نمایند؟

آقای بهشتی در پاسخ به این پرسش ميگوید ،اعضای کانون به عنوان 
، اما از آقای بهشتی باید پرسيد که مگر ) نقل به معنی(فرد ميتوانند

ميشود مثال فردیت اجتماعی ایشان را از کانون و مبارزات آن و 
ی که در طی آن ایشان تبدیل به سخنگوی کانون گردید را نادیده روند

گرفت؟ همه افراد شاخص در کانون جدای از اهتمام شخصی ، تنها بر 
روی شانه های توده معلمان تبدیل به شخصيت ها ئی شده اند ، که ما 

  .امروز ميشنا سيم
 2500آقای بهشتی ميگوید با توجه به نتيجه نظر سنجی که در ميان 

تن از آموزگاران صورت گرفته ، ایشان و دوستا نشان به این نتيجه 
اوال چگونه ميتوان . رسيده اند که باید در انتخابات نامزد مجلس شوند

 نفره 2500با یک نظر سنجی هدف دار و یک جامعه آماری دلبخواه 
، از ميان معلمان سراسر کشور ، به چنين نتيجه ای رسيد ؟ و از 

  وجود و درس های تاریخی بی تفاوت گذشت؟واقعيت های م
تا به حال کدام سياستمدار سياستهایش را از طریق نظر سنجی اتخاذ 

  کرده است؟
اگر قرار است چنين تصميمی با . این روش کمی ساده لو حانه است

توجه به نظر همکارانتان گرفته ميشد شما باید در سطحی گسترده 
ه آن فراخوان به مجمع عمومی فراخوان ميدادید ویا ساده ترین را

  .است و نه یک آمارگيری پرسشنامه ای 

چرا این دوستان گرامی با توجه به نتيجه نظر سنجی شرکت در 
انتخابات که مدتهاست بر روی سایت کانون است ، در این مورد 

  تصميم نگرفتند؟
آقای بهشتی در توجيه شرکتشان در ارگانهای قدرت ميگوید مگر 

باید !!  در مواردی سندیکا ها دولت را غصب کرده اند؟ندیده اید که
شما کال قضيه را یا سر و ته دیده . گفت خير دوست عزیز ندید ه ایم

  .اید یا ميخو اهيد آن را اینگونه نشان دهيد
اگر در کشورهای غربی اتحا دیه ها از احزاب حاکم پشتيبانی ميکنند و 

عنا نيست که تشکل های صنفی یا با دولت ها بده بستان دارند به این م
ارگان های قدرت را مصادره ميکنند ، بلکه بر عکس این احزاب و 
دولتهای حاکم هستنند که با ساخت و پاخت با رهبران این تشکلها ، 

چرا که . رای و پشتيبانی اعضای این تشکلها را مصادره ميکنند 
ردن تشکل های صنفی از این دست اساسا وظيفه شان رام و مطيع ک

دوست عزیز ميدانيد در این . بدنه و توده اعضای خودشان است 
کشورها به اعتصابات خود جوشی که راسا توسط اعضای چنين 
. تشکلهای صورت ميگيرد چه ميگویند ؟ ميگویند اعتصاب وحشی

دوست عزیز ما ساده لوح نيستيم ، چرا قضيه را سر و ته جلوه 
  ميدهيد؟

 شرائط آنها کجا ؟ معلم جلو مجلس از سوی دیگر شرائط ما کجا و
ميگوید با این حقوق و شرایط کاری داریم نابود ميشویم ، و همه هم 
این وضعيت را به چشم ميبينند ، آنوقت این خواست به حق از سوی 

مگر خود . حاکميت با گاز فلفل و باتوم و زندان و تبعيد پاسخ ميگيرد
 شدید ؟ کم به زندان آمد شما در دوره دولت اصالحات کم آزار و اذیت

و شد داشتيد؟ در همان دوره یادتان رفته با همکاران کرجی چه کردند 
  ؟ چطور این شرائط را با شرائط متعارف مثال غربی مقایسه ميکنيد؟

اميدوارم که این فقط یک خطای سياسی از جانب این دوستان باشد، 
که چنين چرا که عقبه چنين سياستی ، به تجربه ثابت کرده است 

افرادی در بهترین حالت راهی جز حل شدن در ساختار موجود و تبدیل 
  .شدن به عمله حکومت و قدرت ، ندارند

از سوی دیگر دوستانی در کانون با این استدالل که کانون یک تشکل 
  .صنفی است و نه سياسی به مباحثه با این همکاران شان ميپردازند 

ون از طرف این دوستان قابل درک چنين استداللی در فضای فعلی کان
در جامعه ای که از پوشش آدمها و . است ، اما نميتواند منطقی باشد

ترافيک آن گرفته تا قسمت کردن ثروت های اجتماعی ، سياسی است 
، چگونه یک تشکل از محرومترین و تحت فشار ترین اقشار جامعه 

  ميتواند غير سياسی باشد ؟
ير سياسی ماند ؟ آیا احکام صادره بر ضد آیا تجمع های سال گذشته غ

فعالين آموزگاران غيرسياسی بود؟ امروز نفس کشيدن ما هم به 
  مسئله این است ، کدام سياست ؟      .سياست ربط پيدا ميکند

اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که تشکل های صنفی 
 تبدیل گردند بلکه نباید به زائده سياسی جناحی از قدرتمداران فعلی

باید سياستی را دنبال کنند که نفع اکثریت محروم جامعه را نمایندگی 
هر چند که . به قول یکی از فالسفه ، انسان حيوان سياسی است. کند

ممکن است در تعریف انسان این اصل چندان درست نباشد ، اما در 
گر از سوی دی. شرائط امروز بشر رگه ای حقيقت در آن نهفته است

سالها این غيرسياسی بودن عين سياست گروهی بوده است که به 
محروميت اکثریت جامعه را ابتدائا . دنبال قدرت سياسی روان بوده اند

فقط از طریق تغيير سياسی در جامعه ، و جانشين کردن سياستی که 
هدف آن بهبود شرائط زندگی همه انسانها است ، ميتوان بر طرف 

  .نمود
 فعالين در همه عرصه های اجتماعی نشان داده است تجربه به همه

که هيچگاه نميتوان دیوار حائلی ميان خواسته های صنفی و سياسی 
کشيد ، نميگذارند، خود حکومت هر فعال صنفی را تبدیل به عنصری 

به زندانيان سياسی نگاه کنيد ، چند در صد شان . سياسی ميکند 
ای بهشتی و دوستانشان در فعالين سابق صنفی بوده اند ؟ مگر آق

  گذشته نه چندان دور کم بر غير سياسی بودنشان تاکيد داشتند؟
 به بعد سياست تبدیل به یکی از فاکتورهای 57متاسفانه از سال 

  .خونی ما ایرانيان شده است
به هر حال اميدوارم این دوستان برای حفظ هویت منزه کانون از 

  .جناح های شریک در قدرت موفق باشند
   از سایت سالم دمکرات-دیاکوى بوسيله , 1386 بهمن 8

  صدای اعتراض معلم: در سایت ببينيد 

…………………………………...... 
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  سوهارتو دیکتاتور نمونه
  ایوب رحمانی: برگردان-  جان پيلجر:  سندهنوی

 
ساخته ی خود من ، صحنه ای وجود " مرگ یک ملت " در فيلم 

دارد از داخل یک هواپيمای استراليایی که در حال پرواز بر فراز 
جزیره تيمور است؛  دراین صحنه، ضيافتی در جریان است  و دو 

 شامپاین می مرد کت وشلوار پوشيده و کراوات زده به سالمتی هم
این یک لحظه تاریخی : " یکی از آن دو به دیگری می گوید. نوشند

گوینده این ."  و بی مانند است، براستی تاریخی و بی مانند است
سخنان گارث ایوان، وزیر امور خارجه استراليا بود و آن دیگری 

 سخنگوی اصلی دیکتاتور اندونزیژنرال سوهارتو بود که  الياسعلی 
 بود و این دو نفر در این پرواز 1989سال . به مردروز یکشن

سمبليک و مسخره، امضای قراردادی را جشن گرفته بودند که به 
استراليا و کمپانی های بين المللی اجازه می داد  تا  در کف دریای 

حشيانه و غير قانونی آن زمان، تحت اشغال وتيمور شرقی که در 
" غنایم به گفته ایوان . دازندسوهارتو قرار داشت، به استخراج بپر

  . بود" بينهایت ميلياررد دالر
صليب های . آن پایين، زیر پای آنها زمين از صليب پوشيده بود

بر : همه جا  پر ازصليب بود . انبوه و سياه که رو به آسمان داشتند
من که مخفيانه در . بلندی ها ، بر سطوح صاف و بر دامنه ی تپه ها

فيلم برداری بودم حتی هنگام عبور از الی تيمور شرقی مشغول 
انبوه صلييب ها . درختچه ها و بوته ها به صليب برخورد می کردم 

کميته امور خارجی  پارلمان استراليا در گزارش . چشم را می زد
در "  هزار نفر200حداقل "  اعالم کرد که 1993خود در سال 

مرده اند ؛ این تيمور شرقی که آن زمان تحت اشغال اندونزی بود، 
وقایع هولناک و از پيش طراحی . یعنی یک سوم کل جمعيت آنجا

شده ی تيمور شرقی که با حمایت امریکا ، بریتانيا و استراليا 
گابریل کلکو، . صورت گرفت، در واقع پی آمد چيز دیگری بود

 به بعد هيچکدام از عمليات امریکا 1945از : "خدان می نویسدیتار
کوکل . " م این کشور در اندونزی خون بار نبوده استبه اندازه اقدا

 اشاره 1955-6دراینجا  به تصرف قدرت توسط سوهارتو  در سال 
 . دارد که به مرگ خشونت بار نزدیک به یک ميليون انسان انجاميد

برای درک اهميت نقش سوهارتو باید از سطح فرا تر رفت و به 
جهانی و به نفع پرستی درون نظم جهانی ، به اقتصاد به اصطالح 

سوهارتو، . شقاوت گرانه کسانی نگریست که ان را هدایت می کنند
را آگاهانه به کار می برم، مارگارت " ما"لفط . آدمکش نمونه ما بود

یکی از بهترین و ارزشمند ) او:" (تاچر در مورد سوهارتو گفت
 به مدت سه دهه، دپارتمان آسيای جنوب .."ترین دوستان ماست

ی در وزارت امورخارجه ی بریتانيا بطورخستگی ناپذیر مشغول شرق
این کار بود که جنایتهای گشتاپو های  سوهارتو را که به کوپاسوس 
معروف بودند و مردم را با  مسسلسل های هکلر و کوچ ساخت 

 بازهم ساخت -بریتانيا از بالی خودروهای ضد شورش تاکتيکا
وزارت امور خارجه به .  دهد می کشتند، کم اهميت جلوه-بریتانيا

ویژه به بدنام کردن شاهدانی می پرداخت که می گفتند بمباران 
دهکده های تيمور شرقی با استفاده از هواپيما های هاوک که 

 سرانجام اما رابين. بریتانيا به اندونزی تحویل داده، انجام می گيرد
 که مجبور شد اعتراف کند) وزیر امور خارجه تونی بلر( کوک   

به هر حال حدود یک ميليارد پوند . این موضوع حقيقت داشته اشت
از پول ماليات دهندگان بریتانيایی در صندق تشویق صادرات،  

سود این فروش البته عاید . صرف فروش هواپيما های هاوک شد
  .صنایع نظامی گردید

باب هاوک نخست وزیر وقت . استراليایی ها اما چاپلوس تر بودند
ما می دانيم که مردم عاشق : " ا در دیدارش با دیکتاتور گفتاسترالي

مستبد ) ی (جانشين او، پل کيتينگ برای سوهارتو." شما هستند
پل کلی، خدمت گزار مشهور و حلقه به گوش . چهره پدرانه قایل شد

رابرت مرداخ، گروهی از سر دبيران روزنامه های بزرگ را به 
 مردم،  دم تکان دهند؛ با اینکه همه جاکارتا برد تا در پيش پای قاتل

  .شان از پرونده مخوف او آگاه بودند
 اما جالب است بدانيم که چرا سوهارتو برخالف صدام حسين 
نه بر باالی دار، بلکه در جمع بهترین تيم های  پزشکی که 
با صرف اندکی از ميلياردها دالر پول مخفی خود،  آنها را به 

  .خدمت گرفته بود، در گذشت

رالف مکگهی یکی از افسران ارشد عملياتی سازمان سيا در دهه 
شصت  شرح می دهد که قدرت گيری توام با ترورو وحشت 

بود "  مدل عملياتی"  یک  1955 – 6سوهارتو در سال های 
برای کودتای تحت حمایت امریکا عليه آلنده در شيلی که هفت سال 

ا با جعل مدرک اعالم کرد سازمان سي:" او می گوید. بعد انجام گرفت
این . که چپ ها  برای قتل رهبران نظامی شيلی نقشه کشيده اند

  ."  در اندونزی انجام گرفت1965درست همان کاری بود که در 
  

سفارت امریکا  در جاکارتا ليست اعضای حزب کمونيست 
اندونزی را که به نظر این سفارت باید به قتل می رسيدند به 

تی که آنها کشته  ویا  دستگير می شدند، وق. سوهارتو داد
  .سفارت  اسامی آنها را در ليست خط می زد

 
 روالند چاليس خبرنگار بخش آسيای جنوب شرقی بی بی سی، 
بعدها به من گفت که دولت بریتانيا مخفيانه در این کشتارها دست 

 .داشت
کشتی های جنگی بریتانيا یک کشتی پر از نيروهای : "  او گفت 

می اندونيزی را تا تنگه ماالنا اسکورت کردند تا آنها در قتل عام نظا
من و دیگر خبرنگاران در آن زمان از این واقيعت آگاه . شرکت کنند

  ." می دانی معامله ای انجام شده بود... نبودیم 
به  (معامله این بود که اندونزی تحت حکومت سوهارتو، چيزی را

ون ریيس جمهور  آمریکا آن را تحویل دهد که ریچارد نيکس)  غرب
 :این گونه توصيف کرد

 ."غنی ترین منابع طبيعی، بزرگترین غنایم آسيای جنوب شرقی " 
 در کنفرانس سه روزه ای 1967این بزرگترین غنایم  در نوامبر 

تمام . که با حمایت  شرکت تایم الیف برگزار گردید، تحویل داده شد
وید راکفلر، در کنفرانس موسسات غول پيکر،   تحت رهبری دی

 :حاضر بودند
 کمپانی های بزرک نفتی، بانکهای بزرگ، جنرال موتورز، صنایع 

 آمریکائی، زیمنس، –شيميایی امپریال، شرکت تنباکوی انگليسی 
آن سوی ميز کنفرانس، اقتصاد . فوالد امریکا و شرکتهای دیگر

. بودنددانان سوهارتو که در آمریکا آموزش دیده بودند، نشسته 
اینان توافق کردند که کمپانی ها، کشورشان را قطعه قطعه تصاحب 

 . کنند
یک . کمپانی فری پورت، کوه مس در غرب پاپوا را بدست آورد

کمپانی عظيم .  آمریکایی، نيکل را تصاحب کرد-کنسرسيوم اروپایی
الکوا بخش بزرگی از بوکسيت اندونزی نصيب اش شد و کمپانی 

اپونی و فرانسوی جنگل های استوایی ساماترا را های امریکایی ، ژ
 .بين خود تقسيم کردند

 بعد از انکه چپاول کامل شد، ریيس جمهور آمریکا، ليندون 
داستان زیبای فرصت ها و درخشندگی " جانسون به خاطر این 

 . پيام شاد باش فرستاد" هوشيار کننده
يمور  به همين گونه در سی سال بعد وقتی که قتل عام در ت

   سوهارتو راشرقی کامل گردید، بانک جهانی، دیکتاتوری
  .خواند" شاگرد نمونه "

                                                  
الن کالرک یکی از وزیران دولت تاچر بود که بخش بزرگی از 

زمان . تسليحات سوهارتو  توسط او به اندونزی ارسال شده بود
 .الرک من با او مصاحبه کردمکوتاهی پيش از مرگ ک

آیا ازاینکه شما  این چنين باعث ویرانی و و رنج : "  از او پرسيدم 
 "انسانها شده اید، شخصا نا راحت نيستيد؟

نه، به هيچ وجه، این موضوع هرگز به ذهنم خطور نمی : "    گفت
 ."کند

این پرسش را به این دليل مطرح کردم که در جایی : "  پرسيدم 
م که شما گياه خوارید و بطور جدی نسبت به شيوه هایی که خواند

 ."حيوانات را می کشند، حساس هستيد
 "خب؟: "  گفت
 " نها نمی شود؟آیا این حساسيت ، شامل انسا "  :  گفتم
  ."نه عجيب است،" :گفت 

  28/01/2008گاردین :منبع

.............................................  
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 ؟بازگشت به صدام

  
  

" ارتش الراشدین"،  " ارتش اسالمی "،  "1920بریگاد انقالب ,"
تحت فرماندهی عزت ابراهيم الدوری معاون " ,جيش محمد "، 

 .شد صدام سازماندهی
بدترین روز زندگی من وقتی بود که : "سرهنگ فيصل ميگوید 

آمریکایی : "او ميگوید"... سقوط کرد2003صدام حسين در سال 
  .". ها اکنون هرچه که بخواهم به من ميدهند

اخبار عراق دایما تکان دهنده تر ميشوند، هربار از زاویه .روشنگری
ی واقعی دمکراسی از چيزی که خيری نيست برآمد نيروها.ای عميق تر

و توسل به طالبان ها فقط , مجاهدین,اتحاد با جنگ ساالران و . است
نيروهایی که بهانه ی لشگرکشی به خاورميانه . مختص افغانستان نيست

تبدیل , متحدان امروز,بودند، خيلی زودتر از آنکه پيش بينی ميشد، به 
زنامه بخش اول مقاله پاتریک کابرن گزارشگر ویژه رو. شده اند

بخش دوم که در رابطه با . انگليسی ایندیپندنت را در زیر می خوانيد
گزارش اندکی کوتاه و . وضع مردم در فلوجه است در پی خواهد آمد

در باره عزت الدوری معاون صدام حسين که از . آزاد ترجمه شده است
  . نيروهای منتسب به او در گزارش نام برده شده، در زیر نویس بخوانيد

  معنای موفقيت: اقعر
   2008 ژانویه 28  - پاتریک کابرنبازگشت به فلوجه 

یکی از نيروهای کليدی که در موفقيت های اخير کشور متحد آمریکا 
بوده است، تهدید کرده اگر جنگجویانش در ارتش و پليس عراق ادغام 

  . جازه خواهد داد القاعده برگرددنشوند حمایتش را پس گرفته و ا
 جنگجوکه سابقا با آمریکایی ها می جنگيد 13000رمانده ابومعروف ف

اگر در عرض سه ماه تغييری حاصل نشود، دوباره جنگ : " ميگوید
او و مردانش، سال گذشته موضع شان را به جنگ ." شروع خواهد شد

 فلوجه و اطراف آن با القاعده تغييرداده و آن را در پایگاه اصلی اش در
  . شکست دادند
اگر آمریکایی ها فکر می کنند : " ر مصاحبه ای به من گفتابومعروف د

 را ميتوانند از ما برای در هم شکستن القاعده استفاده کنند و بعد ما
 مصاحبه درویالیی که مبلمان اندکی داشت ".کنار بزنند، اشتباه می کنند

او . و در کنار گورستانی متروک در بيرون فلوجه قرار داشت، انجام شد
 کاری که او وقبيله اش الزم است انجام دهند این است که کنار گفت تنها

بایستند تا جنگجوهای القاعده خود بخود باز گردند و اگر اینطور بشود، 
" تحد شود تا از او مجبور است با یکی از گروه های شورشی القاعده م

 .".خودم و مردانم محافظت کنم
 از شرق فلوجه تا ابومعروف می گوید او مطمئن است منطقه ای که

مثلث " بغداد کشيده شده و شامل جایی است که آمریکایی ها آن را 
ميخواندند و در جنوب شرقی بغداد قرار دارد، تحت کنترل " مرگ 

عليرغم این نگهبانان او که به تفنگ های . نيروهای او قرار دارد
AK47 مجهز بودند با عصبيت کانال های متروک و نيزارهای قرار گاه 

تعداد دیگری از نيروهای او روی برج های . موقت را زیر نظر داشتند
در . نگهبانی تازه ساخته شده با مسلسل های سبک نگهبانی ميدادند

 های انتحاری هفته های اخير چند رهبر قبيله ضد القاعده در انفجار
  . کشته شده اند

. تهدیداو برای آمریکایی ها و دولت عراق به شدت خطرناک است
 سال برای پایان دادن به 4يچکدام آنها نتوانسته بودند در طول ه

شورش سنی عليه اشغال کاری بکنند، تا وقتی که قبایل انبار، استانی 
آن ها شوراهای . که فلوجه در آن قرار دارد، عليه القاعده برگشتند

ابومعروف که نام کامل او . بيداري، به عربی السهوه، را تشکيل دادند

بران عمده شوراهای اعيل حسن الزبيعی است، یکی از رهکریم اسم
  . بيداری است

هوشيار زیباری وزیر خارجه عراق هفته گذشته هشدار داد اگر 
 جنگجوی شوراهای بيداری در ارتش و پليس جذب نشوند 80000

آنها خوب سازمان نيافته اند و القاعده به : "بسيار خطرناک خواهد بود
   .". تحت تاثير قرار دهدراحتی ميتواند آنها را

حکومت عراق از واگذاری قدرت به آنها بيمناک است زیرا آنها را 
ميليشيای سازمان یافته تحت حمایت آمریکا ميداند که بيشتر رهبران آن 
افسران امنيتی و نظامی رژیم صدام بودند و در دراز مدت به دولت که 

ابومعروف که . هند مانده دارند، وفادار نخواشيعه ها و کردها در آن غلب
 سال دارد مردی الغر اندام است که ریش کوتاهی دارد و یک 40حدود 

قبل از , او ميگوید . پيراهن قهوه ای و کراوات ارغوانی به تن دارد
بعد به جنگجوی . بوده است, افسر امنيتی ,2003حمله آمریکا در سال 

روه چریکی تعلق مقاومت تبدیل شد و اگرچه نميخواهد بگوید به کدام گ
او .  بود1920داشت، منابع محلی ميگوینداو فرمانده بریگاد انقالب 

همچنين عضو قبيله قدرتمند زبيعی است که در نواحی که شدیدترین 
ت جنگ شورشيان سنی عليه اشغال جریان داشت، هسته مرکزی مقاوم

ابومعروف در مورد تاریخ ها و اشخاص . ضد آمریکایی را تشکيل ميداد
 2005 آوریل 14او ميگوید مدت ها قبل در . افظه دقيقی داردح

او و مردانش اطالعات جمع .مخفيانه کار عليه القاعده را شروع کردند 
هشت ماه بعد حمله به القاعده را که سعی ميکرد قدرت را در . می کردند

  . انحصار خود بگيرد، شروع کردندمناطق سنی نشين در 
دم را می بریدند و آن را در سيخ ميکردند، آنها سر مر: "به گفته او

 تن از 13. آنها سر برادر مرا را با تيغ بریدند.گویی که گوسفند ند
   .". تن از اعضای قبيله ما توسط آنها کشته شده اند450بستگان من و 

یک . بخشی از نيروهای ابومعروف از آمریکایی ها حقوق می گيرند
 دالر 1200و یک افسر ,  پوند175,دالر 350جنگنده معمولی ماهی 

او ميگوید یک شغل پایدار برای . ولی بعضی حقوق نمی گيرند. می گيرد
آنها باید یک "خودش و کسانی که از او تبعيت ميکنند، ميخواهد و  

رهبران . چيزی بيش از پول در ميان است." شغل پایدار داشته باشند
 صدام حسين با سقوطقبایل سنی سهمی از قدرت بغداد را ميخواهند که 

  . آنرا از دست دادند
" شهروندان متعهد" ایاالت متحده گروه های شوراهای بيداری را 

ميخواند چنانکه گویی آنها خانه داران صلح دوستی هستند که قهرمانانه 
درواقع، ایاالت متحده . برای برقراری مجدد نظم و قانون می کوشند

" 1920بریگاد انقالب "ی مثل نواحی سنی نشين را به گروه های چریک
 به بعد 2003واگذار کرده، کسانی که از سال "  ارتش اسالم"و 

  .  آمریکایی را به هوا فرستادندسربازان
این یک مشکل جدی برای حکومت عراق و خود آمریکایی ها ایجاد 

اگرچه ابومعروف ميخواهد به نيروهای امنيتی دولت بپيوندد، . ميکند
ميداند که " بدترین حکومت جهان " وری مالکی را ولی دولت کنونی ن

 لشگر دارد که بيشتر آنها ميليشيای سنی هستند که 13ارتش او " 
   .".ایران آن ها را کنترل ميکند

روشن است که ابومعروف افتادن قدرت به دست احزاب مذهبی شيعه را 
  . چيزی ميداند که باید به مقاومت در برابر آن برخواست

 که بسياری از ساختمان های آن بعد از حمله ملوانان آمریکایی شهر فلوجه
 تاکنون هنوز خرابه مانده اند، در مقایسه با شش ماه پيش 2004درنوامبر 

جنگجوهای القاعده که زمانی بر آن سلطه داشتند، یا رفته اند . آرام تر است
 حاشيه آمریکایی ها اردوگاه های نظامی بزرگ در. یا خود را نشان نميدهند

  . ولی شکست القاعده را نميتوان پيروزی حکومت عراق دانست. شهر دارند
در مرکز شهر ایستگاه پليسی قرار دارد که به آن مرتب حمله شده است و 
ریاست آن در دست سرهنگ فيصل اسماعيل حسن الزبيعي، مردی 

 افسر 1983او از سال . اقتدارگراست که برادر بزرگ ابومعروف است
 جنگ عليه ایران شرکت 11ی عضو نيروهای ویژه صدام بود که در حرفه ا

وقتی من .  به ریاست پليس منصوب شد2006او در دسامبر . داشته است
."  من با آمریکایی ها می جنگيدم: " از او پرسيدم قبال چه ميکرد گفت

وقتی آمریکایی ها را با : " پرسيدم چرا جبهه اش را عوض کرد، گفت
 .". آمریکایی ها را انتخاب کردمليشيای شيعه مقایسه کردم، القاعده و مي

در کنار سرهنگ فيصل عکسی از خودش به عنوان یک افسر جوان در یک 
این مربوط به زمانی است که من ستوان : " او ميگوید. قاب طال قرار دارد

بدترین روز زندگی من وقتی : " او ميگوید." یک ارتش واقعی عراق بودم
او در مورد نخستين جنگ ."  سقوط کرد2003ام حسين در سال بود که صد

 که گویا در آن نقش مهمی 2004عليه آمریکایی ها در فلوجه در آوریل 
آمریکایی ها اکنون هرچه که : " ایفا کرد، خود را سانسور ميکند و ميگوید

  .".بخواهم به من ميدهند
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از فرقه های تردیدی نيست که ابومعروف و سرهنگ فيصل بسيار بهتر 
متعصب وحشی وابسته به القاعده هستند که توسط آنها بيرون رانده شده 

  . اند
خشونت در عراق کاهش یافته . ولی این آمریکایی نيستند که پيروز شده اند

چون ایالت متحده قدرت را به چریک هایی داده که مدت درازی با او 
 پيروز شده است و از اگر دولت عراق تظاهر کند که بر دشمنانش. جنگيدند

دادن سهمی از قدرت به مردانی مثل ابومعروف خودداری کند، عراق به 
  . زودی با جنگ دیگری روبرو خواهدشد

*********************************************  
  منبع مقاله * 

html.01282008patrick/org.nterpunchcou.www://http   
  در مورد سابقه گروه های صدامی و عزت ابراهيم الدوری *

نخستين گزارشات مربوط به مذاکرات پنهانی آمریکا با شورشيان سنی 
در گزارشات .  منتشر شد2005توسط گزارشگران مستقل در اواخر سال 

 نکات قابل توجهی بود، آنها مفاد پيشنهادی این گروه ها علنی شد که شامل
از جمله بازگرداندن آنها به قدرت و در مقابل به رسميت شناختن منافع 

گفته . حياتی آمریکا به مثابه قدرت بزرگ بين المللی در حوزه های مثل نفت
  . شد برخی از دولت های عربی واسطه این گفتگوها هستند

ارتش ,، ,1920بریگاد انقالب , رسانه های عربی از 2006در سال 
به عنوان گروه هایی نام بردند , جيش محمد,و , ارتش الراشدین,، ,اسالمی

که با آن ها مذاکره شده است و نوشتند این گروه ها تحت فرماندهی عالی 
  . عزت ابراهيم الدوری قرار دارد

الدوري، معاون صدام حسين و فرمانده نيروهای مسلح او تا زمان سقوط 
ه است و متهم است که در قتل عام حلبچه نقش  بود2003صدام در سال 

. دختر او مدتی همسر عدی حسين پسر صدام حسين بود. کليدی داشته است
او در کارت معروف فراریان که آمریکا منتشر کرد، شاه گشنيز محسوب 
ميشد و گفته ميشد بالفاصله بعد از سقوط صدام، سازماندهی گروه های 

ست و گزارش شد بعد از اعدام صدام، شورشی سنی را برعهده گرفته ا
 گزارشاتی 2006از سال . ریاست حزب بعث عراق را بر عهده گرفته است

به . در مورد اختالف نظر او با گروه زرقاوی و تاکتيک های آنها منتشر شد
تدریج حضور او در صحنه سياست عراق علنی تر شد و گزارشاتی از او در 

یک مصاحبه از طریق واسطه در رسانه های رسمی انحصاری و حتی 
شبکه الجزیره نواری پخش کرد که ادعا ميشد پيام . نشریه تایم منتشر شد

مستقيم الدوری به سران اتحادیه عرب در یک اجالس رسمی و به صدای 
  . خود اوست

درگزارشات بعدی در رسانه های غربی از مذاکرات مقامات بلندپایه ی 
زلمای خليل زاد در . نام برده ميشد, یگروه های شورشی سن,آمریکا با 

 بعد از یک دیدار با گروهی از شورشيان سنی که 2007مارس سال 
ارتش , و , 1920بریگاد انقالب ,نيویورک تایمز آن ها را نمایندگان 

معرفی کرد که قرار است , گروه های ميهن پرست,خواند، آنها را , اسالمی
  . ندبه آمریکا در جنگ با القاعده کمک کن

در مذاکرات اخير بر اساس قانون لغو ممنوعيت های قانونی بعثی ها، 
آمریکا، حکومت مالکي، فرقه های مختلف مذهبی و قومی عراق و دولت 
های منطقه از طریق واسطه نقش بازی ميکنند ولی کم و کيف مذاکرات 

بر اساس تحليل هایی که منتشر ميشود به نظر ميرسد بازیگران . سری است
تلف هدافی را دنبال ميکنند که برخی از آنها با هم کامال در تضاد قرار مخ
آمریکا برای ایجاد یک ائتالف جدید با نيروهای سنی که از قدرت : دارد

رانده بود، برخی از گروه های سنی و حاميان خارجی آنها در توافق با این 
تاکتيکی و سياست آمریکا، برخی از گروه های سنی به منظور بهره برداری 

بيرون راندن آمریکا از عراق، مالکی و احزاب شيعه و حاميان خارجی آنها 
در . برای تثبيت قدرت شيعه ها، کردها در جهت اهداف ویژه قومی خود

مورد خود الدوری که قبال خبر مرگ او در اثر سرطان خون منتشر شده 
  .ل شده است بود، گفته ميشود امنيت جانی او تضمين شده و به سوریه منتق

............................................... 
 خاش شش ماه بدون حقوق برای کارگران کشت و صنعت گوهر کوه

  دسترنج: در سایت ببينيد 
قی کارگران کارخانه کشت و صنعت گوهر کوه خاش، شش ماه است که حقو

 پرداخت نشده 84مزایای شغلی این کارگران از سال . دریافت نکرده اند
  .است

 سال 5بيش از : قادرداد آزادی، یک فعال کارگری در خاش به دسترنج گفت
 کارگر این شرکت با تاخير چندین ماهه 200است که دستمزد ماهيانه 

رداخت  پ84پرداخت شده و مزایای کارگران از جمله بن کارگری، از سال 
  .نشده است
 سال به سازمان تامين 12ليست بيمه برخی از کارگران نزدیک به : او گفت

 سال کار مستمر هنوز 35اجتماعی ارسال نشده و این کارگران با وجود 
 1386 بهمن 10 از سایت سالم دمکرات.  بازنشسته نشده اند

…………………………………… 

  2گزارش شماره 
   ادامه دارداعتصاب کارگران شرکت کيان تایر

نبال اعالم ورشکستگی و واگذاری شرکت کيان تایر واقع در بد
 روز است دست به اعتراض 8چهاردانگه جاده ساوه  کارگران بيش از 

کارگران هر .و اعتصاب زده و کارخانه را به اختيار خود در آورده اند 
آتش زدن ( روز با تجمع در محوطه کارخانه و روشن کردن آتش 

اولين اوج اعتراض .اعتراض و اعتصاب را ادامه می دهند ) الستيک ها
 بوده است 9/11/1386و در گيری پراکنده با نيروی انتظامی در تاریخ 

کارگران برای نشان دادن حقانيت خواسته های خود و همچنين تخفيف . 
سرکوب از طرف نيروی انتظامی دست به ترفند کفن پوشيدن زده اند 

 به دست از ورود نيروی انتظامی به داخل آنها کفن پوش و چوب.
کارخانه جلو گيری کرده از خود و کارخانه در مقابل یورش نيروی 

درپی تالش انواع مختلف .انتظامی ونيروهای امنيتی دفاع می کنند
ماموران در جهت حمایت از کارفرما و بيرون کردن کارگران از کارخانه 

نه و دفاع از حق و حقوق خود و مقاومت کارگران برای ماندن در کارخا
در همين حال کارگران از پشت بام که . درگيری های اتفاق افتاده است 

به عنوان تریبون و سنگر استفاده می کنند بار ها به وسيله بلند گو از 
ماموران به خصوص نيروی انتظامی خواسته اند درجهت حفظ نظم 

توانند حق و حقوق خود برای ورودبه کارخانه اقدام نکنند تا کارگران ب
. رااز کارفرما که قصد تغيير کاربری دارد گرفته و توليد را ادامه بدهند

کارخانه از سه جهت توسط نيروهای انتظامی و لباس شخصی محاصره 
شده است و هر روز به تعداد ماموران محاصره و لباس شخصی ها 

  .البته جهت چهارم کارخانه آتش نشانی است .افزوده می شود
کارفرما بدنبال اعالم ورشکستگی قصدتبدیل زمين کارخانه به مجتمع 

در صورتی  به خواسته ضد کارگری خود می رسد  . های تجاری دارد
این کارخانه . که از حمایت دولت و نيروی انتظامی بر خوردار باشد

و .ماه حقوق معوقه طلبکار هستند3 نفر کارگر دارد که 200حدود 
  :ن عبارت است از عمده خواست کارگرا

  ادامه کار توليد کارخانه -1
  دریافت حقوق معوقه  -2
 جلو گيری از اخراج -3
 .کارگران اعالم می کنند که آمادگی کنترل کارخانه را دارند -4

 .گزارشهای تکميلی ارایه خواهد شد
 10/11/1386         کميته پيگيری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

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

 

 

 
  * پيوندها* 

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

43455804-1-33  
  سایت راه کارگر

www.rahekargar.net  
  سایت رادیو برابری

www.radiobarabari.net  
  سایت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 رادیو صدای کارگران ایرانسایت 

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشریه انگليسی ایران بولتن

www.iran-bulletin.org 
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